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The Strategic Plan

→THE STRATEGIC PLAN AS  
AN INSTRUMENT OF CHANGE

The idea behind the Strategic Plan is to change 
Prague from a city that relies on its existing 
reputation and status quo, into a city which 
coherently builds itself up to be the most 
sought-after place for a meaningful life.
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THE VISION FOR PRAGUE 

Prague will build its future on culture, the coherent 
development of its environment, social stability and 
good governance. This will all help it to become 
the city of choice for life and for business.
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The Strategic Plan

THE PRIORITIES FOR PRAGUE

SOCIAL 
COHESION

BEAUTIFUL 
CITY

THRIVING  
CITY

CIVIC
SOCIETY

AUTHENTIC
CITY

PRIORITIES
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The Strategic Plan

ORIENTATION  
OF THE STRATEGIC PLAN

SOUDR NÁ
A ZDRAVÁ 
METROPOLE

PROSPERUJÍCÍ
A KREATIVNÍ
METROPOLE

KONCEP N
PLÁNOVANÁ
METROPOLE

Cohesive and 
Healthy city

Thriving and 
Creative city

Well Governed  
city
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Priorities

A THRIVING CITY

Thanks to its support for education, culture and 
a creative environment, Prague is becoming the 
Central European centre of the creative industry, 
which, together with its classic industries, makes 
Prague a sought-after location for establishing 
companies of regional and global importance.
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Priorities

net disposable income 
of households
in PPS per capita 
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despite relatively high 
GDP, disposable household 
income is low
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Priorities

Praha  

Vídeň  
 

  Brno
   

Jihovýchod

  Berlín

  Budapešť
   

Közép-Magyarország

  Varšava
   

Mazowieckie    

  

+24,1%  

  
+19,0%  

  
+4,9%  

  
+4,4%  

  
+1,6%  

  
  -2,0%
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  Bratislava
   

Bratislavský kraj    

Percentage change in GDP against the EU average (2008-2013)

source: Eurostat

the economy of Prague is not 
growing as rapidly as the economies 
of other cities in the region 
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Priorities

A Thriving city

the city will 
strengthen its 
political and 
economic importance

development of the 
airport and railway 
corridors

disciplines linked 
to the life sciences, 
creative industries 
and new technologies

comprehensive 
education supporting 
creativity

Cohesive city 
Life in the city 
Sustainable mobility

Important region 
Enterprise and 
innovation 
Cultural brand 
Education

Trustworthy 
administration 
Resilience and safety
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Priorities

CIVIL SOCIETY

Prague is succeeding in getting its residents 
involved in decision-making processes, thus 
ensuring their attention and commitment. 
This is leading to the development of strong 
communities, which are able to plan and implement 
projects of local importance themselves.
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Priorities

Voter participation in elections to municipal districts

source: CSO
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local councils have a major influence on 
the shaping of the local environment, yet 
interest in community politics remains low
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Priorities

Total annual expenditure on culture and sports  
by purchasing power parity

source: Analytical part 
of the Strategic Plan
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other smaller cities 
spend more on sport and 
culture than Prague
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Priorities

Civil society

shared values and 
attitudes

inner courtyards, 
streets, squares, 
parks or playgrounds 
– high-quality, 
functional public 
spaces

community spaces, 
sports centres, 
extracurricular 
facilities and 
elementary art 
schools

involvement of the 
city’s inhabitants

Community life 
Life in the city 
Sustainable mobility

Cultural brand 
Education

Trustworthy 
administration
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Priorities

AUTHENTIC CITY
Prague is part of that elite group of cities that 
are sought after not only for the cultural tourism 
they offer, but also for their constant artistic and 
creative scene. Prague has shown that outstanding 
culture is not exclusively the domain of a few 
wealthy fans, but is available to the majority, 
a fact which significantly boosts its image as 
one of the most cultural cities in Europe.
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Priorities

