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O CENTRU PASIVNÍHO DOMU
Centrum pasivního domu vzniklo v dubnu 2005. Během své desetileté existence se díky jeho činnosti
podařilo významně zvýšit zájem o energeticky úsporné stavby, o čemž svědčí rostoucí zájem nejen
individuálních stavebníků, kteří se na pracovníky Centra 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 Centra 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.
Centrum pasivního domu 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 2015
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

jsme uspořádali 38 seminářů a kurzů o celkové délce 82 dny
jsme uspořádali 6 exkurzí
jsme uspořádali 1 celostátní Dny pasivních domů
jsme vystavili dětské Experimentárium na 371 den
jsme provedli 2 294 dětí Experimentáriem
mělo možnost Experimentárium shlédnout 270 000 lidí z řad široké veřejnosti
jsme se společně s našimi Členy zúčastnili 2 veletrhů
jsme spoluorganizovali 1 mezinárodní konferenci na Slovensku
jsme vydali 1 odbornou publikaci
jsme vyrobili 1 stanoviště dětského Experimentária
více než 4 150 lidí se zúčastnilo našich seminářů, exkurzí a konferencí (bez výstav a veletrhů)
více než 190 lidí dostalo individuální odbornou konzultaci
11 nových firem se připojilo k našim aktivitám
bylo postaveno cca 800 pasivních domů a domů velmi blízkých tomuto standardu (zdroj: NZÚ a
odhad CPD)
■ jsme darovali 2 litry krve

To vše díky podpoře našich členů, dárců a partnerů.
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Akce pořádané Centrem v roce 2015
LEDEN
1. 1. – 30. 6.

Dětské Experimentárium ve VIDA! v Brně

12. – 14. ledna

Kurz Základní principy navrhování pasivních a nulových domů v Plzni

20. – 21. ledna

Kurz PHPP v Plzni

22. – 24. ledna

Společná expozice na veletrhu FOR PASIV v Praze

24. ledna
26. – 27. ledna

Seminář Příběhy pasivních domů na veletrhu FOR PASIV v Praze
Kurz Energeticky efektivní renovace stávajících budov v Plzni

ÚNOR
2. – 6. února
9. – 13. února

Kurz Navrhování pasivních a nulových domů v Praze
Kurz Navrhování pasivních a nulových domů v Rychnově

11. února

Workshop Rekonstrukce jinak - fáze studie v Brně

14. února

Seminář Příběhy pasivních domů na veletrhu Dřevostavby v Praze

16. – 20. února
19. února
23. – 27. února

Kurz Navrhování pasivních a nulových domů v Praze
Exkurze v Plzni
Kurz Navrhování pasivních a nulových domů v Rychnově

BŘEZEN
5. března

Exkurze pro SPŠ Dušní v Praze

11. března

Přednáška pro VUT FAST v Brně

16. března

Kurz pro učitele SPŠ Dušní v Praze

17. – 19. března

Kurz Zajištění kvality pasivních a nulových domů v Praze

18. března

Workshop Rekonstrukce jinak - fáze projekt pro stavební povolení v Brně

24. března

Seminář o oknech a zasklení pro AGC Glass v Teplicích

28. března

Zkouška Certifikovaný projektant pasivních domů v Praze

31. března

Přednáška na FSS MUNI Blok expertů v Brně
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DUBEN
2. dubna
15. – 16. dubna

Tisková konference ŠPB v Praze
Kurz Zajištění kvality pasivních a nulových domů v Rychnově

17. dubna

Fórum expertů Efektivní zdroje tepla pro PD v Praze

27. dubna

Kurz Úvod do navrhování pasivních a nulových domů v Brně

28. – 29. dubna
29. dubna

Kurz Energeticky efektivní renovace stávajících budov v Brně
Workshop Rekonstrukce jinak – fáze projekt pro provedení stavby I. v Brně

KVĚTEN
4. – 8. května

Kurz Navrhování pasivních a nulových domů v Brně

6. – 7. května

Kurz Efektivní větrání budov v Rychnově nad Kněžnou

14. května

Fórum expertů Vhodný konstrukční systém pro pasivní domy v Brně

14. května

Exkurze v Rychnově nad Kněžnou

18. – 22. května

Kurz Navrhování pasivních a nulových domů v Brně

29. května

Exkurze v Rychnově nad Kněžnou

29. května

Zkouška Certifikovaný projektant pasivních domů v Brně

31. května

Dětské Experimentárium na Dětském dni na letišti v Brně

ČERVEN
4. června
8. – 9. června
9. – 10. června
10. června

Exkurze v Rychnově nad Kněžnou
Kurz PHPP v Praze
Kurz Energeticky efektivní renovace stávajících budov v Rychnově n/K
Workshop Rekonstrukce jinak – fáze projekt pro provedení stavby II. v Brně

ČERVENEC
1. 7. – 1. 10.

