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Pražská plynárenská, a. s. www.ppas.cz

Pražská teplárenská, a. s. www.ptas.cz

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK Praha),
Úsek dopravního inženýrství (ÚDI)

www.tsk-praha.cz

• Ročenka dopravy Praha (roční periodicita)
el. verze: rubrika Doprava – Pro odborníky

• Rubrika Doprava – Pro odborníky

Další informační zdroje jsou uvedeny v kapitole F.



D1 EKONOMIKA, PRÁCE, FINANCE

Z hlediska výkonnosti ekonomiky regionu má hl. m. Praha zcela výsadní postavení. Přesto i v Praze,
která je na tom z hlediska ekonomické výkonnosti mezi regiony České republiky nejlépe, se projevil
vliv hospodářské recese. Region Praha vytváří téměř čtvrtinu celostátního HDP. V přepočtu HDP na
1 obyvatele v paritě kupní síly dosahuje ČR cca 81,3 % průměru zemí EU, ale v případě Prahy objem
regionálního HDP na 1 obyvatele překračuje několik let průměr EU o více než polovinu. V roce 2008
převýšila Praha průměr zemí Evropské unie (EU27) o více než 70 %. Vysoká úroveň tohoto ukazatele je
pro metropole typická a je ovlivněna některými okolnostmi, které jsou úzce spojeny s ekonomickými
podmínkami života v těchto městských aglomeracích. Je to odlišná hospodářská struktura oproti ostatním
regionům, dále vysoká úroveň mezd, ale i velký objem dojížďky za prací a také lokalizace či registrace
sídel významných ekonomických subjektů ve městě.

Charakteristickým rysem vývoje pražské ekonomické základny je dlouhodobá výrazná pozice obslužné
sféry a menší význam výrobních odvětví. Terciární odvětví představují v Praze již dlouhodobě více než
80 % hrubé přidané hodnoty. Také zaměstnanost v této sféře je v Praze výrazně vyšší než v ČR úhrnem,
cca 80 % všech zaměstnaných. Podíl výrobních odvětví na tvorbě přidané hodnoty i zaměstnanosti je
v Praze naopak výrazně nižší, než je celorepublikový průměr.

Průmysl v Praze ztratil na významu, problematické je zejména řešení využití starých průmyslových
areálů. Ty byly často v posledních letech přeměněny na obchodní a kancelářské plochy. Ve stavebnictví
byl dlouhodobě pozorován stoupající trend, v posledních dvou letech dochází ke stagnaci. Mezi významná
odvětví patří v Praze také cestovní ruch, který se stal oporou ekonomického rozvoje města. To, že je
centrum města orientováno na turistický průmysl, je patrné i z fyzického vzhledu budov. Co se týče
návštěvníků Prahy, většinu hostů v pražských hromadných ubytovacích zařízeních tvoří cizinci. Naopak
v ostatních krajích jsou to domácí návštěvníci.

S výkonností ekonomiky bezprostředně souvisí i situace na trhu práce, která se vlivem ekonomické
recese zhoršila, i když v porovnání s vývojem v ostatních regionech ČR je postavení Prahy relativně dobré.
Praha je stále největším regionálním trhem práce v České republice. Charakteristickými rysy dosavad-
ního vývoje jsou na jedné straně vysoká lokalizační atraktivita pražského trhu práce, na druhé straně
schopnost Prahy pokrýt zvýšenou poptávku. To je dáno jak značnou profesní mobilitou vnitřních zdrojů,
tak doposud rychle rostoucími zdroji zahraničních pracovníků. Pražská pracovní síla má ve srovnání
s ostatními regiony výrazně vyšší kvalifikaci. Také průměrné mzdy v Praze dosahují výrazně vyšších hod-
not než v ostatních regionech. Dalším charakteristickým rysem pražského trhu práce je i podprůměrná
míra nezaměstnanosti. Vlivem ekonomické recese se ale i v Praze charakteristiky trhu práce zhoršily.
V roce 2009 se zvýšil počet uchazečů o zaměstnání (meziročně o 71 %) a také samozřejmě i míra
nezaměstnanosti, naopak, snížil se počet volných pracovních míst nabízených úřady práce uchazečům
(meziročně o 66 %).

Makroekonomická data uvedená v následujících tabulkách a grafech jsou platná k listopadu 2010. Spolu
s každoroční aktualizací je prováděna revize a případné opravy dat za poslední tři roky.

Další podrobné informace jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány na stránkách Českého statistického
úřadu, Praha (www.czso.cz, resp. www.praha.czso.cz Regionální pracoviště hl. m. Praha).
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Tab. D1.1 Makroekonomické ukazatele

2005 2006 2007 2008 2009

Hrubá přidaná hodnota celkem [mil. Kč] 642 151 704 608 791 537 834 975 850 577

Hrubý domácí produkt v běžných cenách

– mil. Kč 716 225 780 871 880 566 927 394 946 630

– mil. EURO 24 049 27 552 31 714 37 176 35 810

– mil. PPS 41 903 45 323 51 288 52 820 51 932

Podíl kraje na HDP České republiky v %
(ČR = 100)

24,0 24,2 24,9 25,1 26,1

Vývoj HDP ve stálých cenách,
předchozí rok = 100 [%]

106,7 106,7 109,7 101,7 99,7

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele

– Kč 608 975 659 756 735 980 756 883 761 596

– EURO 20 448 23 278 26 507 30 341 28 810

– PPS 35 628 38 293 42 867 43 109 41 781

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele [PPS]

– ČR = 100 % 208,9 210,2 214,9 214,0 220,4

– EU27 = 100 % 158,3 161,6 171,5 171,7 177,0

Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnance [Kč] 1 065 661 1 125 111 1 262 051 1 281 816 1 303 729

– ČR = 100 % 145,9 145,3 152,8 150,7 153,0

Tvorba hrubého fixního kapitálu [mil. Kč]

– mil. Kč 204 424 241 407 299 404 308 148 .

– na 1 obyvatele [Kč] 173 812 203 964 250 243 251 492 .

– podíl na celkové THFK v ČR [%] 27,6 30,3 33,6 34,9 .

– na 1 obyvatele, ČR = 100 [%] 239,8 263,0 290,2 297,0 .

Pozn.: podle stavu k listopadu 2010

PPS – jednotka pro měření kupní síly Zdroj: ČSÚ

Obr. D1.1 Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele [PPS]

Pozn.: podle stavu k listopadu 2010

PPS – jednotka pro měření kupní síly Zdroj: ČSÚ
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Tab. D1.2 Struktura hrubé přidané hodnoty podle odvětví OKEČ

2005 2006 2007 2008 2009

Hrubá přidaná hodnota celkem [mil. Kč] 642 151 704 608 791 537 834 975 850 577

v tom podíl odvětví [%]:

A Zemědělství, myslivost, lesnictví 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

B Rybolov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C Těžba nerostných surovin 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

D Zpracovatelský průmysl 9,6 9,3 8,7 8,5 8,7

E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 2,9 4,3 4,3 4,2 5,0

F Stavebnictví 5,4 5,2 4,9 5,0 5,5

G Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků
pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

17,5 17,8 16,6 18,1 15,4

H Ubytování a stravování 3,1 2,8 2,4 2,6 2,7

I Doprava, skladování a spoje 12,0 12,9 12,8 12,0 11,8

J Finanční zprostředkování 8,6 8,4 10,0 8,8 8,9

K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu;
podnikatelské činnosti

22,3 21,1 22,9 23,7 24,5

L Veřejná správa, obrana;
povinné sociální zabezpečení

7,2 6,9 6,4 6,3 6,4

M Vzdělávání 3,2 3,1 3,1 3,2 3,3

N Zdravotnictví a sociální péče;
veterinární činnosti

3,0 2,9 2,7 2,6 2,8

O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 5,0 5,1 5,0 4,6 4,4

P Činnosti domácností 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Q Exteritoriální organizace a instituce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pozn.: podle stavu k listopadu 2010 Zdroj: ČSÚ

