Zápis z pracovní schůzky PS Udržitelnost
Ze dne 26. 10. 2021
Čas 10:00 – 12:30 hod

Předseda:

Petr Lešek

Přítomni členové:

David Mareš, Pavel Martinek, Tomáš Popelínský, Jana Pyšková, Jan
Soukup, Josef Tlustý /on-line/

Hosté:

Adam Rujbr

Sekretář PS:

Kateřina Slaná

Omluveni:

Jiří Michálek, Osamu Okamura, Tomáš Jiránek, Patrik Hoffman,
Mirko Lev

Úvod:
Vyšel Bulletin č. 3/2021 ČKA „Udržitelná architektura“, na kterém se většina
z členů PS podílela.
Shrnutí:
Skvělý start. Jsou tam popsány obecné principy a dotýká se to i praktických otázek,
včetně legislativy. Výrazněji je zastoupena krajinářská architektura oproti objektům.
Diskuse:
- Návrh, aby idea udržitelnosti byla stálou rubrikou v Bulletinu, spojit legislativní
požadavky, další normy, atd. Je ale nutné zajistit pravidelné plnění rubriky.
- Obecně by bylo dobré téma udržitelnosti přiblížit lidem nejen kvůli architektům,
ale i kvůli investorům, aby téma udržitelnost byla prostoupena s celou strategií
ČKA.
- Propojit s PS legislativa. Petr Lešek doporučí Josefa Tlustého do PS Legislativa.
- Diskutována možnost zpětné vazby ohledně témat, která PS Udržitelnost nabízí, a
která by architekty zajímala.
- Kateřina Slaná ověří od Markéty Pražanové z redakce Bulletinu odezvu na články a
požádá o zveřejnění zpětné vazby k tématům. Jaká témata zajímají členy
v souvislosti s udržitelností? Mohou se pak objevit v OTTA Udržitelnost.
Případné poznámky k existujícím textům ČKA k Udržitelnosti – 7 tezí
Navázat vnitřním kodexem směřování k udržitelnosti a snaha vytvořit pomůcky a
manuály, které pomůžou k dalšímu rozhodování.
Petr Lešek informoval PS, že proběhlo několik schůzek k tématu Udržitelnosti a
další se chystají. Na duben je v plánu „OTTA Udržitelnost“.
- Zelený kruh (Petra Kolínská)
- UCEEB (data k zabudovanému uhlíku a BIM)
- Nadace dřevo žije (S. Polák)
A další se chystají:
- UCEEB (Seminář uhlíková stopa 4. 11.)

- M. Zemědělství (workshop Dřevo ve veřejných zakázkách, 9. 11.)
- Centrum pro otázky životního prostředí – Univerzita Karlova
Na duben je v plánu „OTTA Udržitelnost“. To je další milník, k němuž by měla být
směřována činnost PS Udržitelnost.
A. Obecná témata
Stav tématu Udržitelnost v Evropě.
Návrh materiálů k pozornosti, případně překladu.
Diskuse:
- Petr Lešek vyzval členy, aby do konce listopadu shromáždili linky na vhodné
zahraniční materiály, které by bylo dobré zprostředkovat členům ČKA, a které by
mohli splnit i požadavek metodického materiálu pro členy (s možností překladu).
U linku by mělo být i několikavěté shrnutí, o čem materiál pojednává.
- Pavel Martinek podal informace ohledně evropských materiálů, kterých je hodně,
následně probíhala diskuse.
- Pavel Martinek upozorňuje na materiál OMG Group, která čtyři roky pracovala na
základě zadání EU a mapovala případové studie, jakým způsobem hodnotit, a jak
probíhá kvalitní zakázka. Materiál publikován před dvěma týdny v rámci
konference v Grazu.
- Diskutovala se pasivita ČR v rámci evropských programů.
Taxonomie EU a tři pilíře Udržitelnosti
Doplnit text za ČKA, který by byl komparativní s třemi pilíři Udržitelnosti.
New European Bauhaus
Jak se zapojit, doporučení staveb do Dobré praxe NEB EPDB připomínky.
Diskuse:
- Nové teze jsou odsouhlasené, jsou schválené finanční prostředky.
- Je to snaha udržitelnosti ve smyslu mezioborového přístupu, nápady jak něco
řešit.
- Nástroj pro architekty.
- Podpora pro argumentaci vůči investorům.
- Pracovní opoziční dokument ACE EPDB, domluvit schůzku, aby si to všichni
nastudovali.
- Do jaké míry se s tím ztotožňujeme, komunikace spadne do českého předsednictví
EU, je nutné se do toho ponořit.
- Existuje excelová tabulka KOMPAS, kde je u všech kritérií uvedeno, co znamenají.
- Je nutné určit osobu, která se v tom zorientuje.
- Evropské dotační programy.
- Petr Lešek navrhne schůzku se slovenským zástupcem v EU doporučeným Janem
Kaslem, který se pohybuje v Bruselu. Setkání bude spojeno s debatou nad EPDB.
- David Mareš navrhl vydat výzvu iniciativní skupině, že hledáme osobu, která by se
tomu věnovala.
- Adam Rujbr nastuduje část materiálů
- Pavel Martinek pošle PS materiály, které má k dispozici. Všichni členové je do
konce listopadu nastudují, poté bude navržena konkrétní osoba, která se tomu
bude věnovat.
- Petr Lešek zjistí info od Osamu Okamury – má sekci, která to řeší.

