
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska si Vás společně se statutárním městem Jihlava dovolují 
pozvat k účasti 

na XXX. konferenci sdružení, která se uskuteční 
 

v Jihlavě od 15. do 17. října 2020 
(Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15)  

na téma  
„Revitalizace historických center sídel (mobilita, parkování, oživení a moderní architektura)“ 

 
V souvislosti s rozvojem a modernizací měst je stále více skloňována revitalizace historických center. Téma, 
které prostupuje všedními problémy od nedostatku parkovacích míst po strategická rozhodnutí, jako je 
například zakomponování prvků moderní architektury do historické zástavby, je nutné uchopit s rozvahou a 
širokým rozhledem. A právě to bude posláním březnové konference – předvést příklady dobré praxe nejen 
z Jihlavy, ale i dalších zahraničních měst, nabídnout účastníkům inspiraci a možnost odborné diskuze před 
uskutečněním dalších kroků směrem k udržitelnému rozvoji.  
  

Program konference:  
 
Moderátor: Radek Tulis 
 
15. října  2020 - čtvrtek 

08.30 – 10.00 Registrace účastníků – Dělnický dům Jihlava 
09.30 – 10.00 Tisková konference – Dělnický dům Jihlava   
10.00 – 11:00 Uvítání primátorkou města Jihlava  
   Uvítání předsedou SHS ČMS     
   Pozdravné projevy – MK, MMR, NPÚ …. 

Téma bloku – obnovení historických center (obnova architektonického dědictví) 

11.00 - 11.20 revitalizace Masarykova nám. (doc. Ing. arch. Cikán)  
11.20 - 11.40 revitalizace příklad z Rakouska – univerzita Krems                                                        
11:40 - 12:00 proměna historického centra Havlíčkova Brodu (Bc. Honzárek)  
12.00 - 12.20 Horácká multifunkční aréna (Ing. arch. Chybík)  

12:20 – 12:40 Informace pro členy SHS ČMS 

12.40 – 14.00 oběd (restaurace Pilsner Urquell Original restaurant, přízemí) 

Téma bloku – oživení  

14.00 - 14.30 Jihlavské Havíření (Ing. Součková)  
14.30 - 14.50 Morový průvod Brtnice (Ing. Štěpán)                                                                                         
14.50 - 15.10 Mezinárodní festival dokumentárních filmů (MgA. Hovorka) 
15.10 - 15.30 sv. Martin v Jihlavě a Jihlavský kapří den (Ing. Kolář. Ing. arch. Laštovička)  
 

15.45 - 16.00 Pauza na kávu (salonek v patře u hlavního sálu) 

16.00 - 18.00 Doprovodný program (dle vlastního výběru): 
 

1) prohlídka Hrádečku  
2) prohlídka pivovaru s degustací piva 

 
19.30 - 23.00 Slavnostní večer s živou hudbou - hotel Gustav Mahler  
 



 
16. října 2020 – pátek 
 
Téma bloku – revitalizace/moderní architektura  
 
08.30 - 09.00 Registrace účastníků 
 
09:00 - 09:30 Problémy restitucí a regenerace MPR Tábor (doc. RNDr. Vaníček, CSc) 
09.30 - 10:00  Představení prací studentů UMPRUM (Ing. Akad. Arch. Šépka)  
10:00 - 10:30 Jihlavské historické domy + Archaia (VUT FA Brno, Ing. arch. Zíka)  
10.30 - 11.00 Revitalizace Masarykova náměstí č. 21 (Ing. arch. Štěpán)  
 
11.00 - 12.00 diskuze 
 
Závěr konference – zhodnocení, výstupy… 
 
12.30 - 14.00 Oběd, káva (restaurace Pilsner Urquell Original restaurant, přízemí) 
 
14.00 - 16.30 Doprovodný program (dle vlastního výběru):  
 
1) prohlídka ZOO – „Plazinec“ (Ing. Vašák ředitel ZOO) 
2) prohlídka radnice nebo ZUŠ – rekonstrukce historické budovy (Dr. Ing. arch. Huňáček)  
3) prohlídka historického centra města (Mgr. Čermáková)  
 
 
17. října 2020 – sobota 
 
08.30 - 09.00 Registrace účastníků 
09:00 – 11:00 Workshopy na téma:  

 Revitalizace Masarykova nám. – místo konání – zasedací místnost rady města Jihlava  

 Modeta – místo konání – zasedací místnost zastupitelstva města Jihlava 

 Stavební řád – salonek hotelu Gustav Mahler  
 
 
 
 


