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a.1 shrnUtí 
praha je hlavním městem české republiky. zároveň jejím městem největším svojí rozlohou (496 km2) a počtem 
obyvatel (1,26 mil. k 31. 12. 2014). z hlediska kvality prostředí musí praha řešit obdobné otázky jako jiná velká 
města ve světě. jedná se především o vliv automobilové dopravy, hluk, hospodaření s vodou a energiemi, naklá-
dání s odpady, ale také udržitelné využívání území, péči o čistotu, zeleň a cenné přírodní lokality na území města.

ve svém programovém prohlášení pro volební ob dobí 2010–2014 rada hlavního města praha deklarovala pro 
oblast životního prostředí záměr: „prioritou je snižování ekologické zátěže a vytváření podmínek pro šetrný 
a udržitelný rozvoj města. rada bude kultivovat veřejný prostor města, chránit i rozšiřovat městskou zeleň, usi-
lovat o větší čistotu, nižší prašnost i hlučnost. Bude podporovat programy třídění a následného využívání komu-
nálního odpadu. Bude pokračovat v programu začleňování městské zeleně do okolní krajiny.“

Kvalita pražského životního prostředí je ovlivněna řadou faktorů, z nichž nejvýznamnější je koncentrace ekono-
mických aktivit na relativně malém území. to způsobuje zátěž, se kterou se musí obyvatelé prahy každodenně 
vypořádávat a která má vliv na zhoršený stav u některých parametrů životního prostředí. Snížení této zátěže při 
současném růstu kvality života obyvatel prahy, tj. udržitelný rozvoj hlavního města, je velkou výzvou pro další 
směřování města.

a1.1 OvZdUŠí

na území hl. města prahy dochází k překračování imisních limitů pro suspendované částice, oxid dusičitý a ben-
zo(a)pyren. překročení imisních limitů je způsobeno především značnou dopravní zátěží na komunikacích, 
v  menší míře se na kvalitě ovzduší projevuje vliv lokálního vytápění a probíhající stavební činnosti. nejvyšší 
podíl na celkových emisích (90 %) má u suspendovaných částic doprava, kde rozhodující složku tvoří resuspenze 
prachu z povrchu vozovek. u oxidů dusíku a těkavých organických látek je podíl dopravy nižší a stále se snižuje, 
aktuálně činí 72 % u nox a 52 % u těkavých organických látek (voc). domácnosti a stavební činnost se na celko-
vých emisích tzl podílejí 5 %. 

proti roku 2013 došlo k poklesu emisí u všech sledovaných znečišťujících látek. největší pokles byl zaznamenán 
u emisí nox z dopravy, kde se projevila poměrně rychlá obměna vozového parku, a u So2 v souvislosti se snižo-
váním spotřeby paliv (nárůst využití tepla z tepelného napáječe Mělník – praha) a nahrazováním tuhých paliv 
za zemní plyn. imisní situace na území aglomerace praha se v porovnání se situací v roce 2013 mírně zlepšila.

v roce 2014 se průměrné roční koncentrace pM10 pohybovaly pod hodnotou imisního limitu. imisní limit pro 
24hodinovou koncentraci pM10 byl překročen na šesti stanicích z patnácti. imisní limit pro průměrnou roční 
imisní koncentraci suspendovaných částic pM2,5 byl překročen pouze na jedné stanici z pěti. vysokých hodnot 
koncentrací suspendovaných částic pM10 i pM2,5 a nejčastější překračování hodnoty 24hodinového imisního li-
mitu pM10 je obecně dosahováno v chladném období roku (na území prahy v období leden – březen), kdy se 
negativně projevuje vliv méně příznivých meteorologických podmínek pro rozptyl znečišťujících látek a vyšší 
intenzita vytápění.

v roce 2014 došlo proti předchozímu roku k poklesu ročních koncentrací oxidu dusičitého (no2). roční imisní 
limit pro no2 byl překročen pouze na dvou (dopravních) lokalitách ze čtrnácti. hodnota hodinového imisního 
limitu pro no2 byla překročena pouze na jedné lokalitě, přičemž počet překročení byl výrazně pod hodnotou 
zákonného limitu. 

