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JSEM PETR STUCHLÍK.
MOŽNÁ UŽ JSTE O MNĚ SLYŠELI.
KANDIDUJI ZA HNUTÍ ANO
NA PRIMÁTORA PRAHY
A CHCI UDĚLAT PRAHU BOHATŠÍ.
Potřebuji k tomu maličkost. Pár minut vašeho času.
Je to důležité. S týmem špičkových expertů jsme
pro vás připravili volební program a byli bychom
vám moc vděční, kdybyste si ho přečetli. Velice rychle
zjistíte, co pro vás chceme v Praze během příštích
čtyř let udělat, postavit a vytvořit.
A chceme toho hodně. Pojďme na to!
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PETR
STUCHLÍK

Nedávno se mě jeden kamarád zeptal, proč vlastně kandiduji
a co bych chtěl
v Praze změnit. Okamžitě jsem vypálil, že chci, aby se Praha stala
městem hlavně pro Pražany. Pro ty, kteří tu žijí. Ti se tu musí cítit
doma. Víc než turisté. Praha se ale taky nesmí stát skanzenem.
A současně musí být i evropskou a světovou metropolí.
A mám pocit, že v tomhle mém přání je vlastně obsažené všechno,
co teď prožíváme.
Pocit odcizení, který u nás Pražáků roste při každé procházce
centrem.
Pocit zmaru, když musíme během dvou let zažít pětkrát rozkopanou ulici, kterou každodenně projíždíme do práce a zase domů.
Chaos, když se v našem domě neustále střídají turisté z Airbnb
a naše okolí a město pomalu ztrácí svůj charakter.
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Jako by to město už ani nebylo naše. Jako bychom sem ani nepatřili.
A to ani nemluvím o tom, že v Praze za posledních dvacet let nevznikla žádná nová významná stavba, která by nám dodala pocit,
že žijeme ve výjimečném městě.
Chci tohle všechno změnit. Chci Prahu bohatší. A nemluvím jen
o penězích. I když, samozřejmě v první řadě o nich.
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VÍTE, JÁ VYROSTL
V PANELÁKU

Tady v Praze jsem našel domov i rodinu. Na vysokou do Prahy jsem
přijel, když mi bylo 18 let. První rok jsem bydlel na Chodově, kolej Otava. Pak jsem se přestěhoval na kolej Strojnická na Praze 7 u Výstaviště,
tam jsem bydlel dva roky. Pak na koleji na Jarově. První byt, který jsem
si pronajal, byl v Bořivojově ulici na Žižkově, pak už jsem se s přítelem
přestěhoval na roh Bělehradské a Rumunské, takže moc dobře vím,
co to je rušná ulice. První byt, který jsme si koupili, byl v Dolních
Chabrech na Ulčově. Teď bydlíme v Jilské na Starém Městě.
Díky Praze jsem v životě uspěl. Jsem jí vděčný. A když teď prodávám
Fincentrum, velkou firmu, kterou jsem budoval 18 let, mám opravdu
pocit, že Praze něco dlužím a že bych jí to měl teď vrátit. Prostě se jí
odvděčit za úspěch, který mi umožnila. Věřte mi to nebo ne.
A taky, jasně, přiznávám: jako každý chlap mám ambici něco dokázat. Velkou.
A tohle je, to vám můžu říct, asi ten největší úkol, jaký si umím představit. Tak jsem tady.
A chci, aby Praha byla bohatým a prosperujícím místem přívětivým
ke svým občanům, od Jižního Města a Nových Butovic přes Malou
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Stranu a Staré Město až po Letňany.
S týmem expertů jsme pro vás vytvořili za několik měsíců intenzivní práce program. Je to byznys plán tak, jak ho dělám vždycky, podle
amerických podnikatelských standardů. Garantuji vám, že stojí na
reálných základech a není to žádný obvyklý seznam nesplnitelných
přání a slibů, jak je určitě znáte. Jsou to naprosto exaktní a měřitelné
cíle. A nejen to. Našimi vzory jsou nejvyspělejší města na světě. Vídeň.
Mnichov. Curych. Ta svým obyvatelům nabízejí lepší kvalitu života,
řešení dopravy i obyčejnou přívětivost.
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STEJNĚ JAKO ASI VY VŠICHNI,
I JÁ JSEM POSLEDNÍ ČTYŘI ROKY
ŽIL V DOMNĚNÍ, ŽE SE TOHO V PRAZE
MOC NEUDĚLALO
Že investice prostě nějak stojí a Praha přešlapuje na místě. Je to dost
nefér hodnocení, protože málokdo ví, že Praha nutně potřebovala krizový management. Jasně. Bez krizového řízení by ji jinak čekaly takové
problémy, o jakých se nám ani nezdá. Krizový management pochopitelně není populární. Krizové manažery nikdo nemá rád. Ale povedly
se zásadní věci.
Poslednímu vedení Prahy se konečně podařilo ukončit nesmyslné
a naprosto nevýhodné smlouvy z „kmotrovské“ minulosti. Vyřešil se
šílený mnohamiliardový tunel jménem Opencard, skončila brutálně
nevýhodná smlouva na pronájem Škodova paláce. Město také získalo
kontrolu nad strategickými firmami. Praha konečně znovu fakticky
vlastní Pražské služby, které se starají o svoz odpadu. Praha se dohodla
s vlastníky a získá zpět i většinovou kontrolu nad distribucí vody
a kontroluje i veřejné osvětlení. To všechno před nástupem hnutí ANO
neexistovalo. Roky. Desetiletí. Začalo se revitalizovat Výstaviště, náplavky i spoustu dalších veřejných prostranství. Zároveň je teď Praha
úplně nejmíň zadlužená ve své historii. Snížili jsme dluh města
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o 11 miliard a celkové zadlužení je už „jen“ 20 miliard korun. To všechno zcela určitě není málo. A já chci Prahu ještě bohatší.
Praha může v příštích letech investovat 28 miliard korun a dál se
rozvíjet. Každá investovaná koruna vašich daní prostě musí být vidět
v ulicích. Hlavně musíme začít stavět dopravní infrastrukturu, dobudovat městský okruh, záchytná parkoviště a taky metro D. Obnovíme
zanedbaný veřejný prostor, dokončíme opravu spodní části Václavského náměstí a opravíme i jeho horní část. Zrekonstruujeme Vinohradskou třídu, dotáhneme obnovu Stromovky, otevřeli jsme Šlechtovu
restauraci, opravíme oboru Hvězda, park na Karlově náměstí a konečně dotáhneme rekonstrukci Malostranského náměstí.
K Praze patří klasická hudba. Stejně jako k Vídni či Salzburgu. Jenže
Praha z ní na rozdíl od těchto ostatních mozartovských měst vůbec
nic nemá. Chci tady postavit moderní koncertní sál, který všechny
ohromí. Bude nejen novou dominantou města, ale i lákadlem pro turisty. A chci, aby takovou stavbu navrhl architekt světového formátu.
Norman Foster? Santiago Calatrava? Pozveme je! Jestli totiž chce být
Praha světová, musí taky světově přemýšlet.

