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METROPOLE V CENTRU: NEKONEČNÉ ZDROJE
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Hlavní SPOnZOR KOnFEREnCE PenTA InVeSTMenTS
SPOlUORGanIZÁTOR ArcHIP

KONFERENCE

Druhý ročník pražské reSITE Konference se 
bude konat 20. – 21. června 2013 ve známém 
DOX Centru současného umění v  Praze – 
Holešovicích. reSITE Konference a Festival 
jsou největší událostí svého druhu ve střední 
a východní Evropě. V roce 2012 Konferenci 
navštívilo přes 60 řečníků a 400 hostů z celého 
světa, doprovodných akcí v rámci Festivalu se 
zúčastnily tisíce lidí.

reSITE podporuje změny v plánovacích 
strategiích, které se zaměřují na veřejná 
prostranství, nábřeží a městskou mobilitu. To 
je způsob, jak udržet města konkurenceschopná 
regionálně i globálně.

Světově uznávaní odborníci na městskou 
problematiku budou v diskusích a přednáškách 
debatovat na téma designu, rozvoje a financí, 
městské samosprávy a zapojení veřejnosti do 
rozhodovacích procesů. Všechny diskuse budou 
iniciovat ideje spolupráce pro “metropoli 
v centru” jako lepší místo pro život. Důraz 
bude kladen na kvalitnější, efektivnější a více 
transparentní plánovací procesy.

reSITE je první organizací v České republice, 
která usiluje o podporu spolupráce mezi 
oblastmi designu, rozvoje a financí, městské 
samosprávy a veřejného sektoru vzhledem k 
veřejnému prostoru.

KLíČOVí PřEDNášEJíCí Na reSITE 
2013: 
Enrique Peňalosa [Bývalý primátor Bogoty] / 
Alexandros E. Washburn [Město New York] / Adrian 
Benepe [NYC Parky • Město New York] / Winy 
Maas [MVRDV • Rotterdam] / Tomáš Sedláček 
[Praha] / Maria Aiolova [Terreform ONE • NYC] 
/ Cecil Balmond [Balmond studio • Londýn] / 
Stefan Rettich [KARO Architects • Lipsko] /Tomáš 
Hudeček [První náměstek primátora • Praha] / David 
Chisholm [CMC Architects • Praha] / Paul Koch 
[Rotterdam] / Rafal Dutkiewicz [Primátor Vratislavi 
• Polsko] / Boris Palmer [Primátor Tuebingenu 
• Německo] / Barbara Wilks [W Architecture & 
Landscape Architecture • NYC] / Greg Lindsay 
[Fast Company • NYC]  / Kees Christiaanse [KCAP • 
Rotterdam]  / Bence Tuanyi [2tu • Budapešt]  
/ Irakli Eristavi [zerozero architects • Prešov • 
Košice]  

VSTUPNí POPLaTEK: 
2 DennÍ LÍSTeK
 » Odborníci: 3000 Kč 
 » Akademici & neziskový sektor: 2500 Kč 
 » Studenti: 750 Kč 

1 DennÍ LÍSTeK
 » Odborníci: 1800 Kč 
 » Akademici & neziskový sektor: 1500 Kč
 » Studenti: 450 Kč

reSITE 2013

TÉMaTa reSITE 2013: 

 » Obyvatelná Metropole: Transparentní procesy 
 » Městský kombajn: Nezlomné město a urbánní ekosystémy 
 » reKULTIVACE nábřeží 
 » Znovuzrozená městskost: Nástroje stimulace 
 » Kvalitní a inovativní vedení: Evropská perspektiva 
 » Ve zkratce: Inovativní městské projekty

PROČ PřIJíT? BUDE TaM DaLšíCH 300 ZaJíMaVÝCH LIDí!

 » Poznejte světově proslulé top designéry, finančníky, zástupce   
 neziskového sektoru a politiky v rámci debat o podobě měst. Nechte  
 se jimi inspirovat a přemýšlejte znovu o svém městě!
 » Užijte si osobní setkání a spolupráci s dalšími VIP hosty.
 » Designéři: poznejte, co se děje v zahraničí a vytvořte projekty, které  

 zlepší vaši práci, stejně jako město kolem vás.
 » Developeři: poznejte nejprogresivnější myšlenky a modely   

 financování. Seznamte se s politiky, položte jim své otázky v rámci fóra. 
 » Neziskovky: buďte aktivní a nechte se motivovat spoluprací jiných   

 nebo kontroverzními diskusemi v prostředí reSITE.

reSITE zve všechny architekty, politiky, urbanisty, developery, krajinné architekty, odborníky z  oblasti 
plánování, inovací, dopravy, inženýry, ekonomy, finančníky, zástupce komunit, vědce, umělce, studenty 
a kohokoliv dalšího s aktivním zájmem o současné město, aby navštívil druhý ročník reSITE Konference.
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nAŠI PArTneŘI

