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Tisková zpráva 
 
                                                                                                                                                       19. prosince 2014 

 

Vysoce účinné komponenty ústředním bodem Passive House Conference 
2015 
 
Program mezinárodní akce je k dispozici online – registrace již zahájena  
 

Darmstadt, Německo. Standard Passive House umožňuje všem majitelům budov využít výhod 

energetické revoluce a pomocí komponentů s certifikací Passive House(PHI) si zajistit 

nákladovou efektivitu. Tento základní koncept bude ústředním bodem International Passive 

House Conference, jež se koná v termínu 17. – 18. dubna 2015 v Lipsku. Příklady projektů a 

řešení budov, systémů větrání a oken v kontextu nové výstavby i renovace představí více než 

stovka prezentujících z celého světa. Na výstavě budou k vidění konkrétní příklady výrobků, 

které jsou v současnosti na trhu dostupné. Program konference je nyní k nahlédnutí online na 

adrese www.passivhouseconference.org, kde lze rovněž využít výhody sníženého poplatku za 

včasnou registraci.  

 

„Komponenty Passive House umožňují majitelům budov ušetřit cenné prostředky," uvádí Dr. 

Wolfgang Feist, ředitel Passive House Institute, a „certifikát“ je pro konstruktéry a architekty 

spolehlivou zárukou, že výpočtová energetická účinnost budovy bude dosažena i v praxi."  

Kromě ekonomického přínosu standardu Passive House se akce zaměří i na výzvy, které 

představují specifické využití budov a různé klimatické podmínky.  Konference se koná pod 

záštitou Spolkového ministra hospodářství a energetiky Sigmara Gabriela. 

 

V průmyslových zemích lze více než třetinu celkové spotřeby energie připsat na vrub budov, 

zvláště vytápění. Systémy certifikované Passive House dokáží uspořit až devadesát procent 

těchto nákladů. Zbývající energetickou potřebu je možno lehce pokrýt z obnovitelných zdrojů. 

Standard Passive House je tedy ideálním základem pro budovy s téměř nulovou spotřebou 

energie, které vyžaduje evropská směrnice o energetické náročnosti budov vstupující v platnost 

v roce 2021.  

 

Od roku 1997 pořádá Passive House Institute konferenci každoročně na různých místech. 

Spolupořadateli akce pro rok 2015 jsou město Lipsko, Saská komora architektů a Univerzita 

v Innsbrucku.  Některé z přednášek jsou součástí projektů EuroPHit (postupná rekonstrukce 

objektů krok za krokem) a PassREg (regiony Passive House s obnovitelnými energetickými 

zdroji) financovaných z prostředků Evropské unie. Součástí konference bude i řada workshopů 

a exkurzí. 

http://www.passivhaustagung.de/en/content/conference-programme
http://www.passivhouseconference.org/
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Konference: Pátek 17. dubna a sobota 18. dubna 2015 

Rámcový program začíná ve středu 15. dubna 2015 

Exkurze:: Neděle 19. dubna 2015 

Místo: Kongresové centrum Lipsko  

Organizátor: Passive House Institute, město Lipsko,  

Saská komora architektů a Univerzita v Innsbrucku 

Pro další informace a registrace viz: www.passivhouseconference.org. 

  

 

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

Kontakt / konference: Barbara Löbau | Passive House Institute | +43 (0)512-570768 | tagung@passiv.de 
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