
Xella CZ Ivana Havlíčková. Právě staveb-
nictví se totiž významnou měrou podílí 
na světové spotřebě energií a na celkové 
bilanci skleníkových plynů. Nejde přitom 
zdaleka jen o energetické nároky a emise 
při výrobě stavebních materiálů, při jejich 

dopravě nebo při samotné stavbě. Způsob 
výstavby každé budovy a použité stavební 
materiály také předurčují takzvanou ekolo-
gickou a energetickou stopu svých uživate-
lů, často na několik desítek, nebo dokonce 
stovek let. „O ekologické argumenty se při 
výběru stavebních materiálů pro své nové 
bydlení zajímá stále více stavebníků. Je to 
výsledek dlouholeté osvěty a společenského 
dialogu, ke kterému podobná výstava může 
výrazně přispět,“ dodává Havlíčková.

Vystavovanou kolekci 92 velkoformáto-
vých fotografií zvířat ze všech koutů světa je 
možno shlédnout denně do 5. října.       ❑

Výstavu s názvem „Alive“ slavnostně 
pod širým nebem zahájili hlavní manažer-
ka projektu Olga Menzelová-Kelymano-
vá (Obr. 1), pražský primátor Pavel Bém 
a velvyslanec Francie H. E. Charles Fries 
(Obr. 2). Záštita a účast francouzského vel-

vyslanectví na vernisáži napovídají původ 
autora projektu, francouzského fotografa 
Yanna Arthuse-Bertranda. Praha tak pře-
vzala štafetu po pařížské metropoli, kde 
v loňském roce expozice zakotvila v parku 
pod Eiffelovou věží a přilákala na dva a půl 
miliónu lidí. 

„Tato outdoorová výstava nás oslovila ori-
ginální koncepcí a hlavně svým tématem. 
Poutavou formou se snaží připomenout nej-
širší veřejnosti některá závažná ekologická 
rizika současného světa, která přímo sou-
visí také se stavebnictvím“ komentuje part-
nerství projektu marketingová manažerka 

Od 10. června do 5. října letošního roku mohou návštěvníci Prahy na 
Náměstí Republiky shlédnout unikátní výstavu velkoplošných fotografií 
přírody od světoznámého fotografa Yanna Arthuse–Bertranda. Part-
nerem této expozice s ekologickým poselstvím je výrobce pórobetonu 
YTONG, společnost Xella CZ.

YTONG přináší výstavu 
o přírodě Alive
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Výstavu je možno zhlédnout denně v jakoukoliv hodinu a je určena všem generacím

Kurátorka výstavy Olga Menzelová 
Kelymanová spolu s moderátorkou 
vernisáže Ljubou Krbovou

Zahájení se zúčastnili pražský primátor 
Pavel Bém a starosta městské části 
Praha 1 Petr Hejma
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