Dětské Experimentárium v Techmanii v Plzni

ZÁŘÍ
15. – 19. září

Společná expozice na veletrhu FOR ARCH v Praze

15. – 19. září

Dětské Experimentárium na veletrhu FOR ARCH v Praze
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19. září

Seminář Příběhy pasivních domů na veletrhu FOR ARCH v Praze

24. – 25. září

Kurz PHPP v Brně

1. – 22. října

Dětské Experimentárium v Národní technické knihovně v Praze

ŘÍJEN

2. října

Fórum expertů Efektivní rekonstrukce domů v Praze

2. října

Webinář Fórum expertů Efektivní rekonstrukce domů

7. října

Kurz Úvod do navrhování pasivních a nulových domů v Praze

11. října

Dětské Experimentárium na Dýňové slavnosti v Brně

14. října

Tisková konference Zelená konference v Praze

22. – 23. října
24. 10. – 31. 12.

Konference Budovy s takmer nulovou spotrebou energie v Trnavě
Dětské Experimentárium ve velkém Světě techniky v Ostravě

LISTOPAD
3. listopadu

Kurz Úvod do navrhování pasivních a nulových domů v Brně

6. listopadu

Seminář Jak na kvalitní dům? Nebojte se stavět! v Praze

7. listopadu

Seminář Jak na kvalitní dům? Nebojte se stavět! v Brně

9. – 13. listopadu
13. – 15. listopadu

Kurz Navrhování pasivních a nulových domů v Praze
Mezinárodní dny pasivních domů

20. listopadu

Fórum expertů Ekonomická optimalizace pasivních domů v Praze

20. listopadu

Webinář Fórum expertů Ekonomická optimalizace pasivních domů

23. – 27. listopadu

Kurz Navrhování pasivních a nulových domů v Praze

Dále jsme se zúčastnili přednášek o pasivních domech na různých akcích, vydávali odborné články a
zprávy.
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Činnost v roce 2015
VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ
Během roku bylo uspořádáno 22 expertních kurzů Navrhování pasivních domů a příbuzných,
v celkovém rozsahu 528 vyučovacích hodin, kterých se zúčastnilo 141 odborníků. Součástí kurzů jsou i
exkurze na stavby.

Ve spolupráci s Passivhaus Institutem jsme pořádali zkoušky pro získání certifikátu Certifikovaný projektant pasivních domů. Zkoušky se zúčastnilo 21 projektantů, z toho 12 složilo zkoušku úspěšně.
Pokračovali jsme v úspěšných monotematických workshopech zaměřených především na výměnu zkušeností, a „objevování“ nových možností řešení. Uspořádali jsme celkem 4 Fóra expertů pro celkem
166 odborníků. Od září jsme Fóra expertů spustili i jako webináře s možností online interakce.

Rekonstrukce jinak – workshopy
Ve spolupráci s NSC jsme pořádali workshopy Rekonstrukce jinak. V druhé etapě tohoto projektu jsme
se zaměřili na rekonstrukce větších budov. Během pěti měsíců vznikala projektová dokumentace, která
byla před každým workshopem podrobena oponentuře tak, aby vznikly co nejlepší návrhy s cílem využít
principů pasivního domu. Na každém workshopu byl návrh a připomínky oponentů představeny a následně probíhala diskuse se zapojením účastníků workshopů. Výstupy workshopů byly dále zapracovány do projektové dokumentace. Celkem proběhly 4 workshopy pro 139 odborníků.
Podpora:
Evropská unie – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
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DĚTSKÉ EXPERIMENTÁRIUM „BYDLEME ZDRAVĚ – PŮJDE TO HRAVĚ“
Pasivní dům je životní styl. Je to jednoduchá a bezpečná cesta, jak bydlet zdravě, dopřát si zasloužený
komfort a ušetřit skutečně hodně peněz za energie. Tohle všechno už budou vědět i malé děti. A to díky
veliké zážitkové interaktivní expozici „Bydleme zdravě – půjde to hravě“.

