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FOREWORD 

Dear friends,
Let me present the proceedings from the 8th annual international conference Green Building 2022 with the subtitle Transition to 
Sustainability. There is a number of different definitions to describe what the term sustainable building involves. For example, the 
Netherlands, which is one of the pioneers in this field, defines sustainable building as a process that aims to reduce 
the negative impact on health and the environment caused by the buildings in their whole life cycle.

Sustainability in the construction industry has recently become one of the most relevant topics. The reason is obvious. To 
the simple observation that construction is one of the world‘s biggest polluters, the researchers added specific, and let us add, 
very worrying, data on the impact of pollution on human health and climate change. I will not repeat the alarming figures, 
because they were discussed in detail by some of the conference speakers. Fortunately, not only scientists, but also politicians 
are aware of the serious threats associated with building activity. Unless the building sector changes radically, the targets set out 
in the European Green Deal or the Paris Agreement, will be impossible to achieve. 

In the Green Deal, member countries pledged to transform Europe into the first climate-neutral continent by 2050. They have 
committed to reduce emissions by at least 55 percent by 2030 compared to 1990. In the Paris Agreement, world leaders committed to keep global warming 
below two degrees Celsius above pre-industrial levels, ideally below 1.5 degree. On the positive side, when it comes to the building sector, we know which 
direction to take so that ambitious plans do not become just a theoretical proclamation. Sustainable building is the right direction to take, and many 
countries have already started implementing its principles. So does the Czech Green Building Council for more than 12 years now. 

Sustainable construction has great added value due to its multiplication effect. For one crown invested in advanced technologies, the company’s return on 
this investment is multiple, both economically and environmentally. And it also has a positive effect on people‘s health. Sustainability needs to be thought 
of in terms of the entire life cycle of buildings, which typically takes 50 years or more. We are already able to model the impact of the demolition of 
a building in fifty years‘ time and how we can take the material from which it is built back into production. 

The financial sector has also responded to the need for changes in the building sector. Banking houses come up with an offer of services and products that 
points clients towards sustainability. On the contrary, their willingness to finance production that is not sustainable, is decreasing. The good news is the 
introduction of preferential financing for sustainable building and its rapid growth. Last but not least, European Union will also support green building with 
a huge financial package. 

Let me conclude by recalling a quote by Professor Joseph Allen of Harvard that was pointed out by one of the conference participants. „The person who 
designs your building is probably more important to your health than your doctor.“ I think it is essential that we all become aware of this. 

Karel Fronk
Chairman of the Board
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,

dovolte mi představit sborník prezentací, které zazněly během 8. ročníku mezinárodní konference Šetrné budovy 2022 s podtitulem Přechod k udržitelnosti 
(Transition to Sustainability). Existuje množství různých definic, které popisují, co vše slovní spojení udržitelná výstavba zahrnuje. Například Nizozemsko, které 
patří v této oblasti mezi průkopníky, definuje udržitelnou výstavbu jako způsob stavby, jehož cílem je snížit negativní dopady na zdraví a životní prostředí 
způsobené budovami v celém životním cyklu.

Udržitelnost ve stavebnictví se v poslední době stala jedním z nejaktuálnějších témat. Důvod je nasnadě. K prostému konstatování, že stavebnictví patří mezi 
největší globální znečišťovatele, přidali vědci konkrétní, a dodejme, že velmi znepokojující, údaje o tom, jaký vliv má znečištění na zdraví lidí a na změnu 
klimatu. Nebudu alarmující čísla opakovat, protože je dopodrobna rozebírali ve svých přednáškách někteří účastníci konference. Naštěstí si vážné hrozby spo-
jené se stavební činností uvědomují nejen vědci, ale také politici. Pokud se stavebnictví radikálně nepromění, cíle stanovené v Zelené dohodě pro Evropu nebo 
v pařížské dohodě, budou nesplnitelné. 

V Zelené dohodě se členské země zavázaly, že do roku 2050 přemění Evropu v první klimaticky neutrální kontinent. Proto přislíbily, že do roku 2030 sníží emise 
nejméně o 55 procent oproti roku 1990. V pařížské dohodě se zase světoví lídři přihlásili ke snaze udržet globální oteplování pod hranicí dvou stupňů Celsia 
nad úrovní z předindustriální éry, ideálně pak pod 1,5 stupně. Pozitivní je, že pokud jde o stavebnictví, víme, jakým směrem se vydat, aby se z ambiciózních 
plánů nestala jen teoretická proklamace. Tímto směrem, kterým se již v řadě zemí začali ubírat, je právě udržitelné stavebnictví. Jeho zásady již více než dva-
náct let v tuzemsku šíří Česká rada pro šetrné budovy. 

Udržitelné stavebnictví má velkou přidanou hodnotu, a to díky multiplikačnímu efektu. Na jednu vloženou korunu do pokročilých technologií se společnosti 
tato investice vrátí v několikanásobné míře, jak ekonomicky, tak environmentálně. A pozitivní vliv má i na zdraví lidí. Na udržitelnost je potřeba myslet 
v celém životním cyklu budov, který obvykle trvá 50 a více let. Již dnes jsme schopni modelovat, jaký důsledek bude mít za padesát let demolice budovy 
a jak bychom materiál, z něhož je postavena, mohli vrátit zpět do výroby. 

