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PROJEKTY PDS

Pražské developerské společnosti (PDS), příspěvkové organi-
zaci Hlavního města Prahy, byly na základě zřizovací listiny 
z roku 2020 předány k hospodaření městské pozemky vhodné 
pro výstavbu dostupného bydlení a dalších staveb ve veřej-
ném zájmu.
 
V letech 2021 a 2022 byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva 
hl. m. Prahy soupis těchto městských pozemků aktualizován 
a rozšířen a k 31. prosinci 2022 dosáhl celkové plochy téměř 
70 hektarů. 

Nemovitostní portfolio PDS zahrnuje jak rozsáhlá území, 
na nichž PDS připravuje nové urbanistické celky, tak menší 
pozemky nebo lokality, určené pro výstavbu samostatných 
bytových projektů. 

Profesionální fungování PDS osvědčené v přípravě dostupného 
městského bydlení se odrazilo v roce 2022 v rozhodnutí Rady 
hl. m. Prahy, která PDS pověřila projektovou přípravou dvou 
klíčových projektů strategického významu pro Prahu i Českou 
republiku. Jde o Vltavskou filharmonii a sídlo Agentury Evrop-
ské unie pro kosmický program (EUSPA). 

   



         Pozemky nad 30 000 m² HPP

         Pozemky 8 000–30 000 m² HPP

         Pozemky do 8 000 m² HPP

         rozloha pozemku

         hrubá podlažní plocha

         počet bytů

Davídkova - Ládví
        2 900 m²               2 400 m²

        cca 30

Vršovická – Bytový dům
        11 300 m²             14 900 m²

        139

V Botanice
        1 200 m²               6 000 m²

        cca 60

Nový Zlíchov
        2 000 m²               1 200 m²

        cca 30

Nové Dvory 

        150 000 m²           290 000 m²

        cca 2 000

Na Hutích
        75 000 m²             33 700 m²

        cca 400–500

Palmovka     

        101 700 m²           203 100 m²

        cca 2 300 Beranka – Horní Počernice
         63 000 m²             52 500 m²

         cca 350

Libeňský přístav
         15 700 m²             23 900 m²

         cca 200

Dolní Počernice
        185 000 m²           78 800 m²

        cca 845

Černý Most  – střed
         9 400 m²              14 000 m²

         cca 150

Peroutkova - Jinonická
         18 900 m²             6 000 m²

         cca 50

LEGENDA:

         Pozemky nad 30 000 m² HPP

         Pozemky 8 000–30 000 m² HPP

         Pozemky do 8 000 m² HPP

         Strategické projekty

         

         rozloha pozemku

         hrubá podlažní plocha

         počet bytů

Třeboradice
         51 000 m²              15 500 m²

         cca 170

Jinonice - U Tyršovy školy
         2 800 m²               8 600 m²

        cca 60
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Pražská developerská společnost oslavila v uplynulém roce druhé výročí svého založení. S potěšením sleduji, jak 
se její jednotlivé projekty posouvají dopředu. V roce 2022 byly vypsány historicky první architektonické soutěže 
a začaly se projektovat první městské bytové domy – polyfunkční dům ve Vršovicích se 139 novými byty a bytový 
dům V Botanice na Smíchově se 60 nájemními bytovými jednotkami. V letošním roce postoupí do projektové fáze 
další projekty.

V rámci více než 50 projektů, které PDS z pověření města připravuje, vznikne 6.000 - 8.000 městských nájemních 
bytů. Díky nim budou moci lidé, kteří zajišťují zdravotní, bezpečnostní a vzdělávací služby hlavního města, v Praze 
také žít.

 

Přeji PDS hodně úspěchů!

 
                                                                                   doc. Ing. arch. Petr Hlaváček



Pražská developerská společnost (PDS) je příspěvkovou organizací hl. m. Prahy, 
která se profesionálně věnuje rozvoji jí svěřených městských nemovitostních aktiv. 
Na pozemcích, které byly PDS předány k hospodaření, iniciuje a koordinuje přípravu 
projektů především nájemního bydlení a dalších staveb ve veřejném zájmu. 

1. Představení PDS

Stručná historie vzniku 
Hlavní město Praha (HMP) je správním, ekonomickým, 
obchodním a kulturním centrem České republiky, 
do kterého za pracovními příležitostmi a za atraktivním 
životním stylem každoročně přicházejí desetitisíce lidí
a lze očekávat, že tento trend, který se týká celého me-
tropolitního regionu, v příštích desetiletích neustane, ale
ještě posílí. Převis poptávky nad nabídkou zvyšuje ceny 
bydlení v hlavním městě a tato poptávka je uspokojována 
za hranicemi města zejména ve Středočeském kraji. 
Obdobný trend je patrný též v dalších krajských 
městech ČR.

Politická reprezentace hl. m. Prahy se v červnu 2020 
shodla na tom, že jedním ze způsobů, jak čelit bytové 
krizi, je oživení městské bytové výstavby, která v Praze po 
roce 2000 de facto ustala. Vzhledem k tomu, že realitní 
development je vysoce odbornou, investičně a časově 
náročnou činností, založila pro realizaci svého schvá-
leného záměru novou odbornou městskou organizaci, 
Pražskou developerskou společnost.

Vzniku Pražské developerské společnosti (PDS) před-
cházely zhruba roční přípravy, které spočívaly v získávání 
zkušeností od obdobných městských firem v Hamburku 
a Mnichově a ve vytipovávání vhodných lokalit pro bu-
doucí městskou bytovou výstavbu. V polovině roku
2019 vznikl na půdě Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy (IPR Praha) malý iniciační tým, který se zabýval 
zejména prověřováním vhodných pozemků a prvními 
rozvahami o možnostech jejich využití a možnostech 
výstavby.

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva HMP byly v květnu 
2020 PDS předány k hospodaření pozemky o celkové 
rozloze 40 hektarů vhodné pro výstavbu 6 000 až 8 000 
bytů v horizontu 10 let. Zároveň začal vznikat odborný 
tým, který od října 2020 vede ředitel Petr Urbánek.

Cíle PDS
Dlouhodobým primárním cílem činnosti PDS je zhodno-
cení městských pozemků formou odborného integro-
vaného projektového řízení a rozšíření bytového fondu. 
Ekonomickým cílem je zároveň dosažení nákladové 
neutrality pro daňového poplatníka. 

PDS pracuje jak na čistě bytových projektech městského 
nájemního bydlení, tak na rozvoji větších území v majet-
ku města, kde v budoucnu vzniknou celé nové městské 
čtvrti zahrnující bydlení, administrativu, služby a veřejnou 
vybavenost (zejména školní a volnočasová zařízení pro 
děti a mládež). 

Nové městské nájemní bydlení by měli využívat přede-
vším lidé v profesích, které jsou kriticky důležité pro 
optimální fungování města (školství, zdravotnictví, do-
prava, bezpečnost a technické služby), a křehké skupiny 
obyvatel jako jsou rodiče samoživitelé a osaměle žijící 
senioři.

Strategie PDS v letech 2020 - 2022   

PDS přenáší do městského prostředí postupy, které jsou 
standardem profesionálních developerských firem 
v soukromém sektoru. Díky tomu je zajištěna integrita 
a nákladová a procesní efektivita přípravy jednotlivých 
projektů a intenzivní spolupráce se širokým spektrem 
odborných profesí, kterými město nedisponuje.
      
Na portfoliu svěřených městských pozemků prováděla 
PDS tzv. land development, do něhož spadá zejména 
sjednocování městského pozemkového vlastnictví pod 
jednu veřejnoprávní entitu tak, aby bylo možné následnou 
projektovou přípravu efektivně řídit a koordinovat. 
Zároveň se PDS věnovala zpracování podkladových eko-
nomických, stavebních a sociodemografických analýz 
a přípravě koncepčních návrhů budoucích projektů. 

Rozšíření aktivit PDS v roce 2022 
   
Rada hl. m. Prahy ocenila profesionalitu PDS a rozšířila 
portfolio městských pozemků svěřených k hospodaření 
na téměř 700.000 m² a dále pověřila PDS koordinací 
projektové přípravy dvou prestižních projektů, jež mají 
strategický význam pro celou Českou republiku. Jedná 
se o projekt Vltavské filharmonie - moderního koncert-
ního sálu a výstavního prostoru na Vltavské a o projekt 
přípravy nového sídla pro Agenturu Evropské unie pro 
kosmický program (EUSPA) na Palmovce. 
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Uplynulé dva roky
ROK 2020

Červen 2020                 Založení PDS
                                        Nemovitostní portfolio PDS čítá 400.000 m² svěřených městských pozemků.

Říjen 2020                     PDS získává sídlo v Radničních domech
                                        Ředitelem je Radou hl. m. Prahy jmenován Petr Urbánek, který začíná vytvářet 
                                        tým projektových manažerů PDS.  

Leden 2021                   První zasedání Investičního expertního výboru (IEV), který tvoří přední odborníci 
                                        na ekonomiku, realitní development a stavební právo.

Květen 2021                  Historicky první tržní ocenění nemovitostního portfolia městských pozemků, 
                                        které byly PDS předány k hospodaření. Tržní hodnota je vyčíslena na 2,939 mld. Kč.

Červen 2021                  Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu hl. m. Prahy je schváleno RHMP. 
                                        Jedná se o unikátní koncepční dokument i v celorepublikovém kontextu. 

Září 2021                       Zahájení spolupráce s vysokými školami – s Fakultou architektury ČVUT 
                                        na semestrálním zadání projektu Palmovka a s programem MBARE na VŠE 
                                        na diplomním developerském projektu pro lokalitu Nové Dvory.

Září 2021                       Rada HMP schvaluje postup prvních projektů PDS, které byly již před tím 
                                        schváleny a posouzeny IEV, do další fáze investiční a projektové přípravy.  

Říjen 2021                     První prezentace rozvojových území Palmovka a Nové Dvory na prestižním realitním 
                                        veletrhu Expo Real v Mnichově.

Listopad 2021              PDS vypisuje první výběrové řízení na architekty a projektanty. Jde o mateřskou školu 
                                        Na Hutích v Praze 14.

Prosinec 2021             Patnáctičlenný tým PDS má na starosti 12 lokalit a celkem více než 50 investičních akcí.   

ROK 2021

Poté, co byl v závěru roku 2021 Radou hl. m. Prahy schvá-
len u několika prvních připravovaných projektů postup 
do jejich další investičně-projektové fáze, zahájila PDS 
v roce 2022 sérii výběrových řízení na zpracovatele pro-
jektových dokumentací a dodavatele projektových prací. 
V roce 2022 byly také vypsány historicky první architekto-
nické soutěže na městský bytový development: na bytový 
dům V Botanice (Praha 5) a bytový dům Vršovická 
(Praha 10). V obou případech se jich účastnila renomo-
vaná architektonická studia z ČR i ze zahraničí.
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Únor 2022                     PDS zahajuje sérii výběrových řízení na zpracovatele projektových dokumentací 
                                        a dodavatele projektových prací pro první desítku svých projektů. 

Březen 2022                 PDS vyhlašuje historicky první architektonickou soutěž na městský development 
                                        v Praze. Jde o bytový projekt V Botanice v Praze 5. 

Březen 2022                 PDS představuje rozvojová území Palmovka, Nové Dvory a Dolní Počernice 
                                        na realitním veletrhu MIPIM v Cannes. Součástí prezentace je také velkoformátový 
                                        prostorový model budoucí Palmovky, který vytvořili studenti FA ČVUT za podpory 
                                        a spolupráce s PDS.   

Duben 2022                  Rada hl m. Prahy pověřila PDS úkoly spojenými s koordinací projektové přípravy 
                                        Vltavské filharmonie.

Červen 2022                 PDS vyhlašuje druhou architektonickou soutěž - na bytový dům Vršovická v Praze 10. 

Červen 2022                 PDS se stává členem České rady pro šetrné budovy. 

Červen 2022                 Rada hl. m. Prahy pověřuje PDS, aby nastavila proces projektové přípravy budovy 
                                        bývalého Centra Nová Palmovka jako nového sídla Agentury Evropské unie 
                                        pro kosmický program (EUSPA). 

Červenec 2022             PDS nechává zpracovat každoroční tržní ocenění svého rozšířeného portfolia. 
                                        Tržní hodnota městských pozemků předaných PDS k hospodaření 
                                        vzrostla na 4,298 mld. Kč.  

Srpen 2022                   Odborná porota architektonické soutěže na bytový dům V Botanice vyhlašuje vítěze. 
                                        Stává se jím pražský Ateliér bod architekti.  

Září 2022                       Začíná postupné fungování projektového týmu Vltavské filharmonie pod hlavičkou PDS.   

Říjen 2022                     PDS prezentuje projekty Palmovka, Nové Dvory a Dolní Počernice na veletrhu 
                                        Expo Real v Mnichově. 

Říjen 2022                     Odborná porota architektonické soutěže na bytový dům Vršovická vyhlašuje vítěze. 
                                        Stává se jím brněnský ateliér Kuba & Pilař architekti.   

Prosinec 2022              PDS představuje koncepční studii dostupného městského bydlení a veřejného 
                                        prostoru na Černém Mostě tamějším občanům v rámci veřejného projednání. 

Prosinec 2022              Šestnáctičlenný tým PDS má na starosti 17 lokalit a celkem téměř 60 investičních akcí.  

ROK 2022

Nahoře: Bytový dům V Botanice, vítězný architektonický návrh studia Atelier bod architekti, 2022
Dole: Nové Dvory - podklad z územní studie pořízené Odborem územního rozvoje MHMP 



vznikají různé nouzové kolonie, nejprve živelně a posléze 
s menší či větší podporou obcí. 

Na druhé straně vznikají družstva a stavební podniky 
korporací, které staví celé čtvrti domků pro střední 
a vyšší střední vrstvy. Jejich úroveň je vysoká a dodnes 
jsou oblíbenými místy pro bydlení (Ořechovka, Spořilov, 
Cibulka). Ve třicátých letech vznikají i nákladné nájemní 
byty s maximem luxusu, které se blíží obytným prosto-
rům ve velmi drahých vilách, jež vznikaly pod vedením 
předních architektů. Zajímavou ukázkou řešení bydlení 
byla výstavba firmy Baťa ve Zlíně, která se snažila spojit 
bydlení organizované korporací s individuálním životem. 
Byl to asi největší čin v této oblasti, který však později 
nenašel následovníka a který byl po komunistickém 
převratu odvržen. 

A co druhá světová válka a komunistický režim? 
VJ: Válečné úsilí znamenalo odliv pracovní síly ze sta-
vebního trhu, nedostatek stavebního materiálu a neudr-
žování stávajícího bytového fondu, pokud ne jeho přímou 
destrukci. Od roku 1948 je výhradním investorem bytové 
výstavby stát. Nicméně k výrazné a tolik potřebné 
obnově a rozšíření bytového fondu nedochází, protože 
režim své omezené zdroje směřoval jinam – především 
do těžkého a vojenského průmyslu. Soukromé stavební 
firmy byly zrušeny nebo transformovány na socialistické 
stavební podniky. Výstavba byla plánována centrálně. 
Bytová nouze se stala předmětem rostoucí nespokoje-
nosti obyvatelstva.

Na přelomu 50. a 60. let se opět objevuje družstevní 
výstavba založená na svépomoci v součinnosti se 
stavebními podniky. Každý musí v družstvu odpracovat 
obrovský příděl hodin ve svém volném čase. Ale ani své-
pomocná družstva situaci neřeší a ke slovu se dostává 
prefabrikace, které jsou schopny jen velké stavební pod-
niky. Výstavba bytů dosahuje svého vrcholu na přelomu 
70. a 80. let. Byty jsou však stavěny nerovnoměrně 
a nezřídka i tam, kde mají být magnetem pro nové pra-
covní síly, systém nefunguje.
 
Zbývají ještě podnikové byty, které zavazují k dlouhodo-
bému pracovnímu vztahu, a to i v případě bytu družstev-
ní dodavatelské výstavby. Individuální výstavba byla 
omezována nedostatkem pozemků a nutností stavby tzv. 
svépomocí, což předpokládalo mít zdroj „ušetřeného“ 
materiálu a kontakt na odborné síly, kterým se lidově 
říkalo meloucháři. 

