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EXPEDICE / STUDIJNÍ CESTA "REVITALIZACE SLEZSKÉHO I NDUSTRIÁLNÍHO 
DĚDICTVÍ V PRACÍH ČESKÝCH A POLSKÝCH STUDENT Ů ARCHITEKTURY" 
 
Ve dnech 08.03.2014 až 12.03.2014 uspořádala katedra architektury fakulty stavební Vysoké školy 
báňské v Ostravě ve spolupráci s fakultou architektury Slezské technické univerzity v Gliwicích 
poznávací expedici / studijní cestu na území České a Polské republiky, s cílem navštívit vybrané 
příklady úspěšných konverzí městských brownfields (nutno podotknout - nejenom industriálních). 
 
Tato expedice / studijní cesta byla zorganizována jako dílčí aktivita projektu "Revitalizace slezského 
industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury", dotovaného z Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika - Polská republika 2007-2013. 
 
Expedice se zúčastnili vybraní studenti obou zmíněných škol, pod vedením českých a polských 
pedagogů a jejich teoretických výkladů. Jak už bylo zaznamenáno výše, expedice se zaměřila na 
zdařile konvertované struktury industriálních a jiných brownfields, na jejich kontextuální zasazení do 
širšího územního / stavebního celku (jak z architektonického, tak z funkčního hlediska), na jejich 
následnou udržitelnost a další rozvíjení... Pozornosti účastníků neunikla ani příbuzná tématika - 
recitace industriálního tvarosloví v občanské a jiné výstavbě, přímý dopad průmyslové architektury na 
funkční zónování města a jeho konkrétní stavební profilaci (sídliště, dělnické kolonie...). Expedice / 
studijní cesta byla vedena po trase Ostrava - Litomyšl - Praha - Wrocław - Ruda Śląska. Na této 
trajektorii byly vykonány i další zastávky (např. Hradec Králové). 
 

 
Expedice / studijní cesta v Praze (foto: Kristýna Jandlová a Pavel Juráň) 



 
Prohlídka vybraných měst probíhala pod vedením pedagogů, rodilých průvodců a zaměstnanců 
příslušných areálů. Z mnoha příkladů jmenujme například areál Dolních Vítkovic v Ostravě, zámecký 
pivovar v Litomyšli, centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích, Halu století ve 
Vratislavi nebo dělnickou kolonii Kaufhaus ve městě Ruda Śląska.  
 
Pětidenní expedici / studijní cestu lze v konečném důsledku zhodnotit nadmíru pozitivně a přínosně - a 
to jak v kontextu daného programu, tak i v širším měřítku. Kombinace teoretických výkladů s 
praktickými příklady a poznáváním "on the road" představuje nejlepší možný způsob vzdělávání, který 
se zásadně promítá do studentských projektů (jak do probíhajících, tak následujících). Obdobně lze 
zhodnotit samotnou konfrontaci českých a polských účastníků - z hlediska posilování vzájemných 
vazeb a nenahraditelné výměny názorů, poznatků a zkušeností. 
 

 
Expedice / studijní cesta v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě (foto: Karolina Szaton) 

 
Na základě uskutečněné expedice / studijní cesty byly zorganizovány dvě navazující kulturní aktivity: 
výstava vybraných studentských fotografií z této cesty a hodinová přednáška s diskusí na téma 
konverze industriálních brownfields - zajištěná samotnými účastníky expedice. Obě akce se 
uskutečnily jak na české, tak na polské straně účastníků projektů. Katedra architektury VŠB TUO 
FAST uskutečnila výstavu fotografií ve vlastních vstupních prostorách školní budovy (ve dnech 
24.03.2014 až 04.04.2014), kdežto přednášku s diskusí přesměrovala do vysokokapacitního 
výukového ateliéru I602 (dne 03.04.2014). Videozáznam z českého bloku přednášek je uveřejněn na 
katedrálních webových stránkách.  
 
Polytechnika v Gliwicích uskutečnila taktéž obě navazující aktivity ve vlastních prostorách fakulty 
architektury. Výstava fotografií proběhla ve dnech 25.04.2014 až 15.05.2014, přednášky o expedici 
byly realizovány dne 06.05.2014. Prezentovaný podklad je rovněž uveřejněn na českých katedrálních 
webových stránkách (v podobě samotné fotoprezentace). 
 
Veškeré zmíněné aktivity byly realizovány v rámci programu "Revitalizace slezského industriálního 
dědictví v pracích českých a polských studentů architektury", dotovaného z Fondu mikroprojektů v 
Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská 
republika 2007-2013. 



 
Výstava fotografií ve vstupních prostorách fakulty stavební Vysoké školy báňské v Ostravě 

 

 
Výstava fotografií v prostorách fakulty architektury Slezské technické univerzity v Gliwicích 

 



 
Přednášky o expedici ve výukovém ateliéru na půdě fakulty stavební Vysoké školy báňské v Ostravě 

 


