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V Hannoveru se sešlo při celosvětově nejdůležitějším kongresu
o energeticky úsporném stavění a rekonstrukcích od 4. do
5. května 2012 přes 1000 odborníků ze 45 zemí, aby na základě
rozsáhlých zkušeností s pasivními domy vypracovali konkrétní
návrh řešení pro globální energetický převrat prostřednictvím
energetické efektivity.
Po celém světe nabízí zatím 40 000 pasivních domů na 20 mil. m2 svým
nejrůznějším uživatelům nejvyšší komfort a ušetří jim ročně 240 mil. Euro za náklady
na energie – a toto číslo stále roste. Ušetřit ve státním rozpočtu a přesto podpořit růst
a vytvořit pracovní místa – to je v současnosti hlavní téma v Evropské unii. Jak to
spojit dohromady a současně jaké další pozitivní efekty z toho vyplývají, ukázala
16. mezinárodní
konference
o pasivních
domech
– Internationale
Passivhaustagung 2012 – v Hannoveru. Pokud bude nová evropská směrnice
o energetické náročnosti budov potřebnými doprovodnými předpisy rychle zavedena
do praxe, mohla by Evropa do roku 2030 v mnoha oborech dosáhnout plné
zaměstnanosti, silně oživit hospodářství a snížit zadluženost.
Na konferenci dorazilo přes 1000 účastníků z celého světa. Přibližně polovina přijela
z jiných než německy mluvících zemí, s vysokou účastí tentokrát zejména z Jižní
Koreje, Japonska, Číny, USA, Velké Británie, Norska, Belgie a Francie. V 16
pracovních skupinách představilo 90 přednášejících uplatnění pasivního standardu
a zkušenosti s novostavbami i rekonstrukcemi. Pasivní domy vznikají v různých
klimatických oblastech a jedná se nejen o bytové stavby, ale i o nebytové stavby,
stavějí se už dokonce i nemocniční zařízení v pasivním standardu; úspory energie
a CO2 tvoří 80 % oproti běžným novostavbám.
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