Jaký byl přechod k tržnímu hospodářství po roce 1989? 
VJ: Někdo bydlel ve státním, či obecním bytu, někdo

v družstevním, někdo v domku, který si sám postavil, 
a někdo v podnikovém bytu. Do toho přišly různé 
majetkové změny – restituce a privatizace obecních 
bytů. Družstva se najednou stala správci obrovských 
hodnot, ale nebyla na to dostatečně připravena. V klidu 
mohli být jen majitelé rodinných domů, kteří se museli 
starat sami a za své.  

S nástupem nové doby začalo i stavební a realitní podni-
kání. To mělo jednotný vzorec: postavit a prodat. Dvacet 
let bylo regulované nájemné a nikoho moc netrápilo, 
že zpustlé nemovitosti dále chátrají. Obec či stát měly 
správní firmu, která moc nekonala. Nakonec vznikl stav, 
kdy nikdo nechce stavět dům a pak byty pronajímat, 
protože je to nepohodlné. 

V čem vidíte řešení? 
VJ: K novým bytům a stavbám pro bydlení se nedostane-
me administrativními úkony, ale stavěním, nebo oprava-
mi budov stávajících. Příprava a realizace staveb by se 
měla řídit především rozumem a účelem. Desetiletí jsme 
ztratili při mnohonásobném konstruování územního 
plánu a totéž zažíváme s plánem metropolitním. Územní 
a stavební řízení se neúměrně protahuje ve strachu ze 
zodpovědnosti, což vede k dalším a dalším umělým 
požadavkům na podklady pro rozhodnutí. 

Možná by nemusely být ty nové skvělé zákony. Stačilo by
dodržovat ty stávající, zejména co se týká termínů pro 
úřední konání. Sama podstata stavební činnosti by nemě-
la být zatěžována dalšími podmínkami a instalací zaříze-
ní, která mají krátkou životnost a jejichž účinnost je 
i z hlediska úspor energií problematická.

Ing. Václav Jandáček 
Autorizovaný statik stavebních konstrukcí a znalec 
ochrany památek a dějin stavebnictví 

100 let bytové krize 
v Praze     
Praha v současné době čelí bytové krizi, kdy poptávka po 
bydlení dalekosáhle přesahuje nabídku. Je tato situace 
v historii hlavního města ojedinělá?  
VJ: Bohužel není. S bytovou krizí se Praha potýká 
v posledních 100 let v podstatě permanentně. V sou-
časné době se problém účelově zužuje na náročný a neú-
měrně dlouhý stavební povolovací proces, což je pouze 
jeden ze střípků dnešní neutěšené mozaiky. Důvodů je 
celá řada a patří k nim například dominantní orientace na 
vlastnické bydlení daná především rozsáhlými privatiza-
cemi bytového fondu po roce 1989, dvacetiletá regulace 
nájmů, která nepodporovala výstavbu nových nájemních 
bytů a kvalitní renovaci stávajícího nájemního fondu, 
slabá role bytových družstev, nekvalitní výstavba a pod-
investovaná správa bytů za komunistického režimu, 
praktické zastavení nové výstavby v 90. letech a obnove-
ní stavební aktivity pouze soukromým sektorem v první 
dekádě 21. století, nízké úroky hypoték, které podporo-
valy investiční horečku posledních let. Řekl bych, že zá-
kladním problém je absence dlouhodobé bytové politiky, 
která podporuje společenskou soudržnost.         
   
Zmínil jste, že se Praha potýká s bytovou krizí posledních 
100 let. Která období byla z hlediska bytové výstavby 
pozitivní? 
VJ: Prvním obdobím, kdy v Praze dochází k významné-
mu rozšiřování bytového fondu, jsou léta 1882 až 1914.  
Ekonomika Rakouska-Uherska se deset let po pádu 
vídeňské burzy zotavila natolik, že nastal velký mimo jiné 
i stavební rozvoj. Období ekonomického rozmachu ukon-
čila až první světová válka. Konkrétně v Praze se konec 
devatenáctého století nesl ve znamení stavby nových 
čtvrtí, začala přibývat stavba vilových enkláv a bydlení 
v zeleni, která byla inspirována hnutím zahradních měst. 
Typickým příkladem je Bubeneč. Mění se i stavba nových 
čtvrtí, v některých místech dochází k takzvané asanaci, 
což v dobových představách znamenalo plošné zboření 
staré zástavby a nahrazení zástavbou novou, s novou 
uliční sítí a vesměs i s kvalitními stavbami pro zámožněj-
ší klientelu. Kvalita staveb se zvyšuje, roste i prostorový 
standard bytů a množství jejich technického vybavení. 
Velké domy jsou majetkem lidí, nebo později společností, 

které tak fixovaly volný kapitál a v nájmech viděly jeho 
větší zhodnocení než v jiných oblastech. Také určitá 
jistota uložení kapitálu vedla tyto investory k rozhodnutí 
stavět činžovní domy.

V nových čtvrtích lze pozorovat sociální rozvrstvení 
bydlení. V přízemí nebo ve sklepních bytech žili domov-
níci a drobní živnostníci, v prvních dvou patrech majitel 
domu, nebo lepší klientela, v dalších patrech nájemníci 
s menším příjmem, a v podkroví studenti nebo výtvarní 
umělci čekající na úspěch. Ve starších čtvrtích bylo 
rozdělení trochu jiné, nicméně město bylo pořád orga-
nismem, kde spolu museli žít lidé různých společenských 
postavení. Místa pro bydlení občanů s většími příjmy se 
zatím omezovala na vilové čtvrti, ale i zde nalézali svůj 
domov zahradníci, domovníci, četné služebnictvo, kočí 
a později řidiči automobilů. Pokračuje i výstavba služeb-
ních bytů a kolonií pro zaměstnance a objevují se první 
vlaštovky družstevního bydlení. 

A další období? 
VJ: Druhým obdobím, kdy se nabídka bydlení v Praze 
rozšiřovala, bylo období první republiky. Po válce dochází 
k užití maxima možných uspořádání institucí pro poří-
zení obydlí, od státem podnikaných staveb tam, kde je 
třeba ubytovat nové zaměstnance, vojáky a další služby 
(Podkarpatská Rus, byty vojenských gážistů, byty učitelů 
a vychovatelů) až po různé formy společného vlastnic-
tví.  Opět vznikají nové čtvrti. U některých měst dochází 
ke znásobení počtu obyvatel a počet nově postavených 
bytů roste až do krize v roce 1929. 
Kvalita nájemního bydlení se zlepšuje a podoba domů 
přebírá moderní výtvarné názory. S krizí přibývá opět 
množství lidí, kteří mají s bydlením potíže. Lidé, kteří po 
válce opustili své domovské obce, kde neměli žádné 
bydlení, nebo nechali různě finančně zatížené domky 
a políčka někomu z rodiny, se nemají kam vrátit. Proto 
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Starý Spořilov – Roztylské náměstí v roce 1936

Pohled ze Starého Spořilova k dnešní ulici Lešanská v roce 1949



Dr. Martin Klamt
Úřad pro územní plánování zemského hlavního města 
Mnichova a mnichovského metropolitního regionu

Mnichov má ve výstavbě městského bydlení velmi dlou-
hou tradici. Jaký byl původní záměr pro založení městské 
developerské společnosti? A jaká je současná situace, 
když vezmeme v úvahu, že Mnichov je jedním z nejdraž-
ších měst v Německu, pokud jde o ceny rezidenčního 
bydlení?
MK: Od konce první světové války má Mnichov stoletou 
tradici výstavby dostupného bydlení pro své občany. 
Tehdy se město enormně rozrostlo a po bydlení, zvláště 
tom dostupném, byla vysoká poptávka. 
V současnosti máme dvě společnosti vlastněné měs-
tem, které staví nájemní bydlení. První byla založena v 
roce 1918 a druhá o deset let později v roce 1928. 

Domy, které v té době postavila obec, svým způsobem 
definovaly nový standard kvality dostupného bydlení 
a ten jsme v průběhu let udržovali a aktualizovali, i když 
se typologie domů a stavební standard později víceméně 
změnily. Skutečný rozvoj bydlení začal ve 20. a 30. letech 
a obě společnosti postavily v prvních letech 6 000 bytů. 
Stavební programy pokračovaly, přestože je přerušila 
například 2. světová válka, a k dnešnímu dni máme pod 
správou města portfolio 68 000 bytů, což je v Mnichově 
přibližně 9 % celkového bytového fondu. Jak jste již zmí-
nila, Mnichov patří mezi nejdražší německá města, po-
kud jde o rezidenční bydlení, a díky městským projektům 
cenově dostupného bydlení chceme zajistit, aby zůstal
rozmanitý a aby lidé, kteří pro město pracují a poskytují 
mu služby, jako je vzdělávání, zdravotní péče, bezpečnost, 
v něm mohli žít.  

Jak držíte krok s rezidenčním trhem v Mnichově? 
MK: Mnichov je pro práci a život jedním z nejatraktiv-
nějších německých měst. Zatímco soukromí developeři 
a my jako magistrát děláme vše, co je v našich silách, 
počet stavebních pozemků se snižuje. 
Kvůli vysoké a neustále rostoucí poptávce ceny vícemé-
ně vždy rostly, ale za posledních 15 let doslova raketově. 

Princ Eugen Park Mnichov / LH München / M. Nagy
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100 let městské 
bytové výstavby 
v Mnichově



Městští radní si toho jsou vědomi, a proto máme 5 - 7letý 
program městské politiky s názvem Žít v Mnichově, který 
definuje naše priority a rozpočet na dostupné bydlení na 
dané období. Doposud jsme chtěli postavit přibližně 
1 250 nových obecních bytů ročně, ale nejnovější pro-
gram Žít v Mnichově VII, který byl schválen koncem roku 
2022, si klade velmi ambiciózní cíl tento počet 
navýšit a postavit 2 000 obecních bytů ročně. Zdvojná-
sobením finančních zdrojů na více než 2 miliardy EUR 
přichází s nejštědřejším rozpočtem vůbec. Růst cen 
rezidenčního bydlení zastavit nemůžeme, ale můžeme 
významně přispět ke zmírnění jeho negativních dopadů 
na společnost, maximálně spolupracovat 
a nechat město růst, tj. umožnit soukromým, družstev-
ním i městským developerům stavět své projekty 
a nabízet občanům města co nejrozmanitější bydlení. 

Jaké jsou klíčové faktory úspěchu? 
MK: Určitě je to udržet si nepřetržitou politickou a finanč-
ní podporu našeho úsilí, neprodávat obecní pozemky 
(přestali jsme asi před 5 lety) a mít jasné vedení a vizi 
týkající se typu projektu a kvality stavby. Máme štěstí, že 
neustále panuje shoda na tom, že město potřebuje budo-
vat dostupné bydlení pro své občany. Proto nám byly

přiděleny udržitelné finanční zdroje a navíc máme 
městského architekta a řadu externích architektů mimo 
Mnichov, kteří tvoří Urbanistickou komisi a mají má velmi 
silné slovo při koncepci nových projektů, zvlášť těch 
citlivých. Strategické městské plánování, efektivní správa 
a dlouhá tradice městského nájemního bydlení nám po-
máhají dodržovat pravidla a řídit veřejný zájem.   
 
Jaké jsou hlavní rysy vašich projektů? 
MK: Buď stavíme celé nové čtvrti nejlépe s větším pro-
storem pro development v lokalitách s výbornou doprav-
ní dostupností do centra nebo samostatné rezidenční 
projekty po celém městě. Kromě toho opravujeme starší 
projekty, které jsou obvykle blíže centru města. Smyslem 
je stavět kvalitní projekty z hlediska designu, cenové 
dostupnosti a jejich výstavby, a proto pořádáme veřejná 
výběrová řízení a architektonické soutěže. Kromě nájem-
ního bydlení naše projekty zahrnují zelené vnitrobloky, 
komunitní prostory a obchodní plochy.

Již několik let se zaměřujeme na energetickou efektivitu 
a udržitelnost projektů. Máme v plánu instalovat na stře-
chy našich budov (na všechny, kde jen to bude možné) 
fotovoltaické panely. 

Úspěšně jsme realizovali několik rezidenčních dřevo-
staveb, zejména  Prinz Eugen Park. Nová čtvrť bude mít 
1 800 bytů, z toho 570 s dřevěnou konstrukcí. Mnoho 
našich projektů zahrnuje komunitní zahrady a komunitní 
prostory. Díky dostupnosti veřejné dopravy a dalším kon-
ceptům mobility podporujeme lidi, aby cestovali veřejnou 
dopravou nebo jinými aktivními či sdílenými prostředky
a nepožívali soukromé vozy. Také jsme v rámci projektů 
výstavby měst testovali programy oběhového hospodář-
ství, ale v tomto směru máme před sebou ještě dlouhou 
cestu.            
          
Jak zajišťujete, aby městská výstavba byla účinná a efek-
tivní? Jaký postup je nejlepší?   
MK: Každá obec nebo veřejně financovaná společnost 
má přísně kontrolované náklady a plnění cílů. Díky pro-
gramu Žít v Mnichově dostáváme finanční prostředky 
na delší období 5 – 7 let, abychom mohli svoje aktivity 
řádně plánovat a upravovat. Připravujeme roční rozpočet, 
který prověřují zastupitelé města, a pravidelně podáváme 
zprávu, jak s rozpočtem nakládáme. Využíváme exper-
tízu v oblasti řízení projektů a nákladů, což zajišťuje, 
že naše projekty jsou navržené a postavené efektivně 

a v daném časovém harmonogramu. Přístup je stejný 
jako u soukromých developerských společností, ale kon-
trola je ještě přísnější, protože čerpáme veřejné peníze. 
Stavíme jak strategické projekty, u nichž je návratnost 
dlouhodobá, tak samostatné projekty jako je rezidenční 
komplex Dantebad, který byl postavený nad parkovištěm 
v rámci jednoho roku a úspěšným se stal jen díky velké-
mu úsilí z hlediska rychlosti a inovací. Nejlepší postup je 
nabídnout občanům nejen dobré místo k životu, ale také 
pocit domova.  

Reinmarplatz Mnichov / GEWOFAG

Princ Eugen Park Mnichov / LH München / M. Nagy
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Ing. arch. Michaela Kloudová
projektová manažerka

Ing. Jakub Kováříček
projektový manažer

Ing. arch. Štěpán Kubíček 
(autorizace ČKA)
projektový manažer

Ing. arch. Tomáš Lukeš
(autorizace ČKA)
projektový manažer

Ing. David Mestek
projektový manažer 

Ing. arch. Pavel Novák
projektový manažer 

Ing. Rastislav Tomaščík, MBA
projektový manažer

Ing. Petra Vaněčková
projektová manažerka

 

Petr Urbánek
ředitel

Mgr. Martin Červinka, MBA
zástupce ředitele

Ing. Kristina Fillová
vedoucí kanceláře

Mgr. Hana Matějková
finanční manažerka 

Martina Frintová
specialistka komunikace

Šárka Olšanská
asistentka

Ing. Radka Kalfeřtová
projektová manažerka

M.A. Martin Kloda 
(autorizace ČKA)
projektový manažer

Lidé PDS
Zřizovací listinou PDS (čl. VII. odst. 2.) byl zřízen také 
Investiční expertní výbor (IEV) PDS. Nominace členů IEV 
byla schválena Radou HMP tiskem R-37460 ze dne 3. 8. 
2020.

S ohledem na činnost PDS jako příspěvkové organizace 
hl. m.  Prahy byl IEV definován jako expertní poradní 
orgán posuzující projekty zpracovávané PDS a jejich 
jednotlivé fáze z ekonomického, nákladového, finančního 
hlediska. IEV posuzuje zejména materiály, které jsou 
určeny k následnému projednání v Radě HMP a které 
jsou podkladem pro rozhodnutí o vynaložení finančních 
prostředků HMP. V kontextu fungování příspěvkových 
organizací jde o ojedinělý expertní orgán, který dohlíží 
na optimální činnost příspěvkové organizace a jejích 
výstupů.

V souladu se zněním zřizovací listiny bylo jmenováno 
do IEV 5 členů na tříleté funkční období.

Všichni dále uvedení členové splňují definici důvěryhod-
né a odborně způsobilé osoby (v intencích definic dle 
Sdělení ČNB ze dne 3. 12. 2013). Na ustavujícím zasedá-
ní IEV dne 25. 1. 2021 byl schválen Statut IEV 
a uvedeným členům IEV předány jmenovací listiny.

Na prvním jednání v březnu 2021 byly dohodnuty základ-
ní parametry podkladů, které bude PDS členům IEV před-
kládat k posouzení a prověření. Jejich součástí budou 
klíčové parametry ekonomické návratnosti a ekonomické 
udržitelnosti projektů PDS. 

