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Mezinárodní konference o dostupném a udržitelném bydlení 
v kontextu výzev 21. století
Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze
21. - 22. června 2019

Konference zdůrazní interdisciplinární pohled na dostupnost a udržitelnost 
bydlení v měřítku místních samospráv. V kontextu sociálních, ekonomických 
a kulturních výzev 21. století budou představeny inovativní přístupy k bydlení 
z různých zemí i možnosti jejich uplatnění v České republice.

Pátek, 21. 6. 2019 (Konference)

–   Dostupnost vs. udržitelnost
–   Příklady z praxe
–   Možnosti řešení

Sobota, 22. 6. 2019 (Eventy)

–   Sídliště, jak dál? 
–   Smart Housing 
–   Mezioborové aspekty

International Conference on Affordable and Sustainable Housing 
in Context of the 21st Century Challenges
Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague
21 - 22 June 2019

The conference aims to stress interdisciplinary approach to housing affordability 
and sustainability on municipal level. Innovative housing models from different 
countries and different social, economic and cultural contexts will be presented 
as well as their possible implementation in the Czech Republic.

Friday, 21. 6. 2019 (Conference)

–   Affordability vs. Sustainability
–   Good Practices 
–   Possible Solutions

Saturday, 22. 6. 2019 (Events)

–   Housing Estates, What’s Next? 
–   Smart Housing 
–   Interdisciplinary Aspects



Sobota, 22. června
09:30 – 10:00    Registrace 

10:00 – 12:30      Tři paralelní bloky  (účast je možná pouze v jednom bloku)

Blok 1  Sídliště, jak dál?

Blok 2  Smart Housing

Blok 3  Mezioborové aspekty v bydlení

Pátek, 21. června
09:30 – 10:00      Registrace 

10:00 – 10:15      Úvodní slovo a přivítání

10:15 – 10:35     Představení projektu a cílů konference

10:35 – 11:00 Spiro Pollalis   Harvard University

11:00 – 12:00     Blok 1 Dostupnost versus udržitelnost - Přístupy vedoucí k lepší 
   dostupnosti bydlení v politice měst a výzkumu - hlavní otázky 
   a aktuální vývoj
   

12:00 – 13:00      Oběd

13:00 – 14:00     Blok 2  Příklady dobré praxe ze zahraničí a u nás - Přístupy vedoucí 
   k lepší dostupnosti bydlení ve strategickém plánování měst

14:00 – 14:30      Káva

14:30 – 15:45      Kulatý stůl: Jak lépe využívat stávající zkušenosti a výsledky výzkumu 
  pro tvorbu politik dostupného bydleni a rozvoje měst

15:45 – 16:00      Závěrečné shrnutí a závěr konference

Ladislav Lábus   děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze
Daniela Grabmüllerová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Elena Szolgayová   Ministerstvo dopravy a výstavby SR, EHK OSN 

Moderuje: Michala Hergetová 
Program je v anglickém a českém jazyce, 
je zajištěno simultánní tlumočení.

Program je v anglickém 
a českém jazyce.

Luděk Sýkora   Univerzita Karlova, Praha
Tomáš Hudeček   Masarykův ústav vyšších studií  ČVUT v Praze
Spiro Pollalis   Fakulta architektury Harvardovy univerzity
Elena Szolgayová  Ministerstvo dopravy a výstavby SR, EHK OSN
Jiří Klíma    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Michal Kohout   Fakulta architektury ČVUT v Praze
Petr Štěpánek   Masarykův ústav vyšších studií  ČVUT v Praze

Christian Schantl    zástupce města Vídeň
Agata Krause   konzultantka Evropské hospodářské komise OSN
Adam Zábranský   Magistrát hlavního města Prahy
Paloma Taltavull   Ekonomická fakulta Univerzity v Alicante
Wojciech Korbel   Fakulta architektury Technické univerzity v Krakově

Jitka Modlitbová   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Miroslav Zámečník   ekonom a publicista
Ondřej Boháč   Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Martin Lux    Akademie věd České republiky
David Tichý    Fakulta architektury ČVUT v Praze
Martin Svoboda   JRD Development, s.r.o.

Michal Kohout  Fakulta architektury ČVUT v Praze
Petr Štěpánek  Masarykův ústav vyšších studií  ČVUT v Praze

Panelová sídliště v mnoha zemích v regionu UNECE, včetně České republiky, byla 
plánována a budována centrálním způsobem. Vysoce centralizovaná byla i jejich 
správa a vlastnické vztahy. Privatizační proces, ke kterému došlo v zemích bývalého 
východního bloku po roce 1990, s sebou přinesl rozdrobení vlastnické struktury. To je 
v přímém rozporu s původním nastavením těchto částí města. Současná situace 
v oblasti vlastnických práv tak výrazným způsobem ovlivňuje dlouhodobý rozvoj těchto 
lokalit a jeho udržitelnost. Akce představí výsledky výzkumného projektu zahájeného 
v roce 2014 na Fakultě architektury ČVUT, který se zabývá dlouhodobou strategii 
prostorového rozvoje sídlišť v České republice.