Obr. D1.2 Hrubá přidaná hodnota podle vybraných odvětví v roce 2009 (běžné ceny)

Pozn.: podle stavu k listopadu 2010 Zdroj: ČSÚ
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Obr. D1.3 Míra inflace, ČR

Pozn.:

– inflace k základnímu období = míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (rok 2005 = 100)

– inflace meziroční = míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen

Zdroj: ČSÚ

Tab. D1.3 Vybrané ukazatele hospodářského vývoje (průmysl, stavebnictví, cestovní ruch)

Měrná
jednotka 2005 2006 2007 2008 2009

PRŮMYSL1)

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
průmyslové povahy (běžné ceny)

mil. Kč 252 638 288 095 310 478 334 170 332 393

STAVEBNICTVÍ PODLE SÍDLA PODNIKU2)

Základní stavební výroba v běžných cenách mil. Kč . 65 331 68 862 73 406 71 469

STAVEBNICTVÍ PODLE MÍSTA STAVBY3)

Stavební práce podle dodavatelských smluv
v tuzemsku v běžných cenách

mil. Kč 68 044 68 147 75 511 79 124 66 540

z toho: nová výstavba, modernizace
a rekonstrukce

mil. Kč 62 113 63 983 69 026 72 475 60 410

z toho: bytové budovy mil. Kč 16 768 20 108 22 034 19 298 15 561

inženýrské stavby mil. Kč 17 162 20 108 19 411 22 740 24 134

opravy a údržba mil. Kč 5 185 3 844 5 330 5 906 5 452

CESTOVNÍ RUCH

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních osoby 4 108 565 4 142 538 4 485 372 4 587 483 4 346 839

z toho nerezidenti osoby 3 725 180 3 702 116 4 009 463 4 051 137 3 808 959

Průměrná doba pobytu dny 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6

z toho nerezidenti dny 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7

1) podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji (zpětně přepočteno), rok 2009 předběžné údaje
2) od roku 2009 podniky s počtem pracovníků 50 a více zaměstnanci se sídlem v kraji (údaje přepočteny zpětně roky 2006–2009)
3) stavebnictví podle místa stavby (podniky s 20 a více zaměstnanci), pramen MPO

Zdroj: ČSÚ
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Tab. D1.4 Zaměstnanost a mzdy, nezaměstnanost

Měrná
jednotka 2005 2006 2007 2008 2009

Míra ekonomické aktivity2) % 62,0 62,0 61,8 61,4 62,6

Zaměstnaní v NH celkem (VŠPS) tis. osob 615,2 627,2 632,4 645,6 660,0

z toho podle postavení v zaměstnání
podnikatelé4)

tis. osob 128,42 135,38 132,76 135,9 146,4

Zaměstnaní v podnicích
nad 20 zaměstnanců3)

přepočtené
osoby

888 538 905 311 922 419 933 159 897 500

Průměrná hrubá měsíční mzda3) Kč 24 624 26 154 27 806 30 495 31 481

Nezaměstnanost1)

Volná pracovní místa místa 11 119 16 192 28 746 25 002 8 508

Neumístění uchazeči osoby 24 571 21 364 17 363 17 433 29 865

z toho ženy osoby 13 011 11 343 9 193 8 940 14 491

Dosažitelní uchazeči osoby 22 520 19 603 15 813 16 143 28 947

Uchazeči pobírající příspěvek osoby 9 392 8 520 7 268 8 518 12 661

Míra registrované nezaměstnanosti % 3,25 2,72 2,16 2,14 3,66

Uchazeči na 1 volné pracovní místo 2,2 1,3 0,6 0,7 3,5

1) stav k poslednímu dni sledovaného období, zdroj dat MPSV
2) podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech 15-tiletých a starších (Výběrové šetření pracovních sil)
3) ekonomické subjekty podnikatelské sféry s 20 a více zaměstnanci se sídlem na území kraje
4) včetně pomáhajících rodinných příslušníků podle metodiky Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) Zdroj: ČSÚ

Obr. D1.4 Průměrná hrubá měsíční mzda (fyzické osoby)

Pozn.: bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců, subjekty se sídlem v kraji Zdroj: ČSÚ

PRAHA – Životní prostředí 2009 219

EKONOMIKA, PRÁCE, FINANCE D1

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

[K
č]

Hl. m. Praha

Česká republika



Obr. D1.5 Registrovaná míra nezaměstnanosti (k 31. 12.)

Zdroj: ČSÚ, MPSV

Tab. D1.5 Čerpání výdajů hl. m. Prahy podle kapitol rozpočtu (včetně městských částí) v tisících Kč

Rozpočtová kapitola Skutečnost
2005

Skutečnost
2006

Skutečnost
2007

Skutečnost
2008

Skutečnost
2009

Výdaje celkem 52 685 801 55 855 693 58 929 453 59 265 936 68 212 037

z toho:

Rozvoj obce 2 436 330 2 066 756 1 379 905 1 236 707 1 170 985

Městská infrastruktura 5 048 611 4 859 252 5 265 925 4 505 991 6 305 361

Doprava 18 539 016 19 366 948 21 124 326 20 616 725 24 685 494

Školství, mládež a samospráva 11 338 941 12 067 756 12 764 389 13 468 516 14 747 847

Zdravotnictví a sociální péče 2 949 444 3 272 836 3 787 977 4 141 969 4 430 835

Kultura, sport a cestovní ruch 2 113 748 2 691 489 2 462 043 2 417 847 2 906 077

Bezpečnost 1 304 433 1 558 144 1 957 803 1 971 738 2 452 262

Hospodářství 1 773 281 1 999 664 2 480 579 2 229 742 2 681 926

Vnitřní správa 4 767 850 5 225 091 5 978 028 6 811 143 7 439 174

Pokladní správa 2 414 150 2 747 756 1 728 476 1 865 560 1 392 076

Zdroj: ČSÚ

220 PRAHA – Životní prostředí 2009

EKONOMIKA, PRÁCE, FINANCED1

0

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

[%
]

Praha

ČR



D2 ENERGETIKA

D2.1 SPOTŘEBA ENERGIE

Spotřeba paliv a energie v hl. m. Praze, sloužící pro uspokojování potřeb na otop a ohřev teplé vody, má
v posledních dvou dekádách sestupný trend. Naopak, spotřeba elektrické energie neustále roste.

Na snižování spotřeby paliv, spálených na území hl. m. Prahy pro vytápění a ohřev vody, mělo největší
vliv ukončení provozu mnoha průmyslových podniků, související s restrukturalizací hospodářství. Vý-
razně ke snížení spotřeby též přispěla rozšiřující se plynofikace kotelen, kdy se dosluhující kotle na tuhá
a kapalná paliva nahrazovaly kotle na zemní plyn s vyšší účinností spalování. V polovině devadesátých let
minulého století pak pro energetické účely začalo být využíváno teplo z elektrárny Mělník I. Díky využití
tepla z Mělníka bylo možno odstavit řadu lokálních blokových kotelen, které byly přestavěny na vý-
měníky tepla (Jižní Město, Krč, Modřany, Horní Počernice, Horní Měcholupy, Petrovice, Lhotka - Libuš).

Trend spotřeby paliv a energie v domácnostech kopíruje celkový trend spotřeby. Ke snižování spotřeby
v tomto sektoru dlouhodobě pozitivně přispívá Program Čistá energie Praha (dříve Program dotací hl. m.
Prahy na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy), v rámci
kterého dochází k postupnému odstavování neekologických kotlů na tuhá paliva. Na snižování spotřeby
má vliv i zavádění úsporných opatření – v poslední době např. Program Zelená úsporám, který poskytuje
dotace zaměřené na zateplování domácností. K šetření paliv a energie na vytápění dochází v domácnostech
rovněž vlivem cenového vývoje.

