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Knižní fond Národní technické knihovny o šetrných budovách již 

čítá 118 titulů 

 Od roku 2015 Česká rada pro šetrné budovy pořídila publikace v celkové hodnotě 

bezmála 250 000 korun.  

 Nové tituly se zaměřují na hospodaření vodou v budovách, BIM a cirkulární 

ekonomiku.  

 Knihy si lze na místě prostudovat či bezplatně zapůjčit za podmínek běžného 

knihovního řádu NTK. 

Praha, 14. ledna 2019 – Projekt České rady pro šetrné budovy a Národní technické 

knihovny (NTK) na podporu vzdělávání v oblasti výstavby šetrných budov již trvá čtvrtým 

rokem. Knižní fond k dané tématice se tak nyní rozrostl o dalších 23 oceňovaných titulů. 

Knihy pokrývají celou škálu témat: od energetické úsporné výstavby, hospodaření s vodou v 

budovách, environmentální certifikace budov, přes cirkulární ekonomiku po digitalizaci ve 

stavebnictví. Fond je cenným zdrojem informací pro studenty a celou akademickou sféru, ale 

také pro architekty, developery, investory a v neposlední řadě i širokou veřejnost.  

„Tentokrát jsme se s partnery projektu při výběru nových publikací zaměřili na aktuální 

témata Rady. Zakoupené knihy se tak věnují především problematice využití modelu BIM 

nebo hospodaření s vodou v budovách. Knižní fond šetrné výstavby nově rozšířily i tituly 

zabývající se ekologickým designem budov a životním cyklem staveb,“ říká Simona Kalvoda, 

výkonná ředitelka české rady pro šetrné budovy. 

Projekt vytvoření knižního fondu šetrného stavebnictví od začátku podporují vybrané členské 

společnosti České rady pro šetrné budovy, poradenská společnost v oblasti 

environmentálních certifikací budov EkoWATT CZ, dodavatel stavebních materiálů Saint – 

Gobain Constrution Products CZ, architektonické studio Jakub Cigler Architekti, stavební 

společnost VCES a neposlední řadě firma ELAN Interior, dodavatel vybavení kancelářských 

prostor a společnost Schneider Electric CZ.  

   O projektu Šetrné budovy v Národní technické knihovně 

„Těší nás, že v prostorách NTK můžeme propojovat potřeby našich uživatelů z akademické 

obce s prostředím odborníků z praxe, kteří nám umožňují budovat tento jedinečný, 
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polytematický fond specializované literatury z oblasti energeticky úsporného stavitelství. 

Kontinuálně rostoucí fond je oborově uložen, specificky označen a průběžně prezentován na 

webu NTK. Ze statistiky výpůjček vyplývá, že si své uživatele našel,“ uvedl Martin Svoboda, 

ředitel NTK. 

Cílem projektu, který odstartoval v září 2015, je do roku 2020 vybudovat kvalitní fond 

odborné literatury zaměřené na šetrnou výstavbu. Tím studentům a odborné veřejnosti 

zpřístupnit informace o novinkách v oboru. Pilotní fáze projektu byla zahájena nákupem 24. 

září 2015 nákupem 40 publikací. Celý projekt je naplánován na 3 – 5 let, během nichž budou 

postupně pořizovány nové publikace dle trendů, novinek a témat Rady. Ve finále by měl fond 

nabídnout kolem 200 knih a časopisů. 

Více informací najdete na www.czgbc.org a www.ntk.cz  

O české radě pro šetrné budovy  

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společnosti a organizace z celého hodnotového 

řetězce oboru šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a 

technologií až po stavební firmy a developery. Misí Rady je podněcování tuzemského trhu k přeměně 

způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Cílem je 

vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí s vyšší kvalitou života. 

CZGBC od svého vzniku v roce 2009 úzce spolupracuje s celosvětovou zaštiťující organizací – 

Světovou radou pro šetrné budovy (World Green Building Council), sdružující přes 90 zemí. CZGBC 

má v současné době bezmála 70 členů. Všechny informace o činnosti Rady a jejích členech naleznete 

na www.czgbc.org 

 

 

Kontakty pro média: 

Ivo Půr, Managing Director, Hero & Outlaw, powered by McCann 

ivo.pur@heroandoutlaw.com  

+420 725 785 750 

 

Zuzana Hanibalová, Account Manager, Hero & Outlaw, powered by McCann 

zuzana.hanibalova@heroandoutlaw.com  

+420 724 175 995 
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