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18.10. 
RETHINK 
ARCHITECTURE: 
SATELITY

22.11. 
RETHINK 
ARCHITECTURE: 
CENTRUM 



Checklist udržitelné architektury

Freiburg, photo: FWTM-Spiegelhalter Kendeda Sustainable Building LIKO-VO, zdroj LIKO-S



CO JE TO UDRŽITELNÁ 
ARCHITEKTURA?

Freiburg



KDO VŠECHNO NA TO MÁ VLIV

investorka krajinářský architekt

konzultantkaúředník umělkyně

projektant

facilitátor

architektka

starostka



KOLIK PROCENT 
Z UHLÍKOVÉ STOPY 
NA SVĚTĚ MAJÍ NA 
SVĚDOMÍ BUDOVY?

?



BUDOVY MAJÍ 
OBROVSKÝ DOPAD 
NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

37 % emisí CO2

36 % energie

37%
United Nations, 2021

United Nations, 2021

https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction
https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction


UDRŽITELNOST NÁKLADY

UDRŽITELNOST JE NA ZAČÁTKU PROJEKTU LEVNÁ

ČAS

STUDIE STAVEBNÍ POVOLENÍ VÝSTAVBA



ENVIRONMENTÁLNÍ CERTIFIKACE



CHECKLIST UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY



5. KOMUNITA 6. ENERGIE 7. MATERIÁLY

8. VODA 9. PŘÍRODA 10. ZDRAVÍ

1. SPOLUPRÁCE 2. KONCEPT 3. LOKALITA

DESET OBLASTÍ UDRŽITELNÉ ARCHITEKTURY

4. EFEKTIVITA



1. SPOLUPRÁCE

IPR ateliér tečka

Skanska

Experti

Město a dotčené orgány

Veřejnost a sousedé

https://www.rethinkarchitecture.cz/


2. KONCEPT

Méně je více

Rekonstrukce je lepší než stavět 

Estetika & lokální kontext

Funkční mix & adaptabilita

House of wine, Chybik+KristofTemporary Courthouse Amsterdam

Dům dětí a mládeže, Mnichovo Hradiště, Projektil

https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://architizer.com/blog/projects/temporary-courthouse-amsterdam/
https://www.rethinkarchitecture.cz/


3. LOKALITA

Brownfield, ne zelená louka

Dostupnost udržitelnou dopravou

Město krátkých vzdáleností

Urbanismus & orientace

Otevřená zahrada, Nadace partnerství

https://www.rethinkarchitecture.cz/


4. EFEKTIVITA

Finanční návratnost

Náklady životního cyklu

Férové mzdy

Kapacity projektu jsou využívány

JRD Visionary, Skanska

čtvrť Na Homolce, Beroun, Korandovi

https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://www.rethinkarchitecture.cz/


Příjemné působení a estetika

Setkávání & komunita

Bezpečnost

Inkluzivita

Zpětná vazba od uživatel

5. LIDÉ

Stromovka, Land05

Land05Freiburg

https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://www.rethinkarchitecture.cz/


6. ENERGIE

Snížení potřeby energie

Obnovitelné zdroje energie

Freiburg, photo: FWTM-Spiegelhalter

Otevřená zahrada, Nadace partnerstvíČeský soběstačný dům

https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://www.rethinkarchitecture.cz/


KOLIK PROCENT ODPADU V ČR POCHÁZÍ ZE STAVEBNICTVÍ?

?
European Evnironmental Agency

https://www.eea.europa.eu/publications/construction-and-demolition-waste-challenges


KOLIK PROCENT ODPADU V ČR POCHÁZÍ ZE STAVEBNICTVÍ?

~40%
European Evnironmental Agency

https://www.eea.europa.eu/publications/construction-and-demolition-waste-challenges


7. MATERIÁLY

Snižování zabudovaného uhlíku

Prefabrikace a modularita

Přírodní, recyklované materiály

Minimalizace stavebního odpadu

Minimalizace a třídění odpadu

Kendeda Sustainable Building

Dům v ruině, ORA Temporary Courthouse Amsterdam

https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://architizer.com/blog/projects/temporary-courthouse-amsterdam/


8. VODA

Využívání dešťové vody

Minimalizace spotřeby pitné vody

Využívání šedé vody

Botanica, Skanska

Hala LIKO-NOE, LIKO-S

Peter Bednár Botanica, Skanska

https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://www.rethinkarchitecture.cz/


