
 

 
 

 
ŠETRNÉ BUDOVY V NÁRODNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNĚ 
Tisková zpráva, v Praze dne 24. září 2015 
 
 

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) a Národní technická knihovna (NTK) spolupracují 
s cílem zlepšit dostupnost odborné zahraniční literatury v oblasti šetrného stavebnictví. 
V Národní technické knihovně v následujících pěti letech společně vybudují specializovaný 
veřejně přístupný knižní fond odborné literatury zaměřený na oblast šetrného 
stavebnictví. Projekt Šetrné budovy v Národní technické knihovně odstartuje dnes, 24. září 
2015, v NTK. Součástí programu je výstava nově zakoupených publikací.  
 
V České republice dosud veřejně přístupný fond odborné literatury (knihy, časopisy, 
databáze) zaměřený na šetrnou výstavbu neexistoval. Zájemci o tuto problematiku si 
zajišťovali zdroje individuálně v zahraničí či na odborných veletrzích. Absence veřejně 
dostupných odborných publikací byla jedním z hlavních podnětů pro realizaci projektu.  
 
„Šetrná výstavba je v současné době jednou z největších výzev na českém trhu stavebnictví, i 
když v porovnání s ostatními zeměmi východní a střední Evropy jsme na špici tohoto oboru. 
Jsem potěšena, že společně s partnery projektu se splnil náš záměr zprostředkovat studentům 
i odborníkům informace o nejnovějších trendech a technologiích z této oblasti, a tím logicky 
přispívat k dalšímu rozvoji šetrného stavění,“ říká Simona Kalvoda, výkonná ředitelka CZGBC.  
 
Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny, k tomu dodává: „Když jsme připravovali 
stavbu knihovny, mojí hlavní starostí byly provozní, zejména energetické nároky domu. A to 
proto, že získat prostředky na postavení domu je velmi obtížná, ale jednorázová věc, zatímco 
opatřovat prostředky na jeho provoz je starost každoroční. Podařilo se a knihovna má 
energetické nároky výrazně nižší, než předpokládala odborná studie. Jsem velmi rád, že knižní 
fond zaměřený na šetrné stavebnictví vybudujeme právě v NTK, navíc v srdci technických 
vysokých škol.“  
 
V první fázi projektu bude ve fondu čtyřicet titulů. Postupně se fond rozšíří až na dvě stě 
publikací s aktuálními tématy v oblasti šetrného stavebnictví. V plánu jsou také besedy 
s autory vybraných publikací a semináře.  
 

Projekt Šetrné budovy v Národní technické knihovně vznikl za podpory společností Skanska, 
Saint-Gobain, Schneider Electric, EkoWATT, Jakub Cigler Architekti a nakladatelství Kuba 
Libri. 
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Národní technická knihovna 
Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České 
republice. V moderní budově v centru technických vysokých škol nabízí klíčové informační zdroje, 
kvalitní služby a velkorysý prostor pro studium a týmovou práci. Funguje také jako společenské 
centrum s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Více informací na www.techlib.cz. 
 
Česká rada pro šetrné budov 
Česká rada pro šetrné budovy integruje společnosti a organizace z různých sektorů ekonomiky 
s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl a podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou 
budovy a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto vytvořila 
zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje 
kvalitu života. Více informací na www.czgbc.org.  
 
 
 

http://www.techlib.cz/
http://www.czgbc.org/

