Zápis z pracovní schůzky PS Sport
Ze dne 4. 11. 2021
Čas 17:00 – 18:00 hod
Předseda:

Miloš Kopřiva

Přítomni členové: Yvona Boháčková (zoom), Milan Jirovec
Hosté:

Daniela Rybková (ČKA - právní oddělení), Tomáš Mirovský
(prorektor VŠ tělesné výchovy a sportu Palestra)

Sekretář PS:

Kateřina Slaná

Omluveni:

Viktor Drobný /bude informován o jednání telefonicky M.
Kopřivou/

ZAHÁJENÍ:
-

M. Kopřiva podal členům PS informaci, že po cca 1,5 roce se ozvala paní
náměstkyně M. Kabourková z NSA s prosbou o spolupráci.

-

Hlavní spouštěcí mechanismus pravděpodobné budoucí spolupráce je
předsednictví ČR v Radě EU.

-

Dne 21. 10. 2021 M. Kopřiva s Y. Boháčkovou absolvovali schůzku v NSA
(M. Kabourková – místopředsedkyně pro sport, M. Labašta - ředitel
Odboru podpory sportu, A. Králová – vedoucí Oddělení koncepce a
metodiky. T. Fíbek, A. Hromčík), kde projednávali možnou spolupráci
s ČKA /viz. předložený zápis z tohoto jednání/.

-

M. Kopřiva podal informaci, co se týče spolupráce s ČVUT, je to bohužel
bez odezvy, J. Kasl chtěl také zapojit ČKAIT, všichni podepsali
memorandum o spolupráci, ale nic zásadního se nestalo.

ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ A POŽADAVKY NA PS SPORT:
-

Prioritním tématem je udržitelná a dostupná infrastruktura, kterou musí
zpracovat v r. 2022, ale s předstihem zřejmě do konce roku. To je jejich
panel, který bude národní agentura zajišťovat.

-

Z hlediska profesního zajištění a urbanismu tam prakticky téměř nic
nemají, týká se to spíše obecných úvah, bude nutný navázat dialog.

-

M. Kopřiva má v plánu se obrátit na předsedu PS Udržitelnost Petra Leška
a probere s ním možnosti, aby jim bylo možné vyjít vstříc a dát jim do

jejich tezí, s kterými jezdí na EU a na porady, co nám jako architektům a
urbanistům chybí.
-

Jedná se o dvě zásadní časová plnění (zatím není smlouva), a to konec
roku 2021, případně leden 2022 a celý rok 2022.

-

První částí, kterou by měla PS vyhodnotit, je co nejdříve shromáždit
podklady, které existují. Y. Boháčková má bohaté zkušenosti
z mezinárodního prostředí, především z Ameriky. Byl osloven T. Mirovský
ohledně napojení a spolupráce VŠ – sledují stavby z hlediska různých
velikostních typů v území a jsou průkopníci na určité typy staveb, a poté
vytvořit koncept k podepsání smlouvy.

-

Druhá fáze spolupráce je na obsahu odborné mezinárodní konference,
která se uskuteční dne 21. září 2022 v Praze. (Na jednání byl vznesen
dotaz, zda je ČKA schopna se zúčastnit a prezentovat české stavby, které
obecným tezím nějakým způsobem konvenují, jsou pokrokové, apod.).

-

V druhé části možnost vzniku databáze, PS by vytipovala dobré stavby,
které by byly udržitelné a dobře dostupné, vyhodnotila, posoudila
možnosti a oslovila autory.

-

Neznamená to, že když PS nevytipuje žádné realizace, že na konferenci
nemůže vystoupit někdo s dobrým návrhem, projektem, studií … .

-

Možné oslovení členské základny, aby dala tipy, co by stálo za
prostudování a vybrat několik lidí, kteří by pod hlavičkou ČKA pracovali.
(Vše za finanční odměnu).

-

M. Jirovec podal info ohledně sportovních staveb.

-

Proběhla diskuse ohledně realizace a financování v první části. PS se
shodla, že podnikne kroky k rozjetí tohoto projektu.

-

Prvním krokem, který musí být co nejdříve realizován, a do kterého se
zapojí i VŠ Palestra, musí být předložen a odeslán návrh ČKA ohledně
časového a finančního kalkulu objemu práce. Nutnost opřít se o seriózní
úvahy ze sportovního prostředí. M. Kopřiva odešle e-mailem Palestře T.
Mirovskému informace a požádá jej, aby prozkoumal, co by VŠ mohla
poskytnout a za jakou finanční částku. T. Mirovský sdělil, že pro školu je to
zajímavé např. na aplikovaný výzkum a nemusejí v tom vidět komerční
stránku. Otázka financí není primární. Možnost zapojení studentů v rámci
semestru atd. Y. Boháčková zkontaktuje náměstkyni NSA a poskytne jí
informace, že ČKA na tom pracuje, a že je schopna v šibeničním termínu
podklady dodat, a zároveň ověří, v jakém provedení mají být materiály
dodány.

-

Až bude reakce, poté se PS sejde a probere další procesní kroky.

-

Proběhla diskuse a všichni se shodli, že přispějí ke konkrétnímu řešení
plánování rozvoje sportovních staveb a jejich dostupnosti a udržitelnosti.

Členové PS Sport mají dlouholeté praktické zkušenosti s komunálním a
státním sektorem a je proto velká šance je předat NSA.

Zapsala: K. Slaná

