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Vážení čtenáři, 

dostává se vám do rukou další vydání ročenky o stavu život-
ního prostředí v Praze. Vedle stručné česko-anglické verze, 
kterou právě držíte v ruce, je pro vás obdobně jako v mi-
nulých letech k dispozici také podrobná verze v elektronické 
podobě. 

Kvalitní životní prostředí patří vedle zdraví, pocitu bezpečí, 
smysluplné práce a dobrých mezilidských vztahů k základním 
hodnotám většiny lidí. Významu zdravého životního prostředí 
pro Pražany a návštěvníky našeho hlavního města jsme si 
vědomi, a proto si Rada hl. m. Prahy dala ve svém programo-
vém prohlášení za cíl přispět ke snižování ekologické zátěže 
města z hlediska průmyslových, dopravních a ostatních emisí, 
k rozšiřování zelených ploch a systematické péči o ně, k pod-
poře třídění a následného využívání odpadů i k řadě dalších 
kroků vedoucích k lepšímu životnímu prostředí v Praze.

To, jak se nám daří tyto cíle naplňovat, můžete posoudit 
v této ročence, která, věřím, pro vás bude relevantním a zá-
roveň srozumitelným zdrojem informací o kvalitě životního 
prostředí v našem městě.

dear readers, 

You are getting into your hands another issue of the Yearbook 
about the Prague environment. Apart from a brief Czech-En-
glish version that you are just holding in your hands, there is 
for you, as in previous years, a detailed version in electronic 
form available.

Quality environment belongs to, apart from health, sense of 
security, meaningful work and good human relations, basic valu-
es of most people. We are aware of the importance of a healthy 
environment for Prague residents and visitors of our capital city, 
and therefore the City Council of Prague has set in its policy sta-
tement certain goals to contribute to reducing the ecological im-
pact on the city in terms of industrial, transport and other emis-
sions, extension of green areas and systematic care of them, to 
support sorting and subsequent use of waste as well as many 
other steps leading to a better environment in Prague.

How we manage to meet these objectives of ours, you can 
determine in this yearbook, which I believe will be relevant 
and also well comprehensible source of information for you 
about the quality of environment in our city.

doc. mudr. bohuslav Svoboda, CSc.

Primátor hlavního města Prahy 
Mayor of Prague



a souběžně s tím jsme rozšířili rozsah podrobné zprávy do-
stupné pouze v elektronické podobě. Věříme, že tato změna 
povede k větší přehlednosti i využitelnosti našich materiálů. 
Své informace o životním prostředí tak lépe najde jak laická 
veřejnost, tak i odborníci vyžadující velmi podrobné detailní 
údaje. Ruku v ruce s tím jdou připravované změny na webo-
vých stránkách města. 

Shromažďování, správa a využívání informací o životním 
prostředí nejsou samoúčelné. Jejich efektivní využití vede 
k účelnému nakládaní s finančními i technickými prostřed-
ky a také́ s lidským potenciálem. Zpětná vazba a pravidelné 
vyhodnocování přínosů dřívějších aktivit a projektů, včetně 
sledování spokojenosti na straně veřejnosti, poskytuje ma-
nagementu města důležité informace o tom, kterým směrem 
dále pokračovat, např. při zajišťování čistoty ovzduší a vod-
ních toků a nádrží, v ochraně přírody a krajiny, při snižování 
uhlíkové stopy, v rozvoji udržitelných forem dopravy apod. 
V souhrnu jde o to, aby naše město směřovalo k příjemnému 
a zdravému místu pro život, aniž by to mělo negativní dopady 
na životní prostředí v Praze samotné, ale i v jejím okolí.

V ročence naleznete řadu příkladů, jakým způsobem se praž-
ský Magistrát snaží uvedených cílů dosáhnout, kde se nám 
to daří a také informace o tom, kde se vyskytují problémy. 
Naleznete zde informace jak o aktivitách již dlouhodobých 
a zaběhnutých, tak zároveň i o projektech nových – jako je 
třeba čistý automobilismus. 

Na životní prostředí v Praze mají ovšem velký vliv nejen opat-
ření realizovaná Magistrátem, městskými částmi a dalšími 
organizacemi města, ale také každodenní chování Pražanů 
i návštěvníků metropole. Abychom mohli i nadále evidovat 
pozitivní vývoj, vyvíjí pražská radnice  řadu aktivit, jejichž 
cílem je podpořit snahy obyvatel i návštěvníků ohleduplně se 
starat a pečovat o své město jako celek i své nejbližší oko-
lí. Velkou úlohu přitom přisuzujeme také ekologické výchově 
mladé generace, kterou řadíme mezi své priority a snažíme 
se být na špici mezi obcemi i kraji v ČR.

Dosažené výsledky nás vedou k optimismu i co se týče další-
ho pozitivního vývoje, o kterém vás, jak věřím, budeme moci 
informovat opět v další ročence Praha ŽP i dalších materiá-
lech.

printed reports and at the same time we expanded the range of 
detailed reports available only in electronic form. We believe that 
this change will lead to greater transparency and usability of our 
materials, therefore the information about the environment will be 
available for the lay public as well as professionals requiring very 
detailed information. Hand in hand with this go upcoming changes 
of the city website.

Collecting, management and use of environmental informa-
tion is not purposeless. Effective exploitation of this infor-
mation leads to a compact dispose of financial and technical 
resources as well as human potential. Feedback and regu-
lar evaluation of the benefits of past activities and projects 
including monitoring the satisfaction of the public, provides 
important information for the city management about which 
direction to continue to ensure clean air and water courses 
and reservoirs, in the protection of nature and landscape, 
in reducing carbon footprint, the development of sustainable 
forms of transport, etc. In summary, the point is that our 
town went to a pleasant and healthy place for life, without 
having a negative impact on the environment in Prague itself, 
but also on its surroundings. In this yearbook you will find a 
lot of examples of ways how Prague City Hall try to achieve 
these objectives, in which we succeed, as well as information 
about where problems occur. You can find here information 
about the activities of both long-term and run-in as well as 
about new projects - such as clean motorism. Not only the 
steps taken by the Prague City Hall, city quarters and other 
city organisations have a great effect on the environment in 
Prague but also everyday behavior of Prague citizens and vi-
sitors to the city. To be able to continue to record positive 
development, the Prague City Hall develops a series of activi-
ties designed to support the efforts of the residents and visi-
tors to considerately take care of their city and its immediate 
surroundings in its entirety. We also attribute a big role to 
environmental education of young generation, which we rank 
among our priorities and try to be at the top among munici-
palities and regions in the Czech Republic.

The achieved results lead us to be optimistic even for the 
further positive development, about which I believe, we will 
be able to inform you again in the next yearbook Prague En-
vironment and other materials.

Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou v pořadí již 
dvacáté první vydání ročenky Praha 
životní prostředí. Praha se i nadále 
drží dlouholeté úspěšné tradice aktiv-
ního poskytování informací o životním 
prostředí v hlavním městě. Kvalitní 
a aktuální informace o stavu a vývoji 
všech složek životního prostředí jsou 
občanům Prahy dostupné v rozsahu, 
který je v ČR mimořádný a je srov-
natelný s nejlepšími výstupy v této 
oblasti ve velkých evropských a svě-
tových metropolích. 

Již více než dvacetiletá tradice nás 
však zavazuje k dalšímu zlepšová-
ní informovanosti občanů o prostře-
dí, kde žijí a pracují. Součástí těchto 
snah je i nová podoba souboru infor-
mačních materiálů o životním pro-
středí v Praze. Přikročili jsme k výraz-
nému snížení rozsahu tištěné zprávy 

dear readers,

You are getting into your hands already 
the twenty-first issue of the Yearbook 
Prague environment. Prague continues 
to hold a long tradition of successful and 
active providing environmental informa-
tion in the capital. Quality and current 
information on the status and develop-
ment of all components of the environ-
ment are available for citizens of Prague 
to the extent, that is within the Czech 
Republic extraordinary and comparable 
with the best outcomes in these areas in 
major European and world capitals.

However, more than twenty years of 
tradition binds us to further improving 
public awareness about the environment 
where they live and work. Part of this 
effort is also a new version of the file 
of information materials about the en-
vironment in Prague. We proceeded to 
a significant reduction in the scope of 

radek lohynský

Radní hl. m. Prahy pro životní prostředí 
Prague councilor for the environment
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A1. ZáklAdní chArAkteristikA městA

Praha je hlavním a současně největším městem České re-
publiky, a to rozlohou i počtem obyvatel. Z toho vyplývá i její 
úloha přirozeného centra politiky, mezinárodních vztahů, 
vzdělávání, kultury a ekonomiky. Praha je nejen pro Stře-
dočeský kraj, ale i pro celé území ČR centrem pracovních 
příležitostí, koncentrují se zde nadnárodní společnosti a firmy 
podnikající v progresivních odvětvích ekonomiky. Z toho vy-
plývá její vysoká ekonomická výkonnost, vysoké průměrné 
mzdy a relativně nízká nezaměstnanost. Počet obyvatel Pra-
hy roste především díky ekonomicky motivované zahraniční 
migraci. V roce 2010 byl zaznamenán i přírůstek přirozeným 
pohybem (počet narozených byl o 2526 osob vyšší než počet 
zemřelých). 

Praha je atraktivní metropolí díky svému kulturnímu i pří-
rodnímu dědictví. Město je situováno v členitém terénu údolí 
řeky Vltavy. Na území Prahy se nacházejí cenné přírodní lo-
kality. Od roku 1992 je historické centrum města zapsáno na 
seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Podle zákona o hlavním městě je Praha statutárním měs-
tem. Je spravována orgány hlavního města – Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy, Radou a Magistrátem hl. m. Prahy. Pro výkon 
státní správy je Praha od roku 2001 členěna na 22 správních 
obvodů, z hlediska samosprávného ji tvoří 57 autonomních 
městských částí s vlastními volenými orgány. Praha je záro-
veň jedním ze 14 krajů ČR. Základní charakteristiky Prahy 
jsou uvedeny v tabulce.

a1. baSiC CHaraCtEriStiCS OF tHE City

Prague is the Capital City of the Czech Republic. Its number 
of inhabitants and area make it the largest city in the Czech 
Republic. Its role of the country natural centre of politics, in-
ternational relations, education, cultural life, and economy just 
follows from these factors. Prague is not merely a centre of 
employment opportunities for the Central Bohemia Region, yet 
also for the whole country; here the international companies 
and firms doing business in progressive sectors of economy 
get concentrated. This determines its high economic perfor-
mance, high average pay and low unemployment rate. The 
number of the Prague inhabitants has been growing namely 
due to economically motivated foreign migration. In 2010 the-
re was also a recorded increase in population by natural mo-
vement (the number of births was 2,526 persons higher than 
the number of deaths).

Its cultural and natural heritage makes Prague an attractive 
metropolis. The city is located on the widely varied terrain of 
the Vltava River valley. There are precious natural sites located 
on the city territory as well. Since 1992 the city historic centre 
has been enlisted on the World Heritage List of UNESCO.

The city is a statutory city according to the Act on the Capital 
City of Prague. It is administered by bodies of the Capital City 
– Assembly of the Capital City of Prague, Council of the Capital 
City of Prague, and the Prague City Hall. For purposes of go-
vernment administration Prague has been subdivided into 22 
administrative districts since 2001; concerning its self-govern-
ment it comprises of 57 autonomous City Districts having their 
own elected bodies. Prague forms, at the same time, one of 14 
regions of the Czech Republic. Basic characteristics of Prague 
are listed in the table.

Obr. A1.1 / Fig.A1.1: mapa technického využití území (druh povrchu), stav v roce 2011 / Map of technical land use (surface type), the state 
in 2011

Zdroj / Source: ÚRM

hospodářská půda/ agricultural land

les / forest land 

louky, zahrady / meadowland, gardens

nelesní zeleň / non-forest greenery

vodní plochy / water bodies

zástavba / developed areas

komunikace / roads

letiště / airports

rekreační plochy / recreation areas

ostatní plochy / other areas

železnice / railway

legenda / legend
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tab. A1.1 / Table: A1.1. Praha – základní charakteristika / Prague – basic characteristics 

Rozloha [km2] 496 Area [km2]

Správní členění Administrative division

počet městských částí 57 number of City Districts

počet katastrálních území 112 number of Cadastral Districts

Poloha (střed města) Location (City centre)

zeměpisná šířka (s. š.) 50°05´ geographical latitude

zeměpisná délka (v. d.) 14°27´ geographical longitude

Nadmořská výška [m n. m.] Altitude [m]

maximální (Zličín) 399 maximum (Zličín)

minimální (Suchdol) 177 minimum (Suchdol)

Klima (Ruzyně) Climate (Ruzyně)

průměrná roční teplota vzduchu [°C] 7,8 average annual air temperature [°C]

roční úhrn srážek [mm] 651,5 annual rainfall [mm]

Řeka Vltava Vltava River

délka toku [km] 30 length [km]

průtok – Vraňany [m3.s-1] 196 flow rate in Vraňany [m3.s-1]

Druhy pozemků Types of land [ha]

zemědělská půda 20 343 agricultural land

lesní pozemky 5 089 forest land

vodní plochy 1 074 water bodies

zastavěné plochy 5 037 developed areas

ostatní plochy 18 070 other areas

Obyvatelstvo počet obyvatel k 31. 12. 2010 1 257 158 Population - number of inhabitants as at 31 Decem-
ber 2010

– ženy 645 086 – females

– muži 612 072 – males

střední stav obyvatelstva 1 251 726 average population

zalidnění obyvatel na 1 km2 2 533,9 population density per 1 sq. km

Domy, byty (2011)* Houses, apartments

počet obydlených domů 89 825 number of houses

počet obydlených bytů 496 911 number of apartments

index počtu obydlených domů 2001 – 2011 [%] 9,3 Index of number of houses 2001 - 2011 [%]

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele Gross national product per capita

– Kč 776 968 - CZK

– EURO 30 730 - EUR

Registrovaná míra nezaměstnanosti [%] 3,94 Registered unemployment rate [%]

* Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011 – předběžné údaje / Census 2011 (SLDB) - preliminary data

Zdroj / Source: ČSÚ, ČHMÚ, ČÚZK, MPSV
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A2. indikátOry udržitelnéhO rOZVOje / SuStainability indiCatOrS

Název indikátoru / 
Indicator

Jednotka / 
Unit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zdroj / 

Source

Roční spotřeba paliv 
a energie na obyva-
tele po přeměnách / 
Annual consumption 
of fuel and energy per 
inhabitant after the 
conversion

GJ/obyv./rok

GJ/capita/
year

50,4 49,1
OIM MHMP 

(2001), 
údaje za 
rok 2005: 
Centrální 
datový 
sklad 

energe-
tických 

informací 
(CDS-EI), 
ÚRM 2006  

z toho / out of that

–  tuhá paliva / solid 
fuel % 4,7 4,0

–  kapalná paliva / 
liquid fuel % 0,4 0,3

–  plynná paliva / 
gaseous fuel % 41,1 40,3

–  CZT / central heat % 25,0 24,9

–  elektřina / elec-
tricity % 28,8 30,6

Roční spotřeba elek-
třiny v domácnostech 
na obyvatele /  
Annual electricity con-
sumption per capita

kWh/obyv./
rok 

kWh/capita/
year

1137,6 1136,8 1171,3 1192,7 1239,1 1247,8 1230,7 1245,4 1171,9 1195,4
PRE, ČSÚ, 

kompil. 
MHMP

Dopravní výkon 
motorových vozidel 
na obyvatele /  
Annual vehicle-kilo-
metres travelled per 
capita 

tis.vozokm/
obyv./rok 

thousand 
vehiclekm/
capita/year

4,85 5,04 5,34 5,58 5,61 5,66 5,77 5,63 5,63 5,83
TSK-ÚDI, 
kompil. 
MHMP

Celkový počet vozidel 
na obyvatele /  
Total number of vehic-
les per capita

počet/obyv.

number/
capita 

0,65 0,67 0,67 0,63 0,635 0,64 0,653 0,74 0,732 0,74 TSK-ÚDI 

Délka vybraných cyk-
listických komunikací 
/ Length of selected 
bicycle routes

Komise 
Rady HMP 
pro cyk-
listickou 

dopravu /

Committee 
of Prague  

City 
Council for 

cycling

–  cyklistické stezky /  
bicycle paths km 60 61,1 64,3 67,8 91,4 111,8 130,2 136,5 143,3

– cyklopruhy, cyklo-
piktokoridory / bi-
cycle lanes, bicycle 
pictocorridors

km 1,8 7,8 44,1 53,5

Emise NOx do ovzduší /  
Air emissions of NOx 

t/obyv./rok

tonnes/capi-
ta/year 

0,019 0,018 0,019 0,02 0,017 0,019 0,016 0,015 0,015 0,011

ČHMÚ, 
ATEM 

kompil. 
MHMP 

Emise SO2 do ovzduší / 
Air emissions of SO2

t/obyv./rok

tonnes/capi-
ta/year 

0,003 0,0022 0,0022 0,0023 0,0022 0,0019 0,0012 0,0014 0,0013 0,0012

ČHMÚ, 
ATEM, 
kompil. 
MHMP

Kvalita místního 
ovzduší – nejvyšší po-
čet případů překročení 
limitu PM10  / Quality of 
local air – the highest 
number of exceedan-
ces of the PM10

ČHMÚ, 
kompil. 
MHMP- dopravní stanice / 

traffic stations
počet / 
number

85

Nám. 
Repub-

liky 

140

Smí-
chov 

 

135

Smí-
chov 

 

66

Lege-
rova, 
hot 
spot

129

Lege-
rova, 
hot 
spot

97

Lege-
rova, 
hot 
spot

49

Lege-
rova, 
hot 
spot

13

Smí-
chov 

 

36

Smí-
chov 

 

- pozaďové stanice / 
background stations počet / 

number

60 

Rieg-
rovy 
sady

68 

Rieg-
rovy 
sady

20

Koby-
lisy 

34

Rieg-
rovy 
sady

38

Řepo-
ryje 

4

Řepo-
ryje 

4 

Řepo-
ryje 

6 

Řepo-
ryje 

27

Řepo-
ryje 
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Název indikátoru / 
Název indikátoru

Jednotka / 
Jednotka 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Zdroj / 

Source

Průměrná spotřeba 
vody v domácnostech /  
Average household 
water consumption

l/den/obyv. 

l/day/capita
137,9 134,7 136,6 130,8 126,8 130 128,7 121,6 114,1 104,1 ČSÚ 

Jakost vody na povr-
chových tocích /  
Water quality of surfa-
ce watercourses 

ČHMÚ – BSK5/ BOD (mg O2/l) 1,74 2,14 2,53 2,21 2,1 2,17 2,34 2,53 2,04 2,2

– P celkový / P total  (µg/l) 0,18 0,15 0,14 0,13 0,12 0,1 0,08 0,08 0,08 0,07

– N jako NO3 / N as 
NO3

 (mg/l) 3,17 3,68 2,86 3,1 3,06 2,7 2,31 2,6 2,6 3,59

Čištění odpadních vod 
– odstraněné znečiště-
ní – BSK5 /  
Waste water treat-
ment – percentage of 
pollution removed as 
BOD

% 93 1) 96 97,3 97,7 97,85 97,8 97,8 97,9 97,6
PVK, ČOV, 
kompil.
MHMP 

Rozloha zvláště 
chráněných území 
jako podíl na celkové 
rozloze /  
Area of specially 
protected areas as 
percentage of the City 
total area 

% 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 MHMP, 
ÚRM, IMIP 

Produkce odpadů 
na obyvatele – odpady 
celkem /  
Waste production per 
capita – in total

t/obyv./rok 

tonnes/capi-
ta/year

2,2 3,2 2,9 3,15 3 2,93 3,78 4,17 4,89 5,43

CENIA, 
MHMP, 
kompil. 
MHMP

z toho / out of that:

– komunální odpady / 
municipal waste

t/obyv./rok 

tonnes/capi-
ta/year 

0,402 0,45 0,418 0,475 0,409 0,44 0,474 0,488 0,64 0,627

– nebezpečné odpady 
/ hazardous waste

t/obyv./rok 

tonnes/capi-
ta/year

0,225 0,309 0,181 0,105 0,16 0,132 0,097 0,08 0,088 0,169

– odpady z domácností 
/ household waste

t/obyv./rok 

tonnes/capi-
ta/year 

0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,276 0,285 0,32 0,308 0,308

Podíl využitých odpadů 
(celkem) /  
Percentage of reused 
waste (in total)  

% 8,7 22,2 29,7 38,8 36,6 54,2 49,3 71 52,8 40,4 CENIA (do 
r. 2006 

VÚV TGM), 
MHMP 
kompil. 
MHMP

– z toho energetické 
využití / of which 
used to energy 
production 

% 1,2 7,0 6,2 4,7 4,1 3,6 3,8

Podíl odpadů odstra-
něných skládková-
ním /  
Percentage of waste 
disposed by landfilling

% 10,3 18,5 11 7,6 7,9 7,25 7,9 9,5 3 1,5

CENIA (do 
r. 2006 

VÚV TGM), 
MHMP 

kompil., 
MHMP

Počet hospitalizo-
vaných pro nemoci 
dýchací soustavy 
na 1000 obyvatel /  
The number of respi-
ratory diseases - hos-
pital admissions per 
1,000 inhabitants 

Počet na 
1000 oby-

vatel 

Number per 
1,000 inha-

bitants

14,8 15,3 16,2 15,4 17,6 14,7 15 14 17,7 13,5
ÚZIS, 

kompil. 
MHMP

Střední délka života 
při narození (muži / 
ženy) /  
Life expectancy at 
birth (men / women)

roky 

years
73,6 / 
79,0

73,7 
/78,9

73,7 / 
79,2

74,1 / 
79,6

74,7 / 
80

75,2 / 
80,4

75,6 / 
80,7

75,9 / 
80,7

76,3 / 
80,8

76,3 / 
81,2 ČSÚ

Pozn.: další indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy jsou k dispozici v elektronické ročence Praha životní prostředí 2010 /  
Notice: Other indicators of sustainable development of the City of Prague are available in electronic yearbook Prague Environment 2010

1) Hodnota neuváděna z důvodu povodní v srpnu 2002 / Value for 2002 is not given for the sake of floods in August 2002
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B
b1. air

EmiSSiOnS – air pOllutiOn SOurCES

StatiOnary air pOllutiOn SOurCES  
(rEZZO 1-3)
The amount of emissions from stationary sources (REZZO 
1-3) is nationally monitored for basic pollutants: particulate 
matter, sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), carbon 
monoxide (CO), volatile organic compounds (VOC), ammonia 
(NH3) and other selected pollutants such as heavy metals and 
persistent organic pollutants.

Long-run detection and evaluation of the data document the 
long-term emission reduction in particulate matter, sulphur 
dioxide, and nitrogen oxides from stationary sources. This 
favourable trend results from:

the decrease in fuel consumption,• 
the change in fired fuel structure. • 

B1. OVZduší

emise – Zdroje ZnečišŤování ovZduší

stAciOnární ZdrOje ZnečišťOVání OVZduší 
(reZZO 1–3)
Množství emisí ze stacionárních zdrojů (kategorie REZZO 
1–3) je celostátně sledováno u základních znečišťujících lá-
tek: tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku 
(NOx), oxid uhelnatý (CO), těkavé organické látky (VOC) 
a amoniak (NH3) a u dalších vybraných škodlivin, jako jsou 
těžké kovy a persistentní organické látky.

Dlouhodobě zjišťované a vyhodnocované údaje  dokumentují 
trvalý dlouhodobý pokles emisí tuhých látek, oxidu siřičitého 
i oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Tento příznivý vývoj 
je důsledkem:

snižování spotřeby paliv,• 
změny skladby spalovaných paliv.• 

Obr. B1.1 / Fig. B1.1: Významné stacionární zdroje emisí, Praha, 2010 / Major stationary 
air pollution sources, Prague, 2010

tab. B1.1. / Table B1.1: celkové emise ze 
stacionárních zdrojů v Praze, za rok 2010 
– předběžné údaje [t.rok-1]/ Total emissions 
generated by stationary sources, Prague, 2010 
– preliminary data [t.year-1]

2010
tuhé látky / par-
ticulate matter

SO2 NOx

569 1 507 2 642

Zdroj / Source: ČHMÚ

Zdroj / Source: ČHMÚ

tab. B1.2 / Table B1.2: evidovaný počet 
zdrojů znečišťování ovzduší v Praze, 2010 
/ Number of registered air pollution sources in 
Prague, 2010

kategorie / Category 2010

REZZO 1 – zvláště velké a velké 
zdroje, celkem

REZZO 1 – extremely large and lar-
ge sources, total

221

REZZO 2 - střední zdroje celkem, 
v tom:

REZZO 2 – mid-sized sources, to-
tal, of which:

3 153

  Tuhá paliva

  Solid fuel
31

  Kapalná paliva

  Liquid fuel
66

  Plynná paliva

  Gaseous fuel
2 661

  Ostatní vč. technologií

  Others incl. technologies sources
395

Zdroj / Source: ČHMÚ, ČIŽP, MHMP

Obr. B1.2 / Fig. B1.2: měrné emise ze stacionárních zdrojů, Praha, 2000 – 2010 (od r. 2008 
zahrnuty emise tuhých látek ze stavebních činností) / Specific emissions generated by stati-
onary sources, Prague, 2000 – 2010 (Particulate matter emission from construction activities have 
been included since 2008)

Zdroj / Source: ČHMÚ, ČIŽP, MHMP
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mObilE air pOllutiOn SOurCES (rEZZO 4 – 
tranSpOrt)
The most significant source of pollutant emissions is road 
transport, whose negative effect persists. Evaluation of emis-
sion inventories of automobile traffic is analysed in the re-
gular two-year interval  within the project ATEM – “Model 
evaluation of air quality in the City of Prague“.

mOBilní ZdrOje ZnečišťOVání OVZduší (reZZO 4 – 
dOPrAVA)
Nejvýznamnější zdroj emisí znečišťujících látek představuje 
automobilová doprava, jejíž negativní vliv přetrvává. Vyhod-
nocení emisní bilance automobilové dopravy je prováděno 
pravidelně ve dvouletých cyklech v rámci projektu ATEM – 
Modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.

