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reSITE a Airbnb pozvali Urban Tech 
Pioneers na salón o technologických 
inovacích a kvalitě života 
 

 

reSITE dnes přivítal mezinárodní panel pěti 
inovátorů a stratégů z oblastí ubytování, mobility, 
kvality života a startupů na zcela zaplněném 
salónu ze série My City / Your City. Tématem 
diskuse Urban Tech Pioneers, jež se koná ve 
SmetanaQ Gallery, je potenciál technologií 
sloužících občanům a zvyšujících kvalitu života ve 
městech. Pražský díl série koncipoval reSITE ve 
spolupráci s Airbnb.  
 

#reSITEsalon 
 

K diskusnímu stolu o inovativních a kreativních obchodních modelech, 
které sledují pozitivní dopad na kvalitu života ve městech, reSITE pozval 
hosty z pěti zemí. Z Portugalska přijel Rui Coelho, šéf agentury Invest 
Lisboa, který se podělí o perspektivu městské politiky cíleně přitahující 
inovace. Z Budapešti přijela Szilvia Walter, spoluzakladatelka EVA – 
Extended Visual Assistant, jednoho z Top 50 evropských startupů. Sofia 
Gkiousou, regionální ředitelka strategie pro Evropu, Blízký východ a 
Afriku, dorazila z londýnského sídla Airbnb. Martin Pejša zastupuje 
domácí scénu startupů, jeho Creative Dock však již přerostl hranice této 
země. Kurátorem včera je rodilý Newyorčan Martin Barry, zakladatel 
reSITE a neúnavný obhájce vytváření přívětivých měst pro příští 
generaci. 
 

Inspirace od vystupujících 
 
„Rok 2030 nastane za nějakých 4400 dnů. V měřítcích urbanistického 
plánování to není budoucnost. To je prakticky zítra. Málokdo dnes 
zpochybňuje, že města budou i nadále největším vynálezem lidstva. 
Stejně tak nikdo nepochybuje, že nepřestaneme naše města obydlovat 
bezprecedentní rychlostí. Otázkou zůstává, jak vytěžit maximum 
z technologií, principů sdílení a z inovací, aby sloužily co nejvíce lidem, 
srovnávaly rozdíly a zvyšovaly kvalitu života,“ zní úvodní slovo Martina 
Barryho, zakladatele reSITE.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Pozor na dvojrychlostní zavádění technologií 
Rui Coelho, výkonný šéf agentury Invest Lisboa, poukazuje na to, jak 
zanedbávání technologických inovací může přímo ohrožovat demokracii 
a prosperitu našich měst a potažmo společnosti.  
„Masivní růst ekonomiky sdílení dokazuje rostoucí poptávku po flexibilitě, 
jednoduchosti, snadném přístupu, nižších nákladech a udržitelnosti. 
Inovativní firmy a startupy – tedy strana byznysu – dokázaly velmi rychle 
technologií využít k vývoji nových obchodních modelů a reagovat tak na 
nová přání a požadavky spotřebitelů. Teď je však řada na politické 
reprezentaci a akademicích: jak se mohou politici ponaučit z ekonomiky 
sdílení, aby našli způsoby, jak se vyrovnat s rostoucími hrozbami 
budoucnosti, jakými jsou klimatické změny, rozevírající se nůžky 
nerovnosti a jiné sociální výzvy?“ 

 
Dát lidem příležitost a lépe využívat zdroje  
Airbnb unikátním způsobem využívá technologie k tomu, aby dalo lidem 
po celém světě příležitost zpeněžit nadbytečné prostory, ale i vášeň pro 
cestování a pohostinnost. Zároveň jim umožňuje zlepšit jejich 
ekonomickou situaci. „Po elém světě pozorujeme, jak sdílení domácností 
otevřelo novou ekonomickou příležitost pro rodiny a místní komunity a 
zároveň proměnilo způsob, jak lidé objevují cizí města. Jsme rádi, že 
můžeme spolu s reSITE přinést akci, kde se spolu s průkopníky používání 
technologií v městském prostoru zaměříme na to, jak v našem regionu 
ekonomika sdílení posiluje ekonomické postavení místních obyvatel a 
nabízí lepší využití existujících zdrojů,“ komentuje Sofia Gkiousou, 
regionální strategická ředitelka pro EMEA, Airbnb. 