13

TAK, A POJĎME NA STAROSTI
A PROBLÉMY KAŽDÉHO VŠEDNÍHO DNE
KAŽDÉHO Z NÁS
Společně se Středočeským krajem musíme urgentně vyřešit dopravu
a parkování. Zavedeme inteligentní řízení dopravy tak, aby konečně
odpovídalo 21. století. Upravíme zóny placeného stání, aby
i Pražané mohli beze strachu z pokuty zaparkovat i v jiných městských
částech, než kde zrovna bydlí. A mimochodem: víte, kdy se v Praze
postavilo poslední parkoviště P+R? Ano, fakt v roce 2009! Skvělé, ne?
Jenže právě tahle parkoviště jsou klíčová, protože zvýšení jejich kapacit
výrazně ulehčí přeplněnému centru. Rozšíříme proto P+R na Zličíně
a dostavíme parkoviště na Černém mostě, Opatově a Dlouhé míli.
Jak jsem vám už řekl, vyrůstal jsem v paneláku. Stejně jako další
statisíce lidí, nestydím se za to. Naopak! Jsem na to hrdý! Otáčivé umyvadlo v umakartovém jádru a věčně kapající kohoutek u kuchyňské linky je pro mě taková sentimentální vzpomínka na mé dětství. Mí rodiče
byli úžasní. Z vlastní zkušenosti vím, že i panelák může být dobrým
místem pro život v každém věku. Některá pražská sídliště ale nutně potřebují opravit nebo revitalizovat. A naši pomoc samozřejmě potřebují
i senioři. Pomůžeme jim proto zajistit skvělé aktivní stáří v nových
městských domovech s pečovatelskou službou, které pro ně postavíme.
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Jsme jedním z nejbohatších regionů Evropy a každý má přece právo
podílet se na prosperitě našeho města.
Už jsem zmínil masový turismus. Začíná to být obrovský problém,
to jste asi už zjistili sami, pokud máte souseda, co pronajímá byt přes
Airbnb. Stačí jen projít centrem města. Jasně, vítáme samozřejmě každého, kdo k nám přijede, ale ne když tu chce jen pít, prát se a ničit naše
město. Praha je perlou střední Evropy a nesmí se pořád prodávat pod
cenou. Taky není nafukovací. Odstraníme konečně vizuální smog
z centra města a osadíme nový městský mobiliář – zastávky, lavičky,
koše a citylighty. Zastávky Pražanům umožní dobít si telefon a schovat
se před deštěm. Vytvoříme proto Digitální Prahu a přilákáme sem nové
moderní firmy. Máme na to stát se evropským centrem vývoje a technologií, a zajistit tak nová a dobře placená místa pro spoustu Pražanů.
A o čem snad vlastně ani nemusíme mluvit – Praha musí zůstat bezpečným městem. Chceme, aby každý Pražan znal svého strážníka, který
kontroluje jeho ulici. Městský strážník bude mít přidělený okrsek, kde
rozhodně nebude řešit jen drobné krádeže nebo parkování. Taky upozorní, že jsou odpadkové koše přeplněné a měly by se vyvézt, kontroluje
dodržování nočního klidu, a když vedete děti do školky nebo do školy,
tak u nich hlídkuje nebo zajišťuje bezpečnost dětí na přechodu. Prostě
je součástí celé komunity. Jako ve Spojených státech, ve Velké Británii
a podobně jako fungovali strážníci u nás za první republiky.
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OBROVSKÁ VÝHODA HNUTÍ ANO V PRAZE
JE TO, ŽE MÁ PREMIÉRA VE VLÁDĚ
A HEJTMANKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
KTERÝ PRAHU OBKLOPUJE ZE VŠECH STRAN
Dohromady s ním dnes máme skoro 3 miliony obyvatel. Tedy téměř
třetinu obyvatel naší republiky, kteří žijí každý den pospolu.
A právě bez společné koordinace státu, Středočeského kraje a Prahy
nikdy nevznikne třeba propojení na letiště ani vnější okruh kolem
Prahy. A ty samozřejmě vzniknout musí.
Dovolte mi skončit tím, čím jsem začal: proč vlastně kandiduji na
primátora Prahy? Jsem podnikatel a investor, ale i týmový hráč, a když
jsem dostal nabídku kandidovat, rozhodl jsem se společně s Patrikem
Nacherem a Ivanem Pilným, kandidáty do Zastupitelstva hlavního
města Prahy, že prostě můžeme něco změnit. Že i já mám šanci něco
vrátit jak Praze, tak Pražanům.
Bez snů to prostě nejde. Bez snů nikdy nic nevybudujete.
Věřte mi, něco o tom vím.
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Po 18 letech prodávám firmu, kterou jsem budoval, a začal jsem
snít o tom, že bych měl udělat něco pro ostatní, pro společnost. Třeba,
že změníme k lepšímu Prahu, kterou mám tak rád a které vděčím za
hodně. Změním ji společně s týmem schopných, pracovitých, a hlavně
slušných lidí, se kterými jsme pro vás napsali i tenhle program.
A jak to uděláme?
Uděláme Prahu bohatší.
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1.
INVESTICE,
KTERÉ BUDOU VIDĚT
Jasně, poslední čtyři roky neustále posloucháme to, že Praha málo investuje.
Každý politik teď mluví o investování, ale naše hnutí má jasný plán a chceme investovat do věcí, které skutečně uvidíte. V dopravě, infrastruktuře, školství, sportu a hlavně
bydlení. Budeme investice prostě plánovat tak, aby je obyvatelé Prahy mohli okamžitě
využívat. K čemu je dětem sportovní hřiště, když se k němu nedostanou? Nechceme
investice pro investice. Chceme investice pro lidi, které během čtyř let výrazně zvýší
kvalitu života v našem městě. A začínáme hned těmi nejdůležitějšími. Potkáte se
s nimi i v dalších kapitolách našeho programu. Pojďme na to.

DO ROKU 2020
DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
• Zmodernizujeme vozový park Dopravního podniku hlavního města Prahy.
• Zahájíme výstavbu Radlické radiály.
VEŘEJNÝ PROSTOR
• Dokončíme opravu a výběr provozovatele Staroměstské tržnice.
ŠKOLSTVÍ SPORT A VOLNÝ ČAS
• Ve spolupráci s Ministerstvem školství zahájíme výstavbu atletické haly Věry Čáslavské a dalších multifunkčních sportovních areálů.
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• Vytvoříme investiční plány na financování výstavby nových škol a školek na základě
demografické prognózy.
• Změníme podmínky pro přidělování grantů v oblasti sportu tak, aby jejich hodnocení odráželo skutečné potřeby jednotlivých klubů, a bylo transparentní.
DOSTUPNÉ BYDLENÍ
• Transformujeme fond pro dostupné bydlení a budeme poskytovat zvýhodněné půjčky
mladým pražským rodinám.