Na potřebu změn ve stavebnictví zareagoval i finanční sektor. Bankovní domy přicházejí s nabídkou služeb a produktů, které směřují klienty k udržitelnosti. 
Naopak klesá jejich ochota financovat někoho, kdo se zabývá nešetrnou výrobou. Dobrou zprávou je, že se počítá se zvýhodněním úvěrového financování 
pro udržitelnou výstavbu. A ohromným finančním balíkem podpoří udržitelné stavebnictví také Evropská unie.  

Dovolte mi na závěr připomenout citát profesora Josepha Allena z Harvardu, na který upozornil jeden z účastníků konference. „Člověk, který navrhne vaši 
budovu, je pro vaše zdraví pravděpodobně důležitější než váš doktor.“ Považuji za podstatné, abychom si toto všichni uvědomili. 

Karel Fronk
Předseda představenstva
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KEY NOTE SPEECH Green Building — Visions and Challenges till 2030
Šetrné budovy – vize a výzvy do roku 2030

Presentation (PDF) Video

RICK FEDRIZZI
Executive Chairman, International WELL Building Institute (IWBI)

Rick became chairman and CEO of the International WELL Building 
Institute (IWBI) in November 2016. IWBI is a global environmental 
business leader, a public benefit corporation advancing buildings that put 
human health and wellness at the centre of their design and operation. 
Rick is also founding chair of the U.S. Green Building Council (USGBC) 
and former CEO of both USGBC and of Green Business Certification Inc. 
(GBCI), non-profit organizations that promote high-performing buildings 
and communities.
During his tenure, LEED became the world’s most widely used green 
building rating system. Rick co-founded USGBC while serving as 
the environmental marketing officer at UTC’s Carrier Corporation. He 
serves on numerous boards and advisory councils, including the Centre 
for Health and the Global Environment at the Harvard T.H. Chan School 
of Public Health; View, Inc., Energy Focus, and Global Green. His book 
Greenthink: How Profit Can Save the Planet won a prestigious EPPY 
award for Public Affairs in 2015.

Rick se stal předsedou a generálním ředitelem International WELL Build-
ing Institute (IWBI) v listopadu 2016. IWBI je globálním lídrem v oblasti 
životního prostředí, veřejně prospěšná společnost prosazující budovy, 
které se již ve svém návrhu a následně provozu zaměřují hlavně na zdraví 
a pohodlí jejich uživatelů. Rick je také zakládajícím předsedou U.S. Green 
Building Council (USGBC) a bývalým generálním ředitelem USGBC a Green 
Business Certification Inc. (GBCI), neziskových organizací, které propagují 
vysoce kvalitní budovy a komunity.
Během jeho funkčního období se LEED stal nejpoužívanějším systémem 
hodnocení šetrných budov na světě. Rick spoluzaložil USGBC v době svého 
působení jako environmentální marketingový ředitel v UTC Carrier 
Corporation. Rick je členem v mnoha představenstvech a poradních 
sborech, včetně Centra pro zdraví a globální životní prostředí na Harvard 
T.H. Chan School of Public Health; View, Inc., Energy Focus a Global Green. 
Jeho kniha Greenthink: How Profit Can Save the Planet získala v roce 
2015 prestižní ocenění EPPY za Public Afairs.

https://www.czgbc.org/download/01_Rick_Fedrizzi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BCHMfnHkjok&t=260s
https://www.goodreads.com/book/show/27811097-greenthink
https://www.goodreads.com/book/show/27811097-greenthink


Much of the world community has committed to reduce its carbon 
emissions to keep global warming below 1.5°C. Companies from more 
than 120 countries, which account for more than 70% of global GDP, 
have pledged to achieve net carbon neutrality by 2050. One of the key 
pillars of this change must be sustainable building sector and in all its 
segments – new and renovated buildings, public and private.
With the growing emphasis on the complexity and broader context of 
construction, operation and demolition of buildings, there is the need 
to address more broadly how human activity affects this sector. And this 
is precisely the impact of buildings on the amount of greenhouse gas 
emissions in the atmosphere and the possibilities of their minimization 
leading to complete elimination. So, the goal is obvious. The carbon 
balance over the entire life cycle of buildings should be zero. Now it is 
necessary to set a path reach this goal.
Large multinationals are preparing their road maps or are already 
implementing plans to decarbonize their businesses and achieve 
absolute carbon neutrality.
Benoit Bazin, CEO of Saint-Gobain, Paul King, Managing Director for 
Sustainability and Social Impact at Lendlease Europe and Petr Špaček, 
Director of Safety and Sustainability at Skanska Central Europe present 
what path to carbon neutrality each company has chosen.