V roce 2022 se konala dvě zasedání IEV. 

Na jednání IEV v červnu 2022 byl schválen: 
Projekt - Nové Dvory PROJEKT 0 – infrastruktura, 
který byl schválený Radou HMP v srpnu 2022

Na jednání IEV v listopadu 2022 byly projednány projekty: 
Horní Počernice  - Beranka – byty
Horní Počernice – Beranka - škola
Třeboradice
Dolní Počernice – škola
U Tyršovy školy (Praha 5)

Předpokládáme, že další postup u těchto projektů bude
předložen Radě HMP k projednání v první polovině roku 
2023. 

Složení Investičního expertního 
výboru: 

 
 

Investiční expertní výbor 

Martin Bendík, právo 
Advokátní kancelář Wilsons
specialista na nemovitostní 
právo, realitní development 
a akvizice

Jaromír Hainc, územní 
plánování, IPR Praha
akademický pracovník 
a vysoškolský pedagog 
(FA ČVUT)

Martin Hvězda, ekonomika 
stavebních projektů
MH Cost Management
specialista na ekonomiku 
a rozpočty staveb

Lukáš Kohl, architektura 
a rezidenční development
Ateliér Doma je Doma
architekt, developer, analytik 
menších developerských 
projektů

Miroslav Singer, bankovní 
sektor a financování
Generali CEE Holding
ekonom



Na návrh PDS byly usnesením Rady HMP do číselníku 
akcí HMP zavedeny investiční akce na konkrétní projekty 
PDS. Větší území byla rozdělena na etapy či projekty 
vedené jako samostatné investiční akce. 

Investiční akce a rozpočet 
na rok 2023

Celkem je v rozpočtu HMP evidováno téměř 60 investič-
ních akcí PDS, u kterých lze v dnešních cenách a při sou-
časné úrovni znalostí předpokládat náklady u bytových 
projektů necelých 40 mld. Kč včetně DPH.

2. Odborná příprava 
projektů PDS
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NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ - CELKOVÝ PŘEHLED O AKCÍCH
PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL A SPRÁVCŮ (v tis. Kč)

ZA VLASTNÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHU

01 - Rozvoj obce

Odbor/organizace Číslo akce Název akce Náklady akce celkem

Správce: 0004 - doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045709 Dolní Počernice - bytová výstavba 365 480,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045874 Smíchov - V Botanice 319 340,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045875 Nový Zlíchov 143 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045876 Černý Most - střed 668 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045877 Na Hutích PROJEKT 0 - infrastruktura 131 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045878 Na Hutích PROJEKT 1 - domky 268 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045879 Na Hutích PROJEKT 2 - SZ centrum 351 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045880 Na Hutích PROJEKT 3 - SV centrum 296 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045881 Na Hutích PROJEKT 4 - školka 100 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045882 Na Hutích PROJEKT 5 - JZ centrum 242 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045883 Na Hutích PROJEKT 6 - farnost 25 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045884 Palmovka - Zenklova 153 060,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045885 Palmovka - Voctářova 2 160 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045886 Palmovka - úpravy prostupu, přípravné investice 30 300,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045887 Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktura 2 666 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045888 Nové Dvory PROJEKT 2 1 345 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045889 Nové Dvory PROJEKT 3 348 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045890 Nové Dvory PROJEKT 4 400 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045891 Nové Dvory PROJEKT 5 1 815 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045892 Nové Dvory PROJEKT 6 3 105 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045893 Nové Dvory PROJEKT 7 1 253 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045894 Nové Dvory PROJEKT 8 596 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045895 Nové Dvory PROJEKT 9 324 600,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045896 Nové Dvory PROJEKT 10 912 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045897 Nové Dvory PROJEKT 12 434 180,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045898 Vršovická - bytový dům 731 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045899 Dolní Počernice - infrastruktura 1 661 000,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045900 Dolní Počernice - Projekt 2 3 271 133,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045901 Antala Staška - ověřovací studie 444 600,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0045902 Davídkova - ověřovací studie 342 000,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046087 Nové Dvory PROJEKT 1 814 660,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046088 Beranka - Hor. Počernice - byt. domy  PROJEKT 1 444 925,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046089 Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 2 324 902,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046090 Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 3 1 019 843,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046091 Beranka - Hor. Počernice - byt. domy PROJEKT 4 426 254,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046092 Beranka - Hor. Počernice - infra. PROJEKT 6 198 542,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046093 Jinonice - Prokopových - PROJEKT 1 232 557,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046094 Jinonice - Prokopových - PROJEKT 2 1 038 091,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP



PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046095 Peroutkova - Jinonická 213 904,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046096 Braník - Pikovická - PROJEKT 1 - seniorské bydlení 177 916,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046097 Braník - Pikovická - PROJEKT 2 - bytový dům 221 020,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046098 Braník - Pikovická - PROJEKT 3 - dopravní infr. 217 681,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046104 Libeňský přístav - PROJEKT 1 - bytový dům 399 224,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046105 Libeňský přístav - PROJEKT 2 - bytový dům 539 635,00

000000012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046106 Libeňský přístav - PROJEKT 3 - infrastruktura 312 156,00

000000094 - Inv.trans/výdaj z rozp.HMP vč.nezp.výd. EU/EHP OPP

 

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046340 CNP - Praha 8 - projektová příprava 96 100,00

UZ 00094 - Prostředky HMP určené na investice

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046393 Vltavská filharmonie - projektová příprava 1 149 000,00

UZ 00094 - Prostředky HMP určené na investice

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046499 Rek. stadionu Bohemians - Ďolíček - proj. příprava 9 400,00

UZ 00094 - Prostředky HMP určené na investice

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046628 Nové Dvory - veřejná vybavenost 580 000,00

UZ 00094 - Prostředky HMP určené na investice

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046629 Beranka - Hor. Počernice - škola - projekt 570 000,00

UZ 00094 - Prostředky HMP určené na investice

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046630 Dolní Počernice - škola - projekt 893 000,00

UZ 00094 - Prostředky HMP určené na investice

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046631 Palmovka - veřejná vybavenost 801 000,00

UZ 00094 - Prostředky HMP určené na investice

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046632 Palmovka - Sokolovská 1 004 000,00

UZ 00012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046633 Palmovka - Sokolovská - východ 976 000,00

UZ 00012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046634 Třeboradice - bytová výstavba 1 020 000,00

UZ 00012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046635 Jinonice - střední škola 386 000,00

UZ 00094 - Prostředky HMP určené na investice

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046636 Jinonice - bytové domy 1 139 000,00

UZ 00012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046637 Jinonice - Mezi Rolemi - bytová výstavba 121 000,00

UZ 00012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP

PRAŽSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST 0046638 Jinonice - bytový dům U Tyršovy školy 717 000,00

UZ 00012 - Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP
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Model projektu Nové Dvory vznikl v rámci Ústavu nauky o budovách 
pod vedením prof. Ing. arch. Michala Kohouta



PDS nechala zpracovat pravidelné tržní ocenění nemovi-
tostního portfolia, tedy pozemků, které byly PDS předány 
k hospodaření. Jedná se celkem o 683.000 m² měst-
ských pozemků určených zejména pro bytovou výstavbu. 
Tržní hodnota oceňovaných nemovitostí byla k 1. dubnu 
2022 renomovanou mezinárodní poradenskou společ-
ností Knight Frank stanovena na 4.298.800.000 Kč.

Pravidelná tržní ocenění, běžná u privátních správců 
nemovitého majetku, slouží jako podklad pro strategická 
rozhodnutí hl. m. Prahy, jak se svým majetkem naklá-
dat a jak jej dále zhodnocovat. Tržní ocenění bude také 
mimo jiné nezbytným podkladem pro jednání o struktuře 
financování realizace a provozu projektů městského 
nájemního bydlení, které PDS připravuje. 

První tržní ocenění portfolia pozemků předaných k hos-
podaření nechala PDS zpracovat  v roce 2021. Hodnota 
stanovená znalci v oboru oceňování ze společnosti 
Knight Frank byla odhadnuta na 2,939 mld. Kč. 

Růst tržní hodnoty portfolia PDS je daný několika faktory: 
rozšířením počtu lokalit (z 11 na 20), developerskou pří-
pravou jednotlivých projektů PDS a také obecným růstem 
cen na pražském realitním trhu. 

V příštích letech lze očekávat významné zvýšení těchto 
hodnot zejména s ohledem na zvýšení kapacit hrubých 
podlažních ploch v některých  lokalitách v souvislosti 
s projednávanými změnami územního plánu, které jsou 
v pokročilé fázi pořizování.

Tržní ocenění portfolia pozemků k 1. 4. 2022 vzala 
RHMP na vědomí informačním materiálem R-45175.
Hodnota současného portfolia PDS stanovená Knight 
Frank se zvýšila na 4,298 mld. Kč.

Ocenění pozemků předaných 
PDS k hospodaření  
Ocenění pozemků předaných 
PDS k hospodaření  
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Tržní ocenění pozemků, předaných k hospodaření PDS, 
které zpracovala společnost Knight Frank

OVĚŘENÍ HODNOT STANOVENÝCH METODOU ZBYTKOVÉ HODNOTY
V následující tabulce uvádíme hodnoty kalkulované metodou zbytkové hodnoty přepočtené na m2  
celkové plochy pozemků v lokalitě a rovněž přepočet na 1 m2 HPP potenciální výstavby.

Lokalita Velikost  
pozemků (m2) HPP KF (m2)

Hodnota  
nemovitostí 

v současném 
stavu stanovená 

metodou zbytkové 
hodnoty (Kč)

Hodnota  
nemovitostí v 

současném stavu 
stanovená  

metodou zbytkové 
hodnoty (Kč/m2 

pozemku)

Hodnota 
nemovitostí v 

současném stavu 
stanovená  

metodou zbytkové 
hodnoty (Kč/m2 

ploch HPP)

1 - Černý Most 36 646,00 8 240,70 114 000 000 3 110,84 13 833,78

2 - Dolní Počernice 185 194,00 78 734,10 861 000 000 4 649,18 10 935,54

3 - Nové Dvory 143 800,00 101 769,60 818 000 000 5 688,46 8 037,76

4 - Krč 6 847,00 12 325,00 278 000 000 40 601,72 22 555,78

5 - Kobylisy 10 067,00 18 120,60 223 000 000 22 151,58 12 306,44

6 - Kyje 61 216,00 20 445,00 227 000 000 3 708,18 11 102,96

7 - Libeň 16 745,00 20 339,00 358 000 000 21 379,52 17 601,65

8 - Smíchov - Štefánikova 1 191,00 6 000,00 118 000 000 99 076,41 19 666,67

9 - Smíchov - Zlíchov 1 958,00 1 950,00 35 000 000 17 875,38 17 948,72

10 - Vršovice 11 257,00 14 955,00 262 000 000 23 274,41 17 519,22

11 - Beranka 61 632,00 45 048,00 262 000 000 4 251,04 5 816,02

12 - Jinonice - Prokopových 64 603,00 11 915,00 96 000 000 1 486,00 8 057,07

13 - Jinonice - Peroutkova 18 904,00 3 548,00 63 000 000 3 332,63 17 756,48

14 - Nádraží Braník 26 144,00 23 252,00 66 000 000 2 524,48 2 838,47

15 - Ohradní 3 180,00 3 600,00 43 000 000 13 522,01 11 944,44

16 - U Plynárny 11 319,00 4 049,00 55 800 000 4 929,76 13 781,18

17 - Lipence 1 107,00 554,00 11 000 000 9 936,77 19 855,60

18 - Vysočanská 3 246,00 789,00 8 000 000 2 464,57 10 139,42

19 - Bulovka 2 324,00 6 850,00 118 000 000 50 774,53 17 226,28

20 - Libeňský přístav 15 703,00 15 696,00 282 000 000 17 958,35 17 966,36

Původní lokality (1-10) 474 921,00 282 879,00 3 294 000 000,00 - -

Nové lokality (11-20) 208 162,00 115 301,00 1 004 800 000,00 - -

Celkem 683 083,00 398 180,00 4 298 800 000,00 - -



Na základě úkolu RMHP č. 810/2021 PDS prověřuje 
možnosti a připravuje koncepci alternativních způsobů 
financování investičních projektů HMP zejména v oblasti 
tzv. dostupného bydlení s níže uvedenými závěry a vý-
chodisky pro další případný postup.  
  
PDS zahájila během prvních dvou let své existence inves-
tiční projektovou přípravu více než 50 větších i menších 
projektů nebo rozsáhlejších urbánních celků na pozem-
cích ve vlastnictví HMP, jejichž příprava a realizace má 
pozitivní vliv na sociální, environmentální a ekonomické 
prostředí v hlavním městě. 

Hospodářská prospěšnost projektů PDS je v současné 
době realizována zejména zhodnocením existujících 
nemovitostních aktiv proaktivní holistickou multidiscipli-
nární investorskou projektovou přípravou a přístupem. 
Konkrétní příklad Centra Nová Palmovka (CNP) je jako 
případová studie popsán na stranách 32 a 33. 
 
Pokud by projekty PDS byly hypoteticky k dnešnímu dni
realizovány a uvedeny do provozu, lze oprávněně předpo-
kládat, že by generovaly příjem z nájemného přibližně 1 
mld. Kč ročně. Do budoucna lze z pohledu HMP odpověd-
ně zvážit vytvoření struktury využití kapitalizace příjmů
nejen z projektů realizovaných PDS v budoucnu, ale
i z nájemného plynoucího ze současného portfolia HMP. 

Kapitalizace příjmů z nájemného by umožnila vytvořit 
nové měřítko struktury a dynamiky financování – tedy 
rychlosti přípravy, realizace a provozu projektů PDS, 
respektive HMP. Optimálním alternativním nástrojem se 
– po prostudování aktuálně dostupných možností – jeví 
vytvoření a využití struktury tzv. „ELTIF“ (European Long
-Term Investment Funds, Evropských fondů dlouhodo-
bých investic).

Fondy ELTIF jsou na základě Nařízení Evropského par-
lamentu a Rady Evropské unie 2015/760 koncipovány 
jako sdílený investiční prostředek odpovídající poslání 
skupiny Evropské investiční banky (EIB), jímž je přispí-
vat k vyváženému a nerušenému rozvoji vnitřního trhu 

Financování projektů PDS 

PDS připravuje návrh struktury financování projektů 
dostupného městského bydlení 
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dlouhodobých investic v zájmu EU, respektive jejich 
členských zemí.

Fondy ELTIF jsou koncipovány také jako investiční pro-
středek do reálných aktiv, které mají díky své podstatě 
a vlastnostem hodnotu a mohou poskytovat výnosy. 
Reálnými aktivy se rozumí také infrastruktura a další 
aktiva poskytující hospodářský nebo sociální užitek, jako 
je vzdělávání, poradenství, výzkum a vývoj, včetně ob-
chodních nemovitostí či nemovitostí určených k bydlení, 
pokud jsou tyto nemovitosti nedílnou nebo doplňkovou 
součástí dlouhodobého investičního záměru, který přispí-
vá k unijnímu cíli promyšleného a udržitelného růstu.

Fondy ELTIF tak mohou vzhledem ke svému zaměření na
kategorie dlouhodobých aktiv plnit určenou úlohu priorit-
ního nástroje pro realizaci investičního plánu, jehož pro-
střednictvím mohou být směrovány prostředky na finan-
cování evropské infrastruktury a rozvoje malých a střed-
ních podniků ze skupiny EIB, ale i soukromých úspor. 

Model projektu Palmovka vznikl v rámci Ústavu nauky 
o budovách pod vedením prof. Ing. arch. Michala Kohouta
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FÁZE 0 FÁZE 1 FÁZE 2 FÁZE 3 FÁZE 4 FÁZE 5

Vývoj kumulovaných nákladů a vliv investora 
v průběhu realizace developerského projektu
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  Předběžné určení, definování   
 vhodného pozemku  (ze strany  
 PDS nebo jiných složek města)

  Předání pozemku PDS k hospodaření   
 zřizovací listinou (schválení RHMP  
 a ZHMP)

  Úvodní prověření, technická DD,   
     podrobnější  ověření souladu  
 a vhodnosti parametrů ÚP

  Příprava listu projektu jako podklad  
 pro IEV – základní informace,  
 základní parametry projektu  
 z hlediska rozpočtu modelových  
 parametrů výnosnosti.

