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předseda představenstva

Vážení členové, partneři a příznivci šetrného stavebnictví,
pandemie ovlivňuje naše životy již mnohem déle, než si kdokoliv z nás uměl na jejím začátku představit. A zdaleka není konec.
Bohužel, čísla infikovaných naznačují, že jsme na prahu další vlny. Příznivou zprávou ale je, že Česká rada pro šetrné budovy se na
ztížené podmínky adaptovala a ve své činnosti neustala, přestože osobní kontakty a setkání musely ve většině případů nahradit
online přenosy a webináře. Jak ale ukazují data a ohlasy, Rada si v novém prostředí vedla úspěšně. O jejích aktivitách, programu
a vizích bylo slyšet nejen mezi odborníky, ale i širokou laickou veřejností.
Výroční zpráva, která se Vám dostává do rukou, popisuje činnost Rady od listopadu 2020 do konce října letošního roku. I když
se podařilo uspořádat „naživo“ jen několik akcí, program Rady byl přesto pestrý a bohatý. Jen namátkou uveďme komentované
prohlídky Green Walk Green Talk, pokračování úspěšné série přednášek Rethink Architecture, které se konají v Centru architektury a plánování (CAMP), či konferenci s názvem Role brownfieldů v udržitelném rozvoji měst.
Rada se úspěšně prosadila se svými tématy v mediálním prostoru. Publikováno bylo 574 výstupů. Odhadovaný zásah počtu lidí je
téměř 17 milionů. Vůbec nejčastěji zmiňovaným tématem v médiích byla kvalita vnitřního prostředí budov a budoucnost kanceláří.
To, že se toto téma dostalo do popředí, není překvapením. Pandemie totiž podpořila zájem o to, v jak kvalitním prostředí žijeme
a pracujeme. Je dobře, že Rada je širokou veřejností považována v souvislosti s touto problematikou za významnou odbornou
autoritu.
Jednou z nejdůležitějších událostí letošního roku, která přímo souvisí s činností Rady, bylo schválení evropského rámce pro klima,
do něhož je zakomponován Green Deal, neboli Zelená dohoda pro Evropu. I když z mnoha stran zaznívají k tomuto plánu výhrady,
zahrnuje zásady, které se Rada již roky snaží prosazovat. Ať již jde o udržitelné stavebnictví, cirkulární ekonomiku nebo uhlíkovou
neutralitu.
Na úspory energie, vody a dalších věcí bude mít ministerstvo životního prostředí na léta 2021 až 2027 k dispozici z unijních
zdrojů 300 miliard korun. Zdrojů by mělo být dostatek. Je ale třeba vytvořit podmínky pro to, aby našly smysluplné využití.
V tomto ohledu bude Rada zcela jistě nápomocná. Další související oblast, které se Rada věnuje, je taxonomie. Ta směřuje
ke klasifikaci různých druhů investic na základě toho, zda jsou v souladu s environmentálními cíli EU. V důsledku toho bude
ovlivňovat směřování unijních fondů do různých odvětví. Pro udržitelné stavebnictví jde o zásadní příležitost.
Vážení členové, velmi si vážím toho, kolik času, práce a úsilí Radě věnujete. Prosím Vás o podporu v její další činnosti i v nadcházejícím období. Stojí před námi řada výzev. Těmi nejzásadnějšími jsou znovunastartování ekonomiky a adaptace hospodářství na
nové zelené cíle EU. Rada, coby respektovaný hráč, má ke zvládnutí těchto výzev rozhodně co říci.
Počítám s vámi

