WHITE ARKITEKTER
ATELIÉR WHITE ARKITEKTER založil v roce 1951 Sidney White, dnes patří mezi přední skandinávské
architektonické kanceláře a zaměstnává téměř 800 lidí v pobočkách ve Švédsku, Norsku, Velké Británii,
Německu, Kanadě a východní Africe. Zabývá se zejména udržitelnou architekturou, urbanismem,
krajinářskou architekturou a interiérovým designem pro současné i budoucí generace. Ateliér vnímá
své poslání v uskutečnění udržitelného života prostřednictvím architektury.
White Arkitekter se zavázali, že budou navrhovat uhlíkově neutrální budovy. Alexandra Hagen,
generální ředitelka firmy, učinila tento slib na panelové diskusi, kterou zorganizoval magazín Dezeen ve
Stockholmu v únoru 2020. „Změna klimatu je nejdůležitější výzvou pro budoucnost tohoto desetiletí.
Víme, že materiály používané pro výrobky a budovy jsou hlavní příčinou emisí CO2. My musíme využít
našich schopností pro transformaci v cirkulární ekonomiku." Tento závazek a konkrétní strategii
zveřejnil ateliér na svých webových stránkách.
„Cílem je snížit emise CO2 na minimum jak v rámci výstavby, tak po celou dobu životního cyklu každé
budovy. Tyto emise je nutné vyvážit klimaticky pozitivními iniciativami. Naše kancelář za poslední tři
roky dokončila již 25 takových staveb, což ale představuje jen zlomek z 3000 aktuálně rozpracovaných
projektů. Posun z jednoho na sto procent uhlíkově neutrálních projektů během deseti let je pro nás
největší výzvou.
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Dlouhodobým cílem našeho studia je navrhovat budovy, které nejsou jen neutrální, ale mají i pozitivní
dopad na životní prostředí."
Dosažení uhlíkově neutrálních či negativních staveb se stalo klíčovým cílem pro architekturu, neboť
celá profese se nyní snaží řešit svůj dopad na změnu klimatu – stavební průmysl je zodpovědný za
celých 40 % globálních emisí CO2.
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