Setkání se zaměří na koncepci „smart housing“ ve „smart cities“. Bude se zabývat 
otázkami ekonomické proveditelnosti, environmentální a sociální udržitelnosti 
aplikace chytrých technologických řešení v rezidenčním sektoru. Cílem setkání bude 
i diskuze o vztahu chytrých řešení a dostupností bydlení, a jeho plánování v rámci 
konceptu „Smart Cities“.

Bydlení představuje komplexní a multidisciplinární jev. Velmi často ale bydlení není 
věnována samostatná pozornost, a bývá jen součástí dalších, převážně sociálních 
kapitol strategických plánů měst. Cílem setkání je diskuze o významu bydlení 
v rámci plánování strategií a vztahu k dalším oblastem plánování, jako je například 
demografie, životní prostředí a změna klimatu, doprava a technologie, historie 
a identita, a další. 



Friday, June 21st
09:30 – 10:00      Registration of participants

10:00 – 10:15      Welcome

10:15 – 10:35     Introduction into the conference objectives, 
  questions to be addressed and a format

10:35 – 11:00 Spiro Pollalis   Harvard University

11:00 – 12:00     Session 1 Affordability versus Sustainability - Approaches to 
    ‘Affordable Housing’ in Urban Policies and Housing  
    Research – Main debates and recent developments
   

12:00 – 13:00      Lunch

13:00 – 14:00     Session 2 Good practices in the UNECE Region - Approaches to 
    ‘Affordable Housing’ provision in spatial planning policy.

14:00 – 14:30      Coffee break

14:30 – 15:45      Roundtable ‘Enabling better production and use of research evidence 
  in policy-making for sustainable housing and urban development’

15:45 – 16:00      Summary of the discussion and conclusions

Ladislav Lábus   dean of Faculty of Architecture  CTU in Prague
Daniela Grabmüllerová Ministry of Regional Development of the Czech Republic
Elena Szolgayová   Ministry of Transport and Construction of Slovakia, UNECE

Moderator: Michala Hergetová 
The program is in English and Czech language 
and is simultaneously interpreted.

Luděk Sýkora   Charles University Prague
Tomáš Hudeček   Masaryk Institute of Advanced Studies CTU in Prague
Spiro Pollalis   Faculty of architecture University of Harvard
Elena Szolgayová  Ministry of Transport and Construction of Slovakia, UNECE
Jiří Klíma    Ministry of Regional Development of the Czech Republic
Michal Kohout   Faculty of Architecture  CTU in Prague
Petr Štěpánek   Masaryk Institute of Advanced Studies CTU in Prague

Christian Schantl    City of Vienna
Agata Krause   UNECE Expert on Urban Development and Housing
Adam Zábranský   Prague City Hall
Paloma Taltavull   Faculta of Economics and Business, University of Alicante
Wojciech Korbel   Faculty of Architecture, Krakow University of Technology

Jitka Modlitbová   Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic
Miroslav Zámečník   Economist and Publicist
Ondřej Boháč   Prague Institute of Planning and Development
Martin Lux    Czech Academy of Science
David Tichý    Faculty of Architecture  CTU in Prague
Martin Svoboda   JRD Development, s.r.o.

Michal Kohout  Faculty of Architecture  CTU in Prague
Petr Štěpánek  Masaryk Institute of Advanced Studies CTU in Prague

Saturday, June 22nd
09:30 – 10:00      Registration of participants

10:00 – 12:30      3 parallel sessions  (participation possible on just one session)

Session 1 Housing Estates, What’s Next?

Session 2 Smart Sustainable Housing

Session 3 Interdisciplinary Aspects of Housing

The program is in English 
and Czech language .

Housing estates in many countries in the UNECE Region, including in the Czech 
Republic, were built as centrally-planned, centrally-built, centrally-owned and 
centrally-administered facilities. One of the consequences of the privatization process 
carried out in the former Eastern bloc is the atomized nature of ownership in the 
housing estates. The current property rights situation therefore goes against the very 
initial concept of the housing estates which are places for communal life. The event 
will introduce and discuss the results of a 3-year research programme launched at the 
Czech Technical University dealing with the challenges of transforming the housing 
estates in the Czech Republic.

The session will focus on the concept of smart housing in smart cities and will 
address issues of economic feasibility, environmental and social sustainability of the 
application of smart technological solutions at a building level. The session will also 
discuss the relationship between smartness of the housing and its affordability and 
planning smart affordable housing as part of smart cities.

