
PROJEKT EPC ZÍSKAL V TOMTO ROCE 
PRO NÁRODNÍ DIVADLO JIŽ TŘETÍ CENU 

Národní divadlo je letos za projekt EPC (Energy Perfomance Contracting) oceněno již potřetí.
Na podzim získalo velmi prestižní cenu v národním finále mezinárodní soutěže E.ON Energy
Globe Award ČR 2010. Dalším oceněním je TITUL 2009 získaný v celostátní soutěži Český 
energetický a ekologický projekt. Začátkem prosince byla Národnímu divadlu za projekt EPC
udělena Česká sluneční cena.

„Všechna ocenění, která Národní divadlo díky projektu EPC získalo, jsou příjemným 
potvrzením, že jsme se vydali tou správnou cestou,“ říká ředitel ND Ondřej Černý a vysvětluje: 
„Důvodem nezbytnosti provést modernizaci energetického hospodářství byla jeho zastaralost
a neefektivnost, což mělo mnoho negativních důsledků.“ Byly jimi např. vysoká poruchovost; 
náročnost na udržení energetického hospodářství v provozu; nízká úroveň naplňování parametrů
pro vnitřní prostředí v objektech ND; vysoké náklady na provoz a údržbu; vysoká ekologická zátěž.

EPC je projekt úsporných opatření v Národním divadle, jehož přípravné práce byly zahájeny v roce
2003 a pokračovaly až do roku 2006, kdy byla podepsána smlouva s vítězným uchazečem, 
který vzešel z výběrového řízení (ENESA a.s.). „Firma, která projekt EPC realizuje, poskytuje 
dlouhodobou garanci na snížení provozních nákladů ve výši postačující ke splácení pořizova-
cích nákladů projektu,“ upřesňuje manažer projektu Miroslav Růžička a dodává: „Finanční objem
projektu činí 66,5 mil. Kč.“

V říjnu 2010 si Národní divadlo a ENESA přebralo 1. cenu na slavnostním vyhlášení „ekologických
Oskarů“ za nejlepší energetický projekt v národním finále mezinárodní soutěže E.ON Energy Globe
Award ČR 2010, která patří mezi významná celosvětová ocenění v oblasti ochrany životního 
prostředí. V kategorii OHEŇ se stalo vítězem za energeticky úsporný projekt realizovaný v ND.

Další ocenění získalo ND díky projektu EPC za nejlepší projekt v kategorii „projektů pro výrobu 
a úspory elektřiny a tepla“ v rámci celostátní soutěže „Český energetický a ekologický projekt 2009“.
Vyhlašovatelem soutěže bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního 
prostředí ČR.
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Národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR udělilo Národnímu divadlu v kategorii 
slunečního projektu Českou sluneční cenu 2010 za přínosy v této oblasti. „Cenu ND získalo 
za příkladnou energetickou rekonstrukci historických i moderních budov přední české divadelní
scény, za racionální a úsporné využití energie a instalace obnovitelných zdrojů,“ přibližuje 
ocenění předseda národní sekce Milan Smrž. 

Předchozí ocenění projektu EPC: 
V roce 2008 projekt získal ocenění za nejlepší projekt realizovaný metodou EPC na mezinárodní 
výstavě Aqua therm Praha 2008.

V roce 2009 se Národní divadlo stalo partnerem evropského programu GreenLight. Plaketu tohoto
programu předal ND evropský komisař pro energetiku a dopravu Andris Piebalgs. Program 
GreenLight zahájila v roce 2000 Evropská komise na podporu rozšíření energeticky úsporných
osvětlovacích systémů. 

Národní divadlo replikuje projekt EPC i v dalších svých objektech:

Stavovské divadlo – realizováno 12/2009, finanční objem 51 mil. Kč.

Anenský areál ND – probíhá realizace s termínem dokončení 12/2010, 
finanční objem 9,6 mil. Kč.

Národní divadlo – další etapa projektu: Projekt BEST Energy (Built Environment Sustainability and
Technology in Energy), zařazený a spolufinancovaný prostřednictvím rámcového programu EU 
„Rámcový program konkurence a inovace“, program „Program na podporu rozvoje informačních 
a počítačových technologií“, podprogram „ICT pro úsporu energie ve veřejných budovách 
a prostorách, vč. osvětlení“ a prostřednictvím projektu EPC, tedy z dosažených úspor. Finanční
objem projektu 22,7 mil. Kč. Termín dokončení 12/2010.

Areál skladů a dopravy, Viničná 3 – probíhají přípravné práce, předpokládáme, že vlastní realizace
proběhne do 12/2011.
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