9. PŘÍRODA

Redukce tepelného ostrova města

Zeleň a stromy, zelené střechy a stěny

Lokální biodiverzita a úkryty živočichů

Produkce jídla

Skanska Čelakovského sady, Ondřej Fous

Cukrkandl, Skanska

https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://www.rethinkarchitecture.cz/
https://www.rethinkarchitecture.cz/


10. ZDRAVÍ

Vzduch

Světlo

Teplo

Akustika

Netoxické materiály

JRD

https://www.rethinkarchitecture.cz/


STÁHNĚTE SI CHECKLIST

www.rethinkarchitecture.cz/checklist



TVOŘTE S NÁMI UDRŽITELNOU 
BUDOUCNOST NAŠICH MĚST

KAROLÍNA BARIČ
spoluzakladatelka

karolina.baric@rethinkarch.cz

KATEŘINA EKLOVÁ
spoluzakladatelka 

katerina.eklova@rethinkarch.cz

@rethinkarchitecture.cz 

RethinkArchitecture.cz

mailto:karolina.baric@rethinkarch.cz
mailto:marie.pourghasem@rethinkarch.cz


Jak uvažovat o praticipaci veřejnosti: na příkladu přípravy 
návrhu nové zástavby v území Modřanského cukrovaru

Petr Klápště
Ústav prostorového plánování FA ČVUT / atelier Nature Systems 



iniciátoři 
Městská část Praha 12 
a
Skanska Reality a.s.

vedení participace 
veřejnosti
Petr Klápště

Vyzvaná architektonická 
soutěž
od března 2016

Modřanský cukrovar



Historie

Cukrovar 
v roce 2010



Historie

Záměr předchozího vlastníka (Neocity Group): 
obchodní centrum (cca. 40 000m2 podlažních 

ploch) + bytové věžáky

Demolice cukrovaru 
společností Neocity 
Group, zbyl jen komín



Cukrovar Modřany: Přípravný tým

▪ Zástupci městská části – odborník + politici (vč. opozice)

▪ Zástupci developera 

▪ Zástupce Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

▪ Farář

▪ TJ Spartak - vodáci

▪ Zástupci spolků: Tichá čtvrť, Spolek pro Komořany, Rodinné centrum Komůrka



Cukrovar Modřany: agenda 1. plánovacího setkání

▪ Jaké funkce (obchody, služby, sport, kanceláře apod.) v širším okolí chybí a mohly by dle 
Vašeho názoru být na místě cukrovaru?

▪ Pro jaké aktivity na veřejných prostranstvích je dle Vašeho názoru vhodné vytvořit v 
návrhu veřejných prostranství podmínky? (můžete uvažovat o drobnostech typu sednout si 
a pozorovat cvrkot i velkých akce jako třeba jarmark).

▪ Jaký by měl být cílový charakter a) veřejného prostranství po cestě k Vltavě, b) 
prostoru okolo cyklostezky a c) zástavby celkově? = k posílení jakého dojmu z území 
mají návrhy využít prostředků architektonické kompozice. (když přijdu na místo, jaký budu 
mít pocit, jak bude působit prostor – např. reprezentativní, domácký, otevřený, uzavřený, 
hravý, pestrý, jednotný, ozeleněný atd.) 

▪ Na co z historie a příběhů Modřan bude inspirativní v návrzích navázat? = náměty pro 
architekty, jak reagovat v návrhu na charakter, historii a příběhy Modřan, čím by místo 
mohlo být osobité? Jaká jsou dnešní pozitiva, o která se opřít?

▪ Rizika a hrozby: Jaká vnímáte rizika a ohrožení související s novou zástavbou? = na co si 
dát v návrhu pozor a čeho se vyvarovat.



První plánovací setkání: tvorba zadání

▪ PREZENTACE – informace o průběhu, možnostech a limitech projektu
▪ DISKUZE:
▪ 1. krok: brainstorming
▪ 2. krok: priority



Navázání na první plánovací setkání: Reprezentativní kvantitativní 
sociologický výzkum vycházející ze setkání – ověření priorit

Cíl
– Názory obyvatel na lokalitu a 

nároky do budoucna
– Určení preferovaného 

charakteru zástavby na území 
bývalého cukrovaru

– Ověření informací z plánovacího 
setkání s občany

Cílová skupina
– Věk 18 a více let
– Obyvatelé vymezené lokality
– Reprezentativně na populaci 

Prahy 12 dle pohlaví, věku, 
vzdělání

Detaily terénního šetření
– Metodika: kombinace CATI a 

PAPI dotazování
– Počet realizovaných rozhovorů: 

511
– Termín sběru dat: 24. 9. – 9. 10. 