  Schválení listu projektu IEV  
 – souhlas se zahájením  
 definované fáze projektu

  Schválení listu projektu   
 – schválení fáze projektu  
 Radou hl. m. Prahy

  Definice zadání pro architektonickou  
 soutěž nebo výběrové řízení na   
 architekta/projektanta

  Výběr architekta /projektanta,  
 uzavření smlouvy na projekt včetně  
 dozoru  a uvedení do provozu,  
 zahájení prací na projektové   
 dokumentaci

  První studie budoucího projektu  
 nebo dopracování návrhu z arch.  
 soutěže 

  Pořízení souvisejících průzkumů 
     a studií na základě úvodní studie  
     - upřesnění zadání pro zpracování 
     dokumentace k ÚR (případně ÚR+SP). 

  Pořízení dokumentace k ÚR,  
 povolovací proces  - projednání  
 ve fázi ÚR, získání pravomocného ÚR

  Pořízení dokumentace k SP
     a získání SP

  Návrh dalšího postupu  
 pro další fázi – výběr  
 dodavatele a realizace 

  Podléhá schválení IEV  
 a následně RHMP  

  Zpracování podkladů  
 a dokumentace pro   
 výběr dodavatele

  Výběr dodavatele  stavby 

  Zahájení další fáze - výběr  
 dodavatele k realizaci,  
 podléhá schválení RHMP

  realizace stavby

  průběžný dozor investora  
 a architekta/ projektanta 

  kolaudace 

vliv investora kumulované investiční náklady

  uvedení do provozuTeprve nyní je k dispozici první 
konkrétní návrh – studie pro 
konkrétní projekt (pro interní kon-
zultace s MČ, UZR, OUR  apod.) 

Zdroj: PDS



Analýza vývoje cen nájemního 
bydlení  
Hlavní město Praha od roku 2019 pravidelně pořizuje analýzy vývoje cen nájmů v Praze a má k dispozici pololetně 
aktualizovanou unikátní časovou řadu s údaji již od roku 2014. Poslední analýzu za 2. pololetí roku 2022 objednala 
PDS, aby byl zachován komplexní pohled v čase. Je tak možné porovnat trendy v úrovni nájemného i s obdobími před 
pandemií koronaviru. Dynamický vývoj v roce 2022 ovlivnila uprchlická vlna v souvislosti s válečným konfliktem na 
Ukrajině a také dramatická změna na trhu s nemovitostmi – nedostupnost hypotečního financování v důsledku nárůstu 
úrokových sazeb. Analýza se detailně věnuje také vývoji v jednotlivých katastrálních územích (s uvedením počtu 
nabídek v čase, ze kterých jsou získána očištěná a analyzovaná data) a také porovnání trendů mezi tradiční městskou 
zástavbou a pražskými sídlišti.
V druhé polovině roku 2022 ceny nájmů na území Prahy velmi prudce rostly a to ve všech částech Prahy, relativní 
nárůst zaznamenaly všechny větší zkoumané lokality. Zatímco ještě v první polovině roku 2022 nájmy svým růstem 
dorovnávaly pokles nájmů během pandemie, v druhé polovině roku se již průměrné nájemné dostalo nad úroveň roku 
2019. S ohledem na vývoj úrokových sazeb, nedostatečnou nabídku bydlení, ekonomickou nejistotu a pokračující
válečný konflikt na Ukrajině lze během roku 2023 předpokládat další růst výše nájmů v Praze. 
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Výše nájmů

Mezipololetní změna výše nájmů

Mezipololetní změna výše nájmů a cen bytů

Mezipololetní vývoj výše nájmů a cen bytů

Na podrobnějším grafu mezipololetní změny výše nájmů a cen bytů je patrné, že růst cen bytů kulminoval v prvním 
a druhém pololetí 2016, k vysokým tempům růstu se vrátil ve druhé poloviněroku 2019 a od té doby trval do konce 
roku 2021, kdy růst začal stagnovat. Tempo růstu nájmů kulminovalo v roce 2017, pak se výrazně snížilo a výše nájmů 
začala klesat v roce 2020 v reakci na koronavirovou krizi. Od druhého pololetí roku 2021 ale opět výše nájmů začala 
růst a v prvním a druhém pololetí roku 2022 dosáhla nejvyšších hodnot od počátku měření v roce 2014. Toto je dáno 
jednak oživením trhu po koronavirové krizi, ale zejména příchodem ukrajinských uprchlíků, kteří vytvořili pozitivní 
poptávkový šok na trhu s nájemním bydlením. Od roku 2018 transakční ceny bytů v průměru rostly poměrně stabilním 
tempem a vykazují cykličnost, kdy v prvním pololetí rostou průměrně pomalejším tempem než v druhém pololetí roku. 
Dále je zřetelněji vidět, že výraznější rozdíl v tempu růstu cen oproti nájmům panoval v první polovině období zhruba do 
začátku roku 2017, kdy průměrné nájmy rostly v průměru o 3,4 % za pololetí, kdežto ceny nemovitostí rostly v průměru 
o 5,3 %. Ještě větší rozdíl je ale v následujících letech, kdy ceny bytů dále rostly mezipololetním tempem 6 %, zatímco 
výše nájmů stagnovala a pak klesla – ve stejném období byl průměrný mezipololetní růst u nájmů 1,5 %.

Celá analýza je dostupná na stránkách PDS www.pdspraha.eu/analyza_najemni_bydleni

Zdroj: Deloitte Advisory, 2022
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Analýza strategických pozic 
na území hl. m. Prahy 
PDS nechala v roce 2022 zpracovat analýzu tzv. preferovaných profesí, pro které z pověření hl. m. Prahy připravuje 
projekty dostupného bydlení. Z podkladů, které zpracovala společnost CE-Traffic, která se věnuje sociodemografic-
kým analýzám, vyplývá, že k 1. září 2022 měly vybrané preferované profese na území hl. m. Prahy celkem 105.501 
pracovníků. Nejpočetnější skupinu tvořili lidé ve zdravotnictví (49.178 osob) a ve školství (43.431 osob), kteří dohro-
mady čítají 88 % pracovníků preferovaných profesí. V sociálních službách pracovalo 6.150 osob, u bezpečnostních 
složek 5.900 osob a v rámci požární ochrany pouze 842 lidé. Do analýzy nebyli zahrnuti další pracovníci ve státní 
správě a samosprávě, pracovníci centrálních státních úřadů umístěných v Praze, pracovníci úřadů práce, správy 
sociálního zabezpečení. Podle Českého statistického úřadu měla Praha k 31. 12. 2021 celkem 1.275.406 obyvatel, 
nicméně podle analýz anonymizovaných geolokačních dat mobilních operátorů, které zadávalo hlavní město Praha 
v minulých letech, žije reálně dlouhodobě v Praze více než 1,55 mil. obyvatel. 

Rozmístění takových pracovních pozic v rámci hlavního města je poměrně nerovnoměrné, což souvisí zejména 
s rozložením velkých nemocnic a areálů vysokých škol jako míst s tisíci pracovníky v jedné lokalitě. Jde zejména 
o Prahu 1 a 2, Prahu 5, Prahu 6 a Prahu 8.

Lze samozřejmě pouze odhadovat, jaký podíl těchto pracovníků aktuálně řeší své bydlení, případně kolik pracovní-
ků dojíždí každý den do Prahy ze Středočeského kraje. Jistě však z těchto „velkých čísel“ vyplývá, že každý projekt 
dostupného bydlení, kde bude možné poskytnout lidem z těchto profesí bydlení s dlouhodobější jistotou nájemního 
vztahu, pomůže zajistit fungování vzdělávacích, zdravotních a sociálních služeb v hlavním městě. Z detailu rozložení 
těchto profesí v rámci města lze zhruba určit potřeby i deficity jednotlivých městských částí.

Analýza je dostupná ke stažení na stránkách PDS www.pdspraha.eu/analyza_preferovanych_profesi

Hlavní výstupy analýzy. Celkové počty pracovníků v jednotlivých částech Prahy

Mateřské 
školy
5 792

Základní školy
11 726

Střední školy
7 600 Konzervatoře

500

Vyšší odborné 
školy
351

Vysoké školy
17 461

Lékaři
10 584

Odborní 
pracovníci 

ve zdravotnictví
29 382  

Farmaceuti
1 014

Nezdravotníci
8 198

Pobytové
4 553

Ambulantní 
1 597

Policie ČR
3 831

Městská policie
2 069

Školství
43 431

Zdravotnictví
49 178

Sociální 
služby
6 150

Bezpečnostní 
složky
5 900

Požární 
ochrana

HZS Praha
842

Souhrnné výsledky analýzy

Na území hlavního města Prahy pracuje celkem 105.501
zaměstnanců v definovaných strategických oblastech. 

Oblast Podoblast Praha celkem

Školství 43 431

Mateřské školy 5 792
Základní školy 11 726
Střední školy 7 600
Konzervatoře 500
Vyšší odborné školy 351
Vysoké školy 17 461

Zdravotnictví 49 178

Lékaři 10 584
Odborní pracovníci ve zdrav.  29 382
Farmaceuti 1 014
Nezdravotníci 8 198

Sociální služby 6 150
Pobytové 4 553
Ambulantní 1 597

Požární ochrana 842 45678-,9, 842
Bezpečnostní 
složky 5 900

Policie ČR 3 831
Městská policie 2 069

TOTAL 105 501

Zdroj: CE-Traffic, 2022

Souhrnné výsledky analýzy

Praha 1

Praha 2

Praha 3

Praha 4

Praha 5

Praha 6 Praha 7

Praha 8

Praha 9

Praha 10

Praha 11

Praha 12

Praha 13

Praha 14

Praha 15

Praha 16

Praha 17

Praha 18

Praha 19

Praha 20

Praha 21

Praha 22

Správní 
obvod celkem na 1000

obyvatel

Praha 1 9 845 369,9 4,47
Praha 2 13 676 296,6 3,59
Praha 3 4 037 55,4 0,67
Praha 4 12 197 90,0 1,09
Praha 5 12 262 137,1 1,66
Praha 6 13 036 115,1 1,39
Praha 7 2 336 51,5 0,62
Praha 8 9 005 79,6 0,96
Praha 9 2 922 49,6 0,60
Praha 10 10 193 93,4 1,13
Praha 11 3 211 39,7 0,48
Praha 12 2 692 40,5 0,49
Praha 13 2 146 32,5 0,39
Praha 14 1 697 34,7 0,42
Praha 15 1 591 32,2 0,39
Praha 16 977 40,1 0,49
Praha 17 812 26,7 0,32
Praha 18 845 25,9 0,31
Praha 19 459 32,8 0,40
Praha 20 641 41,4 0,50
Praha 21 492 27,1 0,33
Praha 22 430 23,3 0,28

105 501 82,7

Pracovníci ve všech strategických pozicích na 1000 obyvatel

Pracovníků na 1000 obyvatel
Nejsou žádní 0

do 40% průměru (0 -33,2>
(33,1 - 66,2>
(66,2 - 99,3>
(99,3 - 165,4>

(165,4 - ∞>

do 80% průměru
do 120% průměru
do 200% průměru

nad 200% průměru

Násobek
průměru

Zdroj: CE-Traffic, 2022
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Případová studie 
- Centrum Nová Palmovka 
Porovnání růstu tržní hodnoty v čase 
Vhodnou metodou odhadu tržní hodnoty lze takřka v každém okamžiku určit aktuální hodnotu nemovitostí a také 
doložit změnu jejich hodnoty v čase v závislosti na probíhajících činnostech, které na ni mají klíčový vliv. 

Nepochybně platí základní nemovitostní poučka, že hodnota nemovitosti je dána jednak kvalitou lokality (nebo jejím 
potenciálem) a jednak využitím dané nemovitosti. V případě rozestavěné budovy původního Centra Nová Palmovka 
(CNP) došlo k pozitivní změně celkových okolností a fundamentálních vstupů, které jsou od určitého časového bodu 
konkrétně popsatelné, hmatatelné a ve svém důsledku měřitelné z pohledu hodnoty souboru nemovitostí. Vzhledem 
k tomu, že ve vztahu k rozestavěnému souboru budov CNP v Praze 8 došlo v průběhu roku 2022 k významným změ-
nám, lze je zaznamenat také na změně tržní hodnoty daných nemovitostí.

V průběhu roku 2022 došlo ohledně CNP k zásadnímu zlomu, neboť v rámci jednání mezi českým státem zastoupeným 
Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy a hl. m. Prahou bylo dosaženo dohody, že CNP je vhodný objekt pro 
umístění sídla agentury EUSPA (European Union Agency for the Space Programme). Tato dohoda byla stvrzena 
v srpnu 2022, kdy po předchozím schválení Radou hl m. Prahy a Vládou ČR došlo k uzavření Smlouvy o budoucí nájem-
ní smlouvě mezi hl. m. Prahou a Ministerstvem financí.  Smlouva v konkrétních rysech definuje spolupráci mezi HMP 
a Ministerstvem financí, které na straně České republiky zastupuje EUSPA, a zejména definuje budoucí nájemní vztah, 
kdy agentura EUSPA bude uživatelem objektu CNP po dobu 25 let.
 
Z pohledu realitního trhu je smluvní vztah s takto bonitním nájemcem a v takové délce zcela unikátní transakcí, která 
vytváří oprávněný nárok na rekonstrukci a dostavbu CNP a iniciování revitalizace celé lokality na Palmovce.  

Tržní ocenění CNP k 1. březnu 2022

S vědomím těchto okolností lze porovnat hodnotu souboru nemovitostí CNP v okamžiku, kdy se po majetkovém vypo-
řádání s městskou částí Praha 8 na začátku roku 2022 staly tyto nemovitosti majetkem HMP bez dřívějších právních 
a administrativních zátěží, nicméně využití souboru budov bylo stále definováno původním konceptem projektu s plat-
nou dokumentací pro stavební povolení. Panovala nejistota ohledně budoucího využití a celkové vhodnosti konceptu 
původního stavebního programu projektu, který byl funkčně koncipován před více než 10 lety. Nový koncept využití 
by musel být teprve určen a ověřen na základě nových analýz trhu, aktuálních veřejných zájmů a z toho vyplývajících 
služeb, které by objekt měl splňovat, a samozřejmě také z hlediska optimálního určení a vynaložení stavebních nákladů 
na dosažení takového technického stavu, aby bylo možné CNP pronajímat.

K datu 1. března 2022 byl odhad tržní hodnoty pozemků/souboru nemovitostí CNP tzv. reziduální metodou stanoven 
na 475 mil. Kč. 

Tržní ocenění CNP k 1. prosinci 2022

Stav po podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní mezi HMP a českým státem/EUSPA vztažený k datu 1. prosince 
2022 přináší dvě zásadní okolnosti, které mají významný a pozitivní vliv na tržní ocenění tohoto souboru nemovitostí:

                 Budova bude pronajata jako celek
             
                Jedná se o dlouhodobý smluvní vztah s nájemcem prvotřídní bonity – Ministerstvem financí ČR, kde jsou
                téměř vyloučena rizika nedodržení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy např. neplacení nájemného.

K datu 1. prosince 2022 byla tržní hodnota pozemků/souboru nemovitostí CNP tzv. reziduální metodou stanovena 
na 1,103 mld. Kč. 

Lze oprávněně konstatovat, že soustředěným úsilím zaměřeným na konsolidaci správního a administrativního stavu 
souboru nemovitosti CNP a souběžně probíhajícími jednáními mezi HMP a složkami státu, resp. EUSPA bylo mezi 1. 
březnem až 1. prosincem roku 2022 dosaženo zvýšení hodnoty těchto nemovitostí, tedy jejich zhodnocení, celkem 
o 628 mil. Kč.

Kvalifikovaný odhad tržní hodnoty k datu 1. 3. 2022 a 1. 12. 2022 stanovila mezinárodní realitní společnost Knight 
Frank v lednu 2023. Podrobnější kalkulace k této případové studii jsou případně k nahlédnutí v sídle PDS.

Model projektu Palmovka vznikl v rámci Ústavu nauky o budovách pod vedením prof. Ing. arch. Michala Kohouta
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Expertní činnost PDS 
Zpracování analýz projektů spolkového bydlení
V roce 2022 byly dopracovány úvodní rešerše a průzkumy k pěti pozemkům předběžně vytipovaným pro záměry spol-
kového bydlení. K pozemkům existuje předběžné vyjádření odboru územního rozvoje a je možné na základě připra-
vených podkladů případně dále postupovat v přípravě projektů s vysokou mírou pravděpodobnosti, že s takovými 
parametry je možné projekty projednat. Podklady byly předány k dalšímu postupu odboru OBF MHMP a pozemky byly 
odsvěřeny z portfolia PDS. 

