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Šetrná řešení v praxi: Cesta k uhlíkové 
neutralitě  

25. 2. 2021



• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované vždy ve středu v 16:00 

Šetrná řešení v praxi

25. 2. 2021



• Sledujte na YouTube Rady

Nadcházející témata:

25. 2. 2021

3.3. Budovy s téměř nulovou spotřebou energie - aktuální legislativní požadavky

10.3.Pasivní budovy a aktivní budovy 

17.3.Zdravé vnitřní prostředí - Bezpečné budovy, nové požadavky uživatelů

24.3.Zdravé vnitřní prostředí Home office/co chybí, kvalita, výhody, nevýhody

31.3.Zdravé vnitřní prostředí – Co-working – nový trend podpořený Covid

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt


ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Cesta k uhlíkové neutralitě

Mluvčí: 
• Strahinja Mladenovič, Enviros. Cesta k uhlíkové neutralitě 

a strategie jejího dosažení (politiky a opatření)
• Eva Nykodymová, Skanska, Uhlíková neutralita z pohledu 

developera, ambice a strategie k jejímu dosažení
• Petr Lešek, ČKA 7 tezí ČKA k tématu udržitelnosti
• Petr Vogel, EkoWATT, Příklady dobré praxe

https://en.enviros.cz/
https://www.skanska.cz/
https://ekowatt.cz/




Ing. Strahinja Mladenović, Ph.D.

Šetrná řešení v praxi: Cesta k uhlíkové neutralitě 

24. 02. 2021
ZOOM webinář

CESTA K UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ A STRATEGIE 
JEJÍHO DOSAŽENÍ (POLITIKY A OPATŘENÍ)

Z POHLEDU PORADENSKÉ SPOLEČNOSTI

2



Obsah

3

 Co je uhlíková neutralita?

 Politiky

 Fakta

 Carbon-neutrality ve společnostech

 Carbon-neutral budovy - opatření

 Příklady dobré praxe

25. 2. 2021



Uhlíková neutralita
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 Uhlíková neutralita znamená rovnováhu mezi emisemi uhlíku a jeho pohlcováním z 
atmosféry do takzvaných úložišť uhlíku. 

 Uhlíkové úložiště je jakýkoli systém, který pohlcuje více uhlíku, než emituje. Hlavními 
přírodními zachytávači uhlíku jsou půda, lesy a oceány. Podle odhadů odstraňují cca 
10 Gt CO2 ročně. Roční globální emise dosáhly v roce 2019 38 Gt CO2.

 Navíc uhlík přirozeně zachycený se může znovu uvolnit do atmosféry a proto je 
především nutné snížit emise CO2, aby bylo dosaženo klimatické neutrality tj. 
rovnováhy.

 V rámci nového klimatického zákona se Evropská Unie vč. České republiky zaváže 
dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050.

25. 2. 2021



Politiky 
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 Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31 / EU (EPBD) a 
směrnice o energetické účinnosti 2012/27 / EU podporují politiky, které 
pomohou dosáhnout: 
 do roku 2050 vysoce energeticky účinného a dekarbonizovaného 

fondu budov a vytvořit stabilní prostředí pro investiční rozhodnutí
a odpovědné investování

 Cíle uhlíkové neutrality stanovila také Pařížská dohoda o klimatu 
podepsaná 195 zeměmi světa včetně EU. Cílem dohody je omezit 
globální oteplování pod 2, nejlépe na 1,5 stupně Celsia, ve srovnání 
s předindustriální úrovní.

 Evropská komise zavedla renovační vlnu (Renovation Wave) veřejných
a soukromých budov v rámci Evropské Zelené Dohody. Jejím cílem je 
přijmout další opatření a vytvořit podmínky nezbytné pro rozšíření
renovace a využití značného potenciálu stavebního sektoru v oblasti
úspor. To zahrnuje také nová pravidla pro inteligentní připravenost
budov, která byla zveřejněna společně se strategií Renovation wave
v říjnu 2020.

 První evropský klimatický zákon na úrovní celé EU - dosažení čistých 
nulových emisí skleníkových plynů pro země EU jako celek, zejména 
snižováním emisí, investováním do zelených technologií a ochranou 
přírodního prostředí.