Na začátku stála inspirace velkými světovými science centry, které dokázaly zaujmout a hravě přiblížit
přírodní zákony, taje fyziky, chemie i mnohé dalším dětem i rodičů. Chtěli jsme stejným způsobem přiblížit svět energeticky šetrného stavění české veřejnosti, těm nejmenším, mládeži, rodičům a nakonec i
těm nejstarším a nejzkušenějším. A proto jsme vymysleli expozici, kde si všichni mohou doslova osahat
vše důležité, co ke stavbě dobrého domu patří.
2

Celá interaktivní expozice má celkem 12 stanovišť na ploše zhruba 200 m a je založena na touze dětí
zkoumat, hledat a hrát si. Výstava objasňuje, co je důležité při stavbě domu s ohledem na jeho energetickou šetrnost. Návštěvníci se tu dovědí, jak se v pasivním domě větrá třeba v zimě, když se nám nechce otevřít okno. Budou si moci zkusit co nejrychleji zaizolovat dům, vyskládat rám okna, anebo zastřílet na jeden pěkně nepovedený dům plný tepelných mostů. Budou sami zkoušet, proč je tak důležitá
orientace domu ke světovým stranám, anebo tvar domu. U každého stanoviště jsou navíc připraveny
pracovní listy pro chytré děti. A všechny úkoly si klidně mohou vyzkoušet i zvídaví rodiče!

V roce 2015 bylo Experimentárium instalováno ve 4 velkých vědeckých centrech a na dalších 3 osvětových akcích pro veřejnost, celkem na 7 místech v ČR, které za tu dobu navštívilo přes 270 tisíc osob
(z toho cca 140 tis. dospělých a 130 tis. dětí).
Část vzdělávacího programu o energeticky úsporných domech probíhala formou komentované prohlídky, určené pro děti 4. – 6. tříd základních škol. V některých případech se programu účastní i děti 7. – 9.
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tříd, výjimečně děti mladší nebo ze středních škol. Celkem bylo za rok 2015 vzděláno a výstavou provedeno 118 tříd ze základních škol, tj. 2 294 žáků. Děti se interaktivně účastnily úkolů vztažených
k jednotlivým principům energeticky úsporných domů. Mohou si hrát (jezdit s vláčky, měřit, pumpovat,
doplňovat skládanky, zkoušet materiály, imitovat pohyb slunce, imitovat chytrou síť apod.). Dále vyplňují úkoly v pracovních listech. Na závěr dostanou deskovou hru a informační listy pro rodiče.
Kromě základních škol je výstava zaměřena také na mladé rodiny s dětmi a širokou veřejnost.
Dětí
(organizovaně)

Návštěvníků

Brno

991

122 075

Dětský den na letišti

Brno

nesledováno

20 000

2. 7. – 1. 10. 2015

Techmania science center

Plzeň

177

48 818

15. 9. – 19. 9. 2015 *

Veletrh FOR ARCH

Praha

nesledováno

11. 10. 2015 *

Dýňová slavnost

Brno

nesledováno

1 200

1. 10. – 22. 10. 2015

Národní technická knihovna Praha

324

36 000

24. 10. 2015 – 3. 1. 2016

Velký Svět techniky

802

42 825

2 294

270 918

Datum

Místo

Město

1. 1. – 30. 6. 2015

VIDA! science centrum

31. 5. 2015 *

Ostrava

Návštěvníků celkem
Pozn: * malá verze experimentária (4 panely)

Podpora:
Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

Hlavní partner

Partneři
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INFORMAČNÍ PORTÁL PASIVNÍ DOMY

Průměrná návštěvnost portálu byla bezmála 20 000 návštěv měsíčně. Listopadový nárůst souvisí
s propagací akce Dny pasivních domů 2015 (idnes.cz, Facebook, …).
2015
2014
10000

5000

0

Součástí portálu jsou i dva unikátní katalogy:
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Katalog pasivních a nízkoenergetických domů
Ke konci roku bylo v katalogu zveřejněno přes 324 pasivních a nízkoenergetických domů. Pro část
domů byl proveden výpočet dle PHPP i TNI 73 0329(30). Výpočet ve dvou metodikách dává unikátní
možnost porovnání výsledků. Potvrdil se předpoklad, že česká metodika je při hodnocení jemnější a
vykazuje větší rozptyl výsledků, zejména kvůli zjednodušení výpočtu. Naopak PHPP umožňuje velmi
přesné vyhodnocení všech detailů, kde i dlouhodobě měřené výsledky velmi přesně odpovídají výpočtovému předpokladu.
Katalog je přístupný zdarma, domy uvedené v katalogu jsou uváděny i jako reference u Členů.

