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AKTIVNÍ DŮM 
MODEL HOME 2020



Směrnice  EU 2010-31 / EPBD II 

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov 

 

 
• od 31. prosince 2020 budou všechny 

nové budovy stavěny s téměř nulovou 
spotřebou energie 

 

• od 31. prosince 2018 budou v tomto 
standardu všechny nové budovy 
vlastněné, nebo provozované státem.  

 

 

• „nearly zero-energy building‟ means a building that has a very high energy performance. The nearly zero or 
very low amount of energy required should be covered to a very significant extent by energy from renewable 
sources, including energy from renewable sources produced on-site or nearby;(EPBD 2010) 
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm) 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm


Model Home 2020  

Model Home 2020 je vize C0 2 neutrální budovy s 
optimálním uživatelským komfortem. Ukazuje možný 
způsob vývoje udržitelné výstavby budov. 

 

Vize a principy domů v projektu Model Home 2020 
musí být specifikovány a testovány. Proto bude 

postaveno šest experimentů 1:1 v období 2009 
až 2012 jako ukázkové objekty.  

 
Jeden experiment je lepší než tisíc výpočtů. 



Holistický přístup  

„Active House Radar“ 

Tento grafický model ukazuje, jak jsou všechny parametry v rámci každého hlediska vůči sobě vyváženy. Radar také 

ukazuje, že aktivní dům závisí na aktivním výběru každého parametru. 

ENERGIE 

2.1 Energetická bilance 

2.3 Výroba energie 

2.2 Spotřeba energie 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

3.2  Denní světlo a výhled 

3.3  Tepelná pohoda 3.4  Kvalita vnitřního vzduchu 

3.5  Hluk a akustika 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

4.1 Využití 
obnovitelných zdrojů 
energie 

4.2 Zatížení  vody vzduchu a půdy 
emisemi - LCA  

4.3 Spotřeba a hospodaření s 
pitnou vodou 



• WHO uvádí, že více než 30% 
nových a rekonstruovaných budov 
způsobují symptomy Sick Building 
Syndrome (SBS).  

 

•World Health Organisation 1984.  

 

 



Denně konzumujeme 2 kg jídla 



Ale kvalita vzduchu, který dýcháme, 
má větší dopad na naše zdraví 

 

•15 kg/den 

•(12,000 litrů) 
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•Data for Sweden (Bråbäck et al 2004) 



 

 

 

 
 

 

•  

• Zvláště proto, že 90% našeho 
života strávíme uvnitř budov 



 

 

 

 
 

 

• Ale jsme „navrženi“ pro život v 
Africké savaně 
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SVĚTLO 



 



textura& světlo 

 



 

atmosféra & světlo 
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rostliny & světlo 



 

•ssue 05 texture & light 

Zdroj  



 

Potenciál 



•The first physician known to history  

•27th century BC:  Inhotep 

Denní světlo z historické perspektivy 



•Marcus Vitruvius Pollio (c. 90-20 BC)  

Denní světlo z historické perspektivy 



•Florence Nightingale, 1820-1910 

•Santorium Zonnenstrahl Hilversum (NL) Johannes Duiker 1928  
 

•Santorium Malmberget (S)  
 

Denní světlo z perspektivy zdraví 



Vizuální komfort 



Denní světlo 



Non-visual needs 

health, balance and physiological regulation the body‟s major health keepers: the 

nervous system and the endocrine system. 

major control centres of the body are directly stimulated and regulated by light 

Circadian rhythms 

24-hour rhythms that have a major impact on our health and well-being.  