25. 2. 2021



Fakta

625. 2. 2021 Prezentace ENVIROS

 Budovy jsou odpovědné za přibližně 40% spotřeby 
energie v EU a 36% emisí skleníkových plynů. Budovy 
jsou proto jediným největším spotřebitelem energie v 
Evropě.

 V současné době je přibližně 35% budov EU starších 
50 let a téměř 75% budov je energeticky neúčinných. 
Zároveň se každý rok renovuje pouze asi 1% fondu 
budov.

 Renovace stávajících budov může vést k významným 
úsporám energie, protože by mohla snížit celkovou 
spotřebu energie v EU o 5–6% a snížit emise CO2 
přibližně o 5%.

 Investice do energetické účinnosti stimulují ekonomiku, 
zejména stavební průmysl, který vytváří přibližně 9% 
evropského HDP a přímo představuje 18 milionů 
přímých pracovních míst. Z posíleného trhu renovace 
těží zejména malé a střední podniky, protože přispívají 
více než 70% k přidané hodnotě v odvětví stavebnictví 
EU.



Carbon Neutral ve společnostech

725. 2. 2021 Prezentace ENVIROS

Správce a majitele budov
 ESG Agenda
 Vytváření udržitelných aktivních strategií
 Zavádění nových nástrojů v oblasti 

klimatických rizik
 Aktivní účast na iniciativách soukromého 

sektoru a debata o veřejné politice v 
oblasti zmírňování změny klimatu

 Zelená certifikace budov

Stavební společností
 ESG Agenda
 Vytváření udržitelných aktivních strategií
 Zavádění nových nástrojů v oblasti 

klimatických rizik
 Aktivní účast na iniciativách soukromého 

sektoru a debata o veřejné politice v 
oblasti zmírňování změny klimatu

 Zavádění více nízkouhlíkových produktů, 
řešení a inovací ve stavebních 
materiálech

 Posuzování životního cyklu (LCA) 
stavebních materiálů pro hodnocení 
udržitelnosti budov



Carbon Neutral budovy

825. 2. 2021 Prezentace ENVIROS

Koncept návrhu uhlíkově neutrální budovy:
 Integrace strategií pasivního designu od 

projektování
 Navrhování vysoce výkonného pláště 

budovy (např.. CLT, beton, dřevo) 
 Použití znovu použitelných certifikovaných 

materiálů 
 Specifikace energeticky účinných a SMART 

systémů HVAC, osvětlení a zařízení 
 Energetický a vodní management / 

monitoring budov
 Instalace obnovitelné energie on-site

(solární, geotermální ...)
 Podpora biodiverzity
 Offsetting emisi
 LCA stavebních materialů



Příklad dobré praxe – Město Vancouver (Canada)

925. 2. 2021 Prezentace ENVIROS

 Město Vancouver plánuje přechod na 
budovy s nulovými emisemi ve všech 
nových stavbách do roku 2030.

 Aby toho dosáhli, stanovují limity pro 
emise a spotřebu energie v nových 
budovách a tyto limity budou časem 
snižovat.

 Cíle snížení energie u nových budov 
jsou do roku 2020 o 20% nižší než v 
roce 2007 a nulové emise do roku 2030.

 Hlavní dokument: Akční plán pro 
budovy s nulovými emisemi je 
flexibilní, postupný přístup k boji a 
snížení znečištění uhlíkem ve 
Vancouveru, který stanoví konkrétní cíle 
a opatření k dosažení nulových emisí ve 
všech nových budovách do roku 2030



Příklad dobré praxe – Powerhouse Brattorkaia (Trondheim, Norsko) 

1025. 2. 2021 Prezentace ENVIROS

 Energeticky pozitivní během celého 
životního cyklu budovy, včetně energie 
zabudované do stavebních materiálů a 
dekonstrukce na konci životnosti. 

 Jedná se o osmipodlažní kancelářskou 
budovu s 3 000 m2 solární PV, která 
ročně produkuje 85 000 kWh

 Přebytečná elektřina slouží k nabíjení 
cca 200 EV. 

 Tepelné čerpadlo s přírodním chladivem 
(mořská voda), zajišťuje prostřednictvím 
dálkového energetického systému 
veškeré chlazení a vytápění pro 
kancelář i pro některé sousední budovy.



