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Úvodní slovo

Na konci listopadu 2016 schválilo zastupitelstvo hl. m. Prahy nový Strategický plán hl. města 
Prahy („Strategický plán“), který završuje několikaleté hledání nové vize hlavního města, do 
kterého byli vedle desítek expertů zapojeni i občané Prahy.  

V posledních šesti měsících média zaznamenala velké množství úvah a námětů na investiční 
projekty a záměry, jejichž potenciálním investorem anebo spoluinvestorem jsou buď jednotlivé 
městské části nebo hlavní město Praha. Všechny mají společný cíl - zlepšit život obyvatel a 
návštěvníků hl. m. Prahy.

Vybrali jsme 25 nejčastěji zmiňovaných záměrů a pokusili jsme se o jednoduchou analýzu, do jaké 
míry jsou tyto záměry v souladu se Strategickým plánem, resp. vizí hlavního města a jak přispívají 
k jejímu naplňování, nebo k naplňování jejích jednotlivých směrů a strategických cílů.

Zároveň nás zajímalo, jak tyto záměry vnímá široká odborná veřejnost, jaké priority by podle ní 
měla Praha sledovat a kterým projektům by se hl. m. Praha mělo věnovat především. Proto jsme 
vytvořili krátké dotazníkové šetření, kde jsme se odborníků zeptali, jaké záměry upřednostňují, 
jak vnímají jejich potřebnost a jejich význam, jak pro občany hl. m. Prahy tak i pro jejich 
návštěvníky.

Není asi překvapením, že jak v našem hodnocení, tak v názorech účastníků ankety převládají na 
předních pozicích investice do dopravní infrastruktury, jelikož doprava ovlivňuje kvalitu života ve 
městě asi nejvýrazněji. Zároveň Praha má v této oblasti objektivně zásadní dluh a společně s 
růstem počtu obyvatel a ekonomické síly města bude doprava Achillovou patou dalšího rozvoje. 
Asi nejvíce se pak naše hodnocení rozchází s odbornou veřejností v hodnocení přínosu iniciativ 
SMART Cities, což bude způsobeno pravděpodobně rozdílnou anebo nejasnou představou 
veřejnosti o obsahu tohoto pojmu a významu této agendy pro budoucí rozvoj a správu města.

Hlavní ambicí tohoto dokumentu je pokračování v diskusi na téma rozvoje hlavního města Prahy, 
jejího dalšího směřování do roku 2030 a je zároveň příspěvkem k formování její budoucnosti.

Miroslav Linhart
Ředitel oddělení nemovitostí
Deloitte Česká republika
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Metodika a přístup Deloitte

Nový Strategický plán se skládá ze tří směrů: Soudržná a zdravá metropole, 
Prosperující a kreativní metropole a Dobře spravovaná metropole. Tato tři 
hlavní témata jsou obsahovým jádrem celého Strategického plánu a byla 
strukturovány tak, aby splňovaly požadavky strategického řízení města. Tyto 
tři směry se rozdělují do dvanácti strategických cílů, které dále definují 
konkrétní strategické oblasti (viz Příloha 1).

25 investičních záměrů posuzovaných v této analýze bylo vybráno jako 
nejčastěji se vyskytující v médiích za posledních 6 měsíců. Nejedná se tedy o 
seznam všech investičních záměrů hl. m. Prahy ani to není seznam, který je 
projednáván Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Pro účely této analýzy byl každý z investičních záměrů posuzován z hlediska 
svého přínosu pro naplnění jednotlivých oblastí strategických cílů hl. m. Prahy 
tak, jak jsou popsány ve Strategickém plánu:

0 - Nemá žádný anebo pouze minimální přínos pro naplnění dané oblasti/
Nelze aplikovat

1 - Má přínos pro naplnění dané oblasti 

2 - Má významný až kritický přínos pro naplnění dané oblasti 

Výsledné hodnocení vybraných investičních záměrů pak určuje jejich pořadí, 
jak z pohledu významu pro celkové naplnění strategie hl. m. Prahy, tak i v 
dílčích strategických cílech.

