
Vysoká škola báňská 
Technická univerziTa OsTrava 

pořádá

v rámci projektu 
Partnerství pro české brownfieldy

ve spolupráci 

seminář na téma 

Urbanistická a architektonická  
kvalita a udržitelnost projektů  

regenerací

který se bude konat  
v konferenční místnosti Ústavu geoniky AV ČR,v.v.i.,  

Ostrava - Poruba, Studentská 1768, 708 00,

ve dnech 11. - 12. října 2012  

Seminář  je  určen  pro  mladé  akademické  pracovníky  
a studenty vysokých škol, kteří se zajímají o problemati-
ku brownfieldů, a také partnery a spolupracující organi-

zace projektu Partnerství pro české brownfieldy.

Seminář je financován z prostředků projektu Partnerství 
pro české brownfieldy, CZ.1.07/2.4.00/17.0033

Program semináře   11. 10. 2012

08.30 - 09.00  
Registrace účastníků a zápis studentů do databáze praxí.

1. Přednášková část - vzdělávací

09.00 - 09.10
Přivítání účastníků semináře.

09.10 - 10.00
Michal ŠoUrek MS Architekti

Regenerace města a udržitelný rozvoj / Industriální 
dědictví v kontextu udržitelného rozvoje.

10. 00 - 10. 50
Boštjan Cotič Urban Planning Institut of the Republic  

of Slovenia
Kvalita a udržitelnost projektů regenerace brownfields 

v podmínkách Slovinské republiky.

10. 50 - 11. 10
Káva spojená s diskuzí

11. 10 - 12. 00
stephan Bartke Helmoltz Centre for Environmental Re-

search - UFZ, Leipzig
Udržitelné regenerace brownfields v Evropě  

– projekty na míru.

12. 00 - 12. 50
irena smolová, Zdeněk sZCZyrBa Přírodovědecká 

fakulta, Univerzita Palackého Olomouc  
Opuštěné dobývací prostory na území ČR - jejich 

současné využití a význam v krajině.

12. 50 - 13. 15
Diskuzní pauza s občerstvením,  

zápis studentů do databáze praxí.

2. část Praxe, Praxe, Praxe
 

13. 15 - 14. 15
sTuDenTi POzOr, spolupracující organice a partne-
ři prezentují možností krátkodobých praxí pro studenty.

14. 15 - 14. 30
Diskuse studentů se zástupci spolupracujících organi-

zací a partnerů o možnostech praxí. 

3. kulatý stůl
 1. téma OStRavSKé bROwnfielDy

14.30 - 15.30
petr klusáček, stanislav martinát, Bohumil 

Frantál, joseF kunC Ústav geoniky Akademie věd ČR
Prioritizace ostravských brownfields. 

2. téma KultuRa, KultuRní aKCe  
a RegeneRaCe bROwnfielDů

15.30 - 16.30
tereza chrástová Statutární město Brno 

Kreativní centrum Brno (bývalá káznice na Cejlu). 
miChal koleček Fakulta umění a designu UJEP 

Kulturní aktivity jako první krok k regeneraci brownfields. 
karel Bařinka DHV CR 

Brownfields versus kultura, s prezentací několika zdařilých 
revitalizací brownfields v zahraničí (Španělsko, Francie, aj).

16.30 - 17.30
káva pro vyčerpané diskutující – možnost pokračovat v diskusi.

Program semináře   12. 10. 2012

4. aPlikační část
9.00 - 10.30

Studenti prezentují výsledky svých již realizovaných  
praxí, slavnostní předání certifikátů o absolvování praxí.

10. 45 - 11. 10
dagmar petríková, peter Blaha   

Slovenská technická univerzita v bratislavě 
Eurovea.

11. 10 - 11. 35
igor gargoš, vít rupriCh Czechinvest 

Kompatibilita databází BF v rámci spolupráce s veřej-
ným a privátním sektorem.

11. 35 - 12. 00 
jana peterová, stanislav endel VŠB – TU Ostrava,  

Co vše se dá zahrnout mezi mitigační opatření.
12. 00 - 12. 15

martin nedvěd, kamil ZeZula VŠB TU Ostrava
Kam se poděla sláva Předlic aneb workshop v Ústí

12. 15 - 12. 30
Daniel kUnc Ostravská univerzita
Hrušov - pozvánka na workshop 

12. 30  
Ukončení semináře



záVazná Přihláška
(platí pro spolupracující organizace)

Jméno příjmení, titul

Organizace, adresa, telefon, email

Zůčastním se:

□   1. den semináře 
□   2. den semináře

Vzhledem k nutnosti zajištění prostor a občerstvení Vás 
žádáme o zaslání vyplněné přihlášky na adresu koor-
dinátora semináře: filip.khestl@vsb.cz do 1. 10. 2012.

Vstup na seminář je bezplatný.

infOrmace k PrOjekTu 

Koordinátor projektu

Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. 
VŠB – Technická univerzita Ostrava,Fakulta stavební, 
L. Podéště 1875, Ostrava – Poruba, 708 33 

Email: barbara.vojvodikova@vsb.cz

Koordinátor semináře: 

Ing. Filip Khestl, Ph.D. 
Tel.: (+420) 59 732 1339  
Email: filip.khestl@vsb.cz

Partneři Projektu
Partneři projektu jsou smluvně vázaní s poskytovate-
lem podpory a s koordinátorem projektu prostřednic-
tvím partnerské smlouvy. Podílejí se na všech aktivi-
tách projektu. Jsou zakládajícími členy Platformy pro 
podporu regenerací  brownfieldů. 

Magistrát města Ostravy   

Statutární město Ostrava se stalo jedním z partnerů projek-
tu Partnerství pro české brownfieldy na základě dlouho-
dobé spolupráce města s Vysokou školou báňskou, nejen  
v oblasti brownfieldů, ale na základě spolupráce i ve vě-
decké a výzkumné činnosti, zaměstnávání absolventů aj.

Statutární město Ústí nad Labem

Zapojením do projektu Partnerství pro české brownfiel-
dy chce město Ústí nad Labem zajistit kontinuitu aktivit 
směřujících k regeneraci ústeckých brownfieldů.

IURS 
Institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. 

Přední nezisková organizace zabývající se problematikou 
brownfields a integrované regenerace měst. 

IREAS 
Institut pro strukturální politiku o.p.s 

Zabývá se zpracováním nezávislých odborných analýz  
a evaluací, dlouhodobě se věnuje vzdělávací a publikační 
činnosti. 

sPOluPracující Organizace 
Spolupracující organizace se připojují k Platformě pro 
podporu regenerací  brownfieldů  a stávají se jeho čle-
ny na základě svého zájmu o výměně informací z oblasti 
regenerace brownfieldů a po splnění několika podmínek:

• poskytnutí možnosti praxí pro studenty a podílením 
se tak na výchově mladé generace, 

• aktivní účast na semináři s výměnou zkušeností od 
ostatních organizací u kulatého stolu. 

Počet spolupracujících subjektů není nijak omezen.  
V případě zájmu o informace o projektu nebo o zapojení 
do platformy je možno kontaktovat koordinátora projektu.

Seznam spolupracujících organizací se stále rozšiřuje. 
Aktuální seznam včetně popisu činnosti a kontaktů je uve-
den na internetových stránkách projektu.

hTTP://BROwnFIELDS.VSB.cZ