Velká část světového společenství se zavázala snižovat své emise uhlíku 
s cílem dodržet hranici globálního oteplování pod 1,5 °C. Společnosti z více 
než 120 zemí, které tvoří přes 70 % celosvětového HDP, se zavázaly, 
že kolem roku 2050 dosáhnou uhlíkové neutrality. Jedním z pilířů této 
změny musí být udržitelné stavebnictví, a to jak v oblasti nových, tak 
rekonstruovaných budov, veřejných i soukromých.
S narůstajícím důrazem na komplexnost a širší souvislosti stavební čin-
nosti, provozování a odstraňování budov, přichází také nutnost zabývat se 
šířeji dopady lidské činnosti v tomto odvětví. A to je právě vliv staveb na 
množství emisí skleníkových plynů v atmosféře a možnosti jejich minimali-
zace vedoucí až k úplnému odstranění. Cíl je tedy zřejmý. Bilance uhlíku po 
celý životní cyklus budov má být nulová. Nyní je potřeba stanovit 
k tomuto cíli cestu.
Zejména velké nadnárodní společnosti připravují své cestovní mapy nebo 
již realizují plány, jak dekarbonizovat svůj byznys a dosáhnout absolutní 
uhlíkové neutrality.
Jakou zvolili cestu k uhlíkové neutralitě představí Benoit Bazin, CEO 
společnosti Saint-Gobain, Paul King, výkonný ředitel pro udržitelnost a so-
ciální dopady ve společnosti Lendlease Europe, a Petr Špaček, ředitel pro 
bezpečnost a udržitelnost společnosti Skanska Central Europe.

BLOCK I — ZERO CARBON
BLOK I — UHLÍKOVÁ NEUTRALITA

AFI KARLÍN
foto ©Tomaš Malý 5
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Saint-Gobain on the Road to Carbon Neutrality
Saint-Gobain na cestě k uhlíkové neutralitě

Presentation (PDF) Video

BENOIT BAZIN
Chief Executive Officer, Saint Gobain

Benoit is a graduate of Ecole Polytechnique and Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées, with a degree in Economics from IEP Paris. 
He also holds a Master of Science from the Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). He began his career in 1995 with the French Ministry 
of the Economy and Finance, as rapporteur to the Interministerial 
Committee on Industrial Restructuring, before moving to the Treasury 
Department where he was responsible for State investments in 
the aeronautics, electronics and defence industries.
He joined Saint-Gobain in 1999 as Corporate Planning Director for 
the Abrasives business, moving on to become Vice President, Corporate 
Planning for Compagnie de Saint-Gobain in September of the following 
year. In 2002, he was appointed President of the North American 
Abrasives business. In 2005, he was appointed Chief Financial Officer 
of the Group. He served as Senior-Vice President of Compagnie 
de Saint-Gobain since 2010. He was appointed Chief Operating Officer 
of Compagnie de Saint-Gobain on January 1, 2019 and elected to 
the Board on June 3, 2021. He was appointed Chief Executive Officer as 
of July 1, 2021. Benoit Bazin is also a director of VINCI and of the Cité 
de l’Architecture & du Patrimoine.

Benoit je absolventem Ecole Polytechnique a Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées, s titulem v oboru ekonomie na IEP Paris. Je také držitelem 
titulu Master of Science z Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Svou kariéru zahájil v roce 1995 na francouzském ministerstvu hospo-
dářství a financí jako zpravodaj Meziministerského výboru pro průmyslo-
vou restrukturalizaci, než přešel na Ministerstvo financí, kde byl odpo-
vědný za státní investice do letectví, elektroniky a obranného průmyslu.
Do společnosti Saint-Gobain nastoupil v roce 1999 jako ředitel podniko-
vého plánování pro podnikání Abrasives a v září následujícího roku se 
stal viceprezidentem pro podnikové plánování společnosti Compagnie 
de Saint-Gobain. V roce 2002 byl jmenován prezidentem severoamerické 
pobočky Abrasives. V roce 2005 byl jmenován finančním ředitelem sku-
piny. Od roku 2010 působil jako senior viceprezident společnosti Compa-
gnie de Saint-Gobain. Dne 1. ledna 2019 byl jmenován provozním ředite-
lem společnosti Compagnie de Saint-Gobain a 3. června 2021 byl zvolen 
do představenstva. Generálním ředitelem byl jmenován od 1. července 
2021. Benoit Bazin je také ředitelem VINCI a Cité de l’Architecture 
& du Patrimoine.
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Lendlease Road Map to Absolute Zero Carbon
Lendlease road mapa k absolutní uhlíkové neutralitě

Presentation (PDF) Video

PAUL KING
Managing Director, Sustainability and Social Impact, Lendlease Europe

Paul has been in his current position since February 2015. Previously 
he was the founding CEO of the UK Green Building Council and before 
that he worked as Campaign Director for WWF’s One Million Sustainable 
Homes campaign and co-founder of One Planet Living.
Paul is Vice Chair of the Board of Centre for London, the city’s only 
dedicated think tank, a Director of BeOnsite, a not-for-profit organisation 
that supports people furthest from work into sustained employment, 
and a Design Council Expert Specialist in the areas of sustainability and 
net zero carbon. 
Paul was Chairman of the public/private sector Zero Carbon Hub 
2008–2016 and a member of the Zero Carbon Homes 2016 Task Force, 
established by the UK Government to translate the zero carbon homes 
policy ambition into reality. He was a member of the UK Government’s 
Green Construction Board and Chair of its Buildings Working Group.  
He was also a member of the Low Carbon Construction IGT, Sustainable 
Buildings Task Group, Code for Sustainable Homes Steering Group and 
the Egan Review of Skills for Sustainable Communities, all commissioned 
by the UK Government. On an international level, he was a member of 
the Board of the World Green Building Council and Chair of 
the WorldGBC European Network.