Koncentrace benzo[a]pyrenu jsou v roce 2014 srovnatelné s hodnotami koncentrací v předchozích letech, k mír-
nému překročení ročního imisního limitu došlo opět na jedné stanici. Koncentrace ozonu poprvé za hodnocené 
období nepřekračují povolený počet překročení imisního limitu na žádné z hodnocených stanic. u všech dalších 
sledovaných znečišťujících látek jsou imisní limity plněny.

a1.2 vOda

Kvalita vody ve vltavě a Berounce se na území prahy a v blízkém okolí sleduje dlouhodobě na 4 profilech. pro 
většinu sledovaných ukazatelů byla v období 2013-2014 voda na těchto profilech klasifikována prvním až třetím 
stupněm z pětistupňové hodnotící škály, s výjimkou mikrobiologických a biologických ukazatelů klasifikovaných 
prvním až pátým stupněm, v celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) pak byl 1 profil klasifikován 3. stupněm, 
1 profil 4. stupněm a 2 profily 5. stupněm (tj. zhoršení oproti předchozímu období). na drobných vodních tocích 
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byla voda hodnocena dle procentuálního zastoupení výsledků měření v jednotlivých třídách jakosti vody při za-
třídění naměřených hodnot po pětiletých obdobích, resp. pro období 2014–2015. zastoupení hodnot spadajících 
do páté případně čtvrté třídy kvality vody se postupem času zmenšuje, kvalita vody se postupně zlepšuje. tento 
trend byl zaznamenán u 25 profilů z celkového počtu 38 monitorovaných profilů. 

zásobování obyvatel pitnou vodou dosahuje trvale vysoké úrovně. cenný zdroj vody pro hlavní město předsta-
vuje vodárna želivka, z níž je voda do prahy přiváděna 52 km dlouhým štolovým přivaděčem. na celkovém množ-
ství 110,3 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2014 se vodní zdroj želivka podílel 72 %. na veřejnou vodovodní 
síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě 
v dlouhodobém horizontu klesá, oproti roku 2013 opět mírně poklesla (v roce 2013 činila cca 111 litrů na osobu 
za den, v roce 2014 cca 106 litrů na osobu za den).

ztráty vody úniky ze sítě se podařilo snížit ze 46 % v roce 1996 na hodnoty pohybující se od roku 2007 mezi 
20-21 %, v roce 2014 klesly ztráty na 17,3 %. Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským 
i evropským standardům

na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. za rok 2014 bylo čištěno cca 120,1 mil. m3 odpad-
ních vod (jde o 100 % odpadních vod), z čehož 93 % na ústřední čistírně odpadních vod (účov), zbývající na 
pobočných čistírnách v okrajových částech města. objem znečišťujících látek, které jsou vypouštěny do povrcho-
vých vod, vyhovuje stanoveným limitům a je dlouhodobě snižován.

od roku 2005 je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města a návazně probíhají práce v rámci dalších 
dílčích etap. v roce 2014 pokračovaly práce v rámci etapy 0007 – troja, část 14 troja – městský okruh, etapa 0006 
zbraslav – radotín, část 22 velká chuchle byla dokončena. na základě zkušeností z povodně v roce 2013 byla 
v roce 2014 zahájena příprava modernizace a rozšíření části ppo.

a1.3 krajina, přírOda a Zeleň

Bilance ploch podle evidence čúzK pro prahu v roce 2014 ukazuje, po mírném nárůstu v roce 2013, setrvalý stav 
celkové výměry zastavěných ploch ve srovnání s rokem předchozím (jejich podíl činil na konci roku 2014 cca 10 % 
z celkové rozlohy města, od r. 1990 však nárůst celkem o 741 ha), zároveň je však evidován další nárůst výměry tzv. 
ostatních ploch, a to o 87 ha oproti roku 2013, který jde na úkor zemědělské půdy (u této je meziroční pokles výměry 
o 128 ha), a to zejména orné půdy. udržitelné využívání území je systematicky zohledňováno v rozvojových plánech 
města, včetně využití starých nevyužitých objektů nebo ploch většinou průmyslové zástavby (tzv. „brownfields“). po-
zitivním jevem ve městě jsou každoroční přírůstky ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa, tedy lesních ploch 
(v roce 2014 nárůst o 33 ha oproti roku 2013 a celkem 307 ha od roku 1990). nově došlo k nárůstu oproti předešlému 
roku o 8 ha u vodních ploch. celkové výměry ostatních kategorií zůstaly v roce 2014 poměrně stabilizované.

