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 ÚVOD 

tato otázka je leitmotivem významné mezinárodní konference resitE, která se odehraje ve 
veletržním paláci Národní Galerie v praze.
Diskuse a příspěvky k tématu připravilo bohaté spektrum domácích i mezinárodních expertů 
ze čtyř oblastí: design, soukromý development a finanční sektor, představenstvo samospráv, 
komunit a neziskového sektoru.
všechny příspěvky hledají styčný bod, kdy se ve vzájemném dialogu setkávají tyto zájmové 
skupiny s rozdílným přístupem k městům a jejich veřejným prostranstvím.

národní Galerie - Veletržní palác 
praha, Česká republika
24 – 25 KVĚten 2012

resitE je platforma pro hledání cest ke zkvalitnění veřejného prostoru. resitE se koná pod 
záštitou primátora prahy, velvyslanectví spojených států amerických a České komory architektů

KlíČoVá přeDnáŠKa: reinier De GraaF / oma, amo / rotterDam

reinier de Graaf je architekt a společník v přední architektonické kanceláři oMa, založené remem koolhaas-
em, s kancelářemi v rotterdamu, New Yorku, pekingu a Hongkongu, které pracují na projektech ve více než 
30 zemích světa. jako společník v oMa je zodpovědný za množství projektů v Evropě, rusku a na Blízkém 
východě. De Graaf také dohlíží na práci aMo, výzkumné platformy oMa, která se pohybuje na poli médií, 
sociologie, technologie, energie, módy, vydavatelské činnosti a grafického designu. 

MŮŽE DESIGN, KTERÝ JE VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE, ZLEPŠIT 
VEŘEJNÉ PROSTORY, NÁBŘEŽÍ, MOBILITU, 
A  NASTARTOVAT EKONOMICKÝ ROZVOJ?

1
seKCe 1: KomUnitní FÓrUm
moderuje: igor Kovačevič / ředitel, Centrum pro středoevropskou architekturu (CCea) / 
praha

Fórum se zaměřuje na způsoby a metody efektivního zapojení komunit do procesu městského plánování. je 
jejich posláním být katalyzátorem změny, aktivisty městského plánování, nebo mají důležitější a dlouhodobější 
úlohu?
jak lze aktivitu komunit proměnit v činy? jak je myšlenka demokratického veřejného prostoru reflektována v 
praktickém životě, v rozhodnutích architektů, samospráv a developerů?
současné vyhlídky komunit na začlenění do komplexního světa plánování.

* pozvaný



2
seKCe 2: eKonomiKa roZVoje
moderuje: ira saul rubenstein / Zakládající předseda České rady pro šetrné budovy / praha

rok 2008. kolaps Lehman Brothers zásadně mění globální realitu a pravidla hry pro developery a finančníky. 
kdo by měl nést finanční odpovědnost za rozvoj veřejného prostoru: developeři nebo daňoví poplatníci? 
Nebo obě skupiny?
Diskuse začne krátkými prezentacemi zástupců významných developerů a plynule přejde do diskuse o nové 
developerské realitě s důrazem na veřejné blaho a kvalitní městský design.

žijeme v globalizované společnosti a naše města se musí snažit konkurovat jiným městům v rámci celého 
světa. pro úspěch v tomto konkurenčním boji je nutné, aby byla živá v každém ze sledovaných aspektů. jak 
může kombinace veřejného a soukromého financování zlepšit jejich “životaschopnost”?
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mĚstsKÝ roZVoj a plánoVání V oblasteCH VoDníCH toKŮ V 
eVropsKÉm KonteXtU 

Experti na městské plánování a design se shodují v názoru, že největším potenciálem měst je vody. jak se s její 
přítomností a mnohdy nevyužitými oblastmi nábřeží vyrovnávají jiná evropská města?
Expertka na evropskou krajinnou architekturu Lisa Diedrich na toto téma zacílí svůj příspěvek s názvem: 
“Evropská krajinná architektura v pohybu”. 
Michael rink, dlouholetý konzultant mezinárodně uznávaného vedoucího úřadu pro městské plánování města 
Hamburk jorna Waltera v tomto duchu představí projekt Hafen City.
 

praHa V poHYbU
moderuje: lisa Diedrich / Šéfredaktorka, magazín ‘scape / mnichov

tato diskuse se zaměří na podmínky, které pozitivně či negativně ovlivňují kreativní design veřejných prostorů 
jak v Německu, tak v České republice. jaké jsou potenciální výchozí situace pro české designéry?
Mohou pro svou praxi a zvýšení povědomí o veřejných prostorech adaptovat některé z německých modelů, 
jako je například iBa v Hamburku?

