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R e g i s t R u j t e  s e  n a   z a h a j o v a c í  k o n f e R e n c i

Bez RegistRace je pozvánka NEPLATNÁ!

pavilony otevřeny denně  9.00–18.00. 
poslední den 9.00–16.00. PLATí PouzE jEdEN dEN.

23. 4. 2013
Brno – výstaviště

POZVÁNKA NA KONFERENCI

Blok č. 1 
Garant: Mgr. jiří Vajčner, Ph.d., odbor památkové péče, MK ČR

1.  Charta průmyslového dědictví jako současná reflexe 
proměny hodnot – phdr. Benjamin fragner, výzkumné centrum 
průmyslového dědictví, fa Čvut

2.  odstraňování staveb v památkově chráněném území – 
judr. Martin zídek, ředitel památkové inspekce, Mk ČR

3.  zahraniční podpora obnovy památek a dalších oblastí kultury 
z fondů EHP – ing. vladimír Študent, vedoucí oddělení fondů ehp, 
Mk ČR

Blok č. 2 
Garant: Ing. Svatopluk zídek, Česká komora autorizovaných inžený-
rů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů

1.  Přístupy památkové péče k obnově výrobně technických 
staveb – ing. arch. naděžda goryczková, národní památkový ústav, 
generální ředitelství

2.  Konverze pro reprezentativní sídlo firmy / TMT v bývalém 
chrudimském cukrovaru –  ing. aleš Brotan, tMt chrudim, spol. 
s r.o. a Mgr. leoš strouhal, pRvní staveBní chRudiM a.s.

3.  Kulturní život v renesanční sladovně / Žatec – Mgr. zdeňka 
hamousová, starostka města Žatec 

4.  z Předního mlýna / Hotel Budweiss v Českých Budějovicích – 
ing. luděk němec, ph.d., statika ČB

5.  Transformace poválečné průmyslové architektury / budovy 
14. a 15. ve zlíně – ing. arch. petr všetečka

Blok č. 3 
Garanti: Phdr. Benjamin Fragner, Výzkumné centrum 
průmyslového dědictví, FA ČVuT, Ing. arch. Eva dvořáková, 
Národní památkový ústav, generální ředitelství 
 
1.  zábavní park s příběhem / těžní věž dolu Kukla, oslavany – 

phdr. alena lubasová, ph.d., strojírna oslavany, spol. s r.o.
2.  Alternativní turistický cíl / zastřešená vápenka v Albeřicích – 

petr Růžička, autor konstrukce, aRs tignaRia
3.  Nová funkce / Rychlokovárna ve Vítkovicích –  

ing. Milan Šraml, aRs vítkovice, s.r.o.
4.  Hledání životaschopného modelu / Pivovar v Lobči –  

ing. arch. pavel prouza, pivovar lobeč, o.s.

Postup registrace na konferenci:
- jděte na stránky www.bvv.cz/ibf
- klikněte na odkaz „RegistRace návŠtěvníkŮ“
- zadejte váš e-mail
- zadejte registrační kód PAMATKY2013
- vyplňte zobrazený formulář a odešlete

potvrzení registrace a voucher (.pdf) od nás 
obdržíte e-mailem. poté stačí si tento voucher (.pdf) 
vytisknout a přijít na konferenci. v případě problémů 
s registrací pozvánky volejte tel.: +420 541 152 888

nový Život opuŠtěných staveB – 
industRiální stopy
zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno 2013

23. dubna 2013 od 10.00 hod, konferenční pavilon E, sál E2

organizátor akce:  Hlavní mediální partner: 

Využijte možnost zvýhodněného nákupu Stavební knihy 
2013 – Nový život opuštěných staveb – Průmyslové 
dědictví za 390 Kč (běžná cena 480 Kč)

Partneři: 