DO ROKU 2022
DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
• Zahájíme stavbu metra D.
• Postavíme nové tramvajové trati z Divoké Šárky do stanice Dědinská, trať z Holyně
do Slivence a spojíme Modřany s Libuší.
• Všech 99 mostů, které jsou ve špatném technickém stavu, do konce volebního období
opravíme. Jedná se třeba o most Legií nebo Hlávkův most, ale týká se to i menších
mostů a lávek na celém území Prahy.
• Zrekonstruujeme stanice metra Flóra, Opatov, náměstí Jiřího z Poděbrad,
Českomoravská, Karlovo náměstí, Florenc C, Florenc B, Hradčanská, Staroměstská
a Křižíkova.
• Zrekonstruujeme autobusové nádraží na Černém mostě, na Zličíně a na Knížecí.
• Postavíme P+R na Opatově, Zličíně, Černém mostě, Depu Hostivař, Tobrucké
nebo na Dlouhé míli.
• Postavíme lávku Holešovice – Karlín.
• Zahájíme výstavbu Dvoreckého mostu.
• Postavíme novou lávku v Tróji.
• Zahájíme výstavbu Rohanského mostu mezi mosty Libeňským a Hlávkovým.
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VEŘEJNÝ PROSTOR
• Postavíme Radotínskou lagunu a vytvoříme nový rekreační areál pro Pražany.
• Zrevitalizujeme horní části Václavského náměstí.
• Revitalizujeme park u Hlavního nádraží v Praze (Vrchlického sady).
• Dokončíme rekonstrukci Karlova náměstí.
• Dokončíme rekonstrukci Malostranského náměstí.
• Zrevitalizujeme Vítězné náměstí.
• Zrevitalizujeme Palachovo náměstí.
• Dokončíme rekonstrukci pražských náplavek a vybudujeme plovoucí městské lázně
u břehu Vltavy.
• Zrevitalizujeme Letenské sady.
• Zrevitalizujeme ulici Vinohradskou a oblast Národní třída, 28. října, Na Příkopě
a Revoluční – pásmo staroměstských hradeb.
• Zrevitalizujeme náměstí Bratří Synků.
• Postavíme park kolem výstupu z metra Petřiny, Budějovická, v okolí Edenu,
na sídlišti Strašnice, Skalka a u zastávky Koh-i-noor.
• Vybudujeme Karlínskou náplavku.
• Na základě memoranda mezi Prahou, městskou částí Praha 6 a soukromým vlastníkem dokončíme revitalizaci celého území kolem Džbánu.
• Zrealizujeme projekt parku Vidoule pro volnočasové aktivity a rekreaci.
KULTURA
• Konečně dostavíme nové křídlo Průmyslového paláce.
• Kompletně zrevitalizujeme Holešovickou tržnici – vysoutěžíme nové nájemce hal
a celý prostor zrekonstruujeme.
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• V rámci rekonstrukce Výstaviště opravíme a dostavíme budovu Lapidária, kam
do nově postavených prostor umístíme světový unikát, Slovanskou epopej, tak jak
to Alfons Mucha zamýšlel.
• Opravíme Křižíkovu fontánu.
SOCIÁLNÍ OBLAST A AKTIVNÍ STÁŘÍ
• Navýšíme počet lůžek pro dlouhodobě nemocné.
• Postavíme nové domy s pečovatelskou službou pro seniory.
ŠKOLSTVÍ SPORT A VOLNÝ ČAS
• Vybudujeme síť plaveckých bazénů a koupališť v městské části Praha – Libuš, Újezdě
nad Lesy, městské části Lhotka a mnoha dalších.

VIZE 2030
• Dokončíme výstavbu městského okruhu Pelc–Tyrolka.
• Postavíme nový moderní koncertní sál na Vltavské.
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2.

DOPRAVA
A INFRASTRUKTURA
Všichni, kdo jezdí po Praze si stěžují na dlouhé kolony a prodlužující se intervaly
MHD. Poslední rok je to v Praze fakt peklo a už začíná být skoro jedno, jestli jezdíte
tramvají, autobusem nebo autem. Jasně, opravují se silnice. Nicméně, dost často nekoordinovaně a zbrkle. Máme řešení. Představíme projekt chytrých oprav, kdy město
začne koordinovat opravy ulic, sítí a vozovky – a prostě se už nikdy nebude opakovat
situace, kdy je jedna ulice během tří let rozkopaná dvakrát. Jednou kvůli asfaltu,
a pak kvůli vedení plynu nebo vody.
Chceme postavit metro D i městský okruh a taky zmodernizovat MHD, abyste mohli
v každém vozu tramvaje koupit lístek prostřednictvím platební karty.

DO ROKU 2020
• Ve spolupráci s ČVUT budeme pokračovat v projektu Glomodo, jeho realizace umožní
predikci vývoje dopravy u konkrétních strategických dopravních uzlů
na desítky minut dopředu. Situace se následně odrazí na signalizačním značení
a doprava po Praze bude výrazně plynulejší.
• Budeme pokračovat v rozvoji systému inteligentního dopravního značení, regulujícího rychlost, a tím i průjezd městem.
• Budeme pokračovat ve vývoji projektu pro navigaci na volná parkovací místa. Spustíme jednotnou městskou aplikaci pro dopravu a parkování, napojíme ji na všechny
nejpoužívanější navigace. Dovedou vás tam Google Maps, Waze nebo Mapy.cz.
• Dokončíme modernizaci a ekologizaci vozového parku MHD, vozy vybavíme jednotnou celoměstskou wifi, klimatizací a samozřejmě platebními terminály.
• Donutíme městské firmy používat systém koordinace oprav komunikací. Silnice
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nesmí být rozkopána jednou kvůli vodě, jindy kvůli plynu a následně kvůli opravě
tramvajové trati. Vše se musí udělat najednou.
• Upravíme nejslabší místa pražské silniční sítě tak, aby se zvýšila jejich kapacita.
Několik úprav na vytipovaných uzlech a během několika měsíců znatelně zlepší
plynulost dopravy.
• Budeme pokračovat v rozšiřování sítě elektronabíjecích stanic pro elektromobily,
zejména v centru města a před administrativními komplexy. Vozový park MHD budeme nadále rozšiřovat už jen o autobusy a automobily na alternativní pohony, jako
jsou elektřina a CNG. Vozidla na alternativní pohony chceme zavést i pro služební
vozidla magistrátu, městských firem a příspěvkových organizací.
• Budeme pokračovat v rekonstrukci stanic metra, aby se v nich lidé cítili příjemně
a bezpečně.
• Zrekonstruujeme autobusové nádraží na Černém mostě, na Zličíně a na Knížecí.
• Zahájíme revitalizaci okolí vlakových stanic na území Prahy.
• Ve spolupráci s experty z ČVUT přepracujeme systém zón placeného stání tak,
aby byl funkční a měl jednotná pravidla na celém území Prahy.
• Zintenzivníme dopravní napojení sídlišť na centrum Prahy, a to zejména ve frekventovaných časech, kdy lidé jezdí do práce a z práce.
• Všechny zastávky MHD pokryjeme digitálními informačními panely s informacemi
o časech příjezdu tramvají a autobusů.
• Zavedeme signál GPS do pražských tunelů.
• Dokončíme systém informací o dojezdových dobách, který zlepší informovanost
řidičů projíždějících po městském okruhu a vybraných radiálách a nabízí jim důležité informace, které mohou přispět k jejich rozhodnutí, jakou trasu pro průjezd
města využijí.
• Zahájíme výstavbu Radlické radiály.
• Všech 99 mostů, které jsou ve špatném technickém stavu do konce volebního období
opravíme. Jedná se třeba o most Legií nebo Hlávkův most, ale týká se to i menších
mostů a lávek na celém území Prahy.
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DO ROKU 2022
• Zahájíme stavbu metra D.
• V září 2018 bude mobilním signálem pokryta první etapa pražského metra
od Muzea po Roztyly. Do roku 2022 pokryjeme celé metro.
• Dostavíme všechny tramvajové trasy schválené v koncepci rozvoje tramvajových
tratí. Postavíme nové tramvajové trati z Divoké Šárky do stanice Dědinská,
trať z Holyně do Slivence a spojíme Modřany s Libuší.
• Budeme i nadále podporovat městský carsharing a carpooling, aby lidé mohli namísto čtyřmi auty jezdit do práce jen jedním.
• Pokryjeme všechny trasy metra wifi.
• Opravíme autobusové nádraží Černý most, Zličín a Na Knížecí.
• Postavíme P+R na Opatově, Zličíně, Černém mostě, Depu Hostivař, Tobrucká
nebo na Dlouhé Míli.
• Postavíme lávku z Holešovic do Karlína.
• Zahájíme výstavbu Dvoreckého mostu.
• Zahájíme výstavbu Rohanského mostu mezi Libeňským a Hlávkovým mostem.
• Zahájíme výstavbu městského okruhu Pelc–Tyrolka.
• Postavíme novou lávku v Tróji.

VIZE 2030
• Vytvoříme pražskou síť S-Bahn, kterou propojíme se stávajícími sítěmi metra
a tramvají.
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3.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ
PRO KAŽDÉHO
Na ně se chceme zaměřit zvlášť. Nechceme, aby se Praha stala superdrahým městem
boháčů jako třeba Londýn, kde většina lidí nemá peníze na vlastní bydlení. Musíme
pomoci hlavně mladým rodinám. Proto těm pražských poskytneme zvýhodněné půjčky
na pořízení vlastního bydlení. Taky prosadíme metropolitní plán, který umožní výstavbu nových bytů.