Cultural institutions in Prague (2014)

source: IPR Prague

in Prague, cultural facilities are 
concentrated mostly in the centre; there 
are very few of them in the broader 
centre and on the outskirts of the city
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Priorities

Proportion of cultural, creative and other selected industries  
to added value (2012)

source: IPR Prague, 
CSO
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cultural and creative 
industries make up 
a relatively high 
proportion of added 
value in comparison 
with certain traditional 
industries
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Priorities

Authentic city

cooperation 
between the various 
stakeholders

easily 
understandable and 
memorable brand

An authentic 
experience – ease 
the burden on the 
historical heart of the 
city

Community life 
Life in the city

Cultural brand

Active role of the city 
Trustworthy 
administration
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Priorities

SOCIAL COHESION

Prague will maintain its social cohesion and 
will be a city which brings together people of all 
generations, nationalities and social groups, a city 
which offers senior citizens and others an active 
lifestyle and which is accessible enough to attract 
young parents to move here and set up home.
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Priorities

Forecasted population numbers and structure by the year 2050
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the number of 
schoolchildren will rise 
significantly in the near 
future, and there will be 
a sharp increase in the 
proportion of inhabitants 
over the age of 80
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advised in Prague Housing policy, 2004 
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Trend in municipal housing construction in Prague (2004-2014)

source: CSO

during the last 8 years the 
intensity of municipal housing 
construction has not reached 
the minimum set by the 
Housing Policy Concept
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Priorities

Social cohesion

strengthening 
intergenerational 
cohesion

eliminating all 
physical barriers

integrating 
segregated localities

inclusive and free 
education

reducing the number 
of people evicted 
from their apartments

Cohesive city 
Life in the city 
Sustainable mobility

Enterprise and 
innovation 
Education

Trustworthy 
administration 
Resilience and safety
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Priorities

BEAUTIFUL CITY

The future development of Prague will be based on 
the city’s rich architectural and urban tradition. Its 
squares, parks and streets will encourage people to 
spend time there and relax, and will offer countless 
opportunities for spending one’s leisure time actively.
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Priorities

Traffic intensity on the inner cordon (2008-2014)

source: TSK

Although traffic is becoming less 
intense in the centre, this trend 
needs to be supported further and 
residents should be motivated 
to use environmentally-
friendly forms of transport
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Priorities

Transformation and development areas

source: IPR Prague 
2014

Prague has enormous potential for 
future development in transformation 
areas across the broader city

Extension

Transformation
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Priorities

Beautiful city

urban and 
architectural richness 
that needs to be 
developed further 

compact development 
with clearly defined 
public spaces

the quality of public 
areas, consideration 
for their residential 
and aesthetic quality

prioritise 
environmentally-
friendly forms 
of transport, i.e. 
walking, cycling and 
public transport

Life in the city 
Healthy city 
Sustainable mobility

Cultural brand

Active role of the city 
Trustworthy 
administration 
Resilience and safety
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The Implementation

REALIZAČNÍ 
PROGRAM
2018

[R1]
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The Implementation

Timeframe 

elections elections elections elections

Implemen-
tation
plan 1 [R1]

preparations 
of implementation 
plan

eval. and prep. 
of implementation 
plan

Plan [R1] in e�ect

ev. and 
prep.
of plan

Implemen-
tation
plan 2 [R2]

Implemen-
tation
plan 3 [R3]

Implemen-
tation
plan 4 [R4]

Plan [R2] in e�ect Plan [R3] in e�ect Plan [R4] in e�ect

ev. and 
prep.
of plan

Timeframe of Prague Strategic plan
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The Implementation

Goals of Implementation Plan [R1]

1)      Data driven decision making   
    and project management
2)      City atratctivity and sustainable  
    housing development
3)      Cooperative and participative
    urban development  



Relations among projects in Implementation plan [R1]

Data driven decision making 
and project management

City atratctivity 
and sustainable  
housing development

Cooperative and participative
urban development

↓ Goals of PLan [R1] Projects ↘

Public housing 
development

plan

Rent map

Municipal 
housing stock

monitoring

Transformation
areas revitalisation

plan

Cultural program 
portal for schools

New
urban quarter

Prague vistas

Prague rides
on electricity!

