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NOMINACE NA TITUL UDĚLENY! 

 

Odborná porota celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 
zveřejněna jména držitelů nominací na titul  

 

Soutěž má dlouhou tradici, letos probíhá již její 13. ročník! Vypisovateli jsou 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost 
TOP EXPO CZ.  

Tradičním partnerem soutěže je Skupina ČEZ, hlavním partnerem letošního ročníku je 
Pražská energetika, a.s., partnery jsou Pražská plynárenská, a.s. a Pražské služby a.s.. 

Cílem soutěže je prezentovat stavby, projekty a inovace, které významným způsobem 
snižují energetickou náročnost ČR, zvyšují energetickou účinnost energetických zdrojů a 
přispívají ke zlepšení životního prostředí v ČR. Do soutěže mohou být přihlášeny 
projekty, stavby, technologie a inovace realizované na území ČR od 1. 1. 2010 do 31. 12. 
2014, pokud se v této soutěži ještě neprezentovaly.  

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:  

A) BUDOVY (bez rozlišení účelu stavby) 
představí energeticky úsporné a ekologické projekty a stavby pro 3. tisíciletí, 
A1) projekt (novostavba i rekonstrukce) 
A2) realizace (novostavba i rekonstrukce) 

B) PRŮMYSL a DOPRAVA  
představí energeticky úsporné a ekologicky šetrné provozy a technologie pro 3. tisíciletí, 
B1) energetika, strojírenství, hutnictví, stavebnictví, zpracovatelský průmysl, apod. 
B2) dopravní prostředky a energeticky úsporné pohonné systémy 
(elektromobily, kolejová vozidla, CNG, hybridy, LPG, biopaliva, vodík apod.)  

C) INOVACE  
představí energeticky úsporné a ekologicky šetrné technologie pro 3. tisíciletí, 
C1) připravované (idea - nápad) 
C2) realizované v jakémkoli průmyslovém odvětví 
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D) CHYTRÉ MĚSTO  
představí opatření měst a krajů přispívající ke zlepšení životního prostředí 
(čistá mobilita, energetické úspory, ICT, šetrné nakládání s odpady, rozvoj 
vodohospodářské infrastruktury aj.) 

 

NOMINOVÁNI NA TITUL ČEEP 2014 JSOU v kategori i  A -  BUDOVY 
 
Park Hloubětín 

Přihlašovatel: JRD s.r.o. 

 

Nájemní komplex LUKA 

Přihlašovatel: Luka Residential s.r.o. 
 
Vodní elektrárna Roudnice nad Labem – Vědomice 

Přihlašovatelé: RenoEnergie, a.s. a Metrostav a.s. 
 
LIAPOR FLEXI ‐ Typový pasivní dům s variabilní dispozicí 

Přihlašovatel: Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. 

 

Sídlo univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT 

Přihlašovatel: UCEEB, ČVUT Praha 

 

Polyfunkční dřevostavba Dagros 

Přihlašovatel: Atelier ARS s.r.o. 

 

Obchodní centrum Quadrio pod dohledem systému Desigo, Praha 

Přihlašovatel: Siemens, s.r.o. 

 

 
NOMINOVÁNI NA TITUL ČEEP 2014 JSOU v kategori i  B – PRŮMYSL A 
DOPRAVA 
 
 
Nový MAXPLUS aku 

Přihlašovatel: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. 

 

Kogenerace a Denox v ZEVO Malešice 

Přihlašovatel: Pražské služby, a.s. 

 

Výstavba tkaninového filtru na severní části aglomerace 

Přihlašovatel: ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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NOMINOVÁNI NA TITUL ČEEP 2014 JSOU v kategori i  C – INOVACE  
 
 

Centrum plazmové recyklace 

Přihlašovatel: Plazma Projects s.r.o. 
 
Hybridní fotovoltaický systém s TČ vzduch‐voda, lineárním řízením spotřeby a akumulací tepla do 
vody 
Přihlašovatel: TECO a.s. 
 
ENVIROTECH SMARTPLANT 
Přihlašovatel: ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o. 
 
Zkvalitnění světelnosti na veřejné komunikaci s následným efektem snížení světelného smogu 

Přihlašovatel: Green General energy a.s. 
 
Komplexní řešení pro nízkoenergetický dům ‐ výroba energie z FVE, akumulace, tepelné čerpadlo, 

rekuperace vzduchu a inteligentní řízení 

Přihlašovatel: SUNNYCOLD s.r.o. 

 

Spalinový kondenzátor 

Přihlašovatel: TTS energo s.r.o. 
 
 
NOMINOVÁNI NA TITUL ČEEP 2014 JSOU v kategori i  D – CHYTRÉ MĚSTO 
 
Chytrá aqua‐energetická koncepce vzdělávacího městečka Krumlovia 

Přihlašovatel: A‐SPEKTRUM s.r.o. 
 
Kompletní rekonstrukce uhelné výtopny na CV Dolní v Bruntále 

Přihlašovatel: Tebodin Czech Republic, s.r.o. 
 
 
Držitelé titulů budou slavnostně vyhlášeni na GALAVEČERU soutěže 11. 11. 2015 v Betlémské 
kapli. 

 
Kompletní informace o soutěži najdete na http://www.top-expo.cz/ceep-2014 
Fotografie soutěžních projektů v tiskové kvalitě najdete na 
http://ceep2014.capsa.cz 
login: ceep2014 
heslo: ceep2014 
 
Kontakt pro tisk:  Ing. Martin Dostoupil, marketing@top-expo.cz, gsm: +420 723 950 992 
 

http://www.top-expo.cz/ceep-2014
http://ceep2014.capsa.cz/
mailto:marketing@top-expo.cz
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Pořadatel děkuje všem partnerům celostátní soutěže! 
 

tradiční partner 
 

 
 

hlavní partner 
 

       
 

partneři   
      
 
 

 

 

mediální partneři 

                  

 

                               

 

                                                                     

 

                    

 

 