V posledním desetiletí není celkový pokles spotřeby tak markantní. Celková výše spotřeby je ovlivňována
klimatickými podmínkami otopného období, realizací úsporných opatření na straně odběratelů a novou
výstavbou na rozvojových plochách. Struktura spotřeby paliv se v posledních letech ustálila – přibližně
dvě třetiny spotřeby energie na vytápění a ohřev vody jsou kryty zemním plynem, pětina tuhými a kapal-
nými palivy a zbytek dodávkou tepla z Mělníka.

Dodávka paliv a energie je v hl. m. Praze realizována prostřednictvím 3 hlavních distribučních společ-
ností – zemní plyn dodává Pražská plynárenská, a. s., elektřinu Pražská energetika, a. s. a teplo Pražská
teplárenská, a. s. Základní údaje o energetické infrastruktuře a o dodávce jednotlivých druhů energií jsou
uvedeny v následujících tabulkách a obrázcích.

Tab. D2.1.1 Elektřina

2005 2006 2007 2008 2009

Rozsah sítě celkem [km] 11 229 11 229 11 544 11 552 11 679

napětí 110 kV 196 196 196 206 206

vysoké napětí 3 556 3 476 3 670 3 701 3 780

nízké napětí 7 477 7 557 7 678 7 645 7 693

Počet odběrných míst  

velkoodběratelé 1 900 1 916 1 854 1 929 1 948

maloodběratelé   

podnikatelé 131 052 132 323 136 320 136 089 137 682

domácnosti 574 085 579 235 588 192 597 761 605 368

Dodávka elektřiny celkem [GWh] 5 486 5 736 5 845 6 042 5 973

velkoodběratelé 2 913 3 121 3 236 3 346 3 328

maloodběratelé   

podnikatelé 1 108 1 124 1 128 1 161 1 180

domácnosti 1 465 1 491 1 481 1 535 1 465

Zdroj: Pražská energetika, a. s. (do roku 2005), PREdistribuce, a. s. (od roku 2006)
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Tab. D2.1.2 Plyn

 2005 2006 2007 2008 2009

Délka sítě [km] 4 216 4 273 4 331 4 363 4 391

Počet odběrných míst 438 769 439 201 442 403 443 526 445 301

Počet velkoodběratelů a středních
odběratelů

1 183 1 165 1 824 1 846 1 850

Počet maloodběratelů 37 470 38 035 39 168 39 692 40 640

Počet odběratelů domácností 399 499 400 001 401 411 401 988 400 961

Prodej plynu celkem [mil. m3] 1 113 1 069 982,6 1 012,8 987

Prodej plynu celkem [mil. kWh] 11 739 11 261 10 359 10 683 10 395

velkoodběr + střední odběr 6 166 5 769 5 339 5 384 5 051

maloodběr 1 938 1 908 1 793 1 946 2 031

domácnosti 3 618 3 561 3 200 3 315 3 262

ostatní (prodej tepla, prodej CNG) 17 23 27 38 52

Zdroj: Pražská plynárenská, a. s. (do roku 2006), PPdistribuce, a. s. (od roku 2007)

Tab. D2.1.3 Teplo

2005 2006 2007 2008 2009

Délka topných kanálů (STK + PTK) [km] 630 664 667 676 698

Počet výměníkových stanic 2 125 2 156 2 169 2 191 2 241

Vyrobené a nakoupené teplo [TJ] 16 688 16 144 14 897 15 420 15 055

Prodej tepla celkem [TJ] 14 346 13 900 12 596 13 088 12 814

bytový odběr 9 065 8 649 7 887 8 075 7 922

nebytový odběr 5 281 5 251 4 709 5 013 4 892

Zdroj: Pražská teplárenská, a. s.

Obr. D2.1.1 Vývoj spotřeby elektřiny, plynu a tepla

Zdroj: Pražská energetika, a. s. (do roku 2005), PREdistribuce, a. s. (od roku 2006)

Pozn.: Od 1. 4. 2001 došlo ke změně způsobu účtování dodávek zemního plynu. Objemové jednotky m3 byly nahrazeny energetickými jednotkami kWh.

Zdroj: Pražská plynárenská, a. s. (do roku 2006), PPdistribuce, a. s. (od roku 2007)
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Zdroj: Pražská teplárenská, a. s.

Tab. D2.1.4 Spotřeba paliv a energie v kraji Hlavní město Praha*

Jednotka 2007 20081) 20091)

Černé uhlí celkem tuny 1 817 486 1 366 345 1 218 779

GJ 41 449 567 31 781 071 28 175 997

Hnědé uhlí  vč. lignitu tuny 31 998 070 28 870 373 28 043 729

GJ 377 952 084 342 967 780 329 627 242

Koks tuny 19 733 15 299 .

GJ 455 916 361 563 .

Zemní plyn tis. m3 784 154 848 589 788 966

GJ 26 661 250 28 852 041 26 824 850

Topný olej nízkosirný tuny 20 527 20 148 20 142

GJ 829 291 813 979 813 737

Topný olej vysokosirný tuny 8 578 126 578

GJ 342 262 5 027 23 062

Motorové benzíny tis. litrů 86 255 85 494 80 611

GJ 2 789 310 2 764 712 2 606 813

Motorová nafta tuny 323 350 417 142 428 284

GJ 13 807 045 17 811 963 18 287 727

Tepelná energie GJ 689 512 476 654 519 648 632 821 146

Elektrická energie MWh 13 125 550 13 429 101 13 374 564

* podle sídla podniku, v roce 2007 všechny podniky s 20 a více zaměstnanci; v letech 2008 a 2009 výběr podniků od 20 do 99 zaměstnanců a všechny
podniky se 100 a více zaměstnanci

1) předběžné údaje Zdroj: ČSÚ

D2.2 VYBRANÉ ČINNOSTI MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY V OBLASTI
UDRŽITELNÉ ENERGIE

Problematika energetiky souvisí s ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem města. V sou-
vislosti s úsporami energií a paliv, diverzifikací zdrojů a snižováním emisí skleníkových plynů se vžil
pojem udržitelná energie. Hl. m. Praha této problematice věnuje pozornost a v rámci Magistrátu hl. m.
Prahy se jí věnuje Odbor ochrany prostředí (oddělení energetiky a komunálních odpadů). Programy
a opatření v oblasti úspory energie vycházejí z požadavků zákona i z koncepčních dokumentů města.

Územní energetická koncepce hlavního města Prahy a Akční plán

Základním koncepčním dokumentem v oblasti rozvoje zásobování města palivy a energií a vytváření
podmínek pro zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i obnovitelných zdrojů je Územní
energetická koncepce hlavního města Prahy (ÚEK), která byla zpracována podle požadavků zákona
o hospodaření s energií (zákon č. 406/2000 Sb.) a schválena Radou HMP v roce 2005. Dále byl zpracován
a v roce 2007 přijat Akční plán Územní energetické koncepce hl. m. Prahy pro období 2007–2010 (AP).
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Přínosy AP se očekávají zejména v oblasti energetických úspor energie, ve využití obnovitelných a dru-
hotných zdrojů energie (co do vyrobené energie i instalovaného výkonu technologií, jež je budou vy-
užívat), v úsporách nákladů za energii a paliva a ve snížení emisí znečišťujících látek.

Energetické audity a opatření

V letech 2003–2004 bylo zpracováno téměř 2000 energetických auditů budov v majetku hl. m. Prahy.
Z toho cca 725 auditů bylo zpracováno na budovy úřadů, škol, sociálních ústavů, domovů důchodců, apod.,
ostatní audity byly vyhotoveny pro bytové domy. Realizací opatření navrhovaných energetickými audity
by bylo možné při vynaložení investičních prostředků v celkové výši 4,5 mld. Kč v objektech hl. m. Prahy
dosáhnout úspor více než 22 % spotřeby energie.

