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Vyhlášení ceny Component Award pro okna v kontextu rekonstrukce 
 
Vítězové budou představeni na International Passive House Conference 2015 v 

Lipsku  

 

Darmstadt, Německo. Výměna oken dokáže výrazně zlepšit energetickou účinnost budovy, ale 

protože rekonstrukce jsou často prováděny postupně, je třeba k nim přistupovat flexibilně.  

Tento rok vyhlašuje Passive House Institute podruhé cenu Component Award jako uznání za 

zvláště vhodné výrobky. Tentokrát se zaměřuje na okna, která zajišťují dobré výsledky jak 

během přechodového období, kdy je fasáda bez izolace, tak po dokončení rekonstrukce.  

Vítězové budou představeni na International Passive House Conference, jež se koná v termínu 

17. – 18. dubna 2015 v Lipsku. 
 

Ocenění Component Award 2015 se zaměří především na hodnocení nákladové účinnosti oken 

pro pasivní domy v kontextu rekonstrukce budov, v jejímž rámci budou měřeny náklady na 

pořízení vzhledem k potenciálním úsporám.  Porota soutěže bude zároveň přihlížet k aspektům 

proveditelnost, inovace a estetiky.  Výrobci, kteří se zaregistrují k účasti v soutěži, obdrží plány 

instalační situace spolu se specifikacemi na geometrii oken, a jejich úkolem bude předložit 

nabídku.    
 

„V nadcházejících desetiletích budou rekonstrukce představovat stále větší podíl na stavební 

činnosti a je tedy důležité, aby majitelé budov měli přístup k vysoce kvalitním výrobkům a 

konceptům," uvedl Dr. Benjamin Krick, vedoucí certifikace komponentů v Passive House 

Institute. Kategoriemi v rámci ocenění jsou dřevo, kombinace dřevo a hliník, hliník a PVC. Ve 

všech čtyřech kategoriích se bude hodnotit chladná a mírná klimatická zóna. Do soutěže lze 

přihlásit jakákoliv okna, která mají certifikaci od Passive House.   
 

První ocenění Component Award porovnávalo okna pro pasivní domy s běžnými okny.  „Bylo 

prokázáno, že s nejlepšími výrobky v tomto sektoru lze dosáhnout celkové úspory nákladů 

přesahující 25 % za dobu jejich životnosti," řekl ředitel Passive House Institute profesor 

Wolfgang Feist, „s kvalitou pro pasivní domy je energetická revoluce nejen dostupná, ale i 

zisková.“ Uzávěrka pro přihlášení do ceny Component Award je 1. února 2015. Pro více 

informací o soutěži viz www.passiv.de/en/component-award 
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