Sleep/wake cycles, alertness and performance patterns Core body temperature rhythms 

Production of the hormones melatonin and cortisol 

Denní světlo 

» Naše tělo využívá denní světlo jako součást metabolického 
procesu jako vodu a jídlo « 

» Potřebujeme více světla ve správné formě a ve správný čas « 



Dopady na uživatele budov 

•Výkon a produktivita 

• Denní světlo zlepšuje náladu, morálku, snižuje počet chyb a 
zravotních obtíží zaměstnanců 

•Spokojenost uživatelů 

• Snižuje riziko Seasonal Affective Disorder (SAD) 

• světelná terapie 2500 lux (2 hodiny) nebo 10 000 lux (30 minut) 

» Companies have recorded an increased productivity of their employees 15% 
after with better daylight conditions « 

» learning in daylit environments is more effective 7% to 18% » 



Denní světlo 

Daylight has been used for centuries as the primary 
source of light in interiors and has been an implicit 
part of architecture for as long as buildings have 

existed. Not only does it replace electrical light during 

daytime, reducing energy use for lighting, 

but it also influences both heating and cooling loads which 

makes it an important parameter of an energy 
efficient design.  Additionally, recent research has 

proved that daylight provides an array of health and 
comfort benefits that make it essential for 

buildings‟occupants. 
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Model Home 2020 

 Carbonlight Home 

 Home for Life 

 Green Lighthouse 

 Sunlighthouse 

LichtAktiv Haus 

Maison Air et 
Luminaire 

6 Experimentů, 5 zemí, 3 roky 



Model Home 2020 

 Home for Life 

 Green Lighthouse 6 Experimentů, 5 zemí, 3 roky 



Experiment # 2, Dánsko 
Green Lighthouse, Kodaň 

 

 

• Dánská první bezemisní veřejná budova - 
Green Lighthouse byl otevřen a představen při 
příležitosti UN Climate Conference (COP15) v 
prosinci 2009.  

 

• Unikátní design a vizionářský 
energetický koncept -  

Green Lighthouse ukazuje, že je možné postavit 
šetrnou budovu, která disponuje optimální 
distribucí denního světla a čerstvého vzduchu 
za použití současných materiálů a technologií. 
Green Lighthouse je postaven za požití ukazuje, 
že je možné postavit uhlík-neutrální budovy s 
využitím základních pravidel - není to raketová 
věda. 

  

Christensen & Co Architects 



Energy design features 

 
 

Strategie: 

Kompaktní tvar budovy 

Orientace 

Rovnoměrné prosvětlení 

hybridní ventilace 

Akumulace tepla a chladu (PCM) 

Dynamické stínění na solární 
pohon 

LED-osvětlelní 

Efektivní přístrojové vybavení 

Omezení stand-by režimu  & 
intelligentní building management 
(NV Advance 2.0) 

Vlastní koncept umožnil snížit potřebu energie asi o 3/4 oproti stavbě postavené v 
současném standardu. 



Energie, větrání, TZB 





Denní světlo je hlavním zdrojem osvětlení v budově.  
Činitel denní osvětlenosti neklesne pod 3% na pracovištích a pod 2% na 
chodbách. Díky automaticky řízenému předokennímu stínění nedochází k 
oslnění či přehřívání interiéru. 

 

Válcový tvar budovy je vysoce energeticky efektivní. Vnitřní atrium s horním 
osvětlením zajišťuje rovnoměrnou distribuci denního světla a efektivní větrání 
s využitím komínového efektu. 

Denní světlo jako strategie k úspoře energie 



Denní světlo jako strategie k úspoře energie 



Hosté, ocenění 



Experiment # 1, Dánsko 
Home for life, Aarhus 

 

 
Zahrnuje systém promyšlených opatření pro 
splnění základní myšlenky aktivního domu, 
domu s nulovou emisí CO2 a vysokou 
uživatelskou hodnotou. Celkový koncept budovy 
zahrnuje vytvoření inteligentní obálky domu, 
která operativně reaguje na změny klimatických 
a světelných podmínek během dne i během 
roku pro zajištění tepelného i optického 
komfortu uživatelů.  
 

• Testováno v reálném životě - Home for Life 
je energeticky efektivní dům který je pohodlný 
pro život a nabízí zdravé vnitřní prostředí. Po 
dobu jednoho roku dům obývala rodina 
Simonsenových, nyní ho již půl roku vlastní 
rodina Kristensenových.  
 