DO ROKU 2020
• Transformujeme fond pro dostupné bydlení a budeme poskytovat zvýhodněné půjčky
mladým pražským rodinám.
• Urychlíme na magistrátu proces schvalování změn stávajícího územního plánu
a odstranění stavebních uzávěr, který nyní brzdili zelení aktivisté.
• Podpoříme urychlení zástavby bývalých průmyslových zón (brownfieldů), jako jsou
Bubny – Zátory nebo třeba Nákladové nádraží Žižkov, Rohanský ostrov, Smíchov
nebo Vysočany.
• Budeme dále usilovat o nastavení pravidel krátkodobých pronájmů, ve spolupráci
s Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem vnitra.
• Provedeme hloubkový audit městského bytového fondu a zamezíme zneužívání
městských bytů ke krátkodobým pronájmům. Ukončíme smlouvy s nájemci, kteří již
prokazatelně v městských bytech nebydlí, nebo je dále pronajímají nebo zvýhodněné
nájemné nepotřebují.
• Zkonsolidujeme bytový fond a byty poskytneme seniorům, maminkám samoživitelkám, mladým rodinám, lékařům, učitelům, zdravotním sestřičkám, ošetřovatelkám,
policistům nebo hasičům, kterých máme v Praze nedostatek.
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• Chceme, aby město ve spolupráci s městkými částmi nastavilo pravidla participace pro developerské projekty, zejména v oblasti občanské vybavenosti. Nastavíme
takové podmínky, aby developerům nebyly házeny klacky pod nohy. Za to ale chce
me, aby městu prodali minimálně 5 % bytů z každého projektu za nákladové ceny
a u každého projektu vystavěli také příslušnou infrastrukturu, školky a obchody.
Tyto byty poskytneme za zvýhodněných podmínek mladým rodinám, maminkám
samoživitelkám.

DO ROKU 2022
• Společně s Ministerstvem pro místní rozvoj budeme intenzivně pracovat
na přípravě nového stavebního zákona, který výrazně urychlí proces pro získání
stavebního povolení.
• Naším cílem je jen jeden stavební úřad pro celou Prahu.
• Zasadíme se o rychlé projednání Metropolitního plánu do roku 2022,
který v Praze umožní výstavbu nových bytů.
• Zahájíme výkupy a revitalizaci neobydlených nemovitostí v centru města,
které chátrají a nemají využití.
• Budeme jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o převedení
vybraného státního majetku, vhodného pro revitalizaci na rezidenční bydlení,
do majetku hlavního města Prahy.

VIZE 2030
• Do roku 2030 se v Praze postaví díky zrychlení administrace a rozhodovacího procesu 140 000 nových bytů.
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4.

VEŘEJNÝ PROSTOR
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kvalitu života ve městě vždycky poznáte podle kvality veřejných prostor a životního
prostředí. A právě tady Praha svým obyvatelům hodně dluží. Často je hlučná, špinavá
a neupravená. A taky plná nevkusné reklamy. Chybí tu parky, opravené náplavky, nově
předlážděná náměstí, která nabízí místa k sezení, nebo vodní plochy.
To změníme. Chceme prostě Prahu, která je tichá, čistá a upravená. A hlavně příjemná pro každodenní život. Chceme opravit pražské Výstaviště, rekonstruovat Holešovickou tržnici, nebo dotáhnout kompletní rekonstrukci Václavského náměstí. Chceme,
aby centrum města sloužilo hlavně občanům Prahy.

DO ROKU 2020
• Prosadíme opatření, která obnoví přirozený ráz centra Prahy. Zpřísníme pravidla
pro veřejnou produkci a prodej tak, aby znovu obnovila typický charakter Prahy,
a všechny žádosti budeme jednotlivě posuzovat.
• Dokončíme rekonstrukci pražských náplavek a vybudujeme plovoucí městské lázně
u břehu Vltavy.
• Budeme masivně investovat do údržby a péče o stávající zeleň.
• Zrevitalizujeme neudržované zelené plochy na sídlištích.
• Budeme pokračovat v obnově městského mobiliáře a jeho osazování v ulicích Prahy.
• Budeme pokračovat v revitalizaci a zpřístupňování vnitrobloků.
• Budeme instalovat protihlukové zábrany do lokalit v bezprostřední blízkosti rušných
komunikací.
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• Konec vizuálního smogu. Zejména v památkově chráněném centru je příliš mnoho
hyzdící reklamy, poutačů, a dokonce i příliš mnoho dopravních značek.
• Zintenzivníme čištění ulic, parků a dalších veřejných prostranství.
• Rozšíříme síť grilovišť a potřebného zázemí v pražských parcích i na pražských
sídlištích.
• Ve spolupráci s městskými částmi vytvoříme „antigraffiti program“, opatříme veřejné budovy a prostranství antigraffity nátěry, aby město netrpělo řáděním vandalů.
• Navýšíme počet odpadkových nádob, kontejnerů na tříděný odpad tam, kde je jich
nyní nedostatek a logicky zabezpečíme speciální režim v období Vánoc.
• Zajistíme ve spolupráci s městskými částmi program na sekání trávy.
• V pražských službách vytvoříme speciální četu, která se bude intenzivně věnovat
čištění veřejného prostoru po neukázněných pejskařích.
• Vybudujeme síť veřejných toalet, zejména u parků a v místech, kde Pražané rádi tráví
volný čas, budeme klást velký důraz na čistotu stávajících. Veřejné toalety budou
zdarma. Postupně všechny toalety upravíme jako bezbariérové.
• Zrevitalizujeme náměstí Bratří Synků.
• Postavíme lokální parky kolem výstupu z metra Petřiny, Budějovická, v okolí
Edenu, na sídlišti Strašnice, Skalka a u zastávky Koh-i-noor.
• Vybudujeme síť nabíjecích stanic pro elektromobily a CNG, investujeme do ekologizace všech vozidel v majetku Prahy, jejích organizací a městských firem, včetně
vozového parku Dopravního podniku hlavního města Prahy.
• Dokončíme opravu a výběr provozovatele Staroměstské tržnice.
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DO ROKU 2022
• Postavíme Radotínskou lagunu a vytvoříme nový rekreační areál pro Pražany
• Zrekonstruujeme stanice metra Flóra, Opatov, náměstí Jiřího z Poděbrad,
Českomoravská, Karlovo náměstí, Florenc C, Florenc B, Hradčanská, Staroměstská
a Křižíkova.
• Zrekonstruujeme horní části Václavského náměstí.
• Zrevitalizujeme park u Hlavního nádraží (Vrchlického sady).
• Dokončíme rekonstrukci Karlova náměstí.
• Dokončíme rekonstrukci Malostranského náměstí.
• Zrevitalizujeme oboru Hvězda
• Zrevitalizujeme Vítězné náměstí.
• Zrevitalizujeme Palachovo náměstí.
• Zrevitalizujeme ulici Vinohradskou a ulice Národní třída – 28. října – Na Příkopě –
Revoluční, pásmo staroměstských hradeb.
• Zrevitalizujeme Letenské sady.
• Vybudujeme Karlínskou náplavku.
• Na základě memoranda mezi Prahou, městskou částí Praha 6 a soukromým
vlastníkem dokončíme revitalizaci celého území kolem Džbánu.
• Zrealizujeme projekt parku Vidoule pro volnočasové aktivity a rekreaci.

VIZE 2030
• Zrevitalizujeme pravobřežní nábřeží, Vyšehrad, Karlovy lázně, třídu Milady
Horákové, ulice Na Poříčí, Sokolovská, Plzeňská, Korunovační, Jaromírova –
Křesomyslova – Otakarova.
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• Do rekonstrukce bulvárů a strategických veřejných prostranství investujeme
do roku 2030 10 miliard korun.
• Využijeme odpad z Ústřední čistírny odpadních vod pro provoz vozidel městské infrastruktury, například odpadových vozů. Pomocí moderních technologií proměníme přebytek plynu na biometan, který se neliší od CNG. Využijeme tak odpadů města
pro jeho obsluhu.
• Vybudujeme vertikální zahrady podél hlavních silnic, vytvoříme tak samočistící
a ochranné zóny.
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5.