Katalog konstrukčních detailů
Ke konci roku 2015 byly v katalogu zveřejněny 172 konstrukční detaily. Do katalogu jsou vkládány detaily, které ověřuje Centrum pasivního domu, nebo detaily, které poskytují Členové Centra pasivního
domu.
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VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Ve spolupráci s některými členy a agenturou SC&C jsme zpracovali výzkum veřejného mínění na téma
bydlení a energetická náročnost. Výzkum proběhl jako tříkolový:
Telefonický výzkum pro stanovení cílových skupin a segmentaci
■ lidé ve věku 25-55 let
■ 800 respondentů, telefonicky, dotazník 15 minut
Výrazy spojené s pojmem pasivní dům:

Návazný výzkum konkrétních cílových skupin
■ lidé, kteří v posledních 24 měsících uskutečnili změnu bydlení, plánují ji, nebo ji právě realizují
■ 100 respondentů, dotazník 15 minut
■ zjistit změnu, důvod změny, otestovat krátké koncepty pasivního domu / bytu
Hodnocení důvěryhodnosti informačních zdrojů:
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Segmentace hodnotitelů podle hodnocení jednotlivých konceptů

Hloubkové rozhovory
■ Investoři / stavitelé rodinných domů, kteří deklarují, že mají minimálně nízkoenergetický dům
■ 7 respondentů z účastníků 2. kola + 1 respondent mimo panel

Lidé zpravidla hledají, jak skloubit svoje představy s reálnými možnostmi.
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SOUTĚŽ PASIVNÍ DŮM ROKU
Soutěžní přehlídku pasivních domů a domů s velmi nízkou energetickou náročností s názvem PASIVNÍ
DŮM ROKU vyhlásila na podzim roku 2015 společnost ABF, a.s., za podpory Centra pasivního domu a
Státního fondu životního prostředí České republiky. Klání bylo dvoukolové. Od 15. listopadu 2015 až do
konce roku probíhaly registrace. Přihlásit se mohly rodinné domy dokončené v letech 2010 až 2015 a
splňující kritéria pro pasivní domy nebo domy s velmi nízkou energetickou náročností.
První selekci provedla odborná porota ve složení Josef Smola a Jan Bárta (oba z Centra pasivního
domu), Jana Hořická (FSv ČVUT Praha), Jakub Hrbek (SFŽP) a Viktor Zbořil. Během prvních dvou
lednových týdnů vybrala porota 10 finalistů. Dále už to měla v rukou veřejnost, která hlasovala na začátku roku 2016 na veletrhu FOR PASIV a na webových stránkách Centra pasivního domu.

1. místo
Autor: Atelier Kontinual

Místo: Vrané nad Vltavou
Konstrukce: zděná
Dotace Nová zelená úsporám

2. místo
Autor: Lubomír Korčák

Místo: Předenice
Konstrukce: zděná
Dotace Zelená úsporám (2009-2012)

3. místo
Autor: Thomas Zagdoun

Místo: Řevnice
Konstrukce: dřevostavba
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MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2015

Dny pasivních domů jsou mezinárodní akcí, kterou před jedenácti lety odstartoval Passivhaus Institut
z německého Darmstadtu. Dnes jsou do ní zapojeny stovky pasivních domů po celém světě od Nového
Zélandu až po Severní Ameriku. Základní filozofie akce zůstává ve všech zemích stejná – vysvětlit
desetitisícům zvědavých návštěvníků fungování pasivních domů na základě konkrétních zkušeností
a neformálním způsobem jim ukázat, jak se v energeticky úsporných domech vlastně žije. V České
republice se do této akce rok do roku zapojuje čím dál tím více pasivních domů.

V roce 2015 byly přístupné 84 domy, které navštívilo přes 1900 účastníků. Dále byl připraven bohatý
doprovodný program zahrnující semináře, prohlídky i možnost v některých domech přespat.
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ÚČAST NA VELETRZÍCH
Spolu s Členy jsme se zúčastnili veletrhů FORPASIV 2015 Praha a FORARCH 2015, Praha, které byly
doplněny doprovodným programem (výstavy, semináře).

SPOLUPRÁCE SE SPŠ/VOŠ
Spolupracovali jsme na přípravě nového akreditovaného studijního programu „Nízkoenergetické a pasivní objekty“ VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto, který bude otevřen od školního roku 2016/2017. Ve
spolupráci s touto školou také připravujeme Stavební centrum trvale udržitelných budov. Zástupci Centra pasivního domu se podílejí na výuce akreditovaného oboru „Nízkoenergetické a pasivní objekty“
VOŠ Volyně a „Domy s téměř nulovou spotřebou energie“ VOŠ Dušní v Praze.