2016
– Výběr: kvótní
– Data: nevážená

Rozdělení lokality pro účely analýzy



Navázání na první plánovací setkání: Reprezentativní kvantitativní 
sociologický výzkum vycházející ze setkání – ověření priorit

Dopravní chování respondentů

autobus 90 %

tramvaj 86 %

vlak 17 %

Domov<->Centrum
55 %

Ne



Navázání na první plánovací setkání: Reprezentativní kvantitativní 
sociologický výzkum vycházející ze setkání – ověření priorit

Srovnání závěrů pracovních skupin na veřejném plánovacím setkání a výzkumu



Navázání na první plánovací setkání

▪ Reprezentativní kvantitativní sociologický výzkum vycházející ze setkání – ověření priorit

▪ Doplnění požadavků 
▪Městské části
▪ Hl. m. Prahy
▪ Developera



Jakub Cigler

Chybik + Kristof

Kuba & Pilař

Loxia

První koncepční varianty



Druhé plánovací setkání: zpětná vazba

▪ Prezentace variant + dotazy
▪ Zpětná vazba ve skupinách



po zapracováni zpětné vazby

před zapracováním zpětné vazby
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. – koncepční řešení

Reakce na zpětnou vazbu - příklad



Vybraný návrh – v době zpracování DÚR (2020)



Návrh v době zpracování DÚR (2020) – veřejná prostranství



Návrh v době zpracování DÚR (2020) – veřejná prostranství



Návrh v době zpracování DÚR (2020) – bloky, prostor SVJ



Cukrkandl: Dočasné využití

Prostor do doby výstavby 
nabídnutý místním spolkům.



Cukrkandl: Dočasné využití

▪ cyklokavárna, 
▪ komunitní zahrada, 
▪ pumptrack, 
▪ workout, 
▪ letní kino, 
▪ aktivity pro děti
▪ cvičení
▪…

Prostor do doby výstavby 
nabídnutý místním spolkům. 
Probíhá zde:



Třetí plánovací setkání: dočasné využití a veřejná 
prostranství

▪ Dočasné využití rezervy pro tramvaj
▪ Doplnění a umístění aktivit pro 

veřejná prostranství
▪ Upřesnění charakteru veřejných 

prostranství



Třetí plánovací setkání: dočasné využití a veřejná 
prostranství



Konzultační skupina pro veřejná prostranství (probíhá)

Konzultační skupina je složená hlavně s profesionálů zaměřených na veřejná prostranství 
(návaznosti, zelená infrastruktura, údržba apod.). Sešla se 6x a pracovala s cílem přinést 
inspiraci pro návrh veřejných prostranství a zpřesnit zadání pro veřejná prostranství 
vyplynulé z participace a celkového řešení území. 

Odbornost / role ve skupině Člen skupiny
Krajinářská architektura, veřejná prostranství, zelená 
infrastruktura

Ferdinand Leffler (atelier Flera)
Lenka Dřevjaná (atelier Flera)

vývoj předpisů a standardů v oblasti zelené infrastruktury Jakub Hendrych (IPR)
Koncepce městské části v oblasti zelené infrastruktury Karin Tvrdá (MČ P12)
údržba komunikací a veřejných prostranství Ivan Tatai (MČ P12)
rozvoj městské části Michal Pajskr (MČ P12)
Skanska Petr Dušta
Skanska Martina Suchánková
sousedící architekti – Domy jinak Petr Šikola
sousedící architekti – Loxia Jana Mastíková

Oleksandra Tsesko
Architekti CHKAU Ondřej Mundl
Sociologie města Hana Janská
Výstupy participace, vedení konzultační skupiny Petr Klápště



Pojetí demokracie vs. přínosy a cíle participace

paradigma 
demokracie

Cíle a přínosy očekávané od participace v daném paradigmatu
přínos pro kvalitu 
plánu (věcný přínos)

přínos pro 
realizovatelnost plánu 
(institucionální přínos)

přínos pro komunitu 
(zlepšení sociálního 
prostředí)

přínos pro jednotlivce 
(osobní růst 
jednotlivce)

demokratické elitářství dle zájmu elit - - -
společnost služeb popis poptávky zvyšování efektivity - -
tržní společnost průzkum trhu - - -
pluralismus - získávání spojenců - -
občanská společnost optimalizace plánu partnerství, zdroje zlepšení komunikace
sociální učení optimalizace plánu partnerství, zdroje sociální učení

