
 

 

RENOVÁCIA BUDOVY 

PAUL-HENRI SPAAK 

ARCHITEKTONICK
Á SÚŤAŽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE - Príloha 1: Príkladná ochrana životného 
prostredia  



 

1 
 

SK  PE 636.717/BUR/ANN.1 

 
 
 
 

BUDOVA PAUL-HENRI SPAAK  
CHARTA PRÍKLADNEJ BUDOVY Z 

ENVIRONMENTÁLNEHO A SOCIÁLNEHO HĽADISKA A Z HĽADISKA PRACOVNÝCH 
PODMIENOK 

 
 
 
Celkové ambície: 

 

1. Budova Paul-Henri SPAAK musí byť z environmentálneho hľadiska príkladom. Pre 

celý projekt je ústredným pojmom rešpektovanie životného prostredia. 

2. Budúca budova bude schopná neutralizovať svoju uhlíkovú stopu, bude 

energeticky nezávislá a nezávislá v používaní nepitnej vody. 

3. Budúca budova bude produkovať viac elektrickej energie ako spotrebuje. 

4. Budúca budova bude obnovovať životné prostredie vo svojom okolí. Jej výstavba sa 

bude považovať za pozitívny vplyv na životné prostredie a mesto z hľadiska energie, 

ako aj z hľadiska kvality ovzdušia a miestnej biodiverzity. 

5. Budova bude vo všetkých svojich životných fázach, od prípravy až po koniec jej 

využívania, vychádzať zo zásad obehového hospodárstva (predĺženie životnosti, 

rekvalifikácia produktov, recyklácia, zhodnotenie miestneho know-how, opätovné 

využívanie čo najväčšieho množstva materiálov ex situ/in situ, sanácia pôdy, opätovné 

využívanie inertného odpadu, opätovné využívanie pôdy získanej počas výkopových 

prác, udržiavanie hierarchie pôdnych vrstiev, uprednostňovanie krátkych výrobných a 

dodávateľských reťazcov atď.). 

6. Projektovanie budovy sa bude zakladať na bioklimatických zásadách, pokiaľ ide o 

prispôsobenie sa zemepisným údajom, slnečnej orientácii, vystaveniu vetru, odolnosti 

voči poveternostným vplyvom, pohodlia týkajúceho sa vnútorného a vnútorného 

prostredia, neutrálnej koncepcii klímy, maximálnemu využitiu denného svetla, využitiu 

topografie na umiestnenie budovy atď.  

7. Budúca budova musí premostiť väzby medzi mestom a prírodou, najmä svojím 

otvorením do parku Léopold a spojením s námestím Place du Luxembourg. Budúce 

vzťahy a budúca forma budovy budú určujúce pre urbanizáciu tejto štvrte, dostupnosť 

osôb a prilákajú do okolia parlamentu viac života. 

8. Procesy projektovania, výstavby a uvádzania do prevádzky sa budú riadiť 

certifikačnou štruktúrou na úrovni WELL (pokiaľ ide o dobré podmienky na pracovisku), 

ISO (pokiaľ ide o dostupnosť) a DGNB (pokiaľ ide o environmentálne parametre). 
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9. Riadenie projektu bude vychádzať z metodiky spolupráce LEAN.  

 

Emisie: 

 
10. Dosiahnutie neutrálnej uhlíkovej rovnováhy. 

11. Možnosť zachytávať uhlík  prostredníctvom stavebných prvkov a umiestnením novej 

vegetácie. 

12. Na úpravu vzduchu, výrobu kyslíka a zlepšenie kvality ovzdušia v tejto štvrti využívať 

vegetáciu. 

13. Vytvárať priestory bez toxických látok či chemických rozpúšťadiel. 

 

Energia; 

 

14. Koncepcia pozitívnej energie vďaka výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a 

uskladňovaniu energie na mieste. 

15. Štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa siete horúcej/studenej energie na mieste vrátane 

vracania prebytku horúcej/studenej energie do areálu/štvrti. 

