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Alexandra Tomášková je novou CEO JRD Development

Novou CEO divize JRD Development je od letošního září Alexandra Tomášková, dosavadní
generální ředitelka divize JRD Land. Nadále tak bude působit na obou postech. Funkci přebírá
od Martina Svobody, který bude pokračovat ve vedení skupiny JRD Group.
Alexandra Tomášková, která dříve pracovala na vysokých manažerských
postech ve společnostech Red Group, Skanska Property Czech Republic
a JLL, zúročí v nové pozici své dosavadní bohaté zkušenosti s udržitelnou
a šetrnou výstavbou. V komerční divizi společnosti Skanska byla zodpovědná
za řízení marketingu a pronájmu projektů, známých svým důrazem na
udržitelnost, kvalitní architekturu, design a příjemné pracovní prostředí. Od
roku 2018 zde navíc vedla celou českou a později i maďarskou divizi.
V realitně-poradenské společnosti JLL měla na starosti kancelářský sektor:
zabývala se zejména pronájmy, strategií pracovního prostředí, projektovým řízením a ESG
poradenstvím.
„Obě divize – JRD Land i JRD Development – jsou svým zaměřením na akvizici pozemků
a udržitelnou developerskou výstavbu úzce propojené. Věřím proto, že se mi podaří přispět
k posílení jejich vzájemné synergie a růstu. Díky svým zkušenostem a know-how z realitního trhu
a dlouholeté praxi v oblasti udržitelného developmentu se chci nyní ještě intenzivněji zaměřit na
implementaci principů zdravého a šetrného bydlení do všech projektů JRD Development. Ta je již
nyní lídrem v oboru úsporné rezidenční výstavby, a je tak pro mě velkou výzvou podílet se na jejím
rozvoji,“ říká Alexandra Tomášková.
Alexandra Tomášková je absolventkou Slezské univerzity v Opavě, kde vystudovala anglickou
filologii. Hovoří anglicky, francouzsky a německy. Mezi její zájmy patří rekreační sport (běh, lyžování,
jóga) a cestování.

O skupině JRD Group:
JRD Group zastřešuje pět divizí pod značkou JRD (JRD Development, JRD Land, JRD Energo, JRD Invest
a JRD Plazma, pod kterou spadá společnost Millenium Technologies). Všechny jejich aktivity staví na jednotné
filozofii, že cesta k udržitelné budoucnosti spočívá v propojení moderních technologií, čisté energie,
ekologického přístupu a omezení energetické náročnosti staveb. Jednotlivé divize pokrývají široké spektrum
oborů: od developmentu a nákupu či prodeje pozemků přes energetiku z obnovitelných zdrojů až po investice
do výnosových nemovitostí. Z projektů moderní energetiky skupiny JRD Group stojí za zmínku portfolio
fotovoltaických elektráren o výkonu 40 MWp v České republice a Maďarsku, druhý největší větrný park
v České republice s instalovanou kapacitou 26 MW nebo technologie plazmového zplyňování
(environmentálně šetrné zpracování odpadů s výrobou elektrické a tepelné energie).

O společnosti JRD Development:
Společnost JRD Development, člen skupiny JRD Group, vznikla v roce 2003. Již brzy po svém založení
zahájila výstavbu větších nízkoenergetických a pasivních projektů, které se do té doby nikdo nevěnoval,
a zaměřila se na udržitelný rozvoj a zdravé bydlení. V současné době je na tomto trhu lídrem. O kvalitě jejích
projektů svědčí nejen zájem klientů, ale také řada ocenění, jež stavby za svůj architektonický a ekologický
přínos získaly v mnoha renomovaných soutěžích vč. Best of Realty – Nejlepší z realit, E.ON Energy Globe
Award nebo Český energetický a ekologický projekt roku.
JRD Development zrealizovala již 28 developerských projektů. V současné době má v prodejním portfoliu
4 rezidenčních projektů a administrativní budovu Viadukt Anděl a řadu dalších projektů v přípravě. Mezi hlavní
cíle společnosti patří posouvat hranice zdravého a ekologického bydlení a na trvalo se zařadit mezi tři největší
pražské developery s obratem na úrovni 3 mld. Kč.
JRD Development je jedním ze zakládajících členů České rady pro šetrné budovy a Centra pasivního domu
a členem Asociace developerů a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Její majitel Jan Řežáb, průkopník
environmentálně šetrné bytové výstavby v ČR, je členem vědecké rady Univerzitního centra energeticky
efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. JRD Development se navíc věnuje šíření osvěty o významu
zdravého bydlení. V minulém roce proto spustila Výzvu za zdravé bydlení pro zájemce z řad firem i jednotlivců,
kteří rovněž vnímají důležitost výstavby zdravých domovů. Cílem této iniciativy je zvýšit mezi laickou
i odbornou veřejností informovanost o významu zdravého mikroklimatu v interiérech a motivovat k rychlejšímu
rozvoji udržitelného stavebnictví.
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