 
Objevit nové možnosti ke zlepšení kvality života miliónů lidí  
Szilvia Walter, jejíž startup EVA – Extended Visual Assistant – vyvíjí 
přelomovou technologickou pomůcku pro slabozraké, má vysoký cíl: 
smazat rozdíly mezi nevidomými a mezi lidmi se zrakem. Tím, že umožní 
chytrou a bezpečnou mobilitu v městském prostředí, otevře uživatelům 
tohoto technologického asistenta možnost svobodného a na nikom 
nezávislého pohybu do nových míst, a to lidem, jimž je kvůli jejich 
hendikepu vlastní strach z pohybu. „Povědomí o smart cities v posledních 
letech exponenciálně roste. Státy, země, kraje, města i národní vlády si 
uvědomují, že správným využíváním technologií mohou pozitivně ovlivnit 
životy miliónů obyvatel měst. Řešení zvaná smart cities a postavená na 
technologii IoT (Internet of Things) se dokáží úspěšně vypořádat s typicky 
městskými problémy – posílit bezpečnost, předcházet dopravním zácpám 
nebo napravit stárnoucí infrastrukturu.“ 
 
Technologie umožňují dosud nejrychlejší poznatky metodou pokus-
omyl 
„Co nastane v budoucnu, to nemůžeme s jistotou říci, ale můžeme se to 
snažit zjistit testováním různých možností,“ říká Martin Pejša, zakladatel 
Creative Docku. Popisuje, jak jeho rostoucí firma proplouvá rychle se 
měnícím prostředím a vyvozuje závěry o budoucím směřování odvětví, 
v nichž Cretive Dock působí: „Testujeme mnoho rozličných obchodních 
modelů a v našem případě je tím, kdo má vždy pravdu, jedině zákazník. 
Dáváme jim spoustu možností na výběr. A zpětná vazba od lidí – 
zákazníků, uživatelů – je to, co nás vede k rozhodnutí o rozvoji příštích 
projektů nebo infrastruktury.“ 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Zaměřme se na „chytré“ občany  
„Sdílení se stává nutností a dává smysl z pohledu ekonomického, 
environmentálního i sociálního. Pokud se nedostává prostoru a zdrojů, jak 
můžeme inteligentně a s invencí využívat, co nám náleží, s maximálním 
benefitem? Našim společným cílem by mělo být učinit sdílení 
přístupnějším, usnadnit přerod dobrých nápadů ve startupy a využívat 
technologie ku prospěchu všech obyvatel, přinést větší rovnost a zvýšit 
kvalitu života pro maximum lidí.  
 
Technologie umožňují městům dosáhnout udržitelného růstu, vládám a 
samosprávám zefektivnit jejich služby a správu infrastruktur. Díky 
technologiím se mohou podnikatelé napojit na globální ekonomiku a 
konečně občané mohou mít přímý a silnější vliv na komunální politiku a 
zlepšování svých životů. Aby toto všechno mohlo fungovat, města musejí 
své obyvatele podporovat v tom, aby si osvojovali nové technologie, a 
musejí jim dávat nástroje a takovou rychlost internetu, které to umožní. 
Nerad mluvím o chytrých městech. Nazývejme to celé chytrým 
plánováním,“ uzavírá Martin Barry. 

 
O vystupujících 
Rui Coelho 

Výkonný šéf agentury Invest Lisboa, Lisabon, PT 

Svou pozici zastává od založení agentury v roce 2009. Je zodpovědný za 

propagaci města Lisabon na mezinárodním ekonomickém poli a za 

podpůrné služby pro investory, společnosti a podnikatele. Rozjel také 

projekt inkubátoru Startup Lisboa, v němž je členem rady, a rovněž se 

angažoval v projektu revitalizace nemocnice Desterro. 

 

Sofia Gkiousou 

Regionální strategická ředitelka Airbnb, Londýn, UK 

Sofia působí v londýnském sídle Airbnb a soustředí se na Evropu, Blízký 

východ a Afriku, kde jedná s městskými správami o nových formách 

turistiky a výhodách sdílené ekonomiky pro udržitelný ekonomický růst a 

kulturní rozvoj. Sofia nastoupila do Airbnb po několika letech působení 

v energetickém průmyslu, kde se zabývala programy energetické 

soběstačnosti, obnovitelnými zdroji a smart daty. Sofia má také zkušenost 

s prací se startupy a tlumočením jejich příběhů médiím. Zároveň 

pokračuje ve své nezávislé akademické práci zaměřené na inovace a 

digitální komunity.  

 

Martin Pejša 

Zakladatel, Creative Dock, Praha, CZ 

Než založil svůj inovační hub, Martin Pejša působil ve velkých 

korporacích – poslední z nich byl Vodafone, kde řídil tým o více než 1000 

lidech. Pak prodal svůj byt, dal dohromady všechny úspory a přizval dva 

partnery. Po pěti letech na trhu, kdy vytvářejí inovativní digitální služby a 

značky pro korporace, se Creative Docku povedlo přivést na svět 35 



 
 
 
 
 
 
 

 

startupů. V současnosti společnost zaměstnává 250 lidí v osmi zemích. 