Housing is a complex and multidisciplinary phenomenon; yet, very often strategic 
urban plans are prepared by sectoral agencies or ministries focusing only on social 
aspects of housing. This session will discuss the inter-relationships between housing 
and other topics, such as demography, environment and climate change, transport and 
technology, history and identity, and others. Participants will focus on how housing 
should be reflected in a comprehensive way in urban plans.



Ladislav Lábus
Architekt a děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde jako pedagog působí od roku 
1990. Po absolvování oboru architektura na ČVUT pracoval v Projektovém ústavu HMP, 
v roce 1991 založil ateliér Lábus AA. Věnuje se navrhování občanských a bytových staveb, 
interiérů i urbanismu. Ve své tvorbě i teorii se soustředí na hledání komunikativnosti, 
čitelnosti a uživatelské příjemnosti svých staveb. Je znám svým citlivým přístupem při 

navrhování staveb v historickém prostředí a renovací 
a rovněž tvorbou v oblasti bydlení a bydlení seniorů 
i svými příspěvky k transformaci systému sociální péče 
a k problematice revitalizace sídlišť a panelových domů.

Architect and dean of the Faculty of Architecture CTU 
in Prague, where he has been working as a teacher 
since 1990. After graduating in architecture at the Czech 
Technical University in Prague he worked at the Project 
Institute of the City of Prague. In 1991 he founded his own 
Lábus AA architectural studio. He is engaged in designing 
civil and residential buildings, interiors and urban 
planning. In his work and theory he focuses on finding 
the communicativeness, readability and user-friendliness 

of his buildings. He is known for his sensitive approach to the design of buildings in the 
historic environment and renovation, as well as to the creation of housing and housing for 
seniors and his contributions to the transformation of the social care system and to the 
revitalization of housing estates and prefabricated houses.

prof. Ing. arch. Hon. FAIA

(CZ)
(CZ)

(SK)(CZ)

Daniela Grabmüllerová
Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR, Evropská hospodářská 
komise OSN

Ministerstvo dopravy a výstavby 
Slovenské republiky, Evropská 
hospodářská komise OSN

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Fakulta architektury ČVUT v Praze
Ministry of Regional Development of the 
Czech Republic, UNECE Committee on 
Housing and Land Management

Ministry of Transport and Construction of 
the Slovak Republic, UNECE Committee 
on Housing and Land Management

Faculty of Architecture CTU in Prague

Faculty of Architecture CTU in Prague

Ředitelka odboru mezinárodních vztahů Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, místopředsedkyně Výboru pro bydlení 
Evropské hospodářské komise OSN. 

Director of the European Affairs Department of the 
Ministry of Regional Development of the Czech Republic, 
vice-chair of the UNECE Committee on Housing and 
Land Management.

Ing. arch. Ph.D. MBA

Elena Szolgayová

Architektka a urbanistka s dlouholetými výzkumnými 
zkušenostmi, od roku 1990 poskytuje poradenství 
státním a městským úřadům bytové politiky. V roce 
1999 nastoupila na Ministerstvo výstavby a regionálního 
rozvoje Slovenské republiky, v současnosti je ředitelkou 
sekce bytové politiky a městského rozvoje Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenské republiky a předsedkyní 
Výboru pro bydlení Evropské hospodářské komise OSN. 
Podílela se na mnoha činnostech UNECE, UN Habitat 
a působila v pracovních skupinách zaměřených na bydlení a rozvoj měst. Spolupracovala 
na několika publikacích EHK OSN a dalších výzkumných publikacích, které se týkaly 
městských a bytových otázek.

Architect and urban planner with long-standing research experience, has been advising 
state and municipal housing policy makers since the early 1990s. In 1999 she joined the 
Ministry of Construction and Regional Development of the Slovak Republic, recently she 
is Director General, DG Housing Policy and Urban Development, Ministry of Transport and 
Construction and Chair of the UNECE Committee on Housing and Land Management. She 
has been involved in numerous UNECE, UN Habitat and EU activities and Working groups 
targeted at housing and urban development, and has contributed to several UNECE and 
research publications related to urban and housing issues.

Ing. arch. Ph.D.

Michal Kohout
Architekt, pedagog a teoretik. Vedoucí Ústavu nauky 
o budovách Fakulty architektury Českého vysokého učení 
technického v Praze, kde je zároveň garantem výuky 
bytových staveb a vedoucím ateliéru architektonické 
tvorby. Je autorem a spoluautorem desítek projektů, 
z nichž mnohé byly realizovány a některé z nich získaly 
řadu českých národních i mezinárodních ocenění 
a byly prezentovány na výstavách české a mezinárodní architektury. Je autorizovaným 
členem České komory architektů, je spoluzakladatelem ateliéru UNIT architekti, Centra 
pro výzkum kvality bydlení a vydavatelství Zlatý řez (od roku 1992), kde je redaktorem 
časopisu Zlatý řez. Jako autor a redaktor vydal řadu knih a článků o moderní české 

prof. Ing. arch.



