
Série vzdělávacích webinářů ve spolupráci CZGBC/ČKA

Šetrná řešení v praxi:
Pasivní a aktivní budovy

10. 3. 2021



• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované vždy ve středu v 16:00 

Šetrná řešení v praxi

10. 3. 2021



• Sledujte na YouTube Rady

Nadcházející témata:

10. 3. 2021

10.3. Pasivní budovy a aktivní budovy 

17.3. Zdravé vnitřní prostředí - Bezpečné budovy, nové požadavky uživatelů

24.3. Zdravé vnitřní prostředí Home office/co chybí, kvalita, výhody, nevýhody

31.3. Zdravé vnitřní prostředí – Co-working – nový trend podpořený Covid

14.4. Šetrná řešení v praxi: Kvalita vnitřního prostředí - vzduch, zkušenosti z praxe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt


ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Pasivní a aktivní budovy

Mluvčí:
• Jiří Cihlář, CEVRE, Kritéria pasivních a aktivních budov 
a jejich závaznost, vazba na pojem budova s téměř 
nulovou spotřebou, příklady OPŽP
• Petr Dusil, Domy Atrea, příklady rodinných domů 
v pasivním standardu















VYPOČTENÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Zdroj energie

Vnitřní zisky
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Pasivní a aktivní budovy
Šetrná řešení v praxi (CZGBC, ČKA)

Petr Dusil
Koordinátor konceptu
DOMY ATREA (ATREA s.r.o.)



Ing. Petr Dusil

Obsah, témata

• Představení a úvod

• Proč pasivní (aktivní) budovy – kvalita budov v širších souvislostech

• Jak na to – principy

• Příklady z praxe, koncept DOMY ATREA

• Shrnutí a doporučení
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Ing. Petr Dusil

Koncept DOMY ATREA

• Kvalita budov v širších souvislostech

• Navrhujeme a stavíme komfortní, energeticky úsporné a ekologické domy

• Členství v odborných sdruženích
Osvěta, propagace a podpora trvale udržitelného stavebnictví

• Ocenění
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Ing. Petr Dusil

Kvalita budov v širších souvislostech

• Proč vlastně stavíme budovy?!
• Vytvoření prostoru pro práci, odpočinek, zábavu… pro život…
• Kvalita prostoru, prostředí a vztahů zásadně ovlivňuje kvalitu života!
• „Architektura“ vytváří největší a dlouhodobou ekologickou stopu!
• Stavět se dá různě – současná běžná realita…
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Kvalita budov v širších souvislostech
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Ing. Petr Dusil

Kvalita budov v širších souvislostech

• ekologie, respekt a ohleduplnost
(člověk, životní prostředí)

• komfortní a zdravé vnitřní prostředí
(kvalita života v budově)

• optimální ekonomické řešení 

• nízká energetická náročnost
(minimální provozní náklady, nezávislost)

• kvalitní architektura a design
(estetická kvalita a funkčnost)

Filozofie, pilíře, cíl najít rovnováhu (různorodé požadavky)

Šetrná řešení v praxi: Pasivní a aktivní budovy

http://www.bonusreal.cz/prukaz-energeticke-narocnosti-budov/


Ing. Petr Dusil

Zásady = dobrý výsledek

Zdroj: Centrum pasivního domu

Šetrná řešení v praxi: Pasivní a aktivní budovy
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• Stavební systém, optimalizovaný pro 
energeticky úsporné dřevostavby

• Ucelené systémy (TZB) větrání, vytápění 
(chlazení) a přípravy TUV, využití OZE

• Dlouhodobá spolupráce s architekty, 
projektanty, specialisty,
a s realizačními firmami

• Komplexní služby (A-Z)

• Dlouhodobé zkušenosti a
jejich sdílení

Ing. Petr Dusil

Koncept DOMY ATREA
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Ing. Petr Dusil

Více než 200 realizací RD, BD…



„Dům vody a tónů“



Ing. Petr Dusil

Stavební řešení

• Stavební systém DOMY ATREA
• Nosná konstrukce, dřevěný skelet
• Difúzně otevřená skladba obvodových stěn
• Přírodní, obnovitelné materiály
• Variabilita vnitřního a vnějšího pláště
• Tepelně technické parametry pro pasivní budovy
• Požární odolnost REI 60 minut

• Obvodová stěna
tl. cca 450 mm

U = 0,12 W/(m2.K)
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Ing. Petr DusilRodinný dům – Týnec nad Labem

Výstavba

• Nosná konstrukce, dřevěný skelet + podkladní rošt vnějšího pláště



Ing. Petr DusilDům vody a tónů

Výstavba

• Nosná konstrukce, dřevěný skelet (řezivo KVH)



Ing. Petr DusilDům vody a tónů

Výstavba

• Nosná konstrukce, dřevěný skelet (řezivo KVH)

