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Praha

PRAHA Bohaté město automaticky
neznamená, že v něm žijí pouze bo-
hatí lidé. Žít v metropoli s mnoha-
miliardovým rozpočtem je naopak
mnohem nákladnější a chudoba
mezi jejími obyvateli je přítomná,
leč méně viditelná. A pandemie,
válka na Ukrajině, inflace a energe-
tická krize bídu lidí ještě výrazně
prohloubily.
„Chudoba je obecně vnímaná ja-

ko problém té nejméně majetné
skupiny obyvatel. Zapomíná se ale
na lidi, kteří na tom sice nejsou tak
strašně špatně, ale nejsou na tom
dobře,“ popsala situaci v Praze při
panelové debatě pořádané Českou
asociací streetwork (ČAS) Lucie Trli-
fajová z Centra pro společenské
otázky a sociologické otázky Akade-
mie věd ČR.
V Praze podle ní existují čtyři fak-

tory, které zhoršují sociální situaci
místních. Hlavní město je napří-
klad specifické tím, že i lidé se sluš-

nýmplatemna tomnemusí být úpl-
ně dobře, protože mají velmi vyso-
ké náklady na bydlení.
Dále Trlifajová při-

pomíná, že po-
vážlivě znevý-
hodněni jsou
lidé v exeku-
cích, proto-
že nezabavi-
telná částka
nezohledňuje
místo bydliště. Li-
dem tak na vyžití zbu-
de stejně jako dlužníkům v ji-
ných městech, ale přitom je
jejich život nepoměr-
ně nákladnější.
Třetím jevem

jsou mzdy lidí
na nekvalifiko-
vaných pozi-
cích. Ačkoliv na-
příklad vrcholo-
ví manažeři mají v
hlavnímměstě zpravi-
dla násobně vyšší platy, takový
pražský pošťák si musí vystačit se
stejnou mzdou jako jeho vesnický
kolega. Posledním problémem je

podle Trlifajové fakt, že si lidé sice
zvládají v Praze dorovnávat životní
úroveň různými brigádami a přivý-
dělky, ale jde o takzvanou „prekér-
ní práci“ – tedy o práci s nejistým
pracovním vztahem, která je založe-
na na dohodách nebo švarcsysté-
mu. Ten je charakteristický tím,
že lidé fakticky fungují jako za-

městnanci, ale formál-
ně jsou vedeni jako
živnostníci, a ne-
jsou tudíž tolik
chráněni jako v
řádném pracov-
ním vztahu.

Finanční situace
se zhoršila

Finanční situace Pražanů se
za poslední tři náročné roky
ještě zhoršila. „V roce 2019
bylo sedm procent lidí v Praze
v exekucích a v roce 2021 neby-

lo 16 procent domácností připra-
veno zaplatit nečekaný výdaj ve
výši 13 tisíc. Stačí tedy vysoké zálo-
hy za energii nebo rozbitá pračka a
je problém,“ uvádí některá statistic-
ká zjištění Trlifajová.

Největší problém, který stahuje
nejen nižší, ale i střední třídu do
chudoby, je drahé bydlení. Obzvláš-
tě nájemní bydlení, o které je nyní
v Praze kvůli drahým nemovitos-
tem a vysokým úrokům u hypoték
enormní zájem, v poslední době vý-
razně podražilo.
„V Praze je ohroženo ztrátou byd-

lení 20 procent lidí, což je největší
podíl v Česku. Ve většině ostatních
krajích je to přitom pouze kolem
sedmi procent,“ vysvětluje Jan Klu-
sáček z Iniciativy za bydlení s tím,
že ohrožená je každá domácnost,
která dává na bydlení více než 40
procent svých příjmů. V Praze v ta-
kovýchto domácnostech žije 40–50
tisíc lidí,“ dodává.