Karel Fronk
Předseda představenstva

PŘEHLED AKTIVIT
První polovina roku 2021 byla ovlivněna lockdownem. Přes
veškerá omezení spojená s pandemií se ale podařilo pokračovat ve většině aktivit, i když probíhaly pouze v online formátu
bez možnosti osobní účasti. Došlo sice k mírnému útlumu
činnosti pracovních skupin, kde je osobní kontakt klíčový
k efektivnímu fungování, nicméně většina priorit a cílů stanovených na tento rok byla splněna. V druhé polovině roku se
uskutečnilo několik našich akcí „naživo“, poté jsme ale opět
plynule přešli do online prostoru.
Vzhledem k dané situaci se Rada zaměřila především na otázky
vzdělávání a propagace témat souvisejících s udržitelnými
budovami. Všechny webináře byly nahrány a jsou přístupné na
youtube kanálu Rady, což výrazně zvýšilo zásah našich akcí.
V rámci spolupráce s ČKA se konalo 20 webinářů s 800 registrovanými účastníky a téměř 1300 následnými zhlédnutími.
Velký zájem již tradičně vyvolaly komentované prohlídky
s příklady kvalitních řešení Green Walk Green Talk. Letos jsme
představili pět projektů: DOCK IN FOUR, SŠ Českobrodská,
Parkview, AFI City a rezidenční projekt Kratochvíle Stochovská.
Prohlídky shlédlo celkem 1200 lidí. Velkou pozornost přitáhla i
akce zaměřená na valuaci budov. Účastnilo se jí 150 zájemců.
Úspěšná série přednášek Rethink Architecture Karolíny Barič
a Kateřiny Eklové pokračovala i v tomto roce v auditoriu
CAMP. Hlavními tématy byly cirkularita, udržitelné inovace a
adaptace a odolnost měst. Díky spolupráci s CAMP navštívilo
virtuálně tyto přednášky téměř 500 lidí.

Děkujeme partnerům:

K hlavním tématům šetrných budov letos přibylo téma
financování, taxonomie a ESG, které se stává hybnou silou
uplatňování zásad udržitelnosti, a to nejen ve stavebnictví,
ale ve všech odvětvích a oborech. Ve spolupráci s členskými
společnostmi KPMG, ČSOB a Frank Bold připravila Rada dva
informativní webináře, na kterých vystoupili mimo jiné viceguvernér ČNB Marek Mora a předsedkyně komise pro udržitelné
finance ČBA Hana Kovářová. Mluvčí hovořili o dopadu ESG
na financování projektů, a to jak z pohledu developerů, tak
finančního sektoru. O aktuálnosti tématu svědčí 200 účastníků. Rada bude v rozvíjení tohoto tématu nadále pokračovat.
Z dalších akcí stojí za zmínku debata u kulatého stolu na
téma vliv průmyslových budov na jejich okolí. Libor Musil
ze společnosti Likos, Jan Andrejco z Panattoni a jejich hosté
představili různá řešení na zmírnění efektu tepelných ostrovů
a zkvalitnění vnitřního prostředí. Vedle 150 zhlédnutí byla
debata zpracována ve 25 mediálních výstupech a v podcastu
Vojtěcha Kovala.
Nejvýznamnější akcí roku, se zásahem přes 300 lidí, byla
konference s názvem Role brownfieldů v udržitelném rozvoji
měst. Na hybridní akci v CAMP vystoupili zástupci města
Vídeň a IPR Praha a představili své strategie rozvoje měst
s cílem dosažení uhlíkové neutrality. Případovou studii
udržitelné revitalizace brownfieldu prezentovala za rakouskou
stranu Sandra Sindler Larson, která popsala nový koncept
prodejny IKEA v centru Vídně. Příklad šetrné přeměny oblasti
Smíchova v Praze přiblížil Leoš Anderle ze společnosti Sekyra
Group na projektu Smíchov City.
Celkový zásah aktivit Rady v období od listopadu 2020 do října
letošního roku zaznamenal rekordních sedm tisíc návštěvníků.
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PR AKTIVITY
Rada zvýšila viditelnost svých témat i své značky v médiích
(viz grafy). Daří se získávat stále více prostoru nejen
v tištěných médiích, ale i v rozhlase a televizi. Za posledních
12 měsíců měla Rada 574 mediálních výstupů v hodnotě
odpovídající reklamnímu prostoru za 13,3 milionu korun.
Odhadovaný zásah počtu lidí je téměř 17 milionů. V tisku, televizi nebo rozhlase, tedy v hlavních médiích, se podařilo téma
Rady prosadit v 124 výstupech a v dalších 29 výstupech pak na
online zpravodajských serverech. Dalších 277 výstupů bylo na
odborných webech a 35 v ostatních médiích.
Největší úspěch v oblasti PR aktivit představuje vystoupení
předsedy České rady pro šetrné budovy Karla Fronka v České
televizi, a o v rámci reportáže na téma energeticky úsporného
bydlení, která byla odvysílána v hlavním zpravodajském pořadu
České televize Události. Článek s vyjádřením Rady z reportáže
ze serveru ČT24.cz následně převzala i další odborná média.
Na serveru info.cz byly zveřejněny dva podcasty Loopa Vojty
Kovala, které byly natočeny společně s Radou. První z nich na
téma restart českého stavebnictví zaznamenal do 12. listopadu
1577 zhlédnutí, druhý pojednávající o brownfieldech pak 1306
zhlédnutí.
Z mediálního pohledu bylo nejatraktivnějším tématem Rady
v uplynulém roce to, které se soustředilo na požadavky na
kvalitu vnitřního prostředí budov a na budoucnost kanceláří po
koronakrizi. Zmínka o této problematice se objevila celkem ve
214 výstupech. Aspekty související s cirkulární ekonomikou,
jako je výroba energie z odpadů, městské čtvrti budoucnosti, recyklace stavebního materiálu, emise uhlíku ve městech,
stavebnictví a produkce odpadu, byly zmíněny ve 189 výstupech. Hojně publikovaným tématem byly v uplynulém roce
také brownfieldy a jejich revitalizace, udržitelnost a šance pro
restart ekonomiky, zelené financování a výstavby průmyslových hal a jejich vliv na okolí.