na území prahy se nachází poměrně velké množství cenných přírodních lokalit, které jsou chráněny ze zákona na 
různém stupni ochrany a jejich managementu a údržbě se město intenzivně věnuje. K 31. 12. 2014 byla na území 
města zajištěna legislativní ochrana 93 maloplošných zvláště chráněných území (v tom 8 národních přírodních pa-
mátek, 69 přírodních památek /v tom 2 nově vyhlášená území/ a 16 přírodních rezervací). jde o široké spektrum 
území od geologických a paleontologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní, 
o celkové rozloze přibližně 2.281,3 ha (cca 4,6 % z celkové rozlohy města). v rámci vytvoření soustavy natura 2000 
bylo vládními nařízeními schváleno na území města celkem 12 evropsky významných lokalit. do konce roku 2014 
byly přitom realizovány potřebné úpravy hranic u vybraných zvláště chráněných území, čímž byla zajištěna územní 
ochrana odpovídajících evropsky významných lokalit. na území hlavního města bylo dále zřízeno 12 přírodních par-
ků. v roce 2014 vstoupilo v platnost nařízení rhMp č. 10/2014, kterým byly nově vyhlášeny všechny stávající přírodní 
parky, včetně potřebné úpravy hranic přírodního parku radotínsko-chuchelský háj. Současně bylo registrováno 28 
významných krajinných prvků (v roce 2014 zaregistrován 1 nový vKp) a 200 stromů požívalo ochranu jakožto stromy 
památné (zrušena byla ochrana památného stromu javor mléč u zámečku v Krčském lese).

Město se systematicky věnuje péči o přírodu, krajinu a zeleň rovněž v případě uličních stromořadí, parků v historic-
kých částech města a lesů (s rekreační funkcí) nacházejících se převážně v okrajových částech cílem je, aby zeleně ve 
městě neubývalo, ale naopak přibývalo. v rámci obnovy uličních stromořadí i. kategorie bylo od roku 1995 do konce 
roku 2014 vysazeno více než 3 753 nových stromů. díky výsadbě nových lesních porostů narostla od roku 1990 rozlo-
ha lesů o 307 ha (o více než 6 %). významnou součástí pražské krajiny jsou také vodní toky a nádrže. Město průběžně 
zajišťuje projekty jejich revitalizace (projekty obnova a revitalizace pražských nádrží /od začátku projektu upraveno 
celkem 51 lokalit/ a potoky pro život).
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a1.4 Odpady
v praze je v delším časovém horizontu evidována roční produkce odpadů kolísající mezi cca 4 až 7 mil. tun 
v závislosti zejména na rozsahu stavebních aktivit. v roce 2014 bylo na území hlavního města vyprodukováno 
4,3 mil. tun odpadů (3,8 mil tun v roce 2013, 4,8 mil. tun v roce 2012).

z celkového množství produkovaného odpadu bylo cca 42,5 % využito na území hlavního města prahy, z čehož 
např. energetické využití činilo 17,7 %, 36 % bylo použito na terénní úpravy a 26 % recyklováno. odstraňování 
odpadů skládkováním na území města činilo cca 1,2 % z celkové produkce odpadů. Spalování odpadů bez ener-
getického využití se již od roku 2005 daří udržet na nejvýše na dvou desetinách procenta z celkové produkce 
odpadů. S větší částí vyprodukovaného odpadu se nakládá mimo území kraje praha.

