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Pražský projekt River Garden získal certifikát BREEAM Excellent
Administrativní budovy River Garden Office II, III, které v pražském Karlíně postavila
středoevropská společnost HB Reavis, získaly prestižní certifikát potvrzující ekologickou i
ekonomickou šetrnost budovy BREEAM Excellent.
Certifikáty BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) jsou
mezinárodně uznávaným standardem nejlepších postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na
trvalou udržitelnost, a jsou všeobecně používaným měřítkem k popisu vlivu budovy na životní
prostředí. Stupeň „Excellent“ je druhým nejvyšším stupněm z pěti, které v tomto systému existují a
například ve Velké Británii na něj dosáhne jen 10 % nových nebytových prostor (nejvyšší stupeň
„Oustanding“ je určen hlavně pro experimentální budovy).
Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího designu, konstrukce a užívání. Použitá kritéria
reprezentují širokou škálu údajů a kategorií od energetického hospodářství po ekologii. Zahrnují
aspekty týkající se užívání energie a vody, vnitřního prostředí (zdraví a kvalita života), znečištění,
dopravy, materiálů nebo zacházení s odpadem.
River Garden Office II/III tvoří dvě architektonicky odlišené budovy, jež plynule navazují na River
Garden Office I. Oblíbený kancelářský komplex se nachází v jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících
lokalit Prahy. Své nájemce zaujal nejen atypickou architekturou, ale i technickou a ekonomickou
promyšleností.
„Máme z tohoto certifikátu velkou radost, protože dokazuje, že plníme závazek k udržitelnému rozvoji
našeho podnikání a zároveň garanci kvality pro naše zákazníky. River Garden Office II a III jsou nejen
šetrné k životnímu prostředí, ale mají také pozitivní dopad na komfort a zdraví lidí, kteří v našich
budovách pracují. Jsme si vědomi toho, že jsme si laťku nastavili vysoko, ale vidíme to jako
dlouhodobou investici. Chceme, aby se BREEAM Excellent stal standardem pro všechny naše nové
projekty,“ říká Petr Herman, generální ředitel HB Reavis pro Českou republiku.
Udělení certifikátu pro River Garden je dalším velkým úspěchem HB Reavis v České republice
v letošním roce. Po úplném pronajmutí Metronomu, zatím poslední pražské kancelářské budovy HB
Reavis, a úspěšné květnové emisi dluhopisů, chystá nyní společnost na listopad otevření nákupního
centra Aupark v Hradci Králové.
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