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OdpOVědNá FIRma 2021
V hodnocení TOP Odpovědná firma 
2021 získala společnost VELUX Česká 
republika již potřetí titul Leader odpo-
vědného podnikání. Porota posuzovala 
přes 60 společností a VELUX ocenila jak 
za globální firemní strategii, tak za lokál-
ní aktivity. 

Nad hranici 90 % celkového ratingu se 
letos dostalo osm firem, které získaly ti-
tul Leader. Ve stavebnictví podnikají dvě 
z nich – VELUX a Skanska. Společnost 
VELUX získala celkový rating 93,9 %. 
Vysokého bodového hodnocení nad 
90 % dosáhla ve všech pěti hodnocených 
částech, nejvyšší rating 97,1 % obdrže-
la v kategorii životní prostředí. V letech 
2007–2020 VELUX snížil svou uhlíkovou 
stopu o 59 %, loni se zavázal dosáhnout 
100% uhlíkové neutrality do roku 2030 
a současně spustil projekt, s jehož pomo-
cí do roku 2041 vymaže svoji historickou 
uhlíkovou stopu vyprodukovanou za sto 
let existence společnosti.

Nejlepší výrobce 
StaVEbNIN
Společnost Baumit získala prestižní obo-
rové ocenění v soutěži Nejlepší výrobce 
stavebnin roku 2020 v kategorii do 350 
zaměstnanců.

AdApterrA awaRdS 2021 
Nadace Partnerství ocenila nejlepší pro-
jekty reagující na problémy spojené se 
změnou klimatu. Ve třetím ročníku sou-
těže si cenu odvezlo osm projektů, ve-
řejnost rozhodla, že Cenu sympatie ob-
drží 200 kilometrů alejí pod Blaníkem. 
Díky výsadbě se tu podařilo obnovit 313 
alejí. Vítězem v kategorii Volná krajina 
se stalo nepasečné hospodaření v lesích 
u Klokočné. Stromy se zde již více než 
30 let nekácí plošně, ale těží se pilou. 
Lesní porost má několik výškových pa-
ter, nedochází ke vzniku holin, které 
se přehřívají a vysušují. Navíc je odol-

nější vůči nepříznivým vlivům i kůrov-
ci. První příčku v kategorii Zastavěná 
území obsadilo ekocentrum Na Pasece 
ve Zlíně, ocenění v kategorii Pracovní 
prostředí získal Pavilon tropického ze-
mědělství v kampusu České zemědělské 
univerzity využívající tepelná čerpadla, 
zelenou střechu a fasádu, fotovoltaické 
panely i dešťovou vodu ke splachování 
toalet. Na komfort svých klientů myslí 
také Domov Podhradí, vítěz kategorie 
Náš Domov. Cenu Prahy získal projekt 
šetrného zemědělství na pozemcích 
městské části Praha 12. 

Ekocentrum Na Pasece Velíková; archi-
tekt Radek Hála, projekt Daniel Grmela, 
zhotovitel Youngster s.r.o.

mEzINáROdNí studeNtská soutěž
Nový ročník soutěže společnosti XE-
LLA je organizovaný pod mottem No-
hama v historii – hlavou v současnosti/
budoucnosti. Téma zadání je také příle-

žitostí k zamyšlení se nad potřebami re-
gionálního turismu a nad územím, které 
dýchá historií Velké Moravy v lokalitě 
Archeopark Mikulčice-Kopčany. Téma-
tem letošního zadání je Intervence – jak 
dále Kopčany?  

Soutěž je určena studentům oborů 
Architektura a Pozemní stavitelství na 
vysokých technických a uměleckých 
školách a univerzitách. Termín pro pře-
dání návrhů je 21. února 2022, předtím 
se každý zájemce musí registrovat na 
https://xellasoutez.ytong.cz/. Soutěžní 
podklady budou zdarma k dispozici na 
stránkách www.ytong.cz a https://xella-
soutez.ytong.cz/.

CENa ČKaIt  
zA uNikátNí řešeNí 
Technické řešení zamezující výlukám 
i riziku havárií železniční dopravy 
u Karlových Varů na úseku Chomutov 
– Cheb získalo vysoké uznání odborné 
veřejnosti během letošních cen Stavba 
roku 2021. Cena ČKAIT byla udělena 
za dílo s názvem Sanace nestabilních 
náspů zemního tělesa v úseku Hájek – 
Dalovice.
Autoři: kancelář H-PRO GEO; dodavate-
lé Chládek&Tintěra a STRIX Chomutov
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