Diskuse se zaměří na podporu dialogu mezi dvěma historicky, kulturně, a ekonomicky spjatými, zároveň ale v 
mnoha ohledech rozdílnými zeměmi.

mĚstsKÉ KrajinY: martin rein-Cano / topoteK 1 / berlín 

Martin rein-Cano se narodil v Buenos aires a vystudoval Dějiny umění ve Frankfurtu a krajinnou architek-
turu na technických univerzitách v Hannoveru a karlsruhe. první pracovní zkušenosti sbíral v atelieru petera 
Walkera a Marthy schwartz v san Franciscu, později po návratu do Německa spolupracoval v Berlíně s Gabi 
kiefer. je spoluzakladatelem atelieru topotek 1, jednoho z nejprogresivnějších evropských krajinářských 
studií současnosti. Martin rein-Cano přednáší a hostuje na mnoha univerzitách v severní americe a Evropě. 

* pozvaný
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KlíČoVá přeDnáŠKa: jan GeHl / GeHl arCHiteCts / KoDaŇ

jan Gehl je mezinárodně uznávaný kodaňský architekt a urbanista, který se ve své profesi zabývá vztahem 
mezi vystavěným prostředím a kvalitou života ve městech. Nejvýraznější součástí jeho mise je zlepšení kvality 
prostředí pomocí orientace města na potřeby chodců a cyklistů. je zakladatelem a partnerem Gehl architects, 
společnosti zaměřené na výzkum města a konzultace v oblasti plánování. 

sám Gehl přiznává, že důležitým činitelem ovlivňujícím jeho přístup byly četné diskuse s jeho ženou - 
psycholožkou, s níž zkoumali hranici mezi sociologií, psychologií, architekturou a plánováním, a začali se 
věnovat architektuře zacílené na člověka a jeho potřeby.

s ohledem na měnící se demografické faktory a proměnu životního stylu zdůrazňuje čtyři
základní kritéria pro úspěšné plánování rozvoje měst. vysvětluje, jak vytvářet města, která jsou živá, bezpečná, 
udržitelná a zdravá. jan Gehl nás učí přemýšlet i o tom největším městě ve velmi malém měřítku. Městské 
prostředí je podle něj nezbytné vnímat všemi pěti lidskými smysly a především z pohledu chodce, ne řidiče 
auta. 

až příliš často kolem sebe vnímáme, jak byl lidský rozměr v posledním půlstoletí při plánování opomíjen. jan 
Gehl přesvědčivě dokládá, že utváření „měst pro lidi“ je dnes nejen žádoucí, ale i možné.
 
jan Gehl je emeritní profesor urbanismu na škole architektury v kodani a je držitelem čestného doktorátu na 
Herion-Watt University v Edinburgu.Mezinárodní Unií architektů mu byla udělena cena sira patrick 
abercrombie pro významný přínos městskému plánování. od roku 2006 je čestným členem královského 
institutu britských architektů (FriBa), od roku 2008 amerického architektonického institutu (Faia), kanadského 
královského institutu architektů a australského ústavu pro plánování.

MŮŽE DESIGN, KTERÝ JE VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE, ZLEPŠIT VEŘEJNÉ PROSTORY,
A  NASTARTOVAT EKONOMICKÝ ROZVOJ? 

KlíČoVá přeDnáŠKa: janette saDiK-KHan / VeDoUCí ÚřaDU pro 
        DopraVU mĚsta neW YorK / nYC 

janette sadik-khan byla do funkce vedoucí Úřadu pro dopravu jmenována v roce 2007 starostou Miachaelem 
Bloombergem. v Bloombergově snaze o přeměnu New Yorku v „zelené město“ v rámci agendy plaNYC 
pomocí redukce množství emisí skleníkových plynů o 30% do roku 2030 je sadik-khan klíčovým hráčem. od 
roku 2008, kdy oddělení dopravy zrealizovalo první strategický plán s názvem „Udržitelná Ulice“, je sadik-khan 
podepsaná pod řadou průkopnických projektů: tvorbou bulváru Broadway a vyhrazení times square pro pěší, 
nové výběrové autobusové trasy v Bronxu a na Manhattanu, realizace 18 náměstí, přidání 250 mil cyklostezek, 
letní ulice bez aut, víkendové pěší trasy a vydání Manuálu pro návrh ulic, který požaduje zkvalitnění prostoru 
newyorských ulic. 
komisařka sadik-khan je prezidentkou Národní asociace představitelů městské dopravy (NaCto), 
předsedkyně rady pro výzkum dopravy (trB) v rámci komise pro záležitosti dopravy v hlavních městech spo-
jených států, a byla jmenována tajemnicí poradní komise pro efektivní energii a otázky obnovitelných zdrojů 
energie (EraC). publikovala množství článků na téma dopravní politiky, plánování, financí a řízení projektů. 
vystudovala bakalářský program politické vědy na occidental College a je absolventkou práv na kolumbijské 
Univerzitě v New Yorku. 