Ke konci roku 2009 bylo realizováno 392 opatření ve výši 1,5 mld. Kč. Realizací zateplování budov
jsou dosahovány úspory energie ve výši až 50 %.

Pro financování opatření jsou využívány také prostředky ze strukturálních fondů EU (Operační program
Životní prostředí, OPŽP). Tímto způsobem bylo Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
dosud realizováno 12 opatření (s dotací ve výši cca 250 mil. Kč), dalších 9 je připraveno pro rok 2010.
Řada dalších projektů s podporou OPŽP je realizována městskými částmi (např. MČ Praha 13, MČ Praha 4,
MČ Praha 8, MČ Praha 10 a dalšími) nebo školami. Projekty jsou zaměřeny převážně na zateplování
budov škol, případně využití obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Postupně jsou zpracovávány rovněž tzv. průkazy energetické náročnosti budov podle požadavků novely
zákona o hospodaření s energií (zákon č. 177/2006 Sb.), a to včetně budov, v nichž sídlí Magistrát
hl. m. Prahy. V období 2007–2009 bylo zpracováno téměř 60 průkazů energetické náročnosti budov
na objektech v majetku hl. m. Prahy.

Obr. D2.2.1 Ilustrace ze zateplování budov škol
(Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára v Praze 4)

Zdroj: OOP MHMP

Program dotací hl. m. Prahy – Čistá energie Praha

Program Čistá energie Praha (dále jen „Program“) probíhá od roku 1994. Dříve pod názvem Program
dotací hl. m. Prahy na přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m.
Prahy. Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně
původních topných systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných
zdrojů energie. Od roku 2009 je Program z důvodu širšího zaměření přejmenován na Program Čistá
energie Praha.

Spalování tuhých paliv v domácnostech má i přes dosavadní rozsáhlou plynofikaci a teplofikaci území
města nezanedbatelný podíl na celkové produkci emisí znečišťujících látek. Příčinou je jednak to, že
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část obytné zástavby není plynofikována ani napojena na systém Centrálního zásobování teplem (CZT),
jednak skutečnost, že vytápění tuhými palivy patří stále ještě mezi levnější způsoby vytápění. Investice
do rekonstrukce topného systému navíc vyžaduje poměrně vysoké finanční prostředky. Proto je eko-
nomická podpora přeměn neekologických forem vytápění na ekologické žádoucí a měla by pokračovat
až do úplného vytěsnění spalování tuhých paliv na území města.

V posledních letech se stále více občanů zaměřuje na možnosti využití obnovitelných zdrojů energie při
vytápění bytů, ohřevu teplé užitkové vody, dokonce i výrobě elektrické energie pomocí fotovoltaických
článků. Znamená to úsporu provozních nákladů domácnosti, nevýhodou je však nutná poměrně vysoká
počáteční investice na instalaci zdroje. I tady je tedy případná dotace na místě.

Průměrná výše dotace na jeden byt v jednotlivých letech závisí především na tom, zda byla přeměna
provedena v rodinných domech a individuálně vytápěných bytech nebo v bytových domech s vyšším
počtem bytů vytápěných centrální kotelnou. Centrální vytápění se jeví jako ekonomicky efektivnější
z důvodu menšího podílu výkonu jednotlivých BJ než je tomu u vytápění individuálního.

V roce 2009 se nadále dařilo výrazným způsobem naplňovat jeden z prioritních úkolů Programu, a to
podporu využití obnovitelných zdrojů energie. Oproti předchozím rokům činila podpora obnovitelných
zdrojů energie více než 50 % vyplacených finančních prostředků, převažovaly instalace tepelných čerpadel
a fotovoltaických elektráren.

Program se vedle ostatních programů na ozdravění ovzduší v celkovém efektu podílí na poklesu emisí
znečišťujících látek na území hl. m. Prahy a zcela jistě plní svou motivační úlohu k ekologickému chování
občanů města v oblasti energetických zdrojů pro domácnosti.

Obr. D2.2.2 Průběh Programu dotací Čistá energie Praha v letech 1994–2009

Zdroj: OOP MHMP

Tab. D2.2.1 Přehled podaných žádostí o dotace

Rok
Počet žádostí v jednotlivých letech Byty

Evidováno Vyplaceno Vyplacená částka
[Kč] Počet bytů Průměrná výše dotace

[Kč/byt]

1994 6 335 3 186 108 220 940 11 069 9 777

2000 769 728 17 415 627 1 675 10 397

2005 150 140 3 361 000 286 11 752

2006 94 87 2 180 000 175 12 457

2007 140 135 7 460 920 280 26 646

2008 228 227 11 859 530 346 34 276

2009 209 202 11 721 960 337 34 783

Celkem 1994–2009 22 908 14 728 431 427 693 39 674 –

Zdroj: OOP MHMP
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Tab. D2.2.2 Struktura vyplacených dotací podle nového zdroje v roce 2009

Nový zdroj Počet žádostí Počet bytů Vyplacená částka
[Kč]

Průměrná výše dotace
[Kč/byt]

Topný plyn 78 123 2 948 800 23 974

Elektřina 6 13 249 000 19 154

Tepelné čerpadlo 37 45 2 894 000 64 311

Biomasa 2 4 120 000 30 000

Solární kolektory 14 19 345 660 18 193

Fotovoltaika 65 133 5 164 500 38 831

Celkem 202 337 11 721 960 –

Zdroj: OOP MHMP

Obr. D2.2.3 Struktura čerpání dotací v roce 2009

Zdroj: OOP MHMP

Kampaň Udržitelná energie Evropa

Hl. m. Praha se v roce 2008 stalo partnerem celoevropské kampaně
Udržitelná energie Evropa (Sustainable Energy Europe Campaign,
www.sustenergy.org). V rámci kampaně byly do databáze partner-
ských projektů zařazeny projekty:

• Komplexní úspora energií ve školních zařízeních MČ Praha 13

Nositel projektu Městská část Praha 13, spolupráce SEVEn. Reali-
zace v období 11/2008–09/2010. Týká se 31 budov školních zařízení.
Opatření: 1. Zateplování (izolace) – stěny, střechy, okna. 2. změna
systému vytápění. Financování: Strukturální fondy (OP Životní
prostředí), EPC (Energy Performance Contracting), rozpočet MČ.
Plánované snížení spotřeby 31 000 GJ, tj. zhruba 8600 MWh.rok-1.
Snížení emisí CO2 1720 t.rok-1.

• Zelené vytápění Základní umělecké školy Na Popelce, Praha 5

Nositel projektu Hl. m. Praha. Realizace v období 04/2008–06/2010. Předmět: Využití tepla odpad-
ních vod z kanalizační sítě. Parametry: Výkon 50 kW. Pokrytí potřeby tepla do vnější teploty –1 °C
(pak kombinace s plynovým vytápěním).

• Vozidla s pohonem na zemní plyn pro úklid města

Od roku 2008 jsou společností Pražské služby, a. s. zaváděny vozy s pohonem na stlačený zemní plyn.
V roce 2009 celkem 21 vozidel – viz též kapitola Doprava.
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Projekt Spolu pro Prahu (integrované služby pro Pražany)

Cílem projektu Spolu pro Prahu (www.spoluproprahu.cz) je zvýšení obslužnosti Pražanů, zjednodušení
přístupu ke službám a jejich postupné sjednocení. Partnery jsou Magistrát hl. m. Prahy a společnosti,
které pro město zajišťují dodávku elektřiny, plynu, tepla, vody a komunálních služeb:

• Pražská energetika, a. s., Skupina PRE, www.pre.cz – zásobování elektřinou
• Pražská plynárenská, a. s., www.ppas.cz – zásobování plynem
• Pražská teplárenská, a. s., www.ptas.cz – zásobování teplem
• Pražské vodovody a kanalizace, a. s., člen Veolia Voda, www.pvk.cz – zásobování pitnou vodou,

odpadní vody
• Pražské služby, a. s., www.psas.cz – odpadové hospodářství a čistota města
• Magistrát hl. m. Prahy, http://magistrat.praha.eu.