Reference a zdroje

1125. 2. 2021 Prezentace ENVIROS

 Uhlíková neutralita. Dosáhneme jí do roku 2050?
 Climate change: China aims for 'carbon neutrality by 2060‚
 Energy performance of buildings directive
 UNFCCC - The Paris Agreement
 European Climate Law
 Dezeen's top 10 carbon-neutral buildings of 2020
 Zero-carbon buildings are possible following these four steps
 Vancouver Zero Emissions Building Plan
 Pixabay

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20190926STO62270/uhlikova-neutralita-dosahneme-ji-do-roku-2050
https://www.bbc.com/news/science-environment-54256826
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_en
https://www.dezeen.com/2020/12/19/dezeens-top-10-carbon-neutral-buildings-2020-reviews/
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/zero-carbon-buildings-climate/
https://vancouver.ca/files/cov/zero-emissions-building-plan.pdf
https://pixabay.com/


ENVIROS, s.r.o.
Dykova 53/10, 101 00 Praha 10, Česká republika

www.enviros.cz

Ing. Strahinja Mladenović, Ph.D.
Operativní manažer – Životní prostředí

(+420) 720 955 949
strahinja.mladenovic@enviros.cz
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Děkuji za pozornost!

mailto:strahinja.mladenovic@enviros.cz


Uhlíková neutralita z
pohledu developera 
Ambice a strategie k jejímu dosažení

Eva Nykodymová
Environmental manager
Skanska Commercial Development Unit



Stavební sektor je zodpovědný za 
nejvíce skleníkových emisí ze všech 
sektorů vůbec.



Stavět nízko-uhlíkově…



Emise z energie používané k těžbě, 
získávání, zpracování, úpravě a výrobě 
materiálů včetně přepravy na staveniště; 
Likvidace na konci životního cyklu

- CO2 ekvivalent

Jednou zabudovaný uhlík– emise se již 
nedají zvrátit.

Zabudovaný uhlík



Emise z energie pro udržení tepla, chladu, 
větrání, osvětlení a napájení, přípravu 
TUV a další (život objektu)
- elektřina a zemní plyn

Vždy je možné je začít redukovat.

Provozní uhlík



Životní cyklus 
budovy Získávání materiálů a 

zpracování

Úprava materiálů

Transport na stavbu

Zabudování do 
objektu

Provozování objektu

Rekonstrukce nebo  
jiné využití objektu

Demolice

Recyklace, odstranění 
materiálů

Gradle to grave (gradle)





• Rovnováha mezi emisemi uhlíku a jeho 
pohlcováním z atmosféry do 
takzvaných úložišť uhlíku. 

• Úložiště uhlíku = jakýkoliv systém, který 
pohlcuje více uhlíku, než emituje. 

• Hlavními přírodními zachytávači uhlíku 
jsou půda, lesy a oceány.

• Odhad  - odstranění cca 9,5 až 11 gigatun
CO2 ročně.

• Roční globální emise CO2 38 giga 
tun.(2019)

Uhlíková neutralita

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20170711STO79506/climate-change-using-eu-forests-to-offset-carbon-emissions
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626092/IPOL_STU(2018)626092_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/global-co2-emissions-continue-rise-eu-bucks-global-trend


Kompenzace emisí lze dosáhnout 
díky obnovitelným zdrojům 
energie, energetické účinnosti nebo jinými 
čistými nízkouhlíkovými technologiemi

https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20171124STO88813/renewable-energy-setting-ambitious-targets-for-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20181106IPR18315/energy-new-ambitious-targets-on-renewables-and-energy-efficiency


WGBC



Klimaticky neutrální objekt

• Jasná evidence všech zdrojů emisí.
• Zabudovaný i provozní uhlík.
• Vysoce energeticky účinný návrh a provoz.
• Snižování provozního uhlíku minimalizací energetických požadavků.
• Snížení zabudovaného uhlíku výběrem vhodných materiálů a 

technologií, které snižují zabudovaný uhlík.
• Optimalizace objektu  pro snížení uhlíkové stopy po celou dobu 

svého životního cyklu.



