
Agentura pro regionální rozvoj, a.s.  
a Vysoká škola báňská - Technická univerzita  

Ostrava 

pořádá

ve spolupráci s  
 IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.

seminář

brownfieldy jako příležitost  
a rozvoj  nejen koridoru Moravská brána

který se bude konat v konferenční místnosti Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i.,  
Ostrava - Poruba, Studentská 1768, 708 00,

dne 12. října 2017

Seminář je pořádán za podpory projektu 

Implementation of Sustainable Land Use in Integrated Environmental 
Management of Functional Urban Areas – LUMAT  

- Project index number:  CE89

Interreg CENTRAL EUROPE Programme

v rámci udržitelnosti projektu Partnerství pro české brownfieldy

PROGRAM SEMINÁŘE

08:00 – 08:30  ̴  Registrace účastníků. 
08:30 – 08:35  ̴  Uvítání účastníků semináře.

08:35 – 09:00  ̴  Barbara Vojvodíková
LUMAT projekT – příprAvA  Akčního pLánU pro regenerAci brownfieLds v Msk.

09:00 – 09:20  ̴  Zdenka Szurmanová
příprAvA A reALizAce sAnAce AreáLU osTrAMo.

09:20 – 09:40  ̴  František Angelus Špiruda
obnovA záMkU sLezské pAvLovice.

09:40 – 10:00  ̴  Dalibor Halátek
předsTAvení projekTU regenerAce dUkeLských kAsáren v opAvě.

10:00 – 10:20  ̴  Káva spojená s diskuzí

10:30 – 11:20  ̴  Slavnostní předání cen Jiřiny Bergatt Jakson
za diplomovou práci v oblasti regionálního rozvoje – předává woLfgAng bergATT, peTrA Šobáňová 

Prezentace oceněných prací
MirosLAv vrTiŠkA  ̴  scénáře rozvoje v koridoru dálnice d3 ve středočeském kraji. 
MArTin MUsíLek  ̴  dopravní model komunikace i/35 ve vysokém mýtě.
ToMáŠ horník  ̴  komunikační a koncepční síť pozemních komunikací v pardubicích. 
neLA křUpALová  ̴  Účast veřejnosti v řízení podle atomového zákona. 
gAbrieLA Liberdová  ̴  návrh využití částečně opuštěné vodárny v lounech.

11:20 – 11:30  ̴  Lenka Tichá, Barbara Vojvodíková
předsTAvení projekTU LUMAT.

11:30 – 11:50  ̴  Leon Chlebek
kovok kopřivnice s.r.o. příkLAd regenerAce zeMěděLského brownfieLdU.

11:50 – 12:10  ̴  Jiří Štěpán
 připrAvovAné projekTy regenerAce brownfieLdů v kopřivnici.

12:15 – 16:00  ̴  Exkurze  
12:15   ̴  odjezd na exkurzi – doprava (autobus) zajištěna. 
13:00   ̴  areál dolu barbora v karviné – provází Libor jALůvkA. 
14:15   ̴  skipová věž v průmyslové zóně František v horní suché – provází MArek cHwisTek. 
16:00   ̴  očekávaný návrat do ostravy. 



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Jméno příjmení, titul

Organizace, adresa, telefon, email

Zůčastním se:

□   Dopolední blok přednášek 

□   Exkurze

Vzhledem k nutnosti zajištění prostor a občerstvení Vás 
žádáme o zaslání vyplněné přihlášky na adresu barba-
ra.vojvodikova@vsb.cz do 5. 10. 2017.

Vstup na seminář je bezplatný.

