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Konference Urbes 2007  

21. 11. 2007, Kalendář akcí, « zpět na přehled 

Průmyslovému dědictví měst, ale i problémům spojeným s revitalizací sídlišť a historických 

center je věnována konference Urbes 2007, která se bude konat 27. a 28. listopadu v Praze. 

Dvoudenní konference v budově Českého vysokého učení technického v Praze chce v prvé 

řadě oslovit představitele a pracovníky samospráv a institucí, kteří se revitalizačních projektů 

účastní. Loňského ročníku, jehož tématem byl rozvoj měst v odkazu přemyslovské tradice, se 

zúčastnilo přes 170 zástupců českých samospráv. 

Prezident konference Michal Illner ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR podotkl, že 

revitalizace, tedy oživení měst, jejich částí, jednotlivých budov a areálů, je úkolem, který se v 

mnoha západoevropských zemích řeší už několik desítek let. V Česku se tato problematika v 

plné šíři otevřela až 90. letech minulého století, a to v mnohem naléhavější podobě než na 

Západě. 

Problémy spočívají zejména ve značné zanedbanosti městské infrastruktury, domovního a 

bytového fondu, veřejných služeb, životního prostředí, památkového fondu a center 

historických měst a souvisejí i s výstavbou monofunkčních sídlišť. 

Illner poukázal na to, že města, jež se v minulosti zaměřovala na určitou průmyslovou činnost, 

se nyní musejí orientovat jiným směrem, což se ne vždy daří. Útlum průmyslu a uzavření 

výrobních podniků výrazně postihly například Kladno, Ostravu, města podél Labe, ale třeba i 

Rožnov pod Radhoštěm. "Těch měst máme celou řadu. Některá se chytla, našla si nové 

příležitosti. Některá s tím ještě stále zápasí," poznamenal sociolog. Podotkl, že revitalizace 

často představuje i politický problém a jde o střet zájmů různých skupin - například 

památkářů a developerů. 

  

Zdroj: ČTK, Praha 20. listopadu, Jan Kholl mol 

 

Program konference  

Úterý 27.listopadu 2007 

09:00 registrace 

10:00 – 11:30 Zahájení konference, vystoupení čestných hostů 

http://www.stavbaweb.cz/novinky/


Zahájení, přivítání a úvodní slovo 

Josef Mráz, generální sekretář konference  

Vystoupení čestných hostů (ke dni 21. 11. přislíbili účast) 

Miloslav Vlček, předseda poslanecké sněmovny PČR 

Jiří Čunek, 1. místopředseda vlády ČR a ministr pro místní rozvoj ČR 

Oldřich Vlasák, předseda Svazu měst a obcí ČR 

Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy 

Andrej Ďurkovský, primátor hl. m. SR Bratislavy 

Roman Onderka, primátor statutárního města Brna 

Petr Sedláček, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 

Václav Havlíček, rektor Českého vysokého učení technického v Praze 

Jiří Bittner, primátor statutárního města Liberce 

Vlasta Dolanská, výkonná ředitelka Poštovní spořitelny, a.s. 

Josef Svoboda, Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy - Carolinum 

11:30 – 12:00 Přestávka 

12:00 – 13:00 Úvodní blok 

Revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje, JUDr. Michal Illner, prezident konference 

Revitalizace města jakou součást strategie rozvoje hl. m. Prahy, PhDr. Milan Turba, Útvar 

rozvoje hl.m. Prahy, odbor strategické koncepce 

Premena sídliska na mesto (na príklade Petržalky), Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD., 

hlavní architekt hl. m. SR Bratislavy 

Revitalizace Centra Brna jako součást integrovaného plánu rozvoje města, Ing. Dana 

Wendscheová, Ph.D., Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje 

OKO nad Prahou, Vlastimil Ježek, generální ředitel Národní knihovny České republiky 

13:00 – 14:00 Revitalizace historických center 

Hledání soudobých funkcí historických center měst, Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.; Ústav 

památkové péče a renovací Fakulty architektury ČVUT 

Právní regulace historických jader z hlediska zájmů památkové péče, JUDr. Martin Zídek; 

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče 

Stavební zásahy do historických jader měst, PhDr. Martina Veselá; Ministerstvo kultury, 

odbor památkové péče 

14:00 – 14:50 Oběd 

14:50 - 16:05 Revitalizace historických center 

Úloha historických staveb v urbanistickém celku, Mgr. Jiří Vajčner; Ministerstvo kultury, 

odbor památkové péče 

Urbanistická koncepce „město středověku“ - Hainburg nad Dunajem v letech 2001-2002, 

Mgr. Stefan Scholz; Ústav dějin křesťanského umění, Katolická teologická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze 