Obr. B1.3 / Fig. B1.3: emise z dopravy / Emissions from transport

Zdroj / Source: ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

emise skleníkOVých Plynů
Systematické sledování emisí skleníkových plynů má v České 
republice kratší historii, než je tomu u klasických škodlivin 
evidovaných v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzdu-
ší (viz předchozí kapitola). V podmínkách ČR se sledují tyto 
skleníkové plyny: oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dus-
ný (N2O), fluorid sírový (SF6) a dvě velké skupiny plynů ozna-
čované jako částečně (HFC) a zcela (PFC) fluorované uhlo-
vodíky.

Měrné emise skleníkových plynů v hl. m. Praze ze sledova-
ných kategorií zdrojů se v posledních letech pohybují na ustá-
lené úrovni přibližně 8 t CO2 ekvivalent na obyvatele. Za po-
sledních 5-7 let lze pozorovat slabý pokles a opětovný nárůst 
v roce 2010, kdy se celkové emise skleníkových plynů vrátily 
za hranici 10 mil. t. Měrné emise dosáhly přitom 7,96 t CO2 
ekv. na obyvatele. Největším podílem přispívají emise z výro-
by elektřiny, dále emise ze spalování zemního plynu, z dopra-
vy a z výroby dálkově dodávaného tepla.

grEEnHOuSE gaSES EmiSSiOnS
The systematic monitoring of greenhouse gases emissions 
has shorter history in the Czech Republic than that in the case 
of classic pollutants registered in the Register of Emissions 
and Air Pollution Sources (see previous section). Greenhouse 
gases monitored within the conditions of the Czech Republic 
are as follows: carbon monoxide (CO2), methane (CH4), nit-
rous oxide (N2O), sulphur fluoride(SF6), and two large groups 
of gases marked as partially (HFC) and completely (PFC) flu-
orinated hydrocarbons.

Specific emissions of greenhouse gases in Prague from the 
categories of sources monitored have been recently at sta-
bilised level of approximately 8 tonnes of CO2 equivalent per 
capita. Over the last 5-7 years a slight decrease can be ob-
served and re-growth in 2010, when the total greenhouse 
gas emissions returned beyond 10 million tonnes, while spe-
cific emissions reached 7.96 of CO2 equivalent per capita. The 
greatest proportion forms emissions from electricity genera-
tion as well as emissions from the combustion of natural gas 
and transport and production of district-supplied heat.

Obr. B1.4: / Fig. B1.4: celkové emise skleníkových plynů na území 
hl. m. Prahy [tis. t cO2 ekv.] / Total greenhouse gases emissions on 
the territory of Prague [thous. t CO2 ekv.]

Obr. B1.5 / Fig. B1.5: Podíly kategorií zdrojů na emisích 
skleníkových plynů, Praha, 2010 / Shares of sources of 
various categories of greenhouse gases emissions in Prague 

Zdroj / Source: ČHMÚ, CDV, D. Vácha Zdroj / Source: ČHMÚ, CDV, D. Vácha
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B
imise – kvAlitA ovZduší

měřicí síť sledOVání kVAlity OVZduší

Míra znečištění ovzduší je zjišťována monitorováním koncen-
trací znečišťujících látek v přízemní vrstvě atmosféry sítí mě-
řicích stanic. Při hodnocení kvality ovzduší jsou především 
porovnávány naměřené hodnoty se zákonem stanovenými 
limity. Rozložení stanic měřících znečištění ovzduší na území 
hl. m. Prahy v roce 2010 a zastoupení monitorujících organi-
zací znázorňuje obr. B1.6. 

immiSSiOnS – air Quality

mEaSuring nEtWOrk OF air Quality mOnitOring

The level of air pollution is in objective manner determined by 
means of monitoring of pollutants oncentration in the groun-
d-level strata of atmosphere within the network of measuring 
stations. The evaluation of air quality, first of all, compares the 
measured levels in accordance with limits provided by law. The 
layout of measuring stations for air pollution monitoring on the 
territory of Prague in 2010 and representation of organisations 
performing the monitoring can be seen in Figure B1.6.

Obr. B1.6 / Fig. B1.6: staniční síť sledování kvality ovzduší, Praha, 2010 / Network of air 
quality measuring stations, Prague, 2010 

Zdroj / Source: ČHMÚ

tab. B1.3 / Table B1.3: OZkO na území 
hl. m. Prahy [% plochy města] / OZKO 
(Area with poor air quality) on the territory of Pra-
gue [% of city area] 

Rok / 
Year

Podíl území města / Share of 
the territory of Prague

2006 97,9

2007 49,2

2008 9,9

2009 2,7

2010 28,2
Zdroj / Source: ČHMÚ

OBlAsti se ZhOršenOu kVA-
litOu OVZduší V AglOmerAci 
hl. m. PrAhA
Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO) se rozumí území v rámci územ-
ního celku (zóny nebo aglomerace), kde 
je překročena hodnota imisního limi-
tu pro ochranu lidského zdraví u jedné 
nebo více znečišťujících látek (oxid si-
řičitý, suspendované částice PM10, oxid 
dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a ben-
zen). Během let 2006 – 2010 byly OZKO 
stanoveny na 2,7 % (2009) až 97,9 % 
(2006) území aglomerace (tab. B1.3). 
V roce 2010 byly OZKO vymezeny na 
28,2 % území. Nárůst rozlohy OZKO od-
povídal celkovému celorepublikovému 
zhoršení kvality ovzduší, pravděpodob-
ně zejména v důsledku zhoršených me-
teorologických a rozptylových podmínek 
a nejdelší topné sezóny za posledních 
10 let.

arEaS WitH pOOr air Quality 
in praguE agglOmEratiOn
An area with poor air quality means an 
area within the territorial unit (zones or 
agglomerations) where is exceeded the 
immission limit value for the protection 
of human health for one or more pollu-
tants (sulfur dioxide, particulate matter 
PM10, carbon dioxide, lead, carbon mo-
noxide and benzene). During the years 
2006 - 2010 were OZKO defined 2.7 % 
(2009) up to 97.9 % (2006) agglome-
ration area (table B1.3). In 2010 OZKO 
defined 28.2 % of the territory. The in-
crease in the areas  with poor air quality 
corresponded countrywide deterioration 
of air quality, probably mainly due to 
aggravated meteorological and disper-
sion conditions and as a result of the 
longest heating season for the past 10 
years.

Obr. B1.7 / Fig. B1.7: Vyznačení OZkO vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, 
Praha, 2006 a 2010 / Marking OZKO based on immission limit values for human health protection, 
Prague, 2006 and 2010

Zdroj / Source: ČHMÚ
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VyBrAné Znečišťující látky
K nejcitlivěji sledovaným polutantům s nejhustší sítí měřicích 
stanic náležejí polétavý prach (suspendované částice PM10) 
a oxid dusičitý (NO2).

částice pm10

V roce 2010 došlo v případě suspendovaných částic PM10 
oproti předchozím letům opět ke zhoršení kvality ovzduší. 
Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 zůstává 
jedním z hlavních problémů zajištění kvality ovzduší dle poža-
davků legislativy. Imisní limit průměrné 24hodinové koncent-
race PM10 (50 µg.m-3, povolené překročení 35krát) byl v Praze 
v roce 2010 překročen více než 35krát na 10 lokalitách ze 17 
(v roce 2009 na 3 ze 17). Roční imisní limit PM10 (40 µg.m-3) 
byl v roce 2010 překročen na jedné monitorovací stanici z 21 
(v roce 2009 na žádné stanici).

oxid dusičitý (no2)
Oproti předchozím dvěma letům vzrostl počet stanic s pře-
kročením limitu pro průměrnou roční koncentraci oxidu du-
sičitého (NO2). Byl také zaznamenán mírný nárůst ročních 
průměrných koncentraci NO2 kromě jediné na všech měřicích 
stanicích v Praze.

Na měřicí stanici Praha 2-Legerova byl v roce 2010 zazname-
nán, podobně jako v minulých letech, vysoký počet překroče-
ní (56) limitní hodnoty hodinové koncentrace oxidu dusičitého 
200 µg.m-3, což dokládá velký problém hlavního města s do-
pravou vedenou středem města.

K překročení ročního imisního limitu oxidu dusičitého dochází 
v Praze každoročně rovněž převážně na dopravně exponova-
ných lokalitách. Z celkového počtu 20 stanic došlo k překro-
čení ročního imisního limitu (40 µg.m-3) na 5 lokalitách.

SElECtEd pOllutantS
The most sensitively monitored pollutants with the densest ne-
twork of measuring stations belong air-borne dust (suspended 
particulates PM10) and nitrogen dioxide (NO2).

partiCulatES pm10

In 2010 it came again to the deterioration of air quality in the 
case of suspended particles PM10 compared to previous years. 
Pollution caused by suspended particles PM10 remains one of 
the main problems of maintaining air quality in accordance 
with legislation. Immission limit value of average 24-hour of 
PM10 concentration (50 µg.m-3, permitted exceeding 35 ti-
mes) was in Prague in 2010 exceeded more than 35 times on 
10 locations out of 17 (in 2009, 3 out of 17). PM10 immission 
annual limit value (40 µg.m-3) in 2010 was exceeded at one 
monitoring station out of 21 (in 2009 at no station).

Obr. B1.8 / Fig. B1.8: Vývoj ročních charakteristik Pm10, Praha, 1996–2010 / Trends in yearly characteristics of the fraction PM10, Praha, 1996–2010

Zdroj /Source: ČHMÚ

Poř. č. /
No. Lokalita / Locality Klasifikace / Station 

category pLV
Max. 24h koncentrace 

[µg.m-3] / Max. 24-hour 
concentration [μg.m-3]

36. nejvyšší 24h koncentrace 
[µg.m-3] / 36th highest 24-hour 

concentration [μg.m-3]

1 Pha5-Řeporyje B/S/RA 62 120,0 68,0

2 Pha5-Smíchov T/U/RC 71 117,5 65,1

3 Pha2-Legerova (hot spot) T/U/RC 56 142.0 62,0

4 Pha8-Karlín T/U/C 59 107,5 61,4

5 Pha10-Vršovice T/U/R 53 106,0 60,7

6 Pha9-Vysočany T/U/CR 47 155,3 59,3

7 Pha10-Průmyslová T/U/IC 48 132,7 57,8

8 Pha5-Mlynářka T/U/RC 47 99,9 56,6

9 Pha6-Suchdol B/S/R 41 111,6 54,5

10 Pha4-Libuš B/S/R 36 123,8 50,9

tab. B1.4/ Table B1.4: stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu Pm10, Praha, 2010 / Stations with the highest numbers of exce-
edances of 24-hour limit value for PM10, Prague, 2010

Zdroj / Source: ČHMÚ

nitrOgEn diOxidE (nO2)
Unlike the previous two years, increased the number of stati-
ons where the limit of average annual concentration of nitro-
gen dioxide (NO2) exceeded. There was also a slight growth 
in annual average NO2 concentration at all measuring stations 
in Prague, except one.

At the measuring station Prague 2 - Legerova in year 2010 was 
recorded, as in the past years, a high number of exceedances 
(56) of the hourly immission limit value of the nitrogen dioxide 
concentration of 200 μg.m-3 which proves the great trouble of the 
City of Prague caused by traffic taken through its downtown.

There is an annual exceedance of nitrogen dioxide immission 
limit value in Prague also mainly on traffic-exposed locations.  
From the total number of 20 stations, there was an exceedance 
of nitrogen dioxide immission limit value (40 μg.m-3) at 5 loca-
tions.
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Obr. B1.9 / Fig. B1.9: stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací nO2, Praha, 2010 / Stations with the highest values 
of the yearly average concentration of  NO2, Praha, 2010 

Zdroj / Source: ČHMÚ

tab. B1.5 / Table B1.5: stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu nO2, Praha, 2010 / Stations with the highest numbers of 24-hour 
limit exceedance of NO2, Prague, 2010

Poř. č. / No. Lokalita / Locality Klasifikace / Station category Roční koncentrace [µg.m-3] / Yearly concentration [μg.m-3]

1 Pha2-Legerova (hot spot) T/U/RC 67,3

2 Pha5-Svornosti T/U/IR 59,4

3 Pha5-Smíchov T/U/RC 44,9

4 Pha9-Vysočany T/U/CR 43,1

5 Pha1-nám. Republiky B/U/C 40,5

Zdroj / Source: ČHMÚ

mOdelOVé hOdnOcení kVAlity OVZduší nA 
úZemí hl. m. PrAhy (PrOjekt Atem)
Projekt byl zahájen v roce 1992. Od roku 1996 pokračuje pro-
jekt ATEM ve dvou základních směrech - pravidelné emisní 
i imisní aktualizace ve dvouletých cyklech, které umožňuji 
průběžně sledovat vývoj znečištění ovzduší v Praze v delším 
časovém období a zpracování variantních modelových výpo-
čtů, tj. hodnocení vlivu všech aktuálních a předpokládaných 
změn v území na kvalitu ovzduší. V roce 2010 byla dokončena 
další dvouletá etapa modelového hodnocení. Výstupy pro vy-
brané sledované polutanty znázorňují následující kartogramy.

model-bAsed evAluAtion of Air quAlity on 
the territory of prAgue (project of Atem)
The project was launched in 1992. Since 1996, the project conti-
nues in two basic ways - regular emissive and air pollution upda-
ting in two-year cycles, which allow to continuously monitor the 
development of air pollution in Prague over a longer period of 
time and processing alternative model calculations, i.e. evalua-
tion of the impact of all current and predicted changes of the air 
quality in the region. Another phase of the two-year model-based 
evaluation was completed in 2010. The outputs for the selected 
monitored pollutants are shown in the following cartograms.

Obr. B1.10 / Fig. B1.10: Průměrné roční koncentrace vybraných látek, 2009 – 2010/ Average yearly concentrations of selected pollutants, 2009 – 2010

Praha 6

Praha 5

Praha 4

Praha 8

Praha 12

Praha 10

Praha 20

Praha 22

Praha 9

Praha 14

Praha 13

Zličín

Dubeè

Vinoř

Zbraslav

Praha 15

Praha 21

Čakovice

Řeporyje

Praha 11

Lipence

Praha 16

Ďáblice

Libuš

Praha 7

Slivenec

Kunratice

Praha 3
Praha 1

Kolovraty

Troja

Běchovice

Praha 19

Újezd

Suchdol

Praha 18

Klánovice

Šeberov

Královice

Praha 2

Satalice

Nedvězí

Křeslice

Koloděje

Benice

Nebušice

Praha 17

Lochkov

Březinìves

Velká Chuchle

Dolní Chabry

Dolní Počernice

Lysolaje

Dolní Mìcholupy

Štěrboholy

Přední Kopanina

Petrovice

Ih r PM10
[µg.m-3]

<20
20-25
25-30
30-40
>40
silniční úseky / 
road network  

Suspendované částice frakce PM10
Particulate matter of fraction PM10

Praha 6

Praha 5

Praha 4

Praha 8

Praha 12

Praha 10

Praha 20

Praha 22

Praha 9

Praha 14

Praha 13

Zlièín

Dubeč

Vinoøř

Zbraslav

Praha 15

Praha 21

Čakovice

Řeporyje

Praha 11

Lipence

Praha 16

Ďáblice

Libuš

Praha 7

Slivenec

Kunratice

Praha 3
Praha 1

Kolovraty

Troja

Běchovice

Praha 19

Újezd

Suchdol

Praha 18

Klánovice

Šeberov

Královice

Praha 2

Satalice

Nedvězí

Křeslice

Koloděje

Benice

Nebušice

Praha 17

Lochkov

Bøezinìves

Velká Chuchle

Dolní Chabry

Dolní Počernice

Lysolaje

Dolní Měcholupy

Štěrboholy

Přední Kopanina

Petrovice

Ihr NO2

[µg.m-3]
<15
15-20
20-25
25-30
30-40
40-60
60-80
>80
silniční úseky /
road network

oxid dusičitý
Nitrogen dioxide
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PrOgrAm čistá energie PrAhA
Program probíhá od roku 1994. Cílem poskytovaných dotací je 
motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně pů-
vodních topných systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologic-
ká topná média a využití obnovitelných zdrojů energie. Celková 
výše podpory činila v roce 2010 11.999.650 Kč (268 podpoře-
ných žádostí pro 573 bytů, z toho topný plyn 411, tepelné čerpa-
dlo 30, fotovoltaika 123, solární kolektory 6 a biomasa 2 byty). 
Program se vedle ostatních programů na ozdravění ovzduší podílí 
na poklesu emisí znečišťujících látek na území hl. m. Prahy. 

prOgrammE ClEan EnErgy praguE
The programme has been running since 1994. The aim of provided 
grants is a motivational effect on the owners or tenants of the apart-
ments to transform the original heating systems (especially the ones 
for solid fuel) for environmentally friendly heating mediums and utili-
zation of renewable energy sources. The total amount of the grants in 
2010 amounted to CZK 11,999,650 (268 supported applications for 573 
flats, of which fuel gas – 411, the heat pump – 30, photovoltaics – 123, 
solar collectors – 6 and biomass – 2 flats). The programme, along with 
other programmes for air recovery, contributes to the decline of the 
emissions of pollutants on the territory of the Capital City of Prague. 
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B2. VOdA

povrchová vodA

sPráVA A sledOVání POVrchOVých VOd V PrAZe
Základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří dolní 
tok řeky Vltavy. U Lahovic se do Vltavy vlévá její nejvýznam-
nější přítok na území hlavního města - řeka Berounka. Dále 
se do ní na území města vlévá celá řada drobnějších vodních 
toků - mezi nejvýznamnější patří potoky Litovicko-Šárec-
ký, Dalejský a Radotínský na levém břehu a Botič, Rokytka 
a Kunratický potok na břehu pravém. 

Délka drobných toků na území hlavního města dosahuje cel-
kově téměř 374 km, přičemž  cca 226 km z nich je ve správě 
hl. m. Prahy. Vodstvo na území Prahy tvoří dále množství ryb-
níků a rybníčků (např. Počernický rybník, rybníky Lítožnické, 
Šeberovské a Milíčovské) a dalších typů vodních nádrží s roz-
manitou funkcí (největší z nich je Hostivařská přehrada).

Péči o drobné vodní toky a nádrže na území města, které jsou 
ve správě hl. m. Prahy, zajišťují pro Magistrát hl. m. Prahy 
převážně Lesy hl. m. Prahy (monitoring jakosti vod a vlast-
ní hodnocení zajišťuje MHMP). Správcem říčních toků Vltavy 
a Berounky na území Prahy je státní podnik Povodí Vltavy, 
který zajišťuje i hodnocení jakosti vod.

b2. WatEr

SurFaCE WatEr

adminiStratiOn and mOnitOring OF SurFaCE WatEr
A basic artery of the river network in the capital city forms the 
lower reaches of the Vltava river. Near Lahovice, the most im-
portant tributary of the Vltava river on the Prague territory flows 
into it – the Berounka river. There are also several smaller water 
courses on the City territory, which flow into the Vltava River – 
the most important are creeks Litovicko-Šárecký, Dalejský and 
Radotínský on the left  bank and Botič, Rokytka and Kunratický 
creek on the right bank. 

The complete picture of surface water on the broken topogra-
phy on the City territory is supplemented with numerous reser-
voirs and lakes. The total lenght of the minor water courses on 
the Capital City territory reaches almost 374 km, while about 
226 km of which is administered by the City Prague. Waters 
in Prague are also formed by many larger and smaller ponds 
(e.g. Počernický pond, Lítožnické ponds as well as Šeberovské 
and Milíčovské ponds) and other types of water reservoirs with 
diverse features (the largest of them is Hostivařská Dam).

The care of small water courses and reservoirs on the City ter-
ritory, which are administered by the Prague City Hall, is provi-
ded, for the Prague City Hall, by company “Lesy hl. m. Prahy“ 
(Forests of the Capital City of Prague), while the Prague City 
Hall carries out monitoring the water quality and its own quality 
water assessment. The administrator of rivers Vltava and Be-
rounka on the Prague territory is state public enterprise “Povodí 
Vltavy“ (River-basin of Vltava), that also provides quality water 
assessment.

Obr. B2.1 / Fig. B2.1 Průměrné roční průtoky na vybraných profilech, 1980-2010 / Yearly average flow rates at selected hydrometric profiles, 1986–2010

Zdroj / Source: ČHMÚ

jAkOst VOdy
Zařazení sledovaných profilů do tříd jakosti podle ČSN 75 7221 
bylo zpracováno na základě údajů za dvouleté období, v pří-
padě velkých vodních toků za období let 2009–2010, u drob-
ných vodních toků pak za období 2010–2011. Hodnocené 
ukazatele jsou členěny do pěti skupin (A, B, C, D, E). Ve 
skupině rozhoduje ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasi-
fikace. O celkové klasifikaci jakosti vody v toku rozhoduje pak 
nejhorší klasifikace ze skupin.

WatEr Quality
Enlistment of monitored profiles into classes according to 
CSN 75 7221 has been processed on the basis of data for 
two-year period, in the case of large water courses for the 
period 2009-2010, within small water courses over the pe-
riod 2010-2011. The evaluated indicators are classified into 
five groups (A, B, C, D and E). The indicator of the worst 
quality determines the entire group value. Then the group 
of the indicators of the worst classification value determines 
the overall classification of quality of water in a particular 
watercourse.
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Obr. B2.2 / Fig. B2.2 sledované profily na povrchových tocích a výsledné třídy jakosti / Monitored profiles of surface water courses and re-
sulting classes of quality

Pozn.: Vltava a Berounka podle údajů za období 2009-2010. Potoky podle údajů za období 2010-2011. Prezentace kvality vody v tocích liniemi je pouze 
orientační. / Note: The Vltava River and the Berounka River according to data for the period 2009-2010. Creeks and streams according to data for the 
period 2010-2011. Presentation of water quality in streams lines is only indicative.

pitná vodA

ZásOBOVání OByVAtelstVA PitnOu VOdOu 
Z Veřejné VOdOVOdní sítě
Veřejná vodovodní síť v Praze včetně úpraven pitné vody je 
od počátku roku 1998 ve správě Pražské vodohospodář-
ské společnosti, a. s. (PVS). Provozovatelem pražského 
vodovodního systému je akciová společnost Pražské vodo-
vody a kanalizace, a. s. (PVK).

Pitná voda z vodovodu dodávaná pro veřejnou potřebu je 
v celé Praze nezávadná a z hlediska kvality zcela vyhovuje 
tuzemským i evropským standardům po stránce fyzikální, 
chemické, mikrobiologické i biologické.

V roce 2010 PVK, stejně jako v předchozích letech, sledovaly 
kvalitu pitné vody u  téměř 6 000 vzorků. Z toho přes 75 % 
vzorků bylo odebráno z pražské distribuční sítě a zbytek vzor-
ků byl odebrán na úpravnách vody Želivka a Káraný, které 
zásobují Prahu pitnou vodou. Na veřejnou vodovodní síť bylo 
na území Prahy napojeno 100 % domácností.

Výroba vody: V roce 2010 bylo vyrobeno celkem 121,5 mil m3 
pitné vody. Z tohoto množství bylo předáno mimopražským 
odběratelům 15,8 mil. m3. V porovnání s rokem 2009 bylo 
vyrobeno celkem o 1,3 mil. m3 vody méně.

drinking WatEr

drinking WatEr Supply tHrOugH tHE publiC 
WatEr Supply SyStEm
The public water supply system in Prague and the drinking wa-
ter treatment plants have been administered by Pražská vodo-
hospodářská společnost, a. s. (pvs) since the beginning of 
year 1998. The joint stock company of Prague Water Mains and 
Sewerage Systems Co. (Pražské vodovody a kanalizace, a. s. = 
PVK) is the operator of the prague’s water supply system.

Drinking water supplied for the public use is unobjectionable 
within the whole Prague territory and concerning  the quality 
it fully meets the domestic and European standards in terms 
of physical, chemical, microbiological and biological.

In 2010 PVK, as in previous years, monitored the quality of 
the drinking water of nearly 6,000 samples. Of which over 
75% of samples were taken from the Prague‘s distribution 
network and the rest of the samples were taken from water 
treatment plants Želivka and Káraný which supply drinking 
water for Prague. 100% of households got connected to the 
public water supply system  on the Prague territory. 

Water production: In 2010 there were produced 121,5 mil-
lion m3 of drinking water in total. Out of this amount 15,8 
million m3 went to parties purchasing out of the City territory. 
Compared to 2009, there were produced 1,3 million m3 of 
water less. 
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Obr. B2.3 / Fig. B2.3: Vývoj výroby pitné vody / Development in the drinking water production

Zdroj / Source: PVK, a.s.

The most important share of the water 
produced for Prague supply comes from 
the Water treatment plant želivka 
(74 % in 2010, resource is the water 
Reservoir Švihov), further the Water 
treatment plant káraný (26 %, wa-
ter resources are bank and artificial re-
charge filtration of water from the Jizera 
River). Both sources are located out of 
the City territory. The Water Treatment 
Plant Podolí (resource is the Vltava Ri-
ver on the City territory) has been used 
only as a back-up source in recent years 
and in 2010 did not produced any drin-
king water.

Loss of water due to leakages from the 
network in 2010 amounted to about 
22% (in 1996 46%).

Water consumption: The specific con-
sumption of drinking water in house-
holds has decreased by over 45 % since 
1990. At present it is about 110 litres 
per capita and day. 