• Využití obnovitelných zdrojů 
• Zabudovaný uhlík je redukován během fází 

údržby, modernizace a dekonstrukce
• Použití offsetů jen z certifikovaných programů.
• Zahnutí fitoutů
• 60 let

Klimaticky neutrální objekt



• Validace třetí stranou – jasná definice
• CZGBC podpora

• Sdílení znalostí – cíl je jasný a jeden
• Společné úsilí
• Časový plán, reálné cíle

Nutné kroky



• Zapojení zhotovitele, projektanta, architekta, 
investora

• Optimalizace návrhu – tvar objektu, umístění –
vždy limitace

• Návrh variability - přizpůsobivosti objektu
• Návrh demontáže a znovuvyužití po skončení 

životního cyklu objektu
• Projektanti a architekt zásadní

Design



• Uhlíkový nástroj pro trvalou kontrolu a porovnání
• Knihovna řešení (náklady, čas, úspory)

• Partneři - subdodavatelé
• Jasně specifikované požadavky v rámci tendru
• Design a spolupráce

Vědět od začátku co chceme.

Data



• Zaměřit se na  správné dodavatele (EPD)
• Nízkouhlíkatá řešení v obou oblastech

• Řešení „ne naoko“, ale funkční
• Vzájemná podpora projekce, architekta!
• Princip cirkulární ekonomiky v co nejvyšší míře

Zabudovaný i provozní



• Umístění stavby, 
• Založení

• Vlastní struktura stavby, dřevo, ocel, beton – zpět design
• Investice do kvality, odolných řešení

Zabudovaný uhlík

• Uvažovat celý objekt  i Fitouty

• Zaměřit se na funkčnost, zvažovat „krásno“

• Optimalizace (stěny, sloupy, garáže atd)



• Zlepšení energetické účinnosti objektu
• Údržba a provoz

• Optimalizace v rámci spotřeb – HVAC, osvětlení – dle skutečné 
potřeby

• Nejmodernější osvětlení, LED, vyváženost denního osvětlení , 
stínění senzory.

• Množství energie na dodávku, vody – spotřeba

• Obnovitelná energie on – site/ off- site
• Řešení fasády

Provozní uhlík



Cesta je společná.



Děkuji za 
pozornost
eva.nykodymova@skanska.cz



Ing. arch. Petr Lešek
člen Představenstva České komory architektů

Šetrná řešení v praxi:
Cesta k uhlíkové neutralitě

7 tezí ČKA k tématu udržitelnosti



Cesta k uhlíkové 
neutralitě není cíl ale 
nástroj.
Cílem je udržitelnost.
Co se myslí udržitelností v architektuře?
Dlouhodobá smysluplnost, přínosnost
a návratnost investice při
minimalizaci negativních dopadů.

Sportovní areál Blanice, Vodňany
Juraj Calaj, Vítězslav Danda, Ivan 
Boroš, Lenka Míková, Kateřina 
Blahutová
participace 2011, soutěž 2013, 
realizace 2014



1. Komplexnost řešení
Téma se nedá zúžit na jeden problém a jednu odbornost, je potřeba týmové 
mezioborové spolupráce, včetně zohlednění life cost.
Tomu musí odpovídat i dotační tituly

Knihovnicko-informační 
centrum
Hradec Králové
Roman Brychta,
Adam Halíř,
Ondřej Hofmeister,
Petr Lešek
soutěž 2002, realizace 2008



2. Urbanismus a krajina

Není to jen o budovách.
Zásadní je celková situace uspořádání obcí
a krajiny. 
Sebeúspornější budova bez kvalitního 
urbanismu nebude mít potřebný dopad. 
Dlouhodobě je výhodnější nezastavovat další 
plochy, ale pečovat o již zastavěné včetně 
brownfieldů.

Územní plán Hostomice
Michal Kuzemenský, Ida Čapounová, David 
Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach,
Jiří Žid
soutěž: 2012



3. Kvalitní architektura
Udržitelná budova nebo prostředí musí být 
také, po všech stránkách kvalitní, příjemné, 
trvanlivé, upravitelné a pěkné. Bez toho 
nebudou dlouho využívány.
Technika nesmí zachraňovat výtvarné řešení –
návrh musí vznikat jako komplexní a 
provázané dílo včetně návaznosti na okolí

Radnice MČ Praha 7
Vojtěch Sosna, Jakub Straka, 
Jáchym Svoboda
soutěž 2016, realizace 2020



4. Přiměřenost
Řešení musí být přiměřené úloze, není možné řešit stejně rekonstrukci a novostavbu, 
fotbalové šatny na vesnici a budovu ministerstva.
Sebelepší i kvalitně provedený projekt má malý dopad pokud jej uživatel neumí 
používat.

rekonstrukce radnice a doplnění 
o knihovnu, Kardašova Řečice
Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus
soutěž: 2013, realizace: 2016 



5. Legislativa a normy
Musí reagovat na nová inovativní řešení nikoliv jim bránit.
Upřednostňovat jednoduchá řešením (low tech) – proč složitě když to jde 
jednoduše. 