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu od občanů v roce 2014 dosáhlo 405,8 tis. tun, což činí cca 
324 kg na obyvatele. nadále byl rozvíjen komplexní systém nakládání s komunálními odpady praze. podíl vyu-
žitého odpadu v roce 2014 činil 83,7 %, 59,6 % přitom činilo energetické využití. v roce 2014 byl, zaznamenán 
částečný pokles objemu vytříděných využitelných složek odpadu v ulicích a domovním vybavení (papíru, skla, 
plastů, nápojových kartonů) – celkové množství činilo cca 49,3 tis. tun (meziroční pokles oproti roku 2013 činil 
cca 5 %; dosud nejvyšší množství bylo vysbíráno v roce 2009, kdy hodnota činila 53,4 tis. tun). nadále je zajiš-
ťován sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (sběrné dvory, stabilní sběrny no, mobilní sběr aj.). na 
konci roku 2014 bylo v provozu 17 sběrných dvorů hl. m. prahy. vysoký zůstal také počet stanovišť tříděného 
sběru odpadů (cca 3 300 veřejných sběrných míst a více než 1 080 přímo v objektech na území pražské památko-
vé rezervace). důležité postavení v rámci systému měl také sběr bioodpadu (sezónně pomocí velkoobjemových 
kontejnerů, dále prostřednictvím stabilního sběrného místa bioodpadu v praze 10 – Malešicích, sběrných dvorů 
hMp a nově komunitní kompostárny v praze 20) a sběr objemného odpadu, rovněž prostřednictvím sběrných 
dvorů hl. m. prahy a velkoobjemových kontejnerů přistavovaných v ulicích hl. m. prahy. rovněž byl již třetím 
rokem zajištěn obnovený sběr vybraných komodit prostřednictvím mobilních sběrných dvorů a pokračoval také 
pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek.

a1.5 hlUk

závažným problémem města zůstává hluk ve venkovním prostředí. zcela převažujícím zdrojem hluku je auto-
mobilová doprava. podle výpočtů realizovaných v rámci vyhodnocení vlivu konceptu územního plánu na udrži-
telný rozvoj hlavního města (z údajů roku 2009) je cca 47 % populace zatíženo hlukem l (dn) vyšším než 55 dB. 
na základě strategických hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní pozornost 
v plánování a realizaci protihlukových opatření. K těmto opatřením náleží výstavba protihlukové clony (phc) 
navrhované akčním plánem (realizované do 2014) tihlukových clon, výměny povrchů na vybraných komunika-
cích, rekonstrukce tramvajových tratí, modernizace vozového parku Mhd aj. opatření ke snižování hluku byla 
v roce 2013, tak jako v předchozích letech, realizována rovněž na letišti praha ruzyně. vedle běžných provozních, 
technických a ekonomických opatření ke snižování hluku z letecké dopravy je nutné uvést omezení nočního 
provozu – pohybů letadel v noční době.

a1.6 dOprava

doprava je faktorem výrazně ovlivňujícím kvalitu životního prostředí v praze. požadavky na zajištění mobili-
ty jsou vyvažovány úsilím o minimalizaci negativních dopadů. pro intenzitu dopravy je charakteristický pokles 
v centrálních částech města (tzv. centrální kordon), který trvá již od roku 1998 a naopak trvající nárůst dopravy 
ve vnějším pásmu města. v roce 2014 zde doprava narostla oproti předchozímu roku o 2,1 %. Stejně tak narostl 
počet osobních vozidel evidovaných v praze. v rámci udržitelného rozvoje dopravy město rozvíjí hromadnou 
dopravu, usiluje o dobudování silničního okruhu, podporuje snižování spotřeby paliv a energie v dopravě, sni-
žuje dopady na kvalitu ovzduší (včetně využití vozidel na cng a podpory elektromobility) a hlukovou zátěž 
a v rámci ekonomických možností podporuje cyklistickou a pěší dopravu.

