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          EVROPSKÉ FÓRUM MĚST

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE, MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 
A REAL ESTATE MARKET ADVISORY GROUP EVROPSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMISE OSN VÁS ZVOU NA:

MEZINÁRODNÍ WORKSHOP NA 
TÉMA BUDOUCNOSTI SÍDLIŠŤ
KTERÝ JE SOUČÁSTÍ EVROPSKÉHO FÓRA MĚST

Sídliště představují specifické oblasti měst vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy. 
Vzhledem ke svému postavení v rámci celospolečenského vnímání představují riziko vzniku sociálně 
problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace 
v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Zkušenosti z východní části středně evropského regionu ukazují, 
že se společnost soustředí na řešení spíše stavebně technických standardů domů a chybí komplexní pohled 
na řešení těchto lokalit. 

Jak dál? Jakým způsobem do těchto území koncepčně vstupovat a jak 
nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti 
městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje? 

•  představení a diskuze možných přístupů regenerace panelových sídlišť především 
 v kontextu dlouhodobého horizontu jejich celkové udržitelnosti a kvality bydlení 

•  hledání synergie implementace principů udržitelného bydlení vyplývající z dokumentů 
 UNECE ve specifickém prostředí panelových sídlišť 

Cílová skupina:
•  workshop je určen převážně pro zástupce členských zemí regionu Evropské hospodářské 
 komise, státní správu, municipality a projektanty ze zemí s velkým podílem bydlení 
 v panelových sídlištích 

Jazyk:
• anglický a český

Témata workshopu:



10:30  - 11:00 

11:00  - 11:15 

11:15  - 12:15 

         11:15  - 11:35 

         11:35  - 11:55 

         11:55  - 12:15

12:15  – 12:30 

12:30  - 13:30 

         12:30  - 12:50 

         12:50 – 13:10  

         13:10 - 13:30

13:30 - 14:30 

14:30  - 16:15

 14:30 - 15:00 

      15:00 - 15:30 

         15:30 - 16:15

16:15 - 16:30 

PROGRAM AKCE

Registrace účastníků

Úvodní slovo
zástupce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

BLOK 1 – Úvod do tématu

Fenomén panelových sídlišť
prof. Ing. arch. Michal Kohout - vedoucí ústavu nauky o budovách FA ČVUT v Praze, garant workshopu

Udržitelnost sídlišť
Dr. Elanor Warwick - ředitelka strategického výzkumu Affinity Sutton Housing, Velká Británie

“Sídliště, jak dál?” – představení projektu
doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D. - FA ČVUT v Praze, organizátor workshopu a koordinátor projektu

Přestávka a občerstvení

BLOK 2 - Evropské příklady strategií řešení a dobré praxe

Evropské příklady regenerace panelových sídlišť – dobrá praxe
Ing. arch. Jana Kubánková - FA ČVUT v Praze, organizátor workshopu a výzkumník projektu Sídliště, jak dál?

Projekt regenerace sídliště v Amsterdamu Bijlmermeer  
Joop de Haan - zástupce ředitele Agentury pro řízení projektů města Amsterdam, Nizozemí  

Diskuze
moderátor - prof. Ing. arch. Michal Kohout

Oběd  

BLOK 3 – Jak dál?

Zkušenosti zemí střední Evropy (V4)  
doc. Ing. arch. Lubica Vitková Ph.D. - Fakulty architektury STU v Bratislavě, děkanka, Slovensko

dr hab., inż. arch., prof. PK Anna Agata Kantarek - Fakulta architektury Univerzity Krakov, Polsko

Nové přístupy regenerace sídlišť - projekty v Jilemnici a Štětí
Ing. arch. Filip Tittl - UNIT architekti, koordinátor projektu Sídliště, jak dál?

Diskuze “Jak dál?”
moderátor - prof. Ing. arch. Michal Kohout

Zakončení workshopu

více informací o projektu: www.sidlistejakdal.cz

KONTAKT

doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze 
(organizátor a koordinátor workshopu) 
david.tichy@fa.cvut.cz 
+420 604 620 221

Ing. arch. Jana Kubánková, Fakulta architektury ČVUT v Praze 
(organizátor workshopu)
j.kubankova@gmail.com
+420 777 309 956