Další projekty realizované v Praze

Kromě projektů zařazených do kampaně jsou v Praze realizovány i další zajímavé projekty.

• Energetické využití odpadů v ZEVO Malešice (společnost Pražské služby, a. s.)
Instalace a zprovoznění kogenerační jednotky. Výroba tepla a elektřiny (zkušební provoz do srpna 2010).

• Skládka komunálního odpadu v Ďáblicích a v Dolních Chabrech (společnost .A.S.A., spol. s r. o.)
Využití skládkového plynu ze skládky v Ďáblicích pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

• Energetické využití bioplynu produkovaného v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze - Bubenči
(společnost Pražské vodovody a kanalizace, člen Veolia Voda)
Využití produkovaného bioplynu ke kogenerační výrobě elektřiny a tepla. Krytí vlastní spotřeby
potřeby ÚČOV.

• Energetické využití bioodpadů ZOO Praha
Kotelna na biomasu, bioreaktor, kogenerační jednotka.

• Využití OZE v Hotelové škole Radlická, Praha 5
Instalace solárních kolektorů sloužících k ohřevu vody a přitápění, instalace fotovoltaické elektrárny.

Více informací naleznete v publikaci Praha – udržitelná energie, kterou vydal Magistrát hl. m. Prahy
v roce 2010. Publikace je v elektronické verzi k dispozici na adrese: http://envis.praha-mesto.cz v rubrice
Ročenky Praha ŽP nebo v rubrice Příčiny a ovlivňující faktory/Energetika).
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Obr. D2.2.4 Ukázka brožury Praha – udržitelná energie (obálka)
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D3 DOPRAVA

Doprava má klíčovou roli pro zajištění základních funkcí města. Na druhé straně, doprava, zejména
automobilová, ovlivňuje nepříznivě kvalitu prostředí (hluk, znečištění ovzduší). Vyvážený a promyšlený
rozvoj dopravy je tedy tématem pro všechna velká města na světě, Prahu nevyjímaje.

Praha, zaujímá v automobilové dopravě České republiky specifické postavení, projevující se v nadprů-
měrně vysokých intenzitách i dopravních výkonech ve srovnání s jinými českými městy nebo s dálnicemi
a silnicemi v extravilánu. Problematikou automobilové dopravy v Praze a sledováním dopravy na vy-
brané komunikační síti se zabývá Úsek dopravního inženýrství Technické správy komunikací hl. m. Prahy
(TSK – ÚDI, pozn. do 31. 12. 2007 Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy – ÚDI), z jehož
podkladů čerpá tato kapitola. Údaje o cyklistické dopravě jsou pak zpracovány podle podkladů Komise
Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu.

D3.1 AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Růst automobilové dopravy a jeho důsledky se v Praze začaly projevovat již ve 30. letech 20. století. Vli-
vem 2. světové války a poválečného vývoje se nárůst na čas utlumil. Stupeň automobilizace z roku 1937,
kdy jeden automobil připadal na 32 obyvatel, byl znovu překročen až v roce 1959. Od 60. let se začal
počet vozidel postupně zvyšovat se všemi s tím spojenými souvislostmi.

Struktura historicky rostlého města se stala limitem pro rozvoj dopravní infrastruktury z hlediska prosto-
rových možností. Z hlediska kapacity dostupné komunikační sítě se až do 80. let tento problém týkal jen
omezeného počtu ulic a křižovatek. Po roce 1989 došlo k výraznému nárůstu počtu vozidel a provozu
automobilové dopravy a tento nárůst, byť již v menší míře trvá v podstatě až do současnosti. Počet
registrovaných vozidel mezi roky 1990 a 2009 stoupl z 429 tisíc více než na dvojnásobek (914 tisíc),
dopravní výkony (ve vozokilometrech) téměř na trojnásobek (ze 7,3 mil. vozokm na 21,2 mil. vozokm)
a intenzita dopravy na konkrétních úsecích komunikační sítě podle lokality běžně na dvoj- až čtyřnásobek.

Nedostatek kapacity a výskyt kongescí se staly celoplošnou problematikou městského prostoru.

Na nejzatíženějších úsecích komunikační sítě v Praze je dosahováno celodenních obousměrných intenzit
přes 130 000 vozidel a nejzatíženějšími křižovatkami projíždí řádově 200 000 vozidel za den. Významný
byl i vývoj nákladní automobilové dopravy, kdy počet nákladních vozidel překračujících hranice hlav-
ního města vzrostl od roku 1990 téměř na dvojnásobek z 34 000 na 53 000 vozidel. (Oproti roku 2008
(58 000) dílčí pokles způsobený světovou hospodářskou situací.)

Nicméně, poslední meziroční vývoj mezi roky 2007 až 2009 vykazuje poprvé po řadě let zpomalení
nárůstu. Meziroční navýšení dopravních výkonů z dříve dosahovaných hodnot 0,5 až 0,6 mil. vozokm/den
poklesl na úroveň +0,1 až 0,2 mil. vozokm/den. V intenzitách na vnějším kordonu došlo u osobních
vozidel mezi roky 2008–2009 k nárůstu jen o 1000 vozidel za den (z 445 000 na 446 000) a na centrálním
kordonu i přes mírný nárůst zůstává celkový počet vozidel v roce 2009 (566 000) pod úrovní roku 2007
(573 000) vozidel za den.

Vývoj dalších dopravních charakteristik v posledním období lze shrnout následovně:

• přetížení komunikační sítě má již plošný charakter; za přetíženou lze považovat celou oblast centra
a navazujícího středního pásma města o rozměrech cca 7 x 6 km

• dochází častěji k dopravním zácpám nejen v centru, ale i na nejkapacitnějších komunikacích
• postupně se snižuje rozdíl mezi špičkami a sedlovými obdobími
• prodlužuje se doba v průběhu dne, kdy je kapacita rozhodujících křižovatek vyčerpána, dopravní zácpy

jsou stále častější, rozsáhlejší a déle trvající
• maximální hodinová množství se vyskytují v pátečním odpoledni
• odlišný je průběh variací intenzit nákladní automobilové dopravy s výskytem maxim v dopoledním

období 10–11 hodina na úrovni 8,5% celodenního množství oproti průběhu variací osobních vozidel
s maximy v ranní a odpolední dopravní špičce na úrovni cca 7% denního množství
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• plynule dochází ke snižování průměrné obsazenosti osobních vozidel v čase (1,71 v roce 1990,
1,31 v roce 2009)

• zůstává zachován vysoký podílu osobních vozidel ve skladbě dopravního proudu (cca 90–95 %).

Vysoký nárůst automobilové dopravy v Praze v posledních letech je způsoben řadou vlivů, z nichž
rozhodující jsou tyto jevy:

• využívání osobního automobilu pro běžné každodenní účely (cesty za prací, nákupy, při využití volného
času atp.), část obyvatel přestala používat k cestám po městě MHD a místo toho jezdí osobními
automobily. K poklesu počtu cestujících MHD, docházelo do roku 1998 poté se pokles zastavil a od
roku 2001 mírně vzrůstá

• vzrůstá počet osobních automobilů, které denně přijíždějí do Prahy z ostatního území státu nebo ze
zahraničí (za období 1991–2009 zvýšení o 340 % tj. více než na čtyřnásobek stavu roku 1990)

• plynulé snižování průměrné obsazenosti osobních vozidel v čase (1,71 v roce 1990, 1,31 v roce 2009)
• zachování vysokého podílu osobních vozidel ve skladbě dopravního proudu (cca 90–95 %).

