TISKOVÁ
ZPRÁVA
250 hodin odborných diskusí na
42 000 m 2 představí Evropský Habitat
Praha, 15. března 2016 Regionální konference OSN Evropský Habitat se blíží. Zahajovací zasedání
odstartuje v Kongresovém centru ve středu 16. 3. 2016 v 10. 00 hodin. V 96 akcích se
představí přední světoví i domácí urbanisté, experti na udržitelný rozvoj sídel. Během
plenárních jednání vystoupí více než 50 řečníků, přihlášeny jsou tisíce účastníků z více než 60
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zemí světa. Bezpečnost účastníků na 42 000 m plochy Kongresového centra z Praha zajistí
více než 35 členů bezpečnostních složek, pro návštěvníky je přichytáno více než 10 000 litrů
vody.
Regionální konference Evropský Habitat v Praze začíná již zítra. V 10.00 ji úvodním slovem zahájí ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová spolu s generálním tajemníkem konference Habitat III Joanem Closem. Finální počet
diskusí a přednášek, které se po tři dny konání konference v Kongresovém centru uskuteční je 96, celkem více
než 250 hodin odborných diskusí o budoucnosti životaschopných měst a bydlení dostupném pro všechny. Během
oficiálních, plenárních jednání vystoupí cca 50 řečníků.
Hlavním, oficiálním výstupem Evropského Habitatu bude strategický dokument Pražská deklarace, jejíž aktuální
návrh předkládaný Českou republikou má cca 2700 slov a do finální podoby jej během třídenní konference upraví
35členná mezinárodní Advisory board.
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Pro tisíce přihlášených účastníků konference je nachystáno nejen 42 000 m plochy v Kongresovém centru, ale
také 150 členný organizační tým zajišťující servis od navigace z letiště Václava Havla až po provoz v Kongresovém
centru. Bezpečnost zajistí více než 35 osob z řad policie a bezpečnostních agentur. „Všichni návštěvníci
konference musí dle pravidel projít bezpečnostní kontrolou každý den při vstupu do Kongresového centra. Proto
všem účastníkům doporučujeme registrovat se předem a do Kongresového centra přijít s časovou rezervou,“
komentuje standardy bezpečnosti Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj. Postup je při podobných akcích
obvyklý, bezpečnostní kontrolu musí absolvovat i delegáti všech 56 členských zemí světa. „Těšíme se na všechny
návštěvníky, nicméně na aktuálnost tématu ukazuje široká škála účastníků ze všech světových regionů. Třeba i
potvrzení účasti šestičlenné delegace Republiky Srí Lanka,“ komentuje očekávanou účast odborníků Karla
Šlechtová. Téma bydlení v životaschopných městech je aktuální i v české metropoli, která právě nyní hledá svou
vizi dalšího rozvoje a pracuje na přípravách nového metropolitního plánu.
Pro technické zajištění konference bylo v Kongresovém centru Praha nainstalováno více než 11 000 metrů
kabelů, v prostorách Kongresového centra je vystaveno cca 100 studentských prací – 3D modelů navrhovaných
budov a pořadatel předpokládá konzumaci více než 10 000 litrů vody.
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