
Developerský ráj na zemi   
 
       Dnes vám povím o ráji. Ne však o ráji nebeském, ale o ráji na zemi, který máte, milí Pražané, 
doslova na dosah ruky. Nepomátl jsem se ani nepil přes míru. Přemítáte-li nyní, kde by se ten Eden 
ukrytý v nitru velkoměsta měl nacházet, a jak je možné, že jste o něm do této chvíle neměli               
ani potuchy, nic si z toho nedělejte. Znamená to toliko, že jste prozatím nejspíš nezavítali                   
na internetové stránky žádného z významných developerů. Tam se to pozemskými ráji v dosahu 
pražské integrované dopravy jenom hemží. Dnes už snad není pražského předměstí, v němž by se 
aspoň jeden takový developerem stvořený „ráj“ nenalézal.  
       Na několika nejnázornějších příkladech vám ukážu, jak má takovýto imaginární ráj – produkt 
představivosti a kreativity pracovníků inzertních oddělení developerských společností – vypadat.   
Jsem přesvědčen, že po tomto krátkém exkurzu do osobitého žargonu prodejců realit shledáte,          
že mnou užívané označení „developerský ráj“ je v tomto kontextu opodstatněné. Zároveň se vám ale 
pokusím vylíčit, jak tyto „ráje“ vypadají ve skutečnosti, jež bývá zpravidla o poznání méně idylická.  
 
       Základními atributy developerských rájů jsou zeleň, příroda, klid a bezpečí. O jednom z mnohých, 
postaveném nedávno na severním okraji Hloubětína a pojmenovaném „Panorama Kyje“, se na webu 
developera píše: Chcete mít z oken bytu výhled do krásné krajiny a pěšky si dojít na metro? Chcete 
mít bohaté nákupní možnosti doslova za rohem a zároveň žít obklopeni klidem? V docházkové 
vzdálenosti od stanice metra „B“ Rajská zahrada, na prosluněných svazích stoupajících z pražské 
kotliny, se nachází jedna z posledních nezastavěných lokalit dýchajících přírodou a oplývajících 
nádherným jižním výhledem. Návštěvníci této lokality často přiznávají, že bydlet zde by muselo být 
velmi příjemné a povznášející – ruch velkoměsta zůstává někde v dáli a ničím neruší zpěv ptáků         
a harmonický klid. Sen o bydlení s výhledem v blízkosti metra se teď může stát skutečností.1 
Abstrakta „klid“ a „příroda“ jsou zde zhmotněna, takže nás mohou obklopovat, mohou dýchat,             
a dopřávat nám tak pocit harmonie, ačkoliv se nacházíme pár minut chůze od stanice metra, dopravní 
tepny Chlumecká, železniční trati a kbelského letiště… 
       Podobně v  případě projektu „Nové Měcholupy II“, který je situován mezi Hornoměcholupskou       
a souběžnou Janovskou ulicí na východním okraji sídliště Horní Měcholupy, developer tvrdí, že zde   
na každém kroku člověk naráží na dokonalé skloubení přírody a velkoměsta. Vždyť kdo by dnes 
nechtěl bydlet pár metrů od krásné přírody, a přitom se všemi výhodami města pod okny?2 Pravda, 
během patnácti dvaceti minut svižné chůze byste došli do hostivařského lesoparku nebo                   
do malebného údolí Botiče. Nedočtete se zde však jiné podstatné informace o této lokalitě –              
že Hornoměcholupská je jednou z nejfrekventovanějších ulic na Praze 15 a že jen několik set metrů           
odtud se nachází hlučné překladiště přepravních kontejnerů uprostřed rozlehlé průmyslové zóny. 
Záměrem developerů je tedy vzbudit dojem skloubení neskloubitelného – klidného a bezpečného 
života na venkově s přírodou přímo „za humny“ se všemi výhodami bydlení v rušném velkoměstě. 
       Investor projektu „Bydlení v Hostivaři“ pak využil této iluze pro vytvoření základního reklamního 
sloganu: Ideální bydlení v centru města a přesto v přírodě.3 Že Hostivař nelze považovat za centrální 
pražskou čtvrť, je při pohledu do mapy zcela zřejmé. Neméně zavádějící je však označování dané 
lokality jako „přírodní“. Skutečně se sice nachází pár minut chůze od „domestikované přírody“ 
lesoparku, ale zároveň jenom několik desítek metrů od přetížené Švehlovy ulice na jihu a železniční 
trati na severu.  
 
       Cílem tohoto příspěvku nebylo v první řadě vás pobavit (byť přiznávám, že mě některé projevy 
developerské fantazie rozesmály víc než lecjaký „zábavný“ pořad v televizi), ani vám vzít naději, že lze 
najít ideální bydlení. Třeba už jste ho našli. Především jsem chtěl ty, kteří váhají, zda se ze starého 
činžáku či paneláku přestěhovat do novostavby, přimět, aby se při svém rozhodování nespoléhali      
na atraktivní obrázky a sliby, s nimiž se na internetu roztrhnul pytel. A na všechny ostatní, kteří se 
v dohledné době nikam stěhovat nechystají, apeluji, aby se aktivněji,  než je v Praze obvyklé, zajímali 
o dění v okolí svého bydliště. Nemělo by se vám pak stát, že po návratu z letní dovolené budete 
s údivem zírat, jak na dosud nezastavěné parcele pod vašimi okny vyrůstá další developerský ráj     
pro několik set rádoby vyvolených šťastlivců, nebo – v tom lepším případě – „jen“ bezobsažná 
plechová hala dalšího supermarketu s rozlehlým parkovištěm.  
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1 http://www.ekospol.com/cs/byty/panorama-kyje/popis-projektu/  
2 http://www.ekospol.cz/cs/projekt/mecholupyII/locality  
3 http://www.bydlenivhostivari.cz/  


