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Silné stránky hlavního města Prahy
Silná značka Prahy / SS—1
Silná značka města vycházející z historických a kulturních hodnot / SS—1.1
Genius loci, rozmanitost a velikost Prahy / SS—1.2
Mezinárodní značka Praha spojená s kulturou / SS—1.3

Výhodná a atraktivní poloha / SS—2
Aglomerační ekonomika globálního města s diverzifikovanou ekonomickou základnou / SS—2.1
Geografická poloha města / SS2.2
Imigrační atraktivita Prahy a předpoklad populačního růstu / SS2.3

Sociální bezbariérovost a prostupnost města/ SS—3
Vysoká kvalita života / SS3.1
Příhodná struktura imigrace, předpoklad integrace a kulturní různorodosti / SS3.2
Diverzifikovaný a flexibilní pracovní trh / SS3.3

Hodnotná městská krajina a environmentální kvality / SS—4
Geomorfologicky pestrá krajina jako základ přírodní rozmanitosti města / SS4.1
Funkční systém separovaného sběru odpadu / SS4.2
Zlepšená kvalita vody ve Vltavě / SS4.3
Dostupné přírodně zajímavé okolí s přírodními krajinnými hodnotami / SS4.4
Rozvinutý systém ochrany před povodněmi / SS4.5
Prostorová rezerva města pro kvalitní život / SS4.6
Kontinuita vývoje jádra města / SS4.7
Heterogenita a vrstevnatost architektury, pluralita urbanistických schémat / SS4.8

Problémy v hlavním městě Praze
Snižující se ekonomická konkurenceschopnost a pozice Prahy v Evropě / PR—1
Nedostatky podnikatelského prostředí v Praze / PR1.1
Celková nedostatečná péče o investory / PR1.2
Bariéry pro větší účast žen na pracovní síle / PR1.3
Bariéry účasti cizinců na pracovní síle / PR1.4
Nedostatečná podpora trvale udržitelného cestovního ruchu / PR1.5
Deficit energetické efektivity pražské výstavby / PR1.6
Nedostatečná integrace do evropských dopravních sítí / PR1.7
Monotematická nabídka pro kulturní turismus orientovaná na kulturně-historické dědictví / PR1.8

Degradace urbánního prostřední města / PR-2
Chybějící nebo špatně fungující vazby pro pohyb po městě / PR2.1
Negativní vliv dopravy na veřejný prostor / PR2.2
Neucelená parkovací politika / PR2.3
Dominantní pozice dopravy v plánování prostorového rozvoje města / PR2.4
Nesystematický rozvoj lokálních center/jader aktivit / PR2.5
Nekoncepční přístup k veřejným prostorům města / PR2.6
Kompozice krajiny města ve městě a za městem / PR2.7
Bariéry ve využívání veřejného prostoru pro spontánní jednání a aktivity oživující město / PR2.8
Nedostatečná vybavenost lokálních center kulturně-komunitním zázemím, aktivitami a službami / PR2.9
Degradace funkce a významu centra města / PR2.10

Nedostatečná participace obyvatel i institucí na rozvoji města / PR—3
Narušení místních komunit a nefunkční interakce mezi obyvateli a správou města / PR3.1
Nízká nebo žádná participace občanů / PR3.2
Nedostatečná účast obyvatel na spolurozhodování o městě a jeho prostředí / PR3.3

Nepřipravenost Prahy na probíhající demografické změny / PR—4
Nerovnovážný sociální vývoj a narůstající sociální tlak / PR4.1

Zanedbávaný kulturní kapitál města / PR5
Kultura jako nedostatečně rozpoznaná strategická příležitost rozvoje Prahy / PR5.1
Nedostatečné nástroje podpory kultury a umění / PR5.2
Služby a fungování kulturních institucí na úrovni neodpovídající evropské metropoli / PR5.3
Nízká spolupráce mezi aktéry v oblasti podpory rozvoje kultury a umění (stát, Praha, městské části) / PR5.4
Nedostatečné podmínky pro rozvoj živého umění / PR5.5

Nedostatečné odstraňování prvků snižujících kvalitu života / PR6
Znečištění ovzduší v Praze / PR6.1
Hluk ve městě / PR6.2
Nízká míra materiálového využití odpadu / PR6.3
Potřeba zvýšení atraktivity veřejné dopravy / PR6.4
Nedosažení moderních standardů fungování technické infrastruktury / PR6.5

Klesající výkonnost vzdělávacího systému / PR7
Nedostatečné využití potenciálu výzkumu, vývoje a inovací / PR7.1
Nízká výkonnost vzdělávacího systému od mateřských škol po vysoké školy / PR7.2
Konkurenceschopnost absolventů středních a vysokých škol nedosahuje svého potenciálu / PR7.3
Nesystematická a neefektivní motivace obyvatel k udržitelnému městskému životnímu stylu / PR7.4

Nedostatečně koordinovaný systém řízení a plánování v Praze / PR8
Nedostatečná odolnost města vůči pohromám / PR8.1
Nekoncepční rozvoj města a regionu generující vysokou mobilitu, absence systému regulace dopravy (PR8.2)
Potřeba užší integrace a preference veřejné dopravy / PR8.3
Absence celoměstského systému managementu rozvoje města / PR8.4
Neefektivní a nesystémové správní a územní rozdělení města / PR8.5
Nedostatečná spolupráce a nekoordinovanost aktivit hl. m. Prahy a Středočeského kraje (PR8.6)
Pasivní majetková politika města / PR8.7
Nekoncepční bytová politika města a městských částí / PR8.8
Nedostatečný sběr a analýza dat o pražské kultuře / PR8.9
Nekoordinovaná a nefunkční správa městské zeleně / PR8.10