Petr Štěpánek

Výzkumný pracovník, vysokoškolský pedagog, architekt, 
a projektový manažer. Ve své výzkumné činnosti se 
zabývá problematikou udržitelného bydlení, prostorového 
plánování a konceptu smart cities. V letech 2007–2010 
byl ředitelem Státního fondu životního prostředí, do roku 
2012 pak poradcem slovenského Ministerstva životního 
prostředí pro Emission Trading a GIS. V české pobočce 
Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj řídí 
pracovní skupinu Smart Cities. Pracuje jako konzultant, 
mj. pro UNDP, byl členem řídícího výboru Strategického 
plánu hl. m. Prahy.

Ing. arch. Ing. Ph.D.

Spiro N. Pollalis

Profesor navrhování, technologií a managementu 
na Fakultě architektury Harvardovy univerzity, kde 
působí od roku 1986. Je odborníkem na plánování 
a management rozsáhlých udržitelných projektů. Od roku 
2008 je ředitelem Programu Zofnass pro udržitelnost 
infrastruktury, který vyústil v systém hodnocení nazvaný 
Envision a ve vývoj plánovacích nástrojů pro udržitelná 
města. Vedl také projekt Gulf Sustainable Urbanism pro 
deset měst v Arabském zálivu, sponzorovaný nadací 
Qatar Foundation. Vyučoval jako hostující profesor na 
ETH - Curych ve Švýcarsku; TU - Delft v Holandsku 
a Uni-Stuttgart v Německu. Působí jako spoluzakladatel Poradního výboru pro Future 
Cities Lab Singapur-ETH Centre (SEC) a předsedá pracovní skupině pro udržitelnost 
výstavby na Světovém ekonomickém fóru. Prof. Pollalis je ve své soukromé praxi 
vedoucím projektu nového města DHA Karáčí pro 600 000 lidí, který je ve výstavbě 
a několika projektů obnovy a rozvoje měst po celém světě. Navrhl také několik mostů; 
dva z jeho návrhů byly realizovány – ve městě Columbus v Ohiu a v řeckých Aténách.

Professor of Design, Technology and Management at the Harvard Design School since 
1986, is an expert on planning and management of large scale sustainable projects. Since 
2008, he is the Director of the Zofnass Program for the Sustainability of Infrastructure 
that has led to the Envision Rating System and the development of Planning Guidelines 
for Sustainable Cities. He has also been the Principal Investigator of the project Gulf 
Sustainable Urbanism for 10 cities in the Arab Gulf, sponsored by the Qatar Foundation. 
He has taught as a visiting professor at the ETH-Zurich, Switzerland; TU-Delft, Holland; 
and Uni-Stuttgart, Germany. He serves as the co-chair of the Advisory Committee for 
the Future Cities Lab of the Singapore-ETH Center (SEC) and chairs the Sustainability 
Workgroup for the Future of Construction at the World Economic Forum. In his private 
practice, Prof. Pollalis has been the chief planner for the new DHA City Karachi for 
600,000 people, which is under construction and several regeneration and city expansion 
projects across the world. He has designed signature bridges; two of his designs have 
been constructed: in Columbus, Ohio, and in Athens, Greece. 

Fakulta architektury, 
Harvardova univerzita

Graduate School of Design, 
Harvard University

prof. MBA, PhD

architektuře – Česká republika -  Moderní architektura/ Čechy (2014), Česká republika -  
Architektura 20. Století / Morava a Slezsko (2005), Praha - Architektura XX. století (1996). 
Dále pak publikace o bydlení a teorii vystavěného prostředí Jak jsme chtěli bydlet: bytová 
politika Československa 1918-1938 (2018), Sídliště, jak dál? (2016), Hromadné bydlení: 
Systematika prostorových typů (2015), Můj dům, naše ulice: Individuální bydlení a jeho 
koordinovaná výstavba (2014). Je vedoucím řady výzkumných projektů a odborníkem na 
veřejnou a odbornou politiku bydlení.

