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lovable livable cities

reSITE
Prague. Old Town Square

Instant park on Naplavka. Created by urbanACT x reSITE in 2012 
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administration (137), architects (110), non-profit organizations (83), academics 
(82), investors and developers (72) from across Central and Eastern Europe at 
the third-annual reSITE 2014 international festival and conference in Prague.

With its scope and extent

More than 660 
participants

The 3d annual 
reSITE
the event - organized in collaboration with the Institute for Planning and 
Development in Prague - sought to connect the themes of how cities and 
landscapes are developing in the new economy. reSITE, as an international 
platform presents the best examples of good practice from abroad and 
confront them with our own approaches to urban design. 

festival took place in Prague. This year, 

from government

experts. We connect those discussions to real people and real development. 
Quality of life in cities, city planning and development are crucial topics for 
every resident and visitor of a city. Our two-day program in the newly opened 
Forum Karlin consisted of presentations, workshops, lectures and discussion 
panels that featured inspiring ideas, interesting solutions and unexpected 
encounters: diverse contributions with a common goal - to achieve a better life 
in our cities.

reSITE goes 
far beyond 
discussions among specialized

The conference was the flagship event of this reSITE 2014, and was attended 
by nearly 700 people: architects, government representatives, academics 
in various sciences, non-profit workers, students., developers, investors 
and business leaders. All of them contributed to a discussion about the 
development of higher quality public architecture, public space and public 
landscape in the changing, new economy. 

50 speakers appeared on 

the stage. The conference kicked-off with the famous American neo-liberal 
economist Edward Glaeser and was juxtaposed by the engaged “community 
architects” from Berlin, Juval Dieziger and Mario Husten, and further contrasted 
by Czech activist sociologist Tereza Stöckelova. The strategy for urban 
development in Prague and the Czech Republic was presented by the Mayor 
of Prague, Tomas Hudecek, and the Minster of Regaional Developent, Vera 
Jourova respectively. The authors of a bold and well-received zoning plan 
of Pradubice presented their vision and Vladimir Ledecky, the mayor of the 
Slovak town of Spissky Hrhov stole the show with a short but exciting speech 
about his urban actions. According to them the key to a functional “city for all“ 
lies in the creation of a public space manual. All prefer building more density 
in downtown areas over urban sprawl. Intergrating minorities such as Roma 
communities into the city life was also an important theme. 

A leading figure in the world of architecture, Benedetta Tagliabue, presented a 
unique project of revitalization of the Barcelona market Santa Katarina. Adriaan 
Geuze fromWest 8 (the designer of the former brownfield Amsterdam district 
Borneo) gave a talk that opened many eyes of many of the architects and 
investors present. French landscape architect Michel Desvigne demonstrated 
how close and vital is the relationship between countryside and city. 
Urbanscale founder, Adam Greenfield challenged the popular concept of 
“smart cities” and warned against the danger of strictly central planning. This 
year reSITE saw inspiring presentations of the chief architects of major Eastern 
European cities: the head of the Prague Institute of Planning and Development 
Tomas Ctibor, chief architect of Budapest Sándor Finta, Director of Research 
and Project Institute of General Plan of Moscow Karima Nigmatulina or Head 
of Planning of Kiev Oksana Galenko. Respected American city planner Mark 
Johnson considers constant change as one of the cornerstones of functional 
urban structures while leading Polish critic Gregorz Piatek agreed that 
liveable cities are about dynamism. Constant transformation drives a number 
of community projects. Leaders such as Marco Clausen are dedicated to 
conversion of abandoned sites into social and ecological gardens. Berlin’s 
Juval Dieziger and Mario Husten, co-creators of the Holzmarkt district, deal 
with alternative development bottom-up strategies. A discussion about civic 
participation was led by Florian Kohl, an architect who looks for ways to 
involve people in their environment through architecture.
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reSITE glasses at Forum Karlin

During conference break

Preceding and in very close connection to the conference, reSITE and the 
Institute for Planning and Development in Prague (IPR) organized a one-
day intensive workshop with experts from the United States, France, Serbia 
and Germany which was aimed at finding a contemporary and relevant 
development strategy in the area of the Prague Vaclav Havel airport.

