
                 
 
 

 

Ekologický dům do extrémních podmínek je nově 

k vidění jako model v Království železnic 

               Praha, 22. 3. 2013  

Ekologický dům do extrémních podmínek, vítězný projekt loňského ročníku soutěže E.ON Energy 
Globe Award ČR, můžete nově spatřit také v podobě zmenšeného modelu. Ten je k dispozici 
v prostorách pražského Království železnic, kde jej včera převzal tvůrce projektu, pan Bohumil 
Lhota. 

Vítězný projekt loňského ročníku soutěže E.ON Energy Globe Award ČR zaujal porotu i hlasující 
veřejnost svým netradičním pojetím. Pan Bohumil Lhota budoval svůj otáčivý dům za pomoci své i 
nejbližších přátel po dobu 20 let a toto unikátní řešení mu přineslo vedle prvenství v kategorii Kutil i 
celkové vítězství v soutěži.  

Otáčivý dům existuje od března letošního roku také v podobě zmenšeného modelu, který je vystaven 
v expozici Království železnic v Praze. Model domu převzal pan Lhota tento čtvrtek od předsedy 
představenstva společnosti Království železnic a. s., pana Matěje Horna. V expozici Království železnic 
je kromě jiného umístěno největší modelové kolejiště v České republice. 

Za své celkové vítězství v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR obdržel pan Lhota v loňském roce 
řadu věcných cen, mezi nimiž nechyběl ani automobil Škoda Citigo poháněný zemním plynem. K vozu 
mu nyní přibyla také plnička CNG, kterou včera převzal od člena představenstva společnosti Motor 
Jikov a.s., pana Ing. Jiřího Slívy. Plničku lze využívat pro tankování až čtyř vozů. 

E.ON Energy Globe Award ČR každoročně vyznamenává projekty, které se zabývají úsporou energie a 

přispívají k ochraně přírody i životního prostředí. Letošní, v pořadí již 5. ročník soutěže, byl spuštěn 

před několika dny. Své projekty mohou tvůrci a majitelé přihlásit do 17. května v 5 kategoriích Obec, 

Kutil, Firma, Mládež a Produktová inovace. Poslední zmíněná kategorie je v soutěži novinkou, do níž 

lze přihlašovat i nezrealizované projekty. Vítězové jednotlivých kategorií získají také letos řadu 

hodnotných cen, absolutní vítěz pak finanční odměnu 300 000 Kč. 

O E.ON Energy Globe Award ČR 
Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR, která je často nazývána také jako udělování „ekologických 
Oskarů“, již tradičně vyznamenává originální projekty, které se zabývají úsporou energie a přispívají 
k ochraně přírody i životního prostředí. Hlavním posláním soutěže je národní i mezinárodní 
zviditelnění úspěšných ekologicky zaměřených projektů. 
 
O Království železnic 
Království železnic v Praze na Smíchově vychází z nápadu vytvořit největší modelové kolejiště u nás a 
ve střední i východní Evropě. Návštěvníkům se naskýtá jedinečný pohled na modelovou krajinu 
protkanou železniční sítí s mnoha vychytávkami. Modely jezdí, svítí, otevírají se, reagují na střídání 
denního a nočního cyklu a některé jsou uzpůsobené tak, abyste je mohli sami ovládat. V pravidelných 
intervalech zde přibývají nové části kolejiště, které reprezentují jednotlivé kraje ČR. 
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