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CNN,  17 Sept 2021, Flames from the KNP Complex Fire burn along a hillside in California's Sequoia National Park on Mond September 14. 



52.4 Gt CO2 eq 

Emissions recorded in the interim NDC registry at 30 July 2021, covering 93.1 per cent of the total global emissions in 2019, which are estimated at 52.4 Gt CO2 
eq without LULUCF. Nationally determined contributions under the Paris Agreement, UN, 17 September 2021. 

93% emisí skleníkových plynů (bez LULUCF) v 2019



39%

Global emissions CO2e, Architecture 2030, UN Environment Global Status Report 2017

Přímý a nepřímý podíl budov na produkci skleníkových plynů



Global emissions CO2e, Architecture 2030, UN Environment Global Status Report 2017
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Distribuce mezi budovami v užívání a novou výstavbou



Proporce skleníkových plynů kaneclářské budovy v urbanizované oblasti po dobu 60-ti let. Sturgis Carbon Profiling.
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Emisní zátěž kancelářské budovy v rámci životního cyklu
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Podíl produkce emisí v interiérových přestaveb
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Life Cycle Assessment of a Commercial Tenant Improvement Project. CLF, October 2019

Nová budova: 500 kgCO2e/m2

Přestavba interieru (stavební část): 45 - 135 kgCO2e/m2

Přestavba interieru (TZB):    45 - 75 kgCO2e/m2

Podíl produkce emisí v interiérových přestaveb



Světová organizace World Green Building Council (WGBC) a ostatní profesní uskupení a 

iniciativy (Advancing Net Zero, C40cities, Ramboll) reagují na výzvy Pařížské dohody a podporují 

následující vizi snižování produkce skleníkových plynů.

Bringing embodied carbon upfront: Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon. World Green Building Council, 

September 2019, www.worldgbc.org

• Do roku 2030 budou mít všechny nové budovy, 

infrastruktura a renovace alespoň o 40% méně zabudovaného 

uhlíku s výrazným snížením počátečních emisí a všechny nové 

budovy musí mít neutrální emise uhlíku spojené s provozem.

• Do roku 2050 budou emise skleníkových plynů z nových 

budov, infrastruktury a renovací neutrální zabudovaný uhlík a 

všechny budovy, včetně stávajících budov, musí mít neutrální 

emise uhlíku spojené s provozem.
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Life Cycle Assessment of a Commercial Tenant Improvement Project. CLF, October 2019

Optimalizace emisí a ceny v rámci jednotlivých prvků
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V Praze > 3,6mil m2 kanceláří •
> 432.000 t CO2 / 12 let •

x5 za životnost budovy > 2,1 mil t CO2 •
Uhlík bude brzy součást ceny •

Zahájení diskuse už dnes •
Fit-out = design / čas / budget … •

… nově + uhlíková stopa •
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Spaceplanning.app

Nástroj pro plánování kanceláří v řádu minut

• Kapacity
• Budget
• Čas
• Uhlíková stopa

Zásadní témata na prvním jednání = více času pro hledání řešení

Rychlé sladění očekávání a možností Nájemce a Pronajímatele

Proces

1. Předběžná odhad 2. Optimalizace

Optimalizace znamená redukci uhlíkové stopy a zároveň nákladů
Optimalzace nutná již návrhu fit-outu a jeho realizaci
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Optimalizovaná nebo neutrální uhlíková stopa

▪ zájem nájemců

▪ schopnost architektů a projektantů

▪ nabídka offsetových projektů

▪ připravenost pronajímatelů

▪ připravenost dodavatelů

www.spaceplanning.app