This year’s conference was accompanied by public events around the City of 
Prague. The events included 3 exhibitions and 2 film screenings, 4 discussion 
salons with international guests, 2 bike rides and a videomapping installation 
at the Forum Karlin. All these actions occured in the spirit of the main theme 
of reSITE – to connect, inspire and help cities improve their quality of life - 
regardless of nationality, profession and self interest. 

We want to 
leave the city 
behind in 
better shape 
for the next 
generation 
than it is for 
this one. 

This is a long-term game, and reSITE is here to stay. 
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Conference venue: Forum Karlin

The conference was sold old with over 660 people in attendance 
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Edward Glaeser (Harvard University) during his keynote lecture

Crowd before the lecture

AUDIENCE
mUNICIpAlItIEs  

137 (24%)   

ArChItECts/ profEssIoNAls 
110 (19.6%)

ACADEmICs  
82 (14.6%)

CUltUrAl INstItUtIoNs 
83 people (14.8%)

DEvElopErs, fINANCE 
77 (13.7 %)

joUrNAlIsts 
70 (12.5 %)

othEr 
1 (0.8%)  
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Michel Desvigne. Special lecture

Michael Kimmelman (The New York Times) and Adam Gebrian
before Kimmelman’s keynote lecture

Minister of Regional Development Vera Jourova 

Mayor Tomas Hudecek opening the conference
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AUDIENCE
gEogrAphy

Czech Republic
Slovakia
Austria
Poland
Germany
Netherlands
Belgium
Canada
France
Russia
Hungary
Serbia

23 CoUNtrIEs 

USA
Ghana
Luxembourg
Norway
Sweden
China
Israel
Italy
Denmark
Spain
United Kingdom

spEAkErs
gEogrAphy

Czech Republic
Slovakia
Germany
Poland
USA
Hungary
France
Spain
Canada
Slovenia
Russia
Netherlands

16 CoUNtrIEs 

Ukraine
Serbia
United Kingdom
Sweden



2120

top 5 
CoUNtrIEs

Czech Republic 408 61,81

74 11,21Slovakia

people %

6,06

4,69

2,57

40

31

17Hungary

Poland

Germany

people %
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I wanted to thank you for a great event. 
I was again deeply impressed with how 
professional reSITE is. You did a wonderful 
job!
 
reSITE is becoming the most influential 
venue in the field of urbanism in our country 
and maybe soon in Europe. I appreciate 
especially the effort to mutually combine 
the theory and a practice of planning, which 
became separated throughout the last century. 

Prague, as a metropolitan city, has always 
flourished thanks to the mixture of various 
cultures on a small area. It has suffered 
under hostile regimes, which imprisoned 
relations to the outer world. I am very 
pleased that after 40 years of an intellectual 
emptiness (due the communistic regime) you 
are enriching and opening the thinking about 
urbanism in Prague, the mother of cities

Pavel Hnilicka
architect, advisor for the Strategic Plan of Prague

Cities are the future. And it’s very 
much organizations like reSITE that are 
crowdsourcing brilliance, which will make 
cities flourish

edward GlaeSer
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ImportANt 
gUEsts

vera jourova 
Minister for Regional Development, Prague

tomas hudecek 
Mayor of Prague, Prague

tomas Ctibor 
Director, Prague Institute for Planning and 
Development, Prague

pavla melkova 
Director, Office for Public Spaces, Institute 
for Planning and Development, Prague

vaclav mencl 
Member of Czech Parliament, Prague

mUNICIpAlIty - govErNANCE
Irena vostracka 
Director, Department of City Development, Pilsen

Niombo lomba 
City Councillor, Stuttgart

oksana galenko 
Director, Department of City Development, Kiev

sandor finta 
Chief Architect of Budapest

vladimir ledecky 
Mayor, Spissky Hrhov

karima Nigmatulina
Acting Director, Institute of Master Planning for 
the City of Moscow, Moscow