Komunitní centrum na sídlišti 
Máj, České Budějovice
Michal Sulo, Miriam Lišková, 
Jozef Skokan
soutěž 2010, realizace 2014
Finalista ČCA 2017, cena CEZAAR 
2015



6. Aktivní role veřejného sektoru
Veřejný investor musí jít příkladem.
Měl by mít zpracované strategické materiály k tématu s nimž pracuje městský 
(krajský) architekt.
Sběr dat a sdílení zkušeností.

ZŠ Plzeň,
rekonstrukce školy
z 50. let
bez architektonické
soutěže



7. Zapojení veřejnosti
Téma udržitelnosti, včetně uhlíkové neutrality, nesmí být tématem jenom odborníků, 
ale stát se součástí veřejné debaty. Ve městech je to úloha městského architekta.

Obnova nábřeží řeky 
Loučné v Litomyšli
Martin Rusina,
Martin Frei
soutěž 2013, realizace 
2016



Úloha České komory architektů
Veřejná autorita k tématu udržitelnosti a uhlíkové neutrality v architektuře
Zprostředkovatel debaty mezi členy ČKA a laickou i odbornou veřejností
Informační HUB k tématu v oblasti architektury a urbanismu
Podpora odborného vzdělávání členů komory ve spolupráci s ČKAIT a institucemi

Základní škola Psáry
Štefan Šulek, Ondřej Píhrt,
Ondřej Laciga
soutěž 2013, realizace 2019



Děkuji za pozornost

Ing. arch. Petr Lešek
Představenstvo ČKA
www.cka.cc

http://www.cka.cc/


www.ekowatt.cz  www.certifikace.ekowatt.cz  

Váš partner na trhu v energetice a ekonomice pro ekologii od roku 1990 

Posuzování uhlíkové stopy výstavby a provozu budov 

Ing. Petr Vogel 

Partner EkoWATT 

Sekretář představenstva České rady pro šetrné budovy 
petr.vogel@ekowatt.cz 

 

LEED Accredited Professional BD+C, ID+C 

BREEAM Accredited Professional  

DGNB Consultant 

SBToolCZ konzultant 

 

 

 

mailto:petr.vogel@ekowatt.cz


www.ekowatt.cz  www.certifikace.ekowatt.cz  

Váš partner na trhu v energetice a ekonomice pro ekologii od roku 1990 

AGENDA PREZENTACE 

1. Uhlíková stopa budov 

2. Dobré příklady z praxe ČR 



www.ekowatt.cz  www.certifikace.ekowatt.cz  

Váš partner na trhu v energetice a ekonomice pro ekologii od roku 1990 

www.ekowatt.cz  www.certifikace.ekowatt.cz 

1. Uhlíková stopa budov 



www.ekowatt.cz  www.certifikace.ekowatt.cz  

Váš partner na trhu v energetice a ekonomice pro ekologii od roku 1990 

LCA 

Uhlíková stopa – GWP v CO2ekv. 

• A1-A3 Produkt - Zabudovaná stopa ve stavebních materiálech 

• A4-A5 Výstavba - energie + doprava materiálu 

• B1 Užívání budovy - doprava uživatelů budovy 

• B2-B6 Provoz budovy – energie + zabudovaná stopa pro údržbu/renovace 

• C1-C4 Konec životního cyklu – dekonstrukce, doprava 

Zdroj obr.: Frauenhofer Institut 

Zdroj fáze LCA: EN 15804-2013  

LCA (Life Cycle Analysis) – analýza životního cyklu 



www.ekowatt.cz  www.certifikace.ekowatt.cz  

Váš partner na trhu v energetice a ekonomice pro ekologii od roku 1990 

LCA PŘÍKLAD 

Zdroj: LCA EkoWATT soft. 360OPTIMI 

Zdroj: KMV a.s. projekt Greenpoint Anděl 

A1-A3 stavební materiály 

B1 užívání: nehodnoceno, bude podstatné 

B6+B7 užívání: život 60 let 

C1-C4 - fáze konec života: úplná neznámá  

A1-A3 

10-25% 

B6 

70-90% 
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ENERGETICKÝ PROVOZ BUDOVY - KROK 1 