Nejvýznamnější podíl výroby vody pro 
zásobování Prahy zajišťuje úpravna 
vody želivka (74 % v roce 2010, zdroj 
vodní nádrž Švihov), dále úpravna 
vody káraný (26 %, zdroj vody břeho-
vá a umělá infiltrace řeky Jizery). Oba 
zdroje leží mimo území města. Úpravna 
vody Podolí (zdroj řeka Vltava na území 
města) je v posledních letech využívána 
pouze jako záložní zdroj a v roce 2010 
pitnou vodu nevyráběla.

Ztráty vody úniky ze sítě činily v roce 
2010 cca 22 % (v roce 1996 46 %).

spotřeba vody: Specifická spotřeba 
pitné vody v domácnostech se od roku 
1990 snížila o více než 45 %. V součas-
né době se pohybuje kolem 110 litrů na 
osobu za den.Obr. B2.4./ Fig. B2.4: Zdroje a distribuce pitné vody v Praze / Sources and distribution of 

drinking water in Prague

Obr. B2.5 / Fig. B2.5: Vývoj specifické spotřeby pitné vody domácností v Praze / Develop-
ment of the specific consumption of drinking water in Prague

Zdroj / Source: PVK, a.s.

Zdroj / Source: PVK, a.s.
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WaStE WatEr
The downtown sewerage system in Prague was founded as an 
integrated sewerage system taking the mixed sewage and rainwa-
ter in the same pipes. The newly built housing estates at the Pra-
gue outskirts have separated sewerage systems, which do not mix 
together sewage and rainwater and take them away in separated 
systems. The housing estates sewerage systems are connected to 
main sewers of the Integrated Centralised Sewerage System. This 
system disposes waste water to the Central Waste Water Treat-
ment Plant (CWWTP) on the Císařský Island in Bubeneč. 

Besides this Central WWTP, there are other auxiliary (local) waste 
water treatment plants (hereinafter as the WWTPs) under ope-
ration on the City territory, which mostly serve for wastewater 
treatment of water from territories, which are located in the City 
outskirts and are not connected to the Prague Central Sewerage 
System.

At present roughly 99 % of the whole Prague population of appro-
ximately 1.235 million inhabitants is connected to the sewerage 
system. The operator of the greatest part of the sewerage system 
for public needs including the wastewater treatment plants in the 
City of Prague is the joint stock company PVK.

odpAdní vodA
Centrální kanalizační síť byla v Praze založena jako jednotná, 
odvádějící splaškové a srážkové vody jedním kanalizačním 
potrubím. Nově budovaná sídliště na okrajích Prahy již mají 
kanalizační síť oddílnou, která nesměšuje splaškové a srážko-
vé vody a odvádí je oddělenými soustavami. Sídlištní splaš-
kové sítě jsou připojeny na kmenové stoky jednotné centrální 
soustavy. Tato soustava odvádí vody kmenovými sběrači do 
Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v Bu-
benči (dále jen ÚČOV).

Kromě ÚČOV jsou na území hl. m. Prahy v provozu další 
pobočné (lokální) čistírny odpadních vod (dále ČOV), které 
slouží k čištění odpadních vod z lokalit ležících v okrajových 
částech města a nejsou připojeny na centrální pražskou ka-
nalizační síť.

Na systém kanalizační sítě je v současné době napojeno zhru-
ba 99 % z celkové populace Prahy, tj. cca 1,235 mil. obyvatel. 
Provozovatelem převážné části kanalizace pro veřejnou po-
třebu včetně čistíren odpadních vod v hl. m. Praze je společ-
nost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK, a. s.).

Obr. B2.6. / Fig. B2.6.: množství čištěných odpadních vod na účOV a pobočných čOV / 
Amounts of waste water treated in the CWWTP and in local WWTPs 

Zdroj / Source: PVS, a.s.

Zdroj / Source: PVS, a.s.

tab. B2.1 / B2.1: Table: Průměrné koncent-
race znečištění na účOV v roce 2010 / Ave-
rage concentrations of pollutionin the CWWTP in 
2010

ÚČOV / Central 
WWTP

Povolené / 
Permitted

Vypouštěné / 
Discharged

BSK5 [mg.l-1] 2 838,2 797

CHSKcr [mg.l-1] 13 245,1 4 534

NL [mg.l-1] 3 784,3 1033

N-NH4+ [mg.l-1] 1 892,2 431

Pcelk [mg.l-1] 238,8 95

Nanorg [mg.l-1] 3 784,3 1 940

V roce 2010 činil průměrný denní přítok odpadních vod na 
ÚČOV 343 744 m3.den-1, tj. 3,98 m3.s-1. V porovnání s před-
cházejícími lety se potvrzuje trend pozastavení stálého mír-
ného poklesu. Mírný nárůst odpadních vod oproti roku 2009 
byl zaznamenán spíše v souvislosti s vydatnými dešti, jež na-
tékají do jednotné kanalizace a jsou odváděny na ÚČOV.

In 2010 the average daily inflow of waste water to the CWWTP 
was 343,744 m3.day-1, that is 3.98 m3.sec-1. In comparison 
with previous years, it proves the trend of moderate per-
manent suspension of decline. Slight increase in wastewater 
compared to 2009 was recorded rather in the connection with 
torrential rains, which flow into the integrated sewage system 
and is discharged to the CWWTP.

Zdroj / Source: PVS, a.s.

Obr. B2.7 / Fig. B2.7:  Průměrný průtok odpadních vod na účOV, 1996–2010 / Average flow 
rate of waste water in the CWWTP, 1996-2010
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hAvArijní Úniky ZnečišŤujících látek
V roce 2010 zasahoval OOP MHMP při 25 haváriích a násled-
ně vydal 24 správních rozhodnutí. Pokud není původce ha-
varijního znečištění znám, likvidoval OOP MHMP znečištění 
na náklady hl. m. Prahy prostřednictvím odborně a technicky 
způsobilé právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající dle 
zvláštních předpisů. V roce 2010 nebyl původce zjištěn v 18 
případech. V roce 2010 šetřilo oddělení ochrany vod ČIŽP ob-
lastního inspektorátu Praha na území města 9 havárií znečiš-
tění vod. Ve 4 případech nebyl zjištěn původce havárie.

protipovodňová opAtření
Od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřní-
ho města a návazně probíhají práce v rámci dalších dílčích 
etap. V roce 2010 probíhaly práce v rámci etapy 0007 – Trója, 
která ke konci roku již plnila ochranu na požadovanou úro-
veň. Pro dokončeni kompletního systému zbývá část 22 Vel-
ká Chuchle, etapy 0006 Zbraslav – Radotín. Po dokončení 
(předpoklad do konce roku 2013) bude hlavni město chrá-
něno proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky na úrovni 
hladiny velké povodně v srpnu roku 2002 s rezervou +30 cm 
(s výjimkou Zbraslavi, zde ochrana na stoletou vodu s rezer-
vou +30 cm).

aCCidEntal COntaminant SpillS
In 2010 the Department of the Environment of the Prague City 
Hall (hereinafter as OOP MHMP) was active at 25 accidental spills 
and subsequently issued 24 administrative decisions. When the 
contamination originator was not known, then the OOP MHMP 
eliminated the emergency at the expenses of the Prague City 
Hall using professionally and technically capable legal or natu-
ral entities making business according to special regulations. 
In 2010 the contamination originator was not determined in 
18 cases. In 2010 the Department of Water Protection of the 
Czech Environmental Inspection (CEI), Regional Inspectorate 
Prague dealt with 9 accidental contaminant spills on the City 
territory. In 4 cases the spill originator was not found.

FlOOd COntrOl mEaSurES
Since 2005, flood protection of the internal city has been provi-
ded and consequently, works within other sub-stages are being 
done. In 2010 the works within stage 0007 – Troja were in pro-
gress, which at the end of the year already satisfied the criteria 
of the desired level of protection. There are still 22 remaining 
parts of Velká Chuchle within stage 0006 Zbraslav – Radotín 
to complete the entire system. After the completion (expected 
by the end of 2013), the capital will be protected against high 
water overflows of the Vltava river and the Berounka river at 
the level of the great flood in August 2002 with a reserve of 
+30 cm (with the exception of Zbraslav where the protection is 
designed for hundred-year water with a reserve of +30 cm).

Na území Prahy se k 31.12. 2010 nacházelo přibližně 290 ha 
vodních ploch, z čehož bylo 182 rybníků, 3 přehradní nádr-
že a 37 velkých retenčních nádrží. Hl. m. Praha, zastoupená 
OOP MHMP, spravovala 48 rybníků, 4 vodní díla a 32 retenčních 
nádrží. K nejvýznamnějším nádržím patři Vodní dílo Hostivař, 
Vodní dílo Džbán, Vodní dílo Jiviny a Počernický rybník. Územím 
Prahy protékalo kromě Vltavy a Berounky ještě cca 360 km 
drobných vodních toků, z čehož 249 km měla ve správě hl. m. 
Praha. Ve správě hl.m. Prahy bylo také přibližně 120 ha zeleně 
podél těchto vodotečí. Mezi nejvýznamnější a nejdelší pražské 
potoky patří Rokytka a Botič, dalšími významnými potoky jsou 
Litovicko-Šárecký potok, Dalejský potok a Kunratický potok.

OBnOVA A reVitAliZAce PrAžských nádrží 
A POtOků
V rámci projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží, za-
hájeném již roku 2003, jsou postupně opravovány, rekon-
struovány a odbahňovány rybníky a nádrže v majetku Prahy. 
V rámci projektu bylo v roce 2010 provedeno odbahnění a re-
vitalizace rybníka V Pískovně v Dolních Počernicích, revitali-
zace rybníka Pokorňák v Březiněvsi, revitalizace a odbahnění 
rybníka U Kamenného stolu ve Vinoři, revitalizace Kyjského 
rybníka, II.etapa a rekonstrukce a dostavba bývalé retenční 
nádrže Pod Lesem na Jižním Městě. Od roku 2007 probíhá 
v hl. m. Praze dlouhodobý projekt Revitalizace pražských po-
toků. V rámci projektu byla v roce 2010 realizována revitali-
zace potoka v Královské oboře Stromovka.

Obr. B2.8 / Fig. B2.8: rybník Pokorňák v Praze - Březiněvsi po cel-
kové revitalizaci v roce 2010 / Pokorňák Pond in Prague - Březiněves 
after a complex revitalization in 2010

CrEEkS and WatEr WOrkS On tHE tErri-
tOry OF praguE
As at 31th December 2010 Prague’s territory as home to approx. 
290 hectares of water bodies, out of that there were 182 lakes, 3 
dam lakes and 37 retention reservoirs. The City of Prague, repre-
sented by the Department of the Environment of the Prague City 
Hall, managed 48 lakes, 4 water works and 32 retention reservoirs 
as at 31 December 2010. The most important basins are Dam Hos-
tivař, Dam Džbán, Dam Jiviny and Počernický Pond. Prague’s terri-
tory is, besides the Vltava River and Berounka River, flown through 
by 360 km of smaller watercourses, out of them 249 km were ma-
naged by the City of Prague. The City of Prague also administered 
approximately 120 hectares of greenery along these watercourses. 
Among the most important and the longest creeks in Prague are 
Rokytka and Botič Creeks, other important creeks are Litovicko-
Šárecký Creek, Dalejský Creek and Kunratický Creek.

reneWAl And revitAlisAtion of prAgue’s reservoirs And creeks
Reservoirs and ponds in the possession of Prague are gradually being repaired, renovated and dredged (mud-removed) within the pro-
ject Renewal and revitalization of Prague’s reservoirs, launched as early as 2003. Within this project in 2010 were realized: dredging 
(mud-removed) and revitalization of V Pískovně Pond in Dolní Počernice, revitalization of Pokorňák Pond in Březiněves, dredging 
(mud-removed) and revitalization of U Kamenného Stolu Pond in Vinoř, revitalization of Kyjský Pond, 2nd phase,  reconstruction and 
completion of the former retention reservoir Pod Lesem in the South Town. A long-term project Revitalisation of Prague’s creeks has 
been in progress since 2007. Revitalization of the creek in Royal Park Stromovka was implemented within this project.

potoky A vodní dílA nA ÚZemí hl. m. prAhy

Zdroj / Source: MHMP
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B
B3. PřírOdA, krAjinA A Zeleň

bilanCE plOCH 

Bilance ploch podle evidence ČÚZK pro Prahu v roce 2010 do-
kumentuje další, avšak pouze mírný a zpomalující se nárůst 
zastavěných ploch (jejich podíl činil na konci roku 2010 cca 
10,2 % z celkové rozlohy města, od roku 1990 jde o nárůst 
celkem 770 ha, oproti roku 2009 o 10 ha), a to převážně na 
úkor zemědělské půdy (v roce 2010 úbytek 84 ha, od roku 
1990 celkově 1152 ha). Pozitivním jevem jsou každoroční pří-
růstky lesních ploch (v roce 2010 nárůst 59 ha oproti roku 
2009 a celkem 231 ha od roku 1990).

b3. naturE, landSCapE and grEEnEry

land balanCE
Land balance according to registration in the Cadastre of Real 
Estate for Prague in 2010 demonstrates further, however only 
a slight and slowing growth in developed areas (their share 
was at the end of 2010 approximately 10.2% out of the total 
area of the city, since 1990 there has been an increase in total 
770 ha, compared with 2009 - 10 ha), mostly at the expense 
of agricultural land (in 2010 there was a loss of 84 ha, in total 
1,152 ha since 1990). The positive feature is the annual in-
crease in forest areas (in 2010 there was an increase of 59 ha 
compared with 2009 and a total of 231 ha since 1990).

Obr. B3.1 / Fig. B3.1: úbytky a přírůstky ploch podle druhů pozemků / Decrements and 
increments of aggregate areas of different land types 

tab. B3.1 / Table B3.1: úhrnné hodnoty druhů pozemků, 2010 [ha] / Aggregate areas of land types, 2010 [ha]

Rok / Year Zemědělská půda* 
/ Agriculture land*

Lesní půda / Fo-
rest land

Vodní plochy / 
Water areas

Zastavěné plochy / 
Build areas

Ostatní plochy** / 
Other areas**

Celkem / Total

1990 21 495 4 858 1 073 4 267 17 921 49 614

2009 20 427 5 030 1 075 5 027 18 051 49 610

2010 20 343 5 089 1 074 5 037 18 070 49 613

Zdroj / Source: ČÚZK

Poznámka: * Ostatní plochy zahrnují i sta-
veniště / Note: * Other lands also include 
construction sites.

Zdroj / Source: ČÚZK

Pozn.: *Zemědělská půda zahrnuje ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. ** Ostatní plochy zahrnují i staveniště. 
/ Note: *Farmland includes arable land, hop-fields, vineyards, gardens, orchards and permanent grassland. ** Other lands also include construction 
sites.

Obr. B3.2 / Fig. B3.2: Podíl ZPF v katastrálních územích hl. m. Pra-
hy / Share of Agricultural Land Fund (ZPF) in the cadastral of the Capital 
City of Prague

Obr. B3.3 / Fig. B3.3: Podíl lesních ploch v katastrálních územích 
hl. m. Prahy / Share of forest areas in the cadastral of the Capital City 
of Prague 

Zdroj / Source: ÚRM Zdroj / Source: ÚRM

Podíl ZPF / Share of ZpF
stupeň zornění / percen-
tage of arable land
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udržitelné využívání ÚZemí 
Hlavní město Praha za dvacet let výrazně změnilo charak-
ter vlivem svého rozvoje, a to zejména díky restrukturalizaci 
ploch uvnitř města a ústupu průmyslu dále k okrajům města. 
Nastal posun od růstu kvantity (novou výstavbou zabírané 
plochy) k růstu intenzity a kvality využití (zvýšený podíl rege-
nerace již zastavěného území) stávajících objektů a pozem-
ků. Změna ve struktuře ploch nastává jak na okrajích města, 
tak zejména na plochách málo využitých uvnitř urbanizované 
části.

Obr. B3.4 / Fig. B3.4: Velikost kes (koeficientu ekologické stabili-
ty) v katastrálních územích hl. m. Prahy/ Size of KES (coefficient of 
ecological stability) in cadastre of the City of Prague 

SuStainAblE uSE OF tHE tErritOry 
The City of Prague has significantly changed its character during 
past 20 years thanks to its development, mainly due to the re-
structuring of the areas inside the city and also thanks to displace-
ment of the industry towards the city outskirts. The City of Prague 
has recorded a shift from growing quantity (areas occupied by 
new development) to increase of the intensity and quality of usa-
ge (increased share of regeneration of formerly developed areas) 
of the current premises and lands. The change in the structure of 
the city areas occurs in both the city outskirts, and especially in 
the little-utilized areas within the urbanized area.

Obr. B3.5 / Fig. B3.5: Plochy k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území o rozloze nad 10 ha v hl. m. Praze/ Areas 
to restore or re-use of degraded lands over an area of 10 ha in the Capital 
City of Prague 

Zdroj / Source: ÚRM Zdroj / Source: ÚRM

Využití BrOwnFields (neVyužíVAné ZdeVAs-
tOVAné PlOchy A OBjekty) 
Platný Územní plán hl. m. Prahy specifikuje předpokládané 
nové funkční využití ploch, které ztratily svou původní funkci 
a čekají na nové využití. Větší část těchto objektů patří k pů-
vodnímu věnci průmyslových objektů okolo centra a obytných 
částí Prahy. 

V posledních dvaceti letech došlo na území Prahy k novému 
využití brownfields zejména na Smíchově v Praze 5 (Anděl 
City)a ve Vysočanech v Praze 9 (O2 Arena), kde vznikají nové 
stavby k bydlení i poskytování služeb. Další oblastí je kom-
plex staveb v okolí Holešovic, Libně a revitalizace Rohanské-
ho ostrova, případně oblasti Manin (projekty jako Lighthouse, 
River Garden apod.). Pozadu nezůstaly průmyslové plochy 
v Karlíně s konverzí na administrativní objekty (Corso). Pro-
běhly i některé další přestavby v souvislosti s odstraňováním 
popovodňových škod v Karlíně, Libni a Holešovicích. 

Podíl dosud realizované transformace brownfields se zvyšuje, 
ale pohybuje se zatím jen kolem cca 3,5 % z celkových ploch 
určených k novému využití. Velká většina z celkových 157 
brownfields na ploše 15,9 km2 v Praze je však již předmětem 
zájmu investorů a developerů a propracované projekty na je-
jich využití se připravují.

usAge of broWnfields (non-used And devAs-
tatEd arEaS and prEmiSES) 
The valid Municipal Plan of the Capital City of Prague specifies 
the anticipated new functional utilization on surfaces which 
have lost their original function and wait for new usage. The 
greater part of these premises belongs to the original circle 
of industrial objects around the city and residential areas of 
Prague.

In the last twenty years brownfields have found new usage 
on the Prague territory namely in Smíchov in Prague 5 (Anděl 
City) and in Vysočany in Prague 9 (O2 Arena), where new 
buildings for living and rendition of services are being built. 
Another area is a complex of buildings in the area of Holešovi-
ce and Libeň surroundings and revitalization of Rohan Island, 
eventually areas in Manin (projects such as Lighthouse, River 
Garden etc.). Industrial areas in Karlín, with conversion to 
administration buildings (Corso), are not left behind. Some 
other reconstructions were done in relation with the removal 
of after-flood damage in Karlín, Libeň and Holešovice. 

The share of the brownfields’ transformation implemented so 
far increases but the moves are still only about 3.5% of the 
total area dedicated to the new usage. The vast majority of 
the total 157 brownfields on the area of 15.9 square kilome-
ters in Prague is already a subject of interest to investors and 
developers, and sophisticated projects for their use are being 
prepared.
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B
nAture conservAtion And lAndscApe protection
In Prague there is a relatively large amount of valuable natural 
habitats that are protected by law on different degree of prote-
ction and the City of Prague takes an intensive and great care 
of the protection management and maintenance. On the Prague 
territory a legal protection of 90 small-scale protected areas was 
ensured (of which 8 national natural monuments, 67 natural mo-
numents and 15 natural reserves). It is a wide range of localities 
from the geological and paleontological ones through botanical, 
zoological, entomological to forest localities, with a total area of  
more than 2,200 hectares (about 4.4% of the total area of  the 
city). Within the creation of the system of Natura 2000, there 
are 12 localities of European importance approved by the gover-
nment regulations on the City territory. Furthermore, 12 natural 
parks (the twelfth natural park Smetanka from January 2010) 
were established on the territory of the Capital City at 31st De-
cember 2010. At the same time 27 landmarks were registered 
(in 2010 three new significant landmarks) and 196 trees enjoyed 
the protection as memorial trees (7 individual memorial trees 
were proclaimed within 2010).

Prague nature is largely negatively affected by anthropogenic 
impacts (air pollution, noise pollution, excessive attendance of 
valuable natural sites, etc.). In order to monitor the impact of 
these factors, the Capital City of Prague has been providing sin-
ce 1984 a bioindicating environmental monitoring by means of 
inventory of selected groups of plants and animals (in five-year 
cycle for 5 selected areas, in 2010 the territory of Pitkovice val-
ley and Uhříněveská basin). The nature and landscape protection 
authorities provide any necessary protection under the law, but 
it is also necessary to take care of the individual localites. The 
Capital City of Prague provides this care in 76 small-scale spe-
cially protected areas (nature monuments and nature reserves) 
on Prague territory , namely in accordance with the plans of the 
care for each specially protected area (hereinafter as SPA). Ad-
ministration of Protected Landscape Area Czech Karst provides 
care and maintenance for other SPAs on the city territory.

ochrAnA přírody A krAjiny
Na území Prahy se nachází poměrně velké množství cenných 
přírodních lokalit, které jsou chráněny ze zákona na různém 
stupni ochrany a jejichž managementu a údržbě se město 
intenzivně věnuje. Na území města byla zajištěna legislativní 
ochrana 90 maloplošných zvláště chráněných území (v tom 
8 národních přírodních památek, 67 přírodních památek a 15 
přírodních rezervací). Jde o široké spektrum území od geolo-
gických a  paleontologických lokalit přes botanické, zoologic-
ké, entomologické až po lokality lesní, o celkové rozloze více 
než 2 200 ha (cca 4,4 % z celkové rozlohy města). V rám-
ci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládními nařízeními 
schváleno na území města celkem 12 evropsky významných 
lokalit. Dále bylo dále zřízeno 12 přírodních parků (dvanáctý 
přírodní park Smetanka od ledna 2010). Současně bylo re-
gistrováno 27 významných krajinných prvků (v roce 2010 tři 
nové významné krajinné prvky) a 196 stromů požívalo ochra-
nu jakožto stromy památné (v průběhu roku 2010 vyhlášeno 
7 jedinců památných stromů).

Pražská příroda je z velké části negativně zasažena antropo-
genními vlivy (znečištěním ovzduší, hlukovou zátěží, nadměr-
nou návštěvností cenných přírodních lokalit aj.). Za účelem 
sledování dopadu těchto faktorů zajišťuje hl. m. Praha již od 
roku 1984 bioindikační monitoring životního prostředí pomocí 
inventarizace vybraných skupin rostlin a živočichů (v pětile-
tém cyklu pro 5 vybraných území, v roce 2010 na území Pitko-
vického údolí a Uhříněveské kotliny). Orgány ochrany přírody 
a krajiny zajišťují potřebnou ochranu vyplývající ze zákona, 
nezbytná je však také péče o jednotlivé lokality. Hl. m. Praha 
zajišťuje tuto péči v 76 maloplošných ZCHÚ (PP, PR) na území 
Prahy, a to v souladu s plány péče o jednotlivá ZCHÚ. U ostat-
ních ZCHÚ na území města zajišťuje péči a údržbu Správa 
CHKO Český kras.

Zdroj / Source: MHMP

maloplošná chráněná území / small-scale specially protected areas

přírodní parky / natural parks

evropsky významné lokality / localities of European importance (Natura 2000)

Obr. B3.6 / Fig. B3.6: Přírodní parky, maloplošná zvláště chráněná území a evropsky významné lokality na území hl.m. Prahy / Natural 
parks, small-scale specially protected areas and localities of European mportance on the territory of the Capital City of Prague
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City grEEnEry

parkS and allEyS
Care of greenery in Prague, thus also parks and gardens, has been 
in progress since the end of 2010 according to the new concept of 
care for greenery in the Capital City of Prague approved in 2010, 
which divides the greenery newly into areas of all-prague signifi-
cance (formerly Category I), a local significance and other areas.

The total area of  gardens and parks on the city territory was at 31st 
December 2010 about 3,979 ha, thus approximately 8 percent of the 
city area. Hereat the city kept hold of approximately 2,649 hectares 
of these areas, of which about 229 ha were parks managed by the 
Department of Environmental Protection of the Prague City Hall (parks 
and gardens belonging to the group of areas of all-prague significance) 
and 2,420 ha of parks in the management of the city districts (areas of 
local significance). Other areas were managed by other entities.

městská Zeleň

PArky A strOmOřAdí
Péče o zeleň v hl.m. Praze, tedy i o parky a zahrady, probíhá 
od konce r. 2010  podle nové Koncepce péče o zeleň v hlav-
ním městě Praze schválené v roce 2010, která dělí zeleň nově 
na plochy celopražského významu (dříve I. kategorie), míst-
ního významu a plochy ostatní.

Celková výměra zahrad a parků na území města činila 
k 31. 12. 2010 cca 3979 ha, tedy přibližně 8 procent plo-
chy města. V majetku města bylo přitom přibližně 2 649 ha 
z těchto ploch, z toho cca 229 ha tvořily parky ve správě 
Odboru ochrany prostředí MHMP (parky a zahrady patřící do 
skupiny ploch celopražského významu) a 2420 ha parky ve 
správě městských částí (plochy místního významu). Ostatní 
plochy byly ve správě dalších subjektů.