16. Zaviesť inteligentnú sieť (smartgrid) prepojením budovy s ostatnými budovami EP 

a zabezpečením integrovaného riadenia budovy. 

17. Na výrobu energie využívať prírodné zdroje (slnečné, veterné, pôdne, tepelné a iné). 

18. Využívanie systémov umelej inteligencie na energetickú správu budovy.  

 

Voda: 

 

19. 100 % priepustnosť alebo ekvivalent v celej lokalite. 

20. 100 % rovnováha medzi spotrebou a regeneráciou. 

21. 100 % nezávislosť, pokiaľ ide o nepitnú vodu (sanitárne a klimatizačné cykly). 

22. Štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa nezávislosti vodného cyklu riadeného na mieste. 

 

Krátkodobé vplyvy: 

 

23. Postaviť túto budovu v konzultácii s budúcimi používateľmi, susedmi a verejnými 

orgánmi s cieľom vytvoriť spoločnú a vyváženú koncepciu. 

24. Zaručiť príkladné stavenisko (s možnosťou obhliadky, participatívne, so zníženou 

stopou, s obmedzením škodlivých vplyvov a odpadu, ale aj umožňujúce vzdelávanie, 

zábavu). 

25. Budovať mestské, environmentálne a sociálne väzby (vegetácia, mobilita, biotop). 
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26. Build local a Build light  (miestna a ľahká výstavba) s integrovaním koncepcie 

reverzibilnej/prispôsobiteľnej výstavby prostredníctvom suchých stavebných 

systémov. 

 

Dlhodobé vplyvy: 

 

27. Štúdia o „kill overshoot-day“  Európskeho parlamentu a o vplyve budúcej budovy. 

28. Modulárnosť, vývoj a flexibilita s cieľom vyrovnať sa s technologickými a sociálnymi 

zmenami a vývojom. 

29. Inteligentné a modulárne využívanie v závislosti od rôznych potrieb a udalostí. 

30. Future-proof design > Sur-résilience/design for change (nadčasový dizajn, 

mimoriadna odolnosť, dizajn zameraný na zmenu v súvislosti so zmenou klímy, 

legislatívnymi zmenami a zmenami v prideľovaní priestorov). Konštrukcia budovy musí 

byť stabilná, odolná, pružná a flexibilná, aby umožňovala budúce úpravy a nové 

využívanie. 

31. Jednoduchosť využívania a prevádzky zariadení – open source (otvorený zdroj). 

 

Spotreba: 

 

32. Znížiť celkovú spotrebu spojenú s „procs“ (procesy IT, kancelárske vybavenie, 

kuchyňa atď.) a nielen spotrebu týkajúcu sa pohodlia > využívať výmeny poznatkov v 

spoločnom rozvoji s univerzitami. 

33. Iniciovať zmenu návykov –  v čo najväčšej miere využívať/predvídať (a to v spolupráci 

s budúcimi používateľmi) všetky spôsoby, ako znížiť vplyv na životné prostredie, a 

snažiť sa o začlenenie príležitostí spojených s budúcimi zmenami návykov týkajúcich 

sa činnosti budovy v etape projektovania (t. j.: pracovné metódy, mobilita, 

telekomunikácia, rozumné využívanie zdrojov, vplyv stravovacích služieb a dátových 

zariadení atď.). 

34. Vývoj úrovne klimatického pohodlia (prijateľná teplota okolia v lete a v zime; informácie 

pre používateľov o hydrotermálnych podmienkach v reálnom čase). 

 

Výmena a spoločné využívanie v rámci spoločenstva: 

 

35. Co-sharing > výmena informácií v otvorenej databáze s participatívnym a 

vzdelávacím prístupom, ktorý umožní ďalšie nasledovanie dobrých príkladov a 

inovácií. 
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36. Rozvoj sociálnych väzieb (konzultáciou a komunikáciou), mestských a ekologických 

prepojení. 

37. Zavedenie mestských a sociálnych zariadení na zlepšovanie kvality života v tejto 

štvrti. 

 


