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První den Evropského Habitatu
Praha, 16. března 2016 První den Evropského Habitatu přinesl diskuse o ekonomice a rozvoji sídel
i o tvorbě pracovních míst. Dánský architekt Jan Gehl představil vizi životaschopných měst
navrhovaných s maximálním ohledem na obyvatele. Již během prvního dne vystoupili také
zástupci Českého vysokého učení technického na téma Budoucnost sídlišť a představen byl
též oficiální návrh Pražské deklarace.
„Funkční města bez vyloučených lokalit, žádná vybydlená centra. Města netvoří stěny, ale lidé,“ to bylo motto, se
kterým uvedla významnou odbornou konferenci ministryně pro místní rozvoj, Karla Šlechtová. Zdůraznila přitom,
že pražská jednání si musí vzít za cíl nejen tříbení názorů, ale především konkrétní závěry z nich, které se
promítnou do dalších jednání na půdě Habitatu OSN.
Významným hostem prvního dne Evropského Habitatu byl dánský architekt a odborník na urbanismus, Jan Gehl.
Během zahajovacího zasedání představil lidskou dimenzi sídel a zmínil dvě paradigmata 60 let minulého století,
kterými jsou modernismus a masivní invaze vozidel do měst. V 60. letech minulého století nebyl brán ohled na
kvalitu bydlení a života lidí ve městech.
Dnešní představou je naopak rozvoj městských sídel v souladu se základními funkcemi města, kterými jsou
ochrana, na ni navazující komfort a následující nadstavba v podobě zábavy. 21. stolení přináší nové paradigma
plánování sídel. Lidé chtějí živá, životaschopná města, udržitelná města s dobrou dopravní infrastrukturou a
především zdravá města. Úkolem urbanistů, architektů i politiků a široké veřejnosti je tedy navrhnout, jak zlepšit
kvalitu života v existujících městech, jak maximálně využít jejich prostor a nevysidlovat centra. Gehl popsal
životaschopné město jako místo, kde lidé mohou trávit čas na veřejných prostranstvích, které je přívětivé pro
pěší i cyklisty. Pro zdravý a správný rozvoj města považuje za nutné, aby byla stanovena jednoznačná vize a jasná
strategie dalšího rozvoje.

„Užívání města a jeho prostranství je pro komfort obyvatel velmi důležité. U nás v Dánsku jezdí běžně na kole i
korunní princ a princezna s dětmi,“ říká Jan Gehl. Jako rarita může být prezentován čin starosty Vilniusu, který
přes vůz zaparkovaný v pruhu vyhrazeném cyklistům přejel tankem.

Češi se významně prosadili již v první den konference
Do prvního dne Evropského Habitatu zasáhli také čeští představitelé. Zástupci ČVUT představili projekt na
revitalizaci nevyhovujících panelových sídlišť, Hospodářská komora diskutovala o ekonomických aspektech
udržitelného rozvoje. Z diskusí vyplynuly rozpaky odborné veřejnosti nad současným stavem rozvoje Prahy a
zároveň odpovědnost odborníků, ale také politiků a investorů za spoluvytvoření plánů dalšího rozvoje metropole.
Z dostupných dat vyplývá jako oblast s potenciálem dalšího rozvoje centrální část města.
V 16.00 představila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová návrh Pražské deklarace, strategického
dokumentu, jenž bude během následujících dní v Praze schválen jako podklad pro Habitat III. v Quitu. „ Jsem
hrdá na to, že právě my můžeme představit dokument, jehož první návrh byl prezentován v lednu 2015 v New
Yorku a do stávajícího znění připomínkován mnoha zástupci členských zemí. Naším záměrem je, aby vznikl
dokument definující konkrétní, naplnitelné cíle, které budou recepturou pro budování udržitelných sídel po
celém světě,“ vysvětlila záměr, s nímž Pražská deklarace vzniká, ministryně Karla Šlechtová.
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Konference bude pokračovat v následujících dvou dnech, kdy
budou diskutována témata urbanismu a služeb či sociální koheze
a rovnosti. Celý program konference Habitat ke stažení ZDE.

Informace pro média: závěrečná tisková konference Evropského Habitatu se uskuteční v pátek od 12.30
v prostorách Pražského kongresového paláce za účasti ministryně pro místní rozvoj, Karly Šlechtové, a
představitelů OSN.
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