Adriaan geuze 
Co-Founder, West 8 Landscape Architecture 
and Urban Design, Rotterdam

Edward glaeser 
Professor of Economy, Harvard University, 
Cambridge

Evgeny Asse
Dean, Moscow School of Architecture, 
Moscow

ArChItECts - ACADEmICs
michel Desvigne
Founder, Michel Desvigne Paysagiste, Paris

jan svejnar
Professor of Economy, University of Columbia, 
NYC

Benedetta tagliabue
Co-Founder, EMBT, Barcelona 

michael kimmelman 
Chief Architecture Critic, The New York 
Times, NYC

grzegorz piatek
Corespondent, Gazeta Wyborcza, Warsaw

Daniel suchy
Trend, Bratislava

joUrNAlIsts
Adam gebrian
AG-ENT, correspondent, Respekt

jan machacek
Editor, Respekt

marek svehla
Columnist, Respekt

+ 70 other journalists

tereza stockelova
Assistant Professor of Sociology, Charles 
University, Prague

heiko roehl
Environmental Manager, University of Freiburg, 
Freiburg

florian kohl
Founder, FAT Koehl Architects, Berlin

jan kasl 
Architect, Advisor on Strategic Plan of Prague, 
Prague

pavel hnilicka 
Architect, Advisor of Strategic Plan of Prague, 
Prague

Adam greenfield
Founder, Urbanscale, London
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fACEBook 

total page likes: 3.3k 

8.06 - 09.07.2014

Women 58%
Unspecified 3%

female 0.152% 13% 35% 6% 0.85%2%

0.577%1%6%21%8%0.243%male

Men 39%

Average post reach: 5.8k

57.19 % new visitors
42.81 % returning visitors

gender

Age groups
13-17 18-24 25-34 35-44 55-6445-54

39% 58%

rEsItE.Cz

total page views: 22,241

sessions: 7,163

Avg. session Duration
00:02:42

8.06 - 09.07.2014

4,100(57,2%) new visitors
3,063 (42.8%) returning visitors

resite.cz
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CompArAtIvE 
wEB DAtA
8.06 - 09.07.2014

Czech Republic

United Kingdom

22,718 5,465

3,866 446

174

155

156

99

63

61

48

35

4,785

1,400

902

908

1,590

458

39

668

Slovakia

Hungary

Poland

Austria

USA

Netherlands

Germany

Russia

facebook resite.cz

gEogrAphy

resite.cz
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Evening Salon: Adam Greenfield (London School Of Economics, Urbanscale)

Evening Salon: Amy Armstrong (Rockefeller Foundation 100 Resilient Cities) 
Igor Kovacevic (CCEA) and Mark Johnson (Urban designer)

reSITE volunteers helping at the registration. Day 1

Special lecture: Eugene Asse (Moscow School of Architecture MARCH)
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resItE: pAst & 
prEsENt

600

500

400

2012 20142013

reSITE Conference has grown consistently since our inaugural event. Thousands 
more have attended reSITE Festival public events

700

LEGEND

countries with the reSITE pavilion 2016 - 2020

partner countries 2016-2020

potential partner countries

partner city 

reSITE headquarters in PraguereSITE
PRAGUE

EXpANDINg 
plAtform

PRAGUE

BRATISLAVA

KRAKOW
KATOWICE

VIENNA

BERLIN

BELGRADE

BUDAPEST

WARSAW
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Martin Joseph Barry
Founder, Director
Osamu Okamura
Program Director
Milota Sidorova
Project Coordinator 
Katarzyna Dorda
Conference Coordinator
Yulia Yakushova
Creative Director 