METROPOLE
PRO AKTIVNÍ STÁŘÍ
Přiznejme si, že Praha často není úplně přívětivá ke starším lidem, k seniorům.
Často na ně úplně zapomíná. To je přece ostuda. A taky náš velký dluh. Seniory chceme
vtáhnout do aktivního života ve městě a taky jim nabídnout lepší služby i péči. Finančně proto podpoříme jejich sportovní i kulturní kluby a různé spolky.

DO ROKU 2020
• Zvýšíme bezpečí pro seniory. Využijeme projekt ze zásobníku Smart Prague
na vybudování Metropolitního systému služeb asistovaného života, který zajistí
vzdálený dohled nad zdravotním stavem seniorů a osob, které jsou vystaveny riziku
ohrožení zdraví nebo života. V případě zjištění kritické situace, po stisknutí tlačítka klientem nebo po signalizaci elektronického zařízení, zajistí dispečink odbornou pomoc. Na službě se budou podílet i praktičtí lékaři, kteří ji budou moci využít
pro své pacienty. Senioři tedy nemusí mít obavu zůstat v domácím prostředí.
• Vytvoříme program na podporu mobilních služeb. Chceme zajistit dostatek ošetřovatelů a lékařů, kteří by dojížděli za seniory a pomáhali jim.
• Finančně podpoříme kluby a centra, která poskytují zábavu nebo kulturní vyžití
pro seniory.
• V městských prostorách zřídíme síť jídelen pro seniory s dotovaným stravováním.
Výrazně jim tak snížíme životní náklady.
• Vytvoříme program Cvičení pro seniory, finančně podpoříme sportovní kluby
a spolky, které zavedou takové sportovní aktivity, které budou vhodné pro seniory,
a to zdarma.
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DO ROKU 2022
• Navýšíme kapacity odlehčovacích lůžek, kde bude o seniory postaráno ve chvíli,
kdy už jsou propuštěni z nemocnice, ale ještě nejsou schopni se o sebe plnohodnotně
postarat.
• Navýšíme počet lůžek pro dlouhodobě nemocné Pražany. Přestože naše preference
je domácí péče o seniory, jsme realisté, a víme, že denní péče o rodiče nebo prarodiče
není pro pracujícího člověka možná.
• Prosadíme výstavbu malometrážních bytů. Chybí malometrážní byty s regulovaným
nájemným a dlouhodobou smlouvou pro seniory i osoby se zdravotním postižením.
• Podpoříme rozvoj víceoborových komunitních služeb a programů dobrého sousedství, které spoluvytvářejí všechny generace i senioři a lidé se zdravotním handikepem, profesionálové i laici. Kultura, hobby, služby, sport. Chceme, aby člověk prožil
stáří v místě, kde dlouhodobě žil.
• Postavíme nové domy s pečovatelskou službou pro seniory.
• Zasadíme se o rozvoj dlouhodobé lůžkové i domácí péče, včetně komplexní rehabilitace. Zásadním cílem bude zvýšení nezávislosti a kvality života, nikoliv ovšem
redukcí nákladů péče.
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6.

SOCIÁLNÍ POMOC
A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Život ve městě s sebou vždy nese i problémy. Všichni třeba víme, že Praha má
problém s bezdomovectvím a drogami. A taky s nedostatkem urgentní zdravotní péče.
Nikdo to ale zatím neřešil systémově. Vždycky šlo spíš o nějaké krátkodobé záplaty,
když se stal průšvih. My to chceme změnit a řešit věci preventivně a hlavně systémově.
Bezdomovcům proto nedáme jen najíst, ale budeme se snažit vrátit je do normálního
života. Samozřejmě ale nejde jen o bezdomovce. Naše zdravotnická síť se opírá o páteřní
síť praktických lékařů a tu chceme výrazně podpořit. Stejně tak budeme dále investovat a rozvíjet Pražskou záchranou službu, která je v celosvětovém srovnání špička
v oboru. Má jedny z nejkratších dojezdových časů k akutním případům a ročně zachrání stovky až tisíce lidských životů. Málokdo si uvědomuje, jakou kvalitu tahle služba
v Praze poskytuje, a my jí chceme dále zlepšovat.

• V každé pražské nemocnici dobudujeme či posílíme urgentní příjem, jako to nyní
funguje v nemocnici Motol.
• Praha by měla cíleně podporovat praktické lékaře. Jejich včasná diagnostika či
detekce problému, třeba počínající demence u starších lidí, psychických problémů,
problémů se závislostí, umožní preventivní řešení.
• Zvýšíme kapacity terénních a ambulantních služeb a komplexní rehabilitace tak,
aby mohly rychle reagovat na potřeby seniorů a lidí s postižením.
• Ve spolupráci s městskou částí Praha 8 dokončíme do roku 2019 nové sídlo Pražské
záchranky na Palmovce.
• Vybudujeme nové výjezdové stanice pražské záchranné služby, navýšíme počet lékařů a zdravotních sester u pražské záchranky a navýšíme počty výjezdových skupin.
• Bezdomovectví začneme řešit systémově. Město musí podporovat organizace,
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které se práci s bezdomovci důsledně věnují a vrací je zpátky do normálního života,
včetně vyčlenění pracovních míst pro bezdomovce u městských firem
a organizací.
• Zvýšíme investice do programů drogové prevence a prevence vzniku bezdomovectví. Děti se nesmí stát drogově závislými a lidé se nesmí dostat na ulici. Jakmile se
to jednou stane, je mnohem náročnější situaci napravit. Nejzásadnější je důsledná
prevence, do níž patří sport a koníčky, které je naučí disciplíně.
• Budeme pokračovat v budování Prahy bez bariér, aby se senioři a hendikepovaní
mohli po Praze pohybovat bez omezení. Jde například o stanice Florenc C, Palmovka,
Invalidovna, Karlovo náměstí a Opatov. Přizpůsobíme vstupy do úředních budov,
zvýšíme počet nízkopodlažních vozidel MHD.
• Zavedeme pravidla, která zajistí, že nově vznikající a pořizované stavby, rekonstrukce, prostředky MHD, veřejná prostranství, mobiliář, služby a informace budou navrhovány tak, aby byly přístupné a využitelné pro lidi s postižením
a seniory.
• Vytvoříme fond na příspěvky pro nízkopříjmové rodiny a matky samoživitelky na
financování volnočasových a sportovních aktivit dětí nebo na dětské a sportovní
tábory.
• Zavedeme příspěvky pro nízkopříjmové rodiny a seniory na vstupné do pražských
kulturních a volnočasových institucí.

DO ROKU 2022
• Zabezpečíme realizaci plánu pomoci nemocným Alzheimerovou chorobou, v Praze
jich žije nejvyšší počet v zemi a toto číslo neustále roste.
• Budeme investovat do rozvoje sítě poliklinik. Společně se státem budeme koordinovat zvyšování kvality pražského zdravotnictví, zejména kultivovat zařízení
a rozšiřovat kapacity pohotovostí.
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7.

BEZPEČNOST
Praha je velké město a bezpečnost jejích obyvatel je klíčová. Každý okrsek bude
mít svého strážníka, který bude znát místní lidi a ti zase jeho. Strážníci totiž podle
nás patří do ulic. Když je lidé potkávají, cítí se bezpečněji. Strážník má prioritně řešit
problémy Pražanů a ne jen pokutovat špatné parkování nebo řešit odtahy. Strážník
má upozorňovat i na zdánlivé maličkosti jako je nevysypaný odpadkový koš nebo
problém bezdomovců, kteří okupují s lahví od piva městské lavičkyv parku.

