
REFILL KANCELÁŘ
Probouzíme spící místa, vracíme život opuštěným budovám







DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ

Moderní strategický nástroj pro rozvoj města

Má specifická pravidla

1. nabízí pronájem za symbolickou nebo nízkou cenu na omezenou dobu

2. nabízené budovy a prostranství často nesplňují běžné standardy pronajímaných 

prostor 

3. zaměřuje se na podporu kulturních a sociálních projektů nebo start-upy



JAK OSTRAVA K REFILLU 
PŘIŠLA

Průběh mezinárodního evropského projektu

→ mezinárodní EU projekt

→ odbor strategického rozvoje SMO

→ přizvání zástupců z ostravských institucí na evropská setkání

→ analýza zájmu o dočasné užívání 

→ inspirace zahraničními městy 

→ projednání a schválení zakázky SMO



ROLE COOLTOURU

Kulturní centrum Cooltour Ostrava

Máme za sebou:

• aktivní přístup a konkrétní návrhy k použití DÚ v Ostravě

• analýza zájmu a vypracování koncepce fungování služby/kanceláře

• po projednání městem a roce a půl práce na REFILLU pověřilo město Kulturní centrum Cooltour

Ostrava z.ú. realizací pilotního projektu





PRÁZDNÉ PROSTORY V 
EVROPĚ

V mnohých evropských městech je problém prázdných budov výraznější 

Další města zapojená do projektu Refill:

• Atény

• Helsinky

• Riga

• Poznaň

• Brémy

• Nantes

• Ghent





BENEFITY DOČASNÉHO 
UŽÍVÁNÍ

PRO VLASTNÍKY

• zamezení dalšímu chátrání budov

• zvelebení prostranství

• nalezení nové funkce prostoru

• snížení nákladů na údržbu

• rekultivace historických industriálních budov

• zvýšení hodnoty a zájmu o prostor

PRO UŽIVATELE

• příležitost pro start-upy

a neziskové projekty (kulturní, sociální a 

kreativní)

• možnost vyzkoušet svůj nápad „nanečisto“

• nízkonákladové prostory



PŘÍNOS PRO OSTRAVU
JAK MŮŽE DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ BUDOV A PROSTRANSTVÍ NAPOMOCI 
NAŠEMU MĚSTU?

1. oživuje městské části a zvyšuje atraktivitu města

2. zvyšuje zájem obyvatel a zapojení do rozvoje města

3. snižuje negativní sociální jevy v okolí chátrajících nemovitostí

4. podporuje start–upy a začínající podnikání 

5. navazuje dialog mezi městem a veřejností – první zkušenost se svěřením městotvorné služby 

nezávislému subjektu





CO SE V REFILL KANCELÁŘI 
DĚJE?

Nabízíme podporu před zahájením i v průběhu projektu:

• mapujeme prázdné budovy a prostranství a evidujeme je v databázi

• komunikujeme s vlastníky 

• jsme kontaktním místem pro kreativní zájemce s projektem 

• jsme k dispozici v konzultačních hodinách jako projektová podpora

• spolupracujeme s městem a obvody

• nabízíme možnost využívat kancelář k práci na projektech – organizujeme diskuse, tematické 

projekce a workshopy – medializujeme průběh projektu



PRAKTICKÉ INFORMACE
Adresa

Českobratrská 1888/14, 702 00 Ostrava

Konzultační hodiny

Pondělí a středa od 8:00 do 17:00, ve zbylé pracovní dny po předchozí domluvě.

Služba je provozována zdarma.

Projekt kanceláře financuje město Ostrava, realizátorem je kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú.

Kontakty

www.refillova.cz

info@refillova.cz





































CHYSTANÉ AKCE REFILLU

• 17. října – promítání filmu Industriály s debata s architektem Tomášem 
Čechem z architektonické platformy Polychrome

• 25. října – Ostravský restart krajiny, přednáška geomorfologa Jana 
Lenarta z Ostravské univerzity 

• 9. listopadu – Jak zachránit věž a udělat z ní kulturní centrum, 
prezentace projektu Zauhlovačka podpořeného Nadací Via

• 14. listopadu – promítání filmu Lidský rozměr

• 22. listopadu – Ústíčko vs. Ostrava