KONFERENCE BUDOVY S TAKMER NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE 2015
Jedenáctý ročník mezinárodní konference Budovy s takmer nulovou spotrebou energie 2015 proběhl
díky spolupráci se slovenským Inštitútem pre energeticky pasívne domy a Slovenskou inovačnou a
energetickou agentúrou v Trnavě za mimořádného zájmu návštěvníků – přednášek slovenských a českých odborníků se zúčastnilo přes 250 účastníků.
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ALIANCE ŠANCE PRO BUDOVY
Alianci Šance pro budovy před pěti lety založilo Centrum pasivního domu spolu s Českou radou pro
šetrné budovy kvůli zapojení do přípravy právních předpisů, norem či dotačních programů.
V současnosti funguje jako společná iniciativa pěti oborových asociací: Centra pasivního domu, České
rady pro šetrné budovy, Asociace výrobců minerální izolace, Sdružení EPS a Asociace poskytovatelů
energetických služeb. Reprezentuje přes 200 firem napříč hodnotovým řetězcem výstavby a renovace
energeticky úsporných budov: architekti, projektanti, developeři, stavební a montážní firmy, výrobci
materiálů a technologií, finanční služby, konzultační společnosti.
Průkazy energetické náročnosti budov
■ V červenci vešla v účinnost dílčí novela zákona o hospodaření energií, která zpřesňuje pravidla
pro plnění požadavků na energetickou náročnost a vydávání průkazu energetické náročnosti
(např. při prodeji budov přes realitní kancelář).
■ ŠPB se podílela na přípravě nástroje pro kontrolu zpracování PENB pro Státní energetickou inspekci. Cílem ŠPB je omezit množství nekvalitně zpracovaných PENB a podpořit jejich funkci jako
důvěryhodného zdroje informací o spotřebě energie budovy.
Dotace na energeticky úsporné a pasivní budovy, obecně finanční podpora
■ Nová zelená úsporám byla pro rodinné domy vyhlášena jako kontinuální program se stabilními
podmínkami technickými i finančními
■ Připravuje se spuštění podpory novostaveb bytových domů v pasivním standardu.
■ ŠPB se svou aktivitou podílel na navýšení alokace v IROP o cca 4,5 miliardy Kč.
■ Podařilo se do značné míry sjednotit podmínky pro poskytování dotací pro různé dotační tituly.
■ Byla vyhlášena podpora úspor energie v bytových domech mimo Prahu z Integrovaného regionálního operačního programu; podmínky programu po konzultacích s ŠPB nastaveny obdobně
jako v NZÚ.
■ Ve spolupráci s Českou bankovní asociací ŠPB zorganizovala seminář o vlivu energetické náročnosti budovy na hodnocení rizik při poskytování úvěrů na výstavbu/koupi nové budovy nebo renovaci stávající.
■ ŠPB spustila webový portál www.renovujdum.cz, který přehledně předkládá základní informace o
programech podpory úspor energie v budovách v České republice; nyní probíhají jednání s řídícími orgány jednotlivých programů (ministerstvy) o společné propagaci portálu.
Adaptace budov na změnu klimatu
V souladu s dalším směřováním CPD se Šance pro budovy věnuje tématu adaptace budov na změnu
klimatu, které přesahuje energetickou náročnost a věnuje se mj. také kvalitě vnitřního prostředí. Návrhy
ŠPB byly přejaty do Národní strategie ČR přizpůsobení se změně klimatu.
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STUDIE A PUBLIKACE
Metodika pro kontrolu kvality energeticky velmi úsporných domů
Publikace je metodikou pro kontrolu kvality klíčových částí projektové dokumentace a realizace stavby se zaměřením na aspekty
týkající se požadavků na velmi nízkou energetickou náročnost
stavby, resp. budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
Posláním metodiky je seznámit cílovou skupinu se zásadními
změnami, které nové právní předpisy pro výstavbu budov s velmi
nízkou energetickou náročností přinášejí, a návazně na to
s požadavky a principy návrhu energeticky vysoce úsporných budov, jejich realizace a provozu a to ve specifické oblasti, jakou je
kontrola kvality.
Cílovou skupinou jsou zástupci veřejných zadavatelů a odborná
veřejnost, především technické dozory stavebníka, autorské dozory projektanta.
Publikace byla vydána elektronicky, ISBN 978-80-904739-5-9.
Speciál Pasivní domy 2015
Speciál Pasivní domy 2015 nabízí 128 stran informací o pasivních
domech a na co si při jejich stavbě nebo koupi máte dávat pozor.
Speciál připravilo vydavatelství Provobis ve spolupráci s Centrem
pasivního domu a veletrhem For Pasiv.
Speciál Pasivní domy 2015 nabízí základní informace o parametrech pasivních domů, ale také zkušenosti s jejich výstavbou a
životem v nich, zajímavá data o spotřebě v pasivním domu a také
pohled na pasivní standard v bytových domech či kancelářích a
dalších stavbách. V příručce najdete speciální část sepsanou specialisty Centra pasivního domu a také články připravené členy
Centra pasivního domu.

