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Praha je skoro nefunkční celek
Z pohledu realitního ex-
perta a podnikatele mu
nedávají smysl snahy
o „zahušťování“ Prahy vý-
stavbou nových bytů ve
vnitřním městě, ale
v současnosti ani na peri-
feriích. Koronavirem vy-
volaný útlum ekonomiky
podle Miroslava Dudy
s cenami nemovitostí
v metropoli nejspíš zá-
sadně nepohne.

JAN PROKEŠ

Jste překvapený z toho, co se
teď na realitním trhu v Praze
a okolí děje po „vypnutí“
ekonomiky? Zdá se, že po-
měrně významně šly dolů
ceny nájmů za byty, ale
ostatní oblasti se drží na
úrovni před krizí.
Praha je trošku výjimkou,

ale i ona pocítí dopad krize.
Nájemné ještě nekleslo na-
tolik, abychommohli mluvit
o významné položce. Stále
platí úměra, že tím, jak se
doslova vysídlují kraje a lidé
se stěhují do Prahy, je vmet-
ropoli nedostatek bytů,
i kdyby se stavělo sebevíce.
Navíc investice do nemovi-
tosti je poměrně stabilní. Po-
dívejme se, jak roste inflace
a jak dochází k znehodnocení
řady komodit. To u nemovi-
tostí neplatí. Takže nájmy
mohou trošku klesnout, ale
u standardních nemovitostí
to tak nevidím.

Dají se čekat v následujících
měsících ještě nějaké zásad-
ní posuny? Namysli mám
teď hlavně ceny prodejů.
Pokud hovoříme o Praze,

tak spíše nikoli, navíc to bude
částečně vyrovnávat inflace.
Zjednodušeně řečeno, ceny
neklesnou a pokud, takmálo,
a měna bude slabší. Takže ve
výsledku se nic nezmění. Ale
v ostatních regionech tomů-
že být katastrofa.

Zahušťování vnitřní Prahy
výstavbou nepovažujete za
dobrý nápad. Proč?
To by bylo na samostatný

rozhovor. Základem je ab-
sence dopravní obslužnosti,
chybějící dokončení vnitřní-
ho i vnějšího okruhu. Zkuste
si představit, že tunel Blanka
nebude fungovat. Stačí pár

hodin, kdy nefunguje,
a v Praze vypukne chaos.
Další problémy vidím v sou-
vislosti s už zmíněným per-
manentním nárůstem oby-
vatel hlavníhoměsta. Ani ta-
to země skoro nic neprodu-
kuje, natož Praha. Jen skoro
samé kanceláře a sklady.
Kdyby tu nebylo školství
a věda, tak je to vlastně ne-
funkční celek, závislý na
zbytku země. Jako člověku,
který se v Praze narodil, se mi
to velmi těžko říká.

Nedává ale smysl například
na rozlehlém brownfieldu
Bubny-Zátory vybudovat
novou čtvrť? Čím jiným tento
prázdný prostor vyplnit?
A co třeba centrální spor-

toviště s podporou vlády?
Doplněné by tomohlo být
parkem. Proč se vláda či
městská část nechce podílet
na něčem pro budoucí gene-
raci. Víte, kolik zaniklo v re-
publice hřišť a sportovišť?
Před padesáti lety jsme byli
házenkářskou velmocí. A víte,
kolik máme vysloveně há-

zenkářských hal v Praze?
Žádnou. Nebýt nadšenců
v Praze 10, na JižnímMěstě
a Dukly Praha, která ovšem
také nemá vlastní halu, není
doslova kde hrát. Takže já
jsem pro sportoviště s pod-
porou státu. Čím více dětí
přivedeme ke sportu, tím lépe.

Přijdou vám logičtější velké
developerské projekty na
okrajíchmetropole? Úvahy se
vedou například o novémul-
tifunkční čtvrti v Letňanech.
Přijdoumi naprosto nelo-

gické. Nejdřívemusíme vyře-
šit dopravu, parkování a vů-
bec sociální obslužnost Prahy
jako celku. Včetně vlakového
spojení okrajových částí.
Klidně povrchovýmmetrem.
Kdyby plánovali například
nové Blanky, tak to smysl má.

Jde podle vás tato koalice
v bytové politice správným
směrem? Co si myslíte třeba
o záměru poskytovatměst-
ské pozemky bytovým druž-
stvům a developerům pro
výstavbu družstevních bytů?

Pokládám to za absolutně
nesystémové a vlastně popu-
listické gesto. Pokud Praha
chce, mámožností plno, aby
výstavbu provedla sama
aměla vlastní bytový fond. Je
to politické rozhodnutí. Takto
vznikne právní bramboračka,
která je navíc nekoncepční.

Jak jinak byměloměsto po-
máhat rozvoji bytového fon-
du?
Třeba zmírněním někte-

rých stavebních předpisů.
Pokud chcemladá rodina vy-
stavět bytovou jednotku na
půdě, pročmusí mít výtah
a případně parkovací stání?
Pokud využije jinak prázdný
prostor, který bude hygienic-
ky přijatelný, zároveň nepů-
jde o obrovskou luxusní
stavbu a budou stanoveny
podmínky zamezující zneu-
žívání takové výstavby, pak
řaděmajitelů domů odpadne
i starost o střechu. To říkám
v nadsázce, ale prostě je vidět,
že Praha nedisponuje dosta-
tečným odborným personá-
lem, který by věci řešil s pro-
fesním nadhledem bez závis-
losti na politických bodech.

Zkuste si zahrát na věštce.
Kde budou podle vás hranice
Prahy za dvacet či třicet let?
No, zatím bych to viděl na

první signály zániku naší ci-
vilizace v této podobě. Sucho,
rozpad fungování státu, roz-
pad společenských hodnot.
Pakmůže přestat téct voda
a bude po Praze. Ale pokud se
tato civilizační zatáčka podaří
vybrat, pak jediným smyslu-
plným řešením je rozvoj se-
verozápadním směrem. Tam
se hranice Prahymůže posu-
nout až o 20 kilometrů. Ale
vážně pochybuji, zda tomá
smysl.

Kdo je
Miroslav Duda
P Narozen 21. 3. 1964
P Právník a viceprezident Aso-
ciace realitních kanceláří
České republiky

P Vyučuje na Policejní akademii
České republiky

P Bývalý poradce několikami-
nistrů

P V současné době se zejména
věnuje svým aktivně sportu-
jícím dětem
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Ze sociálních sítí
Zakladatel Zoo Praha prof. Jiří
Jandamá ještě roušku, ale od
pondělí by ji mohl odložit. Ruší
se i mnohá další omezení
a návštěva zoo tak již bude
skoro stejná, jaká bývala dřív
– ovšem s tím, že máme navíc
dvě slůňata a řadu dalších

mláďat.

@MiroslavBobek
účet ředitele pražské zoo na Twitteru

Foto: Miroslav Bobek

Aktuální počet
nakažených
v Praze (ke včerejšku 17.30)

744

Nečekaná návštěva se na nás
dnes ráno přišla podívat do
garáže radotínské stanice.
Mlok skvrnitý byl vypuštěn do
volné přírody. Závidímemu
ty reflexní prvky.

@HasiciPraha
oficiální účet pražských hasičů na Twitteru

Foto: HZS Praha
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