Je však důležité upozornit, že se nejedná o posouzení ekonomické výhodnosti 
jednotlivých záměrů, hodnocení návratnosti vložených investičních 
prostředků ani o porovnávání záměrů mezi sebou. 

Jak je z posouzení patrné, žádný z vybraných záměrů nenaplňuje všechny 
strategické cíle stejnou měrou, zároveň však každý ze záměrů dílčím 
způsobem k naplnění celkové vize Strategického plánu přispívá. Bude proto 
záležet na vedení města jaký pohled, preferenci anebo politickou prioritu 
zvolí. 

U záměrů, které se nachází na spodním okraji posouzení, by však mohlo být 
vhodné před tím, než se rozhodne o jejich realizaci, důkladné ekonomické 
posouzení a zvážení přínosů a nutnosti jejich realizace v daném časovém 
horizontu.
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Shrnutí a hlavní zjištění

• Vybrané investiční záměry byly posuzovány z pohledu jejich přínosu pro naplnění 12 základních strategických 
cílů, jak je definuje schválený Strategický plán (viz Příloha 1).

• 5 záměrů, které pro naplnění Strategického plánu, dle zvolené metodiky, mají největší celkový přínos a jejich 
realizace by z pohledu dlouhodobého rozvoje Prahy měla být prioritou:

• Dokončení vnitřního Městského okruhu

• Vybudování přímého spojení s Letištěm Václava Havla Praha

• SMART Cities

• Dokončení vnějšího Pražského okruhu

• Vybudování nové trasy Metra D

• Nejníže z pohledu celkového přínosu pro naplnění Strategického plánu, dle zvolené metodiky, jsou hodnoceny 
tyto 3 záměry, které nepřináší výrazně novou hodnotu nad rámec stávajícího stavu a jejich realizace by měla 
být podrobena samostatné analýze:

• Výstavba nové budovy Magistrátu hl. m. Prahy

• Výstavba nových pavilonů ZOO Praha

• Akvizice Nemocnice Na Bulovce

• Deloitte zároveň v průběhu ledna 2017 oslovil odbornou veřejnost s anketou, kde její účastníci měli za úkol 
označit záměry, které, dle jejich mínění, hl. m. Praha potřebuje nejvíce a vedení města by se jimi mělo 
zabývat prioritně.

• Celkem 823 účastníci ankety označilo jako nejvíce potřebné:

• Dokončení vnějšího Pražského okruhu

• Dokončení vnitřního Městského okruhu

• Výstavba nových záchytných parkovišť

• Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod

• Vybudování nové trasy Metra D

• Nejméně přínosné záměry z hlediska rozvoje města, dle účastníků ankety, jsou:

• Akvizice Nemocnice Na Bulovce

• Výstavba nových pavilonů ZOO Praha

• Výstavba nové budovy Magistrátu hl. m. Prahy
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Hodnocení Deloitte
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Soulad vybraných investičních záměrů se Strategickým plánem hl. m. Prahy
Hodnocení Deloitte
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30.1%1. Dokončení vnitřního Městského okruhu