Paul zastává svoji současnou pozici od února 2015. Předtím byl zakládají-
cím ředitelem UK Green Building Council, a předtím byl ředitelem kampaně 
WWF One Million Sustainable Homes a spoluzakladatel One Planet Living.
Paul je místopředsedou správní rady Centra pro Londýn, jediného speciali-
zovaného think tanku ve městě, ředitelem BeOnsite, neziskové organizace, 
která podporuje lidi, kteří jsou nejvíce vzdáleni od práce do trvalého za-
městnání, a odborným specialistou Rady pro design v oblasti udržitelnosti 
a nulových emisí uhlíku. 
Paul byl předsedou veřejného / soukromého sektoru Zero Carbon Hub 
2008–2016 a členem pracovní skupiny Zero Carbon Homes 2016, kterou 
založila vláda Spojeného království, aby převedla ambice politiky bezuhlí-
kové domy do reality. Byl členem Rady pro šetrné výstavby britské vlády 
a předsedou její pracovní skupiny pro budovy. Byl také členem Low Carbon 
Construction IGT, Sustainable Buildings Task Group, Code for Sustainable 
Homes Steering Group a Egan Review of Skills for Sustainable Communi-
ties, které byly zadány vládou Spojeného království. Na mezinárodní úrovni 
byl členem představenstva Světové rady pro šetrné budovy a předsedou 
Evropské sítě WorldGBC.
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Climate Roadmap and Market Leading Business Case Skanska
Klimatická road mapa Skanska

Presentation (PDF) Video

PETR ŠPAČEK
Safety and Sustainability Director, Skanska Central Europe (PL, CZ, SK, HU, RO)

Petr has 15 years of experience in construction business and during that 
time progressed in Skanska from site manager position through various 
positions in support functions to current managerial position. He has 
wide experience in leading research projects on material technologies 
co-financed by EU grants, and in material engineering especially in 
the area line infrastructure. Over last 3 years his focus is primarily 
on sustainability and on pursuing its principles within Skanska operation 
in Central Europe.

Petr má 15 let zkušeností ve stavebnictví a za tu dobu se ve Skanska 
vypracoval z pozice stavbyvedoucího přes různé pozice v podpůrných funk-
cích až po současnou manažerskou pozici. Má bohaté zkušenosti 
s vedením výzkumných projektů spolufinancovaných z grantů EU v oblasti 
materiálových technologií a v materiálovém inženýrství zejména v oblasti 
liniové infrastruktury. V posledních 3 letech se zaměřuje především na 
udržitelnost a prosazování jejích principů v rámci působení společnosti 
Skanska ve střední Evropě.

PARKVIEW BY SKANSKA
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Adaptation to climate change is an inevitable process. Buildings must also 
be adapted to ensure their functionality, durability and quality. The global 
building stock is expected to possibly double by 2050. Two-thirds of 
the area of all current buildings will continue to exist in 2040. Without 
massive investment in streamlining and decarbonizing them around 
the world, these buildings will still emit large amounts of CO2 in 2040 
and we will not reach the Paris Agreement’s 1.5°C temperature increase 
reduction target.
The culture of living and the use of buildings is changing, the focus is 
shifting from the building as such to its users and the environment in 
which they live, work, and spend almost 90% of their time. New challenges 
thus become new opportunities. There is an extensive development of 
new technologies, materials, innovative solutions, and services that help 
meet the requirements for building quality while meeting the demands 
of users for comfort and a healthy indoor environment.
Jan Baxa, Head of Asset Management CA IMMO, Sinus Lynge, architect, 
urban planner and founding partner of EFFEKT, and Dusty Gedge, 
President of the European Federation of Green Roofs and Living Walls, 
shared their experience with preparing buildings for climate change, using 
new technologies, greenery, and other innovative elements in 
the following posts.

Adaptace na změnu klimatu je nevyhnutelným procesem. Přizpůsobit se 
musí i budovy, aby mohla být zajištěna jejich funkčnost, trvanlivost 
a kvalita. Očekává se, že celosvětový fond budov se do roku 2050 možná až 
zdvojnásobí. Dvě třetiny plochy všech současných budov budou existovat 
i v roce 2040. Bez rozsáhlých investic do jejich zefektivnění a dekarbonizace 
po celém světě budou tyto budovy v roce 2040 stále vypouštět velké množ-
ství emisí CO2 a cíle snížení růstu teploty o 1,5 °C stanoveného Pařížskou 
dohodou nedosáhneme.
Mění se kultura bydlení i užívání budov, pozornost se přesouvá z budovy 
jako takové na jejich uživatele a prostředí ve kterém žijí, pracují a tráví té-
měř 90 % svého času. Nové výzvy se tak stávají i novou příležitostí. Dochází 
k rozsáhlému vývoji nových technologií, materiálů, inovativních řešení a 
služeb, které pomáhají plnit požadavky na kvalitu budovy a zároveň vyho-
vět nárokům uživatelů na komfort a zdravé vnitřní prostředí.
O svých zkušenostem s přípravou budov na změny klimatu, využívání 
nových technologií, zeleně a dalších inovativních prvků se v následujících 
příspěvcích podělili Jan Baxa, Head of Asset Management CA IMMO, Sinus 
Lynge, architekt, urbanista a zakládající partner společnosti EFFEKT, 
a Dusty Gedge, Prezident Evropské federace zelených střech a živých stěn.