Blower – Door test „B“ – „obálka domu“

• 0,22 h-1 (požadavek < 0,6 h-1)
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TZB

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RK5
• Otopné žebříky a elektrická podlahová rohož v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů

Zdroje energie
• Tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 3.1 kW
• Fotovoltaická elektrárna 3,1 kWp
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 49 kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,36 h-1 (< 0,6)

Hospodaření s vodou

Ocenění
• Úsporný dům roku 2019

Cena poroty, veřejnosti a generálního partnera

Časopis Stavebnictví 03/2020
https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-dum-vody-a-tonu-pencin-jistebsko-v-pasivnim-standardu.html

https://www.casopisstavebnictvi.cz/clanky-dum-vody-a-tonu-pencin-jistebsko-v-pasivnim-standardu.html


Ing. Petr Dusil

TZB (současnost, budoucnost?)

elektromobil
(mobilní baterie)

baterie stacionární

FVE
cca 5 kWp

spotřebiče

rozvodná síť 

Wattrouter
(chytrý rozvaděč)

TČ

IZT 650 l
(akumulační nádrž, TUV)

el. patrony

VZT
jednotka

TUV Monitoring a ovládání
ovladač, PC, telefon

krbová kamna
s výměníkem
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Ing. Petr Dusil

Omezená využitelnost FVE !!!

Šetrná řešení v praxi: Pasivní a aktivní budovy

Výroba FVE vs potřeba budovy v průběhu roku („jde proti sobě“) – návrh optimální velikost FVE
• Využít maximum vyrobené el. energie pro provoz budovy
• Minimalizovat přebytky („výkupní“ ceny téměř nulové, případně dokonce penalizace za přetoky!)



Ing. Petr Dusil

Soubor pasivních domů Koberovy (2007)

• Investor a generální projektant ATREA s.r.o.
• Spolupráce s FSv ČVUT v Praze

• 13 dřevostaveb v pasivním standardu
• 14 let zkušeností, dlouhodobé měření

• 11 trvale obydlených domů
• 2 budovy přístupné veřejnosti

Šetrná řešení v praxi: Pasivní a aktivní budovy



Ing. Petr DusilŠetrná řešení v praxi: Pasivní a aktivní budovy

RD 8 Vzorový dům ATREA s.r.o.

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RB5
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů

Zdroje energie
• Krbová kamna s výměníkem
• 3 ks termické solární panely
• Tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 4.8 kW (2017)
• Elektřina

Energetické parametry
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: ? kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test: 0,6 h-1 (< 0,6)

Prohlídky a individuální konzultace
Modernizace interiér a TZB (2017)
3D virtuální prohlídka (2020)
https://my.matterport.com/show/?m=Zoinc1YHVXX

https://my.matterport.com/show/?m=Zoinc1YHVXX
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Vzdělávací středisko ATREA s.r.o.

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RK5 (1.NP)
• Větrací jednotky ATREA DUPLEX  EC (2.NP)
• Otopné žebříky v koupelnách, radiátory (2.NP)

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 900 litrů

Zdroje energie
• Tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 4.8 kW (2020)
• Fotovoltaická elektrárna 8,5 kWp (vše do sítě)
• Elektřina

Energetické parametry
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: ? kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test: 0,6 h-1 (< 0,6)

Ocenění
• 1. energeticky nulová/aktivní budova v ČR
• Dlouhodobá měření, přednášky, exkurze…
• Energetický projekt (MPO a ABF) 2005 a 2007
• Zlatý certifikát SBToolCZ
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RD 7 (2007)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí jednotka ATREA DUPLEX RB
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů

Zdroje energie
• Krbová kamna s výměníkem
• 3 ks termické solární panely
• Fotovoltaická elektrárna 1,1 kWp
• Baterie k zajištění krátkodobé soběstačnosti při výpadku

el. e. (běžný provoz 24h i v zimních podmínkách)
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: ? kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test: 0,6 h-1 (< 0,6)
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RD 2 (2007)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí jednotka ATREA DUPLEX RB
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů

Zdroje energie
• Krbová kamna s výměníkem
• 3 ks termické solární panely
• Tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 3.1 kW (2013)
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: ? kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test: 0,6 h-1 (< 0,6)
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Plzeň (2011)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RB3
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů

Zdroje energie
• Krbová vložka s výměníkem
• Tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 3.1 kW
• Fotovoltaická elektrárna 7 kWp
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 20 kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,25 h-1 (< 0,6)

Ocenění
• E.ON Energy Globe Award ČR 2013
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Polevsko (2012)