Prověření kapacit bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny
V první polovině roku 2022 v souvislosti s dynamickou situací uprchlické vlny z Ukrajiny se PDS věnovala prověření 
možností vybudování potřebných kapacit bydlení v krátkodobém časovém horizontu. PDS prověřovala možnosti na 
pozemcích, které jí byly předány k hospodaření, tak i v dalších lokalitách. Byly prověřovány různé varianty jak z hledis-
ka rychlosti realizace, tak z hlediska funkčnosti ve střednědobém horizontu, současně však při zachování přiměře-
ných architektonických kvalit.

Akvizice nemovitostí České pošty na Nových Dvorech
PDS se zasadila o zahájení jednání o odkoupení nemovitostí České pošty v lokalitě Nové Dvory, které se nachází pří-
mo v centru lokality a přímo navazují na budoucí stejnojmennou stanici metra. Úspěšnou akvizicí byla z hlediska HMP 
významně scelena majetková držba města v tomto území a díky tomu je možné koncepčně přistupovat k rozvoji celé 
lokality v souladu s územní studií a s koncepcí rozvoje, kterou PDS zpracuje.

Baugruppe Ohradní – ověřovací studie/perspektiva pro účely spolkového bydlení

Příklad modulární výstavby pro nouzové situace 

Česká pošta na Nových Dvorech

Konzultace s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
PDS aktivně konzultovala s Ministerstvem pro místní rozvoj koncepční materiály týkající se podoby obecní bytové 
výstavby, koncepty dotačních programů i první koncepty expertní podpory přípravy bytové výstavby 
a land-develepmentu v dalších městech a krajích ČR. 



Výstavba 
městských bytů 

Zadání investora 

V průběhu let 2020–2021 byla ve spolupráci PDS, 
IPR Praha a FA ČVUT připravena Směrnice pro zadání 
investora pro městskou bytovou výstavbu. Dokument, 
schválený Radou HMP v dubnu roku 2021, 
plní následující účel:  

   Sjednocuje praxi při přípravě projektů
                  městského nájemního bydlení.
   Definuje principy městské bytové výstavby
                  a doporučuje vhodnou strukturu bytů.
   Slouží jako příručka, která pomůže defino-
                  vat cíle konkrétního projektu a požadavky
                  kladené na zpracování návrhu.

Zadání investora je závazné pro všechny organizace hl. 
m. Prahy a doporučené pro obdobné aktivity jednotlivých 
pražských městských částí. Zadání investora je volně ke 
stažení na webových stránkách PDS: 
www.pdspraha.eu/zadani-investora-pro
-mestskou-bytovou-vystavbu

V roce 2022 připravila PDS ve spolupráci s FA ČVUT 
v Praze dokument Základní školy - Manuál pro zadávání 
projektů veřejných budov, který sjednocuje praxi při za-
dávání projektů veřejného základního školství na území 
hl. m. Prahy. ZŠ manuál komplexně shrnuje veškeré 
aspekty, které by veřejnoprávní investoři měli zohlednit. 
Obsahuje doporučení zejména ohledně:    

                   Výběru vhodného pozemku a urbanistické-
                   ho/architektonického řešení. 
                   Členění vnitřních prostor určených pro
                   vzdělávání dětí i provozní zázemí.  
                   Exteriérů a rozdělení školního pozemku
                   na sportoviště, školní zahradu, dopravní
                   obsluhu apod. 
                   Technických, právních, bezpečnostních 
                   a hygienických předpisů.

ZŠ manuál je k dispozici volně ke stažení na webových 
stránkách PDS:
www.pdspraha.eu/zs-manual-pro-zadavani-projektu-ve-
rejnych-budov   

Zadání investora zpracované ČVUT, IPR Praha 
a PDS v roce 2021

Výstavba 
základních škol 

Základní školy - Manuál pro zadávání projektů veřejných 
budov zpracovaný ČVUT a PDS v roce 2022
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R-42928 k rozvoji lokality Vršovice - Bohemians

R-43139 k návrhu dalšího postupu přípravy projektu 
bytového domu „č.0046095 - Peroutkova – Jinonická“

R-43141 k návrhu dalšího postupu přípravy projektu 
bytové výstavby „Černý Most - střed“

R-43142 k návrhu dalšího postupu přípravy projektu 
bytového domu „Nové Dvory PROJEKT 9“

R-43143 k návrhu dalšího postupu přípravy projektu 
bytové výstavby „Dolní Počernice“

R-43228 k dalšímu postupu projektu koncertního sálu 
hl.m. Prahy - Vltavská filharmonie

R-43266 k návrhu na zavedení nové investiční akce 
„CNP - Praha 8 - projektová příprava“ do centrálního čísel-
níku akcí hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu vlastního hl. 
m. Prahy na rok 2022 příspěvkové organizace Pražská 
developerská společnost v kap. 01 - Rozvoj obce

R-43340 k dalšímu postupu koordinace a rozvoje lokality 
Praha 8 – Palmovka

R-43588, Z-10439 k návrhu na změnu zřizovací listiny 
Pražské developerské společnosti, příspěvkové organiza-
ce v působnosti UZR MHMP

R-43725 k návrhu na zavedení nové investiční akce 
„Vltavská filharmonie - projektová příprava“ do centrální-
ho číselníku akcí hl. m. Prahy a úpravu rozpočtu vlast-
ního hl. m. Prahy na rok 2022 příspěvkové organizace 
Pražská developerská společnost v kap. 01 - Rozvoj 
obce

R-44719 k přípravě nové tramvajové vozovny 
„Vozovna Braník“ a k přípravě urbanistické studie v okolí 
transformační lokality Nádraží Braník

R-44799 k návrhu dalšího postupu přípravy 
projektu „Nové Dvory PROJEKT 0 - infrastruktura“

R-44834 k dalšímu postupu při přípravě rozvoje stadionu 
Bohemians – Ďolíček

R-44836 k návrhu Memoranda o spolupráci s městskou 
částí Prahy 5 na rozvoji lokality Jinonice

R-44894 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí nájem-
ní smlouvě mezi HMP a Českou republikou (Minister-
stvem financí ČR)

R-44963 k návrhu na zavedení nových investičních akcí 
příspěvkové organizace Pražská developerská společ-
nost do centrálního číselníku akcí v souvislosti 
s přípravou návrhu rozpočtu na rok 2023 a úpravu roz-
počtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 01 - Rozvoj obce

R-45175 k tržní hodnotě pozemků předaných 
k hospodaření Pražské developerské společnosti, 
příspěvkové organizaci

R-45387 k návrhu na zavedení nových investičních akcí 
do centrálního číselníku akcí hl. m. Prahy vč. stanovení 
celkových nákladů investičních akcí příspěvkové organi-
zace Pražská developerská společnost

R-45876 k návrhu dalšího postupu ve věci stavby 
č. 44544: Terminál Smíchovské nádraží a k návrhu další-
ho postupu ve věci širších vztahů transformačních ploch 
v katastrálním území Smíchov

Agenda PDS projednaná Radou 
HMP v roce 2022  
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Udržitelnost a environmentální 
přístup k projektům 
PDS v rámci přípravy svých projektů zohledňuje klimatic-
ký závazek Prahy, kterým je snížení emisí CO2 o 45 % do 
roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. 
Za tímto účelem PDS spolupracuje s UCEEB, Univerzit-
ním centrem energeticky efektivních budov ČVUT.

PDS je partnerem Pražského inovačního institutu, se 
kterým se podílí na strategii Cirkulární Praha 2030, jež 
zahrnuje opatření emisních úspor ve stavebnictví. Cílem 
je zvýšení životnosti budov, používání materiálů s nižší 
uhlíkovou stopou a smysluplný přístup k recyklaci sta-
vebních materiálů. Tento přístup je zohledněn v Zadání 
investora městské bytové výstavby, které je podkladem 
pro tvorbu projektů dostupného městského bydlení. 

V roce 2022 úspěšně dokončil Ing. Rastislav Tomačík, 
MBA, projektový manažer PDS, studium programu 
Sustainability management na VŠCHT v Praze. Rastislav 
Tomaščík působí jako interní konzultant udržitelnosti 
a ochrany životního prostředí na jednotlivých projektech 
PDS.

V roce 2022 PDS vstoupila do České rady pro šetrné 
budovy (Czech Green Building Council), profesního sdru-
žení společností, které podporují výstavbu nových budov 
a renovace starších nemovitostí podle principů trvalé 
udržitelnosti. PDS podporuje aktivity Rady, které směřují 
k naplnění tzv. Vize Nula, kdy budovy budou mít nulovou 
zátěž životního prostředí po celou dobu svého životního 
cyklu. PDS je zastoupena v pracovní skupině Inovace/
Technologie/Energetika, která se zabývá klimatickou 
neutralitou budov. 

V roce 2022 se PDS stala členem mezinárodního konsor-
cia Horizon Europe ASCEND (Accelarate Positive Clean 
Energy Districts)  a jej projekt v Dolních Počernicích 
připravovaný ve spolupráci se Smart Prague získal pod-
poru. PDS se v roce 2022 ucházela o grantovou podporu 
TSI (Positive Energy District) a TAČR (Pražský manuál 
udržitelných čtvrtí). PDS je aplikačním garantem řady 
projektů v oblasti dlouhodobé udržitelnosti městských 
celků i jednotlivých staveb.

Mateřská škola Na Hutích – energetické schéma, XTOPIX, 2023

Odborná partnerství a veřejná 
vystoupení 

Na přípravě svých projektů PDS intenzivně spolupracuje 
s vysokými školami. V akademickém roce 2021/2022 
studenti Fakulty architektury ČVUT hledali urbanistické 
řešení rozvojového území na Palmovce a sestavili pro 
něj velkoformátový 3D model, který sklidil úspěch na 
mezinárodním veletrhu MIPIM 2022 ve francouzském 
Cannes. Spolupráce pokračuje i v akademickém roce 
2022/2023 a je zaměřena na rozvojové území Nové Dvo-
ry. Petr Urbánek, ředitel PDS, je jedním z lektorů modulu 
Development vyučovaném na FA ČVUT.

PDS je také partnerem realitního MBA programu (MBA-
RE) Vysoké školy ekonomické, který má akreditaci 
mezinárodní profesní organizace RICS pro komerční 
nemovitosti a jejich oceňování. PDS byla v letech 2021 

a 2022 odborným garantem a konzultantem předmětu 
Developerský projekt, v jehož rámci posluchači MBARE 
prověřovali vybraná území v majetku MHMP vhodná pro 
městskou výstavbu. Prezentací navrhovaných develo-
perských projektů posluchači 3. běhu MBARE úspěšně 
zakončili své čtyřsemestrální MBA studium. Spolupráce 
s MBARE pokračuje i v akademickém roce 2022/2023.    

Spolupráce s vysokými školami 

Státní závěrečné zkoušky MBARE, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2022
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PDS uspořádala v roce 2022 dvě setkání s médii, kde 
představila svou činnost a postup na jednotlivých projek-
tech. Obou setkání se zúčastnili novináři, kteří tematicky 
pokrývají Prahu, realitní trh/development a architekturu. 

Ve spolupráci s ČTK byly obě akce nahrávány a zajištěn 
online přenos. Sestřih obou akcí je k dispozici na strán-
kách PDS (kapitola Novinky/Aktuality).    

Setkání s médii 

Vystoupení Petra Urbánka na diskusnm setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) v prosinci 2022

Aktivní účast na odborných konferencích, 
seminářích a výstavách 
V roce 2022 se zástupci PDS zúčastnili mnoha konferencí, seminářů a odborných setkání, kde prezentovali přístup PDS
k přípravě projektů a konkrétní postup projektové a developerské přípravy.  Na mezinárodních realitních veletrzích, 
kterých se Praha účastnila, byly projekty PDS klíčovou součástí těchto prezentací.

Veletrh MIPIM 2022, Cannes, představení projektů PDS a modelu Palmovky v rámci prezentace hl. města Prahy, 
březen 2022

Prague Property Forum 2022, Cubex Conference Center, květen 2022

Landscape Festival 2022 - vystavení modelu Palmovky, červen až září 2022

Ve vlastním, nebo v nájmu? Jak funguje politika bydlení ve Švédsku? V čem se Praha může inspirovat? 
Diskuzní setkání v rámci programu k zahájení Předsednictví ČR v EU, CAMP Praha, červen 2022

Smart City Workshop – Digital Data Strategies, Sál architektů, červen 2022

Doprava v Praze, diskuzní setkání ARTN, červen 2022

Kulatý stůl Estate & Business, magazín Estate & Business, září 2022

Veletrh Expo Real 2022, Mnichov, představení projektů PDS v rámci prezentace hl. města Prahy, říjen 2022

Městské bydlení budoucnosti – The Future Urban Habitat, CAMP Praha, prosinec 2022

Kancelářské celky a urbanismus, diskuzní setkání ARTN, prosinec 2022 

Březnové setkání s médii, na kterém vystoupili Petr Urbánek (ředitel PDS) a Petr Hlaváček (první náměstek primátora HMP) 
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Výhled činnosti pro rok 2023
V roce 2023 významně postoupí příprava projektů, u nichž
byla v roce 2022 vypsána výběrová řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace/projektových prací, nebo archi-
tektonické soutěže.  

S vybranými architekty/projektanty byly podepsány smlou-
vy o dílo a zahájeny práce na dalších fázích jednotlivých 
projektů. Lze předpokládat, že u některých projektů dojde 
již k projednání prvních verzí projektové dokumentace 
s dotčenými orgány státní správy a k získání potřebných 
stanovisek. 

Budou pokračovat intenzivní práce na koordinaci a pří-
pravě velkých rozvojových území – zejména v lokalitách 
Nové Dvory, Palmovka a Dolní Počernice pro bytovou 
výstavbu a v lokalitě Vltavská pro filharmonii.

V polovině roku 2023 bude také zpracována a předlože-
na pravidelná roční aktualizace tržního ocenění portfolia 
pozemků, které byly předány PDS k hospodaření.

12345678
91011121
31415161
71819202
12223242
52627282
93031323 20

23
Model projektu Nové Dvory vznikl v rámci Ústavu nauky o budovách pod vedením prof. Ing. arch. Michala Kohouta



44 45

Ing. arch. Martin Valovič
starosta městské části Praha 10

Společným úsilím 
dosáhneme 
kvalitního výsledku 
Pane starosto, s PDS Vaše městská část spolupracuje na 
revitalizaci lokality Vršovická. Jak z pohledu městské čás-
ti hodnotíte území kolem stadionu Bohemians a jaký má 
v rámci Vaší městské části význam z hlediska územního 
rozvoje?
Při pohledu na to dotčené území lze dnes konstatovat 
jediné – nevyužitý potenciál místa. Jako starosta 
a současně architekt vnímám tento problém o to 
intenzivněji. Ačkoliv je v posledních letech v odborných 
kruzích cítit tlak na zahušťování struktury města, Praha 
se i nadále rozrůstá do svého okolí. Proto je třeba hledat 
rezervy ve stávající zástavbě, ať už se jedná o drobné 
proluky, dosluhující průmyslové areály vhodné ke konver-
zi či např. rozlehlá velká rozvojová území a brownfieldy. 
Lokalita „Bohemians“ je ukázkovým příkladem, kde je 
možné koncepčním a vyváženým přístupem dotvořit tvář 
města, přiřadit místu novou užitnou funkci 

a v neposlední řadě vytvořit reprezentativní veřejný 
prostor, který bude účelně sloužit nejen místním obyva-
telům. Specifickým fenoménem tohoto místa je pak pří-
tomnost potoka Botiče, který potenciál kvality prostředí 
může ještě více podpořit. 

Co historicky stálo v cestě revitalizaci tohoto území a co 
to pomohlo z Vašeho pohledu překonat?
Důležitým krokem k odblokování patové situace byla 
jednak vůle městské části řešit přetrvávající nedoře-
šené majetkoprávní vztahy v území, zejména pak ale 
vstup HMP do této akvizice. Následné zaštítění procesu 
revitalizace území skrze PDS se dnes jeví jako výborná 
volba, která může v budoucnu rozvojový potenciál místa 
násobně zhodnotit.     