Adrian Benepe
Trust for Public Land, NYC
Alexandros Washburn
NYC Planning, NYC
Andrew S. Langsam
Attorney, NYC
Cecil Balmond
Balmond Studio, London
Craig Dykers 
Snohetta, NYC
Gilles Berouard
Havas Worldwide
Josef Havelka
Ceska Sporitelna
Nigel Atkins
Atkins & Langford
Paul Koch
Developer, Financier

reSITE 

ADVISORY BOARD

SUPERVISORY BOARD

Anna Jezkova  - Chairwoman
Atkins & Langford
Tomas Ctibor
Prague Institute of Planning and Development
Klara Gajduskova 
Ceska Sporitelna
Pavel Hnilicka
Hnilicka Architects
Regina Loukotova
Architectural Institute in Prague
Jan Ludvik 
Karlin Group
Vaclav Mencl 
Former Mayor, Brno
Hana Ripkova
Fulbright Commission
Zdenka Svoboda Kuhnova
PLEON Impact
Katerina Spoulova
Attorney, AKKS
Helena Vagnerova
United States Embassy

Yulia Yakushova
Creative Director 
Katarina Jancovicova
Graphic Designer

reSITE DESIGN

reSITE PAVILION

reSITE CONFERENCE

Workshops 
International
Competitions
International
Exhibitions
Prague

Production Manager
Prague
Design - Balmond Studio
London
Production Assistant
Prague

Conference Production
Prague
Conference Coordinator
Prague
Registration Coordinator
Prague
Program Committee
Prague

VISUAL LANGUAGE / BRANDING

PLEON-Impact/Ketchum
Post-Arch
Sm-art Communications

MARKETING/COMMUNICATION

Jana Skerlikova
Office Manager 
Karolina Koutenska
Accountant 

ADMINISTRATIVE 
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Studoval jste ekonomii města po celou dosavad-
ní vědeckou kariéru. Co vás za tu dobu překva-
pilo nejvíce?
Tou největší událostí pro mě byla pozoru-
hodná proměna amerických měst. Když 
jsem byl dítě, byla to upadající místa pro-
rostlá zločinem a strachem, zatímco dnes 
jsou mnohem úspěšnější a aktivnější. 
Myslím, že moje fascinace městy pra-
mení z pozorování tohoto dynamického 

procesu. A nemohu nezmínit beznaděj, 
která v sedmdesátých letech pronikala 
New Yorkem. Město tehdy stálo na po-
kraji bankrotu. Jako malý jsem se ne ustále 
ohlížel, když jsem byl venku.

Co bylo motorem změny amerických měst?
Začněme v prvé řadě tím, proč města vy-
padala tak beznadějně. Praha v jistém 
smyslu tuto etapu přeskočila, protože se 

vynořila přímo do svobody. V devatenác-
tém století byla industriálním městem, šlo 
o motor Rakousko-Uherska. A během ob-
dobí, kdy průmyslová města zažila úpa-
dek, panovala v Česku komunistická nad-
vláda. Nechci vůbec tvrdit, že to nebyly 
těžké roky, ale pokud byste se lidí zeptali, 
co bylo v Praze v roce 1977 špatně, odpo-
věděli by zřejmě, že komunisté, nikoli in-
dustrializace.

V New Yorku za úpadkem komunisté nestáli…
V New Yorku nebyl problém se špat-
nou vládou. Nicméně strach byl zřejmý 
a bylo jasné, že město se hroutí a ztrácí 
důvod k existenci. Ekonomickým pro-
blémem bylo, že New York – stejně jako 

Města v Evropě jsou zakonzervovaná, což brání jejich ekono-
mickému rozvoji. „I v Praze je řada míst, která nemusí být 
historicky chráněna,“ říká profesor Harvardovy univerzity 
EDWARD GLAESER, který se zabývá ekonomií města.

všechna původní americká města na vý-
chodním pobřeží – byl průmyslový a po-
stavený u přístavu a železniční cesty. 
S tím, jak se snižovaly dopravní náklady, 
přestalo dávat smysl stavět další továrny 
na místě původních dopravních uzlů. 
V padesátých letech minulého století byl 
New York největším průmyslovým usku-
pením ve Spojených státech. 