• RD Obec
• Arch řešení, koncepce – pro koho, podlaží, specifika, zajímavosti, 

pozemek, hmota, MATERIÁLY, rok dokončení, (ocenění)
• Stavební řešení (kce, materiály, doplňky - stíněn
• Zajímavosti, atypy
• TZB (větrání, vytápění (chlazení), TUV, zdroje (OZE)
• OZE
• Parametry (PENB, NZÚ, BDT)
• (zúčastnění)
• Ocenění
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Polevsko (2012)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RA4
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 900 litrů

Zdroje energie
• Kachlová krbová kamna s výměníkem
• Fotovoltaická elektrárna 7,4 kWp (monokrystalické panely)
• Elektřina
• (Systém řízení výroby a spotřeby juwi „SmartHome“)

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 15 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 17 kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,22 h-1 (< 0,6)

Ocenění
• Český energetický a ekologický projekt, stavba a inovace 2013

• Hlavní kategorie
• Cena společnosti ČEZ a.s. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVlebD-_7RAhVHbxQKHaxxB_QQjRwIBw&url=http://www.pasivnidomy.cz/nova-zelena-usporam-poridte-si-pasivni-dum-s-dotaci/t4236&psig=AFQjCNGvLWN5kOJExs3CBj_24GRHbcFD6g&ust=1486590548587646
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Mníšek pod Brdy (2014)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RA4
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů

Zdroje energie
• Tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 3.1 kW
• Fotovoltaická elektrárna 4,9 kWp
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 30 kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,22 h-1 (< 0,6)

Redakční návštěva TZB-info.cz: Do nitra pasivní dřevostavby
• https://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/11809-redakcni-navsteva-do-nitra-pasivni-drevostavby

https://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/11809-redakcni-navsteva-do-nitra-pasivni-drevostavby
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Praha-Kolovraty (2014)
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Praha-Kolovraty (2014)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RA4
• Otopné žebříky a elektrická podlahová rohož v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů

Zdroje energie
• Tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 3.1 kW
• Fotovoltaická elektrárna 7,8 kWp
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 17 kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,25 h-1 (< 0,6)

Ocenění
• Dřevostavba roku 2018 časopisu DŘEVO&stavby
• Pasivní dům roku 2018 – Cena generálního mediálního partnera

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVlebD-_7RAhVHbxQKHaxxB_QQjRwIBw&url=http://www.pasivnidomy.cz/nova-zelena-usporam-poridte-si-pasivni-dum-s-dotaci/t4236&psig=AFQjCNGvLWN5kOJExs3CBj_24GRHbcFD6g&ust=1486590548587646


Týnec nad Labem (2016)
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Týnec nad Labem (2016)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX ALFA 4
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 500 litrů

Zdroje energie
• Krbová kamna s výměníkem
• Integrované tepelné čerpadlo vzduch – voda ATREA TCV 4.8 kW
• Fotovoltaická elektrárna 5 kWp
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 21 kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,36 h-1 (< 0,6)
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Všestary (2017)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RA4
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů

Zdroje energie
• Tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 3.1 kW
• Fotovoltaická elektrárna 10 kWp
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 18 kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,30 h-1 (< 0,6)
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Turnov (2020)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací jednotka ATREA DUPLEX EC5
• Elektrické nástěnné sálavé infra panely s řízením
• Elektrické otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Elektrický boiler 200 litrů

Zdroje energie
• Krbová kamna bez výměníku
• Fotovoltaická elektrárna 4,8 kWp
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 19 kWh/m2a (< 20)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 72 kWh/m2a (< 90)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,49 h-1 (< 0,6)



Horní Police (2019)
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Usedlost Horní Police A/B (2019)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RK5/

1.NP větr. a vyt. RB5, 2.NP větrání EC5 + radiátory
• Otopné žebříky v koupelnách
• Elektro temperace (zázemí stájí)

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů (v obou objektech)
• Elektrický bojler (zázemí stájí) 

Zdroje energie
• A Krbová kamna bez výměníku
• Integrované tepelné čerpadlo vzduch – voda ATREA TCV 4.8 kW
• Fotovoltaická elektrárna A 7,2 kWp/ B 5,4 kWp
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 14/ 20 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 18/ 6 kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,40/ 0,51 h-1 (< 0,6)
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Maršovice (2017, 2021)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RB4
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů
• Baterie 3x1,9 kWp

Zdroje energie
• Krbová vložka s výměníkem
• Tepelné čerpadlo země – voda ATREA TCA 3.1 kW
• Fotovoltaická elektrárna 5,4 kWp (reál. spotřeba cca 5 MWh/a)
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 58 kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,49 h-1 (< 0,6)



Domov Podhradí, Týnec n. L. (2020) 
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Domov Podhradí, Týnec n. L. (2020) 

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací jednotky ATREA DUPLEX ECV5 (pro 2-3 byty), čidlo CO2
• Stropní teplovodní vytápění (možnost chlazení)
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• 2x akumulační zásobník 400 a 700 litrů
• Komunitní elektromobil (mobilní baterie) nebo/a baterie