Záštity

Spoluorganizátoři

Konferenci podpořila

Hlavní sponzoři

DOX CEnTRUM SOUČaSnÉHO UMĚní 
Poupětova 793/1, Praha 7
Praha, Česká republika

facebook.com/reSITEfestival
vimeo.com/resite
@reSITEfestival

MÍSTO KOnference

Sponzoři

Donoři

Partneři

Mediální partneři

http://resite.cz/cs/registration/


a conference about collaborative ideas for more livable cities

METROPOLIS CENTRAL: INFINITE RESOURCES

20-21 June 2013 / doX centre for contemPorarY art / PraGue

ConferenCe supported by Penta investments
Co-organized by archiP

ThE CONFERENCE

The second annual reSITE Conference in 
Prague will take place from 20-21 June 2013 
at the iconic DOX Centre for Contemporary 
Art. reSITE Conference and Festival is the 
largest event of its kind in Central and Eastern 
Europe. In 2012, over 60 participants and 400 
guests took part from all over the world while 
thousands attended the free public events of 
reSITE Festival. 

At reSITE, we aim to encourage changes in 
planning strategies to focus primarily on public 
space, waterfronts and urban mobility as a 
means to a city that can compete regionally and 
globally. 

Discussions and targeted lectures from the 
world’s top experts on urban issues will debate 
and merge issues of Design, Development 
and Finance, Municipality Leadership and 
Community Participation. All discussions will 
provoke and incite collaborative ideas for 
livability in the Central Metropolis - with 
the mission of more quality, efficiency and 
transparency in the planning process. 

reSITE is the first organization in the Czech 
Republic to actively foster collaboration 
between Design, Finance, Politics, and the 
Public relative to public space. 

KEy SPEAKERS AT reSITE 2013: 

Enrique Penalosa [Former Mayor of Bogota • 
Bogota • City of New York ] / Alexandros E. 
Washburn [City of New York] / Adrian Benepe 
[Parks Commissioner • City of New York] / Winy 
Maas [MVRDV • Rotterdam] / Tomas Sedlacek 
[Prague] / Maria Aiolova [Terreform ONE • NYC] 
/ Cecil Balmond [Balmondstudio • London] / 
Stefan Rettich [Karo Architects • Leipzig] / Tomas 
Hudecek [First Deputy Mayor • Prague] / Enrique 
Penalosa [Former Mayor of Bogota • NYC] / David 
Chisholm [CMC Architects • Prague] / Paul Koch 
[Rotterdam] / Rafal Dutkiewicz [Mayor of Wroclaw 
• Poland] / Boris Palmer [Mayor of Tuebingen 
• Germany] / Barbara Wilks [W Architecture & 
Landscape Architecture • NYC] / Greg Lindsay 
[Fast Company • NYC]  / Kees Christianese [KCAP • 
Rotterdam]  / Bence Tuanyi [2tu • Budapest]  
/ Irakli Eristavi [zerozero architects • Presov • 
Kosice]  

ThE CONFERENCE FEES

2 daY Pass
 » Professionals: 3000 CZK 
 » Academic & NGO: 2500 CZK 
 » Students: 750 CZK 

1 daY fee
 » Professionals: 1800 CZK 
 » Academic & NGO: 1500 CZK
 » Students: 450 CZK

reSITE 2013

KEy ThEMES AT reSITE 2013: 

 » Livable Metropolis: Transparent Processes 
 » City COMBINE : Urban resiliency and City Ecosystems  
 » reCLAIMING Waterfronts  
 » reGENERATIVE Metropolis: Tools of Stimulation  
 » Quality Leadership and Governance: European Perspective
 » Quickies : Innovative Urban Projects 

Why COME? 300 SMART PEOPLE WILL ALSO bE ThERE! 

 » All: see the world’s top designers, financiers, NGOs and policy makers  
 with an active agenda about livable cities. Get inspired and learn how  
 to reTHINK your city!
 » Personal meetings and networking with other VIP guests. 
 » Designers: See the state-of-art from abroad and create projects that  

 can catalyze your practice and city. 
 » Developers: learn the most progressive ideas and financing   

 models. Meet the politicians, ask them questions in a safe forum. 
 » NGOs: Be active and enlivened in the reSITE environment with   

 collaborative and controversial discussions.

reSITE calls all architects, politicians, urbanists, developers, landscape architects, planners, innovators, 
engineers, economists, financiers, community activists, transportation planners, scientists, artists, students 
and any individuals with an active interest in cities to attend the second annual reSITE Conference. 
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our Partners

auspices

co-organizers

conference supported by

doX Centre for ConteMporary art 
Poupetova 793/1, Prague 7
Prague, czech republic

facebook.com/reSITEfestival
vimeo.com/resite
@reSITEfestival

conference location

main sponsors

sponsors

donors

Partners

media Partners

http://resite.cz/en/registration/
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