Curriculum Vitae

1. Příjmení:

Bařinka

2. Jméno:

Karel

3. Datum narození:

13.9.1964

4. Národnost:

česká

5. Stav:

ženatý

6. Vzdělání:
Instituce:

Fakulta architektury VUT Brno - architektura

Doba studia:
Obor:

9/1983 – 5/1988
architektura

Titul / Dosažené vzdělání:

Ing. arch.

7. Jazykové znalosti (5 – nejlepší, 1 – nejhorší):
Jazyk

Čtení

český

Mluvení

Psaní

mateřský jazyk

anglický

4

4

4

ruský

3

3

3

německý

4

4

4

8. Členství v organizacích:
Česká komora architektů (od r. 1994), autorizovaný architekt – pozemní stavby, územní
plánování, zahradní a krajinářské úpravy, interiéry (číslo autorizace 00979), velká autorizace,
Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s. (od r.2006-nyní),
Národní síť zdravých měst ČR (NSZM ČR), expert pro oblast územního rozvoje (od 2016)
9. Další znalosti a dovednosti: MS Office, ŘP sk. B
10. Současná pozice:

svobodné povolání, architekt

11. Klíčová kvalifikace:
project management přípravy a realizace staveb, konzultační a
poradenská činnost v územním plánování a ve stavebnictví se zaměřením na obnovu areálů typu
brownfields, strategické plánování, územní plánování se zaměřením na udržitelný rozvoj. Zapsán
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v seznamu ČKA proškolených organizátorů a porotců architektonických soutěží. Externí vyučující
v Ateliéru architektonické tvorby, VUT Fakulta stavební, Brno, Ústav architektury (2016).
12. Přehled zaměstnání:
Období (od – do)

3/1991 – nyní

Místo

Brno, Česká republika

Firma

vlastní kancelář, kbd&p architects

Funkce

majitel, architekt

Popis práce

Specializace na revitalizaci brownfields, obnovu nemovitých kulturních
památek, konzultační a poradenská činnost, project management –
zajištění všech fází přípravy a realizace staveb pro bydlení, sport a
rekreaci, komerční nemovitosti. Územní plánování. Design
interiérového vybavení (www.archbarinka.cz).

Období (od – do)

10/2013 – 11/2014

Místo

Brno / Praha / Ostrava, Česká republika

Firma

Institut pro udržitelný rozvoj sídel, z.s.

Funkce

Prezident spolku, a člen rady sdružení (2011-2014), nyní řadový člen,
senior consultant

Popis práce

Zaměření na plánování udržitelného rozvoje sídel, efektivní využití
území, podporu revitalizace brownfields, a energeticky efektivní řešení
v územním rozvoji. Management mezinárodních projektů, znalostní
partner, expert. ( www.iurs.cz ).

Období (od – do)

1/2003 – 1/2014

Místo

Brno / Praha / Ostrava, Česká republika

Firma

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o./ DHV CR spol.s r.o.(do r.2012)

Funkce

vedoucí projektů divize prostorového plánování

Popis práce

Project management v oblasti přípravy a realizace staveb, poradenská
a konzultační činnost ve výstavbě, prostorové plánování, posuzování
investičních záměrů, urbanismus a územní plánování, strategické
plánování, koncepce a studie využití problémových území, revitalizace
brownfields, navrhování staveb obytné a občanské výstavby, staveb
pro sport a rekreaci, průmyslových zón a veřejných prostor v ČR a
zahraničí.

Období (od – do)

1992

Místo

Vídeň, Rakousko

Firma

Architekt Dipl.Ing.Wilhelm Schmid

Funkce

projektant

Popis práce

Studie a projekty pro stavební povolení objektů sociální obytné a
občanské výstavby, spolupráce při zpracování územně plánovací
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dokumentace obcí Dolního Rakouska v okolí St.Pöltenu, Kremsu a
Tullnu.