Obr. D3.1.1 Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu, 1961–2009

Zdroj: TSK – ÚDI

Dopady dopravy a jejich řešení

Vysoké objemy automobilové dopravy s sebou přinášejí celou řadu souvislostí významně ovlivňujících
život obyvatel města.

Na jedné straně, používání osobního automobilu přináší jeho uživatelům pohodlí přepravy od „dveří
ke dveřím“ a umožňuje kromě vlastní přepravy osob uskutečňovat běžně přepravu zboží například při
týdenních nákupech potravin a potřeb pro domácnost ve velkém nebo dosahovat různých cílů volno-
časových aktivit. Automobilová doprava je výrazným pomocníkem při vykonávání mnoha řemeslnic-
kých a servisních nebo obchodních profesí.

Na druhé straně však masivní využívání automobilové přepravy vytváří vysokou dopravní poptávku, které
nestačí kapacita komunikační sítě ani kapacita odstavných a parkovacích ploch. Přes rozvoj šetrnějších
hnacích jednotek a moderní konstrukci motorových vozidel dochází k negativnímu ovlivňování život-
ního prostředí města hlukem, emisemi a vibracemi. Velké množství veřejného prostoru je obsazováno
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parkujícími automobily. Život a zdraví obyvatel jsou ohrožovány dopravními nehodami. Přeplněný prostor
uliční sítě omezuje plynulost a snižuje rychlost prostředků povrchové hromadné dopravy.

Tyto souvislosti jsou dlouhodobě vnímány reprezentacemi vedení města a mezi zásadní strategické
dokumenty zabývající se dotčenou problematikou lze zahrnout:

• Zásady dopravní politiky – schváleno ZHMP 1996
• Územní plán hl. m. Prahy – schváleno ZHMP 1999
• Strategický plán hl. m. Prahy – schváleno ZHMP 2000
• Zásady pro rozvoj dopravní telematiky v hl. m. Praze – schváleno radou HMP 2002
• Programové prohlášení Rady HMP – schváleno RHMP 2007.

Město si klade za cíl směřovat k moderní, efektivní a spolehlivě fungující dopravní infrastruktuře šetrné
k lidem i k životnímu prostředí a k zajištění předpokladů pro zvýšení kvality života v Praze, zachování
atraktivity města s dlouhou historickou tradicí při zachování podmínek pro ekonomickou prosperitu
metropole.

Z hlediska automobilové dopravy se jedná o pokračování výstavby nadřazeného dopravního skeletu
města – radiálně okružního systému hlavní komunikační sítě. Celková délka komunikační sítě v Praze
činila k roku 2008 cca 3800 km. Z komunikací hlavní sítě, která má ve svém cílovém stavu dosáhnout
délky 210 km, je v provozu přibližně třetina. Již v této provozní podobě se na hlavní komunikační síti
tvořící 2 % délky všech komunikací odehrálo cca 31 % dopravních výkonů. V cílovém stavu při 5% po-
dílu z celkové délky komunikací se očekává dosažení nadpolovičního podílu z celkového dopravního
výkonu ve městě. Přitom nové komunikace jsou navrhovány tak, aby byly minimalizovány negativní
účinky dopravy na okolní prostředí.

Nadřazená komunikační síť svou atraktivitou na sebe navazuje velký objem dopravy, její existence sou-
časně vytváří podmínky pro další regulaci automobilové dopravy v centrální části města.

Nezanedbatelným přínosem nové nadřazené komunikační sítě je zvýšení bezpečnosti provozu. Podle
statistiky dopravních nehod, vedené policejním prezidiem ČR, dochází v Praze na nadřazené komuni-
kační síti v průměru cca k 2,5 nehodám na milion vozokilometrů zatímco na „ostatní“ komunikační síti
je tato hodnota více než dvojnásobná, na úrovni 5–6 nehod na milion vozokilometrů.

Tab. D3.1.1 Automobilová doprava

2005 2006 2007 2008 2009

Délka komunikační sítě [km] 3 538 3 775 3 770 3 815 3 874

z toho dálnice 10 10 10 10 10

ostatní rychlostní komunikace 76 76 76 76 76

Počet motorových vozidel 749 786 761 071 780 738 906 571 914 224

z toho osobních automobilů 602 339 605 774 612 879 678 056 683 295

Stupeň motorizace
(počet vozidel na 1000 obyvatel)

635 640 644 735 732

Stupeň automobilizace
(počet osob. automobilů na 1000 obyvatel)

510 510 506 550 547

Dopravní výkon automobilové dopravy
na celé komunikační síti [mil. vozokm]

za průměrný pracovní den [mil. vozokm] 20 20 21 21 21

za rok [mld. vozokm] 7 7 7 7 7

Počet dopravních nehod za rok 33 349 34 689 33 484 30 251 15 583

Relativní nehodovost
(počet nehod na 1 mil. ujetých km)

5 5 5 5 4,7

Intenzita automob. dopravy v centr. části města
v 1000 voz./den (6–22 hod.) – centrální kordon

574 578 573 558 566

Zdroj: TSK – ÚDI
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Obr. D3.1.2 Poèet motorových vozidel

Obr. D3.1.3 Dopravní výkon automobilové dopravy za prùmìrný pracovní den

Obr. D3.1.4 Skladba dopravního proudu, 2009

Zdroj: TSK – ÚDI

Zdroj: TSK – ÚDI

Zdroj: TSK – ÚDI
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Tab. D3.1.2 Úseky komunikační sítě a křižovatky s největší dopravní zátěží, 2009

Úseky Vozidel za den (0–24 hod.)

Barrandovský most 134 000

Jižní spojka, Vídeňská–5. května 127 000

Brněnská (D1), Chodovec–Chodov 114 000

5. Května, Jižní spojka–Chodovec 111 000

Strakonická v úseku Dobříšská–Barrandovský most 110 000

pro srovnání:

Wilsonova na přemostění Masarykova nádraží 103 000

Wilsonova u Hlavního nádraží 89 000

Mimoúrovňové křižovatky

5. května–Jižní spojka 215 000

Strakonická–Barrandovský most 181 000

Jižní spojka–Vídeňská 157 000

Jižní spojka–Chodovská 157 000

Jižní spojka–Průmyslová 139 000

Úrovňové křižovatky

Poděbradská–Kbelská 74 000

Anglická–Legerova 71 000

Žitná–Mezibranská 70 000

Argentinská–Plynární 68 000

Zdroj: TSK – ÚDI

D3.2 HROMADNÁ A KOMBINOVANÁ DOPRAVA

Městská hromadná doprava a systém PID

Priorita rozvoje hromadné dopravy je jedním z pilířů zásad dopravní politiky a Programového prohlášení
Rady HMP.

V hlavním městě jeho regionu je hromadná doprava zajišťována systémem Pražské integrované dopravy
(PID), který zahrnuje metro, tramvaje, městské a příměstské autobusy, železnici, lanovku na Petřín a pří-
vozy. Možnost uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad bez ohledu na zvolený dopravní prostředek je
důležitým nástrojem pro růst konkurenceschopnosti hromadné dopravy vůči dopravě individuální. Rozho-
dujícími kriterii atraktivity integrovaného systému jsou čas, pohodlí spolehlivost a bezpečnost. V závěru
roku 2009 byly v provozu 3 linky metra, 24 denních a 9 nočních tramvajových linek a přes 200 auto-
busových linek.