priorita rozvoje hromadné dopravy je jedním z pilířů zásad dopravní politiky města. v praze a okolí je hromad-
ná doprava zajišťována systémem pražské integrované dopravy (pid), který zahrnuje metro, tramvaje, městské 
a příměstské autobusy, železnici, dále i lanovku na petřín a přívozy. v závěru roku 2014 byly v rámci pid v provo-
zu 3 linky metra, 22 denních, 9 nočních a 1 historická tramvajová linka, 313 autobusových linek (156 městských, 
92 příměstských, 65 regionálních), 34 železničních linek s označením S a r, 5 linek přívozů a 1 lanová dráha.
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v rámci systému pid bylo přepraveno zhruba 1,25 mld. cestujících (z toho nejvíce metrem – 36 %), podíl hro-
madné dopravy v rámci dělby celkové přepravní práce činil 43 % (pěší 23 %, cyklodoprava 1 %, automobilová 
doprava 33 %).

pokračovalo budování cyklistické infrastruktury včetně značení cyklotras podle „Koncepce rozvoje cyklistické 
dopravy v praze do roku 2020“ a „nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. pra-
hy“. v rámci vytvářené sítě cyklistických komunikací bylo ke konci roku 2014 vyznačeno směrovým značením na 
430 km cyklotras. z celé sítě cyklistických komunikací mělo více než 163 km charakter chráněných tras a 106 km 
využívalo integrační opatření.

a1.7 enerGetika

praha řeší v rámci udržitelného rozvoje města i oblast hospodaření s energiemi. v souladu s energetickou kon-
cepcí město realizuje četné aktivity v oblasti úspor energií. na základě energetických auditů jsou prováděna 
opatření s cílem snížit energetickou náročnost budov, především budov vlastněných a užívaných městem (úřa-
dy, školy, sociální ústavy). do konce roku 2014 bylo realizováno celkem 437 opatření ve výši 1,558 mld. Kč. zatep-
lováním budov jsou dosahovány úspory energie ve výši až 50 %. v roce 2014 pokračoval také dotační program 
„čistá energie praha“ na podporu přeměny topných systémů na ekologická média a využití obnovitelných zdro-
jů v bytových objektech (vyplaceno bylo 17,7 mil. Kč). praha se může pochlubit i zajímavými projekty v oblasti 
energetického využití odpadu. příkladem je zařízení pro energetické využívání odpadu Malešice (pražské služ-
by, a. s.) s kogenerační jednotkou, která vyrobí teplo a světlo pro 20 tisíc domácností, dále využití bioplynu na 
skládce komunálního odpadu v praze-Ďáblicích nebo v ústřední čistírně odpadních vod v praze-Bubenči.

a1.8 nástrOje a pOlitiky v Oblasti živOtníhO prOstředí
při řízení péče o životní prostředí uplatňuje hlavní město praha nástroje dostupné mu coby městu i kraji zároveň. 
Mezi tradiční nástroje patří opatření a procesy vyplývající ze zákona – hodnocení vlivů na životní prostředí (eia), 
integrované povolování (ippc), strategické a územní plánování (aktualizace Strategického plánu 2008, navazující 
program realizace strategické koncepce na období 2009–2015, územní plán sídelního útvaru hl. m. prahy, územ-
ně analytické podklady) a ekonomické nástroje, z nichž praha realizuje např. grantová řízení a programy dotací 
v oblasti životního prostředí a energie (granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. 
prahy /od r. 1996/, program dotací čistá energie praha /od r. 1994/). Mezi moderní nástroje podpory ochrany 
životního prostředí, které město uplatňuje samo nebo jejich využívání různou formou podporuje, patří environ-
mentální vzdělávání, výchova a osvěta (evvo), Místní agenda 21, mezinárodní projekty a poskytování informací.

