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Třetí etapa energeticky úsporného projektu Ecocity Malešice je 
zkolaudovaná 

 
Developerská společnost JRD dokončila výstavbu třetí etapy projektu Ecocity 
Malešice. Stávající rezidenční areál s vnitřním parkem tak doplnily dvě energeticky 
úsporné budovy s 79 zdravými byty. Projekt, vloni označený Českou radou pro šetrné 
budovy za jednu z deseti přelomových staveb uplynulé dekády, je již zcela vyprodaný.    

 
Oba zkolaudované domy, jejichž vchody nesou názvy Habr 
a Jasan, se doplňují s pěti budovami z předchozích etap v 
logický a ucelený urbanistický celek. Rezidenční komplex 
Ecocity Malešice tak nyní tvoří sedm budov s celkem 190 byty 
v dispozicích 1+kk až 4+kk. Ke všem bytovým jednotkám patří 
předzahrádka, balkon nebo terasa s výhledem do vnitřního 
parku se zelení, komunitní zahrádkou, altánem, dětským a workout hřištěm. Ten je, díky 
architektonickému řešení studia Podlipný Sladký architekti, zcela v souladu s udržitelným 
městským bydlením 21. století. 
 
„Jsme hrdí na to, že se projekt Ecocity Malešice zařadil mezi deset přelomových šetrných 
staveb minulého desetiletí. Jeho interiéry jsou totiž vybavené moderními technologiemi, jako 
je systém řízeného větrání s rekuperací tepla, které zajišťují neustálý přísun čerstvého 
vzduchu se stabilní teplotou i vlhkostí a snižují spotřebu energie. K tomu přispívají také další 
environmentálně šetrné prvky – např. chytrá lavička, jež využívá sluneční energii pro 
monitoring okolní teploty nebo dobíjení mobilních telefonů,“  konstatuje Pavel Krumpár, 
obchodní ředitel JRD, a dodává. „O potenciálu projektu svědčí i to, že jsme na jeho třetí 
etapu získali, jako úplně první rezidenční developer v České republice, podporu ze Státního 
fondu životního prostředí v programu Nová zelená úsporám.“  
 

  
 
 
 



O společnosti JRD: 

Společnost JRD s.r.o. byla založena v roce 2003. Jako první developer v České republice se zaměřila 
na výstavbu nízkoenergetických a pasivních bytových domů a v současné době je na tomto trhu 
lídrem. O kvalitě jejích projektů se zdravým bydlením, které realizuje se spoluinvestory, svědčí nejen 
zájem klientů, ale také řada ocenění, jež stavby za svůj architektonický a ekologický přínos získaly 
v mnoha renomovaných soutěžích. Uspěly například v mezinárodní soutěži moderních stavebních 
projektů s výjimečnou energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotou Building Efficiency 
Awards (BEFFA) nebo v soutěžích Fasáda roku, Best of Realty – Nejlepší z realit, E.ON Energy Globe 
Award a Český energetický a ekologický projekt roku. Energeticky pasivní projekt Ecocity Malešice se 
navíc umístil v roce 2019 mezi deseti přelomovými šetrnými stavbami poslední dekády zvolenými 
členy České rady pro šetrné budovy. 

JRD zrealizovala již 23 developerských projektů. V současné době má v portfoliu 7 projektů 
(Kratochvíle Stochovská, Rezidence Michelangelova, Na hvězdárně Třebešín, Green Port Strašnice, 
Bohdalecké kvarteto, Touškovský háj a Císařská vinice), další v přípravě a věnuje se prodeji bytů 
v projektu Rezidence Silver Port pro investora Rezidence Na Palouku. Všechny její realizace 
představují vyšší kvalitu bydlení, která odpovídá standardům života 21. století. Velké bytové projekty 
Ecocity Malešice a Park Hloubětín snesou srovnání se špičkovými zahraničními projekty, jako jsou 
SolarCity v rakouském Linci, Newgate ve Vídni, Vauban ve Freiburgu, nebo švédský projekt 
Hammarby Sjöstad ve Stockholmu. Řada odborníků z ČR i zahraničí se jezdí na projekty JRD 
inspirovat a načerpat odborné znalosti. 

JRD je členem České rady pro šetrné budovy, Centra pasivního domu, Asociace developerů 
a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Její majitel Jan Řežáb je členem vědecké rady Univerzitního 
centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. 
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