Funkce města jako dopravního uzlu bylo tehdy 
to nejsilnější, co drželo lidi pohromadě na jed-
nom místě?
V devatenáctém století byla postavena 
všechna z dvacítky největších měst ve 
Spojených státech na hlavní vodní trase. 
Pokud vyrábíte zboží, dává to smysl tam, 
kde je nejlevnější ho přepravovat. Není 
proto nic překvapivého, že před sto pade-
sáti lety se továrny shlukovaly kolem že-
lezničních tratí. Během dvacátého století 

ale tyto výhody zanikly, protože máme 
levnou kamionovou dopravu, náklady se 
snížily. Výrobní závody se tak z přístavů 
přesunuly do levnějších destinací, kde jsou 
nižší mzdy.

Například do Asie, kde začaly vyrábět automo-
bilky…
Ano. Týkalo se to hodně automobilového 
průmyslu. Mnohem výrazněji a rychleji 
však tento přesun postihl v šedesátých le-
tech oděvní průmysl v New Yorku. Za de-
set let tehdy zanikly desítky až stovky ti-
síc pracovních míst. Industrializaci dopro-
vázely sociální nepokoje, výrazný nárůst 
kriminality. Tato kombinace nižší ekono-
mické síly a bujících sociálních problémů 
znamenala, že městský úřad už neměl na 
zaplacení účtů.

Kdy se to pak obrátilo?
Zlepšení přišlo částečně díky lepšímu potí-
rání zločinu. V širším kontextu za obratem 
stál ekonomický restart. Abychom tomu 
správně porozuměli, je třeba události za-
sadit do širšího kontextu toho, co přinesla 
globalizace a nové technologie. Ty nejprve 
snížily roli města jako továrny a současně 
zvýšily příjmy města jako centra informací. 
Vyzdvihly přednosti města.

Takže automobily či další produkty se již ve Spo-
jených státech nevyráběly, ale byly tam vymýš-
leny?
Když jsem prováděl výzkum pro svou 
knihu Kočování indickými slumy, stále na 
mě dotíravě útočila reklama na fi lm Ava-
tar Jamese Camerona. Viděl jsem ji všude, 
kam jsem přišel. Film byl vymyšlen v Los 
Angeles, ale prodává se všude. Jde o velmi 
konkrétní příklad města založeného na ná-
padech. Pokud chcete jiný příklad něčeho 
hmatatelnějšího, lze uvést různé produkty 
společnosti Apple: iPady, iPhony apod., 
které byly vymyšleny v americkém Sili-
con Valley. V zásadě se stalo to, že všechny 
nové technologie zvýšily ve věku globali-
zace příjmy z nových myšlenek, z inovací, 
jelikož je možné prodat je po celém světě. 
Lidé jsou sociální druh, který se stává chy-
třejší, když je v kontaktu s jinými chytrými 
lidmi. To je nejdůležitější věc, která drží 
města pohromadě. Města lidem umožňují, 
aby se učili od ostatních, tvoří řetězce ak-
tivní spolupráce.

Proč lidé po roce 1975 zvolili právě New York? 
Proč ne třeba Detroit nebo jiné město?
New York měl od začátku velkou výhodu, 
protože byl dominantním americkým měs-
tem dvě stě let. Měl rozsáhlou zásobu 

bydlení, která drží lidi na místě. Nejdůleži-
tější však je, že po roce 1975 začalo v New 
Yorku dominovat nové odvětví – fi nance. 
A neexistuje snad obor, kde by výhoda být 
trochu chytřejší než ostatní byla lukrativ-
nější než ve fi nancích. Podobný příběh má 
za sebou Seattle. V roce 1977 dva vtipálci 
postavili na dálnici směrem ze Seattlu bill-
board, na němž žádali posledního člověka, 
který pojede z města, aby zhasl světla. Lidé 
tehdy opouštěli město kvůli masivnímu 
propouštění v Boeingu a nikdo si tehdy 
nedokázal představit Seattle s menší to-
várnou Boeingu.

