
Srdečně zveme na
mezinárodní workshop

Udržitelná sídla 

18.-19. října 2011 | Hostětín, Bílé Karpaty

Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a
zahrnutí principů udržitelného rozvoje  urbanismu a pojetí městské a venkovské

krajiny. 
Poskytuje prostor pro mezioborové diskuse a společnou tvorbu studentům

doktorského  případně magisterského studia, pedagogům, expertům a
pracovníkům nevládních organizací.

Program

Úterý 18.10.

  9,00 odjezd autobusem od Fakulty architektury, Poříčí 5, Brno
11,00  prohlídka rekonstruované MŠ v obci Pitín   

(www.http://www.pitin.cz/cz/show/295*Rekonstrukce-MS)
12,30 ubytování a oběd v Centru Veronica Hostětín
13,30–15,30 exkurze po modelových projektech v Hostětíně – 1. část
15,45–17,15 prezentace 

Marie Římanová, Robert Sedlák, program Prostory Nadace Partnerství: 
Inspirativní příklady zahraničních měst, která naplňují vizi udržitelných 
sídel

17,15-18,00 prezentace
Jan Labohý, Ekologický institut Veronica
Příklady měst, která přistoupila k Úmluvě starostů a primátorů, evropské 
síti měst s důslednou komunální politikou ochrany klimatu

18,00 večeře
19,30 diskusní večer, v jehož rámci proběhne 2. část exkurze Hostětínem
 

Středa 19.10.

Workshop je pořádán v rámci projektu OP VK Inovace magisterského a bakalářského studijního programu
Architektura a urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně - implementace principů trvale udržitelného rozvoje

do výuky (Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/2.2.00/15.0485)



 9,00 zahájení konferenčního programu
Heinrich Pifko, Fakulta architektury, STU Bratislava
Udržitelný rozvoj měst – vize
Přihlášené příspěvky doktorandů – pořadí bude upřesněno
Hana Urbášková, Fakulta architektury, VUT Brno
Shrnutí workshopu a závěrečné slovo

13,30 oběd
14,30 odjezd autobusu do Brna

V pondělí 17.10.2011 nabízíme účastníkům workshopu možnost bezplatné
účasti na přednáškovém cyklu zahraničních expertů na Fakultě architektury VUT
v Brně (Poříčí 5, 639 00 Brno), jenž nese také název Sustainable Settlement a
na který bude workshop v Hostětíně navazovat. 

Jednacím jazykem workshopu je čeština/slovenština.

Přípravný tým konference
Přípravný výbor: Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D, Doc. Ing. Josef Chybík, CSc.,
Ing. arch. Petr Novák,  Fakulta architektury VUT Brno || RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., Ekologický
institut Veronica. 

Pořadatel
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury

Organizátor 
ZO ČSOP Veronica | Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86, 687 71 Bojkovice | tel. 572 641 855 | stanislava.hasonova@veronica.cz |
www.hostetin.veronica.cz, kontaktní osoba: Stanislava Hasoňová

Více informací naleznete na www.hostetin.veronica.cz a a na

www.fa.vutbr.cz

Organizační pokyny

Ubytování, stravování, účastnický poplatek

Konference se koná v Centru Veronica Hostětín. Účastníci workshopu budou ubytováni
v Hostětíně přímo v budově vzdělávacího střediska, případně v hostětínské turistické
ubytovně. Snídaně, obědy a večeře budou k dispozici přímo v budově vzdělávacího
střediska. Účastnický poplatek se neplatí.
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