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Max Urban, vizionář, architekt, filmový tvůrce
z textu Ideální velká Praha (1919)

„Miluji Prahu starou pro její zašlou krásu a slavnou 
minulost, miluji Prahu přítomnou pro její titul 
metropole národa Českého, a miluji Prahu budoucí 
pro její velké ji očekávající úkoly.“



Koncepcni pristup k problematice neni ulohou (a ani v silach senatora). Na diskuzi o nem jsem 
vzdy pripraven, ale to ze moji hlavni motivaci a snahou je zastavit nekolik konkretnich projektu, 
ktere povazuju za vadne, je fakt. A k tomu take smeruju sve pocinani.

Václav Láska, senátor, 15.10.2019 
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Analýza přítomných obyvatel 2018 
1.550.000 obyvatel 



rok počet obyvatel počet bytů obyvatel / byt

2001 1 160 118 551 243 2,10

2011 1 241 664 587 000 2,12

2018 1 308 632 622 000 2,10

A - 2018 1 550 000 622 000 2,49





S01  Schéma metropolitní priority







PRAHA 
01-08/2019 zahájené byty v bytových domech 2.954
(více než za celé roky 2016, 2017 nebo 2018)

STŘEDOČESKÝ KRAJ 
01-08/2019 zahájené rodinné domy  3.358









Ochranné pásmo PPR tvoří 49% kompaktního města



Město? a developer?



Úkoly

• Land development
• Efektivní péče o nemovitostní aktiva
• Profesionální partner  k jednání 

• příprava transformačních území
• koordinace v klíčových lokalitách (např. stanice metra)
• odstraňování „bariér“ mezi aktéry

(město X městské části x městské organizace X stát X investoři X … X …)



Požadavky města

vyhodnocení

zadání

Způsob „výroby“



„orientováno na výnos“   

družstevní bydlení, Baugruppe

Koncepční bytová výstavba 
s podpůrnými státními programy  a podmínkami pro následný pronájem

„Mnichovský model“
pronájem, vlastnictví, družstva – dle pravidel města 



bytová výstavba – rok 2018

2.687 
zahájených bytů v bytových domech

z toho

0
bytů iniciovaných městem



bytová výstavba – rok 2028

10.000 
zahájených bytů v bytových domech

z toho

2.000
bytů iniciovaných městem







Aktuální připravovaná území a pozemky

potenciál 8.000 bytů 
iniciovaných městem 
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