
Zastupitelstvo hlavního města Prahy 

 

vědomo si své odpovědnosti za pozitivní a dlouhodobě udržitelný rozvoj hlavního města Prahy:  

- jako centra kultury a vzdělanosti v České republice,  

- jako hlavního místa turistického ruchu v České republice,  

- jako klíčového ekonomického motoru České republiky,  

- jako přirozeného centra poskytování služeb v České republice, 

které se chce prezentovat jako město: 

- s bohatou historickou tradicí, 

- s nabídkou kvalitní kultury, gastronomie, 

- s nabídkou kvalitního ubytování, trávení volného času, sportovního vyžití, 

- s čistými ulicemi. 

s respektem ke svobodě jednotlivce a jeho práv, která však musí respektovat svobodu a práva 

ostatních. 

V okamžiku znovuobnovování společenského, kulturního a podnikatelského života a cestovního 

ruchu v historickém centru Prahy po pandemii koronaviru rozhodlo se přijmout tyto základní 

vize pro přijetí okamžitých opatření a zároveň pro zpracování ucelenější střednědobé strategie  

v jednotlivých oblastech, které mají přímý dopad na vnímání Prahy a jejího historického centra 

v celoevropském a celosvětovém kontextu. 

 

Praha svobodná 

Praha chce být vnímána jako město svobodných a svobodu ctících obyvatel, kteří rádi uvítají 

v Praze návštěvníky. Praha chce a bude vítat návštěvníky, kteří dodržují stanovená pravidla, 

respektují ducha, tradici a přirozený řád historické Prahy a nezneužívají její pohostinnosti a 

přátelského klimatu. Stejné hledisko bude uplatňovat i na podnikání a jeho dopady na obyvatele. 

 

Praha přirozená  

Praha chce být městem, ve kterém se bydlí, podniká i relaxuje. Praha nechce a nemůže připustit, 

aby se z historického centra města stal jeden velký ubytovací nebo kancelářský komplex. Do 

centra města patří především lidé, kteří v něm bydlí a žijí a ani vzrůstající počet turistů nás nemá 

vést k dojmu, že by tam žít a být neměli. Naopak. Lidé, kteří v centru bydlí a žijí, ale i ti, kteří 

v něm provozují různorodé obchody, služby, jsou ti, kteří stráží hodnoty a tradice, na kterých 

historické centrum stojí. Musí být zájmem města, aby se našel vyvážený vztah mezi místními 

občany a návštěvníky, mezi turistickými atrakcemi a službami a potřebami těch, co žijí v centru.    

 

Praha podnikající  

Praha chce vytvářet podmínky pro podnikání v historickém centru města, které citlivě respektuje 

a posiluje „genius loci“, navazuje na tu nejlepší historii a tradici, která v daném místě 

existovala, vhodně rozšiřuje a doplňuje služby, které v historickém centru zanikly a k danému 

místu patří nebo jsou v daném místě potřeba. Praha je připravena aktivně podporovat ty 

podnikatele, kteří budou respektovat podmínky podnikání v historickém centru stanovené zákony 

a vyhláškami a strategickými dokumenty Prahy. Praha nechce a nebude tolerovat zneužívání či 



obcházení zákonů a pravidel, nebude mlčet a nečině přihlížet poškozování dobrého jména Prahy 

od těch, kteří zákazníky obelhávají nebo okrádají. Praha bude spolupracovat a podporovat 

podnikatelské spolky a sdružení, které budou společně s městem vytvářet vkusnou, klientsky 

orientovanou nabídku služeb, která bude zároveň respektovat tvář historické Prahy v moderním 

světě a budou schopni se svými členy takové principy dodržovat, vymáhat a propagovat.  

 

Praha čistá 

Praha chce být vnímána jako město čisté a kultivované. Historické centrum se musí stát výkladní 

skříní pořádku a čistoty, protože dojem z celého města si každý udělá podle toho, jak se město 

chová ke svému srdci. Praha musí dokázat udržet historické centrum města v čistotě a musí 

k tomu vést i občany, podnikatele a návštěvníky. netoleruje. Srdce Prahy musí být chloubou 

všech Pražanů. 

 

Praha bezpečná 

Praha chce patřit i nadále k nejbezpečnějším metropolím ve světě. Proto musí systematicky 

posilovat prevenci, zároveň  nesmí podceňovat  potírání nežádoucích jevů a drobné kriminality 

či narušování veřejného pořádku v ulicích. Jen důsledný tlak městské a státní policie 

v historickém centru Prahy může vést k omezení kapsářství a jiné drobné kriminality, dealerství 

drog, klamavé žebrotě či okázalému bezdomovectví. Ulice města nejsou součástí zábavního 

centra, jsou tepnami patřícími všem a nikdo nemá nárok na zneužívání pohostinnosti Pražanů. 

Centrum města se musí stát symbolem bezpečí pro každého Pražana či návštěvníka. 

 
 

Praha chytrá v dopravě  

 

Praha musí primárně zajistit nezbytnou dopravní obslužnost centra města pro bydlící a 

zásobování, ale musí také umožnit všem Pražanům možný příjezd zejména za prací, vzděláním a 

kulturou v případě jejich potřeby. Praha musí stanovit a tvrdě vymáhat podmínky pro využívání 

komunikací v centru města pro zásobování nebo poskytování služeb zejména vjezd vozidel nad 

3,5 tuny. Podnikání v centru sebou nese přirozená omezení a mezi ně patří, že zásobování 

probíhá převážně mimo dobu, kdy je centrum plné lidí. Stejně tak není možné a přijatelné, aby 

v centru města vzácná místa k parkování obsadili autopůjčovny se svými vozovými parky či 

turistická „autobusová nádraží“ zneužívající rezidentní parkovací zóny nebo části komunikací. 

Pro úspěšné zklidnění dopravy v centru je nutné urychlit výstavbu dopravních tepen mimo 

centrum a výstavbu parkovacích terminálů, parkovacích domů a P+R s přímou návazností na 

MHD. Doprava je nezbytnou součástí potřeb a obsluhy bydlících, ale i ostatních Pražanů a 

veškerá opatření musí být realizována s tímto hlediskem. 

 

Praha pohledná a vlídná 

Praha má zájem omezit vizuální smog, který znetvořil její tvář a snížil tak její mimořádnou a 

neopakovatelnou hodnotu. Praha má zájem spolupracovat s odborníky v oblasti reklamy a 

marketingu, designu a umění proto, aby se Praze vrátil její tradiční historický lesk s využitím 

dostupných a vhodných technických a technologických prostředků moderní doby.  Musí být 

bytostným a přirozeným zájmem všech, aby se nepoškozovala dobrá značka Prahy nevkusnou 

reklamou, vtíravými službami či nabídkou produktů, které s Prahou či s Českou republikou 

nemají nic společného. Proto každý, kdo sladí či přizpůsobí svůj vizuální styl s potřebami a 

zájmy města, bude vítán.   