▪ Demokratické elitářství: Občan pouze jako volič (=pouze technicky jiný výběr vládců)
▪ Společnost služeb: Občan jako klient (cílem je efektivita naplňování potřeb občanů)
▪ Tržní společnost: Občan jako konzument (dtto, peníze coby jediné měřítko efektivity)
▪ Pluralismus: Občan jako zástupce zájmové skupiny v souboji idejí 
▪ Občanská společnost: Občan jako dobrovolník a partner v občanské společnosti
▪ Sociální učení: Občan jako spolutvůrce znalostí v procesu sociálního učení / partner v 

procesu sociálního učení
Založeno na typologii dle [Roberts 2004]



Role Význam pro projekt Zástupci
Nositelé 
detailní 
znalosti
„stakeholders“ 
(„zájemníci“)

Jsou současnými nebo budoucími 
uživateli předmětu projektu.
Přinášejí informace o současném 
stavu, budoucích potřebách a 
vhodnosti navrhovaných řešení z jejich 
pohledu.
Projekt je připravován právě pro ně, 
proces jeho vzniku by tomu měl 
odpovídat. 

jednotlivci •pravidelní uživatelé (rezidenti, zaměstnanci 
místních firem atd.)

•(občasní uživatelé) (procházejí, užívají 
služby, rekreují se)

organizace •neziskové organizace (místně příslušná 
sdružení, kulturní sdružení, mládežnické 
organizace, ochránci životního prostředí)

•komerční organizace (obchodníci, 
restaurace+ služby, investoři, 
nájemci/majitelé nemovitostí, správci/údržba 
prostoru)

Nositelé 
odborné 
znalosti

Přináší praktické znalosti metodické 
(metodika navrhování) technické, 
legislativní, orientují se ve zdrojích 
informací. Využívají zkušeností s jinými 
projekty.

hlavní 
projektant

architekt / krajinářský architekt / plánovač

specialisté •techničtí specialisté (inženýrské sítě, 
doprava, rozpočet, konstrukce, statika…)

•humanitní specialisté (demograf, sociolog)

Nositelé 
delegované 
pravomoci a 
odpovědnosti

Leží na nich zodpovědnost a pravomoc 
ve standardních procedurách 
zastupitelské demokracie.
Jejich obcházení by znamenalo 
narušení transparentnosti a 
předvídatelnosti rozhodovacího 
procesu – participace není anarchie.

samospráva •Koalice i opozice (pro dlouhodobé 
koncepce potřebná shoda napříč)

státní správa •dotčené orgány (ochrana přírody a krajiny, 
ochrana památek, hygiena, sousední 
obce…)

•„strážci pořádku“ (policie, obecní policie, 
hasiči) – projekt často vyžaduje jejich 
nadstandardní zapojení

Role v návrhovém procesu veřejného projektu v občanské 
společnosti se zastupitelskou demokracií



fáze kroky pro komunikaci kroky pro projekt
průzkum a 
rozbory

▪ definovat cílovou skupinu
▪ identifikovat a zapojit hlavní hráče
▪ najít vhodnou metodu komunikace 
▪ motivovat občany a přivést je k jednomu stolu
▪ naučit občany vidět své území i z jiného pohledu, 

než svého osobního

▪ popsat problémy a hodnoty současného řešení a 
vyhodnotit jejich váhu
▪ popsat cílovou image / charakter řešeného prostoru
▪ popsat cílové aktivity (ev. sesbírat náměty řešení)
▪ informovat občany o relevantních možnostech, 

příkladech - pokud je to třeba

rozhodnutí: zpřesnění zadání
koncept ▪ koncepty (zásadně ve variantách) zpracovat 

formou srozumitelnou laikům
▪ předávat problémy neřešitelné v projektu na 

odpovědná místa

▪ získat k variantám zpětnou vazbu 
▪ vytvořit doporučení pro výběr varianty a další práci

rozhodnutí: výběr varianty a stanovení pokynů pro dokončení
návrh ▪ vytvořit seznam úkolů pro realizaci a fundraising

▪ zorganizovat zapojení zúčastněných při realizaci
▪ upřesnit detaily
▪ stanovit etapizaci (dle priority)

rozhodnutí: detaily a etapizace
realizace ▪ slavnostní otevření jako společenská akce ▪ zapojení občanů, kde je to možné

Fáze návrhového procesu a význam participace



Děkuji za pozornost

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Ústav prostorového plánování, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
www.fa.cvut.cz 