DO ROKU 2020
• Zajistíme, aby Pražané znali svého strážníka.
• Budou ho moci kdykoliv kontaktovat na jeho telefonním čísle.
• Strážníci musí znát svůj okrsek a lidé musí vědět, na koho se mají obracet. Naším
vzorem jsou prvorepublikoví strážníci, kteří nebrali svoji profesi jako práci, ale jako
poslání.
• Naši strážníci ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy zajistí zvýšenou
bezpečnost na nočních linkách.
• Městská policie se bude soustředit na udržování pořádku v ulicích, boj proti vandalům a sprejerům, pouliční kriminalitu, kapsáře nebo třeba pokutování neukázněných pejskařů.
• Zajistíme změnu financování městské policie. Strážníci tu musí být hlavně proto,
aby se Pražané cítili bezpečně, nikoliv, aby se neustále soustředili na pokutování jen
proto, že výnos z pokut se vrací do rozpočtu městské policie. Méně papírování, více
práce v ulicích.
• Zajistíme neustálou přítomnost strážníků v lokalitách se specifickými problémy,
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jako je Václavské náměstí, Hlavní nádraží nebo třeba Palmovka. Je pro nás klíčové,
aby z Prahy zmizela místa, kde se její obyvatelé bojí pohybovat. Strážníci musí být
neustále v lokalitách, kde se pravidelně shlukují lidé s rizikovým chováním nebo
drogově závislí.
• Budeme pokračovat v investicích do hasičských zbrojnic, vozového parku a dalšího
vybavení pro hasiče, jako například do společné stanice záchranné služby
a hasičů na Argentinské.
• Budeme podporovat sdružení dobrovolných hasičů a jejich spolupráci s profesionálními hasiči.
• Budeme spolupracovat s Policií ČR a bezpečnostními složkami státu v otázkách
národní bezpečnosti.
• Ve spolupráci s Dopravním podnikem a Městskou policií zajistíme, aby se v každé
stanici metra lidé cítili bezpečně i v pozdních večerních hodinách.
• Jednotný a jednoduchý celopražský systém parkování ušetří strážníkům čas strávený papírováním a dostane je z kanceláří zpět do ulic. Ne k parkujícím autům,
ale k lidem.

DO ROKU 2022
• Připravíme Prahu na bezpečnostní hrozby, budeme pokračovat v pravidelných
společných cvičeních všech složek Integrovaného záchranného systému a národních
bezpečnostních složek.
• Strážníci budou přísněji kontrolováni, i pomocí GPS, zda opravdu pravidelně obcházejí svůj okrsek.
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8.

ŠKOLSTVÍ
Není možné, aby v tak bohatém městě, jako je Praha, rodiče stáli celonoční fronty
na mateřskou školku nebo na základní školu pro své děti. A že na ně dokonce často
ani nevyjde místo a musí pak děti vozit do drahé soukromé školky! Jak je to možné,
když demografii umíme předvídat mnohem spolehlivěji než počasí? Změníme to. Zajistíme pro naše děti moderní a bezpečné mateřské školky i školy. A taky podpoříme
tradiční řemesla a technické obory.

DO ROKU 2020
• Vytvoříme strategii pro financování rozvoje mateřského, základního a středního
školství, na jejímž základě bychom mohli pečlivě plánovat kapacity pro děti v základních školách a mateřských školkách tak, aby počty míst v nich odpovídaly počtu dětí
předškolního i školního věku.
• Zajistíme pro naše děti bezpečné základní i střední školy a mateřské školky,
ve kterých bude pohyb cizích osob po budovách důsledně kontrolován (povinné
videotelefony, zavedení kamerového systému do škol s napojením na městský kamerový systém) a v jejichž blízkosti budou nainstalovány bezpečné blikající přechody.
Přítomnost strážníka u přechodů v době začátku a konce školní výuky bude naprostou samozřejmostí.
• Chceme moderní základní a střední školy, do kterých přivedeme vysokorychlostní
internet, zajistíme online propojení do základních a středních škol, a budeme pokračovat v projektu Lítačka do základních škol. Multifunkční Lítačka poslouží jako
vstupní karta do základních škol, e-třídnice nebo k platbě obědů, údaje na ní mohou
přispět ke kontrole dětí rodiči.
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• Zavedeme koncept Zdravá škola. Zvýšíme příspěvek na žáka o 5000 korun pro školy,
které se k programu přihlásí. Současně budeme trvat na tom, aby školní jídelny nabízely jen zdravá jídla z čerstvých, pokud možno certifikovaných potravin pocházejících z ČR. Chceme, aby školy kladly velký důraz na rozmanité sportovní aktivity
v rámci školní výuky.
• Vytvoříme ucelený harmonogram financování rekonstrukcí středních a základních
škol a školek, navyšování jejich kapacity přístavbami učeben, šaten a jídelen, včetně
výstavby bezbariérových přístupů.
• Zavedeme grantový program pro školy, zaměřený na speciální výukové kurzy bezpečného internetu, finanční vzdělávání, výchovu a vzdělávání k ochraně životního
prostředí, zdravotnickou osvětu nebo například akademii pro seniory. Kurzy budou
poskytovány dětem a seniorům zdarma.
• Znovuzavedeme preventivní zubní prohlídky do základních škol.
• Chceme, aby se naše děti věnovaly čtení knih. Proto chceme ve spolupráci s knihovnami zahájit rozumný program na podporu čtenářské gramotnosti a zavést knihovničky do škol.
• Vytvoříme stipendijní program pro řemeslné a technické obory. Nejdůležitější je
praxe, proto podpoříme spolupráci středních škol a firem.
• Vytvoříme fond pro jazykovou gramotnost, ze kterého budou financovány výměnné
jazykové pobyty pro žáky základních škol a který podpoří rozšíření jazykové výuky
na základních a v mateřských školách.
• Ve spolupráci s městskými částmi připravíme projekt školních autobusů, abychom
každodenně vypomohli pracujícím rodičům.
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9.

SPORT
A VOLNÝ ČAS
Všichni víme, že sport je nejlepší a taky nejzdravější prevencí mnoha negativních
společenských jevů. Sport pomáhá při odreagování a lidé díky němu bojují s mnoha
civilizačními chorobami. Ano, obezita je problém a spousta lidí například díky běhání
s tímhle problémem úspěšně bojuje. Chceme podpořit sportování Pražanů výstavbou
nových sportovišť i rekonstrukcí těch stávajících. A taky pomůžeme Skautu, Sokolu
i dalším podobným spolkům, které se tak skvěle starají o naše děti. Dlužíme jim to.

DO ROKU 2020
• Ve spolupráci s Ministerstvem školství zahájíme výstavbu atletické haly Věry Čáslavské na Praze 7 a dalších multifunkčních sportovních zařízení.
• Podpoříme výstavbu Areálu ledových sportů v Praze na Chodově.
• Budeme podporovat výstavbu a rekonstrukce místních venkovních sportovišť –
zejména hřišť na basketbal, street fotbal, lezecké stěny, skateparky, street fitness,
lanové parky a další.
• Budeme podporovat rozvoj pražských sportovních klubů, tělocvičných a tělovýchovných jednot.
• Znovu zavedeme ve spolupráci s městskými částmi do pražských středních
a základních škol systém žákovských sportovních soutěží. Děti a žáci si tak vytvoří
vztah ke svojí škole a zároveň se mohou profilovat v různých sportovních aktivitách.
• Ve spolupráci s městskými částmi vytvoříme pro zimní období síť kluzišť pro veřejnost a školy, protože kapacity pro bruslení jsou v současnosti v Praze nedostatečné.
Vstupné bude zdarma.
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• Finančně podpoříme Domy dětí a mládeže, které zajišťují volnočasové kroužky pro
pražské děti. Podpoříme také volnočasové spolky, jako jsou například Skauti, Junáci
atp., kteří se věnují dětem. Finančně podpoříme i tábory a pobyty, které tyto spolky
organizují.
• Zlevníme pro Pražany vstupné do pražské ZOO, aby si její návštěvu mohli dopřát
mnohem častěji.
• Vytvoříme strategii pro financování sportu. Změníme podmínky pro přidělování
grantů v oblasti sportu tak, aby hodnocení grantů odráželo skutečné potřeby jednotlivých klubů, a bylo transparentní.