Architect, teacher, and theorist. He is Head of the Building Theory Institute at the 
Faculty of Architecture of the Czech Technical University, Prague; he also is in charge 
of a course on housing and a design course at the same school. He has designed and 
co-designed dozens of projects, many of which were built and some received numerous 
Czech national as well as international awards and were presented at exhibitions of Czech 
and international architecture. He is registered with the Czech Chamber of Architects, 
is a co-founder of the UNIT architekti studio, the Centre for Housing Quality research 
organization, and Zlatý řez publishers (since 1992), where he is a co-editor of a magazine 
of the same name. As a writer and editor, he has published a number of books and articles 
on modern Czech architecture – Bohemia: Modern Architecture (2014), Moravia and 
Silesia: 20th Century Architecture (2005), Prague: 20th Century Architecture (1996), and 
housing and the theory of the built environment How we wanted to live: Czechoslovak 
housing policy 1918-1938 (2018), Housing Estates, what next? (2016), Collective Housing: 
A Spatial Typology (2015), My House, Our Street: Coordinated Development of Individual 
Housing (2014). He is the head of many research projects and an expert on public and 
professional housing policy.

Masarykův ústav vyšších 
studií ČVUT v Praze

Masaryk Institute of Advanced 
Studies CTU in Prague

Researcher, teacher, architect and project manager. In his research he deals with 
sustainable housing, spatial planning and smart cities. In 2007–2010 he was the director of 
the State Housing Development Fund, until 2012 he was an advisor to the Slovak Ministry 
of Environment for emission trading and GIS. At the Czech branch of the World Business 
Council for Sustainable Development, he heads the smart cities working group.

(CZ)

(GR)



Luděk Sýkora

Profesor na Katedře sociální geografie a a regionálního 
rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Jeho výzkumná práce se zaměřuje na 
proměny postsocialistických měst;  teoretické přístupy 
ke studiu měst a jejich vnitřní prostorové struktury;  
změny fyzických, funkčních a sociálních prostorových 
struktur města; procesy proměny čtvrtí a městských 
lokalit, gentrifikaci, suburbanizaci;  sídelní systém, integritu a diferenciaci, hierarchické 
a polycentrické uspořádání. Dále na globalizaci a její vliv na proměny měst, sídelních 
a regionálních struktur; na rezidenční segregaci; sociální kapitál a územní rozvoj; trh 
s nemovitostmi a jeho vliv na proměny města; bydlení a bytovou politiku a ontologii 
a epistemologii geografického poznání. Ve svém aplikovaném výzkumu a poradenství 
pracoval pro Evropskou komisi, ministerstva České republiky (MMR ČR, MPVS ČR, MV 
ČR), národní vládní agentury (Česká rozvojová agentura, Agentura pro sociální vyloučení), 
místní samosprávy, podnikatelský sektor a nevládní organizace. 

Professor at the Department of Social Geography and Regional Development, Charles 
University, Prague. His research work focuses on urban change in postsocialist cities, 
impacts of globalization on urban transformations, processes of metropolitan change such 
as suburbanization, neighborhood changes such as gentrification, processes and localities 
of segregation, inter-cultural interaction in immigrant neighborhoods, metropolisation and 
polycentric development in settlement systems, small and medium sized towns, urban real 
estate development, national and municipal housing and housing policy, urban policies 
and urban planning and the role of public sector, private actors and citizens and social 
movements in urban development. In his applied research and consultancy he worked for 
the European Commission, national government ministries (Regional Development, Labor 
and Social Affairs, Internal Affairs), national government agencies (Czech Development 
Agency, Agency for Social Exclusion), local governments, business sector and NGOs.

prof. RNDr. Ph.D.

Ph.D.Tomáš Hudeček

Vysokoškolský pedagog, bývalý komunální politik a primátor hlavního města Prahy 
v letech 2013 – 2014. Působí jako vedoucí Oddělení veřejné správy a regionálních 
studií na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, kde vede přednášky a výzkum 
se zaměřením na evoluci komplexních systémů, vývoj, budoucnost a odolnost měst, 

RNDr.

Přírodovědecká fakulta, 
Univezita Karlova, Praha

Masarykův ústav vyšších 
studií ČVUT v Praze

Faculty of Science, 
Charles University Prague

Masaryk Institute of Advanced 
Studies CTU in Prague

(CZ)

(CZ)

strategické plánování, veřejnou správu a politiku. Přednáší 
zároveň na Vysoké škole ekonomické a Technické 
univerzitě v Ostravě. 

University teacher, former communal politician and mayor 
of the City of Prague in years 2013 - 2014. He works 
as head of the Department of Regional Studies at the 
Masaryk Institute of Advanced Studies, CTU in Prague, 
where he leads lectures and research focused on the 
evolution of complex systems urban resilience, strategic 
planning, public administration and policy. He also 
lectures at the University of Economics in Prague and the 
Technical University in Ostrava.

Jiří Klíma

Ředitel Odboru politiky bydlení Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky. Věnuje se politice 
bydlení a formulaci bytové politiky, její implementaci 
a administraci programů podpory bydlení. Zároveň 
monitoruje aktivity Státního fondu rozvoje bydlení 
a koordinuje vzájemné aktivity v oblasti bytové politiky.

