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Zaměstnanci Citibank pracují v „zeleném“ prostředí
Kancelářské prostory pražské centrály Citibank dosáhly úrovně SILVER v souladu
s certifikací LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Praha – V průběhu druhé poloviny roku 2011 prošly kancelářské prostory pražské
centrály Citibank úspěšně náročnou certifikací LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) a byly oceněny certifikátem úrovně SILVER. Získání prestižní
certifikace LEED potvrzuje globální snahu Citibank přispívat k propagaci zeleného,
moderního a flexibilního pracovního prostředí s minimálním dopadem na životní
prostředí.
LEED certifikace je mezinárodně uznávaná metoda pro posuzování udržitelné výstavby
budov, která byla vyvinuta organizací U.S. Green Building Council (USGBC).
Hodnocení je založeno na systému kritérií, mezi něž patří například energetická
úspornost provozu budov, efektivní využití zdrojů vody a tepla, dostupnost veřejnou
dopravou a alternativní možnosti přepravy, inovace konstrukčních řešení či použití
materiálů šetrných k životnímu prostředí.
Centrálu Citibank v České republice tvoří dvě patra kancelářské budovy a prostory
pobočky na ploše cca 6 500 m2, které jsou součástí osmi patrového kancelářského
komplexu s celkovou plochou téměř 21 500 m2. Prostory poskytují přibližně 650
pracovních míst, mobilní kanceláře, oddechové zóny, technické zázemí, zasedací a
školící místnosti. Náročná kritéria pro novou centrálu se zohledňovala již při výběru
vhodného objektu. Důležitým faktorem byla dostupnost místa veřejnými dopravními
prostředky, což je zajištěno stanicí metra hned pod budovou a množstvím městských i
příměstských autobusových linek v těsné blízkosti.
Zástupci Citibank včas a aktivně vstoupili do spolupráce s developerem, aby zajistili
instalaci energeticky úsporného zařízení a významnou měrou tak přispěli k vzniku
udržitelného a inovativního pracovního prostředí. Za zmínku stojí třeba energeticky
nenáročné osvětlení, které reaguje na denní světlo a dosahuje o 20 % nižších hodnot,
než vyžadují ASHRAE standardy. Spotřeba vody klesla o 25 % díky instalaci úsporného

vodovodního příslušenství. Během samotné výstavby byla zajištěna kontrola, aby
nejméně 75 % stavebního odpadu bylo dále recyklováno. Ekologicky šetrné materiály
byly využity při výstavbě i v použitém zařízení, interiér byl plánován s maximálním
ohledem na zaměstnance a jejich přístupu k dennímu světlu a výhledu.
Citi se celosvětově zavázala, že bude při své činnosti dodržovat hlavní principy firemní
společenské odpovědnosti, udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. Svůj
celkový dopad na životní prostředí průběžně sleduje a porovnává – spotřebu energie,
pohonných hmot a vody, společně s
recyklací a zodpovědným přístupem k
odpadovému hospodářství. Citi si stanovila cíl dosáhnout do roku 2015 certifikace
LEED u 15% svého nemovitostního portfolia, které zahrnuje přes 12 tisíc nemovitostí po
celém světě, od mrakodrapů přes datová centra po kiosky s bankomaty.
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