
Vysoká škola báňská 
Technická univerziTa OsTrava 

pořádá

v rámci projektu 
Partnerství pro české brownfieldy

seminář na téma 

Sociální aSpekty  
regenerace brownfieldS

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

Ostrava - Poruba, Studentská 1768, 708 00,

ve dnech 6. - 7. března 2014  

Seminář je určen pro mladé akademické pracovníky, studenty 
vysokých škol a další osoby, které se zajímají o problematiku 
brownfieldů, a také pro partnery a spolupracující organizace  

projektu Partnerství pro české brownfieldy.

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

  

08.30 - 09.00 
Registrace účastníků.

09.00 - 09.10
Uvítání účastníků semináře.

09.10 - 09.40
Petra Šobáňová

komunitní plánování jako nástroj občanské spo-
lečnosti při regeneraci brownfields.

09.40 - 10. 10
Michaela hečková  

Plechárna - netypický brownfield nové vyžití.

10. 10 - 10. 50
Zdeňka kujová

CEJl - možnosti nového využití.

10. 50 - 11. 20
jan toMicZek

Úspěšná regenerace zemědělského brownfieldu.

11. 20 - 11. 40
Káva spojená s diskuzí.

11. 40 - 12. 10
blanka Marková 

Případové studie regenerací ve švýcarsku.

12. 10 - 12. 40
jan husák

brownfields v sociálně vyloučených lokalitách v 
Ústí nad labem a jejich možná řešení.

12. 40 - 13. 30

josef kunc, stanislav Martinát, Petr  
klusáček, bohuMil frantál, robert osMan

brownfields v urbánním prostředí: sociální  
a prostorová percepce obyvatel brna a ostravy.

13.30 - 14.00
Občerstvení  &  TOMBOLa

Věcné ceny pro všechny účastníky.

14. 00 - 14. 30
vladiMír charvát

brownfields v obrazu města Ústí nad labem.

14. 30 - 15. 00
ondřej dostál

Integrovaná územní investice - příležitost pro rozvoj 
ostravské aglomerace s využitím evropských fondů.

15. 00 - 15. 30
iva tichá, ivo veselý
JEssICa v retrospektivě.

15. 00 - 15. 30
ZuZana ladZianska

Zapojení občanů do procesu regenerace
brownfieldů na slovensku.

15.30 - 19. 00
studenti prezentují výsledky realizovaných praxí  

v oblasti českých i zahraničních brownfieldů.
&  slavnostní předání certifikátů   

o absolvování praxí.

7. břEZna 2014 
kOMenTOvaná prOhLídka  

současnýCh,  mInulýCh a možná  
budouCíCh brownfIEldů 

9. 00 - 12. 00

 Prohlídka městské částI  
OsTrava hrušOv

Provází 
Marcela ToMášková,  
Libor JaLůvka a další

Program semináře
6. břEZna 2014 



ZáVaZná PřIhláška
(platí pro spolupracující organizace)

Jméno příjmení, titul

Organizace, adresa, telefon, email

Zůčastním se:

□   1. den semináře 
□   2. den semináře - komentovaná prohlídka ostravských 
       brownfieldů

Vzhledem k nutnosti zajištění prostor a občerstvení Vás 
žádáme o zaslání vyplněné přihlášky na adresu koor-
dinátora semináře: filip.khestl@vsb.cz do 24. 2. 2014.

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.cZhTTP://BROwnFIELDS.VSB.cZhTTP://BROwnFIELDS.VSB.cZ