Důležitou roli sehrála v oblasti legislativy a komunikace
s vládou aliance Šance pro budovy (ŠPB), která v rámci svých
jednání na vládní úrovni intenzivně prosazovala zachování
a rozšíření investic do udržitelnosti. Zvláště v souvislosti
s řadou podpůrných programů, jako je Modernizační fond,
Fond obnovy atd., byla účast Šance pro budovy na rozhodování
o rozdělení těchto fondů klíčová. V roce parlamentních voleb
připravila ŠPB souhrnný přehled programů jednotlivých politických stran a krátce po volbách zahájila jednání se zástupci
vítězných stran o větším prosazování témat šetrného stavebnictví, a to i v souvislosti s naplňováním cílů Green Deal.

GRP ZA 2018-2021
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GRP - Gross Rating Point. Jedná se o veličinu, kterou se
vyjadřuje zásah kampaně v široké cílové skupině, tj. osoby
starší 15 let. 1 GRP se rovná zásahu 1 % široké cílové skupiny.

PRACOVNÍ SKUPINY
Členové jednotlivých pracovních skupin pokračovali
v naplňování dvouletých cílů a priorit stanovených na
začátku roku 2020 a definovaných v dokumentu Priority a
cíle na období 2020-2021. Většina aktivit pracovních skupin
probíhala online. I přesto se podařilo zachovat kontinuitu
všech skupin. Vzhledem k omezeným možnostem se skupiny
zaměřily především na vzdělávání a medializaci témat.
INOVACE/TECHNOLOGIE
Cílem je podpora snižování spotřeby, efektivní využívání
energie a optimalizace provozu budov s využitím inovativních
přístupů, vedoucích ke zkvalitnění prostředí pro uživatele.
Garanti:
David Martínek, ČEZ ESCO; Ivo Drábek, Buildsys
Aktivity a dosažené úspěchy:
• Příprava publikace Inovativní chytrá řešení v budovách
v ČR na základě Smart Readiness Indicator (ke stažení)*.
• Připomínkování nového znění zákona o hospodaření
energií, některých jeho vyhlášek a nastavení nových
dotačních programů.
• V rámci webového rozcestníku vytvoření sekce Možnosti
financování šetrných budov s odkazy na aktuální zdroje.