Nature Systems – udržitelná architektura, urbanismus a zahradní a krajinné úpravy
www.naturesystems.cz

e-mail: petr.klapste@naturesystems.cz
GSM: 775 614 342



Odpadní materiály v 
zahradní a krajinářské 
architektuře

Ing. Jan Waldhauser
janwaldhauser.cz

archiplands.com
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PŘESAZEN
Landscape festival 2020 - Žižkov

LEGISLATIVA        TECHNICKÉ SÍTĚ         VLASTNICKÉ VZTAHY         DOPRAVA        FINANČNÍ PRIORITY         PROSTOROVÉ NÁROKY
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ROSTOUCÍ STŘEŠNÍ KAPSY
Vytvořené z odpadních materiálů
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Projekty na hraně úspěchu

Vyřazené květníky



Projekty na 
hraně úspěchu



Big bag + polykarbonátové odřezky





Big bag + substrát z bourání zelené střechy



Co je to odpad?

Legislativně:

1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. 

2) Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k 
původnímu účelu.

3) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže

• a) ji nepoužívá nebo ji není možné používat k původnímu účelu a tato věc současně ohrožuje 
životní prostředí

• b) byla vyřazena nebo stažena na základě jiného právního předpisu6), nebo

• c) vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem nebyla výroba nebo získání této věci, ale není vedlejším 
produktem podle § 8 odst. 1.

4) V pochybnostech, zda je movitá věc odpadem, rozhoduje krajský úřad...

Ekonomicky:
Věc která nepřináší zisk a s niž není její majitel schopen zacházet, aniž by ho to nestálo další zdroje a 
úsilí. 

Možná úplně smazat tento slaid

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541#f6948170


TĚŽBA VÝROBA VÝROBA
CE 

Certifikace výrobku

Surovina Výrobek/materiál
Odpad

CE  (2)

Certifikace výrobku
Vedlejší produkt

Produkt

Osoba oprávněná 
nakládáním s odpady

Recyklace

Odpad

CE  (3)

Certifikace výrobku

Recyklát/výrobek

(Např. využitelné
 odřezky)

Prodejní kus

Neprodejné kusy 

Část výrobku

horší jakost,
zmetek

Zakoupený 
produkt

Odpad/RecyklcePokud 
ohrožuje 
ŽP

Jiná forma využití
Jež není v rozporu s CE 
(Bezpečností a 
dopadem na ŽP) 

Nepotřebný 
starý
poškozený

Recyklace
Znovuvyužití, stejným 
způsobem

Pokud se nenajde 
využití,stává se 
odpadem. Lze ho využít 
bez oprávnění.

Je ve smyslu zákona odpadem. 
Manipulovat s ním může pouze osoba 
oprávněná nakládáním s odpady.

ODPAD A LEGISLATIVA – hrubé schéma 



Kde lze sehnat odpadní materiál

• Cyrkl – odpadové tržiště
• Inzerce obvykle ta s cenou ,,za odovoz“ (S-bazar, Aukro, Za  odovoz, apod).

• Galerie a knihovny odpadních materiálu (art re use, Galerie Plato) 

• Oslovit lokální firmy

• Technické služby, Kompostárny, Výkupy sběrných surovin. (Sběrné dvory!)

• Hledat v okolí



Vizualizace kosmického odpadu kolem Země

Ing. Jan Waldhauser
janwaldhauser.cz

archiplands.com



Spolupráce při tvorbě 
krajinářských projektů

Jana Pyšková

 krajinářská architektka 

RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ UDRŽITELNOST 
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ZÁKLADNÍ ÚLOHY KA: 

UDRŽITELNOST A KRÁSA 
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ZLEPŠIT STÁVAJÍCÍ PROSTŘEDÍ

NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO DANÉ 
MÍSTO

NOVÁ MÍSTA

USPOKOJIT POTŘEBY LIDÍ 

NEŠKODIT PŘÍRODĚ
 



Přizpůsobit projekt místu –kulturní a sociální aspekty 

RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ UDRŽITELNOST 

Jan Trpkoš Troj.(o)ko.lí (Olověný Dušan)

Stezka Mutěnka



PŘIZPŮSOBIT PROJEKT MÍSTU
GEOGRAFIE/MORFOLOGIE/PŮDA
KLIMA 

RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ UDRŽITELNOST 
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Komunikace!!!

