Zápis z jednání pracovní skupiny
Pracovní skupina

Středisko

Udržitelnost
Místo
Termín
Od – do
Předsedající
Sekretář
Hosté
Členové PS
Omluveni
Nepřítomni
Následující termín jednání

Jednání číslo
1/2013

Praha
15. ledna 2013
15:00 – 17:00 hod.
David Mareš
Katka Folprechtová
Tomáš Bezpalec, Dalibor Borák, Aleš Brotánek, Adam Halíř
neurčeno

Program
I.
II.
III.
IV.

název PS
aktivity, postoj, cíle, propagace cílů
rozpočet PS
úkoly

I. název PS
Po zahájení schůzky PS předsedou Davidem Marešem se první diskuze vedla nad názvem skupiny. Jde
o klíčovou záležitost, vizitku skupiny. V návrhu byl Udržitelný rozvoj, Sustainability, Udržitelnost.
Členové PS se shodli na názvu Udržitelnost.
Principy Udržitelnosti:
- co dokážeme pořídit
- co dokážeme provozovat
- co nebudeme chtít měnit
- co neomezí budoucím generacím konat totéž
David Mareš v krátkosti seznámil s krátkou historií PS. Patřila sem dosavadní spolupráce s ČKAIT,
MPO, CPD, s Fakultou architektury ČVUT, s Českou radou pro šetrné budovy, atd. Z legislativy se
týkala směrnice EPBD II. Návštěva tiskové konference, seminářů, osobní jednání.
II. Aktivity, postoj, cíle, propagace cílů
Evropské orgány usilují o energetickou a tím POLITICKOU nezávislost Evropy na jiných regionech.
Podporují udržitelnost. Součástí Evropské rady architektů (ACE) je Work Group Environment and
Sustainable Architecture (WG ESA), s kterou ČKA spolupracuje. Do minulého roku byl jejím předsedou
Dalibor Borák.
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Proběhla diskuse, zda se má skupina angažovat v ovlivňování legislativních materiálů, týkající se
směrnic např. EPBD a EED, nebo tuto činnost nechat jiným institucím (ČKAIT) či skupinám ČKA a věc
pouze sledovat, koordinovat.
Potřeba spolupráce s ostatními PS ČKA je nesporná, ať s již zmíněnou PS legislativní, dále s PS
vzdělávání, PS pro propagaci, PS soutěže, památkovou péči, celoživotní vzdělávání. Má být
udržitelnost součástí těchto skupin? Ano, jistě. Jak (jak moc) jim tuto agendu sdělit a připravit?
ČKA pečuje - na základě zmocnění zákonem 360/1992 Sb. - nikoli o architekturu, ale výkon profese.
DB: Udržitelnost = holistická disciplína. Bez ní není možné vyplnit autorizační slib. Udržitelnost je
příležitost pro reinkarnaci profese. Navrhuje kroky v této hierarchii důležitosti:
Strategické cíle:
1) Přesvědčit orgány ČKA, že je to příležitost vzkřísit profesi
2) Přesvědčit společnost, že jediná holistická profese je architekt
3) Přesvědčit architekty, že je to konkurenční výhoda (vysvětlit jim: co to je, jaké jsou aspekty,
jaké jsou nástroje)
Konkrétní kroky:
4) Vložit udržitelnost do Standardů profese (využít CEC5)
5) Ovlivňovat legislativu (EU - EED, CZ - zákony, vyhlášky, normy)
6) Poskytovat vzdělávání: a) laické (investoři, nižší školství), b) politici a odpovědní úředníci, c)
architekti
Ad 1) – jak orgány přesvědčit? Prezentace o udržitelnosti, sestavit názor ČKA k tématu udržitelnost.
Nebo jít cestou jednodušší – příkladovou. Tedy zahraniční.
ACE má pozici k udržitelnosti z roku 2007, 2009 www.ace-cae.eu
Příklady v Dánsku, Finsku, Německu, Rakousku,...
Zdroje k sestavení prezentace:
- ACE, zahraniční komory, Skandinávie
- státní dokument -Dánská energetická koncepce státu
- skandinávské profesní komory, německá BAK
- podepsané Memorandum mezi ČKA a MŠMT z roku 2009
- Politiky architektury – přeložené dokumenty 7-mi států
- Národní stavební centrum v Brně – program EDUR. Obsahuje přednášky / lekce k udržitelnosti
(autoři Brotánek, Borák, Smola)
- Školící materiály Centra PD
Další materiál je text TB - viz příloha zápisu (text na základě připomínek DB a diskuze doplnil DM).
III. Rozpočet
Z posledního jednání představenstva, kde byl předložen návrh rozpočtu také všech pracovních skupin,
není zatím s financemi pro PS Udržitelnost počítáno.
V návrhu Davida Mareše bylo uvedeno na rok 2013 cca 124 tisíc Kč.
Financování PS Udržitelnost z projektu CEC5 ( patří pod projekty Central Europe, ČKA je projektovým
partnerem) v letošním roce není pravděpodobná - vyjasní DB a DM do 5.2.
Je třeba změnit pohled Komory na Udržitelnost, vyzdvihnout její důležitý význam, seznámit orgány
ČKA s její historií a nezpochybnitelnou budoucností. Seznámit se současnými legislativními úpravami
týkající se nejen energií; s faktickými příklady v zahraničí a u nás; se současnou poptávkou klientů,
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která rozhodně vede k cílené úspoře energií nejen pro tento okamžik, ale i pro vzdálenou
budoucnost. S otázkou spokojenosti klientů souvisí sociální aspekty, jako je zaměstnanost, poptávka
po odbornících-architektech.





Proč má udržitelnost pro architekty fatální význam
Prohlášení k udržitelnosti pro představenstvo ČKA
Workshopy
Výzkum - zeptat se AO, jaké informace a data chybí, co potřebují k projektování

IV.

Úkoly

Úkol
David Mareš a Dalibor Borák a CEC5 - rozpočet
Příspěvky k prezentaci „ČKA a udržitelnost“
Prezentace „ČKA a udržitelnost“ pro představen.
Žádost o Dánskou energetickou koncepci státu
Politiky architektury v čj – přeposlat
Materiál ACE k Udržitelnosti
Materiál k Udržitelnosti ze zahraničních Komor

Zodpovídá
DM
AB, DB
DM
KF
KF
DB
AB, AH, TB

Termín
do 8.2.
do 8.2.
do 8.2.
do 5.2.
do 18.1.
do 8.2.
do 8.2.

Všechen materiál zasílejte na adresu KF – katerina.folprechtova@cka.cc
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Poznámka