New P+R
parking

Participation
coordinators

Hospital
backup power

sources

Cybernetic
security
strategy

Integrated 
data-sharing system 

and Data Centre

Strategic projects
implementation

oce
Municipal real
estates lease

Quality 
management 

system

Strategic
documents and

projects 
monitoring

Investment
support
system

Municipal services
in English

Infrastructural
de�cits map

Prague 
Culture Map

Foreign languages
schooling support

Suburban park
Soutok

Physical
activity
support

Wild Vltava

Using public 
spaces for culture

Prague – creative
city of literature

Prague creative
center
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9 HLAVNÍ RIZIKA 
 
riziko doporučená reakce na riziko 
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8 ČASOVÝ RÁMEC 

8.1 OBDOBÍ PRO ALOKACI FINANČNÍCH ZDROJŮ 

§ Projekční část by byla zpracována v průběhu let 2018 a 2019; pro studii plánu revitali-
zace je třeba alespoň 8 měsíců. 

§ Realizační část by proběhla v 2. a 3. kvartálu 2019; u komplexně pojaté rekonstrukce 
případně v roce 2020 

8.2 OBDOBÍ PRO ZPRACOVÁNÍ COST–BENEFIT ANALÝZY 

§ Projekt bude evaluován pro časový horizont 10 – 15 let 

8.3 HORIZONT DOSAŽENÍ DEFINOVANÝCH BENEFITŮ 
Předpokládané benefity by se měly projevit do jednoho roku od dokončení projektu, vliv na 
socioekonomickou strukturu se může projevit až v delším horizontu (okolo 10 let). 

8.4 ČASOVÉ POŽADAVKY NA ZAHÁJENÍ PROJEKTU 
Projekt by měl být zahájen v koordinaci s projektem "Vybíralka" tak, aby se dalo přenést co 
nejvíce zkušeností do tohoto replikovaného projektu. Jinak není realizace projektu nijak pod-
míněna. 

8.5 ČASOVÉ POŽADAVKY NA DOKONČENÍ PROJEKTU 
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7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU A IMPLEMENTACE 

7.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTRA PROJEKTU 
Gestor: Petra Kolínská 
Instituce zodpovědná za zpracování: IPR Praha 
Projektový manažer: IPR Praha 

7.2 PŘEHLED ZAINTERESOVANÝCH AKTÉRŮ 
Odbor hospodaření s majetkem MHMP 
Odbor evidence majetku MHMP 
Technická správa komunikací 
Pražské služby 

7.3 MONITORING A EVALUACE 
Během realizace projektu bude realizátor reportovat Odboru projektového řízení MHMP 
zejména výstupové a výsledkové indikátory. 
Evaluaci a monitoring dopadových indikátorů bude provádět IPR Praha zejména na základě 
indikátorů udržitelného rozvoje ÚAP a na základě místního sociologického šetření. 
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6 VYHODNOCENÍ PROJEKTU 

6.1 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ BENEFITŮ, DISBENEFITŮ A NÁKLADŮ 
V rámci Cost–benefit analýzy by měly být prozkoumány pozitivní dopady na kvalitu života 
místních obyvatel a zvýšení atraktivity modernistického města, díky kterému je pak možné v 
něm udržet i bohatší obyvatele a tím dlouhodobě udržet na sídlištích sociální pestrost. 

6.2 VYHODNOCENÍ DOPADŮ NA ROZPOČET MĚSTA 
V rámci projektu by měly být zohledněny požadavky na vyrovnaný dopad na rozpočet města, 
tedy by v rámci návrhu měly být navrženy například pronajímatelné stánky, obchody, restau-
race, občerstvení, sportoviště, komunitní zahrady, zahrádkářská kolonie a podobně, z jejich 
pronájmu bude možné hradit údržbu prostranství a hřišť. 