Hromadná doprava v systému PID (vč. železnice, přívozů a lanové dráhy na Petřín) přepravila Praze
za rok 2009 1 305 784 tis. osob. Nejvíce osob za rok přepravilo metro 584 880 tis., následují autobusy
351 725 tis. osob, tramvaje 349 286 tis., železnice na doklad PID 17 751 tis. a přívozy 337 tis. osob.
Na nejzatíženějších úsecích metra dosahuje obousměrná intenzita téměř 300 000 osob za den v obou
směrech. Na tramvajových tratích se tato hodnota blíží 100 000 osob v obou směrech za den.

Kombinovaná doprava

Pojítkem mezi individuální a hromadnou dopravou je systém záchytných parkovišť P + R a míst pro
krátkodobé zastavení K + R, které umožňují propojit využití osobního automobilu ve vnější části města
a použití prostředků hromadné dopravy pro jízdu ve střední části města a v centru.

Systém P + R měl v roce 2009 k dispozici 17 záchytných parkovišť (ve 14 lokalitách) o kapacitě v řádu
3000 parkovacích stání. Všechna provozovaná parkoviště mají vazbu na kapacitní kolejovou dopravu
(metro, případně železnici). Nejatraktivnější jsou lokality u koncových stanic nebo okrajových stanic
metra. Průměrný měsíční počet zaparkovaných vozidel se pohybuje na úrovni 80 000 vozidel. Mezi
největší lokality patří P + R Chodov a P + R Letňany oboje s kapacitou přes 600 stání.
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Systém P + R má za cíl ulehčit přetíženým oblastem města od dopravy v klidu a snížit zatížení komu-
nikační sítě v době dopravních špiček. Pro řidiče by měl být dostatečně atraktivní a jeho použití eko-
nomicky výhodné.

Míra využití kapacity jednotlivých parkovišť až na výjimky dosahuje hodnot 80–100 %. Aktuální infor-
mace o obsazenosti jsou nejširší veřejnosti k dispozici na webových stránkách TSK (www.tsk-praha.cz).
Na některých důležitých rozhodovacích místech na příjezdových trasách k P + R je volná kapacita zve-
řejněna prostřednictvím proměnných dopravních značek.

Místa pro krátkodobé zastavení typu K + R umožňující spolucestujícím přestoupit mezi automobilem a
hromadnou dopravou nebo obráceně jsou v současnosti situována na 16 lokalitách. Tato krátkodobá stání
jsou vyznačena nápisem na vozovce „K + R“ a svislou dopravní značkou „Parkoviště“ s textem „5 minut“
a dodatkovou tabulkou s textem „K + R“ nebo svislou dopravní značkou „Zákaz stání“, případně s do-
datkovou tabulkou s textem „K + R“. (Připravuje se úprava tohoto značení podle novely vyhlášky.)

Tab. D3.2.1 Městská hromadná doprava

2005 2006 2007 2008 2009

Provozní délka sítě celkem [km] 870 878 881 891 884

metro 54 55 55 59 59

tramvaje 141 141 141 142 142

autobusy 676 682 685 690 683

Ujeté vozokilometry celkem [tis.] 158 790 158 537 157 559 163 475 162 138

metro 46 602 46 976 47 110 52 780 52 756

tramvaje 49 330 49 606 49 411 48 704 48 004

autobusy 62 858 61 955 61 038 61 991 61 378

Přepravené osoby za rok celkem [mil. osob] 1 185 1 221 1 242 1 312 1 286

metro 515 531 537 597 585

tramvaje 340 349 352 357 349

autobusy 330 340 353 358 352

Zdroj: TSK – ÚDI

Obr. D3.2.1 MHD – přepravené osoby za rok

Zdroj: TSK – ÚDI
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D3.3 ŘÍZENÍ DOPRAVY, TELEMATIKA

V posledním období cca 15 let došlo nejen k výraznému růstu intenzit automobilové dopravy, ale zároveň
se také velmi výrazně rozvíjely technologie, které umožňují dopravu lépe řídit, sbírat o ní data a také
účastníky provozu kvalitně o aktuálních poměrech na komunikační síti informovat.

Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0349 z 19. 3. 2002 byly schváleny „Zásady pro rozvoj dopravní telema-
tiky v hlavním městě Praze“, které se staly základním materiálem pro rozvoj telematických aplikací v Praze.
Základním přínosem dopravní telematiky je zvýšení efektivního využití stávající dopravní infrastruktury
cestou vhodného řízení dopravy a usměrňování dopravní poptávky v místě a čase a vytváření podmínek
pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Mezi prostředky dopravní telematiky patří:

• Světelná signalizační zařízení
• Řídící ústředny
• Systémy televizního dohledu (TVD)
• Úsekové měření rychlosti
• Stabilní měření rychlosti
• Radarové značky a zařízení typu „DAVID“
• Dokumentace jízd na červenou
• Proměnné informační tabule (PIT)
• Poskytování informací o cestovních dobách (Travel time).

Plynulost dopravy, regulace rychlosti, preference autobusů a tramvají i další opatření mají pozitivní
vliv na snižování dopadů automobilové dopravy na životní prostředí (snížení emisí do ovzduší, snížení
hlučnosti).

Podrobnější údaje k dopravně-inženýrským informacím o dopravě v Praze lze získat na webových
stránkách TSK www.tsk-praha.cz v sekci „dopravní informace“ /ročenky.

D3.4 CYKLISTICKÁ DOPRAVA V PRAZE

Jízdní kolo je nejen prostředkem k aktivní rekreaci pro značnou část obyvatel, ale též rozvíjející se
alternativou k jiným druhům dopravy, šetrnou k životnímu prostředí a podporující zdravý životní styl.
Podpora cyklistické dopravy a vytváření potřebné infrastruktury na území Prahy je součástí plánovaného
rozvoje města.

V roce 2003 schválila Rada HMP Koncepci rozvoje základního systému cyklistických tras na území
hl. m. Prahy, která předpokládala postupnou realizaci cyklotras celoměstského významu. V říjnu 2006
vzala Rada HMP na vědomí návrh Nového systému číselného označování cyklistických tras na území
hl. m. Prahy, který na koncepci navazuje a tuto síť cyklotras celoměstského významu dále rozšířil a
upřesnil. V roce 2009 byla síť dále rozšířena a aktualizována v souvislosti s návrhem nového územního
plánu, do kterého byla tato síť zapracována a který byl v průběhu roku dokončen a následně projednáván.

Rozvojem cyklistické dopravy se ve spolupráci s organizacemi města i jednotlivými MČ zabývá Komise
Rady HMP pro cyklistickou dopravu (viz http://cyklo.praha-mesto.cz). Pro uplatnění cyklistické do-
pravy v hl. m. Praze je nutné vytváření odpovídajících podmínek pro využívání jízdního kola jako pro-
středku dopravního i volnočasového.

Páteřní a hlavní cyklotrasy vytvářejí základní síť, ze které vycházejí opatření ke zlepšování podmínek
pro plošnou průjezdnost a obsluhu území města pro jízdní kola. Toho je dosahováno vhodnou kombinací
opatření dopravní infrastruktury pro jízdní kola od chráněných koridorů (stopy bez kontaktu s motoro-
vou dopravou) až po moderní řešení integrační cyklistické infrastruktury v hlavním dopravním prostoru
(vyhrazené jízdní pruhy, „předsunuté stopčáry“ apod.).
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Ke konci roku 2009 bylo vyznačeno směrovým značením celkem 346 km cyklotras, stále rostoucí část
již v novém systému. Z celé sítě cyklistických komunikací mělo více než 200 km charakter chráněných
tras a téměř 44 km využívalo integrační opatření.

Podíl cyklistické dopravy činil cca 1,8 % se zřetelným růstovým trendem, stanovený cíl je dosáhnout
minimálně 5 % do roku 2020.