V Česku je to v současnosti tak, že mnoho lidí 
preferuje bydlení na venkově, a  potom každý 
den dojíždějí do města jen za prací. Vypovídá to 
něco o Česku?
Příměstské osídlení nemusí být hned to 
největší zlo. Lidé si prostě vybírají různé 
způsoby života. Když se nám před osmi 
lety narodily děti, přestěhovali jsme se se 
ženou také na předměstí Bostonu. Je třeba 
se ale zajistit, aby státní politika lidi ven 
z města nevytlačovala. Týká se to třeba 
podpory výstavby dálnic, které přimějí 
lidi, aby více jezdili. Lidi vytlačuje i pod-
pora vlastnického bydlení na úkor bydlení 
nájemního. Spojené státy tyto věci dělají 
a není to zdravé. Největší prokletí však je, 
že lidé se v USA stěhují na předměstí, aby 
se dostali do okrsků, kde jsou lepší školy.

Co vlastně nejvíce trápí americká města, jako 
je New York? Je to třeba zmíněný problém se 
školami?
V New Yorku jsou v současnosti dva dost 
vážné problémy. Jedním z nich je škol-
ství, což velmi úzce souvisí s nerovností 
ve společnosti. Soukromé školy jsou velmi 
drahé a u státních škol je to různé; často 
však jsou velmi slabé. Americká města 
s tím však bojují, například starosta 

Edward Glaeser (47)
Profesor ekonomie na Fakultě umění a věd 
Harvardovy univerzity, kde učí od roku 
1992. Je ředitelem Taubmanova centra pro 
státní a místní správu a ředitelem Rappa-
portova Institutu Velkého Bostonu. Dok-
torát získal na Chicagské univerzitě v roce 
1992. Je autorem knihy Triumf města, ve 
které píše o tom, že život ve městě ovlivňuje 
náš vývoj a psychiku výrazněji, než jsme si 
kdy představovali. Ve své knize boří různé 
mýty a dokazuje, že města jsou ve skuteč-
nosti zdravější, zelenější a v kulturním i eko-
nomickém smyslu bohatší místa k životu. 
Glaeser je ženatý a má tři malé děti.

EkonomikaEkonomika

Ekologové městům škodí

OBDIV K ČESKÉ METROPOLI. 
Pražské Staré Město je podle 

Glaesera nádherné tak jako
snad žádné místo na světě.

1

sElECtED
prEss 
CovErAgE
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sElECtED
prEss 
CovErAgE
CZECH PRESS

EuRo 
MusíMe Prahu zahustit
hana Boříková

HoSPodářSké novIny
KANCELář A MěSTO
Greg Lindsay

PRaguE PoST
resite festivaL is GearinG uP

aRT + anTIquES 
ChCi LePší Město a ChCi ho 
hned! 
osamu okamura

vEřEjná SPRáva 
dvě Cesty ke zvLádnutí 
veřejného Prostoru
Matěj šišolák

EkonoM 
ChodCi dají ekonoMiCe víCe 
než auta
robert Břešťan

METRo.CZ 
new york By si zasLoužiL 
Méně aut a rozvoj Lodní 

doPravy, MysLí si host 
festivaLu resite
aleš Mečíř

HoSPodářSké novIny 
LideM vadí, že deveLoPeři 
zaBírají krajinu. Města se 
však díky niM Mění k LePšíMu
Martina Marečková

HoSPodářSké novIny
novou čtvrť v Praze 
navrhuje uznávaný ateLiér 
ze sLovinska
Martina Marečková

RESPEkT 
začněte v krajině
adam Gebrian

EkonoM 
věk PrůMysLovýCh Měst? na 
záPadě už skončiL
Marek hudema

RESPEkT
v arChitektuře jde o život
karolína vránková

InTERnaTIonaL MEdIa

aRCHdaILy
resite 2014: Cities and 
LandsCaPes of the new 
eConoMy 

a10
resite 2014 

TIP
resite 2014
Martin Barry, Milota sidorova 

WoRLdLandSCaPEaRCHITECT 
resite 2014 : Cities and 
LandsCaPe of the new 
eConoMy

uRban gaTEWay
resite 2014: Cities and 
LandsCaPes of the new 
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