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Investice připravované hlavním městem Prahou 
představil premiérový ročník konference zařazené do cyklu SMART 
COMMUNITY 2019 pod názvem PRAŽSKÉ INVESTIČNÍ FÓRUM. Akce proběhla 
v zaplněném Sále architektů pražské Staroměstské radnice 15. 10. 2019 a pyšnila 
se záštitou předsedy PSP ČR Radka Vondráčka, ministra průmyslu a obchodu 
ČR Karla Havlíčka, primátora HMP Zdeňka Hřiba, jeho prvního náměstka Petra 
Hlaváčka a prezidenta SPS v ČR a SIA Jiřího Nouzy.  
Konferenci zahájila jménem pořadatele jednatelka společnosti TOP EXPO CZ 
Miloslava Veselá společně s Jiřím Nouzou a Petrem Hlaváčkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miloslava Veselá v úvodní prezentaci Jaké investice připravuje Praha? připomněla, 
že pražští radní v únoru odsouhlasili na investice metropole v roce 2019 částku 19,4 
miliardy Kč, tedy historicky nejvyšší sumu, kterou Praha v novodobých rozpočtech na 
investice vyčlenila. Současně poděkovala přednášejícím, partnerům a mediálním 
partnerům akce a představila program Smart Community 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Úvodnímu bloku odpoledne předsedal 1. náměstek primátora hl. m. Prahy a člen Rady 
pro oblast územního rozvoje a plánu, pan Petr Hlaváček, který rovněž vystoupil se 
vstupní přednáškou nazvanou Pražské stavební předpisy a metropolitní plán, 
úloha městského developera. Historický exkurz doplněný analýzou ekonomických 
dopadů plánovaného přírůstku obyvatel hl. města, osob denně dojíždějících a 
rezidentů, kteří v Praze sice nemají hlášené trvalé bydliště, ale využívají zde byty  
v průběhu významné části týdne, určuje úkoly v oblasti land developmentu, efektivní 
péče o nemovitostní aktiva a klade na Prahu požadavek být profesionálním partnerem 
k jednání s komerčními investory (odstraňování „bariér“ mezi aktéry: město X městské 
části X městské organizace X stát X investoři). Co se týká bytové výstavby, měla by 
vzrůst z 2 687 zahájených bytů v bytových domech v roce 2018 na 10 000 zahájených 
bytů v bytových domech v roce 2028: z toho 2 000 bytů iniciovaných městem.   

http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/smart-city/smart-city-2019/pif/prezentace/vesela_miloslava.pdf
http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/smart-city/smart-city-2019/pif/prezentace/hlavacek_petr.pdf
http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/smart-city/smart-city-2019/pif/prezentace/hlavacek_petr.pdf
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Ředitel Sekce infrastruktury IRP, pan Marek Zděradička, otevřel téma Dopravní 
infrastruktura jako základ rozvoje města. Na základě prognózy počtu obyvatel 
Prahy do r. 2050 představil mj. projekty Metro S (nová kapitola tratí v centru: plně 
průjezdný systém, centrální stanice vlaků, uzel dálkové a příměstské dopravy), projekt 
dostavby Pražského okruhu a návazných investic města), nebo změny přístupu 
k dopravním uzlům.  
 
Na prezentaci volně navázal generální ředitel Metroprojektu, pan David Krása s 
přednáškou Trasa D pražského metra – projekt na prahu realizace. Již první etapa, 
úsek Pankrác – Depo Písnice, řeší dva velké problémy veřejné dopravy v Praze: 
situaci jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Novodvorská, Libuš – cca 150 tis. obyvatel) 
a podchycení autobusové a část individuální automobilové dopravy z jižní části 
příměstského regionu. Posluchači byli podrobně seznámeni s aktuálním stavem 
přípravy projektu, etapizací, novými technologiemi trasy v souvislosti s 
„driverless“ provozem, urbanistickým řešením trasy D a architekturou jednotlivých 
stanic. 
 
Významné stavby a rozvojové projekty TSK v Praze představil v poslední 
přednášce bloku náměstek generálního ředitele TSK, pan Karel Pospíšil. Efektivní 
hospodaření s dopravní infrastrukturou znamená přebírat kvalitně odvedenou práci, 
pravidelně a systematicky diagnostikovat, predikovat (modelovat), plánovat a 
koordinovat, zajistit odpovídající finanční prostředky, udržovat a opravovat včas a tím 
zlepšit stav spravované sítě při úspoře finančních prostředků. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Druhému bloku konference předcházela diskuze moderovaná panem Jiřím Nouzou,  
V níž vystoupil člen Rady hl. m. Prahy pro oblast správy majetku a majetkových podílů, 
pan Jan Chabr. Tématem jeho vystoupení byly Investice připravované HMP. 
Představeny byly projekty dokončení pražských náplavek, strategické investice PRE a 
Pražské plynárenské, elektrodobíječky na lampách veřejného osvětlení, Staroměstská 
tržnice, fungování Magistrátu hl. m. Prahy – podpora výstavby a projekt městského 
mobiliáře.  
 
Závěrečná přednáška Strategické záměry PVS a investice do vodohospodářské 
infrastruktury Prahy patřila řediteli Divize strategických investic PVS, panu Jiřímu 
Rosickému. Přítomní byli seznámeni s vodohospodářským infrastrukturním majetkem 
HMP a jeho základními částmi. Následující výklad se věnoval řízení obnovy a rozvoje 
VH infrastruktury. Ze strategických investic byla zmíněna Nová vodní linka (NVL), 

http://www.copub.cz/userFiles/pif2019/zderadicka_marek.pdf
http://www.copub.cz/userFiles/pif2019/zderadicka_marek.pdf
http://www.copub.cz/userFiles/pif2019/krasa_david.pdf
http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/smart-city/smart-city-2019/pif/prezentace/pospisil_karel.pdf
http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/smart-city/smart-city-2019/pif/prezentace/chabr_jan.pdf
http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/smart-city/smart-city-2019/pif/prezentace/rosicky-jiri.pdf
http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/smart-city/smart-city-2019/pif/prezentace/rosicky-jiri.pdf
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Stávající vodní linka (SVL), Modernizace kalového hospodaření ÚČOV, Zásobení 
Pražské metropolitní oblasti s výhledem do toku 2050 (vč. rekonstrukce ÚV Podolí).  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po skončení oficiálního programu pozvala CEO TOP EXPO CZ, paní Miloslava Veselá, 
přítomné na další konference z programu Smart Community, zejména na druhou 
stavební konferenci cyklu: Výškové a inteligentní budovy, která proběhla v Sále 
architektů následující den, tedy 16. 10. 2019. 
 

Přednášky lze otevřít z interaktivních linků na této zprávě nebo je najdete na stránkách konference 
www.top-expo.cz/smart-city/smart-city-2019/pif 
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