
Zveme vás na výlet do tří energeticky úsporných domů v Brně 
a okolí. Exkurze se koná v rámci 10. mezinárodních Dnů pasivních 
domů (8.–10. 11. 2013), kdy se otevírají tisíce pasivních domů po 
celém světě a desítky po České republice.

Kdy: v sobotu 9. 11. 2013

Odjezd: 10.00 od Janáčkova divadla v Brně (Rooseveltova ul.)

Příjezd: cca 15.00 k Janáčkovu divadlo v Brně (Rooseveltova ul.)

Cena: zadarmo

Registrace: nutná na www.pasivnidomy.cz – nečekejte, počet míst 
v autobuse je omezený

Zeptejte se majitelů pasivních domů
… na to, jak probíhala výstavba domu.
… na jejich účty za topení.
… na to, jak se jim doma dýchá.
… zkrátka na jejich život s pasivním domem!
Měnili by?

Více informací:
www.pasivnidomy.cz

jedeme do
pasivních
domů!
exkurze v BrNě a okolí
soBota 9. 11. 2013



pasivní minidomek u veverské 
Bitýšky

Když jsou instalační prvky pasivního domu ještě „odhalené“

Pouhých 60 m2 zabírá malý domek v pasivním energetickém stan-
dardu, který se právě nyní staví v malebné chatové oblasti nedaleko 
Brna. Z původní staré dřevěné chaty zůstaly jen základy a nový mini-
dům, kombinující vápenopískové cihly v přízemí a dřevo v podkroví, 
je již těsně před dokončením spodního parta. Po dostavění bude slou-
žit jako pasivní motel pro přespání „na zkoušku“. Povídat o stavbě 
bude investor Ing. Zdeněk Tauš – majitel firmy, která si nechává dům 
stavět.

rodinný pasivní dům v rosicích 
u Brna

Komfortní pasivní dům pro velkou rodinou

Jak dobře se v pasivním domě dýchá dvěma dospělým a třem malým 
dětem? Na čerstvé zkušenosti z plánování, stavby a zabydlování se 
můžete zeptat majitelů tohoto pasivního domu postaveného z vápe-
nopískových bloků. Hrubá stavba domu byla dokončena jen za tři 
měsíce už v roce 2011. Další práce, které si manželé řešili svépomoc-
ně, pak trvaly rok a půl. Je to hodně, nebo málo? O tom, jaké to je 
navrhovat pasivní dům na míru a pomáhat jej majitelům realizovat, 
bude vyprávět také autor projektu, Ing. Michal Hučík.

rodinný pasivní dům v rajhradu

pasivní dům ve svahu inspirovaný Feng shui

Jak se pasivní dům popasuje s letním přehříváním v nejteplejší oblasti 
Čech? Mladí majitelé, mající blízko k přírodě a zdravému životnímu 
stylu, zažili ve svém pasivním domě už nejednu zimu a léto. Dům si 
nechali navrhnout, postavit a vybavit s využitím principů Feng shui. 
Stavba je umístěna ve svažitém terénu, velmi velkoryse řeší denní 
obytný prostor a s citem kombinuje moderní materiály s přírodními 
a také surové povrchy s hladkými. Dům vám představí a o svých 
zkušenostech promluví ti nejpověřenější – samotní majitelé.

Přihlaste se na
www.pasivnidomy.cz