BLOCK II — ADAPTION AND RESILIENCE
BLOK II — ADAPTACE A ODOLNOST
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Case Study: Nile House — Adaptation of Existing Building to New Challenges
Případová studie Nile House — adaptace stávajících budov na nové výzvy

Presentation (PDF) Video

JAN BAXA
Head of Asset Management, CA IMMO

Jan has been active in the real estate market since 2006 and has been 
working for the CA IMMO team in Prague for 8 years. Since April 2018, 
he has been in charge of the Property team and Asset Management 
team of the River City Prague, the new Mississippi and Missouri 
development, Kavčí Hory in Prague 4 and the Visionary building in 
Prague 7. Jan’s goal is to develop buildings and ensuring their sustainable 
development with an emphasis on the quality of services and on 
innovations. Jan has many years of experience in the field of real estate 
with a particular emphasis on their green operation and tenants built-in. 
In the long term, he focuses on the efficient operation and maintenance 
of the interior of buildings. As part of his cooperation with the CZGBC, he 
has ben actively working in the Indoor Quality Task Group from its very 
beginning with the specific goal of developing long-term multi-criteria 
evaluation process for the indoor environment of buildings on the basis 
of both objective and subjective criteria.

Jan působí na realitním trhu od roku 2006 a již 8 let pracuje pro tým CA 
Immo v Praze. Od dubna 2018 má na starosti vedení týmů Property a 
Asset Management v River City Prague, nového developmentu Mississippi 
a Missouri, Kavčích Hor v Praze 4 a budovy Visionary v Praze 7. Janovým 
cílem je rozvíjet nemovitosti a zajistit jejich udržitelný rozvoj s důrazem na 
kvalitu služeb a inovací. Jan má dlouholeté zkušenosti v oblasti nemovitos-
tí se zvláštním důrazem na jejich ekologický provoz a klientské vestavby. 
Dlouhodobě se zaměřuje na efektivní provoz a údržbu interiérů budov. 
V rámci spolupráce s CZGBC aktivně pracuje v pracovní skupině pro vnitřní 
prostředí od samého počátku se specifickým cílem rozvíjet dlouhodobý 
multikriteriální proces hodnocení vnitřního prostředí budov na základě 
objektivních i subjektivních kritérií.

11

https://www.czgbc.org/download/05_Jan_Baxa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BCHMfnHkjok&t=7912s


Build for Life — Towards a New Building Culture
Projekt Build for Life – nová kultura budov

Video

SINUS LYNGE
Architect, urban planner, and founding partner, EFFEKT

Since EFFEKT was founded in 2007, Sinus has lead more than hundred 
national and international projects within urban planning, architecture, 
urban spaces and innovative, sustainable strategies and concepts for 
future living. All projects centred around social coherence and vibrant 
city life, as well as intelligent solutions to energy consumption and 
sustainability.
Sinus excels in the management of interdisciplinary teams combining 
research and design solutions. Sinus represents an empathic and 
responsive approach to architecture combining thorough analysis with 
playful design thinking. This is exemplified through a number of award-
winning projects within architecture, urbanism and research.
Sinus has acted as a professional and creative driving force behind 
several projects. Most recently the concept for Urban Villages Project 
– a new visionary model for developing sustainable, affordable and 
livable homes for the many people living in cities around the world. 
As well as the concept for ReGen Villages, a new visionary model for 
the development of off-grid, integrated and resilient eco-villages that 
can power and feed self-reliant families around the world.

Od založení společnosti EFFEKT v roce 2007 vedl Sinus více než sto národ-
ních a mezinárodních projektů v oblasti územního plánování, architektury, 
městských prostor a inovativních, udržitelných strategií a konceptů pro 
budoucí život. Všechny projekty se soustředily na sociální soudržnost 
a pulzující městský život, stejně jako inteligentní řešení spotřeby energie 
a udržitelnosti. Sinus vyniká v řízení interdisciplinárních týmů kombinují-
cích výzkumná a návrhová řešení. Sinus představuje empatický a citlivý 
přístup k architektuře kombinující důkladnou analýzu s hravým designo-
vým myšlením. Příkladem je řada oceněných projektů v oblasti architek-
tury, urbanismu a výzkumu. Sinus působil jako profesionální a kreativní 
hnací síla několika projektů. Nejnověji koncept projektu Urban Villages 
- nový vizionářský model pro rozvoj udržitelných, cenově dostupných 
a obyvatelných domů pro mnoho lidí žijících ve městech po celém světě. 
Stejně jako koncept pro ReGen Villages, nový vizionářský model pro rozvoj 
off-grid, integrovaných a odolných ekologických vesnic, které mohou zajiš-
ťovat základní potřeby pro soběstačné rodiny po celém světě.