6.3 VYHODNOCENÍ DOPADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTÉRY 
Projekt má výrazně lokální dopady, kdy by měl zvýšit kvalitu prostředí obyvatelům v docház-
kové vzdálenosti revitalizované části sídliště. Projekt asymetricky dopadá na vlastníky bytů a 
nájemce, kdy nájemci mohou vlivem rostoucí hodnoty nemovitostí pocítit zvýšení nájmů. 
Vlastníkům se nemovitosti naopak zhodnotí. Tato situace může v krajním případě vést ke gen-
trifikaci sídliště (tento efekt ale není pravděpodobný). 
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5 NÁKLADY 

5.1 NÁKLADY NA PŘÍPRAVU PROJEKTU 
Náklady, pokud by byla projektová příprava včetně studie zadána externě a pokud by tvořily 
okolo 10 % celkové ceny realizace, by mohly být odhadnuty na přibližně 42 mil. Kč. 

5.2 INVESTIČNÍ (IMPLEMENTAČNÍ) NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 
Předpokladem je revitalizovat 3 různá sídliště s různou výší rozpočtu, přibližně ve výších 20, 
100 a 300 mil. Kč. Celkově jde tedy o investiční náklady 420 mil. Kč. 

5.3 PROVOZNÍ NÁKLADY PROJEKTU 
Projekt by s ohledem k vyšší vybavenosti vyžadoval vyšší provozní náklady než nyní, proto by 
měly být hrazeny z pronájmu zřízených stánků, zahrádek, komunitní zahrady a podobně. 

5.4 PROVOZNÍ NÁKLADY AKTIVIT SOUVISEJÍCÍCH S PROJEKTEM 

5.5 OSTATNÍ NÁKLADY  
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4 PŘEDPOKLÁDANÉ BENEFITY, DISBENEFITY A INDIKÁTORY 

4.1 PŘEDPOKLÁDANÉ BENEFITY  
 
 Peněžní benefity Nepeněžní benefity 
hl. m. Praha  zvýšení kvality prostředí pro 

zvýšení atraktivity místa jako 
prevence před vznikem soci-
álně problematického území 

ostatní veřejný sektor   
podnikatelé zvýšení disponibilních příjmů 

místní populace díky přiláká-
ní bohatších obyvatel 

 

domácnosti zvýšení hodnoty nemovitostí 
vlastníkům 

posílení místních vazeb mezi 
obyvateli, zvýšení kvality 
prostředí s více možnostmi 
trávení volného času 

zahraniční subjekty   

4.2 PŘEDPOKLÁDANÉ DISBENEFITY 
 
 Peněžní disbenefity Nepeněžní disbenefity 
hl. m. Praha náklady na rekonstrukci a 

údržbu 
 

ostatní veřejný sektor   
podnikatelé   
domácnosti pravděpodobné zvýšení výše 

nájmu nájemcům 
možnost gentrifikace revitali-
zovaného sídliště 

zahraniční subjekty   

4.3 INDIKÁTORY 

Indikátory výstupové 

§ Objem peněz vynaložený na revitalizaci veřejných prostranství 
§ Plocha revitalizovaných prostranství 

Indikátory výsledkové 

§ Počet obyvatel ve spádové oblasti revitalizovaného veřejného prostranství 
§ Cena nemovitostí v řešených lokalitách 
§ Spokojenost obyvatel s veřejnými prostranstvími 

Indikátory dopadové 

§ Pociťovaná kvalita života v řešených územích 
§ Socioekonomická struktura obyvatel 
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3 ROZSAH AKTIVIT PROJEKTU  

3.1 NULOVÁ VARIANTA – ZACHOVÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU 
V projekci nulové varianty bude docházet k dílčím rekonstrukcím a obnovám mobiliáře bez 
výraznější koordinace jednotlivých správců a investorů. Zapojení místních obyvatel do proce-
su revitalizace rovněž nebude vysoké. 