Období (od – do)

9/1988 – 3/1991

Místo

Brno, Česká republika

Firma

Státní projektový ústav obchodu

Funkce

projektant

Popis práce

Projektování objektů pro obchod a přechodné ubytování/hotelů.

13. Účast na vybraných projektech (ve většině projektů v pozici vedoucího projektu):


Konzultační činnost a projektový management při přípravě a realizaci staveb, pro Delta
Projektconsult, s.r.o., 2016-nyní



Studie rozhledny, Hrušovany nad Jevišovkou, 2016



Změna č,2 Územní plán Hrušky, 2016



Územní studie ÚS-74 Sladkovského-Pode Mlýnem, Olomouc, 2016



Aktualizace koncepce dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti, 2016



Studie rekonstrukce radnice, Bzenec, 2016



Ústavní soud ČR, Brno – architektonický návrh interiérů, organizace architektonické soutěže,
přezkušovatel soutěžních návrhů, 2016



SUSREG (Stimulace udržitelného regionálního rozvoje pomocí strukturovaných přístupů), EU
Projekt programu IEE (Intelligent Energy Europe), koordinátor partnera projektu v ČR (IURS, z.s.),
Projekt zaměřený na energeticky efektivní řešení a obnovitelné zdroje energie v oblasti
udržitelného územního plánování, případová studie revitalizace městské části Brno Bronx (ve
spolupráci s DEA, energetická agentura, s.r.o.), 2013 - 2015



Studie proveditelnosti, areál zámku Hrušovany nad Jevišovkou, 2015



Koncepce dětských hřišť a sportovišť v Mohelnici, 2015



Expertní posudek projektu/územního plánu financovaného z IOP, Ernst&Young, MMR ČR, 2013



Územní plán Hrušovany nad Jevišovkou, návrh pro společné jednání, 2015



Územní plán Česká Kamenice, návrh pro společné jednání, 2014,



Územní plán Ropice, 2015,



Studie volnočasového areálu u Prahy, 2013



Studie proveditelnosti, areál zámku Chotěbuz, 2013



Územní plán Kunštát, 2012



Studie proveditelnosti, revitalizace bývalé školy v Heřmanicích na domov pro seniory / bydlení,
Starý Jíčín, 2011



Koncept rozvoje areálu suchého doku, industriálního parku a komerční zóny v Oděse, Ukrajina,
mezinárodní projekt LINK, 2011



Studie využitelnosti bývalého armádního velkoskladu PHM Halenkov, Obec Halenkov, 2010



Projekt regenerace sídliště Muglinov, Slezská Ostrava, MOb Slezská Ostrava, 2010



Koncept rozvoje dvou průmyslových zón v městech Teplodar a Trostyanec, Ukrajina, mezinárodní
projekt LINK, 2010



Územní studie využití rekreačního potenciálu specifické oblasti Luhačovicko, Zlínský kraj, 2010
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Investiční záměr, Nový městský fotbalový stadion pro 30.000 diváků, Ostrava, Svinov, Statutární
město Ostrava, 2009



Územní studie v lokalitě Ostravská – Rudná, Statutární město Ostrava, 2009



Studie proveditelnosti, revitalizace kasáren Jaslo, Město Hranice, 2009



Koncepce rozvoje průmyslové zóny v městě Alchevsk, Ukrajina, projekt LED Project Ukraine / US
AID, 2009



Územní plán Bohušov, Obec Bohušov, 2006-2009



Studie proveditelnosti, revitalizace Dukelských kasáren, Město Opava, 2008



Dokumentace pro územní řízení, Národní sportovní centrum Morava (nový městský
multifunkční stadion), management v konzorciu Projektsudio EUCZ a Hutní projekt Ostrava,
Statutární město Ostrava, 2008



Investiční záměr, Národní sportovní centrum Morava (nový městský multifunkční stadion),
Statutární město Ostrava, 2007



OLZA Multipark, Český Těšín, architektonicko-urbanisticá studie centra s nákupními galeriemi a
objekty volnočasovývh aktivit, Hutní projekt Ostrava, 2008