Obr. B3.7 / Fig. B3.7: Parky celopražského významu v hl.m. Praze, 2010 / Parks of all-pra-
gue significance in the Capital City of Prague, 2010

Ve správě OOP MHMP byly v roce 2010 zahra-
dy a parky celopražského významu Královská 
obora Stromovka, komplex zahrad vrchu Pe-
třína, zahrada Kinských, Letenské sady, park 
na vrchu Vítkově, Hradčanské náměstí, Vrt-
bovská zahrada a parková část Obory Hvězda. 
V roce 2010 pokračoval Odbor ochrany pro-
středí MHMP v rámci samosprávných činností 
kromě pravidelné údržby i v nezbytné obnově 
parků a zajišťoval rozvojové projekty zeleně.

In the administration of the Department of 
Envir. Protection of the Prague City Hall in 
2010 were gardens and parks of all-prague 
significance Royal Park - Stromovka, Petřín 
Hill, the complex of gardens of Petřín Hill, Kin-
ských Garden, Letenské Orchards, the park 
on the Vítkov Hill, Hradčanské Square, Vrt-
bovská Garden and the park section of Game 
Preserve Hvězda. In 2010 the Department of 
Envir. Protection of the Prague City Hall in the 
self-government activities continued, besides 
the regular maintenance, in the inevitable re-
covery of parks and managed and provided 
greenery development projects.

Zdroj / Source: MHMP

obnovA stromořAdí i. kAtegorie:
V roce 2010 bylo v rámci projektu systematické obnovy ulič-
ních stromořadí celopražského významu v hl.m. Praze vysaze-
no 234 stromů a pokáceno 70. Projekty rekonstrukcí a obnovy 
probíhaly v lokalitách náměstí Jiřího z Lobkovic v Praze 3, ve 
Vršovické ulici v Praze 10, na Ostrčilově náměstí v Praze 2, 
ve Svobodově ulici v Praze 2  a v ulici Chorvatská v Praze 10. 
Celkově bylo v roce 2010 vynaloženo cca 8,5 mil. Kč na obnovu 
stromořadí I. kategorie a cca 5 mil. Kč na jejich údržbu.

rEnEWal OF allEyS OF CatEgOry i:
In 2010 in the Capital City of Prague 234 trees were planted within 
the project of a systematic recovery of street alleys of all-prague 
significance, while 70 trees were chopped down. Reconstruction 
and recovery projects were carried out in the localities of Jiřího 
z Lobkovic Square in Prague 3, in Vršovická street in Prague 10, 
on Ostrčilovo Square in Prague 2, in Svobodova street in Prague 
2 and in Chorvatská street in Prague 10. Overall in 2010, appro-
ximately CZK 8.5 million were spent on the recovery of alleys of 
Category I and about CZK 5 million on their maintainance.
Obr. B3.8 / Fig. B3.8: mla-
dá výsadba v královské 
oboře stromovka / Young 
planting in the Royal Park 
Stromovka

Obr. B3.9 / Fig. B3.9: cel-
ková rekonstrukce stro-
mořadí na náměstí jiřího 
z lobkovic v Praze 3 / To-
tal reconstruction of street 
alley on Jiří z Lobkovic Squa-
re in Prague 3

komplex zahrad vrchu Petřína
premises of gardens on the 
Petřín Hill

Obora Hvězda
Hvězda Game Preserve

Letenské sady
Letenské Orchards

Královská obora
Royal Game Preserve
Stromovka

zahrada Kinských
Kinských Garden

park na vrchu Vítkově
park on the Vítkov Hill
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B
lESy
Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do katego-
rie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou 
rekreační funkcí. V rámci tvorby územního plánu jsou lesy 
jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií ze-
leně. Výměra lesů na území Prahy vzrostla za posledních sto 
let téměř o třetinu. V současné době lesní porosty zaujímají 
přibližně 10% z celkové rozlohy města - výměra k 31. 12. 
2010 činila 5089 ha, z toho lesní pozemky v majetku obce 
představovaly 2647 ha.

Mezi největší a nejčastěji navštěvované lesní komplexy patří 
Klánovický les, Kunraticko - Michelský les, Divoká Šárka - 
Nebušice, Modřanská rokle, Chuchelský háj, Xaverovský háj, 
Ďáblický háj A Obora Hvězda. Turisticky i z přírodovědného 
hlediska jsou zajímavé a cenné i další lokality.

FOrEStS
All forest on the Prague territory are enlisted in the category of 
forests of special purposes as suburban forests with more inten-
sive recreational function. Forests are one of the most respected 
and protected categories of greenery within the development of 
the Municipal Plan. The forest area on the Prague territory has 
grown in the last hundred years by almost one third. At present 
forest stands occupy approximately 10% of the total city area – 
the area at 31st December 2010 was 5,089 ha, of which forest 
land owned by the municipality represented 2,647 hectares.

The largest and most frequent forest complexes are Klánovický 
Forest, Kunraticko - Michelský Forest, Divoká Šárka - Nebušice, 
Modřanská Ravine, Chuchelský Grove, Xaverovský Grove, Ďáblic-
ký Grove and Game Preserve Hvězda. Likewise other localities are 
interesting and valuable in terms of tourism and natural studies.

Obr. B3.10 / Fig. B3.10: lesní plochy na území hl. m. Prahy, 2010 / Forest areas in the capital 
city of Prague, 2010

Zdroj / Source: ÚRM, MHMP

Péče O lesy V mAjetku hl. m. 
PrAhy 
Hlavní město Praha zajišťovalo v roce 
2010 údržbu a péči o lesní pozemky 
v majetku obce prostřednictvím od-
boru ochrany prostředí. Péče o lesy se 
řídí lesním zákonem a lesním hospodář-
ským plánem, který se zpracovává vždy 
na desetileté období. V lednu 2004 začal 
platit LHP na období 2004-2013. Lesní 
majetek hl. m. Prahy prošel certifikací 
systémem PEFC (Pan European Forest 
Certification Council) a následně i systé-
mem FSC (Forest Stewardship Council). 
V r. 1994 schválilo Zastupitelstvo HMP 
záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fy-
zických osob. K 31. 12. 2010 bylo vy-
koupeno do majetku města přes 211 ha 
lesa. Zároveň probíhá zalesňování pů-
vodně zemědělských pozemků (v roce 
2010 na cca 30,9 ha, plochy v Šebero-
vě, na Čihadlech, v Satalicích aj.).

FOrESt managEmEnt OF FOrEStS 
OWnEd by tHE City OF praguE 
The City of Prague in 2010 managed the 
maintenance and care of forest land owned 
by the municipality through the Depart-
ment of Environmental Protection. The 
forest management is governed by forest 
law and forest-management plan, which is 
always processed for a ten year period. The 
forest-management plan for period 2004-
2013 came into force in January 2004. The 
forest property owned by the Capital City 
of Prague passed the certification via sys-
tem PEFC (Pan European Forest Certificati-
on Council) and then also via the FSC (Fo-
rest Stewardship Council). In 1994 the City 
Council approved the intention to purchase 
forests owned by individuals. Over 211 ha 
of forest land had been purchased by 31st 

December 2010 for the city ownership. Si-
multaneously afforestation of originally ag-
ricultural land (in 2010 to about 30.9 ha, 
areas in Šeberov, in Čihadla, in Satalice, 
etc.) is being in progress.

Obr. B3.10 / Fig. B3.10: nově zalesněné plochy, 2002-2010 / Newly afforested areas, 2002-2010 

Zdroj / Source: MHMP

FinAnční náklAdy nA Péči O lesy V mAjetku 
hl.m. PrAhy
Průměrné náklady na údržbu: 15 tisíc Kč/ha/rok (v cenové 
úrovni roku 2007); údržba a opravy rekreačních prvků: více 
než 2,5 mil. Kč/rok; úklid lesa od běžných odpadků a likvida-
ce černých skládek: více než 4,5 mil. Kč/rok.

tHE FinanCial COStS OF maintEnanCE OF FO-
rEStS OWnEd by tHE Capital City OF praguE
Average maintenance costs: CZK 15,000/ha/year (in the price le-
vel of 2007); maintenance and repair of recreational properties: 
more than CZK 2.5 million/year; forest cleaning from regular was-
te and disposal of illegal dumps: more than CZK 4.5 million/year.
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B4. OdPAdy

evidence odpAdŮ
V Praze je dlouhodobě evidován nárůst produkce odpadů 
(6,8 mil. tun v roce 2010, 6,1 mil. tun v roce 2009), souvise-
jící především s rostoucí stavební činností.

Z celkového množství produkovaného odpadu bylo cca 43 % 
opět využito na území hlavního města Prahy, z čehož např. 
energetické využití činilo 9,0 %, 21 % bylo použito na terénní 
úpravy a 21,3 % recyklováno. Odstraňování odpadů skládko-
váním na území města činilo cca 1,5 % z celkové produkce 
odpadů. Spalování odpadů bez energetického využití se již od 
roku 2005 daří udržet na necelé desetině procenta z celkové 
produkce odpadů.

b4. WaStE

rECOrdS OF WaStE
Prague has long been recording an increase in waste produc-
tion (6.8 million tonnes in 2010, 6.1 million tonnes in 2009), 
related especially with increasing construction activity. 

Of the total amount of waste production, about 43% was uti-
lized on the Prague territory whereas e.g. 9.0% of which was 
utilized for energy, 21% was used for ground shaping and 
21.3% was recycled. Waste disposal by landfilling in the city 
amounted to about 1.5% of total waste production. Waste 
incineration without energy utilization is, since 2005, being 
managed to keep at less than one tenth percent of the total 
waste production.

Obr. B4.1 / Fig. B4.1: Produkce odpadů [tis. tun] / Waste production [thous. tonnes]

tab. B4.1 / Table B4.1: Produkce odpadů s členěním na ostatní a nebezpečné [tis. tun] / 
Waste production classificated to others and hazardous [thous. tonnes]

Odpady / Waste 2005 2009 2010

Celkem / Total 3 535 6 144 6 795

z toho / Out 
of that in 
category

Nebezpečné / Hazardous 186 136 211

Ostatní / Others 3 349 6 008 6 584 Zdroj / Source: VÚV T.G.M., v.v.i., CENIA 
(ISOH)

Zdroj / Source: VÚV T.G.M., v.v.i., CENIA 
(ISOH)

Obr. B4.2 / Fig. B4.2: Podíl na území města odstraňovaného a využívaného odpadu z celkové produkce (vybrané kategorie) / Share of 
waste disposed and utilised of the total production in Prague (selected categories)

Zdroj / Source: VÚV T.G.M., v.v.i., CENIA (ISOH)
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B
kOmplExnÍ naklÁdÁnÍ S kOmunÁlnÍmi 
Odpady
Množství vyprodukovaného komunálního odpadu od občanů 
dosáhlo v roce 2010 386 tis. tun, což činí cca 308 kg na 
obyvatele a oproti roku 2009 nárůst o 0,7 %, pokračuje tedy 
dlouhodobý trend mírného nárůstu.

I nadále je rozvíjen komplexní systém nakládání s komunál-
ními odpady Praze. Podíl využitého odpadu přesáhl v roce 
2010 již 82 %, z toho 52 % činilo energetické využití. V roce 
2010 mírně poklesl oproti roku 2009 doposud rostoucí objem 
využitelných složek odpadu (papíru, skla, plastů, nápojových 
kartonů a bioodpadu, celkem činil cca 55 tis. tun, meziroční 
pokles cca o 0,6 %).

Nadále je zajišťován sběr nebezpečných složek komunálního 
odpadu (sběrné dvory, stabilní sběrny NO, mobilní sběr aj.). 
V roce 2010 narostl již na 13 počet sběrných dvorů hl. m. 
Prahy (z původních 12 z roku 2009) a vzrostl i počet stanovišť 
tříděného sběru odpadů (cca 3300 veřejných sběrných míst 
a až 1060 přímo v objektech na území Pražské památkové 
rezervace). Důležité postaveni v rámci systému má také sběr 
bioodpadu (sezónně pomocí velkoobjemových kontejnerů, 
dále prostřednictvím stabilního sběrného místa bioodpadu 
v Praze 10 – Malešicích a sběrných dvorů HMP) a sběr objem-
ného odpadu, rovněž prostřednictvím sběrných dvorů hl. m. 
Prahy a velkoobjemových kontejnerů přistavených v ulicích 
na území hl. m. Prahy.

COmplEx SyStEm OF muniCipal WaStE  ma-
nagEmEnt
Quantity of municipal waste produced from citizens reached 
in 2010 386 thousand tonnes, which is about 308 kg per ca-
pita and in comparison with 2009 an increase of 0.7%, thus a 
long-term trend of a slight increase continues.

The complex system of waste management in Prague is still 
being developed. The proportion of utilized waste exceeded 
in 2010 already 82%, whereas 52% of which was used for 
energy generation. In 2010 increasing volume of usable com-
ponents of waste (paper, glass, plastic, beverage cartons and 
bio-waste, in total it made up about 55 thousand tons, inter-ye-
ar decrease about 0.6%) decreased slightly compared to 2009.

The collection of hazardous components of municipal waste is 
still provided (collecting yards, stationary collecting points of 
hazardous waste, mobile collection, etc.). In 2010 the num-
ber of collecting yards already increased to 13 in the City of 
Prague (from 12 in 2009). The number of sorted waste colle-
ction points also rose (approximately 3,300 public collection 
points and as many as 1,060 directly in the premises of the 
Prague Historical Reserve). What has also an important po-
sition in the system is the collection of bio-waste (seasonally 
by using large containers, followed by a stable bio-waste col-
lection points in Prague 10 - Malešice and collecting yards on 
the Prague territory) and the collection of bulky waste, also 
through collection points of Prague and bulk containers put 
into the streets in the City of Prague.

Obr. B4.3 / Fig. B4.3: Organizace zajištění svozu směsného a tříděného odpadu prostřednictvím oprávněných firem, sběrné dvory a 
stabilní sběrny nebezpečného odpadu, 2010 / The organisation of the mixed and sorted waste collecting by means of authorised companies, 
collecting yards, and stationary collecting points for hazardous waste, 2010 

Zdroj / Source: MHMP
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Obr. B4.4 / Fig. B4.4: Vývoj produkce a nakládání s komunálním odpadem  / Trends in the production and management of municipal waste

Zdroj / Source: MHMP

Obr. B4.5 / Fig. B4.5: Vývoj množství vytříděného papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a bioodpadu [t] / Trends in the amount of sorted 
paper, glass, plastics, beverage boxes, and biological waste [tonnes]

Zdroj / Source: MHMP

Obr. B4.6 / Fig. B4.6: Vývoj produkce směsného odpadu  [tis. t] / Trends in the mixed waste production (thous. tonnes)

Zdroj / Source: MHMP
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náklAdy kOmPlexníhO nAkládání s kOmunál-
ním OdPAdem
Celkové náklady komplexního nakládání s komunálním od-
padem činily v roce 2010 cca 1,15 miliardy Kč. Největší část 
nákladů patří nakládání se směsným odpadem. Částka cca 
747 mil. Kč je převážně hrazena občany v rámci výběru po-
platků za komunální odpad. Město v závislosti na výši inflace 
a změn DPH doplácí na tuto službu 5 až 20 % ze svého roz-
počtu.

Ze zbývající části nákladů je hrazen tříděný sběr, který zahr-
nuje provoz sběrných dvorů, nakládání s tříděným odpadem, 
systém sběru a zpracování nebezpečných odpadů, projekty 
sběru bioodpadu a náklady na nadstandardní služby. Nákla-
dy na tříděný sběr v roce 2010 činily cca 301 mil. Kč, na 
nebezpečný odpad 12 mil. Kč, provoz sběrných dvorů cca 
51 mil. Kč a nakládaní s objemným odpadem cca 44 mil. Kč. 
Společnost EKO-KOM v roce 2010 podpořila tříděný sběr část-
kou 159 mil. Kč a Ministerstvo financí ČR uhradilo městu na 
zajištění svozu lékáren částku 1.570 064,- Kč.

COStS OF tHE COmplEx muniCipal WaStE ma-
nagEmEnt SyStEm
The total costs of the complex municipal waste management 
system in 2010 amounted to about CZK 1.15 billion. The gre-
atest part of the costs concerns mixed waste management. 
Amount of approximately CZK 747 million is predominantly 
paid by public in terms of charging the citizens for municipal 
waste. The City, depending upon the level of inflation and 
changes in VAT, pays for this service from 5 to 20% of its 
own budget. 

Of the remaining proportion of the costs is covered sorted 
collection, which includes the operation of collecting yards, 
sorted waste management, collection system and treatment 
of hazardous waste, biological waste collection projects and 
the costs of extra service. The costs of sorted waste colle-
ction in 2010 amounted to approximately CZK 301 million, 
hazardous waste CZK 12 million, operation of collecting yards 
around CZK 51 million and bulky waste management about 
CZK 44 million. Company EKO-KOM in 2010 contributed the 
separate waste collection with the amount of CZK 159 mil-
lion and the Ministry of Finance of the Czech Republic paid 
the city CZK 1,570,064 for arrangement of the collection of 
pharmacies.

Obr. B4.7/ Fig. B4.7: Vývoj nákladů na komplexní systém nakládání s odpady [tis. kč] / Trend in costs of the complex system of waste ma-
nagement [thous. CZK]

Zdroj / Source: MHMP

Obr. B4.8 / Fig. B4.8: V roce 2010 instalované podzemní kontej-
nery na separovaný odpad v Praze 3 (žižkovo nám.) / In 2010 
installed underground containers for sorted waste in Prague 3 (Žižkovo 
square) 

Obr. B4.9 / Fig. B4.9: nakládání velkoobjemového kontejneru s bi-
oodpadem z domácností a zahrad  (Praha 4) / On-loading of bulk 
container with bio-waste from households and gardens (Prague 4)

Zdroj / Source: MHMP Zdroj / Source: MHMP
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B5. hluk

hluk Z poZemní doprAvy
Hlavní město Praha je z hlediska automobilové dopravy 
ve srovnání s jinými českými městy, dálnicemi a silnicemi 
v extravilánu výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách 
a dopravních výkonech. Z provedených hlukových každoroč-
ních sčítání vyplývá, že v letech 2008 a 2009 došlo k pozasta-
vení nárůstu intenzit, které byly od roku 1990 zaznamenává-
ny. V roce 2010 došlo již pouze k mírnému zvýšení v průměru 
o 4,6 % ve srovnání s předcházejícím rokem.

Na nejrušnějších komunikacích v Praze dosahují ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A v denní době místy hodnot nad 
75 dB. Jedná se o úseky Jižní spojka s Barrandovským mos-
tem, ulice Legerova, Sokolská, Argentinská aj. 

hlukOVé mAPOVání
Pro podrobný popis hlukové zátěže v městském prostředí 
se využívají hlukové mapy. Hlavní město Praha zpracovává 
své hlukové mapy již od roku 1976. Z hlediska stavu v roce 
2010 jsou hlavními výstupy Akustická studie Dopracování 
vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území konceptu UP 
hl. m. Prahy, zpracovaná v roce 2011 z údajů za rok 2009 (viz 
mapy níže) a Výpočtová hluková mapa automobilové dopravy 
v Praze pro denní a noční dobu vycházející ze statistických 
údajů z dopravy za rok 2010 zpracovaná v roce 2012 a hlu-
kové mapy připravené v rámci projektu ENVIS4 (výpočty pro 
územní detail ve 24 MČ s každoroční aktualizací). V gesci Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR byla pro území  hl.m. Prahy zpra-
cována Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2007, 
která by měla být aktualizována v 5letém cyklu.

Pozn.: Pravidelná měření a hodnocení hluku ve vybraných lo-
kalitách Prahy jsou prováděna také Státním zdravotním ústa-
vem v rámci celostátního programu „Monitorování životního 
prostředí ve vztahu ke zdraví obyvatelstva“. V roce 2010 byla 
vypracována akustická studie pro lokalitu Praha 3 – Pod Li-
pami.

b5. nOiSE 

rOad traFFiC nOiSE
The City of Prague in terms of motor-vehicle traffic in com-
parison with other Czech cities, motorways and roads in ru-
ral areas is in exceptional above-average high intensity and 
transport performance. The annual census of the noise shows 
that between years 2008 and 2009 there was a suspension of 
increase in the intensity that have been recorded since 1990. 
In 2010 there was merely a slight increase on average by 
4.6% compared to the previous year.

On the busiest roads in Prague equivalent levels of acoustic 
pressure A reach during the day-time in some places values 
above 75 dB. These are the sections of the South junction with 
Barrandov bridge, Legerova street, Sokolská, Argentinská, etc.

nOiSE mapping
For a detailed description of noise pollution in urban envi-
ronment are used noise maps. The City of Prague has been 
processing its noise maps since 1976. In terms of the state in 
2010, the main outputs are acoustic study Finalization of eva-
luating the impact on sustainable development of territory  in 
the concept of the Prague Municipal Plan, which was carried 
out in 2011 using data from the year 2009 (see maps below), 
and Computational noise map of motor-vehicle traffic in Pra-
gue for day and night time, based on statistical data of traffic 
for 2010, processed in 2012 and the noise maps prepared 
within the project ENVIS4 (calculations for territory detail in 
24 city districts with annual updates). In accreditation of the 
Ministry of Health of the Czech Republic, Strategic Noise Map 
of Prague Agglomeration 2007 was carried out for the City of 
Prague, which should be updated in a 5-year cycle.

Note: Regular measurements and evaluation of noise in se-
lected locations in Prague are also performed by the National 
Health Institute in the framework of the national program 
„Environmental Monitoring in relation to public health.“ In 
2010 an acoustic study was carried out for locality Praha 3 – 
Pod lipami.

Obr. B5.1 / Fig. B5.1:  mapa hlukové situace – den, 2009, noc, 2009 / Map of noise situation – day, 2009, night, 2009 

Zdroj / Source: Ekola group

pásma hluku v dB/ 
bands of noise in dB
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B
Obr. B5.2 / Fig B5.2: celková akustická situace z dopravy - počet 
obyvatel ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech - deskriptor 
ldn [dB], 2009 / Total acoustic situation of traffic – population affected 
by noise in each band - LDN descriptor [dB]

Obr. B5.3 / Fig B5.3: celková akustická situace z dopravy - pro-
centní podíl ploch ovlivněných hlukem v jednotlivých pásmech - 
deskriptor ldn [dB], 2009 / Total acoustic situation of traffic – percen-
tage of areas affected by noise in each band - LDN descriptor [dB], 2009

PrOtihlukOVá OPAtření
Na realizaci protihlukových opatřeni se stejně jako v předcho-
zích letech podílely jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy 
i organizace, které svou činností hlukovou situaci v hlavním 
městě ovlivňují – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (dále 
DPP), a Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále TSK). 
Protihluková opatření byla prováděna jednak v rámci dopo-
ručení „Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 
2008“, který byl v září 2009 projednán Radou HMP a který 
podlehá pětileté aktualizaci, a jednak v rámci plnění opatření 
dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypra-
covaných TSK a DPP. Obecně šlo o budování protihlukových 
clon, výměny stávajících oken za okna s lepšími parametry 
útlumu hluku z venkovního prostředí, rekonstrukce a výměny 
dlážděných povrchů za asfaltové a rekonstrukce tramvajové 
trati – v gesci dopravního podniku.

Příklady opatření realizovaných v roce 2010:

dokončení PHC na mostě přes Záběhlickou ulici (PHC 203) • 
a příprava navazující PHC212,
další etapa výměny oken za  okna s lepšími parametry hlu-• 
ku v oblasti Spořilova,
realizace 44 významných stavebních akcí, které zahrnova-• 
ly rekonstrukce vozovek, výměny povrchů a opravy vozo-
vek (např.Budějovická, Terronská, Moskevská, Povltavská, 
5.května, Michelská, Kbelská a další),
rekonstrukce TT i povrchu vozovky v Myslíkově ulici,• 
rekonstrukce TT Plzeňská, Makovského, Národní, Podě-• 
bradská.

ulice / Street číslo Phc /
PHC number

Výška / 
Height [m]

délka / 
Length [m]

katastrální území / 
Cadastral unit

Průmyslová 201* 3 532 Hloubětín

Jižní spojka 202* 4 427 Strašnice, Záběhlice

Jižní spojka 203* 4 165 Záběhlice

K Barrandovu 204 5 854 Barrandov

Barrandovský most 205 2 413 Braník, Hlubočepy

Nájezd na Barr. most 206 3 140 Braník, Hlubočepy

Černokostelecká 207 4 278 Strašnice

Kolbenova 208 3 763 Hloubětín

Spořilovská 209 4 976 Záběhlice, Chodov

V Holešovičkách 210 4 870 Libeň

5. května 211 8 1 286 Michle

Jižní spojka 212* 6 400 Záběhlice

K Barrandovu 213 4 320 Slivenec

tab. B5.1 / Table B5.1: Protihlukové clony 
(Phc) navrhované akčním plánem (clony 
označené „ * “ jsou již realizované nebo 
připravené k realizaci) / Anti-noise screens 
(PHC) proposed by the Action Plan (screens 
marked „* “ are already being realized or ready 
for realization) 

Zdroj / Source: MHMP

anti-nOiSE prECautiOnS 
Various departments of the Prague City Hall as well as several orga-
nizations, whose activities influence the noise situation in the capital 
– The Prague Public Transport Company, Inc. (hereinafter as DPP) 
and The Prague Technical Administration of Roads (hereinafter as 
TSK), participated, as in previous years, in the realization of anti-
noise precautions. Noise precautions were implemented both within 
the recommendations of the „Action Plan for reducing noise in Prague 
agglomeration 2008“, which was discussed in September 2009 by 
the City Council and is subject to a five-year update, and also in the 
performance of precautions according to schedules of removing the 
old noise pollution carried out by TSK and DPP. Generally, it concer-
ned building anti-noise screens, replacement of existing windows for 
windows with better parameters of noise attenuation from the outsi-
de environment, reconstruction and replacement of tiled surfaces for 
asphalt and reconstruction of tram-line – coordinated by DPP.

examples of precautions implemented in 2010:

anti-noise screen (PHC) completion on the bridge across the street • 
Záběhlická (PHC 203) and subsequent preparation of PHC212,
another stage of windows replacement for windows with better • 
noise parameters in Spořilov,
realization of 44 major construction projects which included re-• 
constructions of roads, replacement and repair of road surfaces 
(e.g. Budějovická, Terronská, , Moskevská, Povltavská, 5.května, 
Michelská, Kbelská and other streets and roads),
reconstruction of tram-line as well as the road surface in Myslí-• 
kova street,
reconstruction of tram-lines in Plzeňská, Makovského, Národní • 
and Poděbradská streets.