DO 2022
• Ve spolupráci se státem vybudujeme síť multifunkčních sportovních hal a tréninkových center jak pro profesionální sportovce, tak pro širokou veřejnost.
• Podpoříme výstavbu Národního stadionu.
• Vybudujeme síť plaveckých bazénů a koupališť v městské části Praha–Libuš, Újezdě
nad Lesy, městské části Lhotka a mnoha dalších.
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10.

FINANCE
A STRATEGICKÁ ROZHODNUTÍ
Máme tým, který je složen z úspěšných manažerů, podnikatelů a taky lidí, kteří
úspěšně bojovali za práva spotřebitelů. Prostě ideální mix expertů, kteří se celý svůj
život věnovali financím, vedení lidí nebo moderním technologiím v čele úspěšných
nadnárodních firem. O financích a strategickém rozhodování proto něco víme.
A vždycky nás fascinuje, jak politici neumějí s financemi rozumně nakládat. Kdyby
podnikali, rychle by zkrachovali. Chceme prostě, aby Praha hospodařila stejně zdravě
jako soukromé, rodinné firmy. Šetřila tam, kde má šetřit, a investovala tam, kde
investovat má. Nejde nám teď o přebytkový rozpočet, když se nám konečně podařilo
dotáhnout nepřipravené projekty z minula. To ale neznamená, že budeme plýtvat
a žít zbytečně na dluh. Praha má historicky nejnižší zadlužení za posledních 25 let
a historicky nejvíce finančních prostředků na investice. Pojďme toho společně využít
a posunout Prahu mezi nejlepší světové metropole, co se kvality života týče.

DO ROKU 2020
• Chceme zdravý rozpočet a investovat. Zejména teď, když se nám konečně podařilo
dohnat projektovou nepřipravenost způsobenou předcházejícími vedeními města.
• Zahájíme jednání s vládou ČR o nastavení financování potřeb Prahy. Chceme pro
hlavní město spravedlivé nastavení, tedy adekvátní zvýšení příspěvku z výnosu daní
pro Prahu, ale třeba také finančních prostředků na sociální služby. Chceme, aby se
stát finančně podílel na významných stavbách, ať už dopravních nebo třeba kulturních, protože je využívají obyvatelé celé republiky. Koncertní sál nebo dostavbu
metra D považujeme za ukázkový příklad staveb celorepublikového významu.
• Vyjednáme výhodné podmínky pro čerpání z Evropských fondů.
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• Budeme pokračovat v nákupu strategických pozemků a poskytovat stavební pozemky pro novou bytovou výstavbu.
• Dokončíme vznik městského majetkového holdingu, abychom dosáhli vyšší kontroly
nad hospodařením městských firem.
• Po Pražských službách a vodě chceme získat kontrolu i nad Pražskou energetikou,
kde budeme usilovat o získání významnějšího podílu.
• Budeme pokračovat v rozvoji realitního portálu, který je jedním z nástrojů transparentního nakládání s pražským majetkem.
• Založíme Fond kvalifikovaných investorů pro významné pražské projekty.

DO ROKU 2022
• Vytvoříme projekt Staň se Pražanem, abychom motivovali obyvatele Prahy bez
trvalého bydliště v Praze, stát se tím pravým Pražanem. Tím výrazně zvýšíme příjmy
města z rozpočtového určení daní.
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11.

KULTURA
A KREATIVNÍ PRŮMYSLY
Řekněte mi, proč se i do Prahy nemůže jezdit za kulturou stejně jako třeba do Vídně.
O co je Praha horší? Samozřejmě o nic. Když ji tedy hůř neřídí politici. Chceme proto
Prahu kulturně vrátit tam, kam patří. Tedy na špici evropských metropolí. Prosadíme,
aby na kulturu šla 2 procenta rozpočtu města, protože se nám to všem bohatě vrátí.
Jak v kulturním vyžití obyvatel našeho města, tak v příjmech z turistů, kteří do Prahy
nebudou jezdit jen za památkami, ale i za špičkovou kulturou.

DO ROKU 2020
• Hlavním cílem kulturní politiky je podpora stávajících a nově vznikajících kulturních institucí a iniciativ. V oblasti kulturních průmyslů klademe důraz na jejich
strategický rozvoj, který Praze přinese mezinárodní uznání.
• Praha se musí profilovat jako kulturní a umělecká metropole 21. století, a proto je
pro nás důležité podporovat kvalitní a inovativní subjekty, které jasně a originálně
formulují a spoludefinují tuto snahu.
• Praha má neuvěřitelně silný kulturní potenciál a lidské zdroje v oblasti kreativních
průmyslů, které dostatečně nevyužívá. Společným úsilím by měla být koncepce metropole jako místa nejen nesmírné historické hodnoty, ale také inovativní a progresivní živé kultury a umění.
• Výše zmíněné cíle by měly vést také k částečné proměně turistiky, chceme přivést
do Prahy mezinárodní kultivované publikum a změnit tak její obraz jako destinace
levného alkoholu a hlučné zábavy.
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• Primárně podpoříme živé umění a jeho tvůrce. Budeme iniciovat výběrová řízení
na realizaci děl ve veřejném prostoru. Nadále budeme vyčleňovat finanční fond pro
akvizice současného umění v rámci rozpočtu institucí zřizovaných hlavním městem.
• Ve spolupráci s městskými částmi a Ministerstvem kultury rozšíříme program
na údržbu a restaurování památek na území Prahy.
• Budeme nadále podporovat významné kulturní akce s mezinárodním přesahem
v oblasti hudby, divadla, výtvarného umění, designu, filmu módy a dalších.
• Budeme podporovat zvýhodněný pronájem městských prostor subjektům s kul
turním přínosem pro danou lokalitu.
• Budeme dále pokračovat v rozvoji městského fondu na podporu natáčení zahraničních filmů v Praze.
• Budeme podporovat ve spolupráci s městskými částmi lokální kulturní akce
a kulturní domy, které posilují pospolitost obyvatel. Podpoříme také vznik lokálních
multifunkčních kulturních sálů. Kultura nesmí být jen záležitostí centra města.
• Budeme podporovat a iniciovat významné a ikonické stavby současné architektury,
jako je nový koncertní sál, muzeum současného umění nebo pražská knihovna.
• Budeme podporovat mezinárodní architektonické soutěže.

DO ROKU 2022
• Konečně dostavíme nové křídlo Průmyslového paláce.
• Budeme rekonstruovat Holešovickou tržnici tak, aby zde vzniklo nové pražské centrum plné skvělých projektů z oblasti designu, umění, hudby, gastronomie a dalších.
• V rámci rekonstrukce Výstaviště opravíme a dostavíme budovu Lapidária, kam do
nově postavených prostor umístíme světový unikát, Slovanskou epopej, tak jak to
Alfons Mucha zamýšlel.
• Založíme v Praze novou tradici – seniorský divadelní a filmový festival, který pražské kulturní scéně nyní schází.
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• Budeme dále pracovat na vývoji pražské turistické karty, která podpoří prezentaci
rozmanitého spektra pražských památek a kulturních akcí.

