Dne 22. 4. 2021 proběhl diskusní workshop projektu ClimArchiNet.
1) 15 minut video Radim Kohoutek / představení metody DaB
Performance Design&Build: Cesta k výstavbě nebo renovaci budov s optimálními náklady
Poslechněte si 15 minutovou prezentaci Ing. Radima Kohoutka z APES, který během diskusního
workshopu 2 /projektu ClimArchiNet / v 15ti minutách představil způsob zadání a realizace
výstavbových projektů - metodu Performance Design&Build:
1) je vhodná (NEJEN) pro veřejné zadavatele,
2) patří mezi současné trendy ve stavebnictví,
3) slučuje funkci projektanta a zhotovitele,
4) navíc garantuje parametry při provozu budovy po dobu několika let.
Tato metoda tak šetří peníze i čas na výstavbu. Doporučuje se pro technicky náročné projekty.
Operační program Životního prostředí ji zohledňuje bonusem pěti procentních bodů na dotaci.
2) 30 min video Dětská léčebna Ostrov = Mgr. Silvie Mádrová / JMK, oddělení veřejných
zakázek, Ing. arch. Adam Rujbr/ Architekt dětské léčebny
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy Představení projektu ve 30 minutách: Mgr.
Silvie Mádrová / Jihomoravský kraj , oddělení veřejných zakázek Ing. arch. Adam Rujbr / architekt
vítězného návrhu Zkušenosti a zpětná vazba z pozice zadavatele veřejné zakázky a architekta
projektu připraveného metodou Design & Build. Kompletní prezentace na webu Performance Design &
Build.
3) 55 minut video – Josef Tlustý souhrn – výhody a nevýhody, diskuse Design&Build
Ing. arch. Josef Tlustý (ČKA, člen rady CPD) shrnul výhody a nevýhody metody Performance
Design&Build, prezentované během Workhsopu 2 projektu ClimArchiNet.
A s dalšími členy Expertní skupiny v 55 minutách upozorní na to podstatné.
4) 15 minut video – Petr Lešek / ClimArchiNet Workshop 2_kritický pohled Design&Build
Performance Design&Build z pohledu Ing. arch. Petra Leška, člena Představenstva České komory
architektů.
Poslechněte si 15-ti minutovou prezentaci, ve které zazní také kritický pohled na tuto metodu
z pohledu architekta.
5) 10 min video – Ondřej Vrbický - ClimArchiNet Workshop 2_podpora SFŽP a zvýhodnění
Design&Build
Ing. Ondřej Vrbický (SFŽP) shrnul v 10 ti minutách dosavadní zkušenosti s podporou projektů
realizovaných metodou Design&Build z pohledu poskytovatele dotačních titulů SF ŽP a sdělí
informace k připravovanému programu / Operační program životního prostředí pro období 2021-2027,
ve které bude metoda i nadále podporována.

