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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007
„Pasivní dům je velmi pohodlný a příjemný způsob, jak šetřit energií. Nechápu, proč investorům a politikům nevadí domy se špatnou izolací. Vždyť je to vyhazování peněz!“
Dr. Wolfgang Feist, Passivhaus Institut, Darmstadt, Německo.

O Centru pasivního domu

Občanské sdružení Centrum pasivního domu vzniklo v dubnu 2005 registrací u Ministerstva vnitra ČR. Během tří let své existence se díky naší činnosti podařilo významně
zvýšit zájem o pasivní domy, o čemž svědčí rostoucí zájem nejen individuálních stavebníků, kteří se na nás obracejí s žádostí o radu a pomoc, ale i zájem celé řady významných
celostátních médií a zájem odborníků o další informace a vzdělávání v této oblasti.
Posláním sdružení je ochrana životního prostředí, klimatu, přírody a krajiny, podpora udržitelného rozvoje ve stavebnictví, zvyšování kvality bydlení a podpora stavění v pasivním
standardu.

Stavěním v pasivním standardu se rozumí výstavba pasivních domů, jejichž definice, kritéria a metoda výpočtu vychází z obecně uznávaných a aplikovaných poznatků, výzkumu
a vývoje v Evropě, zejména pak Passivhaus Institutu v Darmstadtu v Německu. Stavěním
v pasivním standardu se rozumí rovněž rekonstrukce stávajících objektů splňující výše
uvedené vymezení.
Primárním cílem sdružení je propagace, vzdělávání a poradenství v oblasti standardu
pasivního domu, jehož výsledkem je snížení poptávky po energii v budovách v souladu
s evropskou energetickou politikou a udržitelnou výstavbou. Rozšíření povědomí o pasivních domech mezi odbornou i laickou veřejností tak vyvolá zájem o stavbu těchto domů
mezi potenciálními investory.
Sdružení usiluje o zvýšení nabídky komponent na trhu a zajištění odborného zázemí pro
realizaci staveb zprostředkováváním informací a znalostí mezi všemi, kteří se na výstavbě
od samého začátku podílejí.

V roce 2007

V roce 2007
• jsme uspořádali 1 mezinárodní konferenci, 21 seminářů a 5 výstav
• jsme vydali 1 odbornou publikaci
• jsme vytiskli 2 druhy informačních letáků, 1 brožuru a 1 sadu informačních listů
• více než 1250 lidí se zúčastnilo našich seminářů a konferencí (bez výstav)
• více než 900 lidí dostalo individuální konzultaci
• 16 firem se připojilo k našim aktivitám

To vše díky podpoře našich dárců a partnerů.
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Akce v roce 2007
LEDEN

15. – 18. ledna účast na veletrhu Infotherma 2007

od 23. ledna výstava o pasivních domech na FA VUT v Brně

ÚNOR

1. února oficiální otevření devíti poradenských center v rámci projektu Síť
center pasivního domu

od 5. února natáčení ankety o znalosti pasivních domů na brněnských ulicích

22. února slavnostní otevření poradny v brněnském Centru pasivního domu
vydání informačních plakátů o pasivních domech a Síti center
pasivního domu

BŘEZEN

14. – 18. března výstava o pasivních domech v Galerii Vaňkovka v Brně

14. března seminář v Hostětíně (pořadatel Veronica v rámci Sítě CPD)

15. března seminář ve Valašském Meziříčí (pořadatel Veronica v rámci Sítě
CPD)

20. března spuštění ostré verze portálu Pasivní domy (www.pasivnidomy.cz)

DUBEN

20. dubna seminář o pasivních domech ve Znojmě

21. dubna seminář o pasivních domech v Brně
21. dubna Poradenské fórum v Brně

KVĚTEN

29. května seminář v Jihlavě (pořadatel Ekoinfocentrum v rámci Sítě CPD)