Potenciály rozvoje
hlavního města Prahy
Potenciál rozvoje pracovního trhu a inovačního podnikání / P1
Komparativní výhoda v nabídce pracovní síly / P1.1
Koncentrace subjektů výzkumu, vývoje a inovací na území města / P1.2
Tvůrčí obyvatelé a silná koncentrace kulturních a kreativních průmyslů / P1.3

Potenciál využití kvalitní dopravní a technické infrastruktury / P2
Dobře založený systém veřejné dopravy s vysokou mírou využívání / P2.1
Příznivé podmínky pro redukci automobilové dopravy v místní uliční síti / P2.2
Dobrá dostupnost sítí elektronických komunikací a vysoký stupeň kolektorizace v centrální části města / P2.3
Vysoká technická úroveň energetické infrastruktury s příznivým vlivem na životní prostředí / P2.4

Potenciál pro aktivní občanskou společnost / P3
Nabídka environmentálního vzdělávání / P3.1
Identifikace obyvatel s Prahou, potenciál obnovy lokálních identit, posílení vztahu obyvatel k městu a participace / P3.2
Volnočasová a vzdělávací infrastruktura s potenciálem aktivizovat kulturně-komunitní život v lokalitách / P3.3
Angažovaný občanský a kulturní sektor s pozitivním dopadem na rozvoj města (lokalit) / P3.4
Vysoká koncentrace institucí a velká nabídka aktivit v kultuře a umění v centru města / P3.5
Koncentrace subjektů s potenciálem rozvoje vzdělávacích pr gramů na podporu kreativity a talentů / P3.6
Kontinuální kulturní tradice Prahy / P3.7
Hustá síť samosprávy a zpětná vazba v „malých“ městských částech / P3.8

Výzvy pro rozvoj hlavního města Prahy
Příležitosti
= s távající a pravděpodobné budoucí vnější vlivy –
pozitivní vhodné k využití, negativní nutné k řešení
Potenciál Prahy jako inspirativního rozvojového pólu růstu,
konkurenceschopného hubu střední Evropy srovnatelného s významem Vídně či Mnichova
Podpora pozice Prahy jako přirozeného partnera evropských metropolí
aspirujícího na pozici lídra – s leadershipem/guru v oblastech, jako je
vzdělanost, kulturně kreativní průmysly a ekonomika, kreativita apod.
Posílení pozice Prahy v nabídce pro cestovní ruch a propojování unikátního kulturního
dědictví světového významu se současnými trendy na úroveň světového lídra turismu
Příležitost k posílení pozice sebevědomé metropole světového významu, na kterou jsou jejich
obyvatelé hrdí a zároveň se aktivně podílejí na jejím budování (posílení občanské společnosti)
Reforma financování vědy a výzkumu – posílení podpory kvality na úkor kvantity
Dynamický rozvoj nových technologií a inovací ve všech oborech vlast
ních pro městskou samosprávu – koncepty Smart Cities,
Sustainable City, Green City, Zero Emission, Sustainable Mobility apod.
Pokračující globalizace a možností propojení Prahy
s globálními ekonomickými centry, mezinárodní networking
Umístění významné výzkumné nebo politické organizace
evropského či mezinárodního významu do atraktivního prostředí Prahy
Příležitost efektivně využít externí zdroje financování,
například evropské fondy na rozvoj infrastruktury
Trend udržitelného rozvoje obnovitelných zdrojů energie,
zvyšování energetické účinnosti a snižování environmentální zátěže
Příliv vzdělaných a nadaných lidí z jiných regionů země či ze zahraničí

Hrozby
= n egativní výzvy nutné k řešení
Přeliv části vlivu, významu a dobrého jména Prahy do Vídně, Varšavy, Bratislavy, Budapešti apod.
Propad do provincionálního postavení vůči středoevropským metropolím, ztráta atraktivity
pro sídla nadnárodních firem a institucí, ztráta postavení hezkého města, kde se dobře žije
Ekonomická recese či výkyvy – pokles ekonomického růstu, inflace,
nezaměstnanost a z toho vyplývající bezpečnostní ohrožení
(extrémismus, terorismus, válka v blízkém regionu, masivní příliv uprchlíků)
Zvýšené sociální napětí, růst sociálních bariér
a podcenění role integrace a migrace v globalizovaném světě
Klesající výkonnost vzdělávacího systému v České republice
způsobující ztrátu atraktivity univerzit v evropském kontextu a odliv studentů
Oligarchizace rozhodování na centrální nebo evropské úrovni
Nedostatečné legislativní předpisy k vyvlastnění chátrajících
chráněných památek, které vede tak jejich ohrožení
Negativní vlivy legislativních změn na národní nebo evropské úrovni
Vyhrocení nerovnovážného rozvoje státu dané dominantním
postavením Prahy jako jednoho z pólů evropského rozvoje a ostatními
regiony s málo výraznými mezikrajskými rozdíly v hospodářské výkonnosti

Schéma rozdělení hlavních zjištění analytické části
Silné stránky hlavního města Prahy
= stávající příznivé charakteristiky
hlavního města Prahy

Silné stránky
nedostatečně využité:

Problémy v hlavním městě Praze
= stávající rizikové a negativní charakteristiky
hlavního města Prahy

Potenciály rozvoje hlavního města Prahy
= nedostatečně využité příznivé charakteristiky
hlavního města Prahy (silné stránky),
jejichž aktivizace by byla pro město velmi příznivá

Výzvy pro rozvoj hlavního města Prahy
= stávající a pravděpodobné budoucí vnější vlivy
- pozitivní vhodné k využití: Příležitosti

- negativní nutné k řešení: Hrozby
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