* pozvaný



Křest a aUtoGramiáDa KniHY: jan GeHl / mĚsta pro liDi

jan Gehl uvede české vydání knihy Města pro lidi, ve které shrnuje výsledky svých celoživotních výzkumů a 
zkušeností. v této přelomové knize objasňuje jan Gehl důvody a metody pro utváření „měst pro lidi“. Díky 
poznatkům ze svého výzkumu pomohl Gehl přeměnit prostředí řady měst na celém světě tak, aby je lidé mohli 
co nejlépe využívat a cítit se v nich skutečně dobře. 
 34seKCe 4:  soUtĚžíCí mĚsta
moderuje: radek Špicar / Viceprezident / svaz průmyslu a dopravy Čr / praha

Města dnes soutěží nejen na místní a regionální úrovni, ale i na úrovni globální. vizi úspěšného rozvoje měst a 
jejich konkurenceschopnosti často formulují jejich představitelé.
jaké jsou strategie, které umožňují kosmopolitním městům rozvinout kvality udržitelného centra, kde lidé 
chtějí nejen pracovat, ale také žít?
Mohou výsledky transparentního procesu plánování pomoci přilákat nejtalentovanější odborníky a 
obchodníky? Města jako New York nebo paříž si udržují konkurenceschopnost inteligentním plánováním a 
udržitelným růstem, a právě tento proces je dělá “cool”.

oteVřená praHa: paneloVá DisKUse / pražsKÝ ÚZemní plán
Diskusi uvede: tomáš Hudeček / náměstek primátora hlavního města prahy / praha
moderuje: Veronika bednářová / lidové noviny / praha

speciálními hosty konference resitE budou lídři v oblasti designu, politiky, a ekonomiky. Budou mluvit o rámci 
a podmínkách kvalitního plánování a udržitelného rozvoje.
Nově vznikající územní plán prahy bude unikátním východiskem diskuse.
Mezinárodní účastníci budou hovořit o specifických metodách, které fungovaly v jejich městech, zatímco je 
místní odborníci zreflektují vzhledem k českých podmínkám. Navzdory kulturním, ekonomickým, a politickým 
odlišnostem nejsou některé problémy českých měst v globálním rozměru ojedinělé.

sKansKa: briDGinG praGUe: VYHláŠení VÝsleDKŮ soUtĚže
Leoš vrzalík, Business Development Ředitel, skanska a.s. slavnostně vyhlásí tři vítěze mezinárodní architektonické 
soutěže na  řešení vltavských nábřeží. slovo dostane i porota, složená z domácích a mezinárodních odborníků.

seKCe 3: DesiGn Ve VeřejnÉ sFÉře
moderuje: regina loukotová* / arCHip / praha

Design pro veřejný prostor, mobilitu a nábřeží. Města s vizí často cíleně mění svá centra a nábřeží se záměrem 
nastartovat sociální, ekologický a ekonomický rozvoj. a je to právě design, který v sobě 
spojuje všechny tyto záměry.
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ST 23
reSITE konference Slavnostní zahájení - Vstup pro pozvané1900-2100

Klíčová přednáška 
Uvede jan Cornelis Henneman* / Velvyslanec nizozemska
reinier de Graaf /  partner, oMa / Ředitel, aMo / rotterdam 

Diskuse k tématu

Úvodní slovo
velvyslanec Norman L. Eisen* / velvyslanectví Usa v praze
Představení čestného klíčového řečníka
David Gainer* / kulturní atašé / velvyslanectví Usa v praze
Krátký proslov
janette sadik-khan / vedoucí Úřadu pro dopravu města New York / NYC
Úvod ke konferenci
Martin Barry / Ředitel, resitE / stipendista Fulbrightovy nadace, Fakulta architektury, 
České vysoké učení technické / praha
ira saul rubenstein / předseda České rady pro šetrné budovy / partner traficon s.r.o. / 
praha

Hostitelé konference
Milota Sidorová / Koordinátorka, reSITE / Slovenská poľnohospodárska univerzita / Nitra
Martin Barry / Ředitel, reSITE / stipendista Fulbrightovy nadace, Fakulta architektury, České 
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pragueTRANSFER: Úvahy o německém a českém designu
Uvede: soňa Dederová / projektová manažerka, Česko-německý fond budoucnosti / praha
Moderuje: Lisa Diedrich /  Šéfredaktorka, magazín ‘scape / Mnichov
Martin rein-Cano / Ředitel topotek 1 / Berlín
Michael rink / poradce hlavního urbanisty města Hamburk
Úřad rozvoje města a životního prostředí / Hamburk
regina Loukotová / arCHip / praha
pavel koch / Bývalý ředitel národní pobočky - iNG real Estate Development pro Francii a Českou 
republiku, iNG real Estate / paříž

1630   
vELEtržNí paLáC
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moderuje: ira saul rubenstein / Zakládající předseda České rady pro šetrné budovy / 
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pavel koch / Bývalý ředitel národní pobočky - iNG real Estate Development pro Francii a 
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jan Ludvík / Generální ředitel, karlin Group / praha

přestávka na kávu 
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Michael rink / poradce hlavního urbanisty města Hamburk
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Sekce 3: Design ve veřejné sféře
moderuje: regina loukotová* / arCHip / praha

Eric Frijters  / Ředitel, Fabric / amsterdam
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igor Marko / spoluzakladatel F o r M associates / Londýn
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