Galerie Dobré praxe
Jak ji posunout a jaká kritéria požadovat. Vždycky by to bylo vhodné, zatím dále
nedořešeno. Není zřejmé, co sledovat – členové PS přinesou doporučení.
Informace o Ceně kritiků architektury - Přehlídce realizací z architektonických
soutěží – bude příští rok k 30. letům ČKA a může být využita i pro předsednictví
EU.
- Bude se jednat o realizace od r. 1992 do roku 2015 (dokončené stavby)
- soutěží je cca 180
- Dělení na dvě období 1992-2004 a 2005-2015. Rok 2004 je rokem vstupu ČR do
EU. V každém období budou finalisté a vítěz. Předpokládá se nafocení finalistů
v aktuálním stavu. Porota bude převážně z českých kritiků architektury, případně
ze sousedních zemí i kvůli nákladnosti akce. Realizací za tato období je cca 140.
- Bude výstava, katalog dvojjazyčný, využití pro propagaci soutěží, ale i
architektury ČR v rámci Evropy.
- Ke zvážení, jak v tom zobrazit téma udržitelnost a co je smysluplné od autorů
požadovat – doporučení PS vítána. Zatím je uveden jen požadavek na roční
spotřebu energie, kromě standardních parametrů stavby.
Diskuse:
- Požadavek ohledně spotřeby energií, jak korespondují s běžným standardem.
- Vybrat kategorie, které mohou být u těchto staveb posouzeny.
- Vhodné jako soutěžní přehlídka, sdělení, vývoj ve společnosti.
- Autoři by mohli dostat krátký seznam kritérií k vyplnění.
- Za krajináře Jana Pyšková požádá o doporučení porotce cizince z platformy
krajinářské architektury LANDEZINE.
Komunikace se organizacemi k tématu – jaké proběhly a jaké proběhnou
UCEEB – BIM a měření CO2 v materiálech a stavbách.
- David Mareš – informace ohledně vstupního meetingu s UCEEB – dílčí iniciativa
ohledně vázaných emisí CO2.
- Má podpořit snižování emisí.
- Jak by se dalo pomoct, aby architekti to mohli posoudit, různé materiály a
konstrukce z tohoto pohledu.
- Dvě témata, jedna oblast je databáze materiálů a druhým tématem je, jak na
tuhle databázi navázat.
- Podáno info ohledně legislativy, kde bylo řečeno, že to časem bude povinné
v energetické náročnosti a časem rozšíří i posuzování uhlíku.
- UCEEB pořádá dne 4. 11. v 14.30 interní setkání ohledně uhlíku a byl jimi vyzván
David Mareš ohledně účasti.
- Diskuse ohledně našich požadavků, témat, zkušenosti z praxe.
- Kalkulačka Zelená úsporám – UCEEB připravil metodiku na posouzení uhlíku, dtto
DEK.
- Nevytvářet novou databázi, použít jejich metodiku.
- Bližší je rakouská nebo švýcarská metodika.
- Diskuse ohledně softwerářů – čeští zástupci jsou pouze obchodníci, debata musí
probíhat na úrovni EU.
- Diskuse digitalizace.
Krajináři