V roce 2009 byly realizovány následující významnější akce:

• novostavba cyklostezky podél Rokytky v Libni (cyklotrasa A 26)
• novostavba cyklostezky mezi Kamýkem a Libuší (cyklotrasa A 214)
• vyznačení dalších cyklopruhů (např. v ulicích Jugoslávských partyzánů, Dukelských hrdinů, Veletržní,

Záběhlická, U Uranie, V Olšinách, Střešovická, Na Petřinách)
• vyznačení nového prvku cyklistické infrastruktury – tzv. cyklopiktokoridoru (např. v ulicích Vršovické,

Černokostelecké, Koněvově)
• povolení jízdy cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených pro autobusy
• obousměrné zprůjezdnění dalších jednosměrek pro cyklisty (např. Orfejovo náměstí)
• legalizace průjezdu cyklistů několika úseků na Praze 1 (Kozí, Řásnovka, Týnská, Spálená)
• úpravy dopravního režimu pro kvalitní napojení Ministerstva dopravy na cyklotrasu A 2
• rozšiřování počtu prostorů pro cyklisty (V19, též „předsunutá stopčára“) na křižovatkách řízených

světelnou signalizací
• zavedení přívozu linky P6 zajišťujícího spojení Lahviček a Modřan (od září 2009, spojuje cyklotrasy A 1

a A 2)
• rozšíření přepravy jízdních kol v tramvajích (zrušení zákazu přepravy v nízkopodlažních vozidlech

od 1. 9. 2009)
• instalace dalších kvalitních stojanů (opěrného typu „obrácené U“)
• zprovoznění 10 automatických sčítačů cyklistů (data jsou dostupná on-line)
• lokální opravy povrchů, dopravního značení a zařízení cyklistických komunikací.

V roce 2009 pokračovala integrace cyklistických řešení do projektů novostaveb a rekonstrukcí, na někte-
rých místech se již tento postup uskutečnil v samotných realizacích staveb. Tento trend bude následu-
jících letech pokračovat a tím dojde k významnému zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu.

Jako každoročně vyšla v září k Týdnu mobility aktualizovaná cyklomapa Prahy, která je distribuována
zdarma.

Pozn.: Rada hl. m. Prahy v říjnu 2010 schválila Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky
v hl. m. Praze do roku 2020.

Aktuální a ucelené informace z oblasti cyklistické dopravy lze nalézt na internetových stránkách praž-
ské radnice na adrese http://cyklo.praha-mesto.cz, která zahrnuje i aktualizovanou dynamickou cyklo-
mapu s aktivní uživatelskou volbou zobrazení vrstev i měřítka. Pro rekreační využití je dobrým doplň-
kem aplikace Po Praze podél potoků http://envis.praha-mesto.cz/podelpotoku, která přibližuje Prahu
z cest podél velkých i malých vodních toků.
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D3.5 DALŠÍ AKTIVITY Z HLEDISKA UDRŽITELNÉ DOPRAVY V PRAZE

Problematika dopravy je z hlediska udržitelného rozvoje města jednou z klíčových oblastí. Na jedné straně
stojí požadavky na zajištění mobility, na straně druhé pak úsilí o minimalizaci negativních dopadů na
životní prostředí. V rámci udržitelného rozvoje dopravy město podporuje snižování spotřeby paliv a ener-
gie v dopravě, dopady na kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž, rozvíjí hromadnou dopravu, minimalizuje
zábory dalších ploch pro dopravní účely, podporuje cyklistickou a pěší dopravu i zdravý životní styl.
Kromě údajů prezentovaných v předchozím textu lze z hlediska postupů šetrných k životnímu prostředí
v oblasti dopravy v Praze uvést další zajímavé aktivity.

• Využití zemního plynu pro pohon automobilů (Pražská plynárenská, a. s.)

Prodej stlačeného zemního plynu se v Praze meziročně zvýšil o 72 % a přesáhl 1 mil. m3. Celkem je
v Praze motoristům k dispozici 5 plnicích stanic CNG (Compressed Natural Gas) Pražské plynárenské.
Největší stanici CNG v České republice je v areálu Pražských služeb, a. s.

V Praze je realizován společný ekologický projekt hlavního města Prahy, Pražských služeb a Pražské
plynárenské týkající se převodu vozidel na svoz odpadu a čisticích vozidel na CNG. CNG komunální
vozidla využívají v Praze i další společnosti – IPODEC, Komwag a AVE.

Pražská plynárenská jako první v ČR otevřela v prosinci 2007 autopůjčovnu vozidel s pohonem CNG
v Praze 4. Projekt získal v roce 2008 prestižní ocenění Energy Globe Award ČR v kategorii Vzduch.

Existuje záměr využívat v budoucnu i pohon na bioplyn (v projektové přípravě je stavba bioplynové
stanice na komunální bioodpady ze stravovacích zařízení a domácností).

• Vozidla s pohonem na zemní plyn pro úklid města (Pražské služby, a. s.)

Od roku 2008 jsou společností Pražské služby, a. s. zaváděny vozy s pohonem na stlačený zemní plyn
(CNG, Compressed Natural Gas).

Nejprve 3 vozy na svoz komunálního odpadu. V roce 2009 již 21 vozidel (též vozy na čištění ulic),
plán dalších 14 vozidel v roce 2010.

• Nízkoemisní autobusy a autobusy na hybridní a elektrický pohon (Dopravní podnik hl. m. Prahy)

Dopravní podnik hl. m. Prahy zohledňuje při obnově vozového parku autobusů ekologické parametry.
Podle smlouvy z roku 2009 na dodávku nových autobusů od společnosti SOR bude v 5 letech dodáno
720 nových autobusů (obměna více než poloviny vozového parku). Tyto autobusy splňují emisní para-
metry EURO 5 – EEV a vykazují nižší spotřebu paliva. Součástí dodávky od roku 2010 budou i nově
vyvíjené autobusy s hybridním pohonem, které by měly mít podle propočtů výrobce asi o 25 % nižší
spotřebu paliva.

Dva minibusy na elektrický pohon od italské firmy Breda byly uvedeny do provozu na lince 292 (Malá
Strana) v lednu 2010.

Poznámka: V městské a příměstské veřejné dopravě v Praze jezdí zatím malé množství autobusů na stlačený
zemní plyn (CNG), které patří soukromým dopravcům. Jejich širší uplatnění je plánováno. Někteří dopravci
zahajují ve zkušebním režimu rovněž využití autobusů na hybridní pohon (např. Veolia Transport, 2010).

• Další podpora elektromobility (PRE, ČEZ)

Pražská energetika, a. s. (PRE) uspořádala akci Týden pražské elektromobility. Cílem akce bylo popu-
lární formou seznámit veřejnost s aktuálním stavem techniky elektromobilů, elektromotocyklů, elektro-
skútrů a elektrokol a poukázat na potenciál využití elektropohonu v individuální městské dopravě.

Společnost ČEZ v rámci podpory elektromobility zapůjčila koncem roku 2009 dva elektromobily do
domova pro seniory Sue Ryder v pražské městské části Michle.

• Regulace dopravy těžkých vozidel v centru města (Technická správa komunikací hl. m. Prahy)

K ochraně životního prostředí přispívají rovněž regulační opatření ve formě zón s omezeným pohy-
bem vozidel. Starším opatřením je Zóna se zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 6 t celkové
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hmotnosti, a zákazem parkování autobusů mimo vyznačená parkoviště. Opatřením z roku 1999 je
Sdružená zóna s časově omezeným zákazem vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti,
se zákazem vjezdu autobusů a s časově omezeným zákazem stání (mimo vyznačená parkoviště).

Další informace viz publikace Praha – udržitelná energie (http://envis.praha-mesto.cz v rubrice
Ročenky Praha ŽP nebo v rubrice Příčiny a ovlivňující faktory/Energetika).

Obr. D3.5.1 Vozidlo s pohonem na zemní plyn pro úklid města (Pražské služby, a. s.)

Zdroj: Pražské služby, a. s.
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