Zdroj / Source: Ekola group Zdroj / Source: Ekola group
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letecký hluk
Letecká doprava se jako významný zdroj hluku projevuje 
zejména v okolí mezinárodního letiště Praha – Ruzyně, kte-
ré provozuje společnost Letiště Praha, a. s. Ostatní praž-
ská letiště nepatří mezi významné zdroje hluku na území 
hl. m. Prahy. Výkony letiště Praha Ruzyně zaznamenaly od 
roku 2008 (cca 180 000 startů a přistání za rok) mírný pokles 
a v roce  2010 dosáhly zhruba 160 000 startů a přistání za 
rok. Úměrně poklesu počtu pohybů došlo k mírnému zlepšení 
akustické situace zejména lokalit pod prodlouženou osou hlavní 
dráhy RWY 06/24.

Monitoring leteckého hluku a letových tratí je prováděn na 13 
stacionárních měřicích stanicích v blízkém okolí letiště, které 
kontrolují rozsah ochranného hlukového pásma letiště Praha – 
Ruzyně.

Letiště Praha, a. s. usiluje o snižování hlukové zátěže z civil-
ní letecké dopravy využitím řady ekonomických, technických  
a provozních opatření.

air traFFiC nOiSE
Air traffic is pronounced as an important noise source namely in 
the surroundings of the international airport Prague – Ruzyně, 
which is operated by the company of Airport Prague, Co. Other 
airports in Prague do not belong among the important sources 
of noise on the territory of Prague. The performance of Prague 
Airport has recorded since 2008 (approximately 180,000 take-offs 
and landings per year) a slight decrease and in 2010 there were 
about 160,000 take-offs and landings per year. Proportionaly to 
the decrease in the number of movements there was a slight im-
provement in the acoustic situation, concerning especially the lo-
calities under the extended axis of the main runway RWY 06/24.

Air traffic noise and airway monitoring is being conducted at 13 sta-
tionary measuring stations in the nearby airport surrounding, which 
monitor the volume of the noise protective zone at the Airport Pra-
gue – Ruzyně 

Prague Airport, Co. aims to reduce noise pollution from civil aviation 
through a range of economic, technical and operational precautions.

PrOtihlukOVé AktiVity letiště PrAhA, A.s.
ekonomická opatření

hlukové poplatky nastavené v přímé závislosti na hlučnosti • 
a hmotnosti letadel
zvláštní hlukový poplatek za porušení provozních protihlu-• 
kových postupů

technická opatření

kontinuální monitorování hluku z leteckého provozu a leto-• 
vých tratí
vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště, které zahr-• 
nuje území, kde jsou nebo mohou být překračovány hlukové 
limity (na celém tomto území provedl provozovatel letiště 
protihluková opatření u objektů k bydlení, u zdravotnických 
a školských zařízení – výměna oken a balkonových dveří) 

Provozní opatření 

zákaz vzletů a přistání letadel bez hlukové certifikace a sta-• 
rých hlučných letadel
omezení nočního provozu; mohou operovat jen moderní, • 
méně hlučná letadla
preference dráhového systému; hlavní dráha letiště Praha • 
– Ruzyně je RWY 06/24, vedlejší RWY 13/31 (od 05/2012 
značená RWY 12/30) je využívána velmi omezeně
pravidla pro přílety a odlety• 
pravidla pro motorové zkoušky• 
omezení použití reverzního tahu motorů při brzdění• 
časové omezení použití záložního zdroje energie• 

Anti-noise Activities of prAgue Airport, co.
economic precautions

noise charges set in direct dependence on the aircraft • 
weight and noise level
special noise charge for breach of operational anti-noise • 
procedures

technical precautions

continuous monitoring of noise from air traffic and airways • 
declaration of the noise protection zone of the airport, which • 
includes the areas where noise limits are or may be exce-
eded (throughout this territory the airport operator per-
formed anti-noice precautions within residential buildings, 
the medical and educational institutions – replacement of 
windows and doors)

operational precautions

ban on take-offs and landings of aircrafts without noise cer-• 
tification as well as old noisy aircrafts
night-time traffic restrictions; only modern less noisy air-• 
crafts can operate
preferences of runway system; the main runway of the Air-• 
port Prague - Ruzyně is RWY 06/24, secondary runway 13/31 
(from 05/2012 marked as RWY 12/30) is hardly ever used
rules for arrivals and departures• 
rules for engine testing• 
restrictions on the use of reverse thrust for braking• 
time limitation of using a backup power source• 

Obr. B5.4 / Fig. B5.4: rozmístění stacionárích měřicích stanic 
a ochranné hlukové pásmo letiště Praha – ruzyně, 2010 / Deploy-
ment of stationary measuring stations and noise protective zone of the 
Airport Prague – Ruzyně, 2010 

Zdroj / Source: Letiště Praha, a.s.

Obr. B5.5 / Fig. B5.5: ekvivalentní hladiny akustického tlaku lAeq,t 
pro denní a noční dobu vztažené na podmínky charakteristického letové-
ho dne v roce 2010 / Equivalent levels of acoustic pressure LAeq,T for daytime 
and nighttime related to the conditions of characteristic flight day in 2010

Zdroj / Source: Letiště Praha, a.s.
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Zdraví / heaLth

C1. pOpulatiOn

The number of registered inhabitants in Prague has grown since 
2001 again (the  number of inhabitants was decreasing in the se-
cond half of the 1990s). The current number of inhabitants (as at 
31st December 2010) in Prague is 1,257,158, which is by almost 7 
% more than in 2004. Migration, especially the migration of foreign 
nationals has the greatest influence on population growth. Concer-
ning the Czech Republic citizens, these have been rather leaving 
the territory of Prague and most frequently they move beyond the 
Prague borders to its surrounding back country. 14,792 children 
were born within the city in 2010, which is almost the same num-
ber as in the previous year. The number of deaths has been decli-
ning on a long-term basis, i.a. in connection with the extension of 
average life expectancy. The average life expectancy of both men 
and women has been also prolonged on a long-term basis.

c1. OByVAtelstVO

Počet evidovaných obyvatel v Praze se od roku 2001 opět 
zvyšuje (ve druhé polovině 90. let docházelo ke snižování 
počtu obyvatel). Současný počet obyvatel (k 31.12.2010) 
v Praze je 1 257 158, což je o 7 % více než v roce 2004. 
Největší vliv na zvyšování počtu obyvatel má migrace, a to 
především migrace cizích státních příslušníků. Co se týče čes-
kých občanů, ti území Prahy spíše opouštějí a nejčastěji se 
stěhují za hranice Prahy do jejího zázemí. Na území města 
se v roce 2010 narodilo 14 792 dětí, což je téměř stejně jako 
v roce předchozím. Počet zemřelých dlouhodobě spíše klesá, 
mj. v souvislosti s prodlužováním střední délky života. Dlou-
hodobě se zvyšuje střední délka života, jak mužů, tak žen.

Obr. c1.1 / Fig. C1.1: Obyvatelstvo / Population 

Zdroj / Source: ČSÚ

2006 2007 2008 2009 2010

Živě narození / Live births 12 530 13 195 14 339 14 488 14 792

Zemřelí / Deaths 12 274 12 208 12 269 12 365 12 266

Přirozený přírůstek / Natural increase 256 987 2 070 2 123 2 526

Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel / Natural increase per 1,000 inhabitants 0,2 0,8 1,7 1,7 2,0

Přistěhovalí / Immigrants 45 061 54 811 47 194 38 094 33 461

Vystěhovalí / Emigrants 38 801 31 827 28 150 24 402 27 855

Přírůstek stěhováním / Net migration increment 6 260 22 984 19 044 13 692 5 606

Přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel / Net migration increment per 1,000 in-
habitants

5,3 19,2 15,5 11 4,5

Celkový přírůstek / Total increase 6 516 23 971 21 114 15 815 8 132

Celkový přírůstek na 1000 obyvatel / Total increase per 1,000 inhabitants 5,5 20 17,2 12,7 6,5

Hustota obyvatel na 1 km2 / Population density per 1 km2 2 386 2 444 2 486 2 518 2 534

Zdroj / Source: ČSÚ

Zdroj / Source: ČSÚ

tab. c1.1 / Table C1.1: Pohyb obyvatel / Population movement

Obr. c1.2 / Fig. C1.2: střední délka života / Average life expectancy Obr. c1.3 / Fig. C1.3: hustota zalidnění v městských částech Prahy 
/ Population density in urban districts of Prague

Zdroj / Source: ČSÚ
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Zdraví / heaLth

c2. ZdrAVí A žiVOtní PrOstředí

stAtistiky ZdrAví obyvAtelstvA
Počet narozených v Praze od konce 90. let stále narůstá, na-
opak počet zemřelých celkem a na 1000 obyvatel se zvolna 
snižuje. Standardizovaná úmrtnost v Praze je u obou pohlaví 
nižší než v ČR. Od roku 1990 standardizovaná úmrtnost klesá 
u obou pohlaví.

c2. heAlth And the environment

StatiStiCS OF pOpulatiOn HEaltH
The number of births in Prague since the end of the 90s has been 
increasing, while the number of deaths in total per 1,000 inhabi-
tants has been slowly decreasing. Standardized mortality in Prague 
is for both sexes lower than the national average. Since 1990, the 
standardized mortality rate has been decreasing for both sexes.

Obr. c2.1 / Fig. C2.1: živě narození, potraty a zemřelí na 1000 obyvatel (1995 - 2010) / 
Live births, abortions and deaths per 1,000 inhabitants (1995 - 2010)

Nejčastější skupinou příčin úmrtí jsou nemoci oběhové sou-
stavy (v čele s ostatními ischemickými nemocemi srdečními 
a cévními nemocemi mozku) a dále novotvary. Počet zemře-
lých na novotvary na 100 000 obyvatel pozvolna klesá.

Incidence zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel celkem 
se mírně zvyšuje. Karcinom průdušnice, průdušky a plíce je 
na jednom z prvních míst u mužů i žen. Zatímco incidence 
u mužů, i když je stále vysoká, v posledních několika letech 
spíše stagnuje nebo mírně klesá, u žen incidence dlouhodo-
bě rostla, nyní začíná stagnovat. U mužů je další význam-
nou diagnózou zhoubný novotvar prostaty, jehož incidence 
na 100 000 obyvatel je na prvním místě. U žen je na prvním 
místě incidence zhoubného novotvaru prsu.

The most common group of causes of death are diseases of the cir-
culatory system (at the head of other ischemic heart diseases and 
vascular brain diseases), and also neoplasms. The number of dea-
ths from neoplasms per 100,000 inhabitants gradually decreases.

The incidence of malignant neoplasms per 100,000 inhabitants in 
total is slightly increasing. Carcinoma of the trachea, bronchus and 
lung keeps one of the first positions concerning both men and wo-
men. While the incidence at men, although it is still high, in the re-
cent years has been rather stagnating or slightly declining. The in-
cidence among women was growing on a long-term basis but now 
it is beginning to stagnate. Another important diagnosis among 
men is prostate cancer whose incidence per 100,000 inhabitants 
keeps the first position. Concerning women, it is the incidence of 
malignant breast neoplasm which dominates. 

Obr. c2.2 / Fig. C2.2: struktura úmrtnosti 
podle příčin smrti (2010) / Structure of mor-
tality according to causes of death (2010)

Zdroj / Source: ÚZIS ČR

Obr. c2.3 / Fig. C2.3: Počet hlášených zhoubných novotvarů a novotvarů in situ (mkn-10 dg. c00-d09) / Number of reported malignant 
tumors and neoplasms in situ (MKN -10 dg. C00-D09)

Zdroj / Source: ÚZIS ČR

Zdroj / Source: ÚZIS ČR
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Zdraví / heaLth

systém monitorování ZdrAvotního stA-
vu obyvAtelstvA ve vZtAhu k životnímu 
prostředí
Životní prostředí je spolu s výživou jedním z nejvýznamněj-
ších faktorů ovlivňujícím zdraví člověka. Proto je nezbytné 
sledovat zdravotní rizika a dopady znečištěného životního 
prostředí na lidský organismus. Stěžejním monitorovacím 
programem v Česku je od roku 1994 Systém monitorová-
ní zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu 
prostředí. Provádí ho Státní zdravotní ústav a výsledky jsou 
každoročně zveřejňovány na adrese http://www.szu.cz/pub-
likace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi. V Praze zahr-
nuje následující části:

Ovzduší a zdraví • 
Kvalita pitné vody• 
Kvalita rekreačních vod• 
Biologický monitoring • 

Monitoring vlivu znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel je 
v Praze prováděn na 21 měřicích stanicích. Negativně se pro-
jevuje zejména narůstající vliv dopravy a lokálně působící 
zdroje (např. kotle na tuhá paliva v rodinných domcích). 

V roce 2010 bylo v Praze získáno celkem 59.739 výsledků 
jakosti pitné vody. Z toho bylo pouze v 7 případech prokázáno 
nedodržení limitů z hlediska zdravotní závadnosti. 

Kvalita koupacích vod v průběhu celé koupací sezóny je v Pra-
ze sledována celkem na pěti koupalištích ve volné přírodě. Vý-
sledky kontrol jsou uvedeny v tabulce a aktuální informace lze 
nalézt na stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy 
– http://www.hygpraha.cz (rubrika Přírodní koupaliště).

tHE HEaltH mOnitOring SyStEm OF tHE 
CZECH rEpubliC pOpulatiOn in rElatiOn 
to the environment
The environment is, along with nutrition, one of the largest 
determinants of the human health. Therefore it is inevitable to 
monitor health hazards and impacts of the polluted environ-
ment on the human organism. The core monitoring programme 
in the Czech Republic has been the Health Monitoring System 
of the Czech Republic Population in relation to the environment 
since 1994. It is carried out by the The National Institute of 
Public Health and the results are published annually on inter-
net page http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zi-
votniho-prostredi. In Prague it included the following sections:

Air and Health• 
Quality of drinking water• 
Quality of recreational waters• 
Biological monitoring• 

Monitoring the impact of air pollution on public health is in Pra-
gue carried out at 21 measuring stations. Especially the growing 
impact of transport and locally acting resources (e.g. solid fuel 
boilers in family houses) has a negative impact.

A total of 59,739 results for drinking water quality were obta-
ined in Prague in 2010. Of these, only 7 cases were proved to 
breach the limits in terms of health hazards.

The quality of bathing waters throughout the whole bathing season 
is in Prague monitored at a total of five natural swimming pools. The 
results of these inspections are listed in the table and up-to-date in-
formation can be found at Hygienic Station of the Capital City of Pra-
gue - http://www.hygpraha.cz (section Natural swimming pools). 

tab. c2.1 / Tab. C2.1: hodnocení kvality vody v pražských přírodních koupalištích / Evaluation of water quality of Prague’s natural swimming pools 

Koupaliště ve volné přírodě Týden roku 2010

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Lhotka

Šeberák

Motol

Džbán

 Voda vhodná ke koupání / Water suitable for bathing 
 Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi / Water suitable for bathing with impaired sensory properties 
 Zhoršená jakost vody / Deteriorated water quality 
 Voda nevhodná ke koupání / Water non-suitable for bathing 
 Voda nebezpečná ke koupání / Water dangerous for bathing

Zdroj / Source: SZÚ

Obr. c1.4 / Fig. C1.4: V koupališti 
na šeberáku v Praze – kunraticích se 
po celou koupací sezónu vyskytovalo 
výrazně méně sinic než v jiných letech. 
/ Swimming pool Šeberák in Prague-Kun-
ratice – significantly less cyanobacteria 
occured than in other years throughout the 
whole bathing season.
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ekonomika / economy

d1. ekOnOmikA městA

Z hlediska výkonnosti ekonomiky regionu má hl. m. Praha 
v rámci celé ČR zcela výsadní postavení. Region Praha vytváří 
více jak čtvrtinu celostátního HDP. V přepočtu HDP na 1 oby-
vatele v paritě kupní síly převýšila Praha průměr zemí Evrop-
ské unie (EU27) o více než 72 %.

d1. City’S ECOnOmy

In terms of regional economic performance, the Capital City of Prague 
has a unique position within the whole Czech Republic. Prague’s Regi-
on generates more than a quarter of the national GDP. In calculation 
of GDP per one inhabitant in purchasing power parity, Prague excee-
ded the average of the European Union (EU27) by more than 72%.

Obr. d1.1 / Fig. D1.1: hrubý domácí produkt na 1 obyvatele [tis. kč] / 
Gross domestic product per capita 1 [thous. CZK]

Jednotka / Unit 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Míra ekonomické aktivity2) / Rate of economic activity % 62,0 62,0 61,8 61,4 62,6 62,3

Zaměstnaní v NH celkem (VŠPS) / Employees in the NE in total 
(VŠPS)

tis. osob / thous. 
people

615,2 627,2 632,4 645,6 660,0 656,8

z toho podle postavení v zaměstnání podnikatelé4) / out of that 
according to position - entrepreneurs 4)

tis. osob / thous. 
people

128,4 135,4 132,8 135,9 146,4 151,1

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 3) / Average number of 
employees 3)

tis. osob, přepočte-
né osoby / thous. 
people, recalculated 
people

725,8 736,9 768,8 832,5 771,7 775,0

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda3) / Average gross mon-
thly nominal wage

Kč / CZK 23 552 25 175 26 896 28 830 30 028 30 913

Nezaměstnanost1) / Unemployment

Volná pracovní místa / Vacant positions místa / positions 11 119 16 192 28 746 25 002 8 508 5 743

Neumístění uchazeči / Applicants without position osoby / people 24 571 21 364 17 363 17 433 29 865 33 433

z toho ženy / out of that women osoby / people 13 011 11 343 9 193 8 940 14 491 16 669

Dosažitelní uchazeči / Available applicants osoby / people 22 520 19 603 15 813 16 143 28 947 32 123

Uchazeči pobírající příspěvek / Applicants on unemployment 
benefit

osoby / people 9 392 8 520 7 268 8 518 12 661 11 754

Míra registrované nezaměstnanosti / Rate of registered 
unemployment

% 3,25 2,72 2,16 2,14 3,66 4,07

Uchazeči na 1 volné pracovní místo / Applicants per 1 vacant 
position

2,2 1,3 0,6 0,7 3,5 5,8

Ekonomice Prahy dominuje sektor služeb (80 %), naopak 
průmysl má mnohem menší podíl na tvorbě HDP i pracovních 
míst než ve zbytku ČR. Situace na trhu práce je v Praze dlou-
hodobě lepší než v ostatních regionech, i když vlivem ekono-
mické recese se v roce 2010 zhoršila. Klasifikace pracovní síly 
i průměrné mzdy jsou zde také vyšší.

1) stav k poslednímu dni sledovaného období, zdroj dat MPSV / State as of the latest day of the period monitored, data source MoLSA 
2) podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech 15-tiletých a starších (Výběrové šetření pracovních sil, VŠPS) / Share 
of employed and unemployed (workforce) of the number of all people 15+ years of age (Labour Force Survey, LFS) 
3) údaje za celé národní hospodářství podle pracovištní metody, za 2009 a 2010 předběžné údaje / Data for the entire national economy according 
to workplace method, preliminary data for 2009 and 2010 
4) včetně pomáhajících rodinných příslušníků podle metodiky Výběrové šetření pracovních sil (Výběrové šetření pracovních sil, VŠPS) / Including 
helping family members according to the methodology Labour Force Survey (Labour Force Survey, LFS)

tab. d1.1 / Table. D1.1: Zaměstnanost a mzdy, nezaměstnanost / Employment and wages, unemployment

Zdroj / Source: ČSÚ

Obr. d1.2 / Fig. D1.2: registrovaná míra nezaměstnanosti / Registered 
unemployment rate

Zdroj / Source: ČSÚZdroj / Source: ČSÚ

Prague’s economy is dominated by the service sector (80%), 
while the industry has a much smaller share of output  of GDP 
and working positions than in the rest of the Czech Republic. 
The labor market situation in Prague is in the long-term bet-
ter than in other regions, although it became worse due to 
the effect of the economic recession in 2010. Classifications 
of the labor force and average wages are also higher here.
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energetika / energetics

d2. energetikA

Spotřeba paliv a energie v hl. m. Praze sloužící pro uspokojo-
vání potřeb na otop a ohřev teplé vody má v posledních dvou 
dekádách sestupný trend. Naopak spotřeba elektrické ener-
gie roste. Na snižování spotřeby paliv, spálených na území 
Prahy pro vytápění a ohřev vody, mělo největší vliv ukončení 
provozu mnoha průmyslových podniků. Výrazně ke snížení 
spotřeby též přispěla rozšiřující se plynofikace kotelen, kdy  
dosluhující kotle na tuhá a kapalná paliva nahrazovaly kotle 
na zemní plyn s vyšší účinností spalování. Významný vliv má 
využívání tepla z elektrárny Mělník I., což umožnilo odstavení 
řady lokálních kotelen.

d2. EnErgEtiCS

The consumption of fuel and energy in Prague serving for 
purposes of heating and the hot water production recorded a 
decreasing trend in the last two decades. On the contrary, the 
electricity consumption has been continually increasing. The 
reduction of the consumption of fuel burnt on the territory of 
Prague for heating and hot water purposes was mostly affec-
ted by the decommissioning of many industrial companies. 
The expanding gasification of boiler-rooms,  where obsolete 
boilers for solid and liquid fuel were replaced by natural gas 
boilers with higher combustion efficiency, also significantly 
contributed to the consumption reduction. The use of heat 
from power plant Mělník I. has a significant influence, which 
allowed to shut down many local boiler-rooms.

Obr. d2.1 / Fig. D2.1: Vývoj spotřeby elektřiny / Development of consumption of electricity

Zdroj / Source: Pražská teplárenská, a. s.

Pozn.: Od 1. 4. 2001 došlo ke změně způsobu účtování dodávek zemního plynu. Objemové jednotky m3 byly nahrazeny energetickými jednotkami kWh. 
Note: Since 1st April 2001 the supplies of natural gas have been calculated differently. The volumetric unit of m3 was replaced by the energy unit of kWh.

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

Obr. d2.2 / Fig. D2.2: Vývoj spotřeby plynu / Development of consumption of natural gas

Obr. d2.3 / Fig. D2.3: Vývoj spotřeby tepla / Development of consumption of heat

Zdroj / Source: Pražská plynárenská, a. s. (do roku 2006 / till 2006), PPdistribuce, a. s. (od roku 2007 / since 2007)
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doprava / transport

d3. dOPrAVA

Automobilová doprAvA
Individuální automobilová doprava je faktorem výrazně ovliv-
ňujícím kvalitu životního prostředí v Praze. Hl. m. Praha pod-
poruje úsilí o minimalizaci negativních dopadů dopravy, to je 
však vyvažováno pokračujícím nárůstem používání osobních 
aut v Praze. Dopravní výkon automobilové dopravy oproti 
roku 2009 narostl o cca 4 %. Počet registrovaných vozidel 
mezi roky 1990 a 2010 stoupl na více než dvojnásobek, do-
pravní výkony na trojnásobek a intenzita dopravy na kon-
krétních úsecích komunikační sítě podle lokality běžně na 
dvoj až čtyřnásobek. 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.  Hlavní příčinou je využívání auta pro běžné každodenní 
účely u řady občanů a pokles průměrné obsazenosti osob-
ních vozidel. Vysoké objemy automobilové dopravy s sebou 
přinášejí celou řadu souvislostí významně ovlivňujících život 
obyvatel města.

d3. tranSpOrt

Automotive trAnsport
Individual transport is a factor significantly affecting the quality 
of the environment in the Capital City of Prague. Prague sup-
ports efforts to minimize the negative impacts of transport, but 
this is counterbalanced by the continuing increase in the use of 
personal cars in Prague. Transport performance of automobile 
traffic compared to 2009 increased by about 4 %. Number of 
vehicles registered between 1990 and 2010 rose to more than 
double, transport performance to three times and traffic volume 
on particular sections of the road network according to location 
normally up to two to four times. Overloading the communica-
tion network has already an areal character; the whole area of 
the city centre as well as the adjacent middle zone of size 7 x 6 
km may be considered overloaded. The main cause is the use of 
a car for everyday purposes by many citizens and decrease in 
the average of passenger occupancy of personal vehicles. High 
volumes of car traffic bring with them a wide range of connecti-
ons significantly affecting the life of the city inhabitants.