-

Tomáš Popelínský podal info ohledně jednání PS KA. Dne 18. 11. 2021 proběhne
zasedání PS KA, dne 9. 11. 2021 bude Valná hromada – IFLA.

B. Témata
Mobilita
- David Mareš informoval členy o dvoudenní konferenci v CAMPU „Pěšky městem“,
která se uskutečnila ve dnech 21. a 22. 10. 2021 Dělal záznam, až bude
k dispozici na webu, pošle link s anotací. Zajímavé byly příspěvky z různých měst.
-

Cena Víta Brandy – je to nová cena, která v minulosti probíhala. Jedná se o
znovunastartovanou přehlídku nejlepších realizovaných dopravních staveb
s ohledem na architekturu.

Normy – Dřevostavby: schůzka s Nadací Dřevo žije; Cirkulární ekonomika?
- Petr Lešek podal informaci, že dne 8. 11. 2021 bude mít příspěvek na Ministerstvu
zemědělství, kde bude debata o dřevostavbách.
- Proběhla diskuse ohledně požárních norem a o dřevu, jako téma do Bulletinu.
Dotace
- Veřejné zakázky – do Metodiky MMR se pokusit doplnit udržitelnost.
- Rozšířit profesní a etický řád o téma udržitelnosti. Připravit na VH (zodpovídá
David Mareš, Jana Pyšková).
- Pomůcka pro navrhování (probíhala anketa, zda by architekti ocenili, aby ČKA
vytvořila pomůcku pro navrhování v rámci udržitelnosti. Bylo by dobré, kdyby
vyšla metodika z taxonomie. Základem je šest enviromentálních cílů (viz. článek
v Bulletinu k taxonomii). Je třeba mít pomůcku, popsat existuící struktury,
environmentální cíle, může pomoct tabulka, jaké nástroje použít v daný moment.
Probrat po shrnutí linků – vhodné je využít již zapracované zahraniční příklady a
metodiky nebo se z nich alespoň poučit.
Politika
Výzva k členům PS:
- Koho a jak kontaktovat po volbách?
- České předsednictví EU – tlačit téma Udržitelnost?
- Čeští EU poslanci – koho kontaktovat?

C. Další body
Vytvoření pomůcky pro navrhování udržitelných staveb.
- David Mareš, který je členem správní rady NČA podal informaci o úvaze
(diskutováno v NČA několik let) založení poradenské agentury veřejným
zadavatelům, která je inspirovaná holandskou agenturou Architectur Locaal, která
pomáhá zadavatelům (veřejným i soukromým).
- Chystají se zorganizovat vstupní meeting – NČA disponuje určitými finančními
prostředky a byla by schopna financovat rozjezd agentury. Mělo by to vést
k efektivnějšímu hospodaření s finančními prostředky. V Holandsku se jedná o
nezávislou organizaci částečně financovanou státem, ale služba je zpoplatněna.
- Vznesen Davidem Marešem dotaz, zda PS považuje za důležité to podpořit, a jak
k tomu přispět?

-

Proběhla diskuse. Petr Lešek zmínil, jakým způsobem probíhají konzultace
pracovní skupiny pro soutěže vůči organizátorům. Což z části tuto úlohu již plní.

Závěr:
- Úkoly pro PS jsou v textu žlutě zvýrazněny.
- Další schůzka se předpokládá na začátku prosince v návaznosti na debatu nad
linky, metodikami, NEB a EPDB.
- Současným hlavním milníkem je OTTA Udržitelnost v dubnu r. 2022 před Valnou
hromadou ČKA

Zapsala: Kateřina Slaná

