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Architektka a urbanistka Elena Szolgayová je generální ředitelkou 
sekce bytové politiky a městského rozvoje na Ministerstvu 
dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. 
Od devadesátých let se aktivně věnuje tématu bytové politiky 
a budoucnosti sídlišť.  V rámci Evropské hospodářské komise 
OSN se účastní řady evropských konferencí a spolupracuje na 
četných výzkumech a publikacích věnovaných tomuto tématu.

Série přednášek představí vybrané zahraniční příklady realizovaných či připravovaných projektů 
revitalizace sídlišť, zkušenosti z okolních středoevropských zemí, eventuelně specifická odborná 
témata, která jsou pro řešení koncepce a transformace sídlišť klíčová.

31 /03 / 2014 - 19:45 hod, místnost 107

17 /04 / 2014 - 18:30 hod, místnost 105
přednáška proběhne v anglickém jazyce

24 /04 / 2014 - 19:45 hod, místnost 107
přednáška proběhne v anglickém jazyce

29 /04 / 2014 - 18:30 hod, místnost 152

12 /05 / 2014 - 19:45 hod, místnost 107

22 /05 / 2014 - 18:30 hod, místnost 107
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Melinda Benkö působí jako vedoucí Ústavu urbanismu na 
Fakultě architektury v Budapešti. V rámci odborných výzkumů 
a pedagogického působení na fakultě se věnuje řadě témat, 
mezi která patří současné urbanistické teorie, design veřejného 
prostoru, obnova historických center a  brownfields, ale zejména 
regenerace velkých sídlištních celků a deprivovaných lokalit.

Architekt Ryszard Nakonieczny přednáší na Fakultě architektury 
při Slezské technické univerzitě v Hlivicích. Je členem Polské 
akademie věd v Katowicích v oddělení dějin architektury, 
územního plánování a památkové péče. Ryszard Nakonieczny je 
současně členem mezinárodní komise DOCOMOMO, věnující se 
dokumentaci a péči o památky moderního hnutí v architektuře. 

Sociální antropolog Martin Veselý se aktivně věnuje tématu 
rozvoje města. Je koordinátorem Pražského urbanistického 
kroužku a  aktuálně i výzkumného týmu Paneláci.

Filosofka a architektka Marie Pětová vyučuje na Fakultě 
humanitních studií Univarzity Karlovy a zajímá se převážně 
o  myšlení Martina Heideggera. 

Architekt a urbanista Ivan Plicka je autorem několika desítek 
územních plánů měst a obcí. Současně působí jako pedagog 
na Fakultě architektury ČVUT, je vedoucím ateliéru na ústavu 
urbanismu.

Přednášky proběhnou v budově Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice
Více informací:  www.facebook.com/sidlistejakdal
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Sídliště představují specifické oblasti měst vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné 
správy. Doposud jsme jako společnost řešili téměř výhradně domy a jejich stavebně technologický 
standard a příliš neřešili dlouhodobou strategii pro rozvoj těchto lokalit.

Jak dál? Jak má vypadat dlouhodobá vize těchto území? Jakým způsobem do nich koncepčně 
vstupovat a jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti městské 
struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje?

Kontakt :  Mgr.  Jana Hr iňová (organizace a  market ing)  hr inova@fa.cvut .cz ;  +420 224 356 484,  Ing.arch.  F i l ip  T itt l  (program a odborná koordinace)  t i t t l@cekb.cz;  +420 606 747 971
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seminář  urbanismus 5 přednáškový cyk lus výstava

workshop mezinárodní  konference publ ikace