UDRŽITELNÉ MATERIÁLY
A CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
Pracovní skupina se zaměřuje na recyklaci, použití kvalitních
a udržitelných materiálů na stavbách v kontextu cirkulární
ekonomiky, na jejich vliv na životní prostředí a uživatele.
V mediálních výstupech se objevily různé aspekty a témata,
např. výroba energie z odpadů, městské čtvrti budoucnosti,
recyklace stavebního materiálu a snižování emisí uhlíku.
Garanti:
Lenka Vrbová, TZÚS; Karel Fronk, Skanska; Jakub Benda, Saint
Gobain
Aktivity a dosažené úspěchy:
• Účast v pracovní skupině pro vytvoření Strategie Prahy
pro přechod na cirkulární ekonomiku.
• Komentář k návrhu vyhlášky ke stanovení kritérií pro
vedlejší produkt a zamezení vzniku odpadu.
• Diskuze s MPO a ŠPB o aktuálních tématech pro
připravovanou mezinárodní konferenci k cirkulární
ekonomice.
• 189 mediálních výstupů.

HOSPODAŘENÍ S VODOU
Pracovní skupina se zabývá otázkou hospodaření s vodou
v budovách a v urbanizovaném prostoru. Konkrétně jde o
využívání dešťové a šedé vody, retenci srážkových vod v okolí
budov a roli zelených střech a vertikálních fasád na zkvalitnění
prostředí uvnitř i vně budov.
Garanti:
Jana Petrů, Koncept Ekotech; Josef Hoffmann, Saint Gobain
Aktivity a dosažené úspěchy:
• Druhý workshop s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.
• Debata na téma snižování dopadu průmyslových budov
na okolí.
• Vytvoření příručky Efektivita zelených střech*
• Účast v porotě soutěže Zelená střecha roku.
• 169 mediálních výstupů.
KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ
Hlavním cílem pracovní skupiny je vzdělávat širší a odbornou
veřejnost v tématu vlivu vnitřního prostředí na uživatele
budov a zvýšit poptávku po efektivních řešeních v kancelářích,
školách i v domovech. Téma se v médiích objevovalo často
v souvislosti s tím, jak pandemie mění požadavky na kvalitu
vnitřního prostředí budov.
Garanti:
Iveta Králová, Ecophon; Petr Novák, Ekola; Karolína Skřivanová,
JRD
Aktivity a dosažené úspěchy:
• Příprava infografiky „Covid-proof“ office jako nástroje
rychlé a stručné informace pro provozovatele i uživatele
budov.
• Webinář ve spolupráci s ManpowerGroup a další akce
v rámci Šetrná řešení v praxi.
• Komentované prohlídky zaměřené na kvalitní řešení
vnitřního prostředí.
• Pokračování projektu Zdravý domov.
• Rekordních 214 mediálních výstupů.
CERTIFIKACE
Pracovní skupina podporuje a informuje o využívání certifikačních systémů a jejich výhodách, pomáhá rozvíjet globální certifikační systémy a adaptovat je na místní podmínky.
Sleduje aktuální trendy a informuje o nových certifikacích.
Garanti:
Jiří Stránský, Ruby; František Macholda, Ekowatt
Aktivity a dosažené úspěchy:
• Dokončení a vydání publikace o certifikačních systémech
a jejich využití (ke stažení).

• Prosazování využití dílčích kritérií z environmentálních
certifikací do podmínek dotačních programů.
• Ve spolupráci s SKGBC realizace webináře k hodnotícímu
systému kvality budov Level(s).