3.2 AKTIVITY NAVRHOVANÉHO PROJEKTU 

§ Projekt na vybraných sídlištích bude vycházet ze zkušeností získaných při projektu "Vy-
bíralka" a tím poslouží jako vzorový projekt který bude v tomto projektu replikován. 

§ Pro realizaci budou vybrána přibližně 3 sídliště. Revitalizace zaměřené na místní oby-
vatele s potenciálem tvorby komunitních prostranství je vhodné tvořit v méně aktivních 
částech sídliště (mimo hlavní uzly například u stanic metra). S tím by mělo být během 
výběru lokalit počítáno. Zároveň je výhodné revitalizovat prostranství, která jsou v okolí 
stávajících gravitačních bodů místního života – dětských hřišť, škol nebo jiných institu-
cí. 

§ Na základě participativních setkání budou identifikovány potřeby jednotlivých sídlišť. 
Úvodní část zaměřená na práci s místními obyvateli je na základě zkušeností z Vybíral-
ky klíčová, aby se obyvatelé díky spolupráci na plánu s plánem ztotožnili a pak ho lépe 
přijali a tím pádem ho nepovažovali za top–down plánování. 

§ Bude vyprojektován, projednán a schválen projekt rekonstrukce pro každé sídliště. 
§ Na základě projektu bude provedena rekonstrukce včetně zapojení obyvatel do jejích 

dílčích částí. 
§ Pro rekonstruovaná území bude zřízena pozice kustoda, který se bude o místo pečovat a 

zároveň bude připravovat kulturní a další program, který bude udržovat vzniklou komu-
nitní inicativu. 

§ Po dokončení projektu bude prováděna evaluace, protože projekt bude mít stejně jako 
"Vybíralka" charakter pilotních projektů. 
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2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA  

2.1 ANALYTICKÁ VÝCHODISKA  
Některá veřejná prostranství v rámci modernistického města už neodpovídají požadavkům na 
kvalitu z důvodu jejich podinvestování a nedostatečné obnově, která často souvisí s jejich 
rozsáhlostí. Rovněž některá prostranství trpí dlouhodobou kumulací nekoncepčních zásahů a 
tyto důvody celkově snižují atraktivitu modernistického města. 

2.2 ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU 
Projekt má za cíl zrealizovat komplexní rekonstrukci veřejných prostranství zhruba na 3 sídliš-
tích. Tato revitalizace by měla přinést vyšší kvalitu veřejných prostranství včetně vybavení pro 
trávení volného času, sport a komunitní život a tím celkově zvýšit obytnost těchto sídlišť. 
Projekt je zacílen na sídliště, která jsou v současné době nejvíce podinvesovaná, na sídliště, 
která se vyvíjejí nepříznivě v oblasti socioekonomické struktury obyvatel, a dále na sídliště, 
kde již proběhly komunitně orientované projekty a je možné na ně navázat. 
Projekt je rovněž v souladu s programovým prohlášením Rady HMP. 

2.3 ODŮVODNĚNÍ PLNĚNÍ CÍLŮ  STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY, AKTUALIZACE 2016; 
Projekt naplňuje cíl "Život ve městě", a to jeho oblast C – veřejná prostranství města a D – 
kvalita života ve městě. 
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1 SHRNUTÍ 
Cílem projektu je navázat na pilotní projekt "Vybíralka" a revitalizovat další 3 veřejná pro-
stranství na pražských sídlištích. V rámci těchto projektů by měly být maximálně využity zku-
šenosti získané při projektu Vybíralka. Tyto 3 projekty budou mít rovněž charakter pilotních 
projektů, na kterých se prověří další možnosti revitalizace modernistických sídlišť a zároveň 
se ověří možnost revitalizace při různých velikostech rozpočtu. 
Hlavním cílem je zvýšit atraktivitu modernistického města a předcházet odstěhovávání se bo-
hatších obyvatel a možného sociálního vylučování. 
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