INFORMACE K SEMINÁŘI 

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

Email: barbara.vojvodikova@vsb.cz

LUMAT - Implementation of Sustainable 
Land Use in Integrated Environmental 
Management of Functional Urban Areas

Cílem projektu je navrhnout strategie řízení pro zlepšení 
kvality životního prostředí v 7 sledovaných funkčních urba-
nizovaných územích ve vztahu k udržitelnému využití půdy. 
Tyto strategie budou vyvíjeny a navrhovány na základě ši-
roké spolupráce aktérů z různých sektorů včetně lokálních 
obyvatel. Strategie řízení by měly zamezit živelnému roz-
růstání měst (urban sprawl), podpořit regeneraci brownfields 
a vznik parků a zeleně pro lepší kvalitu života. Strategie bu-
dou následně realizovány prostřednictvím akčních plánů
Celkem 13 partnerů ze 7 evropských zemí se v rámci projek-
tu LUMAT zabývá integrovaným řízením funkčních urbani-
zovaných území (FUA). Definici těchto území je třeba sjed-
notit, jelikož neexistuje celoevropsky platná definice a každá 
země se k FUA staví odlišně.  Obecně lze funkční urbani-
zované území chápat jako město a jeho okolí, přičemž dané 
město plní funkci pracovního centra, lépe řečeno poskytova-
tele pracovních příležitostí, kam lidé z okolí dojíždějí.
Vznikne 7 pilotních projektů nebo strategií dle potřeb jed-
notlivých regionů.
Projekt LUMAT CE89 je podpořen v rámci programu IN-
TERREG CENTRAL EUROPE. 
Bližší informace najdete v anglickém jazyce na: 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT.html
 
Partneři projektu LUMAT v České republice

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 

Agentura pro regionální rozvoj, 
a.s. je akciovou společností, 
jejímž jediným vlastníkem je 
Moravskoslezský kraj. Byla 

založena za účelem podpory rozvoje regionu a svými čin-
nostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezské-
ho kraje. Veškerou svou činnost zaměřuje ve prospěch kra-
je, jeho obyvatel, ekonomických subjektů a institucí.
Činnosti Agentury pro regionální rozvoj jsou zaměřeny 
zejména na podporu rozvoje inovací, podnikání, investič-

ního prostředí a brownfieldů v Moravskoslezském kraji.  
V oblasti podpory inovací a podnikání se zabývá realizací 
aktivit vyplývajících z  regionální inovační strategie. Co 
se týká oblasti podpory investic a brownfieldů, Agentura 
pro regionální rozvoj se věnuje podpoře příchodu nových 
investorů a zároveň péči o investory stávající. Spravuje 
krajskou databázi brownfields a lokalit vhodných pro in-
vestory/developery.

IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. 

Nestátní nezisková organizace IURS -  
Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. 
byla založena v roce 2001. IURS se 

zabývá problematikou udržitelného rozvoje urbanizova-
ného území. 

Cílem IURS je:
• poukázat na bariéry udržitelného urbánního rozvoje,
• identifikovat a podporovat cesty vedoucí k dosažení 

integrovaného územního rozvoje,
• iniciovat procesy vedoucí k vytvoření vhodných ná-

strojů udržitelného rozvoje území,
• podporovat vytváření hlubšího oborového porozumě-

ní a expertízy,
• poskytovat odborné know-how těm, kdo je potřebují,
• zvýšit společenskou informovanost o podstatě proble-

matiky udržitelného rozvoje.

V současnosti má IURS 30 členů, specialistů v řadě oborů 
souvisejících s rozvojem měst (urbánní rozvoj a urbánní 
regenerace, územní plánování, regenerace brownfields, 
architektura, ekologické aspekty urbánního rozvoje, prá-
vo, sociologie) se zkušenostmi s realizací mezinárodních 
projektů. IURS plní pomyslnou mezeru mezi akademic-
kým sektorem a privátními poradenskými firmami, při-
čemž nabízí zkušenosti s advokacií nových přístupů v 
oblasti urbánní regenerace.

HTTP://BROWNFIELDS.VSB.CZHTTP://BROWNFIELDS.VSB.CZHTTP://BROWNFIELDS.VSB.CZ