Herní stanoviště dětského Experimentária „Chytré sítě“
Ve spolupráci se společností E.ON
jsme vytvořili nové herní stanoviště
demonstrující principy fungování
chytrých sítí. Cílem hry je dosáhnout
rovnovážného stavu. Hráči (nejčastěji děti) představují mozek sítě.
Svými rozhodnutími a jejich realizací
regulují výrobu a spotřebu elektřiny.
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PERIODIKA
Energeticky soběstačné budovy
Spolupracujeme při vydávání neimpaktovaného recenzovaného titulu Energeticky soběstačné budovy, který sbírá a dává do kontextu dílčí informace
na téma výstavba a provoz budov s nízkou energetickou náročností, a to tak,
aby v něm investoři, projektanti, dodavatelé i uživatelé staveb mohli mít praktického průvodce pojednávajícího o nejbližším i vzdálenějším vývoji stavebnictví. Zástupce Centra pasivního domu je předsedou redakční rady.
Tepelná ochrana budov
Jsme partnerem neimpaktovaného recenzovaného odborného časopisu
Tepelná ochrana budov, který se během své existence zařadil mezi nejcitovanější zdroje informací. Redakční rada je garantem vhodného výběru autorů a důsledného recenzování všech příspěvků, i zárukou odborné úrovně a
objektivity publikovaných příspěvků a informací. Z Centra pasivního domu je
předseda a členové redakční rady.

PARTNERSTVÍ NA DALŠÍCH AKCÍCH
Dřevo Dubňany 2015, 22. 5. 2015 v Dubňanech
"Dřevostavba, no a co?". Jak už sám název napovídá, šlo především o to prokázat, že dřevostavba
není z hlediska konstrukce a provozu žádným problémem, ba naopak při použití správných materiálů,
konstrukčních detailů a technického vybavení může být hi-tech stavbou, která předčí očekávání. Přednášek se zhostili experti na dřevostavby a pasivní domy z České republiky i ze zahraničí.
Historické budovy a jejich nízká energetická náročnost – 2015, 18. 6. 2015 v Praze
Cílem konference bylo sbližovat stanoviska a přístupy státní památkové péče, energetické náročnosti a
tepelné ochrany. Hledat koncepční, technologická, konstrukční a materiálová řešení pro efektivní snižování energetické náročnosti historických budov, respektující jejich památkovou a tepelnou ochranu.
Tepelná ochrana a energetická náročnost budov v praxi 2015, 10. 12. 2015 v Brně
Cílem konference je seznámit českou odbornou i laickou veřejnost se zkušenostmi a problémy tepelné
ochrany budov při zajišťování jejich nízké až téměř nulové energetické náročnosti v podmínkách praktického užívání nových předpisů a jejich změn. Zvláštní zaměření na problematiku změn dokončených
budov, včetně nových přístupů při adaptaci budov na změny klimatu.
Fórum českého stavebnictví 2015, 10. 3. 2015
Veletrh FOR PASIV 2015
Veletrh Dřevostavby 2015
Veletrh FOR ARCH 2015
Stavba roku 2015
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Rozvoj Centra pasivního domu v roce 2015

