V poslední době se již projekty zaměřují na komplexní řešení využití dešťové
vody a to zejména v místě jejího dopadu,
případně retence s jejím možným pozdějším využitím (např. zálivka zahrad
nebo veřejné zeleně). Další možností je
zasakování dešťové vody do podloží pomocí speciálních systémů.

Na konferenci byly předneseny příspěvky zahraničních účastníků, kteří uvedli
příklady řešení této problematiky z Vídně, Paříže, Hamburku a dalších velkých
světových měst.
Na území ČR je možné již také hledat
inspiraci u již realizovaných projektů
např. na webových stránkách projek-

tu „Počítáme s vodou“ a je možné se
s nimi seznámit v aplikaci „Mapa přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou“.

Ing. Zdeňka Kučerová
Ústav územního rozvoje

INŽENÝRSKÝ DEN
Konání Inženýrských dnů patří k tradicím inženýrských komor v evropských zemích. Český Inženýrský den
pořádá Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) spolu s Českým svazem
stavebních inženýrů (ČSSI) ve dvouletých nebo ročních intervalech k aktuálním tématům stavebnictví a stavební kultury. Podobně jako v zahraničí
mají inženýrské dny vysokou odbornou
a společenskou prestiž. Častým místem
konání v posledních letech se stává brněnské výstaviště a časem doba konání
Mezinárodního stavebního veletrhu.

dy, jejichž řešení přináší žádané oživení
historických městských center.

Inženýrský den 2017, pořádaný ve spolupráci s Brněnskými veletrhy, byl současně zahajovací konferencí doprovodného programu stavebního veletrhu.
Konal se 26. dubna 2017 v sále Morava
pavilonu A brněnského výstaviště a byl
věnován Návratu života do historických center měst. Záštitu Inženýrskému dni 2017 poskytly Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo kultury,
Svaz měst a obcí, Asociace pro urbanismus a územní plánování.

Program Inženýrského dne byl rozdělen do tří bloků. V prvním bloku
vystoupili představitelé státní správy a nevládních organizací s pohledy
na celkovou koncepci oživení historických center. O návratu života do historických center měst z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj hovořil
Ing. Roman Vodný. Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón se věnovala Ing. Michaela Exnarová z Ministerstva kultury, o ochraně hodnot
v území promluvil JUDr. Marek Hanák
z Kanceláře veřejného ochránce práv
v Brně. Nevládní organizace zastupovali doc. Ing. arch. Petr Durdík z Asociace
pro urbanismus a územní plánování ČR,
který se zabýval proměnou historických
center měst v současných podmínkách
a Bc. Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, který se zamýšlel nad kvalitou života v historickém centru a odpovědnosti samosprávy.

Historická centra měst, jejich obnova
a oživení, se stávají centrem pozornosti
samosprávy, odborné i široké veřejnosti.
Střetávají se tu zájmy a požadavky památkové ochrany, majitelů domů, řešení
veřejného prostranství a dopravy. Citlivé vyvažování potřeb a možností všech
zúčastněných, využití programů finančních podpor, snaha o zachování bytové
funkce a zajištění atraktivity veřejných
prostranství jsou zpravidla předpokla-

Druhý a třetí blok byl věnován dobrým příkladům z praxe historických
měst, ať už realizovaným nebo připravovaným. Všem těmto vystoupením
byla společná hluboká znalost historie
místa a jeho problémů, pečlivá příprava záměru s účastí veřejnosti a zaujatost pro naplnění záměru. Účastníkům
Inženýrského dne byly představeny
změny center měst Brna, Opavy, Trnavy, Havlíčkova Brodu, Příboru, Písku

56

a Znojma. Ve vystoupení přednášejících zazněla silná i slabá místa záměrů
na proměnu historických center a úskalí jejich realizace v praxi. Za důležitou
stránku všichni označovali potřebu komunikace s občany města, veřejné diskuse představitelů samosprávy a autorů návrhů řešení s veřejností.
Informační centrum ČKAIT, které vydává každoročně k zahájení Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně ročenku
Stavební kniha kterou letos věnovalo tématu Inženýrského dne. Jednotlivé statě, doprovázené řadou fotografií,
jsou věnovány regeneraci historického jádra Žatce, vzniku Společenského
centra Breda a Weinstein v Opavě, revitalizaci náměstí v Havlíčkově Brodě,
přeměně komplexu budov piaristického
kláštera v Příboru a proměnám center
měst Znojma, Chebu a Trnavy.
Součástí každé Stavební knihy jsou
údaje o výsledcích bytové výstavby
v ČR za uplynulý rok, tentokrát tedy
za rok 2016. V této části ročenky najdeme údaje o počtu zahájených a dokončených bytů, o vydaných stavebních povoleních na stavby pro bydlení
v tabelačním uspořádání za jednotlivé
roky 2013–2016, o velikosti a hodnotách bytů dokončených v roce 2015.
Podklady pro tuto část Stavební knihy
připravuje Český statistický úřad.

Marie Báčová
ČKAIT
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