Konference v Ustroni 23. - 25. 4. 2015
Organizátorem akce je Slezská komora architektů. Konference se koná každým rokem a ČKA se jí
pravidelně zúčastňuje. V dřívějších letech se za Komoru setkání účastnila Barbara Potys, v roce 2013
Pavel Martinek, v roce 2014 Karel Cieslar a letos byla Komora zastoupena Karlem Cieslarem a Pavlem
Martinkem. Oproti dřívějším ročníkům byl setkání v Ustroni tento rok koordinováno v rámci aktivity
ČKA V4 (Visegradská 4). Tématy konference byly standardy a BIM. V průběhu konference také došlo
k formálnímu podpisu Memoranda ze setkání 16. 1. 2015 v Brně.
23. 2. 2015 – proběhla pracovní schůzka v úzkém okruhu členu V4.
Diskutoval se rozsah působnosti V4 zejména ve vztahu k dalším východním zemím. ČKA vysvětlila
především praktický rozměr aktivity – zastupování v ACE (Evropská rada architektů) a společný
lobbing. Někteří zástupci polské strany však zdůrazňovali politický rozměr formátu V4. Polská komora
dále představila iniciativu „V4 single market“ jako nástroj k vzájemné harmonizaci výkonu profese a
jako ukázkový regionální příklad v rámci EU. Zástupci ČKA a Slovenska připomněli důležitost
kompatibility aktivit s ACE.
24. 4. 2015 – Standardy – část zaštiťovaná ČKA
Úvodní přednáška Pavla Martinka (ČKA) o základních rozdílech ve výkonu povolání, rozlišení na
liberalizované a regulované praxe.
Proběhla prezentace jednotlivých zemí na základě případových studií z ACE (bytový dům, rodinný
dům, škola), zejména pak zobecnění tendencí. CKA představila návrh standardů vycházející ze
schématu RIBy a navrhované změny stavebního zákona.
Závěrem proběhla diskuze reflektující především obavu z konkurence inženýrů a možností, jak tlaku
čelit. Převážná shoda se ukázala v potřebě vysvětlování etického rozměru práce architekta, jeho
celospolečenské zodpovědnosti a tlaku na politickou reprezentaci místo „soutěže“ s inženýry.
25. 4. 2015 – BIM – část zaštiťovaná Komorou Maďarska
Vystoupilo několik zástupců prezentující metodu BIM jak po stránce praktické zkušenosti a
teoretické, tak názor dodavatele software (ArchiCad).
Závěrem proběhla dlouhá diskuze. ČKA upozorňovala na organizační rozměr metody BIM, která
v teoretické rovině je odprostitelná od software, jenž je pouze jedním z nástrojů jak BIM naplnit.
Obecně jsou to správně nastavené standardy. Zástupce polské strany správně poukázal na
nadhodnocený přínos řešení kolizí v rámci 3D modelu, které se při běžných zakázkách dají řešit
mnohem efektivnější metodou. ČKA seznámila s předběžnými závěry kontinuálně probíhající skupiny
ACE v Oslo, kde převážná část zástupců nedoporučila mandatorní zavedení metody. Podrobnější
rozpis vlastností BIM bude pro členy ČKA v rámci zápisu pracovní skupiny BIM ACE.
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