řada městských částí je aktivních v oblasti dobrovolných nástrojů, zejména v uplatňování Místní agendy 21, 
popř. v zavádění dílčích opatření pro ochranu životního prostředí v rámci tzv. zeleného úřadování. na celopraž-
ské úrovni jsou realizovány projekty mezinárodní spolupráce. informační podpora pro odborníky i veřejnost je 
ze strany města systematicky zajišťována především prostřednictvím informačního systému o životním prostředí 
v praze (iožip) a informačního systému o území (iSu).

dlouhodobé strategické záměry v oblasti ochrany a péče o životní prostředí hl. m. prahy jsou formulovány ve 
Strategickém plánu hl. m. prahy a v řadě koncepčních dokumentů zaměřených na dílčí tematické oblasti. v roce 
2014 měla praha k dispozici koncepční dokumenty, akční programy a plány pro dílčí oblasti životního prostředí, 
které uvedené strategické cíle dále podrobně rozpracovávaly.
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a.2 Základní charakteristika mĚsta 
praha je hlavním městem české republiky. počtem obyvatel a rozlohou je největším městem české republiky. 
z toho vyplývá i její úloha přirozeného centra politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury a ekonomiky. 
praha je nejen pro Středočeský kraj ale i pro celé území čr centrem pracovních příležitostí, koncentrují se zde 
nadnárodní společnosti a firmy podnikající v progresivních odvětvích ekonomiky. z toho vyplývá její vysoká 
ekonomická výkonnost, vysoké průměrné mzdy a relativně nízká nezaměstnanost. počet obyvatel prahy v ob-
dobí 2002 – 2010 mírně rostl především díky ekonomicky motivované zahraniční migraci. Mezi lety 2010 a 2011 
došlo k poklesu o více než 15,5 tisíc obyvatel. to je ovlivněno zahrnutím výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
do výsledného počtu obyvatel. v roce 2012 počet obyvatel narostl a v roce 2013 poklesl a v roce 2014 opět na-
rostl. Současný počet obyvatel (k 31. 12. 2014) v praze je 1 259 079 obyvatel. 

praha je atraktivní metropolí díky svému kulturnímu i přírodnímu dědictví. Město je situováno v členitém terénu 
údolí řeky vltavy. na území prahy se nachází cenné přírodní lokality. od roku 1992 je historické centrum města 
zapsáno na seznamu kulturního dědictví uneSco. 

podle zákona o hlavním městě je praha statutárním městem. je spravována orgány hlavního města – zastupitel-
stvem hl. m. prahy a 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 zároveň jedním ze 14 krajů čr. základní charakteristiky prahy jsou uvedeny v tabulce.

Tab. A2.1 Praha – základní charakteristika
rozloha [km2] 496,2 
Správní členění 

počet městských částí 
počet katastrálních území

 
57

112
poloha (střed města) 

zeměpisná šířka (s. š.), zeměpisná délka (v. d.)
 

50°4‘53.193“ n, 14°25‘38.39“ e
nadmořská výška [m n. m.] 

maximální (zličín)
minimální (Suchdol)

 
399
177

Klima (ruzyně) 
průměrná roční teplota vzduchu [°c]
roční úhrn srážek [mm]

 
10,0 

624,8
řeka vltava 

délka toku [km]
průtok – velká chuchle [m3.s-1]

 
30

69,1
druhy pozemků [ha]

zemědělská půda
lesní pozemky
vodní plochy
zastavěné plochy
ostatní plochy

 
19 878

5 165
1 086
5 008

18 479
obyvatelstvo - počet obyvatel k 31. 12. 2014

– ženy
– muži
střední stav obyvatelstva
zalidnění obyvatel na 1 km2

1 259 079
648 703
610 376

1 251 075
2 538

domy, byty *
počet obydlených domů 
počet obydlených bytů 
index počtu obydlených domů 2001 – 2011 [%]

 
92 927

542 168
9,3

hrubý domácí produkt na 1 obyvatele 
– Kč
– euro

 
829 168

30 112
podíl nezaměstnaných osob [%] 5,03

*Sčítání lidu, domů a bytů (SldB) 2011/ census 2011, definitivní
zdroj: čSú, čhMú, čúzK, MpSv
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Obr. A2.1 Praha – Správní členění města, stav k 31. 12. 2014
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Tab. A2.2 Praha – městské části, rozloha a vztah k dalším územním jednotkám 

městská část 
rozloha 

[ha] 

počet urba-
nistických 

obvodů 
(včetně dílů) 

výčet katastrálních území (* pouze část)