Nadějně rozjeté projekty
Podle odborníků na sociální oblast
se v Praze v uplynulém období vel-
mi dařilo zabydlovat lidi v nouzi.
„Stávající radní pro bydlení Adam
Zábranský (Piráti) dokázal udělat
téma z veřejného bydlení. Aktivizo-
val velmi poddimenzovaný bytový
fond hlavního města. Změnil také
parametry, podle kterých se byty

přidělují, a dostal je k lidem, kteří
je do té doby neměli šanci získat,“
chválí ředitel Centra sociálních slu-
žeb Praha Martin Šimáček. Věci po-
dle něj pomáhá také to, že Praha za-
čala masivněji stavět a při výstavbě
vyčleňovat část bytů pro veřejné
bydlení.
Šimáček podle svých slov doufá,

že nové vedení města zachová fun-
gování Městské nájemní agentury
(MNA) a kontaktních míst pro byd-
lení. MNA funguje jako prostředník
a garant mezi nájemcem a pronají-

matelem a pomáhá tak na bydlení
dosáhnout. Kontaktní místa zase
poskytují komplexní poradenství
pro lidi v bytové nouzi.
Sociální vyhlídky Pražanů ale ne-

jsou nikterak pozitivní. ČAS ještě
před volbami zpracovala analýzu
volebních programů pražských po-
litických stran z hlediska sociální
problematiky a anketu mezi politi-
ky o některých palčivých sociál-
ních otázkách. „Z oblasti sociální
prevence je toho v programech
pražských politických stran velmi
málo. V odpovědích už byli politici
o něco sdílnější, ale všechno to byly
pouze dost obecné odpovědi,“ hod-
notí ředitelka ČAS Martina Zikmun-
dová.
Podle Šimáčka bude pro Pražany

také důležitý osud Balíčku okamži-
té pomoci pro Pražany, který měs-
to schválilo letos v červnu – a to ve
výši přesahující 800 milionů ko-
run. „Pokud tohle všechno Praha
dokáže dotáhnout do konce, tak
bude prvním městem v Česku, kte-
ré si dokázalo vyrobit krátkodobou
záchrannou síť pro své občany,“
míní Šimáček.

STARÉ MĚSTO I přes velké problé-
my se statikou počítají stavbaři s
tím, že rekonstrukce bývalého hote-
lu InterContinental na konci Paříž-
ské ulice bude dokončena v příštím
roce. Kvůli nedostatečné kvalitě pů-
vodních stavebních prací probíhají-
cích za vrcholného socialismu od
roku 1968 až do 1974, ale i necitli-
vým zásahům zejména v devadesá-
tých letech byl hotel ve špatném sta-
vu.
„Stavba jako by byla plánována

s životností tabulkových padesáti
let, bez ohledu na ekonomiku její-

ho provozu, nároky na opravy a
údržbu, od zásadních defektů že-
lezobetonového skeletu až po geo-
metrickou nepřesnost, která se na
desítky procent vzdaluje od toleran-
cí stavebních norem,“ říká pro MF
DNES Marek Tichý, hlavní archi-
tekt a autor projektu přestavby.
Pro rekonstrukci využili stavbaři

zcela nové techniky například pro
účely renovace betonu. Diagnosti-
ka stavu betonových konstrukcí
byla svěřena Kloknerovu ústavu
ČVUT. Vznikl tak model stavby s
údaji o odebraných vzorcích a na

základě toho pak postupy oprav
pro typická poškození. „Ani to však
nestačilo k úplné nápravě a některé
části stavby bylo třeba zcela nahra-
dit,“ přibližuje Tichý.
Co do interiéru, rukama restaurá-

torů procházejí všechny zachované
prvky a umělecká díla hotelu. Řada
z nich se ale dochovala jen částeč-
ně nebo vůbec. Do celého procesu
se proto zapojilo několik převážně
rodinných řemeslných firem i reno-
movaných současných umělců.
„Například křišťálové lustry vý-

tvarníka Reného Roubíčka evokují-

cí motiv přírody, který se prolíná
výtvarným pojetím celého hotelu,
jedna ku jedné zrestauroval sklář-
ský ateliér Bejvl,“ doplňuje archi-
tekt. Sérii svítidel doplní betonový
strop konferenčního sálu.