Obr. d3.1 / Fig. D3.1: dopravní výkon automobilové dopravy za prů-
měrný pracovní den/ Automotive transport performance per average 
working day

Obr. d3.2 / Fig. D3.2: intenzita automobilové dopravy na vybrané 
komunikační síti, 2010/ Automotive traffic intensity on the selected road 
network, 2010
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TSK - ÚDI vozidla celkem v tisících, 0-24h, prmrný pracovní den
rok 1990 / rok  2010 / nárst 1991 - 201022/102/80

Legenda
rok 1990 nárst 1991 - 2010

Hl. m. Praha  si klade za cíl směřovat k moderní, efektivní 
a spolehlivě fungující dopravní infrastruktuře, šetrné k lidem 
i k životnímu prostředí. Město podporuje snižování spotřeby 
paliv a energie v dopravě, snižování dopadů na kvalitu ovzdu-
ší (včetně využití vozidel na CNG a podpory elektromobility) 
a hlukovou zátěž a v rámci ekonomických možností podporu-
je cyklistickou a pěší dopravu. 

Jednou z priorit je výstavba nadřazeného dopravního skeletu 
města – radiálně okružního systému hlavní komunikační sítě. 
Celková délka komunikační sítě v Praze činila v roce 2010 
cca 3 900 km. Z komunikací hlavní sítě, která má ve svém 
cílovém stavu dosáhnout délky 210 km, je v provozu 88 km. 
Dne 20. září 2010 byla uvedena do provozu jihozápadní část 
Pražského okruhu (PO) v úseku Slivenec – dálnice D1 o délce 
23 km. Tato dopravní stavba měla významný vliv na intenzitu 
automobilové dopravy v dotčené oblasti města. 

Zdroj / Source: TSK - ÚDI Zdroj / Source: TSK - ÚDI

The City has the goal to head towards a modern, effective, 
and reliably working transport infrastructure, that is friendly 
to people and the environment.  The City supports reducing 
fuel and energy consumption in transport, reducing the im-
pact on air quality (including the use of CNG vehicles and 
electromobility support), noise pollution and, within the eco-
nomic possibilities, promotes bicycle and pedestrian traffic.

One of priorities is the construction of the superior transport skele-
ton of the City – radial and ring roads system of the main road ne-
twork. The total length of road network in Prague in 2010 was about 
3,900 km. Out of the main communication network, which will in 
its final state reach a length of 210 km, 88 km are in operation. On 
20th September 2010 the south-western part of the Prague ring road 
(PO) in the section Slivenec  – motorway D1 with a length of 23 km 
was put into operation. This transport structure had a significant 
effect on the intensity of automobile traffic in the city area.

tranSpOrt – publiC, biCyClE and pEdES-
trian (SuStainablE tranSpOrt)
The public transport in the Capital City and its region is pro-
vided by the Prague Integrated Transport (PID), which inclu-
des metro, tram lines, urban and suburban buses, railways, 
cableway to Petřín and ferries. The public transport transpor-
ted in 2010 1,279,042 people (annual decrease of 2%). Most 
people per year were transported by metro - 578,515, fol-
lowed by trams - 345,485, buses - 334,646 people, railways 
within PID document – 18,126 and ferries – 492,000 people.

doprAvA – hromAdná, cyklistická, pěší 
(udržitelná doprAvA)
V hlavním městě a jeho regionu je hromadná doprava zajiš-
ťována systémem Pražské integrované dopravy (PID), který 
zahrnuje metro, tramvaje, městské a příměstské autobusy, že-
leznici, lanovku na Petřín a přívozy. Hromadná doprava přepra-
vila za rok 2010 1 279 042 tis. osob (meziroční pokles o 2 %). 
Nejvíce osob za rok přepravilo metro - 578 515 tis., následují 
tramvaje - 345 485 tis., autobusy přepravily 334 646 tis. osob, 
železnice na doklad PID 18 126 tis. a přívozy 492 tis. osob.

Vozidla celkem v tisících, 0-24 hodin, průměrný pracovní den
Total vehicles in thousands, 0-24 hours, average working day

Rok 1990 / Year | Rok / Year 2010 | Nárůst / Growth 1991 - 2010

Legenda / Legend
Rok / Year 1990 Nárůst / Growth 1991 - 2010

22/102/80
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doprava / transport

Obr. d3.3 / Fig. D3.3: mhd – přepravené osoby za rok / Public City Transport – passengers per year

Zdroj / Source: TSK - ÚDI

Jízdní kolo je nejen prostředkem k aktivní rekreaci pro znač-
nou 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 plánova-
ného rozvoje města. Páteřní a hlavní cyklotrasy vytvářejí zá-
kladní síť, ze které vycházejí opatření ke zlepšování podmínek 
pro plošnou průjezdnost a obsluhu území města pro jízdní 
kola.

Z celé sítě cyklistických komunikací bylo v roce 2010 vy-
značených celkem 433 km cyklotras. Dále je vybudovaných 
140,5 km cyklostezek a společných komunikací pro chodce 
a cyklisty, 57 km vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty 
a dalších integračních dopravních opatření a 921 dvoumíst-
ných cyklostojanů.

The bicycle is not only a means of transport for active recre-
ation for a large part of the population, but also a developing 
alternative to other modes of transport, which is environmen-
tally friendly and promoting a healthy lifestyle. The bicycle 
transport support and creating the necessary infrastructure 
on the territory of Prague is a part of the planned city deve-
lopment. The backbone and major bicycle routes create basic 
network of which steps are coming out to improve conditions 
for areal passability and city service for bicycles. 

Total of 433 km of bicycle routes were marked from the entire 
network of bicycle routes in 2010. Followed by constructed 
140.5 km of cycle paths and common paths for pedestrians 
and cyclists, 57 km of bicycle lanes dedicated for cyclists, 
other integration traffic steps and 921 double bicycle stands.

Podporována je také bezpečná pěší doprava. Pozornost v roce 
2010 byla věnována především zvyšování bezpečnosti pěšího 
provozu v kolizních místech s jinými druhy dopravy, zejména 
s dopravou automobilovou, revitalizaci parků a jiných odpo-
činkových prostorů, případně stavbě a rekonstrukci komu-
nikací pro pěší (chodníků, stezek). V roce 2010 byly radou 
města schváleny Zásady rozvoje pěší dopravy v hl. m. Praze, 
které jsou určeny i pro městské organizace a městské části.

Also safe pedestrian traffic is supported. Attention in 2010 
was especially paid to increasing the safety of pedestrian 
traffic in places of conflict with other modes of transport, 
particularly with automotive transport, revitalizing of parks 
and other recreational areas, eventually the construction and 
reconstruction of routes for walking (sidewalks, paths). In 
2010, the City Council approved the Principles of Pedestrian 
Traffic Development in the Capital City of Prague, which are 
designed for city organizations and city districts.

Obr. d3.4 / Fig. D3.4: síť cyklokomunikací na území hl.m. Prahy, 
2010 / Network of bicycle routes on the territory of Prague, 2010

Zdroj / Source: ÚRM

Obr. d3.5 / Fig. D3.5: skladba dopravního proudu - centrální kordon, 
2010 / Structure of traffic flow - the central cordon, 2010

Zdroj / Source: TSK-ÚDI



Nástroje politiky Žp / iNstrumeNts aNd policiesE

PRAHA - Životní prostředí 2010 / PRAGUE Environment 201038

e1. nástrOje A POlitiky žP / inStrumEntS and pOliCiES

strAtegie, koncepce, právní ÚprAvA /strAtegies, conceptions, legAl regulAtions
tab. e1.1 / Table E1.1: Přehled koncepčních dokumentů pro životní prostředí a související oblasti / Overview of conceptual documents for 
the environment and related fields 
dokumenty projednané a přijaté orgány města v roce 2010 / documents discussed and adopted by the city bo-
dies in 2010

Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2011 / Action Plan to the Regional Concept of Environmental Education, Bring-up, 
and Awareness on the Territory of the City of Prague for 2010

Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze / The concept of care for greenery in Prague

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlavní město Praha (aktualizace programu pro období 
2010-2012) / Integrated Regional Plan for emission abatement and air duality improvement on the territory of the agglomeration of the Capital City 
of Prague (programme update for 2010–2012)

Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl.m. Prahy / Principles of development of pedestrian transport on the territory of the Capital City of Prague

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 / Concept of development of cycling and recreational cycling 
in the Capital City of Prague in 2020

dříve přijaté platné dokumenty / formerly developed and adopted documents (before 2010)

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 2005-2015 (KK EVVO) / Regional Concept of En-
vironmental Education, and Awareness on the Territory of the City of Prague for 2005–2015 (RC EEBA)

Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na roky 2009-2010 / Action Plan to the Regional Concept of Environmental Education, 
Bring-up, and Awareness on the Territory of the City of Prague for 2009–2010

Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2008 / Action Plan to the Regional Concept of Environmental Education, Bring-up, 
and Awareness on the Territory of the City of Prague for 2008

Akční plán na rok 2007 ke KK EVVO kraje Hlavní město Praha / Action Plan to the Regional Concept of Environmental Education, Bring-up, and 
Awareness on the Territory of the City of Prague for 2007

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze / Prognosis, Concept, and Strategy of Nature Conservation and Landscape Prote-
ction in Prague

Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 / Action Plan for noise reduction for the agglomeration of Prague 2008

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl. m. Prahy) / Waste Management Plan of the Capital City of Prague (WMP)

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK) / Territorial Energy Concept of the Capital City of Prague (TEC)

Akční plán k realizaci ÚEK v letech 2007-2010 / Action Plan to the TEC implementation in 2007–2010 

Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hl. m. Praze / Long-term plan of the air pollution control in the Capital City of Prague

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha / Integrated Regional Plan for 
emission abatement and air duality improvement on the territory of the agglomeration of the Capital City of Prague

Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP) / General Drainage Plan of the Capital City of Prague (GDP CCP)

Pozn.: Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP. / Note: Since 2001 there has been II Detailed part of the GDP CCP gra-
dually worked out

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP) / General Water Supply Plan of the Capital City of Prague (GWSP CCP) 

Pozn.: Od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze / Note: Since 2005 there has been respective projects of the Detai-
led Phase thereof gradually implemented.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - aktualizace 2007 / Development plan of public water mains and sewerage systems (Update 2007)

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací / Development plan of public water mains and sewerage systems

Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy / Principles of Transport Policy of the Capital City of Prague

Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. Prahy / Principles of the new system of numeric marking of cycling 
routes on the territory of the City of Prague 

Zdroj / Source: MHMP

Zdroj / Source: MHMP
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Vybrané vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy (setříděno chronologicky, stav k 1. 1. 2011)

selected municipal ordinances of the capital city of prague (in chronological order, state as of 1st january 2011)

Číslo / Number Název / Name 

12/1964 Sb. NVP vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“ / establishing of the Protected Natural Monument “Divoká Šárka” 

5/1968 Sb. NVP o prohlášení přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem / on establishing of Natural Monuments in Prague and 
their respective protection zones 

1/1982 Sb. NVP o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Klánovický les, Xaverovský les, Šance, Cholupická 
bažantnice, U Hájů, Homolka a jejich ochranných pásmech / establishing of the Protected Natural Monuments on the lo-
calities of Klánovický forest, Xaverovský forest, Šance, Cholupická heasantry, U Hájů, and Homolka and establishing their 
protection zones 

3/1982 Sb. NVP o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Požáry, Dalejský profil, Opatřilka -Červený lom, 
U Nového mlýna, Chuchelský háj, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, Obora v Uhříněvsi a jejich ochranných pásmech 
/ establishing of the Protected Natural Monuments on the localities Požáry, Dalejský profil, Opatřilka - Červený quarry, U 
Nového mlýna, Chuchelský grove, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský parc, and Obora in Uhříněves and establishing their 
protection zones 

4/1982 Sb. NVP o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvárie v Motole, Baba, Dolní 
Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnické údolí, Zámky a jejich ochranných 
pásmech / establishing of the Protected Natural Monuments on the localities Barrandovské rocks, Kalvárie in Motol, Baba, 
Dolní Šárka, Podbabské rocks, Sedlecké rocks, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnické valley, Zámky and establis-
hing their protection zones 

3/1984 Sb. NVP o zřízení oblasti klidu „Botič - Milíčov“ a „Říčanka“ a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti / establishing areas of rest 
“Botič - Milíčov” and “Říčanka” and declaring the prohibition of construction activities in these areas 

5/1988 Sb. NVP kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hl. m. Praze / establishing Protected Natural Monuments on the territory in the 
Capital City of Prague 

8/1990 Sb. NVP o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti / establishing areas of rest on the territory 
of the Capital City of Prague and declaring the prohibition of construction activities in these areas 

3/1991 Sb. HMP o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti (Modřanská rokle - Cholupice, Košíře - 
Motol, Klánovice - Čihadla) / establishing areas of rest on the territory of the Capital City of Prague and declaring the prohi-
bition of construction in these areas (Modřanská ravine - Cholupice, Košíře - Motol, and Klánovice - Čihadla) 

7/1993 Sb. HMP o zřízení přírodního parku „Prokopské a Dalejské údolí“ a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park / establishing the 
Nature Park “Prokopské Valley and Dalejské Valley” and declaring the prohibition of construction in the park 

6/2001 Sb. HMP o ochraně veřejné zeleně / on protection of the public greenery 

2/2005 Sb. HMP kterou se stanoví poplatek za komunální odpad / establishing the fee for municipal waste 

4/2005 Sb. HMP kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze (krajský regulační řád) / establishing the 
Regional Control Rules to control sources in the Capital City of Prague (Regional Control Rules) 

5/2007 Sb. HMP kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznika-
jících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) / establishing the 
system for collection, transport, sorting, use, and disposal of municipal waste generated on the territory of the Capital City 
of Prague and the system of construction waste disposal (Ordinance on Waste) 

8/2008 Sb. HMP o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě) / on maintaining of cleanliness in streets 
and other public space (Ordinance on Cleanliness) 

10/2009 Sb. HMP o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek / establishing 
the Nature Monument “Spring Area of Blatovský Creek” and determining its detailed conditions of protection

18/2009 Sb. HMP o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov / on protection of Common Swift nesting population in 
the reconstruction of buildings

19/2009 Sb. HMP o zřízení přírodního parku Smetanka / establishing the Nature Park “Smetanka” 

Pozn.: Přehled právních předpisů v oblasti ŽP platných na celostátní úrovni (stav k 1. 1. 2011) je uveden v podrobné elektronické verzi Ročenky Praha 
ŽP 2010. / Note: Overview of legislation in force in the area of   the environment at the national level (status by January 1st 2011) is given in the de-
tailed electronic version Yearbook Prague.

Zdroj / Source: ÚRM

dokumenty v oblasti strategického a územního plánování / documents in the field of strategic and land-use 
planning:

Strategický plán hl. m. Prahy – aktualizace 2008 / Update of the Strategic Plan of the Capital City of Prague (2008)

Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015 / Programme for implementation of Strategic Concept of the Capital City 
of Prague for 2009–2015

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (schválený 1999) / Land-Use Plan of the Municipality of the Capital City of Prague (LUP CCP, approved 
1999)

Územně analytické podklady (ÚAP hl. m. Prahy) (verze 2010) / Land Analysis Documents of the Capital City of Prague (LAD CCP), 2010

Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy), návrh zadání / Principles of the Land Development of the Capital City of Prague 
(PLD CCP)

Koncept územního plánu hl. m. Prahy (ÚP hl. m. Prahy) / Concept of the new Land-Use Plan of the Capital City of Prague *
 * Pozn.: Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 26. 4. 2012 záměr na ukončení pořizování Územního plánu hl. m. Prahy a následným usnesením 
schválilo záměr na pořízení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy. / Note: Municipal council of the City of Prague approved on 26th April 2012 an 
intention to terminate the acquisition of Prague’s municipal plan and within a subsequent resolution the council approved an intention to acquisition of 
Metropolitan municipal plan of the Capital City of Prague.

Zdroj / Source: MHMP
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Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce za-
stoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie II přílohy č. 1 
zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních 
středisek, parkoviště nebo garáže – 45 záměrů) a záměry dle 
bodu 10.4 (Skladování vybraných nebezpečných chemických 
látek a chemických přípravků - 7 záměrů). V roce 2010 bylo 
zároveň podáno 329 oznámení o záměrech nedosahujících li-
mitních hodnot. 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad v roce 
2010 obdrželo 2 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu 
řízení týkajících se území hl. m. Prahy, 2 záměry byly ukonče-
ny závěrem, že budou posuzovány dle zákona, 2 závěrem, že 
nebudou dále posuzovány a byla vydána 2 stanoviska. 

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel 
ve sledovaném období 2 záměry podléhající zjišťovacímu ří-
zení, které by svými vlivy zasahovaly na území hl. m. Prahy, 
oba byly ukončeny závěrem, že nebudou dále posuzovány 
dle zákona. Podrobné informace: Informační systém EIA na 
stránkách http://www.ceni.cz/eia a http://envis.praha-mes-
to.cz/eia.

Out of the plans being subject to preliminary proceedings the ma-
jority was of plans in sense of point 10.6 category II of the Annex 
No. 1 (warehouse or commercial premises, including shopping 
centres, parkings, or garages – 45 plans) and plans according to 
point 10.4 (Storage of selected hazardous chemicals and chemi-
cal products – 7 plans). At the same time, 329 notifications about 
plans under-riding limit values were submitted.

In 2010 the Ministry of the Environment, as the competent au-
thority, received two notifications of activities subject to prelimi-
nary proceedings concerning the territory of the City of Prague, 
two activities were terminated in conclusion that they will be as-
sessed in accordance with law, two in conclusion that they will not 
be further assessed and and two decisions were issued.

In the period monitored, the Regional Authority of the Central 
Bohemia Region, as the competent authority, received two no-
tifications of a project plan subject to preliminary proceedings, 
which might affect the Prague’s territory. Both were terminated 
in conclusion that the plans should not be further assessed in 
accordance with law. Detailed information: Information system 
EIA on internet page http://www.ceni.cz/eia and http://envis.
praha-mesto.cz/eia.

tab. e1.1 / Table E1.1: členění podle správních obvodů (oznámení podaná v roce 2010, příslušný úřad OOP mhmP) / Classification according 
to administrative districts (notifications submitted in 2010, competent authority is the OOP MHMP)

Správní obvod / Administrative dis-
trict Počet záměrů / Number of plans Správní obvod / Administrative dis-

trict Počet záměrů / Number of plans

Praha 1 1 Praha 12 1

Praha 2 2 Praha 13 2

Praha 3 2 Praha 14 4

Praha 4 7 Praha 15 2

Praha 5 9 Praha 16 3

Praha 6 2 Praha 17 1

Praha 7 1 Praha 18 3

Praha 8 2 Praha 19 0

Praha 9 3 Praha 20 1

Praha 10 4 Praha 21 1

Praha 11 3 Praha 22 2

Akce zasahující do více správních 
obvodů / Plans concerning more 
administrative districts

14 Celkem / Total 70

Zdroj / Source: MHMP

posuZování vlivŮ nA životní prostředí
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni 
prostředí podléhají posuzování vlivů na životní prostředí zá-
měry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž 
provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. V roce 
2010 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
jako příslušný úřad 70 oznámení podléhajících zjišťovacímu 
řízení dle zákona. Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 
2010 celkem 16 procesů EIA (včetně procesů zahájených dří-
ve) ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle 
zákona a celkem 60 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že 
záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období 
bylo vydáno 5 stanovisek dle § 10 zákona.

environmentAL impAct Assessment
According to Act No. 100/2001 Coll., on the evaluation of environ-
mental impact, plans of activities (projects EIA) and concepts of 
activities (strategic EIA), whose implementation could seriously 
affect the environment, are subject to environmental impact asse-
ssment procedure pursuant to this Act. In 2010 the Department 
of the Environment of the Prague City Hall (OOP MHMP), as the 
competent authority, received 70 notifications requiring prelimi-
nary proceedings pursuant to the Act. On the basis of preliminary 
proceedings in 2010 a total of 16 EIA processes (including pro-
cesses initiated earlier) were terminated by the conclusion that 
the project should be further assessed pursuant to the Act and a 
total of 60 preliminary proceedings resulted in the conclusion that 
the plans should not be further assessed by law. During this peri-
od 5 decisions were issued pursuant to Section 10 of the Act.
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integrovAná prevence A omeZování Zne-
čištění (ippc)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezová-
ní znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změ-
ně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl 
účinnosti dne 1. 1. 2003. Integrované povolení je rozhodnutí, 
kterým se stanoví podmínky provozu zařízení včetně provozu 
činností přímo spojených s provozem zařízení v místě. Vydává 
se namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vy-
dávaných podle zvláštních právních předpisů, zejména v ob-
lasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.

V hl. m. Praze bylo od účinnosti zákona do konce roku 2010 
vydáno 33 pravomocných integrovaných povolení a 125 jejich 
změn. Z toho 3 povolení zanikla z důvodu ukončení provozu. 
Ke konci roku 2010 tak bylo v Praze evidováno 30 zařízení 
s vydaným integrovaným povolením (viz mapa). 

integrAted pollution prevention And 
COntrOl (ippC)
The Act No. 76/2002 Coll. on integrated pollution prevention and 
control, on the Integrated Pollution Register, and amending cer-
tain acts (Act on Integrated Pollution Prevention and Control) 
became effective on 1st January 2003. Integrated permit is a de-
cision establishing conditions of the plant operation including the 
operation of activities directly related to the plant operation on 
the location. It is issued instead of  statements, opinions, decla-
rations, and approvals issued pursuant to special regulations on 
environmental protection and public health protection.

On the territory of the City of Prague, since the Act became valid 
there have been in total 33 legally valid integrated permits and 125 
of changes to them issued by the end of 2010. Out of that 3 expired 
due to operation termination. 30 plants with an issued integrated 
permit (see map)  were registered  in Prague by the end of 2010.

Obr. e1.1 / Fig. E1.1: umístění stávajících zařízení v Praze dle 
přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 sb., Praha, 12/2010 / Location 
of existing plants in Prague according to Annex No. 1 to Act No. 76/2002 
Coll., Prague, 12/2010

Provozovatel - zařízení / Operator – plant 

Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost - Zařízení na 
výrobu cementového slínku v rotačních pecích / Plant for the producti-
on of cement clinker in rotary furnaces

Jan Fiala – cihelna Štěrboholy / Brickworks Štěrboholy

LINDE GAS, a. s. – Výrobna acetylenu / Manufacturing plant of acety-
lene

FinTherm Praha – KWH Pipe, a. s. – Výroba předizolovaného potrubí 
vypěňováním polyuretanové pěny / Production of pre-insulated pipes 
by polyurethane foam-filling

INTERPHARMA PRAHA, a. s. - INTERPHARMA PRAHA  

ZENTIVA, k. s. - Výroba farmaceutických substancí ve společnosti ZEN-
TIVA, k. s., Praha / Production of pharmaceutical substances in ZENTI-
VA, k. s., Prague

Purum, s. r. o. – Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy, a. s. / 
Neutralizing station I. in the complex of Transfer Energy, Inc.

VAKABRNOCZ, s. r. o. – Zařízení k využívání nebezpečného odpadu / 
Plant for utilization of hazardous waste

EKOM CZ, a. s. – Sklad odpadů a nebezpečných odpadů / Storage of 
waste and hazardous waste

A.P.E., s. r. o. – Čistící stanice vybraných kapalných odpadů / Cleaning 
station of selected liquid waste

Purum, s. r. o. – Deemulgační stanice v areálu ZKL-VRL Praha, a. s. / 
Demulsification station in the complex of ZKL-VRL Praha, Inc. 

KLIO, s.r.o. – Čistírna odpadních vod / Sewage clarification plant

SITA CZ a.s. – Spalovna nebezpečných odpadů v areálu FN Motol / Inci-
neration plant of hazardous waste in the complex of FN Motol (Teaching 
Hospital Motol)

Pražské služby, a. s. - Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice 
(ZEVO Malešice) / Incineration plant of municipal solid waste Malešice 
(ZEVO Malešice)

A.S.A., spol. s r. o. – Skládka odpadů S – OO3 se sektorem S – OO1 
Ďáblice / Landfill S - OO3 with sector S - OO1 Ďáblice

Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. - Výroba nápojů / Production 
of beverages

GENERAL BOTTLERS CR, s. r. o. – Výroba nápojů / Production of be-
verages

Pivovary Staropramen, a. s. – Pivovar Staropramen / Staropramen 
brewery

Mlékárna Pragolaktos, a. s. – Mlékárna Pragolaktos / Pragolaktos dairy

tab. e1.2 / Table E1.2: umístění stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 sb., Praha, 12/2010 / Location of exi-
sting plants in Prague according to Annex No. 1 to Act No. 76/2002 Coll., Prague, 12/2010

Zdroj / Source: MHMP

Provozovatel - zařízení / Operator – plant 

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Třeboradice / Heating plant 
Třeboradice

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Veleslavín / Heat station 
Veleslavín

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Juliska / Heating plant 
Juliska

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Krč / Heating plant Krč

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Holešovice / Heat station 
Holešovice

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Malešice / Heat station 
Malešice

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Michle / Heat station Michle

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o. - Lakovna kabin nákladních auto-
mobilů / Paintshop of truck cabins

České aerolinie, a. s. – Povrchové úpravy pro generální opravy pod-
vozků / Surface treatment for overhauling of chassis

LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o. – Zařízení na povrchovou úpravu 
kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů / 
Plant for surface treatment of metals and plastic materials using an 
electrolytic or chemical process

TK GALVANOSERVIS, s. r. o. – Povrchové úpravy galvanickým pokovo-
váním a lakováním / Surface treatment of electroplating and painting

Zdroj / Source: MHMP
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environmentální vZdělávání, výchovA 
A osvětA (evvo)
Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty (dále EVVO) v návaznosti na ce-
lostátně platné právní předpisy a koncepční dokumenty a 
zároveň platné mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je sou-
částí programového prohlášení Rady HMP na léta 2011–2014. 
Základním krajským strategickým dokumentem pro oblast 
EVVO na úrovni kraje je v roce 2005 schválená Krajská kon-
cepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na 
území hl. m. Prahy na roky 2005 – 2015. Na tuto koncepci 
navazují akční plány KK EVVO pro jednotlivé roky nebo delší 
období (v roce 2010 byl platným AP KK EVVO kraje Hlav-
ní město Praha na období 2009 – 2010). K pilířům systému 
EVVO v Praze patří školy a školská zařízení a nestátní nezis-
kové organizace, mezi nimi zejména střediska ekologické vý-
chovy. Realizace environmentální výchovy na školách probíhá 
na základě Rámcových vzdělávacích programů a jiných doku-
mentů a příslušných metodik na všech úrovních vzdělávacího 
systému. Této oblasti je v současné době věnována značná 
pozornost a některé pražské školy se tak stávají samy centry 
vzdělávání pro udržitelný rozvoj a začínají působit i v oblasti 
celoživotního vzdělávání.

environmentAl educAtion And AWAre-
nESS (EEa)
The City of Prague has been active in the field of environmental 
education and awareness (hereinafter as EEA) in relation to na-
tional valid legal regulations and conceptual documents, as well 
as valid international documents. EEA issues are included into 
the Programme Declaration of the Council of the Capital City 
of Prague for 2011 – 2014. The fundamental regional strategic 
document for EEC field at the regional level is in 2005 approved 
the Regional Concept of Environmental Education and Aware-
ness (hereinafter as RC EEA) on the territory of the capital City 
of Prague for years 2005 – 2015. This concept is followed by the 
Action Plan of RC EEA for each year or longer period (in 2010 
was valid the Action Plan of RC EEA of the Region of the Capital 
City of Prague for the period 2009 – 2010). The pillars of the 
EEA in Prague are schools and educational institutions and non-
profit organizations, among which most notably environmental 
education centres (EEC). The Implementation of environmental 
education in schools is based on general educational programs 
and other relevant documents and methodologies at all levels 
of the education system. Nowadays there is great attention 
focusing on this area and some of the Prague schools thus be-
come themselves centres of education for sustainable develop-
ment and begin to operate in the field of lifelong learning.

střediskA ekOlOgické VýchO-
Vy, ekOcentrA A dAlší nnO:
Praha dlouhodobě a systematicky pod-
poruje střediska ekologické výchovy 
(SEV) a ekocentra působící v Praze. Dvě 
z nich užívají statutu střediska ekolo-
gické výchovy hl. m. Prahy - SEV HMP 
Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP. Členy ce-
lorepublikového sdružení SSEV Pavuči-
na byly v roce 2010 Sdružení TEREZA, 
Ekocentrum Koniklec, Ekocentrum Pod-
houbí, Středisko ekologické výchovy hl. 
m. Prahy Toulcův dvůr a občanské sdru-
žení Ekodomov.