1. Tvar + fasáda 

Zdroj obr.: Prof. Cody TU Graz Form Follows Energy 
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2. Účinné technologie 

ENERGETICKÝ PROVOZ BUDOVY - KROK 2 

Zdroj obr.: ATREA 
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2. Účinné technologie – tepelná čerpadla 

ENERGETICKÝ PROVOZ BUDOVY - KROK 2 

Zdroj obr.: Frauenhofer ISE očekávaný scénář -85% CO2 2020 
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3. Obnovitelné zdroje energie na budově/pozemku 

ENERGETICKÝ PROVOZ BUDOVY - KROK 3 

4. Zelená elektřina ze sítě nebo CO2 offsety 

Zdroj obr.: Atmos 

Zdroj obr.: Nanoenergies 

Ostrovní domy – Oh NO please 
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3. Obnovitelné zdroje - fotovoltaika 

ENERGETICKÝ PROVOZ BUDOVY - KROK 3 

Zdroj obr.: Frauenhofer ISE Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland 02/2021 

EUR/kWp  vč. DPH pro koncového zákazníka za instalace FEV na klíč na budovách 10-100 kWp, z dat BSW-Solar 
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2. Dobré příklady z praxe ČR 
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Zdroj: Podlipný Sladký Architekti 

Zdroj: JRD-D 

Zdroj: Energetická koncepce EkoWATT 
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Zdroj: Studie energetického hospodářství společenství 
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• TČ voda-voda: 6 000 kW 

• TČ vzduch-voda: 6000 kW  

• Renovace TZB včetně BMS 
 

Zdroj: Studie klimatické neutrality pro IKEA 

• střešní FVE: 544 kWp 

• carporty FVE: 1 338 kWp     
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Děkuji! 

Ing. Petr Vogel 

Partner EkoWATT 

Sekretář představenstva České rady pro šetrné budovy 
petr.vogel@ekowatt.cz 
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	Cesta k uhlíkové neutralitě není cíl ale nástroj.�Cílem je udržitelnost.��Co se myslí udržitelností v architektuře?�Dlouhodobá smysluplnost, přínosnost�a návratnost investice při�minimalizaci negativních dopadů.
	1. Komplexnost řešení��Téma se nedá zúžit na jeden problém a jednu odbornost, je potřeba týmové mezioborové spolupráce, včetně zohlednění life cost.�Tomu musí odpovídat i dotační tituly
	2. Urbanismus a krajina��Není to jen o budovách.�Zásadní je celková situace uspořádání obcí�a krajiny. �Sebeúspornější budova bez kvalitního urbanismu nebude mít potřebný dopad. Dlouhodobě je výhodnější nezastavovat další plochy, ale pečovat o již zastavěné včetně brownfieldů.�������
	3. Kvalitní architektura��Udržitelná budova nebo prostředí musí být také, po všech stránkách kvalitní, příjemné, trvanlivé, upravitelné a pěkné. Bez toho nebudou dlouho využívány.�Technika nesmí zachraňovat výtvarné řešení – návrh musí vznikat jako komplexní a provázané dílo včetně návaznosti na okolí����
	4. Přiměřenost��Řešení musí být přiměřené úloze, není možné řešit stejně rekonstrukci a novostavbu, fotbalové šatny na vesnici a budovu ministerstva.�Sebelepší i kvalitně provedený projekt má malý dopad pokud jej uživatel neumí používat.
	5. Legislativa a normy��Musí reagovat na nová inovativní řešení nikoliv jim bránit.�Upřednostňovat jednoduchá řešením (low tech) – proč složitě když to jde jednoduše. 
	6. Aktivní role veřejného sektoru� �Veřejný investor musí jít příkladem.�Měl by mít zpracované strategické materiály k tématu s nimž pracuje městský (krajský) architekt.�Sběr dat a sdílení zkušeností.
	7. Zapojení veřejnosti��Téma udržitelnosti, včetně uhlíkové neutrality, nesmí být tématem jenom odborníků, ale stát se součástí veřejné debaty. Ve městech je to úloha městského architekta.��
	Základní škola Psáry�Štefan Šulek, Ondřej Píhrt,�Ondřej Laciga�soutěž 2013, realizace 2019
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