12

https://www.youtube.com/watch?v=BCHMfnHkjok&t=9518s


Green Roofs in the Urban Environment
Zelené střechy v městském prostředí

Presentation (PDF) Video

DUSTY GEDGE
President of the European Federation of Green Roof and Living Wall Associations, founder of Livingroofs.org

Dusty is a recognized authority in building greening worldwide, speaker, 
ecologist and consultant. Policy has been guiding numerous cities in 
Europe in employing green roofs and other green infrastructure. 
The City of London can serve as a good example of what can be achieved 
in a dense urban environment of a modern city. Green roofs feature 
enormous potential for the benefit of urban dwellers and urban nature, 
restoring biodiversity, creating natural carbon sinks and helping cities to 
better adapt to climate change.

Dusty je uznávanou autoritou v oblasti prosazování udržitelnosti budov 
po celém světě, řečník, ekolog a konzultant. Politika vedla řadu měst v Ev-
ropě k využívání zelených střech a další zelené infrastruktury. Londýnská 
City může sloužit jako dobrý příklad toho, čeho lze dosáhnout v hustém 
městském prostředí moderního města. Zelené střechy mají obrovský po-
tenciál ve prospěch obyvatel měst a městské přírody, obnovují biologic-
kou rozmanitost, vytvářejí přirozené snižování uhlíku a pomáhají městům 
lépe se přizpůsobit změně klimatu.
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https://www.czgbc.org/download/07_Dust_Gedge.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BCHMfnHkjok&t=10922s


Financing of sustainable building can take many forms, from the grant 
funds to private bank financing and green bonds. The concept of EU 
Taxonomy, a tool for classifying the sustainability of economic activities 
in all sectors, including construction and real estate, has recently entered 
the financial sector. 
A traditional financing options for green buildings that meet the high 
standards and requirements of the EU Taxonomy are grant funds from 
the European Structural and Investment Funds, the National Recovery Plan 
or the Modernization Fund. 
New types of preferential bank financing are currently experiencing 
a big growth. The share of green “ESG bonds” that were issued on 
the real estate market is increasing significantly. It turns out that it is more 
important for investors that the money they borrow is used properly and 
in accordance with the green policy.  
The Taxonomy Regulation has a direct impact on companies and investors, 
building owners and operators, as well as their tenants. The aim 
of the regulation is to encourage investors to identify ‘green’ investments 
and thus directly affect the flow of capital. 
Jakub Tomaštík, Director of the EU Centre from ČSOB provided 
a comprehensive picture of the possibilities of financing projects in 
relation to the new regulation and rules. Developer’s view on green 
finance presented by Jan-Evert Post, Managing Director, 
Head of Funding & Investor Relations at CTP.

Financování udržitelného stavebnictví může mít mnoho podob, a to od vy-
užití dotačních prostředků po privátní bankovní financování a zelené dluho-
pisy. Do finančního sektoru v nedávné době vstoupil pojem EU Taxonomie, 
což je nástroj pro klasifikaci udržitelnosti ekonomických aktivit ve všech 
sektorech, včetně stavebnictví a nemovitostí. 
Tradiční možností financování šetrných budov, které splňují vysoké stan-
dardy a požadavky EU Taxonomie, jsou dotační prostředky z Evropských 
strukturálních a investičních fondů, Národního plánu obnovy nebo Moder-
nizačního fondu. 
Velký rozvoj v současnosti zažívají nové druhy preferenčního bankovního 
financování. Významně se zvyšuje podíl zelených „ESG dluhopisů“, které 
byly vydané na realitním trhu. Ukazuje se, že pro investory je stále důleži-
tější, aby jimi půjčované peníze byly využity řádně a v souladu se zelenou 
politikou.  
Nařízení o taxonomii má přímý dopad na společnosti a investory, majitele 
a provozovatele budov, stejně tak jako na jejich nájemníky. Cílem nařízení 
je podpořit investory v identifikaci „zelených“ investic a přímo tak ovlivnit 
tok kapitálu. 
Jakub Tomaštík, Director EU Centre z ČSOB poskytl ucelený obraz na mož-
nosti financování projektů v souvislosti s novými nařízeními a pravidly. 
Pohled developera na téma zeleného financování představil Jan-Evert 
Post, Managing Director, Head of Funding & Investor Relations ve společ-
nosti CTP.

BLOCK III — FINANCING
BLOK III — FINANCOVÁNÍ
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Financial Instruments for Sustainable Solutions
Finanční nástroje pro udržitelná řešení

Presentation (PDF) Video

JAKUB TOMAŠTÍK
Director of ČSOB EU Center

Jakub is a graduate of European Studies at Palacký University in 
Olomouc and of International Relations and Economics at George 
Washington University in Washington and Miami University in the USA. 
Since 2004, he has been working in ČSOB in the specialized financing 
division of the ČSOB EU Centrum advisory department, of which he has 
been the director since 2010. In 2014, he was responsible for 
the establishment of the Association for European Funds and was 
its first chairman. In the Czech Banking Association, he has recently 
participated in the creation of new guarantee programs 
for entrepreneurs COVID III Operation and COVID III Invest within 
the Commission for Financial Instruments and Public Support.