 

Szilvia Walter 

Spoluzakladatelka EVA – Extended Visual Assistant, Budapešť, HU 

EVA byla zařazena mezi Top 50 evropských startupů a vyvíjí prototyp 

brýlí pro slabozraké na bázi umělé inteligence, jež by se mohly podílet na 

zásadním zvýšení kvality života a samostatnosti až 20 miliónů klientů 

s takovýmto handicapem jen v Evropě. Szilvia se ve společnosti zabývá 

finančním řízením a rozvojem ochodu. Má za sebou více než desetiletou 

zkušenost s financováním projektů různého rozsahu, od malých a 

středních firem po multimiliardové forintové investice do městských 

projektů. Vystudovala Oxford Brookes University International Business 

School v Budapešti. 

 

Martin Barry 

Zakladatel, předseda, reSITE, Praha, CZ/US 

Krajinný architekt původem z New Yorku, kde osm let působil jako partner 

kanceláře W Architecture. Vedl velkolepé projekty městských nábřeží, 

parků, náměstí a univerzitních kampusů v USA, Saúdské Arábii, Číně, 

SAE, na Haiti, v Kanadě, v Mexiku i v Evropě. Jeho organizace reSITE 

pořádá mezinárodní konference a sympozia v Praze, Lisabonu a 

Berlíně. Martin Barry loni také založil společnost City Crew, která se 

zaměřuje na branding měst a vymýšlí rozvojové strategie napomáhající 

zapojení soukromých investic do veřejného prostoru. Martin Barry je 

držitelem „Oscara“ pro krajinné architekty, ceny ASLA.  

 

Diskuse probíhá v anglickém jazyce a večer moderuje Linda Bartošová, 

reportérka České televize.  

 

Akce se koná ve SmetanaQ Gallery a součástí večera je party a DJ. 

V publiku salonu jsou lidé se zájmem o inovace a technologie, zástupci 

státní správy, studenti a experti, designéři, architekti, lidé pracující 

v kultuře, neziskovém sektoru a městské správě, novináři. 

 
Program 
18:00-19:00  Welcome drink 
19:00  Zahájení: Martin Barry | reSITE 
19:10-20:30  Panelová diskuse se zahraničními hosty 
20:30-22:00  Cocktail Party a DJ Sasha Michailidis 
 
 
CO: My City / Your City | Urban Tech Pioneers  
KDE: SmetanaQ Gallery, Smetanovo nábř. 4, Praha 1, třetí poschodí.  
KDY: 27. března 2018, 18:00–22:00 
INFO: Click here | FACEBOOK: Follow the event 
POWERED BY: reSITE 
VE SPOLUPRÁCI S: Airbnb 

 

https://www.resite.org/events/my-city-your-city-urban-tech-pioneers
https://www.facebook.com/events/2052845938331963/


 
 
 
 
 
 
 

 

O reSITE 
reSITE je nezisková platforma pro vytváření měst příjemných k životu. 

Podporuje pochopení a vzájemné působení urbanismu, politiky, kultury a 

ekonomiky ve světě stále rostoucích měst. Poznatky a projekty 

mezinárodně uznávaných odborníků představuje široké odborné i laické 

veřejnosti, především na mezinárodní výroční konferenci. Již sedmým 

rokem zve reSITE do Prahy světové špičky z oblasti městského 

plánování, architektury a městského rozvoje a politické lídry inspirativních 

měst. Přináší množství doprovodných akcí, diskusí, filmových projekcí, 

výstav nebo cyklojízd, určených pro širokou veřejnost. reSITE založil 

v roce 2012 krajinný architekt Martin Barry původem z New Yorku. 

Hostujícím kurátorem pro rok 2018 je Greg Lindsay.  

reSITE.org 

Kontakt pro média: Radka Ondráčková | radka@resite.org | 

+420 605 350 814 

Fotografie ve vysokém rozlišení jsou k dispozici na vyžádání.  

 
 
 
O Airbnb 
 
 

Airbnb, založeno v roce 2008, je globální cestovatelská komunita, která 

pod jednou střechou nabízí vše, co ke kouzelnému cestování patří, od 

místa pobytu přes volnočasové aktivity až po lidi, se kterými se setkáte. 

Airbnb unikátním způsobem využívá technologie pro zlepšení 

ekonomické situace lidí na celém světě a dává jim příležitost zpeněžit své 

prostory, vášně a talenty přes oblast pohostinství. Platforma poskytuje 

přístup k milionům originálních míst volných k ubytování ve více než 191 

zemích světa – od vil a zámečků přes domovy ve stromech až po B&B. 

Se Zážitky mohou lidé poznat svou vysněnou destinaci přes unikátní 

aktivity provozované místními obyvateli, zatímco díky partnerství s Resy 

získají přístup k těm nejlepším z místních restaurací ve vybraných 

zemích. To vše se sešlo na webové stránce krásného designu a v mobilní 

aplikaci.  


	TISKOVÁ ZPRÁVA # 2 | Praha 27. března 2018
	Program
	KDY: 27. března 2018, 18:00–22:00
	O reSITE
	O Airbnb