Zdroje energie
• 2x tepelné čerpadlo vzduch – voda ATREA TCV ECO 8 kW
• Bivalentní zdroj elektropatrona 2x 9 kW
• Elektřina
• Výhledově fotovoltaika cca 10 kWp (elektromobil nebo/a baterie)

Řízení a regulace
• Nadřazený řídicí systém, terminál v TM, internet

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: 13 kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: 82 kWh/m2a (< 90)
• Blower - Door Test „metoda 3“: 0,33 h-1 (< 0,6)

DrevoPortal.cz https://youtu.be/5lyZe246rXs TZB-info.cz https://youtu.be/5lyZe246rXs
DŘEVO&stavby|PROFIspeciál 2018 https://online.drevoastavby.cz/files/profispecial_supplement_2018/#150
Časopis Stavebnictví 01-02/2021 https://www.casopisstavebnictvi.cz/archiv-pdf-01-02-2021.html

https://youtu.be/5lyZe246rXs
https://youtu.be/5lyZe246rXs
https://online.drevoastavby.cz/files/profispecial_supplement_2018/#150
https://www.casopisstavebnictvi.cz/archiv-pdf-01-02-2021.html


BD „Patnáctka“, Týnec n. L. (2020) 



Zvole (2022?)
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Zvole (2022?)

Větrání a vytápění
• Řízené větrání s rekuperací tepla
• Větrací a vytápěcí (chladící) jednotka ATREA DUPLEX RA5
• Otopné žebříky v koupelnách

Akumulace energie, ohřev vody (TUV)
• Integrovaný zásobník tepla ATREA IZT 650 litrů
• Elektromobil (mobilní baterie) nebo/a baterie

Zdroje energie
• Krbová vložka s výměníkem
• Tepelné čerpadlo vzduch – voda ATREA TCV 4.8 kW
• Fotovoltaická elektrárna ? kWp
• Elektřina

Energetické parametry (NZÚ)
• Měrná potřeba tepla na vytápění: ? kWh/m2a (< 15)
• Měrná neobnovitelná primární energie: ? kWh/m2a (< 60)
• Blower - Door Test „metoda 3“: h-1 (< 0,6)
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Komplexní přístup = dobrý výsledek

Zdroj: Centrum pasivního domu

Šetrná řešení v praxi: Pasivní a aktivní budovy

nZEB ll.architektura
stavba

technologie

obnovitelné 

zdroje

„Nejlevnější energie 

je ta, kterou 

nepotřebuji!“

1. Kvalitní koncepční návrh
2. Stavební řešení (obálka)
3. TZB
4. OZE
5. Uživatel

• Úkolem architekta je najít celospolečensky odpovědné řešení,
jak naplnit potřeby investora v přiměřeném společenském a ekonomickém rámci
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Energeticky efektivní budovy, + -

Výhody (potenciál)
• Komfortní a zdravé vnitřní prostředí
• Bezpečnost a životnost konstrukce
• Nízké provozní náklady, nižší závislost
• Ohleduplnost k životnímu prostředí
• Jednoduché, ověřené principy jako vodítko pro návrh kvalitní budovy
• Dostupné know-how, materiály a technologie
• Potenciál pro novostavby i rekonstrukce
• Legislativa
• Dotace
• Celospolečenský zájem – odpovědnost…

Nevýhody (úskalí)
• Pomalý náběh, předsudky, neochota změnit přístup (investoři, odborníci)
• Odborné školství, osvěta, nutnost zorientovat se v souvislostech
• Nedostatek odborníků a kvalitních řemeslníků, vzájemná spolupráce
• Technologická kázeň, pečlivost (návrh, provedení), respekt k materiálu
• Odpovídající, efektivní provoz, péče a údržba

Šetrná řešení v praxi: Pasivní a aktivní budovy
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• Webináře, kurzy, workshopy

Webináře nZEB

https://nzeb.cz/

Zdroj: Centrum pasivního domu

Šetrná řešení v praxi: Pasivní a aktivní budovy

https://nzeb.cz/


petr.dusil@atrea.czIng. Petr Dusil, ATREA s.r.o. | DOMY ATREA

Možnost spolupráce

Architektura
Projekce
Výstavba

• Zajímavá práce v perspektivním oboru
• Možnost podílet se na vývoji
• Tým inspirativních odborníků

• Zkušenosti

www.PojdteDal.info
www.DomyAtrea.cz

www.atrea.cz
www.rekuperace.cz

mailto:petr.dusil@atrea.cz
http://www.pojdtedal.info/
http://www.domyatrea.cz/
http://www.atrea.cz/
http://www.rekuperace.cz/
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