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Cílem pracovní skupiny je zvyšování informovanosti zadavatelů
o procesních možnostech a nastavení kvalitativních požadavků
včetně subjektivních kritérií při zadávání veřejných zakázek.
Garant:
Petr Zahradník, CZGBC
Aktivity a dosažené úspěchy:
• Pořádání pravidelných webinářů pro zadavatele veřejných
zakázek i uchazeče na téma jak zadávat a jak financovat
veřejné projekty.
• Propagace inovativních způsobů přípravy, kontroly
průběhu, kvality výsledku a financování včetně
Performance Design and Build.
• Ve spolupráci s MPSV a ČVUT UCEEB příprava
Kontrolního listu pro vyhodnocení sociálně a
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve
veřejné zakázce na stavební práce*.
BROWNFIELDY
Hlavními tématem pracovní skupiny je šetrná revitalizace a
propagace využití brownfieldů oproti greenfieldům a problematika brownfieldů v návaznosti na legislativu. Výstupy
v médiích se soustředily především na témata diskutovaná
během konference a debaty u kulatého stolu. Vedení skupiny
se v průběhu roku ujala Kateřina Kubizňáková.
Garanti:
Petra Hajná, CPI; Arnošt Wagner, Development News
Aktivity a dosažené úspěchy:
• Příprava infoletáku Jak využít potenciál brownfieldů.
• Pokračující spolupráce se zástupci CzechInvestu a MMR.
• Příprava a realizace mezinárodní konference Role brownfieldů v rozvoji udržitelných měst s účastí zástupců Vídně
a Prahy, představení case study IKEA a Smíchov City společnosti Sekyra Group.
• Podpora konference Brownfieldy 2021.
• 75 mediálních výstupů.
• Spolupráce s Czech Invest, MMR a MPO.
• 36 mediálních výstupů.

* Projekty podpořené

LEGISLATIVA / ŠANCE PRO BUDOVY
Prostřednictvím aliance Šance pro budovy (ŠPB) se Rada
intenzivně podílí na zlepšování legislativního prostředí a
přípravě dlouhodobé podpory šetrných projektů. Na výroční
členské schůzi ŠPB byla v září 2020 definována střednědobá
strategie a priority aliance. Hlavním cílem je dále rozvíjet
vztahy s vládními a parlamentními politiky, projednání a
prosazení opatření vedoucí k rychlému oživení ekonomiky,
prosazení snižování emisí CO2 jako politického tématu a jeho
systematická propagace v médiích.
Hlavní aktivity:
• Financování po roce 2020, sledování nových fondů a
nástrojů, návrhy jejich podoby a využití, a to včetně bankovního a jiného nedotačního financování.

• Kulatý stůl s ministrem Richardem Brabcem za účasti
vybraných členů k revizi cílů týkajících se podpory využití
šedé a dešťové vody. Cíle byly stanoveny společně s ŠPB a
MŽP na obdobném jednání předchozí rok.
• Prosazování legislativních změn v souvislosti se závazky
balíčku Fit-for-55
• Kontinuální spolupráce s gesčními ministerstvy, členství v
pracovních skupinách, monitorovacích výborech a dalších
organizacích.

MIMOŘÁDNÉ PROJEKTY
ŠETRNÉ BUDOVY V PRAXI
Projekt navázal na úspěšnou sérii webinářů, které Rada
pořádala ve spolupráci s Českou komorou architektů
v předchozím roce. Cílem webinářů bylo představit šetrná
řešení v různých oblastech udržitelného stavebnictví a zároveň
poskytnout členům Rady příležitost sdílet svoje zkušenosti
a znalosti se širším publikem z odborné veřejnosti. Všechny
přednášky je možné shlédnout na youtube, nebo v archivu akcí
na stránkách CZGBC.

ZDRAVÝ DOMOV
Projekt Zdravý domov, zaměřený na kvalitu vnitřního prostředí
v rezidenčních budovách i jejich okolí, pokračoval druhým
rokem. Jeho cílem je zvýšit povědomí širší veřejnosti o potřebě
zdravého prostředí v bytech a domech. Letošní kampaň se
zaměřila na tištěný vizuální formát propagace v příloze MF
Domov, doplněný o tematické články na iDnes v rubrice Bydlení
a následně na výstupy na hlavní stránce iDnes. Celkem bylo
publikováno třináct výstupů s odhadovaným zásahem přes
2,1 milionu lidí. Rezidenční projekty Kratochvíle Stochovská
společnosti JRD a Čertův vršek společnosti Skanska byly
představeny v rámci Green Walk Green Talk.