2. Vybudování přímého spojení z centra na Letiště Václava Havla

3. SMART Cities

4. Dokončení vnějšího Pražského okruhu

5. Vybudování nové trasy Metra D

6. Dokončení protipovodňové ochrany

7. Rekonstrukce a výstavba pražských mostů

8. Výstavba nových záchytných parkovišť

9. Oprava, obnova a revitalizace Václavského náměstí

10. Rekonstrukce Výstaviště Praha

11. Obchvat Vítězného náměstí

12. Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod

13. Výstavba nové koncertní síně

14. Výstavba nových tramvajových tratí

15. Revitalizace Karlova náměstí

16. Revitalizace Vítězného náměstí

17. Výstavba nových základních a mateřských škol

18. Výstavba nových sportovních zařízení

19. Modernizace a zkapacitnění technické infrastruktury

20. Výstavba Národní knihovny

21. Revitalizace pražské magistrály

22. Vytvoření holdingu řídícího společnosti ve vlastnictví hl. m. Prahy

23. Výstavba nové budovy Magistrátu hl. m. Prahy

24. Výstavba nových pavilonů ZOO Praha

25. Akvizice Nemocnice Na Bulovce
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TOP 5
Dokončení vnitřního Městského okruhu a navazujících radiál
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Městský okruh, společně s přilehlými radiálami, je komplexní silniční 
síť ve vnitřní části Prahy. Aktuálně je postaven úsek z Troji přes 
tunelový komplex Blanka, Strahovský tunel, Tunel Mrázovka, 
Barrandovský most a Jižní spojku, za níž provizorně pokračuje po 
začátku Štěrboholské radiály. Plánovaná délka je 32.1 km, v provozu 
je v současné době 22 km. Ve východní části se počítá s výstavbou 
tunelu označovaný jako Blanka 2. Dále je v plánu výstavba 
pražských radiál – konkrétně Radlická radiála, Břevnovská radiála a 
Libeňská spojka.

Plánované úseky

Dokončené úseky

Dokončení vnitřního Městského okruhu a navazujících radiál 
je klíčovým faktorem zlepšení dopravní obslužnosti Prahy a 
je jedním z hlavních faktorů, které přispívají k růstu a 
konkurenceschopnosti města.

Narůstající objem dopravy, vyplývající mj. z poptávky po 
mobilitě a preference osobních automobilů způsobuje, že 
přístup do města a řízení dopravy v Praze je stále 
náročnější.

Přínos vnitřního městského okruhu včetně radiál tak spočívá 
jak ve zlepšení kvality života obyvatel Prahy, tak i v podpoře 
rozvoje podnikání a investic na území hl. m. Prahy.
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Letiště Václava Havla hraje klíčovou roli z hlediska 
mezinárodní dostupnosti, zájmu zahraničních investorů, 
ale i návštěvníků České republiky a hlavního města Prahy. 
Letiště je důležitým prvkem pro regionální ekonomický 
rozvoj. 

Kapacitní propojení Letiště s centrem města by mělo být 
jednou z priorit, pokud chce Praha rozvíjet a upevňovat 
svoji pozici regionálního leadera.
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TOP 5
Vybudování přímého spojení z centra na Letiště Václava Havla

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla 
je prioritní dopravní stavbou české vlády a jedním z nejrozsáhlejších 
připravovaných infrastrukturních projektů v ČR. Na Letiště Václava 
Havla povede nově vybudovaná odbočka ze stanice Praha-Ruzyně. 
Železniční infrastruktura se rozšíří o 6 nových zastávek. 
Modernizovaná trať z Masarykova nádraží do Kladna by měla být v 
celém úseku dvoukolejná a elektrifikovaná, ve špičce tak na ni bude 
možné vypravit až 6 párů osobních a spěšných vlaků za hodinu.
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SMART Cities nejsou jenom chytré popelnice a snadnější 
parkování, ale i bezkontaktní platby v MHD, nabíjecí 
stanice pro elektromobily nebo projekty digitalizace úřadu 
pro zefektivnění správy věcí veřejných. Je to cesta, jak 
pomocí inovativních nápadů posunout město k více 
přívětivému přístupu k občanům, k rychlejšímu a 
kvalitnějšímu poskytování služeb a lepšímu životě ve 
městě. 
Technologický pokrok, urbanizace obyvatelstva, 
rozpočtová omezení a další faktory zvyšují nároky na 
hospodárnost a efektivitu výkonu veřejné správy města. 
SMART Cities kombinují zdroje města, data a moderní 
technologie.
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TOP 5
SMART Cities

