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Obyvatelia pasívnych domov umožnia nahliadnuť do svojich domov
budúcnosti
Dni otvorených dverí v novembri umožnia navštíviť mnoho budov na celom svete
Darmstadt, Nemecko. Nízkonákladové, komfortné, udržateľné – to je vzorec pre budovy
budúcnosti. Počas Dní pasívnych domov 13.-15.novembra, bude môcť každý vidieť ako tento
koncept skutočne funguje, keď bude možné navštíviť niekoľko stoviek príkladov budov.
Ako tieto budovy fungujú budú demonštrovať odborníci, zatiaľ čo obyvatelia porozprávajú o
svojich skúsenostiach. Prehľad pasívnych domov, ktoré sa zapojili do Dní pasívnych domov v
jednotlivých mestách a regiónoch nájdete na stránke www.passivehouse-database.org.
Väčšina z nich sú súkromné pasívne domy, ale svoje dvere otvoria verejnosti aj
administratívne budovy a školské budovy. "Pri návštevách sa bude môcť každý presvedčiť, že
pasívny dom šetrí nielen energiu, ale tiež poskytuje podstatne vyššiu úroveň komfortu a
súčasne kvality ovzdušia," hovorí Amina Lang z Medzinárodnej asociácie pasívnych domov.
"Pri prehliadke domu a v rozhovoroch s obyvateľmi či architektmi, môžu návštevníci zažiť ako
je príjemne teplo v bezprostrednej blízkosti okien, alebo sa presvedčia, aké je jednoduché
ovládať vetrací systém".
Viac ako jedna tretina energie sa v priemyselných krajinách využíva na prevádzku budov, a to
najmä na ich vykurovanie. S pasívnym štandardom je možné túto spotrebu znížiť až o 90
percent. Pre budúcnosť udržateľnej energetiky a ochranu klímy je teda rozhodujúce šírenie
uplatňovania tohto spôsobu výstavby. Pre vlastníkov je pasívny štandard obzvlášť atraktívna
investičná príležitosť, pretože dodatočné investičné náklady sa vykompenzujú za pár rokov - a
mesačné náklady na vykurovanie zostanu aj potom nízke.
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Medzinárodné Dni pasívnych domov sa konajú každoročne počas jesenného víkendu od roku
2004. Desiatky tisíc ľudí doposiaľ využilo príležitosť, aby získalo informácie z prvej ruky najmä
čo sa týka výhod, ktoré pasivny dom ponúka. Toto podujatie je iniciatívou Medzinárodnej
asociácie pasívnych domov (International Passive House Association iPHA), v spolupráci s
pobočkami v jednotlivých krajinách. V tomto roku je akcia organizovaná aj v rámci projektov
finančne podporených EÚ, a to EuroPHit a Sinfonia. Bude možné zhliadnuť aj príklady budov
týchto projektov.

Pasívny dom vo Westerstede v Nemecku, ktorý bude
možné navštíviť 13.-15.novembra. Foto: Christian Gauler

Tiež sa zúčastňuje: obytný dom v Biburg-Alling v
Bavorsku . Foto: Justus Well

Pasívny dom v Roitham, Rakúsko, ktorý otvorí
verejnosti svoje dvere. Foto: Günter Lang

Stránka www.passivehouse-database.org obsahuje
zoznam všetkých budov otvorených verejnosti.
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