• Home for Life je experiment – experimenty 
provádíme proto, abychom se něco dozvěděli – 
naučili. Výsledky prvního experimentu jsou 
poučením pro nás i pro naše partnery a 
univerzity, které na projektu spolupracují. 

(Aart architects) 



Architektonický koncept 



Architektonický koncept 



Dispoziční koncept 



Denní světlo 
Strategické rozmístění okenních otvorů má za cíl dosáhnout optimálního 
optického komfortu ve všech ročních obdobích a maximalizovat pasivní 
solární zisky v zimním období. 



Denní světlo 



Denní světlo 



Denní světlo 



Vizuální komfort 
Vysoké požadavky na vizuální komfort v aktivním domě (viz Standardy aktivního domu) 
jsou v tomto návrhu zohledněny 40% podílu prosklené plochy vůči podlažní ploše s  
automaticky řízeným venkovním stíněním.  

 

Principy přirozeného větrání v "Home For Life" (VKR 2010) 

 
Větrání 
přirozené větrání v letních měsících.  
během přechodných období - hybridní 
systém větrání 
V zimě je používáno přirozené větrání jako 
doplněk k mechanické ventilaci s 
rekuperací tepla.  
 Ovládání otevírání okenních otvorů je 
řízeno automaticky 

HOME FOR LIFE 



Model Home 2020 - hodnocení 
MIMA – (Monitoring Interviews Measuring Analysis) 

 



Hodnocené parametry 
Zdravé a příjemné vnitřní mikroklima: 

Kvalita denního osvětlení – využívání umělého osvětlení během dne 

Kvalita a dostatečný přísun čerstvého vzduchu - přirozená či mechanická 
ventilace s rekuperací - dálkový odečet CO2, vlhkosti vzduchu, pravidelná 
měření složení vzduchu 

Komfortní vnitřní teplota ve všech ročních obdobích - dálkový odečet 
teploty ve všech místnostech 

Hodnocení rodiny jak se v domě žije, jak se dům „ovládá“ 

 

Nízká spotřeba energie a výroba energie: 

Dosažení požadavků legislativy 2020 

Maximální snížení celkové potřeby energie – dálkový odečet 

Produkce energie - dálkový odečet 

 

Pozitivní vliv na životní prostředí: 

Dům koresponduje s okolím a lokální kulturou 

Dům má vysokou estetickou hodnotu 

Hodnocení domu z pohledu CO2 v celém životním cyklu 



ŽIVOT V HOME FOR LIFE 
Dva roky testování s dvěma různými rodinami 

Vysoce byla hodnocena kvalita vnitřního 
prostředí v domě. Zkušební rodina nejvíce 
ocenila dostatečný přísun denního světla zvláště 
v zimní sezóně.  

Spotřeba domácnosti v průběhu prvního roku 
byla vyšší, než bylo vypočteno, a to hlavně díky 
zvyklostem domácnosti, kvalitě provedení stavby 
a řídícímu systému domu. Všechny tyto aspekty 
představují ponaučení pro pokračování projektu. 
Pro druhý rok měření došlo k odstranění 
zásadních závad. 

V druhém roce byla spotřeba energie výrazně 
nižší, především díky uživatelskému chování 
rodiny. 

Kvalita vnitřního prostředí v domě byla velmi 
dobrá. Pozitivní subjektivní hodnocení rodiny 
bylo potvrzeno naměřenými hodnotami. Místnosti 
s automaticky řízenou ventilací a příčným 
provětráním vykazovaly výrazně lepší výsledky, 
než místnosti s ručním ovládáním (lidský faktor)  

Výroba energie odpovídala předpokladům 
(vypočteným hodnotám). 