Director of the Housing Policy Department of the Ministry for Regional Development of 
the Czech Republic. He focuses on housing policy and the formulation of housing policy, 
its implementation and administration of housing support programs. At the same time, he 
monitors activities of the State Housing Development Fund and coordinates activities in 
the area of housing policy.

Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR

Ministry of Regional Development 
of the Czech Republic

RNDr.

(CZ)

Christian Schantl
Wiener Wohnen, 
město Vídeň

Wiener Wohnen, 
City of Vienna

Vedoucí marketingu a komunikace vídeňské městké 
společnosti Wiener Wohnen, která spravuje, renovuje 
a pronajímá bytové domy v majetku města Vídeň. Jde 
o přibližně 220 000 obecních bytů, 5 100 nebytových 
prostor a 47 000 garáží a parkovacích stání.

(AT)



Head of Marketing and Communications at City of Vienna’s Wiener Wohnen, which 
manages, renovates and rents apartment buildings owned by City of Vienna. These are 
approximately 220 000 municipal dwellings, 5 100 commercial space and 47 000 garages 
and parking spaces.

Agata Krause

Nezávislá expertka v oblasti udržitelného rozvoje měst 
a bydlení. Povoláním je urbanistka a má dlouholetou 
zkušenost ve výzkumu. Vystudovala urbanismus 
v Polsku, Spojeném království a Belgii a zastávala řadu 
výzkumných a pedagogických pozic na univerzitách 
v Cardiffu a v Dundee. V roce 2014 získala doktorský 

titul. V posledních letech pracovala na rozhraní politiky, výzkumu a praxe a spolupracovala 
s institucemi OSN a Evropské unie. Byla koordinátorkou výzkumu v projektu Housing 
Europe a konzultantkou projektu Eurocities v Bruselu. 

Independent expert in the fields of sustainable urban development and housing. She 
is urban planner by qualification and has a strong research background. She studied 
urban planning in Poland, the United Kingdom and Belgium; and occupied numerous 
research and teaching positions at the University of Cardiff and the University of Dundee. 
Having written about the role of sustainability assessment and policy transfer in urban 
development, she was awarded with a PhD degree in 2014. She worked in the policy-
academia-practice interface, in the context of the United Nations and the European Union 
institutions over last few years. She held a Research Coordinator position in Housing 
Europe, and a Policy Advisor position in Eurocities, both in Brussels, Belgium.

Ph. D.

Konzultantka Evropské hospodářské 
komise OSN pro městský rozvoj a bydlení

UNECE Expert on Urban 
Development and Housing

(PL)

Adam Zábranský
Politik a zastupitel hl. m. Prahy. Působí jako radní pro 
problematiku bydlení a transparentnost. Do zastupitelstva 
byl zvolen v roce 2014 a soustředil se mimo jiné také na 
odhalování nepravostí v městských firmách. Byl členem 
kontrolního výboru zastupitelstva a také výborů pro územní 
plánování, sport a volný čas, a legislativu a protikorupční 
opatření. Je členem České pirátské strany. Momentálně 
studuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Magistrát hlavního města Prahy Prague City Hall

(CZ)

Politician and Prague City Council representative for housing and transparency. He was 
elected to the Prague City Council in 2014 and was concentrated, among other things, on 
the detection of irregularities in city-controlled companies. He was a member of the council 
control committee as well as the committees for spatial planning, sport and leisure, and 
legislation and anti-corruption measures. He is a member of the Czech Pirate Party. He is 
currently studying at the Faculty of Law - Charles University in Prague.

Paloma Taltavull

Profesorka na katedře aplikované ekonomie na Univerzitě 
v Alicante ve Španělsku. Hostovala na Kalifornské 
univerzitě v Berkeley, na Georgia State University 
a na Floridské mezinárodní univerzitě. Její výzkum 
se zaměřuje na trhy s bydlením, trhy s nemovitostmi 
a makroekonomiku a trhy s energií a bydlení. Napsala 
více než 34 kapitol nebo knih, asi 45 akademických 
článků ve španělských a mezinárodních časopisech; 
Od roku 1992 se podílela na více než 35 výzkumných 
projektech v oblasti bydlení a městské ekonomie a dvou 
projektech H2020 týkajících se energetiky, bydlení 
a realitních trhů. Od roku 1994 působí ve výborech mnoha 
mezinárodním akademickým společností např. ERES, 

ARES, IRES. Je také místopředsedkyní REM (Real Estate Advisory Group) při Výbor pro 
hospodaření s bytovým fondem a pozemky Evropské hospodářské komise OSN. Působila 
jako pozorovatel trhu s bydlením na španělském ministerstvu bydlení (2006-2009), 
spolupracuje s veřejným ochráncem práv ve Valencii v oblasti bydlení a chudoby.

