V úterý 18. 10. 2016 proběhl v Sále architektů pražské Staroměstské radnice 3. ročník
celostátní konference Trendy evropského stavebnictví. Hlavním tématem konference,
která byla součástí cyklu SMART CITY 2016, byla přestavba a využití brownfields.

Konference se konala pod záštitou primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové, kterou
zastupovala její náměstkyně, paní Mrg. Petra Kolínská.
Hosty a účastníky konference jménem pořadatelů přivítala Ing. Miloslava Veselá.
Slavnostní zahajovací blok konference postupně uvedli svými zamyšleními k problematice
paní Mgr. Petra Kolínská (také z pohledu předsedkyně Komise Rady hl. m. Prahy pro
dohled nad přípravou Metropolitního plánu), JUDr. Jan Blecha, náměstek ministryně pro
sekci veřejného financování MMR ČR, Ing. arch. Naděžda Goryczková, generální ředitelka
NPÚ ČR a Ing. Svatopluk Zídek, zde jako předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT
& ČSSI.

Bloku věnovanému představení konkrétních projektů a realizací předsedal Ing. arch. Ondřej
Šefců, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze.
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Projekt revitalizace Masarykova nádraží a proměnu bývalé pražské továrny Walter
prezentoval Ing. Petr Palička, ředitel českých real estate projektů Penta Investments.
Připomněl, že do oblasti real estate začala Penta investovat již v roce 2005. Brownfield
Waltrovky, bývalé továrny na letecké motory, koupila Penta od irské developerské
společnosti Red Group v roce 2012 se záměrem proměnit území na novou rezidenční čtvrť s
kancelářskými a obchodními prostory. V roce 2015 se úspěšně dokončila první kancelářská
budova Aviatica a koncem roku 2016 budou dokončeny první rezidenční jednotky.

Z plánovaných projektů posluchače podrobně seznámil s multifunkčním projektem „Prague
Central Business District“, který vznikne na pozemcích okolo Masarykova nádraží. Je
projektovaný společností Zaha Hadid Architects. Zdůraznil zásadu společnosti, kde „...každý
projekt Penty je synonymem vysokého standardu a kvality. Do brownfieldů přinášíme život,
do měst světovou architekturu. Všechno se silným akcentem na životní prostředí.“

Ing. Leoš Anderle, výkonný ředitel SEKYRA GROUP, věnoval svoji přednášku
participativnímu plánování. Po krátkém představení společnosti a projektů Žižkov City a
Rohan City přítomné podrobně seznámil s projektem Smíchov City. Důraz kladl na moderní
architekturu a velkorysý urbanismus, který dle názoru společnosti spolu s výbornou dopravní
dostupností a občanskou vybaveností přiláká klienty kancelářských i bytových prostor.
Společnost se dlouhodobě věnuje také velkorysé proměně veřejných prostor vč.
odpočinkových zón a zeleně.
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Ing. David Koppitz, ředitel Odboru regionální politiky MMR ČR, představil program MMR:
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem programu by mělo být
především zvýšení kvality života, snížení energetické náročnosti, úspory mandatorních
výdajů či řešení klíčových problémů v jednotlivých městech s důrazem na vzájemné
propojení, harmonizaci a synergii. Apeloval na akvizici širšího partnerství veřejného sektoru
a firem. V neposlední řadě specifikoval Národní dotační titul Demolice budov v sociálně
vyloučených oblastech a připomněl formální povinnosti, které musí úspěšný žadatel splňovat.
Ing. Zídek, Svatopluk představil platformu Industriální stopy přednáškou 30 let práce při
ochraně průmyslového dědictví. Vznik Platformy inicioval odstřel železničního nádraží na
pražském Těšnově z roku 1985, který se stal symbolem necitlivého přístupu úřadů
k památkám. Posluchače seznámil s prací, která směřuje ke změně nazírání technické i
laické veřejnosti na industriální památky. Hlavní akcí směřující ke splnění těchto cílů se stalo
Bienále Industriální stopy, pořádané od roku 2001. Připomněl rovněž založení Sekce na
ochranu průmyslového dědictví při NTM, aktivity Výzkumného centra průmyslového dědictví
FA ČVUT v Praze, nebo řadu vydaných tematických publikací.

Výše zmíněné přednášky si můžete prohlédnout na stránkách konference
www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2016/tes-2016
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