30. května seminář v Brně

ČERVEN

od 4. června výstava o pasivních domech ve Sluňákově

12. června seminář ve Vraném nad Vltavou (pořadatel CEV Zvoneček
v rámci Sítě CPD)
16. června Poradenské fórum v Praze

23. června Seminář ve Sluňákově u Olomouce (pořadatel Sigmareal v rámci
Sítě CPD)
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ČERVENEC + SRPEN
prázdniny

ZÁŘÍ

4. září seminář v Opavě (pořadatel VITA v rámci Sítě CPD)

6. září seminář v Ostravě (pořadatel VITA v rámci Sítě CPD)

12. září seminář v Kladně (pořadatel CEV Zvoneček v rámci Sítě CPD)
25. září seminář v Třeboni (pořadatel ECČB v rámci Sítě CPD)

ŘÍJEN

9. října 2. revidované vydání publikace o pasivních domech (náklad
10 000 ks)

10. – 11. října mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2008 v Brně
s veletrhem
výstava o pasivních domech v Brně

11. října seminář pro veřejnou správu

12. října exkurze do pasivních domů v Rakousku
seminář Pasivní domy pro odborníky

workshop Výpočet energetické náročnosti pasivních domů

17. října seminář ve Vlašimi (pořadatel CEV Zvoneček v rámci Sítě CPD)
29. října seminář v Českých Budějovicích (pořadatel ECČB v rámci Sítě
CPD)

LISTOPAD

1. listopadu start mezinárodního projektu PASS-NET

5. listopadu vydání letáku o projektu Síť center pasivního domu

6. listopadu seminář v Českých Budějovicích (pořadatel ECČB v rámci Sítě
CPD)

10. – 11. listopadu 4. mezinárodní Dny pasivních domů

19. listopadu seminář v Ostravě (pořadatel VITA v rámci Sítě CPD)

20. – 24. listopadu výstava o pasivních domech na veletrhu AQUTHERM včetně
přednášky v rámci doprovodného programu

28. listopadu seminář v Havlíčkově Brodě (pořadatel Ekoinfocentrum v rámci
Sítě CPD)

PROSINEC

12. prosince workshop pro odborné poradce v Hostětíně

13. prosince workshop pro Podporující členy a odborné poradce v Hostětíně

19. prosince vydání Informačních listů o pasivních domech (náklad 10.000 ks)
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Činnost v roce 2007

VÝSTAVA O PASIVNÍCH DOMECH

Putovní výstava, která vznikla v roce 2006, byla v průběhu roku vystavena na Fakultě
architektury VUT v Brně, v brněnském obchodní pasáži Galerie Vaňkovka, v nízkoenergetickém domě Sluňákov v Horce u Olomouce, na konferenci PASIVNÍ DOMY 2007 a na
veletrhu AQUATHERM v Praze.

KONFERENCE PASIVNÍ DOMY 2007

Třetí ročník mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2007 proběhl opět za velkého zájmu
návštěvníků – třiceti přednáškám českých i zahraničních odborníků během dvou dnů přihlíželo přes 350 účastníků. Konference se uskutečnila v reprezentativních prostorech pavilonu A brněnského výstaviště v sálech Rotunda a Morava. Přednášky byly tlumočeny do
němčiny a češtiny. Jako doprovodný program ke konferenci jsme připravili exkurzi do pasivních domů v Rakousku, které se zúčastnilo 40 zájemců, a dva odborné semináře.

Výrazně vzrostl zájem o doprovodnou výstavu, která byla v průběhu konference přístupná
zdarma. Prezentace 24 vystavovatelů zhlédlo přes 1000 návštěvníků.
Novinkou konference byl jednodenní doprovodný seminář pro veřejnou správu, kterého se
zúčastnilo 40 zástupců veřejné správy.
Podpora:
Evropská komise
Česká energetická agentura

INFORMAČNÍ PORTÁL PASIVNÍ DOMY

Během roku byl informační portál PASIVNÍ DOMY přesunut na konečnou adresu
www.pasivnidomy.cz. Portál je neustále aktualizován a je citován dalšími informačními
servery, např. TZB-info, Enviweb.cz, Sreality.cz a dalšími. Návštěvnost portálu se neustále zvyšuje, průměrně bylo zaznamenáno přes 10.000 návštěv měsíčně.