Full Professor on Applied Economics Department at the University of Alicante, Spain. She 
has been visiting scholar at University of California at Berkeley, Georgia State University 
and Florida International University. Her research focus is in Housing Markets, Real Estate 
Markets and Macroeconomics and energy and housing markets.  She has written more 
than 34 book chapters / books, around 45 academic articles in Spanish  and International 
journals; she has participated in more than 35 research projects in housing and urban 
economics since 1992 and two H2020 projects related to energy issues and housing/real 
estate markets. Professor Taltavull belongs to different International academic Societies 
committees like to ERES since 1994, ARES since 1992, IRES since 1999 (president 
during 2010). She also is Vice-Chair of REM (Real Estate Advisory Group) on the Housing 
and Land Management Secretariat of the United Nations- UNECE. She was Outstanding 
Academic Member of the Housing Rent Market Observatory at the Spanish Ministry of 
Housing (2006-2009), she has been working with the Valencian Community Ombudsman 
working on Housing and Poverty.

Ekonomická fakulta 
Univerzity v Alicante

Faculty of Economics and Business, 
University of Alicante

Ph. D.prof.

(ES)



Dr. Ing. arch. Wojciech Korbel

Autorizovaný architekt, působící zároveň jako vědec. 
Ve svém vlastním architektonickém ateliéru se zabývá 
především architektonickými a urbanistickými návrhy 
veřejných prostorů. Byl jako spoluautor oceněn v roce 
2007 polským ministrem výstavby a infrastruktury 
1. cenou za návrh velké přednáškové auly na Jagellonské 
univerzity v Krakově. Jeho vědecký výzkum se zaměřuje 
na vliv právních řešení a legislativy na územní plánování, 
urbanistický a architektonický návrh a investiční proces. 
V jeho nedávno provedeném výzkumu se zaměřil na 
potřeby polských místních samospráv v rámci očekávaných změn v polské legislativě ve 
prospěch lepší ochrany prostorového uspořádání v Polsku. Je členem Polské komory 
architektů a členem Společnosti polských urbanistů.

Licensed architect, working both as a scientist and in his own architectural studio dealing 
mainly with architectural and urban designs of public use facilities. Awarded in 2007 
by Polish Minister of Construction and Infrastructure with the I-st degree award for 
outstanding design of Auditorium Maximum of Jagiellonian University in Krakow (group 
award). His scientific research focuses on the impact of legal solutions and legislation on 
spatial planning, urban and architectural design and the investment process. Recently 
conducted research concentrated on Polish local governments’ preferences concerning 
expected changes in Polish legislation in favour of better protection of spatial order in 
Poland. Member of Polish Chamber of Architects and Society of Polish Urban Planners.

Faculty of Architecture, 
University of Technology Krakow

Fakulta architektury 
Technické univerzity v Krakově

Jitka Modlitbová

Vedoucí oddělení sociálního bydlení a sociálního 
začleňování na Ministerstvu práce a sociálních věcí 
České republiky.

Acting Manager of Social Housing and Social Inclusion 
Unit at Ministry of Laber and Social Affairs of the 
Czech Republic.

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR

Ministry of Labour and Social 
Affairs of the Czech Republic

Mgr. et  Mgr.

(PL)

(CZ)

Ing. Miroslav Zámečník
Ekonom a publicista, hlavní analytik týdeníku Euro. Vystudoval v roce 1984 VŠE 
v Praze a později se věnoval studiím na Georgetown University ve Washingtonu. Od 
roku 1994 do 1998 byl zástupce České republiky ve Světové bance, byl také členem 
Národní ekonomické rady vlády (NERV). Je spoluautorem ekonomického programu 
Strany zelených. Ten je postaven na investicích do vědy a vzdělávání, zelené ekonomice 

a vytváření tzv. „Smart Jobs“. 

Economist and publicist, chief analyst of the Euro weekly. 
He finished his studies at the University of Economics 
in Prague in 1984 and later studied at Georgetown 
University in Washington. From 1994 to 1998 he was 
a representative of the Czech Republic at the World Bank. 
He was a member of the National Economic Council 
of the Czech Government (NERV). He is co-author 
of the Green Party’s economic program. It is built on 
investments in science and education, the green economy 
and the creation of so-called “Smart Jobs”.

Týdeník Euro Euro Weekly

Ondřej Boháč

Ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Praha, kde 
působil od roku 2015 nejprve jako zástupce ředitele, 
v roce 2016 se stal ředitelem.  Povoláním je geograf. 
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, 
poté působil v občanském sdružení Oživení. V letech 
2006 až 2010 pracoval jako koordinátor GIS dat v Útvaru 
rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2011 by poradcem prvního 
náměstka primátora hl. Města Prahy a o dva roky později 
se stal ředitelem odboru kancelář primátora v Praze. 