21. ledna

37. jednání Rady sdružení v Praze

13. března

38. jednání Rady sdružení v Brně

12. června

39. jednání Rady sdružení v Praze

12. června

10. jednání Členského shromáždění v Praze

4. září
25. listopadu

40. jednání Rady sdružení na Landštejně
41. jednání Rady sdružení v Praze
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ČLENOVÉ (K 31. 12. 2015)
Ke konci roku 2015 mělo Centrum pasivního domu 86 Členů a 5 Čekatelů na členství.
3AD arquitectonica s.r.o. – Ing. Marek Raida, Na Rybníčku 521/56, 746 01 Opava
maraforpassiv@seznam.cz
3AE s.r.o., Vrbova 1427/19, Praha 4 - Braník, 14700
www.3ae.cz
ABatelier, Sedlice 65, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem
www.abatelier.cz
AGROP NOVA a.s. (NOVATOP), Ptenský Dvorek 99, 798 43 Ptení
www.novatop-system.cz
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ARCHCON atelier, s.r.o., Národní obrany 826/31, 160 00 Praha 6
www.archcon.cz
ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim
www.asting.cz
atelier KUBUS, Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6
www.kubus.cz
ATREA s.r.o., V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.atrea.cz, tel. +420 483 368 111
BACHL, spol. s r.o., Evropská 669, Modřice, 66442
www.bachl.cz
Building Plastics ČR s.r.o., Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš
www.minirol.eu
BW – Stavitelství, s.r.o., Vysokomýtská 718, Holice, 53401
www.bwstavebniholding.cz
CIKO s.r.o., Předměřice nad Jizerou 15, 294 74 Předměřice nad Jizerou
www.ciko-kominy.cz
CIUR a.s., Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
www.ciur.cz
Conda s.r.o., Severní 233, 261 01 Příbram I
www.condasro.cz
Čanda, s.r.o., Okružní 510/12, 460 01 Liberec
www.canda-pd.cz
DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., Resslova 1046, 588 13 Polná
www.dafe.cz
dobrý dům s.r.o., Minská 198/60, 616 00 Brno
www.dobrydum.cz
Dřevostavby BISKUP s.r.o., Pražská 1163, 252 10 Mníšek pod Brdy
www.drevostavbybiskup.cz
E–KONCEPT, s.r.o., Husova 86, 565 01 Choceň
www.e-koncept.cz
EJOT CZ, s.r.o., Zděbradská 65, Říčany – Jažlovice, 25101
www.ejot.cz
EkoWATT CZ s. r. o., Areál Štrasburk, Švábky 52/2, 180 00 Praha 8 - Libeň
www.ekowatt.cz
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ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
www.elektrodesign.cz
ENERGY CONSULTING, Alešova 21, 370 01 České Budějovice
www.e-c.cz
EnergySim s.r.o., Generála Mrázka 413/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.energsim.cz
Evora CZ, s.r.o., Masarykovo nám. 546/9, 664 51, Šlapanice
www.evora.cz
Chytrý dům s.r.o., Pod Strašnickou vinicí 32, 100 00 Praha 10
www.chytry-dum.eu
Ing. arch. David Vašíček, Nádražní 1690, Dubňany, 69603
www.dvarch.cz
Ing. arch. Filip Řehák, Milady Horákové 1920/1a, 602 00 Brno
rehak.f@gmail.com
Ing. arch. Ivan Kraus, Na Šťáhlavce 1741/1a, 160 00 Praha 6
www.krausarchitekti.cz
Ing. arch. Lubomír Korčák, Bavorská 14, 15500 Praha 5 – Stodůlky
www.projektydomu.cz, tel. 606 307 000
Ing. arch. Petr Dobrovolný, Terezy Novákové 9, 621 00 Brno
www.pd-a.cz
Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI, Nitranská 19, 130 00 Praha 3
salamodi@volny.cz
Ing. Josef Bárta, Přímá 14, 642 00 Brno
www.josefbarta.cz
Ing. Martin Škornička, Jílkova 2413/185, 615 00 Brno
www.stavebnidozory.cz
Ing. Michael Jaďuď, Dykova 6, 636 00 Brno
www.komparo.cz
Ing. Michal Hučík, Kosíkova 12, 628 00 Brno
atelier.hucik@gmail.com
Ing. Pavel Minář – EKOSTEP, Chrást nad Sázavou 208, 257 41 Týnec nad Sázavou
www.ekostep.cz
Ing. Petr Vostal, Husova 386/10, 674 01 Třebíč
www.energetikastaveb.com
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Ing. Tomáš Podešva, Karafiátová 510/18, 779 00 Olomouc
info@tomaspodesva.cz
Ing. Vladimír Štefek – Projekční a poradenská kancelář, Žižkova 10, 795 01 Rýmařov
www.stefekprojekt.cz
Inoutic / Deceuninck, spol. s r.o., Vintrovna 23, 664 41 Popůvky
www.inoutic.cz
INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava
www.intoza.cz
ISOCELL GmbH, Bahnhofstraße 36, A-5202 Neumarkt am Wallersee
www.isocell.cz
Izolační skla a.s., K Bukovinám 45, 635 00 Brno
www.izolacniskla.cz
Jan Foff, Habrova 1, 330 11 Dolany, Plzeň-sever
jan@foff.info
Josef Smola - Projektový a inženýrský atelier, Sládkovičova 1306/11, 142 00 Praha 4 – Krč
kadet.kadet@volny.cz
JRD s.r.o., Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 – Vinohrady
www.jrd.cz
Kalksandstein CZ s r.o., Borovno 23, 335 61 Borovno
www.kalksandstein.cz
Karon s.r.o., Prostějovičky č. 97, 798 03 Plumlov
www.karon.cz
KNAUF INSULATION, spol. s r.o., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
www.knaufinsulation.cz
KONSTRUKTA - STAVBY s.r.o., Za Brněnskou ulicí 4292, Prostějov, 79601
www.konstrukta.cz
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s., Vintířov 176, 357 44 Vintířov
www.liapor.cz
Lightway s.r.o, Hostivická 13/22, 155 21 Praha 5 – Sobín
www.lightway.cz
MACHSTAV s.r.o., Okružní 374/19, 588 12 Dobronín
www.machstav.cz
Mojmír Hudec - ELAM, Pekařská 6, 602 00 Brno
www.elam.cz
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Nízkoenergetické a pasivní domy Plzeň s.r.o., Skrétova 8, 30100 Plzeň
www.pasivnidomy-plzen.cz
PANARCHITEKT.cz – Mgr.A. Miroslav Misař, Purkyňova 3, Jihlava, 58601
www.panarchitekt.cz
Pasivní domy Hradec Králové, Ing. Jiří Kobr, Gočárova třída 504/54, 500 02 Hradec Králové
www.pasivnidomyhk.cz
Penatus s.r.o., Dlouhé pole 1, 256 01 Benešov
www.penatus.cz
PORSENNA o.p.s., Bartákova 1121/3, 140 00 Praha
www.porsennaops.cz
PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o., Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4
www.porsenna.cz
PRAŽÁK s.r.o., Milotice 77, 696 05 Milotice u Kyjova
www.prazak.cz
RADION - Mgr. Stanislav Paleček, Fojtíkova 2406, 269 01 Rakovník
www.radion.cz
RECIFA a.s., U Nikolajky 382, 150 00 Praha 5
www.refaglass.cz
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover, Počernická 272/96, 108 03 Praha
www.isover.cz
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER, Radiová 3, 102 00 Praha
www.weber-terranova.cz
SLAVONA, s.r.o., Stálkovská 258, 378 81 Slavonice
www.slavona.cz
Stach.cz stavby s.r.o., Na Roudné18, Plzeň, 30100
www.naspasivnidum.cz
Stanislav Martínek, Studenec 204, 675 02 Studenec
www.rekuperace-martinek.cz
Stapring, s.r.o., Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou, 51601
www.stapring.cz
STOLAŘSTVÍ – Jiří VAŠÍČEK, Skalice nad Svitavou 3, 679 01 Skalice nad Svitavou
www.stolarstvivasicek.cz
ŠTORC TZB s.r.o., Villaniho 2155, Benešov, 25601
www.storc.cz
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TAUSH, s.r.o., Nábřežní 475, 664 71 Veverská Bítýška
www.taush.cz
ThermWet s.r.o., Vlárská 1454/1, Praha, 10400
www.thermwet.cz
Tremco illbruck s.r.o., Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3
www.tremco-illbruck.cz
Urbanic Haus s.r.o., Ostašská 250, Police nad Metují, 54954
www.urbanic-haus.cz
URSA CZ s.r.o., Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
www.ursa.cz
Úsporné bydlení s.r.o., Nádražní 1000, 696 03 Dubňany
www.uspornebydleni.cz
Vize Ateliér, s.r.o., Běhounská 22, 602 00 Brno
www.vizeatelier.eu
Wobau cz s.r.o., Reální 172/2, Ostrava, 70200
www.wobau.cz
Xella CZ, s.r.o., Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna
www.ytong.cz
Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Na Poříčí 3a, Praha, 11000
www.zehnder.cz

