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PRAHA | Téma
Odborníci: Radši než budovy postavte silnice

P

okud jde o velké investice, metropole
by se měla zaměřit
hlavně na dopravu.
Vyplývá to z analýzy firmy
Deloitte a také z ankety, se
kterou analytici oslovili stovky expertů z různých oborů.
Naopak stavby velkých budov
z veřejných peněz nejsou
podle odborné veřejnosti tak
podstatné.
Právě doprava je podle
průzkumu největší překážkou
dalšího rozvoje metropole.
„Praha má v této oblasti zásadní dluh. Společně s růstem
počtu obyvatel a ekonomické
síly města bude doprava
Achillovou patou dalšího jejího rozvoje,“ objasnil Michal
Melč z Deloitte. Nejzásadnější
je tak dostavit oba okruhy,
přímé spojení na letiště nebo
vybudovat síť záchytných
parkovišť.
SPORNÉ JE SMART CITY
Analytici Deloitte se ve většině případů s odbornou veřejností shodli. Největší rozdíl
mezi názorem firmy a experty je důležitost konceptu
smart city, tedy chytrého
rozvoje měst. „Je to způsobeno pravděpodobně nejasnou
představou veřejnosti o obsahu tohoto pojmu,“ uvedl
další z autorů analýzy Miroslav Linhart. V tom se
shodnou s názorem primátorky Adriany Krnáčové, která
využívání chytrých technologií ve správě města prosazuje.
Jiné záměry, se kterými
vedení města přichází, už
v očích odborníků tak přínosné nejsou. Například primátorkou navrhovaná stavba
nové budovy magistrátu.
„Nepřináší s ohledem na budoucnost samosprávy, v kontextu s digitalizací služeb
a agendou smart city, výraznou hodnotu,“ míní Melč.
Podle primátorky je i přesto potřeba sídlo magistrátu
řešit. Jinak s analýzou v zásadě souhlasí. „Mé priority se
v podstatě shodují s těmi,
které vzešly z analýzy. Ještě
bych ale určitě doplnila rozvoj Výstaviště,“ uvedla. (psc)

Kam by měla Praha investovat?
1. Dokončení vnějšího Pražského okruhu 93,9 %
2. Dokončení vnitřního Městského okruhu 75,5 %
3. Výstavba nových záchytných parkovišť 73,4 %
4. Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod 64,5 %
5. Vybudování nové trasy metra D 61,6 %
6. Rekonstrukce a výstavba pražských mostů 48,4 %
7. Vybudování přímého spojení z centra na letiště 47,6 %
8. Dokončení protipovodňové ochrany 46,5 %
9. Modernizace a zkapacitnění technické infrastruktury 40,9 %
10. Revitalizace pražské magistrály 38,0 %
11. Výstavba nových tramvajových tratí 30,0 %
12. Výstavba nových základních a mateřských škol 20,3 %
13. Smart Cities – investice do technologických inovací 19,0 %
14. Oprava, obnova a revitalizace Václavského náměstí 18,7 %
15. Obchvat Vítězného náměstí 17,3 %
16. Rekonstrukce Výstaviště Praha 13,2 %
17. Výstavba nových sportovních zařízení 10,9 %
18. Revitalizace Karlova náměstí 8,6 %
19. Výstavba Národní knihovny 7,9 %
20. Revitalizace Vítězného náměstí 6,6 %
21. Výstavba nové koncertní síně 5,5 %
22. Holding společností ve vlastnictví Prahy 5,1 %
23. Akvizice Nemocnice Na Bulovce 5,1 %
24. Výstavba nových pavilonů Zoo Praha 4,6 %
25. Výstavba nové budovy magistrátu 1,7 %

Pět nejdůležitějších plánů

93,9 %

1. Dokončení vnějšího

Pražského okruhu
Za kolik?
106 miliard korun (za celý
okruh, polovina už je
vybudovaná).
Kdy?
Úsek 511 mezi dálnicí D1
a D11 by se měl začít stavět
v roce 2019 a trvat do
roku 2022. Následují úseky
mezi Ruzyní a Suchdolem,
Suchdolem a Březiněvsí
a Březiněvsí a Satalicemi.