SMARTER FINANCE FOR FAMILIES
Projekt SMARTER Finance for Families má za cíl podporovat
vznik takových mechanizmů financování, které budou ideálně
kombinovat státní podporu a zvýhodněné bankovní produkty
jak pro novostavby, tak renovace budov. Díky zeleným
produktům bank se může optimalizovat investice do budovy
s cílem snížit budoucí provozní náklady a zajistit vysokou
kvalitu bydlení. Pro banky budou takové projekty kredibilní
z hlediska pravidel taxonomie.

SMART CITY COMPASS
Rada spolu s ČVUT UCEEB spolupracovala na vytvoření
software pro podporu implementace a evaluace chytrých
opatření ve městech. Aplikace má radnicím usnadnit strategické plánování založené na reálných dosažených parametrech měst. Naším úkolem bylo diskutovat vývoj aplikace
s městy a obcemi a pomáhat jejímu rozšíření.

ODBORNÁ MISE DO NIZOZEMSKA
Česká rada pro šetrná budovy byla spolu se zástupci Rady
v Polsku, Maďarsku a na Slovensku přizvána do Nizozemska
k účasti na odborné misi na téma cirkulární ekonomika
a udržitelné stavebnictví. Během čtyřdenního bohatého
programu zhlédla delegace několik příkladů využití principů
cirkularity, a to včetně projektu dočasné budovy Soudního
dvora v Amsterdamu a CIRCL building. Tento objekt byl
postaven výhradně z recyklovaných a znovuvyužitelných
materiálů. Projekt přeměny a revitalizace oblasti Merwede
v Uttrechtu v novou rezidenční čtvrť pro 10.000 obyvatel zase
ukázal výzvy a složitosti udržitelného urbánního rozvoje měst.

ODBORNÁ ZÁŠTITA SOUTĚŽÍ
Pozvání k odborné záštitě významných oborových soutěží
je dalším důkazem nejen narůstající prestiže Rady, ale také
zvyšování povědomí organizátorů o potřebě zařazení šetrných
staveb mezi oceňované projekty. V letošním roce Rada zasedla
v porotě Best of Realty 2020, Grand Prix Architektů a Zelená
střecha roku.

představenstvo
Karel Fronk | předseda představenstva
Karel je vedoucím oddělení Udržitelný rozvoj ve společnosti SKANSKA, kde odpovídá za aktivity společnosti v oblasti
udržitelnosti.

Jan Andrejco | člen představenstva
Jan Andrejco, technický ředitel Panattoni, se zaměřuje
zejména na oblast udržitelnosti průmyslových objektů a
revitalizaci bronwfieldů.

Klára Bukolská | členka představenstva
Po několikaleté praxi v Ateliéru 8000 pracuje Klára od roku
2004 ve společnosti VELUX jako architektka. Je členkou
Průmyslové rady VUT v Brně a dvou normalizačních komisí.
V posledních 4 letech se více zaměřuje na marketing,

Členové týmu
Simona Kalvoda
výkonná ředitelka

email: simona.kalvoda@czgbc.org
tel.: +420 602 221 966

Kristýna Cabrnochová
event manažerka

email: kristyna.cabrnochova@czgbc.org
tel.: +420 775 577 496

Petr Zahradník

projektový manažer

Ivo Drábek | člen představenstva

email: petr.zahradnik@czgbc.org
tel.: +420 602 253 262

Pracuje již téměř pět let ve společnosti BUILDSYS, která je
v oblasti kompletního řešení pro automatizaci budov
jedním z lídrů na CZ&SK trhu

Kateřina Kubizňáková

Lukáš Ferkl | člen představenstva
Lukáš je ředitelem Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Posláním UCEEB je propojovat akademickou a soukromou sféru v oblasti udržitelných
budov.