Azbest ve vzduchu
Oprava slavného hotelu vminulosti
přinesla pochybnosti u místních,
sousedé z okolí stavby si stěžovali
na způsob odstraňování karcino-
genního azbestu, kterého dělníci
při rekonstrukci našli až 35 tun. Po-
dle hygieniků se s ním ale nakláda-

lo dle norem. „Je třeba uvědomit si,
že azbest byl v době vzniku hotelu
hojně používaným materiálem,
jeho přítomnosti jsme si tedy byli
vědomi a od počátku uvažovali o
jeho likvidaci bezpečnými způso-
by,“ dodává Tichý.
Hotel se v roce 2023 otevře jako

Fairmont Golden Prague. Součástí
budou do původní podoby renovo-
vaná vstupní hala s řadou nových i
restaurovaných uměleckých děl, re-
staurace, kavárny, bary a obchodní
jednotky přístupné veřejnosti.
—Matěj Nejedlý

Jako novéRukama restaurátorů
procházejí všechny zachované prv-
ky a umělecká díla hotelu.
Foto:MilanBureš

„Byty se nyní
dostaly k lidem,
kteří je doteď
neměli šanci získat.“
Martin Šimáček
ředitel Centra soc. služeb Praha
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InterContinental i přes problémy příští rok otevře

Chudoba je jen méně vidět
Každý pátý obyvatel hlavního města je ohrožen ztrátou bydlení, Praha však začala stavět byty

PRAHA Na lince A kvůli opravě tra-
ti až do neděle nejezdí metro mezi
stanicemi Skalka a Depo Hostivař.
V denním provozu je zavedena ná-
hradní autobusová doprava XA ve-
dená po trase Skalka – Nové Strašni-
ce – Depo Hostivař. Soupravy met-
ra se do opravovaného úseku vrátí
v pondělí 31. října ráno.
Modernizací tratě mezi stanicemi

Skalka a Depo Hostivař začíná po-
stupná obnova soustavy staničních
počítačů zabezpečovacího zařízení
na lince A. Potrvá asi tři roky, nákla-
dy přesáhnou 232 milionů korun.
Nynější zabezpečovací zařízení je

zhruba 20 let staré. Celý úsek od
Depa Hostivař po Dejvickou se má
podle předpokladů dopravce zmo-
dernizovat nejpozději do konce
roku 2024. Úsek od Dejvické po Ne-
mocnici Motol i samotná stanice
Dejvická mají novější vybavení z
roku 2015. Elektronický zabezpečo-
vací systém označovaný LZA umož-
ňuje automaticky řídit soupravu
metra pod dozorem strojvedoucí-
ho, dodržovat zadaný jízdní řád a
dokáže bez obsluhy v konečné ob-
rátit soupravu. (ČTK)

Počasí v kraji více informací
pocasi.iDNES.cz

Na budově ministerstva vnitra
budeminimálně týden viset čes-
ká a ukrajinská vlajka, upro-
střed se nachází podobizna rus-
kého prezidenta Vladimira Puti-
na ve vaku na mrtvoly. Má to
značit výročí spojení vzniku sa-
mostatného Československa
s poukazem na odhodlanost brá-
nit demokratické hodnoty svr-
chovaného státu, které vzniklo
na základě iniciativy ministra
Víta Rakušana (STAN) a spolku
Dekomunizace. „Přál bych nám,
abychom i v tomto těžkém obdo-
bí nadále prokazovali odvahu a
odolnost jako zakladatelé Česko-
slovenska v roce 1918,“ uvedl Ra-
kušan. „Nezávislost a svoboda,
kterou jsme tehdy získali, se sta-
la samozřejmostí. Tato éra skon-
čila a tváří v tvář agresorovi zase
a znovu ukážeme, že ji budeme
bránit a bojovat za ni hrdě pod
českou vlajkou,“ doplnil. „For-
ma připomínky je zkonzultová-
na s bezpečnostními složkami,“
uvedl Rakušanův mluvčí Jakub
Veinlich. (ČTK)
Foto: TomášKrist, MAFRA
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