
 

  

 

 

 Tisková zpráva ze dne  6. 11. 2009 

 

Cílem soutěže je prezentovat nízkoenergetické a pasivní stavby a projekty v 
oblasti energetiky, které významným způsobem snižují energetickou 
náročnost, zvyšují energetickou účinnost a využití energetických zdrojů a 
přispívají tak ke zlepšení životního prostředí v ČR.  

 
Soutěži Český energetický a ekologický projekt roku 2008 udělili 
osobní záštitu 

• předseda vlády Jan Fischer,  
• ministr životního prostředí Ladislav Miko, 
• předseda Energetického regulačního úřadu Josef Fiřt,  
• rektor ČVUT Václav Havlíček,  
• předseda ČKAIT Pavel Křeček,  
• předseda SFŽP Petr Štěpánek. 

 
 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: 

STAVBY 
A1) Nízkoenergetické a pasivní stavby investorů na území ČR 
A2) Akce investované ze strukturálních fondů  
 
PROJEKTY 
B1) Projekty pro nízkoenergetické a pasivní domy 
B2) Projekty pro zvýšení energetické efektivnosti neobnovitelných zdrojů 
B3) Projekty pro využití biomasy produkované na území ČR 
B4) Projekty na snižování emisí skleníkových plynů  
B5) Projekty na snížení energetické náročnosti technologických procesů 
B6) Projekty na snížení energetické náročnosti dopravy 
B7) Projekty na zvýšení integrace OZE do energetických sít 

 

Celostátní soutěž 

ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT roku 2008,  

vypisovaná MPO a MŽP zná své nominace vybrané ze 41 
přihlášených staveb a projektů! 
 



 

 
Porota pracovala ve složení: Irena Plocková – předsedkyně poroty 
(vedoucí odboru GIS SFŽP), Roman Portužák (ředitel odboru MPO), Lenka 
Vrtíšková (poradkyně MŽP), František Hrdlička (děkan Fakulty strojní ČVUT), 
Pavel Rödl (primátor stat. Města Plzeň), Marián Kopčík (člen představenstva 
E.on), Jan Kanta (ředitel ČEZ), Jan Pauček (vedoucí sekce Rozvoj a strategie 
PRE), Miroslav Vrba (výkonný ředitel ČEPS). 
 
Ve čtvrtek 5. listopadu 2009 vybrala z celkem 41 přihlášených prací 17 staveb 
a projektů, které se mohou pyšnit nominací na titul ČESKÝ ENERGETICKÝ 
A EKOLOGICKÝ PROJEKT 2008.  
 
Které z nominovaných prací získají diplom s označením TITUL se dozvíme až 
10. listopadu 2009 v průběhu Galavečera soutěže v Betlémské kapli za 
účasti premiéra vlády Jana Fischera, rezortních ministrů, všech, kdo 
soutěži udělili záštitu a významných hostů z ČR i zahraničí. 
 

NOMINOVANÉ PROJEKTY:  

• Kogenerační jednotka využívající obnovitelné zdroje energie – Čáslav, 
přihlašovatel: LESS & ENERGY s. r. o. 

• Rekonstrukce zdroje vytápění ZŠ a MŠ, Městys Lukavec, přihlašovatel: 
REGULUS s. r. o.  

• Výroba paliv z biomasy ATEL / Dávkování biomasy, přihlašovatel: Atel 
Energetika Zlín s. r. o. 

• Obytný soubor nízkoenergetických dřevostaveb, Jílové u Prahy, přihlašovatel: 
Direkt Development s. r. o. 

• NERO 2009 - nízkoenergetický rodinný dům, přihlašovatel: Atelier NÁŠ DŮM s. 
r. o. 

• Úspory energie v oblasti osvětlení hotelu PRAGUE MARRIOTT ve spojení s 
programem green light, přihlašovatel: PRAGUE MARRIOTT HOTEL 

• Rotační vícepístový stroj pracující na principu Stirlingova termodynamického 
cyklu, přihlašovatel: Bedřich Kutil 

• Likvidace skleníkových plynů na skládkách TKO Ďáblice a Dolní Chabry, 
přihlašovatel: TEDOM s. r. o. 

• Regionální centrum biotechnologických aplikací v molekulární ekologii živočichů, 
Studenec, okres Třebíč, přihlašovatel: ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s. r. o. 

• Typ pasívního rodinného domu 28, Vsetín, přihlašovatel: SKAREA s. r. o. 

• TriHybus: trojitě hybridní autobus s vodíkovými palivovými články, 
přihlašovatel: Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Husinec  



 

      

NOMINOVANÉ STAVBY:   

• NORDICA Ostrava, přihlašovatel: Skanska Property Czech Republic, s.r.o. 

• Mateřská škola Minisvět MRAČ, okr. Benešov, přihlašovatel: Atelier ARS, s.r.o. 

• Nízkoenergetický bytový dům rezidence Měcholupy, přihlašovatel: JRD s.r.o. 

• Pasivní dům s využitím celulozové izolace, Písek, přihlašovatel: ISOCELL 
VertriebsgmbH 

• Nový zdroj 660 MWe v elektrárně Ledvice, OB52.2 - Administrativní budova, 
elektrárna Ledvice, přihlašovatel:  METROSTAV  a.s. 

• Montovaný dům ELK - Magic 159 P5, Sezimovo Ústí 2, přihlašovatel: ELK a.s. 

Děkujeme partnerům a sponzorům: 

 

 

  

 

Více informací o soutěži a jejích podmínkách najdete na stránkách 
organizátora: www.top-expo.cz 

 
Kontakty: 
Martin Dostoupil, marketingový ředitel, 
marketing@top-expo.cz , mobil 723 950 992 
Karolina Stanislavová, PR,  
sekretariát@top-expo.cz, te. +420 222 222 936 
 
 
Účast odborných novinářů vítána, akreditace na sekretariát@top-expo.cz 
do 9. 11. 2009 do 17.00 hod – vstup na Galavečer pouze na vstupenky, které 
novináři obdrží od 18.15 hod u vstupu do Betlémské kaple. Oblečení večerní. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


