JEDEME DO
PASIVNÍCH
DOMŮ!
EXKURZE V BRNĚ A OKOLÍ
SOBOTA 8. 11. 2014

Zveme vás na výlet do tří energeticky úsporných domů v Brně
o okolí. Exkurze se koná v rámci 11. mezinárodních Dnů otevřených pasivních domů (7. – 9. 11. 2014), kdy se otevírají tisíce pasivních domů po celém světě a desítky po České republice.
Zeptejte se majitelů pasivních domů!
• Jak probíhala výstavba domu?
• Jaké mají účty za topení?
• Jak se jim doma dýchá?
• Jestli se jim pasivní dům vyplatil?
• Měnili by?
Kdy:
Odjezd:
Příjezd:
Cena:
Registrace:

v sobotu 8. 11. 2014
9.00 od Janáčkova divadla v Brně (Rooseveltova ul.)
cca 14.30 k Janáčkovu divadlu v Brně (Rooseveltova ul.)
200 Kč (příspěvek na dopravu)
nutná na www.pasivnidomy.cz – nečekejte, počet míst
v autobuse je omezený

VÍCE INFORMACÍ:
www.pasivnidomy.cz

RODINNÝ PASIVNÍ DŮM V OBŘANECH
Vzdušný dům, který je pro majitele symbolem pohodlí a nízkých provozních nákladů
Pasivní rodinný dům v Obřanech vznikal 18 měsíců, je postavený
z YTONGU a mladá rodina se dvěma dětmi v něm letos prožije už
třetí zimu. Umístění do řadové zástavby neumožňovalo jednoduché
nasměrování domu k jižní straně. Architekt si s tímto omezením poradil
originálně - částečně vysunul obývací pokoj a vytvořil tak prostory,
které mohou dobře čerpat sluneční zisky. Dům díky svým skvělým
parametrům získal dotaci v rámci programu Zelená úsporám. Svým
funkčním a pohodlným domem vás provedou sami majitelé.

RODINNÝ PASIVNÍ DŮM VE VŠECHOVICÍCH
Útulný domek, ve kterém majitelé topí dřevem jen proto, že je
to zkrátka baví
Mladý pár si nechal svůj pasivní dům z vápenopískových cihel udělat
na klíč. Hrubou stavbu jim postavila firma za půl roku, sami si jej pak
dostavovali svépomocí rok. Díky tomu, jak říkají, mají 100% jistotu, že
všechno je uděláno skutečně kvalitně. Na Vánoce oslaví mladá rodina
s dnes už dvěma malými dětmi své páté výročí života v pasivním domě.
Rádi na něm mají to, že je v něm dobře po celý rok – v zimě je teplý,
v létě se nepřehřívá, je útulný a díky prosklené jižní straně nabízí neodolatelný výhled. Domem provedou majitelé a architekt.

RENOVACE STARÉHO DOMU V BRUSNÉ
Přestavba typového venkovského domu z 50. let minulého
století, která se vážně povedla
Energeticky šetrný dům v Brusné je ukázkou příkladné renovace, která
dokázala plně využít genius loci původního objektu a zároveň znalosti
moderního stavebnictví. Rekonstrukce trvala necelých 9 měsíců.
Za projektem stojí Ing. arch. Mojmír Hudec, samotnou renovaci pak
prováděli částečně řemeslníci a částečně svépomocí sami majitelé. V domě dnes po roce žijí dva dospělí, tři malé děti, na
zahradě pes a, jak pobaveně dodávají majitelé, nejspíš
i jedna kuna a spousta myší. Majitelé, kteří domem
provádí, si na svém domě užívají prostornost,
to, že se v zimě nepřehřívá, otevřenost
a krásný výhled do zahrady.

PŘIHLASTE SE NA
www.pasivnidomy.cz