Arts management, prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.; děkan fakulty podnikohospodářské VŠE 

Praha 

Diskuse 

16:05 – 16:30 Přestávka 



16:30 – 18:00 Revitalizace sídlišť 

Od oprav domů ke kvalitnějšímu bydlení, Prof. Karel Maier, CSc., Fakulta architektury 

ČVUT v Praze 

Stát a regenerace sídlišť, Ing. arch. Daniela Grabmullerova, Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR 

Vývoj pozice sídlišť v organismu měst, Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Přírodovědecká fakulta 

UK v Praze  

Praktické zkušenosti z účasti veřejnosti na rozvoji sídlišť, Mgr. Zdeněk Kvítek, PhD.; 

Občanské sdružení Hezké Jižní Město 

Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti, Ing. Petr Sunega, 

Sociologicky ustav AVCR  

Diskuse 

19:30 – 22:00 Společenský večer 

Rezidence primátora hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1 

  

Středa 28.listopadu 2007 

09:00 Registrace 

09:30 – 11:20 Strategie regenerace brownfields 

Revitalizace brownfields v centrálních částech měst - odraz proměny hodnotových kritérií v 

projektech nového využití průmyslového dědictví, PhDr. Benjamin Fragner, Výzkumné 

centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze 

Změny tváře Ostravy, RNDr. Lukáš Ženatý, PhD.; náměstek primátora statutárního města 

Ostravy 

Městské centrum Ostravy: současnost a vize pro jeho budoucnost, Ing. arch. Vladimír Kružík, 

HELIKA, a.s. 

Praktické zkušenosti z revitalice brownfields, Ing. Leoš Anderle, ředitel divize developmentu 

Sekyra Group a.s. 

Identifikace a vyhodnocování potenciálu nového rozvoje - databáze objektů a areálů, Ing. 

arch. Petr Vorlík, FA ČVUT 

Sociální a kulturní aspekty regenerace brownfields, Doc. PhDr. Matějů, Katedra teorie kultury 

FF UK 

Diskuse 

11:20 – 11:50 Přestávka 

11:50 – 13:40 Role a odpovědnost při financování revitalizačních procesů 

Způsoby financování revitalizačních projektů, Ing. Oldřich Bronec, CSc.; Mott MacDonald, 

s.r.o. 

Úloha samosprávy při zajišťování revitalizačních projektů, Dr. Petr Jüptner 

Strukturální fondy EU a jejich využití při financování revitalizačních projektů v novém 

programovacím období, Ing. arch. Kamila Matoušková; Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Odstraňování dlouhodobé nezaměstnanosti jako součást procesu revitalizace měst a regionu - 

pilotní projekt ESF, Ing. Ivan Noveský, Cofet, a.s. 

Možnosti financování obnovy památkových objektů ze strukturálních fondů EU a příprava 

žádosti o grant, Mgr. Michal Tlusták, Národní památkový ústav 



Právní aspekty financování revitalizačních projektů, Mgr. Kamil Blažek, Linklaters 

Diskuse 

13:40 – 14:30 Oběd  

14:30 – 16:30 Impulsy rozvoje měst – „Sport“ (pro URBES 2007) 

Sport na počátku třetího tisíciletí, Doc.PhDr. Josef Dovalil, CSc.; Univerzita Karlova, Fakulta 

tělesné výchovy a sportu, místopředseda Českého olympijského výboru 

Kvalita života a sport v městských aglomeracích, Prof. PhDr. Václav Hošek, DrSc.; rektor 

Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA 

Víceúčelové arény jako veřejné statky, jejich vícezdrojové financování v zahraničí, JUDr. 

Aleš Hušák, generální ředitel SAZKA, a.s. 

Plnohodnotné sportovní vyžití zdravotně postižených – bariéry, impulzy, programy, řešení, 

Doc.PhDr. Jaroslav Potměšil, CSc.; Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Legislativní a institucionální opatření pro podporu sportu a možnosti jeho vícezdrojového 

financování, Doc. PhDr. František Dvořák, CSc.; předseda České asociace univerzitního 

sportu, místopředseda Českého olympijského výboru 

Sport a sportovní stavby – nezastupitelný městotvorný faktor při rozvoji měst, Prof. Ing. Arch. 

Arnošt Navrátil, CSc.; České vysoké učení technické, Fakulta architektury 

Praha olympijská – příležitost pro město, Ing. Jiří Zedníček, místopředseda Českého 

olympijského výboru 

Diskuse 

16:30 – 16:40 Závěrečné slovo prezidenta konference, JUDr. Michal Illner 

  

 

Zdroj: www.urbes.cz 

 

http://www.urbes.cz/