 



HOME FOR LIFE 

HOME FOR LIFE radar - výsledky měření 



Výpočet (BE 01) Naměřené hodnoty 2. 
rok 

Naměřené hodnoty  
2. rok - normalizované 

[kWh/m2/rok] [ kWh/m2/rok ] [kWh/m2/rok ] 

Celková spotřeba 
energie 

-9,4 -6,5 -25 

Energetická efektivita 
 
Z pohledu energetické efektivity hodnotíme u aktivních domů celkovou spotřebu 
domu včetně energie na svícení domácí spotřebiče a provoz domu. Užitná plocha 
objektu je 190m2 
 
 
Přestože spotřeba energie v domě byla vyšší než predikovaná, dům splňuje 
požadavky aktivního domu na pokrytí provozu domu z obnovitelných zdrojů.  

HOME FOR LIFE 



Tepelná pohoda 
Naměřené hodnoty vybraných místností : Obývací pokoj s kuchyní 

 

Místnost je v souladu s kategorií II. V 4,3% (<5%), místnost 
nesplňovala požadavek kategorie II.  
 
Při pohledu pouze na přehřívání místnosti je 96% hodin v 
kategorii I. K přehřívání dochází hlavně v zimě, na jaře a na 
podzim, kdy předsazená markýza nebrání“nízkému slunci“. 
 

Obr. 12 procentuální podíl kdy se místnost nachází v jednotlivých kategoriích 

Měření byla hodnocena v souladu s normou EN 15251. Období 

probíhajícího měření bylo od 1.11.2010 do 31.10.2011. 

 



Tepelná pohoda 

Měření byla hodnocena v souladu s normou EN 15251. Období 

probíhajícího měření bylo od 1.11.2010 do 31.10.2011. 

 

Pouze tato místnost vykazuje odchylku od ostatních místností 
 
obecně existuje mnoho hodin splňujících kategorii I ( 91.4% 
hodin v roce), ale 5,4% z hodin v roce je mimo třídu II.  
 
K přehřátí dochází především na jaře a počátkem léta. 
 
Jen tato místnost není vybavena automaticky řízeným 
přirozeným větráním. Tento nedostatek má nepochybně 
negativní dopad tepelnou pohodu v místnosti. 
 

Obr. 12 procentuální podíl kdy se místnost nachází v jednotlivých kategoriích 

Naměřené hodnoty vybraných místností : Ložnice orientovaná na východ 

 



Kvalita vzduchu 

Obr. 12 procentuální podíl kdy se místnost nachází v jednotlivých kategoriích 

Procentuální podíl v jednotlivých kategoriích 
(Obývací pokoj) – automaticky řízená ventilace 
 

Procentuální podíl v jednotlivých kategoriích 
(východní ložnice) – manuální ovládání 
 

Obr. 15 průběh naměřených hodnot ppm v monitorovaném období (východní ložnice) 

Naměřené hodnoty koncentrace CO2 v domě jsou obecně horší, než vypočtené. Důvodem pro to, je možná nižší objem větrání v zimním provozu (mechanická ventilace). Zároveň je třeba poznamenat, že celková průměrná hodnota v průběhu roku ve většině pokojů je 850. Tato průměrná hodnota je stále poměrně nízká. Jak je popsáno níže - a co je důležitější, obyvatelé se také nezmínili nepohodlí, které by šlo přičíst nadměrné úrovni CO2, takže celkově lze považovat výsledek za přijatelný, i když počáteční požadavek splnit kategorii II nebyl naplněn. 

Celková průměrná hodnota v průběhu roku ve většině pokojů je 850 ppm. Tato 
průměrná hodnota je stále poměrně nízká. Jak je popsáno níže - a co je 
důležitější, obyvatelé se také nezmínili nepohodlí, které by šlo přičíst nadměrné 
úrovni CO2, takže celkově lze považovat výsledek za dobrý. 



Relativní vlhkost 

Měření byla hodnocena v souladu s normou EN 15251. Období 

probíhajícího měření bylo od 1.11.2010 do 31.10.2011. 

 

Dům vyhoví kategorii III, a obecně se nachází cca. 90% času v kategorii II. Z hlubší analýzy 
naměřených hodnot vyplývá, že většina hodin v kategorie III je mezi hodnotami 60% a 70% 
relativní vlhkosti, a že pro daný prostor je méně než 2% hodin v roce vlhkost pod 25%. 