SÍŤ CENTER PASIVNÍHO DOMU

Naplno se rozběhl dvouletý projekt „Síť center pasivního domu“, do kterého je zapojeno
14 partnerů z České republiky. V rámci projektu bylo ve spolupráci s partnery v průběhu
roku uspořádáno 18 seminářů pro veřejnost, 2 poradenské fóra, 1 dvoudenní seminář pro
odborné poradce a poskytnuto poradenství 915 lidem.
Podpora:
Evropská unie – Evropský sociální fond, státní rozpočet České republiky

PASS-NET

Projekt PASS-NET je zaměřený a propagaci a další vzdělávání v oblasti pasivních domů,
a klade důraz na zapojení nových členských států EU. V rámci projektu budou šířeny informace o pasivních domech široké veřejnosti, odborníkům (architekti, projektanti, apod.),
veřejné správě a dalším vlastníkům domů (bytová družstva apod.). Do projektu je zapojeno 11 partnerů z Rakouska, Německa, Slovenska, Švédska, Velké Británie, Belgie, Slovinska, Rumunska, Chorvatska a Česka.
Podpora:
Evropská unie – Inteligent Energy – Europe
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Rozvoj Centra v roce 2007
5. dubna II. jednání Členského shromáždění v Jablonci nad Nisou, ATREA
IV. jednání Jablonci nad Nisou, ATREA

6. dubna V. jednání Jablonci nad Nisou, ATREA

rozšíření sdružení o osm nových Podporujících členů a o jednoho
Čekatele na členství

27. listopadu VI. jednání Rady sdružení v Praze, ČKA

rozšíření sdružení o pět nových Podporujících členů a o dva
Čekatele na členství

Lidé v Centru

RADA SDRUŽENÍ (k 31. 12. 2007)

•
•
•
•
•
•
•

Akad. arch. Aleš Brotánek, předseda sdružení
Ing. arch. Josef Smola, místopředseda sdružení
Ing. arch. Dalibor Borák
Ing. arch. Mojmír Hudec
Ing. Petr Morávek, CSc.
Libor Novák
Ing. Jan Novák

PRACOVNÍCI CENTRA

•
•
•
•
•

Ing. Jan Bárta, ředitel
Ing. Mgr. Kateřina Tydlačková
Ing. Juraj Hazucha
Mgr. Jana Šlégrová
MgA. Miroslav Misař

Děkujeme
Za spolupráci, pomoc, dary finanční i materiální děkujeme následujícím organizacím a institucím:

3AD arquitectonica | ADAN – úspory energie | Asting CZ pasivní domy | ATREA | Česká
energetická agentura | Česká komora architektů | Dobrý dům | Dow Europe | EkoWATT |
ENROLL CZ | Evropský sociální fond | gromathic | Isocell | Izolační skla | Jihomoravský
kraj | JRD | Kalksandstein CZ | Karon | M.T.A. | Magistrát města Brna | Ministerstvo
životního prostředí | Nadace Partnerství | Passive house | Pražák | Rockwool | SaintGobain Orsil | SLAVONA | Skanska CZ | Tax Consulting Brno | Tremco illbruck | TZB-info
| Ursa CZ
jednotlivcům:

Agata Bárta | Josef Bárta | Aleš Brotánek | Yvonna Gailly | Mojmír Hudec | Josef Chybík |
Günter Lang | Michal Navrátil | Stanislav Paleček | Jan Růžička | Josef Smola | Vladimír
Štefek | Jan Tywoniak
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