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BUDOVA PAUL-HENRI SPAAK  
CHARTA PRO BUDOVU PŘÍKLADNOU  

Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍCH PODMÍNEK A ZE SOCIÁLNÍHO 
HLEDISKA  

 
 
 
Obecné cíle: 

 

1. Budova Paul-Henri SPAAK musí jít z environmentálního hlediska příkladem. Ochrana 

životního prostředí je nejdůležitější zásadou celého projektu. 

2. Budoucí budova bude schopna neutralizovat svou uhlíkovou stopu, bude 

energeticky autonomní a nezávislá, pokud jde o využívání užitkové vody.  

3. Budoucí budova bude generovat nadprodukci elektrické energie. 

4. Budoucí budova bude schopna obnovovat životní prostředí kolem sebe. Její výstavba 

bude mít pozitivní dopad na životní prostředí a na město, a to jak z hlediska 

energetiky, tak i kvality ovzduší a místní biologické rozmanitosti. 

5. Ve všech etapách své životnosti, od přípravy až po konec životnosti, se bude držet 

zásad oběhového hospodářství (prodloužení životnosti, rekvalifikace výrobků, 

recyklace, zhodnocení místního know-how, maximální opětovné využití původních 

i externích materiálů, sanace půdy, opětovné využití inertních plynů, opětovné využití 

půdy získané z výkopových prací, zachování hierarchie půdních vrstev, 

upřednostňování krátkých výrobních a dodavatelských řetězců atd.).  

6. Budova musí být koncipována se zřetelem na biologické a klimatické faktory; je 

třeba ji přizpůsobit geografickým podmínkám, zvážit, jakým způsobem bude vystavena 

slunci a větru a odolná vůči povětrnostním vlivům, zohlednit komfort uvnitř i vně 

budovy, zajistit klimatickou neutrálnost, optimálně využít denní světlo a topografii pro 

její rozmístění atd.  

7. Budova se nachází mezi parkem Krále Leopolda a náměstím Place du Luxembourg, 

a je tedy ideální spojnicí mezi městem s přírodou. Její budoucí podoba a propojení 

s okolím budou rozhodující pro urbanizaci čtvrti a zajištění její přístupnosti a přilákají 

větší počet lidí do Evropského parlamentu. 

8. Rozvoj projektu, od výstavby a uvedení do provozu, se bude řídit strukturou certifikace 

na úrovni WELL (pro zajištění dobrých podmínek), ISO (pro zajištění přístupnosti) 

a DGNB (v případě environmentálních parametrů). 

9. Celý projekt bude řízen podle metody spolupráce LEAN.  
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Emise: 

 
10. dosáhnout neutrální uhlíkové bilance;  

11. možnost pohlcovat uhlík pomocí konstrukčních prvků a vysazením nové vegetace; 

12. využívat vegetaci k čištění vzduchu, výrobě kyslíku a zlepšení kvality ovzduší celé 

čtvrti;  

13. koncipovat prostory bez toxických látek a chemických rozpouštědel. 

 

Energie: 

 

14. koncepce kladné energie díky výrobě obnovitelné energie a skladování energie na 

místě;  

15. studie proveditelnosti zavedení sítí teplé/chladné energie na místě, včetně vrácení 

nadbytečné teplé/chladné energie do budovy/čtvrti; 

16. vytvořit chytrou síť propojením budovy s ostatními budovami EP a zaručením 

integrované správy; 

17. využívat přírodní zdroje (slunce, vítr, půdu, tepelný přenos a další) k výrobě energie;  

18. využívat systémy umělé inteligence pro hospodaření s energií v budově.  

 

Voda: 

 

19. environmentální stopa – 100% nebo rovnocenná propustnost v celé lokalitě; 

20. 100% rovnováha mezi spotřebou a obnovou; 

21. 100% autonomie, pokud jde o užitkovou vodu (sanitární oběhy a klimatizace);  

22. studie proveditelnosti ohledně autonomie koloběhu vody spravovaného na místě. 

 

Krátkodobé dopady: 

 

23. budovu koncipovat po konzultaci s budoucími uživateli, sousedy a orgány veřejné 

správy s cílem určit společný a vyvážený základ koncepce; 

24. zajistit, aby šlo staveniště příkladem (z hlediska možnosti prohlídek, účasti, snížené 

stopy, omezení hluku a odpadů, ale rovněž z pedagogického a vzdělávacího 

hlediska);  

25. obnovit urbanistické, environmentální a sociální vazby (vegetace, mobilita, biotop); 

26. respektovat zásady Build local a Build light integrací koncepce 

reverzibilní/adaptabilní výstavby prostřednictvím systémů suché výstavby. 
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Dlouhodobé dopady: 

 

27. studie Evropského parlamentu týkající se odstranění ekologického dluhu a dopadu 

budoucí budovy; 

28. respektovat zásady modularity, vývoje a flexibility s cílem čelit technologickým 

a sociálním změnám a vývoji;  

29. využívat prostory inteligentním a modulárním způsobem podle konkrétních potřeb 

a událostí; 

30. design, který obstojí v budoucnosti > mimořádná odolnost / design vedoucí ke 

změnám (v souvislosti s klimatickými změnami, změnami právních předpisů 

a změnami v přidělování prostor). Struktura budovy musí být stabilní, odolná, flexibilní 

a přizpůsobitelná s cílem umožnit budoucí úpravy a nové využívání; 

31. snadné využívání a řízení instalací – otevřený zdroj.  

 

Spotřeba: 

 

32. omezit veškerou spotřebu související s „procs“ (IT, vybavení místností, kuchyně atd.), 

a nikoli pouze spotřebu související s komfortem > sdílet znalosti spoluprací 

s univerzitami při rozvíjení projektu; 

33. iniciovat změnu návyků – v co nejvyšší možné míře využívat/předvídat (ve spolupráci 

s budoucími uživateli) veškeré způsoby snížení dopadu na životní prostředí tím, že do 

etapy koncepce budou zařazeny příležitosti související s budoucí „změnou návyků“ na 

úrovni činnosti budovy (tj. způsob práce, mobilita, práce na dálku, racionální využívání 

zdrojů, dopad služeb v oblasti stravování a vybavení daty atd.); 

34. zlepšit spokojenost s klimatizací a vytápěním (přijatelná teplota v budově v létě a 

v zimě, informace v reálném čase o hydrotermálních podmínkách pro spotřebitele). 

 

Výměny a sdílení s komunitou: 

 

35. Co-sharing > sdílení informací prostřednictvím otevřené databáze, za uplatnění 

participativního a vzdělávacího přístupu s cílem umožnit následné šíření osvědčených 

postupů a inovací; 

36. vytvořit sociální vazby (prostřednictvím konzultace a komunikace), urbanistické 

vazby a ekologické vazby; 

37. vytvořit takovou městskou a sociální infrastrukturu, která umožní zlepšit kvalitu 

života dotyčné čtvrti. 