ZÚČASTNĚNÍ – ODBORNÍCI ČI LAICI

ODLIŠNÉ VNÍMÁNÍ PROJEKTU 
ODLIŠNÁ OČEKÁVÁNÍ 
ODLIŠNOU ZAINTERESOVANOST  
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KOMUNIKACE – PRAVDIVOST, DŮVĚRYHODNOST  

OD SKICI K VIRTUÁLNÍ REALITĚ 

DOSTATEK INFORMACÍ 

VYSVĚTLOVÁNÍ 

NASLOUCHÁNÍ 

SPOLUPRÁCE V KREATIVNÍM PROCESU

VZÁJEMNÝ RESPEKT 

ODBORNÁ KOMUNIKACE – TECHNICKÉ 
PROSTŘEDKY 

ZADAVATELÉ A VEŘEJNOST – 
JEDNODUCHOST, DŮVĚRYHODNOST
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VIZUALIZACE A 3D REALITA 

CESTA DO PEKLA? 

Zámecké zahrady Vysoký Újezd - promo Zámecké zahrady Vysoký Újezd - realita



Podmínka udržitelnosti 
zodpovědné zadávání

RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ 
UDRŽITELNOST 

projekční 
trojúhelník

krásný sen 
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INVESTOR 

AUTOR  REALIZÁTOR 

Artur Kornakov
Jegor Šitikov

Podmínka udržitelnosti 
kvalitní provedení 

realizační trojúhelník



Soukromá zahrada…není to menší úkol
kultivujeme jednotlivce, kultivujeme společnost 

RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ 
UDRŽITELNOST 

Foto René Ondroušková



PALATA – DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ PRAHA 5
1947 

RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ 
UDRŽITELNOST 



Státní zadavatel – menší rozsah, specializovaná
méně zúčastněných, hlubší odbornost 
PALATA – DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ PRAHA 5
2022 

RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ 
UDRŽITELNOST 
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DEZILUZE ?! 

PALATA – DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ PRAHA 5
PROJEKT REVITALIZACE 2002 



Státní zadavatel – menší rozsah, specializovaná
méně zúčastněných, hlubší odbornost 
PALATA – DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ PRAHA 5
2022 

RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ 
UDRŽITELNOST Foto Rethink Architecture



RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ 
UDRŽITELNOST 

PALATA – DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ PRAHA 5
2020 



PALATA – DOMOV PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ PRAHA 5
2020 

RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ 
UDRŽITELNOST 
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ŽIDOVSKÉ PECE – REVITALIZACE PARKU 
(M. Fišer, J. Pyšková, O.Fous)  INVESTOR PRAHA 3
MULTIDISCIPLINARITA, INVESTOR, VEŘEJNOST 
BUDOUCÍ ZÁTĚŽ, KLIMATICKÁ ZMĚNA 



RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ UDRŽITELNOST 

ŽIDOVSKÉ PECE – REVITALIZACE PARKU 
(M. Fišer, J. Pyšková, O.Fous)  INVESTOR PRAHA 3
MULTIDISCIPLINARITA, INVESTOR, VEŘEJNOST 
BUDOUCÍ ZÁTĚŽ, KLIMATICKÁ ZMĚNA 



RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ UDRŽITELNOST 

ŽIDOVSKÉ PECE – rekreační zátěž + 35 000 lidí v okolí 
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ŽIDOVSKÉ PECE – odolnost porostů, zadržování vody, TOALETY
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RUSTONKA (CMCA + M. Barry, J. Pyšková) 
PRAHA 8 – korporátní projekt, kulturní odkaz, městská divočina  
MULTIDISCIPLINARITA, INVESTOR, DOSS 
BIODIVERZITA x zástupce investora, PŘÍRODĚ BLÍZKÁ ŘEŠENÍ x úředník 
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RUSTONKA (CMCA + M. Barry, J. Pyšková) 
BIODIVERZITA x zástupce investora, UDRŽITELNOST x úředníci 

Foto Martin Micka 
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Foto Martin Micka 
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Foto Martin Micka 
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Foto Martin Micka 
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UDRŽITELNOST, KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A…JAVOR  

SMETANOVO 
NÁBŘEŽÍ PRAHA 1
2021

Vizu TAK 
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UDRŽITELNOST, KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A…PETŘÍN 
ZPACKANÁ KOMUNIKACE 

Listopad 2019 Baráčnická rychta

https://www.youtube.com/watch?v=PsQPBhrtFC8

Listopad 2020
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UDRŽITELNOST, KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

lidstvo a planeta



RETHINK ARCHITECTURE - ZAŽIJ UDRŽITELNOST Russel Dean 


