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Trvání projektu od února 2013 do konce října 2013 
Schválená podpora projektu 65p7 AKTION 2013 byla 5 242,- EUR  a  100 000,- Kč 
 
Program projektu 65p7 / AKTION 2013 byl pokračováním aktivit z roku 2012, byl postaven na 
recipročních výměnách podobných programů: 
 
Program začal třídenním pobytem účastníků z TUGraz (15 studentů + 1 lektor) v Brně 21.-23.3.2013.  
Mezinárodní workshop studentů byl doplněn přednáškami českých pedagogů a návštěvou Vily 
Tugendhat. Workshop byl tematicky připraven jako úvod zadání pro letní semestr předmětu 
„Urbanistické navrhování“ pro 15 studentů bakalářského stupně na Fakultě architektury TU Graz. 
Pro řešené území byla zvolena lokalita po továrně KRAS v Brně.  
Program pokračoval exkurzí studentů a pedagogů z Fakulty architektury z Brna do města Graz  
(34 studentů + 4 pedagogové) na začátku zimního semestru 23.- 25. září 2013. Hlavním cílem bylo 
seznámit se s rozvojovými tendencemi presentovanými na přednáškách v Brně koncem roku 2012. 
Během exkurze se uskutečnily 2 přednášky pedagogů z Brna na Fakultě architektury TU Graz  
(Max Wittmann a Karel Havliš). Termín září 2013 byl zvolen proto, aby hlavní cíl exkurze, 
experimentální projekt výstavby obytného souboru 143 bytových jednotek – ECR+ Reininghaus byl v 
pokročilém stadiu rozestavěnosti a důležité fáze experimentu mohly být ukázány již realizované. 
Významné informace o pilotním projektu ECR+ podal na místě Ernst Rainer, který se osobně účastní 
aplikovaného výzkumu zaměřeného na energeticky efektivní urbanismus na TU Graz. Exkurze byla 
komplexně zaměřena transformaci postindustriálního území, pilotní projekt ECR+ je také situován do 
bývalého průmyslového areálu pivovaru Reininghaus. Hodnotné byly také informace o realizovaných 
podpůrných EU projektech na celém území Graz West a plánovací strategie postupné transformace  
s podporou projektů URBAN. Hlavní program exkurze přímo navazuje na přednášku a seminář 
„Transformace postindustriálního území Graz-West“. Je součástí klasifikovaného volitelného předmětu 
„Urbánní strategie“ pro studenty magisterského studia na FA VUT. Předmět má hodnotu 2 kreditů, 
exkurze se zúčastnilo 18 studentů, kteří tento předmět absolvovali v letním semestru.  
Část závěrečného programu exkurze zaměřeného na energeticky šetrné nízkopodlažní obytné soubory 
se neproběhla v celém plánovaném rozsahu. Návštěva měst Gleisdorf a Weiz se neuskutečnila, přístup 
byl omezen stavebními uzávěrami a objížďkami. Z časových důvodů byly proto do programu zařazeny 
ještě nové komplexy sociálního bydlení v Grazu.  
Inovativní koncepty udržitelného a energeticky šetrného urbanismu presentované v rámci projektu 
AKTION 65p7 (zejména přednášky rakouských lektorů spojené s exkurzí v Grazu) zaujaly natolik,  
že po ukončení projektu 65p7 byl pozván přednášející Ernst Rainer ke dvěma veřejným přednáškám 
na Fakultu architektury do Brna. Udržitelnost a energeticky šetrný rozvoj města zaujal i zástupce 
samosprávy městské části Brno – Nový Lískovec, kteří se přednášek také zúčastnili. K praktické 
výměně zkušeností při plánování města by mohlo dojít na jaře roku 2014 na společném projektu 
s našimi studenty a  rakouskými experty aplikovaném na území samosprávy městské části.  
Cyklus realizovaných programů projektu AKTION naplňuje plánované cíle. Zvyšuje kvalitu výuky 
urbanismu na obou fakultách, podporuje konkurenceschopnost absolventů oboru studia architektury  
a urbanismu, iniciativně podporuje přenos teoretických konceptů do praxe. 
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