Petra Hajná | členka představenstva
Petra má bohaté zkušenosti v oboru udržitelného stavebnictví, podílela se na tvorbě Green Business strategie pro
společnost Skanska a působila jako LEED AP. V současné
pozici ve skupině CPI se věnuje širší oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Tomáš Habel | člen představenstva
Ve společnosti Daikin je zodpovědný za problematiku
životního prostředí a udržitelného rozvoje v České republice. V rámci své pozice působí v několika profesních spolcích a asociacích.

Robert Leníček | místopředseda představenstva
Robert Leníček je architektem a partnerem ve společnosti
Len+k architekti. Ve společnosti je zodpovědný za kreativní
a koordinační vedení projektů.

Vladislav Nožička| člen představenstva
Působí v ČSOB od roku 1999 a od roku 2014 je ve vedení
Specializovaného financování v ČSOB, jehož nedílnou
součástí je Financování komerčních nemovitostí. Od 2020
je ČSOB aktivním členem Rady.

Libor Musil | člen představenstva
Činnost jeho rodinné firmy LIKO-S byla vždy založena na inovacích. Zavedli mnoho produktů z oblasti dělení interiérů,
tepelných izolací nebo montovaných systémů budov na
stavební trhy střední Evropy. Jedna z nejznámějších inovací
LIKO-S jsou tzv. živé stavby pokryté rostlinami.

Petr Vogel | tajemník představenstva
Petr Vogel pracuje jako konzultant ve společnosti
EkoWATT CZ. Je iniciátorem a zakladatelem České rady
pro šetrné budovy.

koordinátorka pracovní
skupiny Brownfieldy

email: katerina.kubiznakova@czgbc.org
tel.: +420 724 705 813

Kateřina Kuklová

koordinátorka Zdravé školy
email: katerina.kuklova@zdravaskola.cz
tel.: +420 732 758 217

Exkluzivní členové

ŘADOVÍ členové
adam rujbr architects s.r.o.
aED project, a.s.
aluprof
aMit, spol. s r.o.
arMaCELL poLanD sp. z o.o.
archcom s.r.o.
assa aBLoY Entrance systems spol. s r.o.
atrEa s.r.o.
Bogle architects s.r.o.
BELiMo CZ spol. s r.o.
BUiLDsYs, a.s.
Ca immo real Estate Management Czech republic s.r.o.
CasUa, spol.s r.o.
CEvrE Consultants s.r.o.
Colliers international, s.r.o.
Cpi Cpi property Group, a.s.
CrEstYL real estate, s.r.o.
čEZ EsCo, a.s.
DoBrÉ poDLaHY s.r.o.
Ekolagroup spol. s r.o.
EkoWatt CZ s.r.o.
Enviros, s.r.o.
ErGo Working space s.r.o.
FinEp CZ a.s.
Forbo s.r.o.
Frank Bold advokáti, s. r. o.
Gt Energy s.r.o.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Hero & outlaw a.s.
iKEa česká republika, s.r.o.
insight Home, a.s.
JrD s.r.o.
Kingspan a.s.
KKCG real Estate a.s.
Knauf insulation, spol. s r.o.
KonCEpt EKotECH s.r.o.
KpMG česká republika, s.r.o
LEGranD s.r.o.
Len+k architekti s.r.o.
LiKo-s, a.s.
MoMoso s.r.o.
MosaiC HoUsE s.r.o.
NARBUTAS
optiMaL Engineering spol. s r.o.
panattoni Czech republic Development s.r.o.
pKv BUiLD s.r.o.
proLiCHt CZECH s.r.o.
prologis Czech republic Management s.r.o.
rada Building s.r.o.
rUBY project Management s.r.o.
sEDUM top soLUtion s.r.o.
sentient s.r.o.
sEvEn, the Energy Efficiency Center, z.ú.
silentLab s.r.o.
stora Enso Wood products oy Ltd
Stantec s.r.o.
technický a zkušební ústav stavební praha, s.p.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov čvUt v
praze
vELUX česká republika, s.r.o.
vera Hampl architects
WaFE s.r.o.
WaGo-Elektro spol. s r.o.
Wpremium event, s.r.o.
ZEro architecture s.r.o.

