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Závěrečná zpráva ze dne 11. 11. 2009 

 
 
Galavečera celostátní soutěţe Český energetický a ekologický projekt roku 
2008 se v úterý 10. listopadu 2009 v Betlémské kapli zúčastnilo 456 

významných osobností z oborů energetika, ţivotní prostředí, doprava a 
stavitelství; odbornou i společenskou prestiţ dokládá skutečnost, ţe mezi nimi byli  

 předseda vlády Jan Fischer,  
 ministr ţivotního prostředí Ladislav Miko, 
 ministr dopravy Gustav Slamečka, 

 předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt, 
 náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner,  

 rektor ČVUT Václav Havlíček,  
 předseda ČKAIT Pavel Křeček,  
 předseda SFŢP Petr Štěpánek. 

 
Porota, které předsedala paní Irena Plocková, určila ve čtvrtek 5. 11. 2009 z celkem 

41 přihlášených prací 17 staveb a projektů, které obdrţely nominaci na titul. 
V průběhu Galavečera  byly v Betlémské kapli slavnostně vyhlášeny ceny a  tituly  
ČESKÁ ENERGETICKÁ A EKOLOGICKÁ STAVBA  2008 

ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT 2008.  
 

TITULY v kategorii PROJEKTY získali přihlašovatelé:  

 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s. za TriHybus: trojitě hybridní autobus s 
vodíkovými palivovými články,  

 Bedřich Kutil za Rotační vícepístový stroj pracující na principu Stirlingova 
termodynamického cyklu,  

 Atelier NÁŠ DŮM s. r. o. za NERO 2009 - nízkoenergetický rodinný dům 
 

TITULY v kategorii STAVBY získali přihlašovatelé:  

 Skanska Property Czech Republic, s.r.o., NORDICA Ostrava,  

 JRD s.r.o, Nízkoenergetický bytový dům rezidence Měcholupy, 

 Atelier ARS, s.r.o. Mateřská škola Minisvět MRAČ, okr. Benešov. 
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ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ:  

CENA SFŢP: 

 Obytný soubor nízkoenergetických dřevostaveb, Jílové u Prahy 

přihlašovatel: Direkt Development s. r. o. 

CENA MPO: 

 Typ pasívního rodinného domu 28, Vsetín 

přihlašovatel: SKAREA s. r. o. 

CENA MŢP: 

 Regionální centrum biotechnologických aplikací v molekulární ekologii ţivočichů, 

Studenec, okres Třebíč 

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

CENA POROTY: 

 Stavební úpravy Baťův půldomek Zlín 

přihlašovatel: SKAREA s. r. o. 

UZNÁNÍ POROTY: 

 Publikace „Náš dům XVII – rodinné domy ve 4 energetických standardech“ 

přihlašovatel: Ateliér Náš dům 

 Informační publikace pro sektor sluţeb a průmyslu „Úspory energie“ 

přihlašovatel: SEVEn 

STUDENTSKÁ CENA: 

 Pasivní dům č. 12 

přihlašovatelé: Marek Matrtaj a Kateřina Benedová 

Rektor ČVUT pan Václav Havlíček i zástupce společnosti ENVIROS vyzvali studenty 

k většímu úsilí při zpracování projektů pro další soutěţní ročník. 

 

Galavečera se zúčastnila také řada významých zahraničních hostů, mj. člen 

předsednictva klubu polského kapitálu pan Remigiuzs Gorski, který doporučuje vstup 

českých investorů z oboru energetika a doprava na polský trh. Obchodní rada ve 

Španělsku pan Petr Eichner poţádal zástupce MPO o prezentaci nové Státní 

energetické koncepce a cílů soutěţe ČEEP představitelům španělské vlády a 

podnikatelům v oblasti energetiky na jaře 2009 v Madridu. Organizací těchto setkání 

odborníků ve Waršavě a Madridu byla pověřena společnost TOP EXPO CZ. 

Cílem soutěţe, vypisované MPO a MŢP je prezentovat nízkoenergetické a pasivní 

stavby a projekty v oblasti energetiky, které významným způsobem sniţují 

energetickou náročnost, zvyšují energetickou účinnost při vyuţití energetických zdrojů 

a přispívají tak ke zlepšení ţivotního prostředí v ČR. Společnosti, které soutěţ finančně 

podporují a odborně profilují, tak vyjadřují svoji společenskou odpovědnost.  

 

 

 

 

 

    Zástupci partnerů s řed. Mil. Veselou        Cenu SFŢP předal řed. Petr Štěpánek 
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Všichni členové vládního kabinetu a další osobnosti potřebnost soutěţe pro 

úspěšné naplňování programu energetických úspor ČR velmi ocenili. Tituly 
ČEEP 2008 převzali přihlašovatelé vítězných staveb z rukou premiéra pana Jana 

Fischera a předsedy ERÚ pana Josefa Fiřta, coţ slavnostní pocity vítězů umocnilo.  

 

 

Ministr dopravy pan Gustav Slamečka předal Cenu nejlepšímu Projektu na sníţení 

energetické náročnosti dopravy a ve svém proslovu připomněl naléhavou potřebu 
ohleduplnosti k ţivotnímu prostředí i v dopravě, coţ je jedno z hodnotících kritérií 

celostátní soutěţe Česká dopravní stavba roku 2009 (organizuje TOP EXPO CZ). 

 

Ministr ţivotního prostředí pan Ladislav Miko a náměstek pro energetiku 

MPO pan Tomáš Hüner svorně vyhlásili další ročník soutěţe ČEEP 2009, 

předali ceny v kategorii PROJEKT ČEEP 2008 a poděkovali předsedkyni poroty Ireně 

Plockové a ředitelce organizující společnosti Miloslavě Veselé krásnými květinami.  
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Soutěţní kategorie ČEEP 2009 budou výrazně rozšířeny a organizátor TOP EXPO CZ 

je spolu se soutěţními podmínkami vyhlásí do konce roku 2009. 

V závěru Galavečera ČEEP 2008 se všem oceněným dostalo osobního blahopřání od 

pana premiéra Fischera i dalších členů vlády. Přítomní hosté ocenili, ţe se jim pan 

premiér Fischer i ministři a náměstci rezortních ministerstev věnovali po skončení 

oficiální části večera i v kuloáru. Význam tohoto soutěţního „klání“ potvrdila 

přítomnost České televize a Slovenské televize, které odvysílaly téhoţ večera základní 

informace o soutěţi ČEEP 2008. 

Všech 41 do soutěţe ČEEP 2008 přihlášených staveb a projektů bude prezentováno na 

veletrhu AQUTHERM Praha 2009 a v roce 2010 zajistí organizátor prezentaci a 

propagaci na dalších významných konferencích a veletrzích. 

Děkujeme partnerům a sponzorům: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme odborným garantům: 

 

 

 

 

Více informací o soutěţi najdete na stránkách organizátora: www.top-expo.cz 

Kontakty na organizátora TOP EXPO CZ: 
 

Martin Dostoupil, marketingový ředitel, 

marketing@top-expo.cz , mobil 723 950 992 
Karolina Stanislavová, PR,  
sekretariát@top-expo.cz, tel. +420 222 222 936 

Jitka Valdová, zahraniční protokol, 
foreign@top-expo.cz, el. +420 222 222 936 
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