Pojem SMART Cities je označení pro investice do technologických
inovací pro správu města a zvýšení kvality života obyvatel. 
Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových 
zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního 
prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.
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Dokončení vnějšího Pražského okruhu pomůže výrazně 
dopravní obslužnosti a usnadní průjezd městem. Hl. m. 
Praha společně se Středočeským krajem by měly úzce 
spolupracovat a dokončit kompletní výstavbu hlavního 
pražského obchvatu. Česká republika v mnoha směrech 
těží ze své polohy ve střední Evropě, obchvat Prahy a 
dálniční sít jsou nezbytným předpokladem aby z tohoto 
postavení výhody mohla Česká republika a Praha těžit i v 
budoucnu.

Vnější pražský okruh je i významným příspěvkem ke 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikační síti 
a ke zlepšení životního prostředí jak ve městě samém, tak 
i ve Středočeském kraji.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
Soudržné město

Komunitní život

Život ve městě

Zdravé město

Udržitelná

mobilita

Významný region

Podnikání a

inovace

Kulturní značka

Vzdělávání

Aktivní role města

Důvěryhodná

správa

Odolnost a

bezpečnost

TOP 5
Dokončení vnějšího Pražského okruhu

Pražský okruh neboli Silniční okruh kolem Prahy je součástí sítě 
dálnic a silnic České republiky. Po celkové výstavbě by měl vytvořit 
vnější obchvat hl. m. Prahy. Celková délka okruhu by měla být 83 
km, přičemž v současné době je v provozu pouze 39 km. 
Nedokončené trasy jsou Běchovice – D1, Ruzyně – Suchdol, Suchdol 
- Březiněves, Březiněves – Satalice. 

Plánované úseky

Dokončené úseky
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Plánovaná trasa metra D může výrazně přispět ke zlepšení 
dopravní dostupnosti rozsáhlých sídlištních celků v oblasti 
Krče, Lhotky, Libuše, Nových Dvorů, Písnice a dalších 
spádových území jižního okraje Prahy a přilehlé části regionu. 
Výstavba omezí rostoucí podíl individuální automobilové 
dopravy, sníží přetížení pozemních komunikací a přispěje ke 
zvýšení kvality života ve městě.
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TOP 5
Vybudování nové trasy Metra D

Provozní úsek trasy metra D je připravován v rozsahu Náměstí Míru 
– Depo Písnice v celkové délce 10,6 km. Celkem by měl mít 10 
stanic (Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, 
Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo 
Písnice). Zahájení výstavby se předpokládá v prvním pololetí roku 
2017. Celkem jsou naplánovány 3 etapy, přičemž zahájení provozu 
se očekává v roce 2022.
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Investiční záměry
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Investiční záměry s nejnižším hodnocením

Výstavba nové budovy 
Magistrátu hl. m. Prahy

Výstavba nových pavilonů ZOO Praha Akvizice Nemocnice Na Bulovce
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• S ohledem na budoucnost samosprávy, změnu v realizaci služeb pro občany, posilování politik SMART cities a e-government, nepřináší nová budova 
magistrátu hl. m. Prahy z pohledu priorit Strategického plánu novou anebo výraznou hodnotu. Naopak – z pohledu některých priorit (např. Život ve 
městě apod.) může mít současná budova a lokalita dokonce větší přínos a význam.

• ZOO Praha již dnes patří mezi nejkvalitnější zařízení nejen ve Střední Evropě. Její další rozvoj je bezpochyby žádoucí, z hlediska strategických priorit 
hlavního města Prahy je však hodnocen spíše jako nevýznamný.

• Nemocnice Na Bulovce je funkčním subjektem. Jeho případná akvizice do majetku města (městské části) je tak spíše politickým rozhodnutím, které 
bude mít na tuto skutečnost pouze minimální vliv a fungování zařízení ani na život obyvatel zásadně neovlivní.