Jakub je absolventem evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomou-
ci a mezinárodních vztahů a ekonomie na Univerzitě George Washingtona 
ve Washingtonu a Miami University v USA. Od roku 2004 pracuje v ČSOB 
v divizi specializovaného financování poradenského oddělení ČSOB EU 
Centrum, jehož je ředitelem od roku 2010. V roce 2014 byl zodpovědný za 
založení Asociace evropských fondů a byl jejím prvním předsedou. V České 
bankovní asociaci se v poslední době podílel na tvorbě nových záručních 
programů pro podnikatele COVID III Operation a COVID III Invest v rámci 
Komise pro finanční nástroje a veřejnou podporu.
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https://www.czgbc.org/download/08_Jakub_Tomastik.pdf
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CTP — Case Study on ESG Leadership
CTP — případová studie ESG 

JAN-EVERT POST
Managing Director, Head of Funding & Investor Relations, CTP 

Jan-Evert joined CTP in 2019 as managing director. He manages all 
relationships with CTP’s stakeholders in the financial sector and provides 
for the complete external funding of CTP activities. He was instrumental 
in obtaining Investment Grade ratings for CTP in September 2020 and 
was internal project lead for both CTP’s IPO that was completed with 
CTP’s listing on Euronext Amsterdam in March 2021, as well as for 
the eight bond issues that CTP completed since October 2020. He knows 
CTP since 2012, whilst at ING Bank, where he was managing director 
in charge of the bank’s International Real Estate Finance activities.

Jan-Evert nastoupil do CTP v roce 2019 jako výkonný ředitel. Řídí veškeré 
vztahy se zainteresovanými stranami CTP ve finančním sektoru a zajišťuje 
kompletní externí financování aktivit CTP. Hrál významnou roli při získání 
ratingu investičního stupně pro CTP v září 2020 a byl interním vedoucím 
projektu jak pro IPO CTP, které bylo dokončeno kótováním CTP na Euro-
next Amsterdam v březnu 2021. Také se podílel na osmi emisí dluhopisů, 
které CTP dokončila od října 2020. CTP zná od roku 2012, kdy působil 
v ING Bank, kde byl výkonným ředitelem odpovědným za mezinárodní 
aktivity banky v oblasti financování nemovitostí.

Presentation (PDF) Video

CTP PARK
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Public-private cooperation is an important prerequisite for a functioning 
transition to carbon neutrality. We know that we need to decarbonize 
much faster than is currently happening. The current pace is much 
slower – about one fifth. One reason is that reaching net zero is a huge 
technological, social, and mental leap and will require the involvement of 
actors across the global economy, both the public and private sectors.
The European Union’s plan is to reduce CO2 emissions by 55% by 2030 
compared to 1990 levels and achieve carbon neutrality by 2050. 
The construction sector can also make an important contribution to 
meeting this plan, both in terms of the construction of new buildings and, 
in particular, the renovation of existing ones. Carbon neutrality is not only 
about reducing energy consumption and using renewable resources, but it 
has many other aspects, including the circular economy and the reuse or 
recycling of materials, elements and entire buildings.
Stefan Moser, European Commission, Head of Unit ENER. B3 Buildings and 
Products presented the EC’s vision on the role of buildings in the process 
of achieving a climate-neutral society by 2050. Menno Rubbens, architect 
and director of cepezedprojects, and Arend van de Beek, Lagemaat 
showed the unique circularity project as an example of a solution to reuse 
an existing building and significantly reduce its carbon footprint.

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru představuje důležitý a nutný 
předpoklad pro fungující přechod k uhlíkové neutralitě. Víme, že musíme 
dekarbonizovat mnohem rychleji, než jak se zatím děje. Současné tempo je 
přibližně pětinové. Jedním z důvodů je, že dosažení čisté nuly znamená ob-
rovský technologický, společenský i mentální skok a bude vyžadovat zapoje-
ní aktérů celé globální ekonomiky, tedy veřejného i soukromého sektoru.
Plán Evropské unie je snížit emise CO2 o 55 % do roku 2030 oproti stavu 
v roce 1990 a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. K jeho usku-
tečnění může významně přispět i odvětví stavebnictví, a to jak v oblasti 
výstavby nových budov, tak zejména renovací stávajících. Uhlíková neutra-
lita nepředstavuje jen snižování spotřeby energie a využívání obnovitelných 
zdrojů, ale má mnoho dalších aspektů, včetně cirkulární ekonomiky 
a znovu využívání nebo recyklace materiálu, prvků i celých budov.
Stefan Moser, European Commission, Head of Unit ENER. B3 Buildings 
and Products, představil vizi EK o roli budov v procesu dosažení klimaticky 
neutrální společnosti do roku 2050. Menno Rubbens, architekt a ředitel 
cepezedprojects, a Arend van de Beek, Lagemaat ukázali unikátní projekt 
cirkularity jako příklad řešení znovu využití stávající budovy a výrazného 
snížení její uhlíkové stopy.