Jaká je vize budoucího rozvoje Vršovické a v jakém hori-
zontu by podle Vás mohla být - v případě optimistického 
scénáře  - realizována?
Dle představy městské části o územním rozvoji lokality, 
zhmotněné Memorandem o spolupráci s HMP, se jedná 
o několikastupňovou vizi složenou z dílčích záměrů vzá-
jemně propojených společným veřejným prostorem. Mlu-
víme o polyfunkčním objektu s pracovním názvem bytový 
dům Vršovická situovaným při ulicích Vršovická-Petro-
hradská, dále o sportovní hale na pozemcích severně od 
Gymnázia Přípotoční a v neposlední řadě pak o „Ďolíčku“, 

Bytový dům Vršovická - vítězný návrh architektonické soutěže studia Kuba & Pilař architekti, 2022
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fotbalovém stadionu Bohemians. Pakliže mohu odhad-
nout harmonogram realizace uvedených staveb, realis-
ticky říkám, zpracujme v následujícím čtyřletém období 
veškeré projektové stupně všech jednotlivých staveb 
včetně jejich projednání, získejme potřebná povolení 
a bude to úspěch. V případě polyfunkčního domu pova-
žuji za reálné započít s realizací objektu.

V měřítku širších vztahů Vršovické ulice k diskutované 
poloze při Botiči je pak na místě zmínit i další připravo-
vané projekty, ať už privátního charakteru např. v podobě 
konverze nedalekého areálu KOH-I-NOOR, nebo městské 
investice reprezentované např. revitalizací Minské ulice.

Co jsou klíčové milníky v budoucím rozvoji Vršovické a co 
je pro dosažení vize nové Vršovické potřeba?
Jednoznačně jde o společný koordinovaný přístup všech 
zainteresovaných subjektů. Bavíme se o rozsáhlém 
území v širším centru Prahy. Pokud chceme dosáhnout 
kvalitního výsledku dotvoření struktury města, není 
možné se domnívat, že se jedná pouze o jednotlivé 
samostatné objekty či prostory, naopak chápejme toto 
území jako celek a tak k němu přistupujme. Mimocho-
dem, první milník již máme za sebou v podobě vítězného 
návrhu polyfunkčního domu Vršovická – Botič. Jsem 
přesvědčen, že jako hlavní impuls dalšího rozvoje lokality 
bude označen právě tento milník. 

Městský development se skládá ze tří částí: bytového 
domu, který připravuje PDS, revitalizace a dostavby 
stadionu pod taktovkou MHMP, kde bude PDS organizovat 
architektonickou soutěž, a sportovní haly v Přípotoční, 
kterou má na starosti Městská část. V roce 2022 proběhla 
architektonická soutěž na bytový dům. Jak hodnotíte její 
organizaci a výsledek? 
Začněme od konce. Vítězný návrh ateliéru Kuba & Pilař 
architekti naplnil naše očekávání z několika důvodů. 
Půdorysná stopa navrženého souboru objektů našla in-
spiraci v blokové struktuře okolní zástavby, ale současně 
sofistikovaně navrženými prostupy do vnitrobloku 
a dělením hmot nesvírá centrální prostor polyfunkčního 
domu do nepříjemně stísněné formy. Dále, vnější fasády 
domu jsou navrženy ve střídmé utilitární podobě. V tom-
to kontextu vnímám snahu architektů o výrazovou jed-
noduchost, která nechá vyniknout spíše kvalitu okolní-
ho veřejného prostoru, než že by se pokoušela cíleně 
strhávat pozornost okázalou architekturou vyššího řádu. 
V neposlední řadě musím zmínit, že vítězný návrh nejvíce 
ctil zadání právě v oblasti tvorby veřejného prostoru, kdy 
vnímám maximální snahu naplnit teze strategických do-
kumentů MČ Prahy 10 – Generelu veřejných prostranství 
a Urbanistické studiu Botič, které jsme pro potřeby archi-
tektonické soutěže rádi poskytli. Nelze však opomenout 
ani zbývající soutěžní návrhy. Jednoznačně pozitivně 
vnímám zejména názorovou různorodost navržených 
hmotových řešení, která přispěla k plodné diskuzi v rámci 
hodnocení odevzdaných návrhů.

V roce 2023 bude vypsána architektonická soutěž na 
rekonstrukci a dostavbu stadionu. Máte v této souvislosti 
za městskou část nějaká očekávání či požadavky, které 
bude třeba vložit do soutěžních podmínek?
Staré Vršovice jsou známé svým nedostatkem parkova-
cích kapacit. To bude jeden z klíčových úkolů, se kterým 
se bude muset tento záměr ve vztahu k návštěvníkům 
stadionu vypořádat. 
Neméně významným úkolem bude i kultivace vnějších 
fasád stadionu směrem do ulic Vršovická a Sportovní. 
Současné slepé fasády stěn stadionu považuji za odstra-
šující příklad (ne)interakce parteru objektu a přilehlého 
veřejného prostoru.
Dále budeme požadovat zajištění dnes neexistující pro-
stupnosti územím podél severní hrany stadionu, kterou 
předepisuje Generel veřejných prostranství Prahy 10 
a která zajistí průchod mezi Dannerovým parkem ve 
Sportovní ulici do ulice Sámovy a dále směrem do 
Grébovky. Mimochodem na toto pěší propojení myslí 
v návrhu cestní sítě i vítězný návrh polyfunkčního domu 
od ateliéru Kuba & Pilař architekti.

Jak to vypadá s přípravou sportovní haly? 
Projekt sportovní haly je v tuto chvíli v prvopočátku 
svého vzniku. Probíhá změna územního plánu sídelního 
útvaru HMP, která v budoucí poloze haly zajistí možnost 
parkování i jiných vozidel než pouze těch, které jsou 
spojené s provozem stavby jako takové, tedy přímo sou-
visející s její hlavní funkcí. Ačkoliv se to může na první 
pohled zdát jako banální krok, pro danou lokalitu je zcela 
zásadní. V rámci chystané transformace celého území 
dojde k rozsáhlému přeskupení parkovacích kapacit 
a naším cílem, který jsme vždy prosazovali a poté velmi 
exaktně definovali i ve společném Memorandu o spolu-
práci, bylo zachovat jejich celkový dnes dostupný počet. 

Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s PDS?
Vzhledem k mým předchozím odpovědím nelze spolu-
práci s PDS hodnotit jinak než pozitivně. Ukazuje se, že 
existuje-li osvícený investor a konstruktivně smýšlející 
městská část, pak lze společným úsilím dosáhnout 
kvalitního výsledku tak, jako např. v případě bytového 
domu Vršovická-Botič. Nicméně, jsme prozatím pouze 
ve fázi znalosti architektonicko-urbanistického názoru 
na dostavbu dané lokality a před námi je ještě enormní 
množství práce, než uvidíme reálný hmatatelný počin ve 
veřejném prostoru. S ohledem na dosavadní zkušenosti 
z naší spolupráce pevně věřím, že v této výzvě uspějeme 
a za pár let budeme moci slavnostně předat první bytové 
jednotky novým nájemníkům.

Co s Vašeho pohledu pomáhá tomu, aby developerské 
projekty (městské nebo i soukromé) přijala veřejnost v 
daném místě? Co se z Vašeho pohledu osvědčilo v komu-
nikaci s širokou veřejnosti?
Stejně jako v běžném občanském životě, tak i na poli 
městského plánování považuji za klíčový prvek vztahu 
mezi participujícími subjekty dialog, a to bez ohledu na 
to, zdali je v roli investora město nebo soukromá společ-
nost. Je nezbytné si ale uvědomit, že dialog není diktát, 
tím bychom si důvěru široké veřejnosti nezískali. Zmíně-
ná participace, dnes hojně užívané i zneužívané slovo, 
jakožto označení dialogu s veřejností, je často vykládáno 
jako spolurozhodování, byť se z logiky věci jedná pouze 
o spoluúčast, neboť kompetence k rozhodnutí a zodpo-
vědnost za toto rozhodnutí není kolektivní.
MČ Praha 10 se těmito tezemi řídí již řadu let a i s ohle-
dem na dosažené výsledky se domnívám, že náš přístup 
k dialogu s veřejností je správný.

Bytový dům Vršovická - vítězný návrh architektonické soutěže studia Kuba & Pilař architekti, 2022

Bytový dům Vršovická - vítězný návrh architektonické soutěže studia Kuba & Pilař architekti, 2022
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Spolupráce s veřejností
K základním principům PDS patří otevřená spolupráce s veřejností. V roce 2022 PDS realizovala svůj první proces 
participativního plánování budoucí výstavby se zapojením sousedů.   

V lokalitě Černý most, kde PDS v rámci Městské části Praha 14 připravuje projekt dostupného městského bydlení, PDS 
uspořádala sérii kroků, jejichž cílem bylo představit svůj záměr a získat informace o tom, jak by mohla svým projek-
tem zlepšit kvalitu veřejného prostoru a rozšířit spektrum tamějších služeb a občanské vybavenosti.   

 Participace na Černém Mostě:

     Anonymní online průzkum mezi obyvateli Černého Mostu ohledně služeb a občanské 
                    vybavenosti, které v lokalitě chybí. Realizováno na reprezentativním vzorku 300 osob 
                    ve věku 15 - 70 let.   

                    Terénní průzkum služeb, které jsou na sídlišti Černý Most aktuálně k dispozici (mimo 
                    spádové nákupní centrum). 

                    Spuštění informačního webu www.pds-cernymost.eu a zřízení e-mailové schránky na dotazy 
                    cernymost@pdspraha.eu, která byla pravidelně kontrolována a dotazy zodpovídány. 

                    Procházka s architekty připravená ve spolupráci s architektonickým studiem City Work pro
                    obyvatele domů podél ulice Arnošta Valenty. V průběhu 90 minut zástupci PDS prošli s účast-
                    níky městské pozemky určené pro výstavbu, shrnuli historický vývoj stavebních plánů v lokalitě,
                    informovali o chystané koncepci nové výstavby a vyzvali účastníky k otázkám, komentářům 
                    a doporučením. Všechny podněty byly zaznamenány a, pokud to bude možné, budou zohledněny 
                    v architektonické studii.  

                    Pozvání na veřejné projednání zveřejněné formou inzerce v měsíčníku Městské části Praha 14.

                    Veřejné projednání koncepce výstavby dostupného městského bydlení, které se konalo 
                    v místním komunitním centru Plechárna za účasti starosty Městské části Praha 14 a vedoucí 
                    odborů strategického a územního plánování.      

 

Veřejné projednání v komunitním centru Plechárna, prosinec 2022

Procházka s architekty, říjen 2022



 

LEGENDA:

Pozemky pro bytové projekty

rozloha pozemku

hrubá podlažní plocha

počet bytů

Klíčové lokality 

3. Přehled 
projektů PDS

Na Hutích        

        75 000 m²             33 700 m²

        cca 400–500

Dolní Počernice        

        185 000 m²           78 800 m²

        cca 845

Palmovka        

        101 700 m²           203 100 m²

        cca 2 300

Nové Dvory
        150 000 m²           290 000 m²

        cca 2 000
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Nové Dvory, Praha 4 a Praha 12
Rezidenční čtvrť u nové stanice metra 
Transformační území Nové Dvory o rozloze cca 15 hektarů patří k největším souvislým majetkovým držbám hl. m. 
Prahy. V okolí nové stanice metra, která by měla být dokončena kolem roku 2029, Praha vybuduje městskou čtvrť 
s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností v podobě mateřské a základní školy, kulturního 
centra, prostor pro obchod a služby, linek MHD a zázemí pro sport a rekreaci. Propojením parku Jalodvorská louka
s novými náměstími vznikne velkorysý veřejný prostor určený k rekreaci. Předpokládá se, že nová čtvrť nabídne domov 
až pro 5.000 lidí a pracovní příležitosti přibližně pro dalších 5.000 osob.   

Územní studie Nových Dvorů
Studio UNIT architekti zpracovalo pro Odbor územního rozvoje MHMP územní studii celého transformačního území, 
která byla projednána se zástupci Městské části Praha 4 a Praha 12, v rámci participace byla představena veřejnosti 
a schválena v září 2022. Představuje společenskou dohodu o rozvoji území a je základním koncepčním východiskem 
pro přípravu celé lokality a jednotlivých projektů. Vychází z principů udržitelného rozvoje, kompaktního města krátkých 
vzdáleností s kvalitními veřejnými prostory, parky a místy pro rekreaci. 

První projekty  

Nové Dvory, Praha 4 a Praha 12
Rezidenční čtvrť u nové stanice metra 

Na 15 hektarech postupně začíná investičně projektová příprava celkem téměř 300 000 m² HPP (hrubých podlahových 
ploch, jde o celkový potenciál po schválení projednávaných změn územního plánu) zejména pro městské bydlení. 
Zároveň z toho významná část, dnes odhadovaná na cca 130.000 m², bude určena pro administrativu, restaurace, 
kavárny, obchody a služby, mateřskou, základní a střední školu, kulturní či komunitní centrum a sportoviště.
Příprava nové čtvrti probíhá paralelně s přípravou výstavby nové stanice metra a s prodloužením tramvajové trati
z Modřan, která bude u metra končit. 

Vloni PDS vypsala výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace menšího bytového domu Jalový dvůr. 
Lokalita je rozdělena na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně v horizontu 10 až 15 let. V témže roce 
PDS také vypsala výběrové řízení na ověřovací objemovou studii na Projekt 09 - bytový dům Durychova a ověřovací stu-
dii na zástavbu nad stanicí metra. V roce 2023 představí PDS další dílčí projekty v lokalitě Nové Dvory a také fyzický 
model rozvoje území, na kterém spolupracuje se studenty Fakulty architektury - Ústavu nauky o budovách ČVUT v Praze. 

                                                                                                                                                                        www.pds-jalovydvur.eu

Nové Dvory, Praha 4 a 12
        150 000 m²           290 000 m²

        cca 2 000

Územní studie Nové Dvory, Odbor územního rozvoje, UNIT architekti, 2022
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Palmovka, Praha 8
Nové pulzující centrum pravého břehu Vltavy  
Pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy se nacházejí přímo u dopravního uzlu Palmovka 
a představují největší rozvojové území v širším centru metropole, které město majetkově ovládá. 
Vzniknout by zde měla kompletně nová čtvrť s ambicí stát se živým centrem pravého břehu Vltavy. Tvořit ji budou byto-
vé a administrativní budovy s restauracemi, kavárnami, obchody a službami. Počítá se také s občanskou vybaveností 
v podobě základní školy a kulturního centra s knihovnou. Velká pozornost bude věnována kvalitnímu veřejnému prosto-
ru. Na Palmovce se počítá s centrálním parkem s promenádou, několika menšími náměstími a řadou vnitrobloků, které 
budou, díky kvalitnímu řešení krajinářské architektury, příjemným místem pro pobyt dětí i dospělých.  
 

Urbanistická studie Palmovky
Pro klíčovou část rozvojového území na Palmovce zvanou „Pentagon“ byl na základě dohody všech spolupracujících 
partnerů (MHMP, MČ P8, IPR a PDS) městskou částí Praha 8 iniciován vznik urbanistické studie, která zachycuje shodu 
těchto partnerů na urbanistické koncepci území a tvoří podklad pro probíhající změnu územního plánu. 
Urbanistická studie zpracovaná atelierem UNIT architekti respektuje stávající hodnoty lokality, zasazuje do ní bytové 
a administrativní budovy a vytváří mezi nimi atraktivní veřejný prostor. Studie vychází z principů udržitelného rozvoje 
a kompaktního města s dostatečným množstvím kvalitně řešených zelených ploch a parků.   

Prostorový model Palmovky 
Z výše uvedené územní studie vychází i fyzický prostorový model Palmovky, který názorně ukazuje možnosti kon-
ceptu rozvoje nové městské čtvrť. Vzešel ze spolupráce PDS a studentů architektury ČVUT v Praze na urbanistickém 
a architektonickém řešení Palmovky v akademickém roce 2021 - 2022. Celkem 45 studentů tří ateliérů FA ČVUT 
(Kohout-Tichý, Juha-Tuček a Stempel-Beneš) vytvořilo během jednoho semestru fyzický model Palmovky o velikosti 
2 x 3 m, který zahrnuje 60 různých budov ve 12 blocích. Model byl po svém dokončení představen na prestižním realit-
ním veletrhu MIPIM 2022 ve francouzském Cannes a setkal se s pozitivní odezvou. 