75,5 %

2. Dokončení vnitřního
Městského okruhu
Za kolik?
Až 60 miliard korun.
Kdy?
Chybějící část okruhu mezi
křižovatkou Pelc-Tyrolka
a Štěrboholskou radiálou
by mohl být hotový v roce
2018. Kdy se začne stavět,
se neví.

Pět nejméně přínosných záměrů:

1,7 %

1. Výstavba nové budovy
magistrátu
Primátorka Adriana Krnáčová touží po nové budově.
Nájemní smlouva ve Škodově paláci končí v roce 2028.
Za kolik?
V řádech miliard.
Kdy?
V roce 2028 už by měl být
problém vyřešen, jinak
úředníci skončí na ulici.

4,6 %

2. Výstavba nových
pavilonů v Zoo Praha
Za kolik?
Pavilon pro pandy má vyjít
asi na 200 milionů, příbytek
pro gorily 80 milionů a arktická expozice 147 milionů.
Celkově zoo proinvestuje
miliardu.
Kdy?
Pavilon pro pandy - 2020,
arktická expozice – 2022,
pavilon goril - 2018.

*Kdo se ankety účastnil: 823 respondentů, z toho 24 % stavařů,
12 % architektů a urbanistů, 12 % developerů a investorů,
2 % akademiků a 50 % ostatní odborné veřejnosti.

73,4 %

3. Výstavba nových
záchytných parkovišť
Záchytná parkoviště měla
v roce 2010 pojmout 12,5
tisíce aut. Realita? V roce
2017 tam může parkovat jen
zhruba tři tisíce vozů.
Za kolik?
Např. parkovací dům na
Černém Mostě pro 880 aut
vyjde asi na půl miliardy.
Kdy?
Nové parkoviště v Tobrucké
ulici v Praze 6 se otevře brzy.
Další budou následovat.

5,1 %

3. Akvizice Nemocnice
Na Bulovce
O proměně Bulovky
v „metropolitní nemocnici“
se hovoří dlouho. Praha
vlastní většinu nemovitostí
v areálu, které pronajímá
státu.
Za kolik?
Nejlépe bezplatně.
Kdy?
Jedná se o nápad, není jasné, zda k tomu dojde. Radní
pro zdravotnictví Radek
Lacko plán prosazuje.

64,5 %

4. Modernizace Ústřední
čistírny odpadních vod
(64,5 %)
Patří mezi největší a nejdůležitější pražské investice.
V současnosti nesplňuje požadavky evropské legislativy.
Za kolik?
Přes 10 miliard korun.
Kdy?
Modernizace začala v roce
2015. První fáze stavby by
měla být hotova v roce
2018.

5,1 %

4. Vytvoření holdingu
řídícího společnosti ve
vlastnictví Prahy
S nápadem sjednotit městské
firmy pod jeden holding přišel
loni radní pro majetek Karel
Grabein Procházka. Důvod?
Lepší fungování a veřejná
kontrola.
Za kolik?
Mělo by veřejné prostředky
naopak ušetřit.
Kdy?
První firmy by do holdingu
mohly vstoupit ještě letos.

61,6 %

5. Vybudování nové trasy
metra D
Za kolik?
25-30 miliard korun (deset
stanic od Náměstí Míru po
Písnici).
Kdy?
První část mezi stanicemi
Pankrác a Nové Dvory se
začne razit v roce 2019.

5,5 %

5. Výstavba nové
koncertní síně
Další budovatelský plán
primátorky. Praze podle
ní chybí velký kulturní
prostor i moderní
architektura.
Za kolik?
2–2,5 miliardy.
Kdy?
Asi mezi lety 2023 až 2025.

ZDROJ: DELOITTE, DENÍK

1001280520_F

Jak se má Praha změnit do roku 2030?
Podle architektů,
investorů, ale i akademiků se má zaměřit
na dopravu a moderní
technologie.