Obr. 12 procentuální podíl kdy se místnost nachází v jednotlivých kategoriích 



Webmodule Energy Balance 



 



Daylight Makeover 
Simonsens own house has had a 
daylight makeover in the year 
they lived in Home for Life 

“Daylight levels in our own home were 
very different from those in Home for 
Life. Whilst we were living there, we 
became more and more conscious of 
how much daylight means to our 
quality of life.  
So we decided to put the best of 
Home for Life into our own house and 
go for maximum daylight from lots of 
roof windows. The generous and 
balanced daylight combined with a 
3x3-metre opening we made in the 
floor between the storeys gives a 
completely different feeling of 

spaciousness throughout the house,” 
explains Sverre Simonsen. 



Experiment # 3, Rakousko 
Sunlighthouse, Vídeň 

 

 
• Řešení na míru - Pozemek, který byl vybrán 
pro stavbu domu, je sice atraktivní, 
neumožňuje ovšem přesnou orientaci k jihu. 
Tento experiment má být důkazem, že je 
možné stavět CO2 neutrálně, i když jsou ideální 
podmínky pro umístění domu splněny jen 
částečně.  
 

• Zdravé vnitřní prostředí - Okenní otvory 
jsou rozmístěné strategicky: mají umožnit 
cílené výhledy, maximalizovat pasivní solární 
zisk, ale také podtrhnout charakter domu. Aby 
bylo dosaženo vyváženého osvětlení v obou 
patrech Slunečního domu, byl pro obytné 
místnosti požadován průměrný činitel denní 
osvětlenosti 5 %. Stálý přísun čerstvého 
vzduchu je zajištěn hybridním systémem 
ventilace. 
 

• Energetická koncepce - Jasně stanoveným 
cílem Slunečního domu bylo udržet celkovou 
spotřebu energie a obzvlášť spotřebu primární 
energie na co nejnižší možné úrovni. Pokrytí 
energetických nároků se uskutečňuje výhradně 
pomocí obnovitelných zdrojů energie. 

Hein-Troy Architekten 





 
Dispozice 



•61 



Energie, ventilace, CO2 



Experiment # 4, Germany 
LichtAktiv Haus, Hamburg 

 

 

 

• Maximum energy efficiency, maximum 
liveability - adapts to the needs of its 
inhabitants.  

 

• An experiment - the first carbon-neutral 
modernised semi-detached house 

 

• Self-sufficient in energy - produces its own 
energy, thus eliminating heating and power bills 

 

• Sustainable - harnesses natural resources 
such as sun, wind and water for carbon-neutral 
living 

 

• Liveability - provides a healthy indoor 
climate and an abundance of daylight for 
comfortable living 

 



•Garden side – 2009 

•Garden side – 2011 

before – after 
 

 Typical 1954 semi-detached 
housing settlement in Hamburg-
Wilhelmsburg 

 Almost half of all residential 
buildings in Germany are 30-60 
years old 

 Particular focus on renovations 
to improve energy efficiency 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daylight factor 



•Extended •Basic •Premium •Unrenovate
d 

 unaltered 

•  basic structure 

 Energy 
renovation  

•  of the exterior 

 New boiler 

 Solar collectors 

 Structure similar to 
the LichtAktiv Haus 

 Extension 
shorter/alternative 
materials 

 Air-water-heat pump 

 connected to  
solar power 

 See  
LichtAktiv Haus 

Modernisation levels 

 unrenovated 

 oil heating 

 unconverted  
attic space 



•It is possible to combine good energy efficiency with high 
liveability even in more modest modernisation variants: 

 reduction of energy requirements/CO2 emissions  
by approx. 50-60% and 60-70% respectively 

 in the basic and extended modernisation versions 
compared to the unrenovated original house. 

