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Tisková zpráva 
 
 
                                                                                                                                         25. března 
2015 
 
Energeticky efektivní okna pro rekonstrukce obdrží cenu Komponent roku 2015 
 
Vyhlášení vítězů proběhne 17. dubna 2015 na mezinárodní konferenci Pasivní domy 

 

Darmstadt, Německo. Již známe vítěze soutěže Komponent roku, která byla letos zaměřena na 

řešení energeticky efektivních oken pro pasivní domy. První místo si odnesla společnost Optiwin za 

jejich “System Conecta” a společnost Lorber/Pro Passivhaus-fenster za jejich okno “Smartwin 

Compact S”.  

Hlavním úkolem soutěžících firem bylo ukázat vysokou míru flexibility svého produktu, neboť 

renovace jsou často prováděny nikoliv najednou, ale krok za krokem.  Proto musí ideální okna 

vykazovat vynikající výsledky jak v průběhu přechodného období, tak i po dokončení všech 

rekonstrukčních prací. Ocenění bude předáno 17. dubna na mezinárodní konferenci Pasivní domy 

2015. 

Efektivnost nákladů na pořízení oken byla hodnocena především porovnáním pořizovacích nákladů s 

potencionálními úsporami. Porota ale také posuzovala praktičnost, míru inovace a estetiku. Každé 

z těchto kritérií mělo váhu 20% na výsledném hodnocení.  

Například okna "Smartwin Compact S" byla mimo jiné oceněna za detaily spojů. V případě okenních 

systémů "System Connecta", porota, která se skládala z odborníků v oblasti okenního průmyslu, 

architektů a zástupců tisku, pozitivně hodnotila především jeho funkčnost. Dvě třetí ceny získala 

společnost Aluplast za okno "Energeto 8000 view" a společnost PURAL za okno "Eco 90". Zvláštní 

uznání poroty bylo uděleno společnosti Wiegand za okno "DWplus Integral" a společnosti Fanzola a 

jejich oknu "Null-Fenster". 

"Kvalitní komponenty pasivního domu jsou klíčovým faktorem pro energetickou efektivitu budov a to 

zejména pro projekty rekonstrukcí. Je tedy o to významnější, že vysoce kvalitní řešení jsou nyní k o 

něco dostupnější i pro rekonstrukce", říká Dr. Wolfgang Feist, ředitel institutu Passive House. 

"Oceněná okna představují vynikající příklady, které prokazují, že energetická účinnost je nákladově 

efektivní, a že tak může být optimálně aplikována ve stejnou dobu, jako všechny další komponenty 

potřebné při rekonstrukci domu," vysvětluje Dr. Benjamin Krick, který je odpovědný za certifikaci 

komponent v institutu Passive House. 
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Do letošního ročníku soutěže Komponent roku, kterou pořádá institut Passive House, bylo přihlášeno 

celkem 30 oken. Jako projekt pro hodnocení byl letos vybrán bytový dům, ve kterém mají být 

nahrazena okna v roce 2015, ale obnovení omítky, společně s použitím tepelné izolace, je plánováno 

až na rok 2025. K tomuto scénáři měli účastníci představit křídlové okno včetně stínící techniky. V 

ceně projektu musely být zahrnuty také ceny za dodávku, montáž, nezbytné práce pro vyrovnání 

okna či přepracování instalačního plánu v souvislosti s připravovaným zateplením v roce 2015.  

Plakety ocenění Komponent roku předá vítězům Dr. Wolfgang Feis v lipském kongresovém centru. 

Po slavnostním předávání bude následovat přednáška, na které Dr. Benjamin Krick detailně představí 

a prodiskutuje s přítomnými přednosti vítězných oken. Mnoho výrobců, kteří se zapojili do soutěže 

svými kreativními a inovativními řešeními, bude také prezentovat své výrobky na doprovodné výstavě, 

která se bude konat souběžně s mezinárodní konferencí Pasivní domy a to ve dnech 17. - 18. dubna. 

 

V rámci prvního ročníku ceny Komponent roku, která byla předána v roce 2014, byla okna pasivních 

domů porovnávána se standartními okny. Při procesu porovnávání bylo jasně prokázáno, že v 

průběhu životních cyklů produktů předních dodavatelů může úspora nákladů dosáhnout vice než 25 

procent. Tento rok je soutěž součástí projektu EuroPHit, který je financován z evropských fondů. 

V rámci tohoto projektu budou na mezinárodní konferenci Pasivní domy 2015 připraveny přednášky 

týkající se řešení pro energetický efektivní rekonstrukce při použití certifikovaných komponentů. 

Hlavním sponzorem ceny Komponent roku 2015 je společnost Swisspacer, výrobce tepelně 

optimalizovaných distančních rámečků.  

 

 

 
   

Konference: pátek a sobota, 17. - 18. dubna 2015  
Doprovodný program od středy 15. dubna 2015  
Exkurze: Neděle, 19. dubna 2015  
Místo konání: Kongresové centrum Lipsko  
Organizátoři: Passive House Institute, Město Lipsko,  
Saxony Chambre of Architekta a University of Innsbruck  

Více informací a online registraci naleznete na : www.passivehouse-conference.org 

 

 

Kontakt pro tisk: Benjamin Wünsch | Passive House Institute | +49 (0)6151-82699-25 | presse@passiv.de 

 

 

    
 

 

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinio n of the European Union.  
Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  
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