VIZE 2030
Praha je nádhernou historickou metropolí, chceme ji zachovat a udržovat toto naše
bohaté kulturní dědictví a zároveň vytvořit podmínky pro současnou kulturní scénu
– postavíme centrum současného umění. Ta definuje nejen odkaz, který po nás zůstane, ale také současnou podobu města. Chceme město, kam lidé jezdí za památkami
a kulturním programem, ne za levným alkoholem a předraženými trdelníky. Město,
kde je pro Pražana příjemné žít a současně je hrdý na to, že Praha přitahuje tak ohromné množství hodnotných turistů.
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12.

DIGITÁLNÍ
A INOVATIVNÍ PRAHA
V Praze žije spousta talentovaných lidí ovládajících nejnovější digitální technologie.
Taky tady máme řadu skvělých a inovativních firem. Tak proč to pořád nedokážeme
přenést i na městskou úroveň? Není pravda, že by Praha v této oblasti úplně zaspala.
Má skvělý koncept Smart Prague, za který v posledním volebním období obdržela
spoustu cen a může jít zbytku naší země příkladem. Chceme spojit městskou úroveň
s celostátním programem pro vládní Digitální Česko. Udělat Prahu digitálním
a inovativním centrem. Digitální technologie a moderní trendy budoucnosti jako
umělá inteligence (AI) nám k tomu dnes díky zázemí skvělých firem a univerzit dávají
unikátní příležitost.
Jsme sedmý nejbohatší region v Evropě, ale neustále se ptáme, proč jsou platy
v západních metropolích výrazně vyšší, přitom ceny srovnatelné. Praha je bezpečné,
krásné a pohodlné město a má co nabídnout těm nejlepším, kteří i se svými rodinami
přinesou prosperitu a ekonomický růst na úroveň západních metropolí, z něhož budou
těžit všichni Pražané. Musíme jim pro to vytvořit podmínky, otevřít dveře, jít vstříc
novým technologiím a obchodním modelům a úzce spolupracovat s vládou. Chceme
moderní a bohatou Prahu pro všechny.

DO ROKU 2020
• Založíme poradní sbor podnikatelů pro Prahu, který bude s městem a státem úzce
spolupracovat. Digitální Praha je společný projekt rovnocenného veřejného
a soukromého sektoru, stejně jako ve Švýcarsku. V čele budou stát hlavní podnikatelské osobnosti oboru.
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• Navážeme koncepcí Smart Prague na vládní prioritu Digitální Česko prosazovanou
hnutím ANO.
• Zrealizujeme opatření ze strategie ekonomické diplomacie, kterou jsme v současném
období vypracovali a vytvoříme příznivé podmínky pro firmy zaměřené na vývoj nových technologií, které by chtěly podnikat právě v Praze. Aby u nás, ne v metropolích
sousedních států, vznikala vývojová centra čítající stovky a tisíce skvěle placených
expertů. Vzorem nám jsou projekty jako Digital Switzerland a Digital Zurich. Praha
je skvělá značka, musíme ji rozvíjet i v nejmodernějších oborech podnikání, vědy
a výzkumu.
• Digitální technologie a trendy budoucnosti jako umělá inteligence jsou unikátní
příležitostí otevřít dveře výzkumníkům, vývojářům a vysoce kvalifikované pracovní
síle ze zemí EU i ze zemí s ní sousedících. Pro ty zavedeme spolu s vládou zjednodušení pracovních víz, abychom měli dost odborníků. Budeme lákat nejlepší mozky
z celého světa.
• Podpoříme nové, mladé a nadějné firmy a startupy, především ty, které vzniknou na
univerzitním výzkumu, ale i každého jednotlivce s dobrým a životaschopným nápadem. Budeme dál pokračovat v projektech Pražský inovační voucher a investicích do
inovací.
• Budeme otevření moderním technologiím a obchodním modelům, které jsou ku
prospěchu Pražanům.
• Vytvoříme jednotnou identitu Pražana, aby Pražané mohli elektronicky komunikovat s úřadem a nemuseli na magistrát fyzicky chodit. V první fázi nabídneme
Pražanům online řešení samosprávných poplatků a agend městských částí a v druhé
fázi vytvoříme chytrou samoobsluhu pro registrované uživatele a začneme masivně
elektronizovat procesy města, aby občan nemusel na úřad vůbec.
• Virtuální Lítačka, jednotný účet Pražana. Pražané budou mít jeden účet pro styk
s veřejnou infrastrukturou. Lítačka bude plně virtualizovaná a bude sloužit jako
platební nástroj pro veškerou městskou dopravní infrastrukturu, ať už jízdenky,
parkování, platbu za bikesharing nebo nabíjení pro elektromobil.
• Vybudujeme systém městského e–carsharingu, Pražané tak budou mít další alternativu k MHD nebo k použití vlastního automobilu.
49

• Začneme budovat bezodpadové město. Zavedeme datově řízený svoz odpadu a dosáhneme úspor v odpadovém hospodářství a menšího provozu popelářských vozů po
Praze. Po úspěšném pilotním provozu chytrých košů a inteligentního řízení svozu
odpadu, chceme tyto výsledky převést do celoměstského řešení.

DO ROKU 2022
• Podpoříme špičkový výzkum a budování evropských Center excelence na našich univerzitách, založíme mezinárodní výzkumná konsorcia se sídlem v Praze, vytvoříme
místa a poskytneme prostředky pro nejlepší mladé talenty i zkušené výzkumníky
v oboru.
• Budeme stavět na spolupráci našich univerzit a nejlepších firem se zahraničními
partnery. Společně s vládou oslovíme a přivedeme největší hráče v oboru, kterým
zajistíme podmínky pro jejich zaměstnance. A především nabídneme naše odborníky, mladé talenty a zázemí světově proslulého, krásného, bezpečného a pohodlného
místa k životu.
• Zajistíme financování inovací nejen ze státních prostředků a Evropských fondů, ale
především soukromým kapitálem. Podpoříme moderní investiční nástroje, například
equity crowdfunding, a přivedeme zkušené investory ze zahraničních fondů.
• Budeme spolupracovat na zjednodušení administrativní zátěže pro podnikatele
ve spolupráci s vládou a programem Digitální Česko, sami vyjdeme vstříc cizincům,
podnikatelům i zaměstnancům ve všech službách města. Podpoříme komunitu expatů společně s ambasádami a kulturními centry.

VIZE 2030
• Digitální technologie, jako je například kybernetická bezpečnost, ve kterých jsme již
dnes na světové špičce, jsou pro nás mimořádná příležitost. Budeme ale stavět i na
trendech budoucnosti, jako je blockchain, finanční technologie, a především umělá
inteligence. Praha dala světu Golema i slovo robot, dnes vybudujeme AI Prahu.
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• Založíme společně s univerzitami Pražské vývojové centrum. Studenti technických
oborů se budou v úzké spolupráci s firmami snažit najít pro některé pražské problémy nejvhodnější a v praxi uplatnitelná řešení.
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TAK. TEĎ JSTE TO DOČETLI.
DĚKUJEME!
Nepsali jsme ji jen my tři, ale pomohly nám velké expertní týmy.
Moc děkujeme všem, kteří teď několik měsíců nonstop připravovali tenhle program. A teď to nejdůležitější, samozřejmě: rádi
uslyšíme váš názor. Nápad. Jakýkoliv pocit. Otázku.
Ať se vám to líbí nebo nikoliv. Potřebujete něco upřesnit?
Nesouhlasíte? To máme nejradši!
Napište nám na Facebook, vybrat si můžete, koho chcete

Patrik
Nacher

Petr
Stuchlík

Ivan
Pilný

A jestli už máte tuhle knížečku přečtenou, tak koho potkáte, tomu ji dejte
a řeknete mu, ať si ji taky přečte.

UDĚLÁME
PRAHU
BOHATŠÍ
Petr Stuchlík
Program hnutí ANO
pro volby do Zastupitelstva
hlavního města Prahy 2018