Přibližně na 8 hektarech městských pozemků, které mají potenciál přibližně 2.200 městských bytů a cca 40.000 – 
50.000 m² ploch, které bude možné využít pro administrativu, maloobchod (restaurace, kavárny, menší obchody 
a služby) a další nekomerční účely (zejména základní a střední škola, kulturní nebo komunitní centra, knihovna, volno-
časové aktivity dětí). Projekt bude realizován v etapách v horizontu 5 až 15 let (do roku 2035). PDS postupně zveřej-
ňuje jednotlivé dílčí projekty. Patří k nim například bytový dům Palmovka – Zenklova, pro který PDS vybrala projektanta 
– studio MS Architekti. 
Klíčovým kvalitativním posunem pro lokalitu je revitalizace rozestavěné budovy Centrum Nová Palmovka, kde se 
hl. m. Praha, Ministerstvo financí a Ministerstvo dopravy ČR dohodly, že se jedná o vhodný objekt pro umístění nového 
sídla Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) a v srpnu 2022 byla mezi HMP a Ministerstvem financí 
ČR podepsána Smlouva o budoucí nájemní smlouvě tohoto objektu. V druhé polovině roku 2022 PDS začala z pověře-
ní Rady HMP připravovat ve spolupráci s oběma ministerstvy a agenturou EUSPA projekt transformace. V roce 2023 
budou oznámeny další dílčí projekty a vypsána výběrová řízení na jejich projektanty. 

Palmovka, Praha 8        

        101 700 m²           203 100 m²

        cca 2 300

Palmovka, podklad z urbanistické studie pořízené městskou částí Praha 8, UNIT architekti, 2022Model projektu Palmovka vznikl v rámci Ústavu nauky o budovách pod vedením prof. Ing. arch. Michala Kohouta

První projekty na Palmovce
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Dolní Počernice 
Čtvrť ve stylu zahradního města 21. století 
Pozemky v Dolních Počernicích o celkové rozloze 18,5 hektaru patří k největšímu souvislému území ve vlastnictví
HMP, kde je možné postavit dostupné městské nájemní bydlení. Oblast je díky příměstské železnici a blízkému 
městskému dopravnímu okruhu dobře spojena s centrem a zároveň nabízí dostatek příležitostí k odpočinku a různým 
volnočasovým aktivitám.
V Dolních Počernicích vznikne čtvrť koncipovaná jako zahradní město podle zásad udržitelného developmentu. V hori-
zontu 10 až 12 let zde vznikne cca 800 bytových jednotek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech 
se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou 
i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, veřejné 
prostory s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé.  V dalších etapách bude součástí řešeného území i základní 
škola, pro kterou je v územním plánu určená významná plocha.

Koncepce výstavby a první projekt 
v Dolních Počernicích    
PDS formou architektonických workshopů zpracovala urbanistickou a typologickou koncepci celého území tzv. master 
plan. V roce 2022 vypsala první výběrové řízení na dodavatele projekčních prací pro Projekt 1. 

Vzhledem k tomu, že bytová výstavba je v souladu s územním plánem, PDS rozdělila svěřené území na čtyři projektové 
části, které by měly být realizovány postupně v letech 2025 až 2034: 

        Projekt 1 – zahrnuje výstavbu cca 250 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2021)
        Projekt 2 – zahrnuje cca 550 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2022)   
        Projekt 3 – Infrastruktura (veškeré sítě, kanalizace, odpad, dopravní napojení schváleno Radou HMP 2022).
        Projekt 4 – Veřejná vybavenost. Součástí území je i rozsáhlá plocha určená územním plánem jako veřejná vybave-
        nost a vzhledem k rozsahu projektu a dalším i soukromým záměrům v širší lokalitě je výhledově potřeba připravit
        výstavbu základní školy.

Dolní Počernice, Praha 14
        185 000 m²           51 300 m²

        cca 800

Ilustrační vizualizace Dolní Počernice, projekční kancelář CAMA, 2022  
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Na Hutích, Praha 14
Městské pozemky v lokalitě Na Hutích mají rozlohu zhruba 7,5 hektaru a počítá se zde s vybudováním lokálního centra 
celé oblasti s bytovými domy, řadovými rodinnými domky, službami a veřejnou vybaveností včetně maloobchodních 
ploch a mateřské školy s tělocvičnou a komunitním centrem. Součástí rozvoje území budou úpravy veřejných prostran-
ství a dobudování potřebné dopravní a technické infrastruktury.

Projekt Na Hutích, který nabídne v souladu se schválenou změnou územního plánu 400 až 500 bytů, by měl být reali-
zován v horizontu 5 až 10 let. V září 2022 byla Zastupitelstvem HMP finálně schválena změna územního plánu, která 
umožní navrhovaný rozvoj lokality a přípravu prvních konkrétních projektů. 

První projekt Na Hutích 
Prvním projektem, který již v lokalitě Na Hutích PDS připravuje, je mateřská školka. PDS v roce 2022 vybrala ve veřej-
ném výběrovém řízení zpracovatele projektové dokumentace, kterým se stalo studio studio Xtopix architekti a které 
spolu s ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land05 připraví návrh školky a úprav jejího pozemku. 

Navazovat budou etapy věnované budování infrastruktury a městského centra. 

        

Na Hutích, Praha 14
        75 000 m²             33 700 m²

        cca 400–500

MŠ Na Hutích, perspektiva, Xtopix architekti, 2023
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Projekty

LEGENDA:

Pozemky pro bytové projekty

rozloha pozemku

hrubá podlažní plocha

počet bytů

Projekty schválené IEV 
a projednané Radou HMP

Vršovická – Bytový dům        

        11 300 m²             14 900 m²

        139

Palmovka – Zenklova
        1 400m²                 3 100 m²

        24

Dolní Počernice – Projekt 1 
        57 000 m²             27 500 m²

        cca 245

Dolní Počernice – Projekt 2 
        128 000 m²             51 300 m²

        cca 600

Na Hutích – MŠ
         3 200 m²               1 600 m²

         0 / občanská vybavenost

Nový Zlíchov
        2 000 m²                1 200 m²

        cca 30

V Botanice
        1 200 m²               6 000 m²

        cca 60

Peroutkova - Jinonická
         18 900 m²             6 000 m²

         cca 50

Černý Most – střed
         9 400 m²              14 000 m²

         cca 200 
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Nové Dvory – Bytový dům Jalový Dvůr        1  

        7 500 m²               4 200 m²

        40

Nové Dvory – Bytový dům Durychova        1  

        9 400 m²               4 000 m²

        cca 45



Vršovická - Bytový dům, Praha 10 
PDS pokračovala v roce 2022 v koordinaci přípravy projektu mezi hl. m. Prahou a městskou částí Praha 10 a vypsala 
architektonickou soutěž na řešení bytového domu Vršovická se 139 nájemními bytovými jednotkami a maloobchodní-
mi prostory v přízemí. Součástí zadání bylo také řešení veřejných prostor a blízkého koryta Botiče. 

Do architektonické soutěže se přihlásilo celkem 47 studií z ČR a zahraničí, z nichž do druhého kola postoupilo 5 atelié-
rů, které zpracovaly soutěžní návrh. V listopadu 2022 odborná porota vyhlásila vvítěze, kterým se stal brněnský ateliér 
Kuba & Pilař Architekti, a určila další pořadí soutěžících. 

Ing. arch. Pavla Pannová, předsedkyně odborné poroty architektonické soutěže, uvedla: „Vítězný tým kombinuje typo-
logii chodbového a pavlačového bytového domu, jež jsou typické pro urbanistickou strukturu Vršovic. Návrh zahrnuje jak 
variabilní dispozice bytů, tak flexibilní prostory pro obchody a služby v přízemí. Nabízí nová veřejná prostranství s par-
kovou úpravou podél Botiče, vtahuje vodní tok do poloveřejného vnitrobloku pomocí pobytových schodišť, vytváří menší 
náměstí u Vršovické ulice a vnitroblok osvěžuje stromy. Rozhodování vůbec nebylo jednoduché, protože všechny ostatní 
soutěžní návrhy měly vysokou kvalitu, nápaditě prověřily soutěžní zadání a přinesly překvapivá řešení.“

Poté, co PDS uzavře s vítěznou architektonickou kanceláří Kuba + Pilař architekti smlouvu o dílo, zahájí v roce 2023 
přípravu dokumentace pro stavební povolení. Projekt bytového domu by měl být realizován v návaznosti na povolovací 
řízení pravděpodobně v letech 2025 - 2027. 

PDS v roce 2023 vypíše architektonickou soutěž na revitalizaci a dostavbu fotbalového stadionu Bohemians 1905 
a bude v roli odborného konzultanta spolupracovat na záměru sportovní haly v Přípotoční ulici, na kterém se primárně 
podílí městská část Praha 10 a Odbor školství a sportu MHMP. 

  

Vršovická – Bytový dům                  
        11 300 m²             14 900 m²

        139

Bytový dům Vršovická, vítězný architektonický návrh studia Kuba & Pilař Architekti, 2022Situace řešeného území Vršovice, vítězný architektonický návrh studia Kuba & Pilař Architekti, 2022                                                                                  
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Smíchov - V Botanice, Praha 5 
V roce 2022 vypsala PDS historicky první soutěž na městský rezidenční development v Praze. Jednalo 
se menší pozemek na Praze 5, v atraktivní lokalitě poblíž barokní vily Portheimka. 

Soutěž byla organizovaná podle pravidel České komory architektů a vedená odbornou porotou, která se 
skládala z respektovaných architektů, urbanistů, zástupců projektového týmu PDS, vedení městské čás-
ti Praha 5 a Magistrátu hl. m. Prahy. 

Architektonická soutěž byla vyhlášena v březnu 2022 a přihlásilo se do ní 30 ateliérů z ČR a ze zahra-
ničí. Do druhého kola postoupilo 5 studií, která vypracovala soutěžní návrh. V červenci odborná porota 
určila vítěze a další pořadí soutěžních návrhů. V srpnu 2022 byl vítěz vyhlášen, stal se jím pražský 
Atelier bod architekti. 

Boris Redčenkov, předseda odborné poroty architektonické soutěže, uvedl: „Vítězný návrh svým celko-
vým pojetím působí v lokalitě samozřejmým a uklidňujícím dojmem. Stabilizuje složitý kontext daného 
místa a je důstojným partnerem Portheimky a kostela sv. Václava. Zaujalo nás architektonické a mate-
riálové řešení fasády domu a vytvoření klidného uzavřeného prostředí dvora jako místa pro společenský 
kontakt jeho obyvatel. Zároveň bych chtěl vyzdvihnout profesionální organizaci architektonické soutěže 
ze strany Pražské developerské společnosti.“

Vítězný návrh počítá s celkem 56 byty a s obchodním parterem v přízemí. Měl by být realizován v ná-
vaznosti na průběh povolovacího procesu s předpokladem zahájení v roce 2024 – 2027.

V Botanice, Praha 5 
        1 200 m²               6 000 m²

        cca 60

Odbornou soutěžní porotu tvořili :

Pořadí soutěžních návrhů:

1. místo             Atelier bod architekti (ČR)
                            Autoři návrhu: Ing. arch. Vojtěch Sosna a Ing. arch. Jakub Straka

2. místo            ov architekti (ČR)

3. místo             Baumschlager Hutter (Rakousko)                   

další místa       Apropos Architekti (ČR) a JDWA+ (Nizozemí)

www.pds-vbotanice.eu

Bytový dům V Botanice, vítězný architektonický návrh studia Atelier bod architekti, 2022

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov (předseda poroty), Ing. Rastislav Tomaščík, MBA (projektový manažer PDS), 
Ing. arch. Ondřej Rys, Petr Zeman (zastupitel HMP), Ing. arch. Richard Sidej, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní HMP), 
prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Mgr. Zdeněk Doležal (radní MČ Praha 5), Ing. arch. Oldřich Hájek, 
Ing. arch. Zuzana Hamanová (zastupitelka MČ Praha 5), Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová, 
Ing. arch. Michaela Kloudová (projektová manažerka PDS)
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Bytový dům Jalový dvůr je prvním projektem městské bytové výstavby v lokalitě Nové Dvory, kde se hl. m. Praha chystá 
nad stanicí metra vybudovat novou čtvrť s dostupným nájemním bydlením, kompletní občanskou vybaveností a kulti-
vovaným veřejným prostorem. Připravovaný soubor nízkopodlažních bytových domů Jalový Dvůr, který se nachází 
mezi ulicemi Libušská a Kunratická, naváže na okolní rezidenční zástavbu Libuše a s největší pravděpodobností bude 
kombinovat bytové a řadové domy. 

V rámci projektu chce PDS použít materiály šetrné k životnímu prostředí a splňující požadavky cirkulární ekonomiky, 
umožnit šetření vodou (využíváním dešťové vody) a úspory energií (vhodnou orientací budovy, instalací tepelných 
čerpadel či umístěním fotovoltaických panelů). 

V březnu 2022 vypsala PDS výběrové řízení na dodavatele projektových prací. Stala se jím společnost monom works, 
se kterou PDS uzavřela smlouvu a připravuje dokumentaci pro územní řízení, která by měla být hotova v roce 2023. 
Projekt bude realizován v návaznosti na průběh povolovacího procesu s předpokladem v letech 2025 - 2026. 

                                                                                                                                                                        www.pds-jalovydvur.eu 

Bytový dům Jalový dvůr, Praha 4 

Bytový dům Jalový Dvůr 
         7 500 m²               4 200 m²

         40

Vizualizace projektu Jalový dvůr, architektonické studio monom works, 2022
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Palmovka - Zenklova, Praha 8
Na pozemcích hl. m. Prahy v proluce poblíž křížení ulic Zenklova a Libeňský most připravuje PDS výstavbu dvou poly-
funkčních domů určených pro městské nájemní bydlení s 24 bytovými jednotkami. V přízemí a prvních dvou patrech 
se počítá s nebytovými prostory vhodnými pro maloobchod a administrativní využití. Součástí jednoho z domů bude 
i nový vstup do stanice metra. 
 
V lednu 2022 vypsala PDS výběrové řízení na zpracovatele architektonického návrhu pro celý pozemek a projektové 
dokumentace pro první z budov. Na základě výsledku výběrového řízení zahájila spolupráci s firmou MS Architekti, 
se kterými byla uzavřena smlouva na projekční práce a probíhá projektová příprava.  V roce 2023 bude dokumentace 
předložena k projednání v rámci stavebního řízení. 

Palmovka – Zenklova
        1 400 m²               3 100 m²

        24

Lokalita Palmovka – Zenklova, situace a majetkoprávní vztahy, 2022 Vizualizace projektu Palmovka – Zenklova, studio MS Architekti, 2022
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Nový Zlíchov, Praha 5 
Na menším městském pozemku o rozloze necelých 2.000 m², který se nachází v rezidenční části městské části Praha 
5, připravuje PDS komorní bytový dům s cca 25 městskými nájemními jednotkami. 

Pozemek se nachází ve svahu Děvínského vrchu a vybízí k výstavbě terasovitého domu. S ohledem na charakter pro-
jektu PDS předpokládá, že bude využíván přednostně zaměstnanci preferovaných profesí, kteří mají děti.

PDS na jaře 2022 vypsala výběrové řízení na projektovou přípravu, v němž zvítězila společnost Kava a v současné době 
již probíhá příprava dokumentace pro územní a stavební řízení. V návaznosti na povolovací proces by výstavba projek-
tu mohla být zahájena v horizontu dvou až čtyř let. 

                                                                                                                                                                        ww.pds-novyzlichov.eu

Nový Zlíchov
        2 000 m²               1 200 m²

        cca 25

Mateřská škola s tělocvičnou a komunitním centrem v Sicherově ulici v Praze 14 je první částí budoucího nového cent-
ra již existující čtvrti Na Hutích, která se rozroste o městské nájemní bydlení, kompletní občanskou vybavenost  
a náměstí s obchody a službami. 

PDS vypsala v prosinci 2021 výběrové řízení na architektonické řešení a projektové práce. Na základě výsledku výbě-
rového řízení navrhne mateřskou školu se čtyřmi třídami, tělocvičnou a komunitním centrem pro rodiče a děti z okolí 
studio Xtopix architekti společně s ateliérem zahradní a krajinářské architektury Land05.

„Navržené řešení má umožnit vytvoření lokálního centra, které kromě předškolního vzdělávání dětí poskytne vyžití a ko-
munitní zázemí veřejnosti z okolí. Architektonické řešení bude cílit na vytvoření stabilního, funkčního a krásného prostře-
dí, které bude rozvíjet dětskou osobnost v rámci předškolního vzdělávání,“ říká ing. arch. Barbora Buryšková ze studia 
Xtopix.