ČEKATELÉ NA ČLENSTVÍ (K 31. 12. 2015)
■
■
■
■
■

Ing. Tomáš Mysliveček
Michal Škařupa – aluplast GmbH
PROPASIV s.r.o.
Sinc s.r.o.
Urbanic Haus s.r.o.

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ (K 31. 12. 2015)
KONCEPT EKOTECH s.r.o., Letohradská 54, Praha 7, 17000
www.koncept-ekotech.com

SYMPATIZUJÍCÍ ČLENOVÉ (K 31. 12. 2015)
■
■
■
■

AVMI (Asociace výrobců minerální izolace)
prof. Ing. Josef Chybík, CSc.
Sdružení EPS ČR
ZO ČSOP Veronica
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Lidé v Centru
RADA (K 31. 12. 2015)
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Josef Smola, předseda Rady sdružení
Mojmír Hudec, místopředseda Rady sdružení
Aleš Brotánek
Michal Hučík
Zdeněk Kaňa
Libor Novák
Radek Peška
Zora Stupňánková
Jiří Šála

STÁLÍ ZAMĚSTNANCI CENTRA (K 31. 12. 2015)
■
■
■
■
■
■
■
■

Jan Bárta, ředitel
Iva Černá (mateřská dovolená)
Kateřina Djak, finanční manažerka
Libor Hrubý, expert, poradce
Jan Morkes, PR manažer
Jana Šlégrová (mateřská dovolená)
Vendula Tušerová, asistentka
Kateřina Tydlačková, projektová manažerka

Přehled dotací v roce 2015
Název projektu

Poskytovatel dotace

Dotace

Rekonstrukce jinak

OPVK

277 867,51 Kč

Bydleme zdravě – půjde to hravě

FNNO a EEA Grants

798 679,99 Kč

Metodika kontroly kvality

MPO ČR

200 000,00 Kč

Fórum expertů

MPO ČR

85 000,00 Kč

Kurz pro investory

MPO ČR

70 000,00 Kč
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Finanční zpráva
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