•Overall energy 
requirement 

•CO2 emissions •Total energy production 

•Un-
renovated 

•Basic •Extended •LichtAktiv 

•Haus 
 •Un-

renovated 

•Basic •Extended •LichtAktiv 

•Haus 

•Un-
renovated 

•Basic •Extended •LichtAktiv 

•Haus 

•100% 
compensation 
by renewable 

energy 

 

•Hot water 

•Heating 

energy 

 

•Installation electricity 

•Household electricity 

 

•Hot water 

•Heating 

energy 

 

•Installation electricity 

•Household electricity 

 

•Electricity demand 

•Calorific value boiler 

•Central heating 

boiler 

 

•Photovoltaics 

•Heat pump 

•Solar heat 

 



 

•Solar collectors 

•Photovoltaics  

•Natural 
ventilation / 

•Solar gain 

 

 

Energy concept and ventilation 











Experiment # 6, France  
Maison Air et Lumière, Verrières-le-Buisson 

• Intelligent use of the sloped roof to combine 
wellbeing and energy efficiency - The architectural 
concept is based on different roof pitches that increase 
its ability to capture sunlight and solar energy, thus 
making it an energy-positive home. The roof becomes 
the 5th active façade and extends its traditional 
protection role to the regulation of the indoor climate 
with the optimisation of daylight and fresh air.  
 

• A modular and transposable architecture - The 
flexible concept of the single family house based on 
three different modules with various roof pitches and 
indoor volumes, allows adaptation to different contexts 
and budget constraints. 
The flexibility of the concept enables the type and 
number of modules to be varied, making it possible to 
transpose the principles of comfortable living, energy 
efficiency and environmental quality to a wide range of 
contexts. 

 

• Special focus on low energy summer comfort - 
thanks to the controlled opening system of both façade 
and roof windows as well as appropriate automated 
sunscreening strategy, the active façades adjust 
themselves by anticipating changes in the outside 
temperature in order to protect the inhabitants more 
effectively from the variations of the outer 
environment.  This leads to the optimization of natural 
ventilation, visual and indoor comfort in summertime 
for the wellbeing of the inhabitants.  
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Energy Performance 

Maison Air et Lumière maximises the use of renewable resources 
(solar energy, daylight and fresh air) in order to minimise the  
need for air-conditioning, traditional heating and artificial lighting. 
The result is a carbon-neutral home that is both comfortable and 
healthy to live in.  
 
Maison Air et Lumière has a concrete slab base set on an earth 
platform that keeps the home insulated from below. Despite the 
interplay of roof structures, the wood-frame building is compact 
and well-insulated. And to further ensure a stable and comfortable 
room temperature, the interior walls are lined with terracotta 
tiles.  
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Experiment # 5, United Kingdom 
Carbonlight Homes, Rothwell 
• Likely to be the 1st zero carbon house built in the 
UK to new government definition:  

By using everyday technology and common sense design we 
have managed to achieve this.  The sloping roof and 
orientation of the houses combined with the cladding, 
timber used and the shingles are a key part of the 
architectural concept.   They play a part in creating an 
„active skin‟ that allows the homes to interact with their 
environment and create a comfortable house that promotes 
a healthy lifestyle.  

• Designed to use nature in an intelligent way to 
encourage a sustainable lifestyle. 

Natural ventilation is harnessed through triple height spaces 
and a duel aspect atrium which avoids complex, 
technological ventilation and heat recovery systems and 
aids maximum air flow in the summer. High ceilings with 
windows allow light to penetrate deep into every space 
generating a daylight factor of 5 across the whole house, 
reducing the demand for artificial lighting and promoting 
energy efficiency.  

• Easily transferrable to the other markets.  

The design of these houses is transferable to the 
mainstream housing market and balances energy 
performance with the liveability factor. They provide house 
builders with a sustainable housing design type that can be 
mass produced within their current business portfolio.  They 
show how to utilise sustainable principles that can be 
replicated with the retro fit providing them with templates 
and tools to meet ever changing regulations and consumer 
demand. 



Architectural concept 



Architectural concept 



Architectural concept 



Energy Performance 



Daylight factor 



 



MH2020/LFe/ MAY2008 