• Vynakládání investičních prostředků na realizaci těchto záměrů by mělo být proto podrobeno samostatné analýze přínosu těchto záměrů a jejich 
priority z pohledu Strategického plánu, jejich potřebnosti a přínosu pro hl. m. Praha, její obyvatele a návštěvníky.
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Investiční záměry pohledem jednotlivých strategických cílů

Výstavba nových 
sportovních zařízení

Soudržné město Komunitní život Život ve městě Zdravé město Udržitelná 
mobilita

Významný region

Podnikání a 
inovace

Kulturní značka Vzdělávání Aktivní role 
města

Důvěryhodná 
správa

Odolnost a 
bezpečnost

Rekonstrukce 
Výstaviště Praha a 

vytvoření výstavního 
a společenského 

centra

Oprava, obnova a 
revitalizace 

Václavského náměstí

Vybudování nové 
trasy Metra D

Obchvat Vítězného 
náměstí

Vybudování přímého 
spojení z centra na 

Letiště Václava 
Havla

SMART Cities Výstavba nové 
koncertní síně

Výstavba nových 
základních a 

mateřských škol

SMART Cities
Dokončení 

protipovodňové 
ochrany

Dokončení vnějšího 
Pražského okruhu
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Anketa
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O anketě

Anketa proběhla v lednu 2017 a zúčastnilo se jí celkem 823 
respondentů. 

Osloveni byli přední odborníci a osobnosti v oblasti výstavby, 
developmentu, projektování spolu s akademickou a ostatní 
odbornou veřejností.

Ze seznamu celkem 25 veřejně diskutovaných investičních 
záměrů mohl každý z účastníků označit maximálně 10, kterým 
přisuzuje největší dopad na kvalitu života obyvatel města.

Pokud dotázaní nenalezli ve zvoleném seznamu požadovaný 
investiční záměr, mohli seznam doplnit společně se stručným 
popisem anebo komentářem.

823
Celkový počet respondentů

50%
Ostatní odborná veřejnost

24%
Stavaři

12%
Architekti a urbanisté

12%
Developeři a investoři

2%
Akademici
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Výsledky ankety

1.7%

4.6%

5.1%

5.1%

5.5%

6.6%

7.9%

8.6%

10.9%

13.2%

17.3%

18.7%

19.0%

20.3%

30.0%

38.0%

40.9%

46.5%

47.6%

48.4%

61.6%

64.5%

73.4%

75.5%

93.9%1. Dokončení vnějšího Pražského okruhu

2. Dokončení vnitřního Městského okruhu

3. Výstavba nových záchytných parkovišť

4. Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod

5. Vybudování nové trasy Metra D

6. Rekonstrukce a výstavba pražských mostů

7. Vybudování přímého spojení z centra na Letiště Václava Havla

8. Dokončení protipovodňové ochrany

9. Modernizace a zkapacitnění technické infrastruktury

10. Revitalizace pražské magistrály

11. Výstavba nových tramvajových tratí

12. Výstavba nových základních a mateřských škol

13. SMART Cities – investice do technologických inovací pro správu města 

14. Oprava, obnova a revitalizace Václavského náměstí

15. Obchvat Vítězného náměstí

16. Rekonstrukce Výstaviště Praha

17. Výstavba nových sportovních zařízení

18. Revitalizace Karlova náměstí

19. Výstavba Národní knihovny

20. Revitalizace Vítězného náměstí

21. Výstavba nové koncertní síně

22. Vytvoření holdingu řídícího společnosti ve vlastnictví hl. m. Prahy

23. Akvizice Nemocnice Na Bulovce

24. Výstavba nových pavilonů ZOO Praha

25. Výstavba nové budovy Magistrátu hl. m. Prahy
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Pořadí 
Deloitte 
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Vybrané komentáře

Nárůst aut na pražských ulicích je již téměř nekontrolovatelný a 
neregulovatelný. Je třeba napnout veškeré úsilí a dokončit 
základní dopravní síť Prahy. Tím dojde ke zlepšení života ve 
všech dalších oblastech. 