Studie využitelnosti areálu v ulici Strojárenskej, Košice, Košický samosprávny kraj, 2007



Studie proveditelnosti a posouzení záměru projektu revitalizace areálu Karnola, muzeum a
multifunkční využití, Město Krnov, 2007



Koncepce rozvoje dvou průmyslových zón v městech Dzhankoy a Vinitsia, Ukrajina, projekt LED
Project Ukraine / US AID, 2007



„Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Ústeckého kraje“, Ústecký kraj a
CzechInvest, 2006



„Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Libereckého kraje“, Liberecký kraj a
CzechInvest, 2006



Koncepce rozvoje dvou průmyslových zón v městech Novohrad-Volynsky a Komsomolsk, Ukrajina,
projekt LED Project Ukraine / US AID, 2006



Studie regenerace dolu Pokrok v obci Petřvald, 2006



Studie regenerace dolu Žofie v obci Orlová, 2006



Studie proveditelnosti městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích, 2006



„Studie využitelnosti budovy Městských lázní v Plzni“, 2006



„Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu“ – projekt Ministerstva pro místní rozvoj,
revitalizace brownfields na území Středočeského kraje, www.brownfieldsinfo.cz, vedoucí
projektu za DHV CR, partneři projektu EC Harris, Statutární Město Brno, ČVUT Praha, IURS, 2004 –
2006



„Industrial Estate Strategy“ – mezinárodní projekt strategie rozvoje průmyslových zón,
demonstrační projekt v úrovni dokumentace k územnímu řízení průmyslových zón Mošnov a
Červený Dvůr, Krnov, Moravsko-Slezský kraj, partneři projektu GSDI (IRL) a Tecnova (FR),
CzechInvest, 2004



„Program regenerace MPZ Moravský Krumlov“, 2004



„Pasport a studie využitelnosti bývalého vojenského areálu ve Vamberku“, 2004 – 2005



„Studie proveditelnosti Multifunkčního centra v Kladně“, 2004



„Studie vlivů výstavby rychlostní silnice R52 v Mikulově“, 2004



„Studie Brownfields v Brně“, 2003



„Vyhledávací studie pro výběr ploch pro lokalizaci průmyslových zón nebo území pro strategické
služby v ČR, region NUTS II., Severovýchod“, 2003
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„Koncepce zachování a obnovy památek JMK“ – 4 etapy pasportizace cca 700 nejvýznamnějších
nemovitých památek JMK, identifikace hlavních problémů, návrh koncepce zachování a obnovy
památkově chráněných nemovitostí, 2002 – 2004

Další projekty a realizace zajišťovány z pozice hlavního a zodpovědného architekta, jako autor
případně spoluautor, kbd&p architects:


Soutěžní návrh, revitalizace areálu Perla (brownfields), Ustí nad Orlicí, 2014



Bytový dům, ul.Křižíkova, Praha-Karlín – návrh, 2014



Rodinný dům v obci Březina – návrh, dokumentace ke stavebnímu povolení, HIP, 2010



Studie obytné zóny Záhony v lese, k.ú.Trávník, Kroměříž – návrh, 2010



Dům služeb v obci Kujavy – návrh, dokumentace ke stavebnímu povolení, HIP, 2008 – 2009



Studie obytné zóny Sady, Tečovice, MM Zlín, 2008



Tenisová hala v Rýmařově – návrh, zajištění územního rozhodnutí, podklady pro vydání
stavebního povolení, HIP, 2005 – 2008



Skladový areál firmy Translignum, Modřice (průmyslová zóna) – návrh, zajištění stavebního
povolení, HIP, 2004 – 2006



Rodinný dům v Rýmařově – návrh, realizace, HIP, 2004 – 2005



Sportovní hala v Jaroslavicích – návrh, spolupráce s Ing.arch.I.Palackým, 2004



Výrobní areál Rojana v Rýmařově – návrh a dozor při realizaci areálu pro výrobce
nadstandardních kuchyní, HIP, 2001 – 2002



