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WORKSHOP "REVITALIZACE SLEZSKÉHO INDUSTRIÁLNÍHO D ĚDICTVÍ V 
PRACÍH ČESKÝCH A POLSKÝCH STUDENT Ů ARCHITEKTURY" 
 
Ve dnech 17.10.2013 až 20.10.2013 uspořádala katedra architektury fakulty stavební Vysoké školy 
báňské v Ostravě ve spolupráci s fakultou architektury slezské technické univerzity v Gliwicích 
mezinárodní workshop na téma "Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a 
polských studentů architektury". 
 
Tento workshop byl zorganizován jako dílčí aktivita stejnojmenného projektu, dotovaného z Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika - Polská republika 2007-2013. 
 
Vybraní studenti obou zúčastněných vysokých škol podstoupili během prvního dne návštěvu 
vyselektovaných důlních struktur - a to jak na českém, tak na polském území. Navštíveny byly 
například bývalé ostravské doly Oskar, Landek a Hrušov,  dále pak areál "1 Maja" v okolí města 
Wodzisław Śląski a stále aktivní důl ve městě Pszów. Během této exkurze byli studenti seznámeni s 
různými stupni konzervace/rozkladu/aktivity jednotlivých dolů a s jejich dopadem na bezprostřední 
životní prostředí.  
 
Téhož dne proběhl na půdě fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě zahajovací seminář, který plynule 
navázal na vizuální prohlídku vytipovaných lokalit a seznámil zúčastněné s hlubší problematikou 
brownfields prostřednictvím analyticko-syntetických prezentací. Představeny byly taktéž příkladová 
řešení dřívějších studentských prací.  
 
Zahajovací den - svým charakterem čistě poznávací - byl hned záhy vystřídán regulérní "třídenní 
směnou", která je pro workshopy kateder architektury natolik typická (minimum spánku, maximálně 
protěžovaný mozkový a počítačový software). Namixované studentské týmy se pod vedením 
pedagogů obou zemí zaměřily na přidělené důlní lokality a na jejich nejvhodnější 
konzervační/resuscitační/rozvojovou strategii. 
 
Práce na těchto výstupech probíhala jak přes den, tak i v nočních hodinách - a to v prostorách 
společenské místnosti hotelu Sport Club v Ostravě - Porubě. Intenzivní pedagogicko-studentská práce 
vykrystalizovala třetího, závěrečného dne, kdy byly výsledky jednotlivých pracovních týmů 
odprezentovány a doplněny výstupním posterem. Výsledné prezentace naskytly variantní řešení, 
funkční schémata, příkladové vizualizace a rovněž i podpůrné analyticko-syntetické podklady.  
 
Dosažené výsledky z workshopu lze hodnotit nadmíru pozitivně. Jednotlivé závěry nabídly rozmanité 
postupy, využitelné jak na akademické půdě, tak i na poli praktickém (coby vodítko pro majitele a 
správce dotčených důlních areálů). Dosažené výsledky budou podrobněji rozvinuty v navazujících 
semestrálních projektech studentů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