V návaznosti na podpis smlouvy o dílo na podzim roku 2022 byla zahájena projektová příprava.  V průběhu roku 2023 
bude předložena dokumentace k zahájení stavebního řízení. Zahájení výstavby se očekává – v návaznosti na získání 
všech potřebných povolení – předběžně v roce 2025. 

Na Hutích – Mateřská škola 
         3 200 m²               1 600 m²

         0 / občanská vybavenost

Bytový dům Nový Zlíchov, základní situace, Kava, 2022

MŠ a komunitní centrum, koncept návrhu stavby, Xtopix architekti, 2023

Na Hutích - Mateřská škola a komunitní 
centrum, Praha 14
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Dolní Počernice - Projekt 1 a Projekt 2
Souvislé pozemkové vlastnictví hl. m. Prahy v Dolních Počernicích o celkové rozloze 12,9 ha patří ke klíčovým rozvo-
jovým územím hl. m. Prahy, na kterých je možné postavit celou novou čtvrť. PDS nechala formou architektonických 
workshopů vytvořit masterplan, tj. celkové urbanistické pojetí celé lokality a následně ji rozdělila na čtyři projekty. 
Projekt 1 (výstavba 245 bytů), Projekt 2 (výstavba 600 bytů), Projekt 3 Infrastruktura (veškeré sítě, kanalizace, odpad 
a dopravní napojení) a Projekt 4 (základní škola). 

Výstavba v Dolních Počernicích je koncipována jako zahradní město, které se bude skládat z cca 800 bytových jed-
notek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě 
naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, 
provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, veřejný prostor se zelení a sportoviště pro děti i dospělé. 
 
Pro první etapu byl v rámci výběrového řízení vybrán projektant a v roce 2023 bude zahájena vlastní projektová pří-
prava. Cílem je definovat všechny požadavky zejména z pohledu infrastruktury, hmoty a kapacit. Po získání územního 
rozhodnutí je pravděpodobné, že na určité části projektu ve stupni stavebního povolení budou vyhlášeny architektonic-
ké soutěže s cílem definovat vhodný design jednotlivých dílčích etap projektu.  

V dalších etapách bude součástí řešeného území i základní škola, pro kterou je v územním plánu určená významná 
plocha. V rámci projektové části Infrastruktura bude mimo jiné řešena dopravní situace a napojení na MHD a PID 
a s tím související další veřejná vybavenost. Celý projekt by měl být realizován postupně v letech 2025 až 2034. 

Dolní Počernice – Projekt 2 
         128 000 m²           51 300 m²

         cca 600

Dolní Počernice – Projekt 1 
         57 000 m²            27 500 m²

         cca 245

Ilustrační vizualizace Dolní Počernice, projekční kancelář CAMA, 2022  

Ilustrační vizualizace Dolní Počernice, projekční kancelář ARCHUM architekti, 2022 

Urbanistická studie Dolní Počernice, projekční kancelář ARCHUM architekti, 2022 
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Černý Most, Praha 14
Součástí portfolia PDS jsou také městské pozemky na Černém Mostě o celkové rozloze necelé 3 ha, které jsou určené 
pro bytovou výstavbu, maloobchod a služby a veřejný prostor. 

Na svěřeném území je v současnosti navržen bytový projekt se stále platným stavebním povolením z roku 2005. PDS 
projekt v roce 2022 revidovala tak, aby vyhovoval jak současným požadavkům kladeným na rezidenční bydlení, tak 
Zadání investora městské bytové výstavby. 

V rámci projektové přípravy PDS rozdělila celé svěřené území na dvě části: 

       Etapa 1 zahrnuje území cca 9.400 m², na kterém navržený bytový projekt dle platného Územního plánu hl. m. Prahy
       umožňuje postavit cca 150 bytů.   
       Fáze 2 zahrnuje zbývajících 18.750 m², kde Metropolitní plán předpokládá další bytovou výstavbu s potenciálem
       pro výstavbu cca 300 bytů. Přesný koncept rozvoje tohoto území bude ještě dále definován.

V roce 2023 PDS vypíše veřejnou soutěž na urbanistické a architektonické řešení celé lokality, aby PDS mohla plně 
rozvinout potenciál daného území.

PDS v lokalitě Černý Most zahájila v druhé polovině roku 2022 participační proces, jehož součástí byla procházka 
s architekty, veřejné projednání a anonymní online výzkum. PDS seznámila účastníky se záměrem budoucí výstavby 
a získala zpětnou vazbu ohledně služeb a veřejného prostoru. Všemi doporučeními veřejnosti se PDS zabývala 
a vybrané z nich bude v projektu realizovat. 

Černý Most – střed
         9 400 m²              14 000 m²

         cca 150

Černý most, studie prostupnosti řešeného území, architektonická kancelář City Work, 2022
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Územní studie Nové Dvory, Odbor územního rozvoje, UNIT architekti, 2022

Nové Dvory - Bytový dům Durychova, Praha 4
Nové Dvory jsou jedním z největších pražských rozvojových území, kde město vlastní souvislé pozemky vhodné pro by-
tovou výstavbu. Výstavba stanice metra D je impulsem pro městský development celého území, jehož součástí budou 
různé bytové projekty, mateřská a základní škola, centrum pro obchody a služby, prostory pro volnočasové/rekreační 
aktivity zejména sportovní a kulturní.

Bytový projekt 09 – Durychova I se nachází na křížení ulic Novodvorská a Durychova. Předpokládá se, že by zde mělo 
vzniknout 45 nových městských bytů. PDS v roce 2022 nechala zpracovat objemovou ověřovací studii stavby. V roce 
2023 vypíše architektonickou soutěž, na základě které vybere architekta/projektanta, pro bytový dům v ulici Durychova.

Na městském pozemku o rozloze 1,8 ha, který se nachází v širším centru Prahy, se počítá s výstavbou bytového domu 
s cca 50 nájemními jednotkami a prostory pro maloobchod či administrativu v přízemí. 

PDS vyhlásí v roce 2023 výběrové řízení na zpracovatele kompletní projektové přípravy a dokumentace pro územní 
rozhodnutí a následně stavební povolení. A dále v roce 2023 vyhlásí výběrové řízení na projektového manažera tohoto 
bytového projektu.

Projekt by měl být realizován v návaznosti na povolovací proces v horizontu let 2024 – 2026. 

Peroutkova - Jinonická, Praha 5

ND – Bytový dům Durychova
         9 400 m²              4 000 m²

         cca 45

Peroutkova – Jinonická
         18 500 m²            6 000 m²

         cca 50

Ověřovací studie Peroutkova, PDS, 2022 
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Jinonice – U Tyršovy školy
        2 800 m²               8 600 m²

         cca 60

LEGENDA:

Pozemky pro bytové projekty

rozloha pozemku

hrubá podlažní plocha

počet bytů

Projekty projednané IEV 
s předpokladem schválení 
Radou hl. m. Prahy 
v roce 2023 

Aktualizací zřizovací listiny v roce 2022 byly 
PDS předány k hospodaření další pozemky, 
kde již probíhají úvodní rozvahy a prověření. 

Některé z těchto projektů byly již projednány 
na zasedání Investičního expertního výboru 
v listopadu 2022. 

V roce 2023 budou na tyto projekty, popř. jejich 
první etapy, vypsány architektonické soutěže 
nebo veřejná výběrová řízení na architektonic-
ké návrhy a projekční práce.

Libeňský přístav
         15 700 m²             21 500 m²

         cca 200

Třeboradice
         51 000 m²             15 500 m²

         cca 170

Beranka – Horní Počernice
         63 000 m²                   31 300 m²

         cca 300
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Beranka – Horní Počernice, Praha 20
Pozemky v Horních Počernicích o celkové rozloze cca 6,3 hektaru jsou určeny pro výstavbu nájemních bytů a základ-
ní občanské vybavenosti. Počítá se zde se základní a mateřskou školou, cca 300 nájemními byty a základní infra-
strukturou. Projekt by měl být realizován po etapách v letech 2025 – 2030. Pro definování dalšího směřování rozvoje 
lokality PDS v roce 2022 nechala zpracovat studiem Projektil architekti studii, která ve variantách řeší možné umístě-
ní bytové části, školy, sportoviště a veřejné vybavenosti. 

Současně se PDS zapojila do připomínkování a konzultací územní studie Horní Počernice východ, jejíž zpracování 
iniciovala městská část Praha 20 a její pořizování vede Odbor územního rozvoje MHMP. 
V roce 2023 na základě vyhodnocení obou těchto vstupů a konzultací s městskou částí bude možné přistoupit k de-
finici podrobného zadání pro přípravu výběrových řízení či architektonické soutěže jednotlivých částí tohoto poměrně 
rozsáhlého projektu městské bytové výstavby. 

Samostatným projektem bude pak příprava základní školy, definice její kapacity a související infrastruktury. PDS 
navrhuje podle Manuálu pro zadávání projektů veřejných budov – Základní školy, vzdělávací zařízení kategorie D pro 
540 dětí. 

Libeňský přístav, Praha 8
Na pozemku hl. m. Prahy na rohu ulic Štorchova a Menclova v Praze 8 PDS připravuje koncept výstavby dostupného 
nájemního bydlení s cca bytovými 200 jednotkami. Jeho budoucí podoba a přesná kapacita jsou připravovány v rámci 
objemové studie. V roce 2023 by mělo být vyhlášeno výběrové řízení nebo architektonická soutěž na konkrétní podo-
bu projektu. Pro nastavení přesných parametrů pro další postup je třeba vyřešit ještě některé majetkoprávní vztahy 
a zároveň je nutné ověřit řešení protipovodňové ochrany pozemku. 

Beranka – Horní Počernice
         63 000 m²              31 300 m²

         cca 300

Libeňský přístav
         15 700 m²             21 500 m²

          cca 200

Beranka, vizualizace Projektil architekti, 2022 Libeňský přístav, studie prostupnosti území, QARTA Architektura, 2022
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Jinonice – U Tyršovy školy
Jedná se o kompaktní menší pozemek na Praze 5 vhodný pro výstavbu bytového domu s přibližně 80 
bytovými jednotkami. Na pozemku probíhaly v roce 2022 geologické rešerše, bylo provedeno detailní 
zaměření a realizován dendrologický průzkum. V roce 2023 bude vybrán architekt / projektant a zaháje-
ny projektové práce.  

Jinonice – U Tyršovy školy
         2 800 m²               8 600 m²

         cca 60

Třeboradice
Projekt městské bytové výstavby na pozemcích o rozloze 5,3 hektaru v Třeboradicích, v městské části 
Praha Čakovice. Předpokládá se výstavba městských řadových domů s cca 170 bytovými jednotkami, 
vytvoření městského parku a dořešení širších vztahů a dopravních návazností v lokalitě.

Třeboradice
        51 000 m²             15 500 m²

          cca 170
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LEGENDA:

Strategické projekty

Strategické projekty

PDS byla založena primárně za účelem přípravy pro-
jektů městské bytové výstavby, ale dostává i další 
úkoly, které souvisí s péčí o městská nemovitostní 
aktiva a projekty města a s developerskou přípravou 
městských projektů.

 V rámci klíčového rozvojového území na Palmovce 
byla PDS pověřena projektovou přípravou transforma-
ce bývalého Centra Nová Palmovka na sídlo agentury 
EUSPA.
 
Projekt Vltavské filharmonie je iniciačním vstupem 
pro transformaci celého území Bubny-Zátory a v rámci 
jeho přípravy je třeba vyřešit i mnohé infrastrukturní 
záležitosti, aby projekt Vltavské filharmonie bylo mož-
né v předpokládaných harmonogramech realizovat. 
Také z těchto důvodů je projektová příprava Vltavské 
filharmonie organizačně ukotvena v rámci PDS.
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Vltavská filharmonie
Výjimečným projektem hl. m. Prahy je Vltavská filharmonie, která se stane moderním kulturním cent-
rem se třemi špičkovými koncertními sály, knihovnou, kreativním hubem a vzdělávacími a multifunkč-
ními prostory. Chystá se na městských pozemcích u stanice metra Vltavská a stane se katalyzátorem 
proměny nejen Vltavské, ale i sousedního rozvojového území Bubny-Zátory.  

V letech 2019 až 2022 působil její projektový tým v rámci Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy 
a jeho úkolem byla tvorba základních analýz a příprava, organizace a vyhodnocení mezinárodní archi-
tektonické soutěže. V květnu 2022 nezávislá porota a čelní představitelé hl. m. Prahy vyhlásili vítěze, 
kterým se stalo renomované dánské architektonické studio Bjarke Ingels Group (BIG). 

Projektový tým Vltavské filharmonie se od září 2022 postupně přesouvá pod hlavičku PDS, která je 
městskou příspěvkovou organizací specializovanou na investiční a projektovou přípravu developer-
ských projektů v režii města. 

Hl. m. Praha prostřednictvím svého Odboru hospodaření s majetkem uzavřelo v říjnu 2022 smlouvu 
s BIG na zpracování podrobné architektonické studie, pořízení projektové dokumentace, výkon inženýr-
ské činnosti, autorského dozoru a veškerých souvisejících prací.

Od podzimu roku 2022 byla do architektonických příprav Vltavské filharmonie zapojena široká veřej-
nost. V rámci tzv. participace proběhla série diskusí se zástupci autorského týmu ateliéru BIG. Bylo 
možné se zapojit do zpřesnění podoby veřejných prostranství a veřejných části budovy tak, aby co 
nejlépe odpovídaly potřebám jejich budoucích uživatelů. 

Harmonogram Vltavské filharmonie je navržený tak, aby se mohlo začít stavět v roce 2027 a budova 
byla dokončena v roce 2032. Předpokládá se, že první návštěvníci vstoupí do jejích prostor za 10 let.  
Tato jedinečná stavba potvrdí pověst Prahy jako kulturní metropole a symbolu české hudební tradice.  

                                                                                                                      www.vltavskafilharmonie.cz 
                                                                                                                         www.big.dk/#projects-vph 

Nové sídlo EUSPA
Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) je jedinou samostatnou organizací EU, která 
má svou centrálu v České republice.

V březnu 2022 podepsalo Ministerstvo dopravy ČR s Agenturou Evropské unie pro kosmický   program 
(EUSPA) dohodu o tom, že Česká republika poskytne EUSPA v Praze prostor a nástroje k tomu, aby zde 
mohla evropská agentura své aktivity rozšiřovat. Tento záměr podpořilo také hl. m. Praha. 

V prosinci 2021 převzalo hl. m. Praha od městské části Praha 8 projekt Nová Palmovka včetně pozem-
ků a získalo tak kontrolu nad posledním velkým pozemkem v rámci téměř 10 hektarového brownfieldu 
v centrální lokalitě Prahy 8, který je vymezen ulicemi Zenklova, Sokolovská, Švábky, Vojenova a Libeň-
ský most. Jde o klíčovou majetkovou držbu hl. m. Prahy, jejíž rozvoj by měl probíhat maximálně koordi-
novaně. Základem je již od roku 2021 Memorandum o společném postupu, které uzavřely hl. m. Praha, 
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a Městská část Praha 8. 

V návaznosti na jednání s Ministerstvem dopravy ČR a Vládou ČR pověřila Rada hl. m. Prahy v dubnu 
2022 PDS revizí projektové dokumentace k Centru Nová Palmovka (CNP) s cílem zamezit další degra-
daci budovy a prověřit, zda by budova po zásadní rekonstrukci a případné dostavbě splňovala požadav-
ky Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA) na její novou centrálu.  

V létě 2022 předložili zástupci hl. m. Prahy, Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva financí ČR společ-
nou nabídku na nové prostory EUSPA v bývalém Centru Nová Palmovka, které zrekonstruují a dostaví 
podle požadavků EUSPA. Vsrpnu 2022 byla mezi Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem financí ČR 
podepsána Smlouva o smlouvě budoucí nájemní o budoucím pronájmu dostavěné budovy pro účely 
umístění sídla agentury EUSPA na 25 let.

PDS od září 2022 koordinuje přípravné práce a spolupracuje s EUSPA na definici požadavků ohledně 
jejích nových prostor. V rámci revitalizace Centra Nová Palmovka byla zahájena příprava zadání výběro-
vého řízení na projekt změny stavby pro potřeby EUSPA.
                                                                                                                                  www.euspa.europa.eu
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