BLOCK IV — WORKING TOGETHER
BLOK IV — VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE
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Green Deal and EC Visions on Its Implementation in Building Sector
Jak EK vnímá implementaci Green Dealu ve stavebnictví

Video

STEFAN MOSER
Head of Buildings and Products Unit at DG Energy, European Commission

Stefan trained as an economist and a lawyer. He joined the Commission 
in 2000 in DG Competition to work on control of state aid to public 
undertakings and services, notably financial institutions. From 2005 
to 2009, he worked in DG Environment on climate and environment 
policy, notably greenhouse gas emissions trading, transport emissions 
and air quality. From 2009 to 2015, he dealt with policy coordination in 
the Secretariat-General, in particular on climate, energy, environment, 
transport, agriculture and maritime policies. From 2015 onwards, he has 
served as head of unit in DG Energy, first on energy security and safety, 
and then on energy efficiency of buildings and products.

Stefan studoval ekonomii a právo. Do Komise nastoupil v roce 2000 do GŘ 
pro hospodářskou soutěž, kde pracoval na kontrole státní podpory veřej-
ným podnikům a službám, zejména finančním institucím. V letech 2005 až 
2009 pracoval v GŘ pro životní prostředí v oblasti politiky v oblasti klimatu 
a životního prostředí, zejména obchodování s emisemi skleníkových plynů, 
emisí z dopravy a kvality ovzduší. V letech 2009 až 2015 se zabýval koordi-
nací politik v generálním sekretariátu, zejména v oblasti politiky v oblasti 
klimatu, energetiky, životního prostředí, dopravy, zemědělství a námořní 
politiky. Od roku 2015 působil jako vedoucí oddělení v GŘ pro energetiku, 
nejprve v oblasti energetické bezpečnosti a bezpečnosti a poté v oblasti 
energetické účinnosti budov a výrobků.
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Temporary Court House I — Construction
Dočasná budova soudu I — výstavba

MENNO RUBBENS
Architect and Director, cepezedprojects

Menno is an architect and director of cepezedprojects. In each project 
he tries to incorporate a new element or aspect for the benefit of 
circular architecture.
His expertise comes from the studies of Economics (EUR) and 
Architecture (TU Delft). He strives for efficient construction and 
development processes in which spatial, social, technical, and financial 
ambitions do not work against each other, but rather complement and 
reinforce each other. Emphasis is placed on a circular approach to 
the design, construction and development process by developing 
buildings as efficient and desirable products.

Menno je architekt a ředitel cepezedprojects. V každém projektu se snaží 
začlenit nový prvek nebo aspekt ve prospěch cirkulární architektury.
Jeho odborné znalosti pocházejí ze studia ekonomie (EUR) a architektury 
(TU Delft). Usiluje o efektivní stavební a rozvojové procesy, ve kterých pro-
storové, sociální, technické a finanční ambice nepracují proti sobě, 
ale spíše se doplňují a posilují. Důraz je kladen na cirkulární přístup 
k procesu navrhování, výstavby a vývoje tím, že vyvíjí budovy jako efektiv-
ní a žádoucí produkty.

Presentation (PDF) Video
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Temporary Court House II — Remolition
Dočasná budova soudu II — remolice

AREND VAN DE BEEK 
Programme manager Circularity, Lagemaat Remolition company (Demolition-and-Reconstruct) 

Arend studied Business Information Management and is a co-founder of 
several IT related companies – Software engineering – IT Infrastructures 
– Datacenter Services – Private Clouds – Business Communications & 
Customer Experience – E-Marketing & e-Commerce. His current position 
is the Circularity-manager of Netherlands’ top5 demolition company, 
Lagemaat Sloopwerken, where he is in charge of speeding up 
the transition to a circular economy. He also acts as a business developer 
for strategies and business models that ramp up the new role for 
demolition companies towards 2050.

Arend studoval business information management a byl spoluzaklada-
telem několika společností zaměřených na IT Softwarové inženýrství – IT 
infrastruktury – Služby datových center – Soukromé cloudy – Obchodní ko-
munikace a zákaznická zkušenost – E-Marketing a e-Commerce. V součas-
né době zastává pozici manažera nizozemské top5 demoliční společnosti 
Lagemaat Sloopwerken, kde je zodpovědný za urychlení přechodu 
na oběhové hospodářství a vytváření obchodních strategií a modelů, 
které zvyšují novou roli demoličních společností s výhledem do roku 2050.

Presentation (PDF) Video
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NILEHOUSE

We wish to thank all the speakers for their 
input and for sharing with us their visions and 
experience. Hope they inspire all participants 
on their path to sustainability and help to 
accelerate to reach the goals to minimise 
the negative impact of the built environment.

Děkujeme všem mluvčím za jejich přednášky 
i za to, že s námi sdíleli své vize a zkušenosti. 
Doufáme, že inspirují účastníky na jejich cestě 
k udržitelnosti a že pomohou zrychlit dosažení 
cílů ke snížení negativní dopadů vytvořeného 
prostředí.