Téměř polovina pražských základních 
škol je zapojena do dlouhodobých pro-
gramů a projektů (mezinárodních či 
celostátních) zaměřených na EVVO re-
alizovaných NNO (projekt M.R.K.E.V. 
- SSEV Pavučina /250 pedagogů/, pro-
gramy GLOBE /23 škol/ a EKOŠKOLA 
/25 škol/ - Sdružení TEREZA, projekt Za 
NATUROU na túru - APUS, o.s., aj.). 

Pro účely dalšího vzdělávání pedago-
gů a předávání aktuálních informa-
cí, metodiky výchovy a vzdělávání aj. 
existují v Praze rozličné sítě pedagogů 
v oblasti EVVO. Pro učitele MŠ to je síť 
Mrkvička, pro učitele ZŠ a SŠ pak sítě  
M.R.K.E.V. a v rámci Klubu ekologické 
výchovy Krajská skupina koordinátorů 
EVVO pro Prahu. V rámci odborné pří-
pravy nabízejí organizace pro pedagogy 
také intenzivní specializační kurzy pro 
školní koordinátory EVVO, která účast-
níky komplexně připraví pro tuto oblast 
výchovy na školách. 

environmentAl educAtion centres (eec), eco-centres And 
other non-government orgAnisAtions (ngos):
Prague has long been systematically supporting environmental education centres (EEC) 
and eco-centres operating in Prague. Two of them use the statute of environmental edu-
cation centres of the Capital City of Prague – EEC Toulcův dvůr and EEC of Prague Fo-
rests. The members of the national association „Association of Environmental Education 
Centres“ (hereinafter as AEEC) Pavučina were in 2010 Association TEREZA, Eco-centre 
Koniklec, Eco-centre Podhoubí, EEC Toulcův dvůr and Civic Association Eco-home. 

Almost half of Prague‘s elementary schools is involved in long-term programmes and 
projects (international or national) focused on EEA realized by NGOs (project M.R.K.E.V. 
- AEEC Pavučina / 250 trainers /, programmes GLOBE / 23 schools / and ECO-SCHOOL / 
25 schools / - Association TEREZA, project On Tour After NATURE - APUS, o.s., etc.).

There are various networks of trainers in the EEA field for the purpose of further educa-
tion of trainers and sharing current information, methodology of education, etc. For kin-
dergarten teachers it is for example Mrkvička network, for primary and secondary school 
teachers it is network M.R.K.E.V., while within the club of environmental education it is 
Regional group of EEA coordinators for Prague. The organizations also offer, in terms of 
professional training for teachers, intense specialized courses for school EEA coordina-
tors which comprehensively prepare participants for this area of education at schools.

Obr. e1.3 / Fig. E1.3:  seV a další vybrané subjekty působící v oblasti eVVO na území Pra-
hy / EEC and other selected subjects operating in the EEA field on the territory of Prague

Zdroj / Source: MHMP
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Obr. e1.4 / Fig. E1.4: ekologické výukové programy, ilustrační foto 
(seV hl. m. Prahy toulcův dvůr) / Environmental education program-
mes, illustrative photo (EEC of the Capital City of Prague –Toulcův dvůr)

Obr. e1.5 / Fig. E1.5: informační stánek hl. m. Prahy a Pražských 
služeb v rámce kampaně ke dni Země v roce 2010, Praha 1 / Infor-
mation booth of the Capital City of Prague and Prague Service within the 
campaign for Earth Days in 2010, Prague 1 

V rámci MHMP byla v roce 2010 problematika EVVO v působnosti Odboru ochrany prostředí (OOP) a Odboru školství, mládeže 
a tělovýchovy (SMT). Stěžejními projekty OOP v této oblasti byly Kampaň hl. m. Prahy ke Dni Země (zapojeno 20 MČ), pro-
jekt vzdělávání pedagogických pracovníků (22 absolventů) a projekt ekologických výukových programů pro školy, dále zajiš-
tění exkurzí pro 84 pražských škol a řada dílčích aktivit v oblasti přípravy informačních materiálů o pražské přírodě. Aktivity 
v oblasti EVVO vyvíjejí také další organizace v působnosti města, např. Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada 
hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy a Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy.

In 2010 the issue of the EEA was in the operation of the Department of Environmental Protection (DEP) and the Department 
of Education, Youth and Sports (DEYS) within the scope of The Prague City Hall (PCH). The campaign of the Capital City of 
Prague for Earth Days (20 districts involved), project of training pedagogues (22 graduates) and project of environmental 
educational programmes for schools, further organizing excursions for 84 schools in Prague and a range of sub-activities in 
the area of preparation of information materials about Prague nature were all in all DEP fundamental projects. Nature trails, 
seminars, and other activities in the EEA area have also been pursued by other organizations of the city, such as Botanic 
Gardens of Prague, Prague Zoological Garden, Observatory and Planetarium of the City of Prague, Children and Youth of the 
City of Prague, etc.

FinAncOVání eVVO V PrAZe:
Financování z rozpočtu hl.m. Prahy zahrnuje jednak pro-
středky určené na realizaci Akčního plánu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze pro daný rok, dále část 
prostředků poskytnutých v rámci grantů na podporu projektů 
ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, Celoměst-
ských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy 
(agendu zabezpečuje SMT MHMP) a Celoměstských progra-
mů podpory využití volného času dětí a mládeže na území 
hl. m. Prahy.

Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území 
hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dal-
ších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrové 
řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými 
sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové 
programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců aj.).

tHE EEa Funding in praguE:
Funding from the Prague´s budget includes partly resources 
designated for the implementation of the Action Plan for Envi-
ronmental Education and Awareness in Prague for the particular 
year, further part of the financial resources received within grants 
to support projects for improving the environment in the Capital 
City of Prague, City-wide programmes to support education on 
the Prague territory (agenda is organized by DEYS of PCH), as 
well as City-wide programmes to support the exploitation of free 
time of children and youth on the Prague territory.

Some of the projects in the EEA area realized on the Capital terri-
tory were financed or co-financed also from other sources (grant 
programmes of individual city districts, tenders of the Ministry of 
the Environment to support projects submitted by civic associati-
ons and charitable companies, grant programmes of foundations, 
financial donations of companies and individuals, etc.). 

rok / year 2008 2009 2010

AP KK EVVO 5 692 951,00 Kč 6 984 169,00 Kč 6 848 682,50 Kč

Provoz středisek ekologické výchovy HMP (SEV 
Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy) / Operati-
on of environmental education centres of CCP (EEC 
Toulcův dvůr and EEC of Prague Forests)

5 662 503,50 Kč 6 174 943,50 Kč 5 475 652,00 Kč

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu život-
ního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO) / Grants 
to support projects for improving the environment 
in the Capital City of Prague

5 828 900 Kč

(54 podpoř. projektů / sup-
ported projects)

6 883 000 Kč

(67 podpoř. projektů / sup-
ported projects)

3 213 000 Kč

(34 podpoř. projektů / sup-
ported projects)

Celoměstské programy podpory vzdělávání na úze-
mí hl. m. Prahy / City-wide programmes to support 
education on the Prague territory

196 500 Kč

(3 podpoř. projekty / suppor-
ted projects)

125 000 Kč

(2 podpoř. projekty / suppor-
ted projects)

250 000 Kč

(3 podpoř. projekty / suppor-
ted projects)

Celoměstské programy podpory využití volného 
času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy / City-
wide programmes to support the exploitation of free 
time of children and youth on the Prague territory

32 000 Kč 

(2 podpoř. projekty / suppor-
ted projects)

95 000 Kč 

(4 podpoř. projekty / suppor-
ted projects)

125 000 Kč 

(5 podpoř. projektů / suppor-
ted projects)

tab. e1.3 / Table E1.3: Financování eVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl.m. Prahy v letech 2008-2010 / Financing EEA in the Capital City of 
Prague from the Prague´s budget in 2008-2010

Zdroj / Source: MHMP
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lOCal agEnda 21
Local Agenda 21 and local Action 21 (LA 21) are voluntary pro-
grammes and projects for sustainable development of particular 
municipalities, cities, and regions. They are designed to start sus-
tainable development, improve the quality of life and practical envi-
ronmental protection.They are based on collaboration of the widest 
possible interest groups – citizens, public administration, profit and 
non-profit organisations. Local Agenda 21 meets at a local scale 
so-called Agenda 21, which is the global programme for sustainable 
development and was adopted at the World Summit of the Environ-
ment and Development in 1992 in Rio de Janeiro, Brazil. 

The Czech Republic coordinator for these issues is the workplace 
for local Agenda 21 CENIA, the Czech Environmental Information 
Agency. This agency among others manages a database of sub-
jects implementing LA 21, which includes municipalities, cities, 
micro-regions, regions, non-governmental organizations  and 
companies (http://www.ma21.cz).

There is no LA 21 process in progress at present and within the 
whole City level. In 2010, in the database for LA21 administered 
by CENIA (http://ma21.cenia.cz) in classification according to the 
methodology of the Working Group for Agenda 21 in the Czech 
Republic, there were registered a total of 12 city districts, of 
which in category B1 CD,  in category C1 CD, in category D6 CD 
and in category Applicants 4 CD. There were not registered any 
city districts of the Capital City of Prague in category A in 2010.

Note: In 2011, city districts of Prague 7, Prague 14, Prague 
18 and Prague-Běchovice proceeded to category C, and city 
districts Prague 12, Prague 13, Prague 20, Prague-Nebušice 
and Prague Troja were newly registered in category D.

mÍStnÍ agEnda 21
Místní Agenda 21 a místní Akce 21 (MA 21) jsou dobrovolné 
programy a projekty pro udržitelný rozvoj obcí, měst a re-
gionů. Jsou zaměřené k nastartování udržitelného rozvoje, 
ke zlepšování kvality života a na praktickou ochranu životního 
prostředí. Jsou založeny na spolupráci nejširších zájmových 
skupin – občanů, veřejné správy a ziskových a neziskových 
organizací. Místní Agendy 21 naplňují v lokálním měřítku tzv. 
Agendu 21, která je globálním programem pro udržitelný 
rozvoj, přijatým na Světovém summitu o životním prostředí 
a rozvoji v roce 1992 v Riu de Janeiro. 

Koordinátorem v ČR pro tuto problematiku je pracoviště 
pro místní Agendu 21 CENIA, České informační agentury pro 
životní prostředí. Ta mimojiné provozuje databázi subjektů re-
alizujících MA 21, která zahrnuje obce, města, mikroregiony, 
kraje, nevládní organizace i firmy (http://www.ma21.cz). 

Na celopražské úrovni v současné době proces místní Agen-
dy 21 neprobíhá. V roce 2010 bylo v databázi pro MA 21 
spravované CENIA (http://ma21.cenia.cz) v členění dle me-
todiky Pracovní skupiny pro MA 21 v ČR registrováno celkem 
12 městských částí, z toho v kategorii B 1 MČ, v katego-
rii C 1 MČ, v kategorii D 6 MČ a v kategorii Zájemci 4 MČ. 
V kategorii A nebyly v roce 2010 registrovány žádné městské 
části hl. m. Prahy.

Pozn.: V roce 2011 postoupily do kategorie C městské části 
Praha 7, Praha 14, Praha 18 a Praha-Běchovice a v kategorii 
D byly nově zaregistrovány městské části Praha 12, Praha 13, 
Praha 20, Praha – Nebušice a Praha - Troja. 

tab. e1.4 / Table E1.4: místní Agenda 21 v Praze / Local Agenda 21 in Prague

Kategorie / Category Charakteristika / Characteristics Městské části / City districs

Zájemci / Applicants
Startovací skupina; předběžný zájem o informace; bez vytváření struk-
tur pro MA 21 / Starting group. Preliminary interest in the information.         
Without creating structures for LA 21.

MČ Praha 1,   
MČ Praha 12,   
MČ Praha–Petrovice  
MČ Praha–Zbraslav 

D

Aktivity na principu partnerství; vytvořené organizační zázemí (odpovědná 
osoba); komunikace s veřejností a zapojování do procesů plánování / Ac-
tivities on the principle of partnership. Created organizational background 
(responsible person). Communication with the public and participation in 
planning processes. 

Praha 7, www.praha7.cz 
Praha 18, www.praha18.cz  
Praha–Běchovice, www.praha-bechovice.cz  
Praha-Kunratice, www.praha-kunratice.cz   
Praha–Slivenec, www.praha-slivenec.cz  
Městská část Praha 14, http://www.praha14.cz

C

Navíc propracovanější organizační struktura, politické zastřešení, vyšší 
míra participace obyvatel; ustanovení oficiálního orgánu samosprávy pro 
MA 21, schválení dokumentu (deklarace, charta) a finanční podpory; pra-
videlná setkání (fóra) a informace k udržitelnému rozvoji; pravidelné sle-
dování a vyhodnocení procesu MA 21 / In addition, more sophisticated 
organizational structure, political cover, a higher rate of the population 
participation. Provision of official organ of self-government for the MA 21, 
the approval of document (declaration, charter) and financial support. 
Regular meetings (forums) and information for sustainable development. 
Regular monitoring and evaluation of process LA21.

Praha - Dolní Počernice,  
http://www.praha-dolnipocernice.cz/ 

B

Rozšíření předchozí kategorie o tvorbu strategie a dílčích koncepcí respek-
tujících principy udržitelného rozvoje za účasti expertů, schválení politic-
kou reprezentací; zahrnutí externích zdrojů do finančního zajištění; úsilí 
o výměnu zkušeností a příklady dobré praxe, sledování indikátorů; určený 
koordinátor, zapojený do akreditovaného školení / Extension of previous 
category of strategy creation and partial conceptions respecting the princi-
ples of sustainable development with the participation of experts, approval 
by political representation. Inclusion of external resources into financial 
security. Efforts to exchange experience and examples of good practice, 
monitoring indicators. The designated coordinator, involved in accredited 
training.

Praha–Libuš, www.praha-libus.cz 

A

Nejvyšší kategorie; úsilí o harmonický, strategický a dlouhodobý rozvoj 
za aktivní účasti veřejnosti, založený na principech udržitelného rozvoje; 
propojení jednotlivých aktivit, strategické plánování, rozhodování a reali-
zace; stálý orgán pro MA 21 (komise rady, zastupitelstva); zavádění cer-
tifikovaného systému řízení kvality – např. EMAS, ISO 14001 nebo 9000 
/ The highest category. Efforts to harmonious, strategic and long-term 
development with the active participation of the public, based on the prin-
ciples of sustainable development. Linking individual activities, strategic 
planning, decision making and implementation. Permanent organ for LA 
21 (commission board, council). The introduction of a certified quality ma-
nagement system - such as EMAS, ISO 14001 or 9000. 

-
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mEZinÁrOdnÍ SpOluprÁCE
Praha dlouhodobě usiluje o posilování svého významného po-
stavení na evropské i světové scéně a o prohloubení meziná-
rodní spolupráce. Rozvíjí aktivní vztahy s partnerskými městy, 
zapojuje se do činnosti mezinárodních organizací a asociací 
samospráv, podílí se na výměně zkušeností a realizaci me-
zinárodních projektů, usiluje o prestižní ocenění a realizuje 
řadu dalších aktivit. Jednou z oblastí mezinárodní spolupráce 
je i problematika životního prostředí. Mezinárodní spoluprá-
ce se uskutečňuje jak na úrovni politické (např. prostřednic-
tvím účasti představitelů hl. m. Prahy ve Výboru regionů), 
tak na úrovni administrativy a odborných organizací města. 
Významnou platformou pro výměnu zkušeností v oblasti ži-
votního prostředí je organizace EUROCITIES a její Fórum pro 
životní prostředí. Spolupráce hl. m. Prahy byla v roce 2010 
zajišťována Odborem ochrany prostředí MHMP. V prosinci 
2010 se Praha připojila k Deklaraci Eurocities o klimatických 
změnách.

Obr. e1.6/ Fig. E1.6: Prezentace informací o kvalitě ovzduší v evropských městech – projekt citeAir ii / Presentation of information about 
air quality in European cities - Project CITEAIR II

intErnatiOnal COOpEratiOn
The City of Prague has been making long-term efforts to reinfor-
ce its important position at the European, as well as, global sce-
ne and for deeper international cooperation. The City of Prague 
develops active relations with partner cities, has been involved 
in active manner in activities of international organisations and 
associations of self-governments, contributes to experience ex-
change and implementation of international projects, strives for 
prestigious awards, and implements numerous other activities. 
One area of international cooperation is also environmental is-
sues. International cooperation is carried out both at the poli-
tical level (e.g., through the participation of representatives of 
the Capital City of Prague in the Committee of the Regions) and 
at the level of administration and professional organizations of 
the city. The organisation of EUROCITIES and its Forum for en-
vironment is an important platform for experience exchange in 
the environmental field. The Cooperation of the Capital in 2010 
was provided by the Department of Environmental Protection 
of the Prague City Hall. In December 2010 Prague joined the 
Eurocities Declaration on climate change. 

VyBrAné meZinárOdní PrOjekty, kterých se 
PrAhA účAstnilA V rOce 2010
Projekt citeAir ii (2008 – 2011) - Společná informa-
ce o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech, byl 
schválen v rámci programu meziregionální spolupráce INTER-
REG VI C jako pokračování projektu CITEAIR. Cílem projek-
tu bylo prohlubovat spolupráci evropských měst a regionů 
při zavádění evropské legislativy v oblasti kvality ovzduší 
a účinných opatření na zlepšení stavu ovzduší v evropských 
městech a regionech (http://www.airqualitynow.eu).

PAsOBle - Zavedení lokalizované informace o kvalitě ovzdu-
ší pomocí integrace pozorování a modelování; financován 
ze 7. Rámcového programu. Projekt umožňuje předávání 
poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odbornou komunitou 
a vytvoření podprogramů pro propojení dálkových přenosů 
znečištění v modelu kvality ovzduší v Praze, které́ umožní 
lépe specifikovat zdroje znečištění ovzduší a zlepšit výsledky 
modelu kvality ovzduší v Praze. 

trAnsPhOrm - Integrovaná metodika pro posouzení zne-
čištění ovzduší  emisemi prašného aerosolu z dopravy a jeho 
vlivu na lidské zdraví. Projekt  umožňuje předávání poznatků 
a zkušeností mezi vědeckou a odbornou komunitou a vytvo-
ření kvalitnějšího modelu pro posouzení kvality ovzduší v Pra-
ze (http://www.transphorm.eu).

henVinet – projekt zaměřený na vyhodnocení vlivu zne-
čištěného životního prostředí na lidské zdraví, vyhodnocová-
ní rizik a přijetí nápravných opatření. Projekt je orientován 
na vytvoření spolupráce mezi odborníky z epidemiologie a to-
xikologie a pracovníky veřejné správy (http://henvinet.nilu.
no/). 

selected internAtionAl projects With prA-
guE’S partiCipatiOn in 2010
project citeAir ii (2008 – 2011), Common information about 
air quality in European cities and regions was approved by the 
Interregional Cooperation Programme INTERREG C VI as a conti-
nuation of the successful project CITEAIR. The aim of the project 
was to strenghten the cooperation of European cities and regions 
in the implementation of European legislation in the field of air 
quality and effective steps to improve the air condition in Euro-
pean cities and regions (http://www.airqualitynow.eu).

paSOblE – Introduction of localized information about air qua-
lity by integrating observation and modeling; financed from the 
7th Framework Programme. The project allows to share pieces 
of knowledge and experience between the scientific and profes-
sional community and create sub-programmes for connection of 
remote transfers of pollution in the air quality model in Prague, 
which will allow to better specify the sources of air pollution and 
improve the outcomes of the air quality model in Prague.

tranSpHOrm – Integrated methodology for the assessment 
of air pollution by particulate matter emissions from transport 
and its impact on human health. The project allows to share 
pieces of knowledge and experience between the scientific and 
professional community and create better quality model for air 
quality assessment in Prague (http://www.transphorm.eu).

henvinet – a project focused on evaluation of the impact 
of the environmental pollution on human health, risk asse-
ssment and adoption of remedial measures. The project is 
concentrated on the creation of cooperation among professi-
onals from epidemiology and toxicology and employees of the 
public administration (http://henvinet.nilu.no/). 
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informAční systémy

inFOrmAční systém O žiVOtním PrOstředí 
V PrAZe (iOžiP)
Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) sou-
střeďuje a zpracovává údaje o vybraných složkách prostředí 
na území hl. m. Prahy a je řešen na základě schématu zahr-
nujícího aktivity na zajištění vstupních dat, zpracování dat 
a tvorbu a poskytování výstupů. Od roku 2008 se na jeho 
zajištění společně podílejí Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor 
informatiky MHMP a Odbor ochrany prostředí MHMP. Hlavní-
mi informačními výstupy vytvářenými v rámci systému IOŽIP 
byly v roce 2010 tato ročenka, dále CD/DVD, leták (miniro-
čenka) a sada různých webových aplikací (ENVIS, PREMIS, 
Atlas ŽP aj.).

V roce 2009 byla zpracována a schválena nová koncepce 
dalšího rozvoje systému. Koncepce navrhuje mj. vytvoření 
nového Portálu o ŽP v Praze, který by byl založen na využití 
nových technologií, správy a sdílení dat a především na inte-
graci dosud samostatných aplikací. Realizace portálu nebyla 
v průběhu roku 2010 zahájena z důvodů finančních a orga-
nizačních. Byly však realizovány dílčí aktivity systému IOŽIP 
– příprava ročenky, revize stránek ENVIS, v režii ÚRM po-
kračovala příprava Mapového portálu ŽP (součásti Mapového 
portálu HMP) coby nástupce Atlasu ŽP.

Pozn. k 12/2012: v roce 2011 byl připraven Podrobný návrh 
obsahu a struktury Portálu životního prostředí hl. m. Prahy 
sloužící jako podklad pro vlastní realizaci. Realizace Portálu 
ŽP byla zahájena v listopadu 2012. 

inFOrmatiOn SyStEmS

prAgue environmentAl informAtion system 
(iožip)
The Prague Environmental Information System (IOŽIP) has been 
collecting and processing data on selected environmental compo-
nents on the territory of the City of Prague and it is designed on the 
basis of a scheme involving activities of gathering data, data pro-
cessing and creation and delivery of outputs. Since 2008 it is run 
jointly by the City Development Authority, Department of Informa-
tics of the Prague City Hall, and the Department of Environmental 
Protection of the Prague City Hall. The major outputs generated 
within the system IOŽIP were in 2010 this yearbook, as well as CD 
/ DVD, leaflet (mini-yearbook) and a series of different web appli-
cations (ENVIS, PREMIS, Atlas of the Environment, etc.).

In 2009 a new concept of further development of the system was 
processed and approved. The Concept proposes among others a 
creation of a new portal about the environment in Prague, which 
would be based on new technologies, management and sharing 
data and especially on the integration of so-far independent ap-
plications. The implementation of the portal was not introduced 
during 2010 due to financial and organizational reasons. But there 
were implemented sub-system activities of IOŽIP – preparation 
of the yearbook, a review of the ENVIS website, Department of 
City Development was continuing to prepare the Map Portal of En-
vironment (a part of the Map Portal of the City of Prague) as the 
successor to the Atlas of the Environment.