Rodinný dům ve Velkých Losinách – návrh a realizace rodinné vily, HIP, 2000-2002



Provozní část s jídelnou Ministerstva financí ve Vídni, spolupráce s partnerskou kanceláří
Arch.Dipl.ing.H.Strixnera a Ing.arch.I.Palackým, Wiener Neudorf, Rakousko – 2000-2001



Urbanistické studie, ÚP a Změny ÚP obcí a měst v okresech Třebíč (Dukovany-regulační plán
centra obce, Rouchovany, Rokytnice nad Rokytnou, Komárovice, Vícenice u Náměště nad
Oslavou, Budišov, Valdíkov, Jakubov, Střítež), a Zlín (Slavičín) – 1997 – 2004,



„Koncepce rozvoje cestovního ruchu / cyklostezky mikroregionu Dukovany – Rouchovany“, 2000



„Návrh na využití obnovitelných zdrojů energie (biomasy) při centrálním zásobování teplem obce
Dukovany“ – konzultační činnost pro zpracovatele studie, rakouskou společnost AGRAR PLUS,
St.Pölten, 1999 – 2000



Tělocvična u Základní školy v Čáslavicích – návrh, 2002



Rodinný dům v Rajhradě – návrh, 2002



Kloster Wiener Neudorf, škola v Poechlarn, Klaeranlage Wiener Neudorf – zajištění podkladů
k návrhům rekonstrukcí, spolupráce s partnerskou kanceláří Arch.Dipl.ing.H.Strixnera a
Ing.arch.I.Palackým, Wiener Neudorf, Rakousko, 2002



Rodinný dům v Kurdějově – spolupráce s Ing.arch.I.Palackým, 2002



Urbanistická studie areálu Bauhaus a městského koupaliště v Jihlavě – spolupráce s Low a spol.
pro DHV CR s.r.o., 1999



Obytná zóna rodinných domů, dopravní a technická infrastruktura v obcích Budišov a Komárovice
– DUR, 1999 – 2004



Dvougenerační rodinný dům v Brně Líšni – návrh a realizace, HIP, 1997 – 2002



Dům s pečovatelskou službou v Rouchovanech – návrh a projekt ke stavebnímu povolení, 2002



Základní škola v Čáslavicích – návrh a projekt ke stavebnímu povolení, 2001
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Justiční palác ve Vídni – zajištění podkladů k návrhu rekonstrukce, spolupráce s partnerskou
kanceláří Arch.Dipl.ing.H.Strixnera a S&S projektem, v.o.s., Brno, Wiener Neudorf, Rakousko,
2000



Doplněk Územního plánu Zóny Sv.Hostýn, spolupráce s Low a spol., 1998



Horní náměstí ve Slavičíně – návrh, projekt a realizace, HIP, 1994 – 1997

14. Publikační činnost:

– Co s nimi? Veřejná správa a brownfields, REALIT 7/2007
– Nemovité kulturní památky Jihomoravského kraje, návrh koncepce
obnovy, REALIT 9/2007


Odstranění ekologických škod je prvním krokem k revitalizaci,
Revitalizace bývalého skladu PHM v Halenkově, REALIT 12/2010



REAL EXPO 2008, Mnichov, Zpráva z realitního trhu, 10/2008



REAL EXPO 2010, Mnichov, Zpráva z realitního trhu, 10/2010



REAL VIENNA 2010, Vídeň, Zpráva z realitního trhu, 5/2010



Problémy, výhody a nevýhody investic do brownfields v roce
2011, REALIT 8-9/2011



Případové studie projektu SUSREG, energeticky udržitelné
plánování v území, Urbanismus a územní rozvoj 4/2015



Dánsko: 3 projekty udržitelného městského plánování, SMART
CITIES 2/2016

15. Přednášková činnost: – Projekt BROWNTRANS, regenerace brownfields v Bulharsku a
Rumunsku, transfer know-how, mezinárodní konference na téma
územního rozvoje REALCORP, Řím, 5/2013
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