Praha nemůže být mrtvým městem bez individuální dopravy. Je 
třeba stavět nejen záchytná parkoviště na okraji města, ale 
i uvnitř, mimo malou část historického centra, tak jak to vidíme 
třeba v Drážďanech. A pokud by poplatky byly na srovnatelné 
úrovni s kupní silou Němců, tak bychom se asi se spokojeností 
Pražanů i návštěvníků Prahy posunuli o úroveň výš. Ne 
pokutám, ano legálnímu parkování za rozumné ceny. Modré 
zóny již svou kapacitou nestačí ani pro rezidenty.

Město by mělo pečovat zejména o kvalitu prostředí tak, aby se 
ve městě dobře žilo dětem a starým lidem. Veřejná 

prostranství musí být dobře uzpůsobena pro pěší pohyb 
a hlavně být navzájem dobře propojená. Cílem by mělo být 

město krátkých vzdáleností. Je třeba stavět na brownfieldech
uvnitř města, která jsou dobře napojené na infrastrukturu 

a omezit stavby na polích a loukách za městem.

Prioritou města by mělo být zajištění, údržba a modernizace 
technické a dopravní infrastruktury a to s ohledem, jak pro 

obyvatele města, tak pro návštěvníky, proto jako jednoznačnou 
investiční prioritou by mělo být vybudování přímého spojení 

z centra na Letiště Václava Havla.
Město by se mělo věnovat palčivějším problémům než je stavba 
nového magistrátu. Naopak by se mělo plně soustředit na 
digitalizaci úřadu (Smart city) - a tím pádem i snižování počtu 
úředníků a na efektivnější správu města.
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+420 737 235 553
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Deloitte Advisory
+420 724 232 421
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Deloitte Advisory
+420 739 071 649
vpetrik@deloittece.com
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Příloha 1
Členění Strategického plánu

Směr Strategický cíl Oblast strategického cíle

Soudržná a zdravá metropole

Soudržné město

Aktivní a důstojné stárnutí

Podpora rodiny

Dostupné bydlení

Péče o zdraví

Integrace zdravotně postižených

Sociální začleňování

Integrace cizinců

Územní soudružnost

Komunitní život
Podpora místních komunit

Zázemí pro kulturní aktivity

Důvěra ke správě

Život ve městě

Město krátkých vzdáleností

Kulturní dědictví

Veřejná prostranství města

Kvalita života ve městě

Městská a příměstská krajina

Zdravé město

Zelená infrastruktura

Ovzduší a hluk

Městské zemědělství

Venkovní aktivity

Udržitelná mobilita

Preferování veřejné dopravy

Rozvoj kolejové dopravy

Kvalita veřejných prostranství

Nová propojení

Elektromobilita

Prosperující a kreativní metropole

Významný region
Mezinárodní centrum

Centrum investic

Zahraniční dostupnost

Podnikání a inovace
Inovace pro rozvoj

Podnikatelské prostředí

Kulturní značka

Kreativní metropole

Kulturní inovace a instituce

Správa kultury

Kultura ve veřejném prostoru

Kulturní turismus

Financování kultury

Péče o památky

Vzdělávání

Dostatečná infrastruktura

Kvalita vzdělávání

Prevence a inkluze

Celoživotní vzdělávání

Potenciál vysokých škol

Dobře spravovaná metropole

Aktivní role města
Majetková politika

Koncentrace investic

Kontinuita rozhodování

Důvěryhodná správa

Dohoda o městě

Institucionální kapacita

Projekty partnerství

Otevřená správa

Odolnost a bezpečnost
Odolnost systémů města

Udržitelný rozvoj a šetrnost

Zdroj: Strategický plán, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
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