Note to 12/2012: in 2011 Detailed design of the content and 
structure of the Portal of environment of the Capital City of 
Prague was prepared, serving as a basis for self-realization. 
The Realization of the Portal of Environment was introduced 
in November 2012.

Obr. e1.7 / Fig. E1.7: Základní schéma navrhovaného pojetí systému iOžiP (podle kon-
cepce z roku 2009) / The basic scheme of the proposed approach to the IOŽIP (according to the 
concept of 2009)

Obr. e1.8 / Fig. E1.8: ukázka publikačních 
výstupů iOžiP / Examples of the IOŽIP pub-
lication outcomes

Obr. e1.9 / Fig. E1.9: webové stránky o žP 
v Praze - enVis / ENVIS website – informati-
on on the Environment in Prague
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Obr. e1.10 / Fig. E1.10: ukázky dalších internetových aplikací v rámci iOžiP (Atlas žP, Premis, V Praze za přírodou) / Examples of further 
IOŽIP internet applications (Environmental Atlas, PREMIS, V Praze za přírodou)

inFOrmAční systém O úZemí 
(isú)
Informační systém o území (ISU), kte-
rý realizuje a spravuje Útvar rozvoje 
hl. m. Prahy (www.urm.cz), je průběžně 
vytvářený systém dat, aplikací a služeb 
určených pro správu, sdílení a publiko-
vání dat a informací popisujících jednot-
livé složky území hl. m. Prahy. ISU se 
tedy zabývá i problematikou životního 
prostředí.

Informační systém o území není z tech-
nologického hlediska jednotný aplikační 
systém, ale je tvořen řadou dílčích sys-
témů, mezi nimiž jsou úzké obsahové, 
datové a technologické vazby. Součás-
ti ISU tvoří: 1. Data, 2. Systémy pro 
správu a zpracování dat a informací, 
3. Aplikace pro sdílení a prezentaci dat 
a informací.

Data a nástroje ISU jsou využívány mj. 
při tvorbě Územně analytických pod-
kladů hl. m. Prahy a dalších dokumen-
tů v oblasti územního a strategického 
plánování, dále pro vytváření specific-
kých informačních výstupů (mapových 
služeb).

Podrobné informace o geografických 
datech, službách a aplikacích hl. m. Pra-
hy jsou k dispozici na Geoportálu hl. m. 
Prahy http://geoportal.praha.eu.

inFOrmatiOn SyStEm OF tHE tErritOry OF tHE Capital City OF praguE (iSu)
The Information System on the Territory (ISU) is implemented and administered by the City Development Authority of the 
Capital City of Prague (www.urm.cz) is continuously created system of data, applications, and services dedicated to the ad-
ministration, sharing, and publishing of data and information describing respective components of the territory of the City of 
Prague. Therefore the ISU deals with environmental issues as well.

The Information System on the Territory is not, in terms of technology, uniform application system but it comprises of nu-
merous partial subsystems among which there are close content, data, as well as technology links and relations. The ISU 
components are: 1. Data, 2. Systems for data and information administration and processing, 3. Applications for data and 
information sharing and presentation.

ISU data and instruments are used, among others, within the creation of Territorially analytical materials of City of Prague 
and other documents in the area of territorial and strategic planning, as well as for the creation of specific information outputs 
(map services). Detailed information about geographic data, services and applications of Prague is available on the Geoportal 
of the Capital City of Prague http://geoportal.praha.eu. 

Obr. e1.11 / Fig. E1.11: webová aplikace geoportál hl.m. Prahy / Web application Geoportal 
of the Capital City of Prague
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e2. inFOrmAční ZdrOje / inFOrmatiOn SOurCES 
tab. e2.1 / Table E2.1: informace na www stránkách hl. m. Prahy / Information at the internet pages of the City of Prague

Základní informace   basic information 

- Magistrát hl. m. Prahy http://magistrat.praha.eu – The Prague City Hall 

- Portál hlavního města Prahy www.praha.eu – The Portal of the City of Prague 

životní prostředí environment

ENVIS – Informační servis o životním prostředí 
hl. m. Prahy (komplexní informace, vč. publikací 
o ŽP) 

http://envis.praha-mesto.cz

http://envis.prague-city.cz (EN)

Prague Information Service on the Environ-
ment – ENVIS (comprehensive information, 
incl. publications) 

PREMIS – Pražský ekologický a monitorovací 
systém (monitoring kvality ovzduší, hydrologie, 
varování, meteorologie, radiační monitoring aj.) 

http://www.premis.cz PREMIS – Prague Environmental and 
Monitoring System (air quality monitoring, 
hydrology, warning, meteorology, radiation 
monitoring) 

Atlas životního prostředí v Praze (témata Ovzdu-
ší, Voda, Krajina, Hluk, Odpady, Doprava aj.) 

http://www.premis.cz/atlaszp

http://www.wmap.cz/atlaszp

Atlas of the Environment in Prague (topics: 
Air, Water, Landscape, Waste, Traffic, etc.) 

ENVIS4 – Informační servis o životním prostředí 
ve vybraných MČ hl. m. Prahy (Ovzduší, Hluk, 
Krajina, Zeleň – ve 24 MČ) 

http://envis4.praha.eu

www.premis.cz/envis4 

ENVIS4 – Information Service Information 
Service on the Environment in Selected City 
Districts of the Capital City of Prague (Air, Noi-
se, Landscape, Greenery – in 24 City Districts) 

další témata a rubriky na serveru enVis other topics and sections on the envis 
server (in czech only) 

  – EIA Posuzování vlivů na životní prostředí http://envis.praha-mesto.cz/eia  – EIA, Environmental Impact Assessment 

  – Informace o odpadovém hospodářství http://envis.praha-mesto.cz/odpady   – Information on Waste Management 

  – Informace k energetice v hl. m. Praze http://envis.praha-mesto.cz/energ   – Information on Energy Management 

  – Informace k EVVO http://ekovychova.praha-mesto.cz   – Information on Environmental Education 
and Awareness 

  – Informace o Místní Agendě 21 http://envis.praha-mesto.cz/ma21   – Information on Local Agenda 21 

  - rubrika „ŽP v Praze a volný čas“ http://envis.praha-mesto.cz/volnycas

http://envis.praha-mesto.cz/doprirody

http://envis.praha-mesto.cz/zaprirodou

  – The section Prague Environment and 
Leisure Time 

  - rubrika „Po Praze podél potoků“ http://envis.praha-mesto.cz/podelpotoku   – The section “Around Prague along Creeks” 

  - rubrika „Pražské studánky“ http://envis.praha-mesto.cz/studanky   – The section “Prague Wells” 

Strategický plán hl. m. Prahy http://www.urm.cz/cs/strategie-rozvoje Strategic Plan of the City of Prague 

Územní plánování a rozvoj města http://www.urm.cz/cs/uzemni-planovani Land-Use Plan of the City of Prague 

Sekce Portálu HMP „Praha cyklistická“ http://www.praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_
praze/praha_cyklisticka/index.html

The section “Cycling in Prague” 

Pozn.: Další informace jsou dostupné na stránkách městských částí a organizací hl. m. Prahy / Note: Other information is available at the internet 
pages of the City Districts and organizations of the City of Prague

tab. e2.2 / Table E2.2: kontaktní údaje vybraných organizací / Contact details sof selected organizations

Organizace, adresa /Organization, Address Pracoviště, vedoucí / Office, Head Telefon, fax, e-mail / Phone, fax, e-mail 

Magistrát hl. m. Prahy / Prague City Hall

Mariánské nám. 2, Praha 1, 110 01

Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00 

odbor životního prostředí / Department of the 
Environment 

Ing. Josef Pavlík, pověřený řízením odboru / in 
charge of managing the Department 

(od / until 1. 5. 2012) 

odbor rozvoje veřejného prostoru / Depart-
ment of Public Spaces Development 

Ing. Dan Frantík, pověřený řízením odboru / in 
charge of managing the Department 

(od / until 1. 5. 2012) 

tel. / phone: +420 23600 4427,  
fax: +420 23600 7074 
josef.pavlik@praha.eu 

ozp@praha.eu 

tel. / phone: +420 23600 5822 
dan.frantik@praha.eu 

rvp@praha.eu

Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem 
v Praze / Hygiene Institute of the Capital City 

of Prague with its seat in Prague 
Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01 

MUDr. Miroslav Slavík 
pověřený řízením / in charge of managing

tel. / phone: +420 296 336 700,  
fax: +420 224 212 335 

podatelna@hygpraha.cz, Datová schránka ID 
zpqai2i (IČO 71009256) 
http://www.hygpraha.cz

Česká inspekce ochrany prostředí / Czech 
Environmental Inspection 

Na Břehu 267, Praha 9, 190 00 

Oblastní inspektorát Praha / Regional  
Inspectorate Prague 

Wolkerova 40/11, 160 00  Praha 6 - Dejvice

tel. / phone: +420 233 066 111,  
fax: +420 233 066 103,  

havárie / accident: +420 731 405 313 
public_ph@cizp.cz, podatelna@cizp.cz 

Datová schránka: ID 4dkdzty 

Pozn.: Další kontaktní údaje jsou uvedeny v podrobné elektronické verzi ročenky na webových stránkách http://envis.praha-mesto.cz (včetně praco-
višť ŽP na úřadech městských částí). / Note: Further contact information is presented in the electronic version of the Yearbook at the web site: http://
envis.praha-mesto.cz (including departments for environmental issues of respective City District authorities).
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MA 21 místní Agenda 21 Local Agenda 21

MČ CD městská část City District

MHD městská hromadná doprava public transport

MHMP Magistrát hl. m. Prahy Prague City Hall

MKN Mezinárodní statistická klasi-
fikace nemocí a přidružených 
zdravotních problémů

International Classification of 
Diseases and Related Health 
Problems (ICD)

MPSV Ministerstvo práce a sociálních 
věcí

Ministry of Labour and Social 
Affairs (MoLSA)

MT mez tolerance tolerance limit

MZ Ministerstvo zdravotnictví Ministry of Health

MŽP Ministerstvo životního pro-
středí

Ministry of the Environment

NL nerozpustné látky insoluble matter (IM)

NPP národní přírodní památka national natural monument

NO nebezpečný odpad hazardous waste

NO2, 
NOx 

oxid dusičitý, oxidy dusíku nitrogen dioxide, nitrogen 
oxides

OOP 
MHMP 

Odbor ochrany prostředí Ma-
gistrátu hl. m. Prahy

Department of Environmental 
Protection of the Prague City 
Hall

OZKO oblasti se zhoršenou kvalitou 
ovzduší

areas with poor air quality

PFC zcela fluorované uhlovodíky perfluorocarbons

PHC protihluková clona anti-noise screen

PID Pražská integrovaná doprava Prague Integrated Transport

PLV překročení imisního limitu LV limit value exceedances 

PM10, 
PM2,5 

respirabilní frakce prašného 
aerosolu (velikost částic do 10 
μm/2,5 μm)

breathable particulate matter 
(particle size under 10 μm/2.5 
μm)

PP přírodní památka natural monument

PR přírodní rezervace natural reserves 

PRE, 
a. s. 

Pražská energetika, a. s. Prague Energy Utility Compa-
ny, Inc.

PVK, 
a. s. 

Pražské vodovody a kanaliza-
ce, a. s.

Prague Water Supply and 
Sewerage Company, Inc.

PVS, 
a. s. 

Pražská vodohospodářská 
společnost, a. s.

Prague Water Management 
Authority

REZZO Registr emisí a zdrojů znečiš-
ťování ovzduší

Air Pollution Sources Inventory

SF6 fluorid sírový sulfur hexafluoride

SLBD sčítání lidu, domů a bytů Censuses of Population and 
Housing

SO2 oxid siřičitý sulphur dioxide

SZÚ Státní zdravotní ústav National Institute of Public Health

TSK – 
ÚDI 

Technická správa komunikací 
hlavního města Prahy

Technical Administration of 
Roads of the City of Prague

TT tramvajová trať tram line

ÚAP Územně analytické podklady Land Analysis Documents

ÚČOV Ústřední čistírna odpadních 
vod

Central Waste Water Treat-
ment Plant (CWWTP)

ÚEK Územní energetická koncepce Territorial Energy Concept

ÚRM Útvar rozvoje hl. m. Prahy City Development Authority of 
the City of Prague

ÚZIS 
ČR 

Ústav zdravotnických informací 
a statistiky ČR

Institute of Health Informatics 
and Statistics

VOC těkavé organické látky (TOL) volatile organic compounds  
(TOL)

VÚV 
TGM 

Výzkumný ústav vodohospo-
dářský T. G. Masaryka

T.G. Masaryk Water Research 
Institute

ZEVO Závod na energ. využití odpadu Waste to Energy Plant

ZCHÚ zvláště chráněné území specially protected area

ZPF zemědělský půdní fond Agricultural Land Fund

ŽP životní prostředí the environment

AIM Automatizovaný imisní moni-
toring

Automatic Air Quality Moni-
toring

ATEM Ateliér ekologických modelů Studio of Ecological Modelling

BSK5 biologická spotřeba kyslíku Biological oxygen demand 
(BOD)

CDV Centrum dopr. výzkumu Transport Research Centre

CENIA CENIA, česká informační agen-
tura životního prostředí

CENIA, Czech Environmental 
Information Agency

CNG stlačený zemní plyn compressed natural gasn

CO oxid uhelnatý carbon monoxide

CO2 oxid uhličitý carbon dioxide

ČHMÚ Český hydrometeorologický 
ústav

Czech Hydrometeorological 
Institute

ČIŽP Česká inspekce životního 
prostředí

Czech Environmental Inspecti-
on Agency

ČOV čistírna odpadních vod waste water treatment plant 
(WWTP)

ČR Česká republika Czech Republic

ČSN Česká státní norma Czech Standard

ČSÚ Český statistický úřad Czech Statistical Office

ČÚZK Český úřad zeměměřický a 
katastrální

Czech Office for Surveying, 
Mapping and Cadastre

dB decibel decibel

dg. diagnóza diagnosis

DPP Dopravní podnik hl. m. Prahy The Prague Public Transport 
Company

EIA posuzování vlivů na životní 
prostředí

environmental impact asse-
ssment

EMAS Systém environmentálního 
řízení a auditu

Eco-Management and Audit 
Scheme

ENVIS Informační servis o životním 
prostředí v Praze

Environmental Information 
Service of the City of Prague

EU Evropská unie European Union

EUR Euro Euro

EVL Evropsky významná lokalita significant European locality

EVVO, 
EEA 

Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta

Environmental education and 
awareness (EEA)

GZV Generel zásobování vodou hl. 
m. Prahy

General Plan for the Water 
Supply to the City of Prague

ha hektar hectare

HDP hrubý domácí produkt gross domestic product (GDP)

HFC částečně fluorované uhlovo-
díky

hydrofluorocarbons

CHKO chráněná krajinná oblast Protected Landscape Area 
(PLA)

CHSK chemická spotřeba kyslíku chemical oxygen demand 
(COD)

IOŽIP Informační systém o životním 
prostředí

Environmental Information 
System

IPPC Integrovaná prevence a ome-
zování znečištění

Integrated Pollution Prevention 
and Control

ISOH Informační systém odpadové-
ho hospodářství 

Waste Management Informati-
on System

KES koeficient ekologické stability coefficient of ecol. stability

KK 
EVVO 

Krajská koncepce environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty

Regional Concept of Environ-
mental Education, Bring-up, 
and Awareness

LAeq ekvivalentní hladina akustic-
kého tlaku

equivalent sound pressure 
level

Ldvn ukazatel pro celkové obtěžová-
ní hlukem (den, večer, noc)

indicator of overall noise nui-
sance (daytime, evening-time, 
night-time)

LV, TV limitní hodnota, cílový imisní limit limit value, target value

ZkrAtky / AbbreviAtions
tab. e2.3/ Table E2.3: seznam použitých zkratek / List of used ab-
breviations



státní ZdrAVOtní ústAV

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel-
stva České republiky ve vztahu k životnímu pro-
středí vznikl v roce 1994 a od té doby je nepřetr-
žitě realizován ve vybraných městech, v nichž žije 
celkem přes 3,5 milionu obyvatel ČR. Představuje 
rozsáhlý soubor pravidelných činností zaměřených 
na sledování expozičních cest zdraví škodlivých lá-
tek a faktorů a na hodnocení zdravotních rizik pro 
obyvatele. Část měření a sběru údajů provádí hy-
gienická služba, menším dílem jiné spolupracující 
organizace. Systém koordinuje a řídí Státní zdra-
votní ústav (SZÚ) v Praze.

Podle výsledků měření stacionárních stanic v sídlech odborníci 
ze SZÚ hodnotí kvalitu ovzduší z hlediska možného zdravotního 
rizika a snaží se určit podíl polutantů na vzniku onemocnění 
spojených se znečištěním ovzduší. Podle odhadu SZÚ předsta-
vuje například chronická expozice jemným prašným částicím 
v ČR každoročně ztrátu zhruba 96 000 let života v důsledku 
předčasné úmrtnosti a zkrácení očekávané délky života o téměř 
9 měsíců. 

SZÚ zpracovává údaje národní databáze o kvalitě pitné vody 
z veřejných vodovodů a kvalitě rekreačních vod a vydává kaž-
doroční zprávy pro českou veřejnost. O frekvenci nadlimitních 
nálezů nebo počtu obyvatel zásobovaných vodou se zvýšeným 
obsahem škodlivých látek jsou zpracovávány indikátorové listy, 
zveřejněné na webových stránkách ústavu.

Expozice zdraví škodlivým chemickým látkám je monitorována 
také ve zhruba 200 druzích potravin. Cílem tohoto sledování 
není klasická kontrola potravin, ale odhad zdravotního rizika 
české populace plynoucího z příjmu kontaminantů potravinami 
na základě skutečné spotřeby potravin. Ve své činnosti SZÚ 
intenzivně spolupracuje s Evropskou agenturou bezpečnosti 
potravin. Na internetových stránkách SZÚ je k dispozici řada 
odborných informací v této oblasti, jako například o nejčastěj-
ších zdrojích pesticidů v běžné stravě.

Kromě monitorování hlučnosti prostředí ve spojení s šetřením 
obtěžování a rušení spánku obyvatel zajišťuje SZÚ také biomo-
nitoring, sledování a hodnocení obsahu toxických kovů v krvi 
a moči dětí a dospělých a také chlorovaných pesticidů a poly-
chlorovaných bifenylů v mateřském mléku prvorodiček. Posky-
tuje tím podklady pro hodnocení Národního implementačního 
plánu Stockholmské úmluvy, která omezuje či zakazuje výrobu 
a použití perzistentních organických látek.

Řetěz aktivit od jednotlivých expozic člověka, přes biomonito-
ring - spojnici všech expozičních cest, se uzavírá hodnocením 
zdravotního stavu obyvatelstva. Reprezentativní šetření jsou 
prováděna jak u dětí, tak u dospělých středního věku, kde se 
již začínají projevovat různá chronická onemocnění. Zatímco 
u dětí je sledován výskyt alergií a respiračních onemocnění po-
mocí záznamů dětských lékařů, u dospělých je dotazníkovým 
šetřením zjišťován výskyt zdravotních obtíží a neinfekčních one-
mocnění, jako například ischemické choroby srdeční či cukrov-
ky a zejména výskyt rizikových faktorů, které podporují vznik 
těchto onemocnění. Takovými faktory jsou např. kuřáctví, obe-
zita nebo nedostatek pohybu, ale také určité socioekonomické 
podmínky. Důležité jsou postoje obyvatel, vyjádřené jejich ži-
votním stylem, stravovacími zvyklostmi, ochotou k aktivní péči 
o své zdraví. Opakováním dotazníkového šetření vždy po určité 
době je možné usuzovat, jakým směrem se vyvíjí zdravotní 
stav naší populace a jak se mění postoje 
lidí v otázkách zdraví.

Výsledky monitoringu je možno nalézt 
na adrese http://www.szu.cz/publikace/
monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi. 
Kontakt pro objednání tištěných zpráv 
Systému monitorování nebo CD: SZÚ, 
Ústředí systému monitorování, Šrobáro-
va 48, Praha 10, e-mail: chzp@szu.cz.

tHE natiOnal inStitutE OF publiC HEaltH

The system of monitoring the health status of the po-
pulation of the Czech Republic in relation to the en-
vironment was established in 1994 and since then it 
has been continuously implemented in selected cities, 
in which over 3.5 million inhabitants live in total. It 
represents an extensive collection of regular activities 
focused on monitoring exposure routes of harmful sub-
stances and factors, and the evaluation of health risks 
for the inhabitants. Part of the measurements and data 
collection is carried out by Hygiene service, a smaller 
part by other cooperating organizations. The system 

is coordinated and managed by the The National Institute of Public 
Health (NIPH) in Prague.

According to the results of the measurements at stationary stations 
in quarters experts from the NIPH assess the air quality in terms of 
potential health risks and try to determine the proportion of pollu-
tants on the disease development related to air pollution. According 
to estimates of the NIPH, for example a chronic exposure to fine dust 
particles in the Czech Republic presents a loss of roughly 96,000 ye-
ars of life every year due to premature mortality and reduced life 
expectancy by almost nine months.

The NIPH processes data of the national database about the quality of 
drinking water from the public water mains and the quality of recrea-
tional waters, and it publishes an annual report for the Czech public. 
Indicator sheets containing frequencies of excess findings or number 
of people supplied with water with elevated levels of pollutants are 
processed and published on the website of the institute. 

Exposure to harmful chemicals is also monitored in about 200 kinds of 
foodstuffs. The objective of this monitoring is not a typical food chec-
king, but an estimation of the health risks for the Czech population 
arising from the intake of food contaminants based on the actual con-
sumption of food. The NIPH within its activities cooperates intensively 
with the European Food Safety Agency. A whole range of  professional 
information in this area, such as the most common sources of pestici-
des in the normal diet, is available on the website of the NIPH.

The NIPH also provides, except monitoring noisiness of particular en-
vironment in connection with the investigation of annoyance and sleep 
disturbance, population bio-monitoring, monitoring and evaluation of 
toxic metal content in the blood and urine of children and adults, as 
well as chlorinated pesticides and polychlorinated biphenyls in breast 
milk of primiparous women. Herewith it provides the groundwork for 
the assessment of the National Implementation Plan of the Stockholm 
Convention, which restricts or prohibits the production and use of 
persistent organic pollutants.

The chain of activities from individual human exposures, through bio-
monitoring – junction of all exposure routes, is concluded by evalua-
tion of health status of the population. The representative investiga-
tions are performed in both children and adults of middle age, where 
various chronic diseases are beginning to develop. While children are 
monitored for allergies and respiratory diseases using the records of 
paediatricians, in adults it is a questionnaire survey through which 
the incidence of health problems and non-infectious diseases, such 
as ischemic heart diseases or diabetes, and especially the presence 
of risk factors which promote the emergence of these diseases, are 
investigated. Such factors are for instance smoking, obesity or lack 
of exercise, but also a socio-economic conditions. The population atti-
tudes are very important, expressed by their lifestyle, eating habits, 
willingness to active care of their health, etc. By repeated the ques-
tionnaire surveys after a certain time, it is possible to deduce which 

direction health condition of our population is 
going to develop and how it will change peo-
ple‘s attitudes towards health issues. 

The monitoring results can be found at http://
www. szu.cz / publikace/monitoring-zdravi-a-
zivotniho-prostredi. Contact for ordering prin-
ted reports of Monitoring System or CD: NIPH, 
Headquarters of monitoring system, Šrobáro-
va 48, Prague 10, e-mail: chzp@szu.cz.



ekOlOgická VýchOVA V PrAZe
A střediskA ekOlOgické VýchOVy (seV)
http://ekovychova.praha-mesto.cz

Střediska ekologické výchovy (SEV) jsou spolu se školami jedním z hlavním pilířů systému environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze i v celé ČR. Na území hl. m. Prahy působí následující SEV: Středisko eko-
logické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, Sdružení Tereza, 
Ekocentrum Koniklec, Ekocentrum Podhoubí a Občanské sdružení Ekodomov.

Tato ekocentra a střediska i další neziskové organizace připravují pro Vaše děti a jejich učitele množství výu-
kových programů a zároveň zajišťují v průběhu roku celou řadu akcí pro širokou veřejnost jak v místě svého 
působiště, tak i v různých přírodních lokalitách na území Prahy.

Oslavte s námi v Praze Den Země, Den životního prostředí, Den zvířat nebo Den Stromů a zúčastněte se i dal-
ších tradičních akcí souvisejících s ochranou životního prostředí v Praze a lidovými tradicemi.

Sledujte stránky jednotlivých organizací i webové stránky města Prahy k ekologické výchově.

V PrAZe ZA PřírOdOu 
http://envis.praha-mesto.cz/zaprirodou

Při svých výletech a vycházkách do pražské přírody využijte informační 
materiály a internetové aplikace připravené Magistrátem hl. m. Prahy.

Objevte s našimi materiály Vám dosud neznámé trasy či přírodní lokality 
i další místa zájmu. Prozkoumejte nově upravená území, revitalizované 
potoky, rekonstruovaná vodní díla, potěšte se z nové výsadby v praž-
ských parcích nebo z nových stromořadí v pražských ulicích. 

Objevte nová nebo rekonstruovaná dětská hřiště, pikniková místa, nové 
stezky pro pěší i cyklisty v pražské přírodě.

Získejte informace o akcích konaných v průběhu roku v zajímavých pří-
rodních lokalitách.

Aplikace na internetu:

Po Praze podél potoků• 

Pražská příroda – známá, ne-• 
známá

Za památnými stromy Prahy • 
pěšky a mhd

Pražské studánky• 

a další v přípravě …

Sady materiálů Lesy a lesoparky v Praze, Přírodní parky Prahy, Naučné stezky 
v Praze, Obnova a revitalizace pražských nádrží a další v přípravě …

V PRAZE 
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