Director of Prague Institute of Planning and Development, where he worked first as 
deputy director from 2015 and became director in 2016. He is a geographer. He graduated 
at the Faculty of Science of Charles University in Prague, then he worked in the civic 

Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy

Prague Institute of Planning 
and Development

Mgr.

(CZ)

(CZ)



Ing. Mgr. Ph.D.Martin Lux

Vedoucí oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického 
ústavu AV ČR, autor řady publikací se socioekonomickou 
tematikou. Od roku 1998 pracuje jako vědecký pracovník 
v oddělení Ekonomické sociologie Sociologického ústavu 
AV ČR. Zaměřuje se zejména na problematiku sociálního 
bydlení, nákladů na bydlení, mezinárodní komparaci 
nástrojů bytové politiky; realizuje šetření zaměřená na 
postoje českých občanů k bydlení a bytové politice. Je 
členem evropské sítě výzkumníků bydlení (European 
Network for Housing Research), konzultantem Ekonomické 
komise pro Evropu OSN, Ministerstva pro místní rozvoj 
a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

Head of the Socioeconomics of Housing department of the Institute of Sociology of the 
Czech Academy of Sciences. Since 1998 he has been working as a researcher in the 
Economic Sociology department of the Institute of Sociology of the Czech Academy of 
Sciences. He focuses mainly on social housing, housing costs, international comparison 
of housing policy instruments; conducts surveys focused on the attitudes of Czech citizens 
to housing and housing policy. He is a member of the European Network for Housing 
Research and consultant of Economic Commission for Europe UN, Ministry of Regional 
Development of the Czech Republic and Prague Institute of Planning and Development.

Akademie věd 
České republiky

Czech Academy 
of Science

association Oživení. From 2006 to 2010 he worked as a coordinator of GIS data in the City 
Development Department of Prague City Hall. Since 2011, he worked as an advisor for the 
first deputy mayor of Prague.  Two years later, he became director of the Mayor’s Office at 
Prague City Hall.

David Tichý
Architekt, pedagog a teoretik architektury. Studoval na Fakultě stavební a na Fakultě 
architektury ČVUT v Praze, kde zároveň absolvoval doktorandský program se zaměřením 
na mezigenerační koncepty bydlení. Přednáší a s profesorem Michalem Kohoutem vede 
na Fakultě architektury ČVUT v Praze ateliér. Je společníkem architektonické kanceláře 
UNIT architekti, kde se zaměřuje převážně na stavby pro bydlení Je spoluzakladatel 

Ph.D.doc. Ing. arch. 

Fakulta architektury ČVUT v Praze Faculty of Architecture CTU in Prague

(CZ)

(CZ)

Centra kvality bydlení, kde se věnuje poradenství 
v oblasti obytného prostředí a politiky bydlení. Je 
členem Poradního sboru Výboru pro bydlení při 
Evropské hospodářské komisi OSN. Je spoluautorem 
několika publikací.

Architect, teacher and architecture theorist. He studied 
at the Faculty of Civil Engineering and at the Faculty of 
Architecture of the Czech Technical University in Prague, 
where he also completed a doctoral program focusing 
on intergenerational housing concepts. He lectures and 
together with Michal Kohout leads design studio at the 
Faculty of Architecture of the Czech Technical University 

in Prague. He is a partner of the UNIT architekti architectural studio where he focuses 
mainly on residential buildings. He is a co-founder of the Housing Quality Center, where 
he focuses on residential and housing policy. He is a member of the Advisory Board 
of the UNECE Committee on Housing and Land Management. He is a co-author of 
several publications.

Ing. Martin Svoboda
Výkonný ředitel společnosti JRD Development s.r.o. 
Má třicet let praxe ve stavebnictví, od projektování 
ve společnosti VPÚ, vedení projekční kanceláře přes 
obchodní řízení oblasti ve stavební firmě Strabag. 
Posledních třináct let pracuje v developerské firmě JRD, 
kde realizuje a rozvíjí koncept udržitelného a šetrného 
bydlení. Jako zastupitel se stará o rozvoj jedné z menších 
pražských městských částí – Praha - Dolní Měcholupy.

Executive Director of JRD Development s.r.o. He has thirty years of experience in the 
construction industry, from designing at company VPÚ, managing the design office 
through business management to the construction company Strabag. For the past thirteen 
years, he has worked for the JRD development company, where he is implementing and 
developing the concept of sustainable and environmentally friendly housing. As a deputy, 
he takes care of the development of one of the smaller Prague boroughs. 

JRD Development s.r.o.

(CZ)
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