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Rekordy

2019 157 místo v Doing Business Světové banky

Výherce soutěže – low voltage

4.892 rozestavěných bytů v Praze za Q1 – Q3 2019

Výherce soutěže – hight voltage

¼ milionu obyvatel v Praze navíc za jednu noc

Výherce soutěže - rakeťák roku

13.000 bytů ročně bude třeba stavět podle analýzy magistrátu 

Výherce soutěže – objev roku



Section Break
Reálný počet obyvatel Prahy



Zdroj: HMP, CE-Traffic, CREEX

ČSU uvádí, že k 1. lednu letošního roku žilo v Praze

1,308 milionu obyvatel. Podle anonymizovaných dat

operátorů v Praze dlouhodobě žije 1,55 mil. obyvatel.

Při započtení turistů a dojíždějících za prací dokáže být

v jednu chvíli v metropoli dokonce až 1,75 mil.

¼ milionu lidí v Praze navíc



Section Break
Kapacita nového metropolitního plánu



Za předpokladu, že nebude nový metropolitní plán

„ořezáván“ společensko-politickými kompromisy,

vystačí jeho kapacita na 31 let při výstavbě 10.000 bytů

ročně. Při potřebě 13.000 bytů ročně dle analýzy

magistrátu dokonce necelých 24 let.

Absorpce nového metropolitního plánu

Zdroj: 4ct s.r.o., HMP



Section Break
Recyklace města v praxi



Ve chvíli kdy nám dojdou brownfieldy, bude muset nová

generace, buď skutečně recyklovat město, nebo

nechat město růst za jeho okraj. Dnes nevytěžené

kapacity tak budou reprezentovat 1/5 budoucího stavu.

Tedy tam kde jsme místo 12 pater povolili jen 6, bude

muset další generace vystavět pater 30.

Recyklace města v praxi

Zdroj: CREEX, HMP



Section Break
Počet obyvatel ČR v roce 2050+ a Kraje



Jen do roku 2050 může ČR 

zaznamenat nárůst obyvatelstva o 

1,4 milionů, což Praha sama jistě  

„neunese“.

V minulém týdnu uveřejněná studie

Konsorcia D 2050, potvrzuje naplnitelnost i

potřebu plánovat ČR v roce 2050 na 12

milionů obyvatel, s výhledem 15 milionů

obyvatel ČR na přelomu tisíciletí.

Počet obyvatel ČR v roce 2050

JHČ + 85 203 obyvatel
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ULK + 109 431 ob.

JMK + 157 358 ob.

OLK + 84 394 ob.

LBK + 58 777 ob.

Zdroj: Konsoricum D2050



Celkové HDP by tak při úvaze lineárního nárůstu obyvatelstva dosáhlo v roce 2050 hodnoty 

12 027 735 mil Kč. Zjednodušeně co 1 nový obyvatel to 1.000.000 Kč do HDP ročně.

Nárůst v CZK



Section Break
Novoroční přání



Krom zdraví a štěstí do nového roku bych VNám moc přál, abychom v příštím roce mnohem méně 

slýchali „Já mýslím“. 

Novoroční přání



Thank you
Děkuji za Vaši pozornost.