500054 praha 1 554 20 holešovice*, hradčany*, josefov, Malá Strana*, nové Město*, Staré 
Město, vinohrady* 

500089 praha 2 419 22 nové Město*, nusle*, vinohrady*, vyšehrad 
500097 praha 3 648 26 Strašnice*, vinohrady*, vysočany*, žižkov* 

500119 praha 4 2 420 83 Braník, hodkovičky, Krč, lhotka, Michle*, nusle*, podolí, vinohrady*, 
záběhlice*, vršovice* 

547042 praha-Kunratice 810 16 Kunratice 

500143 praha 5 2 750 72 hlubočepy, jinonice*, Košíře, Malá Strana*, Motol, radlice, Smíchov, 
Břevnov* 

539678 praha-Slivenec 759 9 holyně, Slivenec 

500178 praha 6 4 152 66 Břevnov*, Bubeneč*, dejvice, hradčany*, liboc, ruzyně, Sedlec*, 
Střešovice, veleslavín, vokovice 

547140 praha-lysolaje 248 4 lysolaje 
547158 praha-nebušice 368 4 nebušice 
539589 praha - přední Kopanina 327 2 přední Kopanina 
547271 praha-Suchdol 513 9 Sedlec*, Suchdol 
500186 praha 7 710 20 Bubeneč*, holešovice*, libeň* 
530077 praha - troja 337 4 troja* 

500208 praha 8 2 180 58 Bohnice, čimice, Karlín, Kobylisy, libeň*, nové Město*, Střížkov*, 
troja*, žižkov* 

538124 praha-Březiněves 339 3 Březiněves 
547298 praha-Ďáblice 738 9 Ďáblice 
547301 praha - dolní chabry 499 5 dolní chabry 
500216 praha 9 1 331 39 hloubětín*, hrdlořezy*, libeň*, prosek, Střížkov*, vysočany*, Malešice* 

500224 praha 10 1 860 60 hloubětín*, hrdlořezy*, Malešice*, Michle*, Strašnice*, vinohrady*, 
vršovice*, záběhlice*, žižkov* 

547034 praha 11 980 22 chodov, háje 
538400 praha-Křeslice 344 3 Křeslice 
539724 praha-šeberov 500 6 šeberov 
539791 praha-újezd 370 4 újezd u průhonic 
547107 praha 12 2 331 42 cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany, točná 
547051 praha - libuš 523 19 libuš, písnice 
539694 praha 13 1 323 34 jinonice*, řeporyje*, Stodůlky*, třebonice* 
539635 praha-řeporyje 986 11 řeporyje*, Stodůlky*, třebonice*, zadní Kopanina 
547361 praha 14 1 352 31 černý Most, hloubětín*, hostavice, Kyje 
538175 praha - dolní počernice 576 7 dolní počernice 
547387 praha 15 1 024 22 horní Měcholupy, hostivař 
547379 praha - dolní Měcholupy 466 7 dolní Měcholupy* 
538205 praha-dubeč 860 3 dubeč, dolní Měcholupy* 
547395 praha-petrovice 179 4 petrovice 
547409 praha-štěrboholy 297 7 štěrboholy 
539601 praha 16 931 11 radotín 
539449 praha-lipence 825 5 lipence 
539465 praha-lochkov 272 4 lochkov 
547115 praha-velká chuchle 603 11 Malá chuchle, velká chuchle 
539864 praha-zbraslav 985 12 lahovice, zbraslav 
547174 praha 17 326 8 řepy 
539899 praha-zličín 718 11 Sobín, třebonice*, zličín 
547417 praha 18 561 9 letňany 
547310 praha-čakovice 1 019 14 čakovice, Miškovice, třeboradice 
547344 praha 19 600 9 Kbely 
538736 praha-Satalice 380 4 Satalice 
539007 praha-vinoř 600 3 vinoř 
538213 praha 20 1 694 17 horní počernice 
538949 praha 21 1 015 5 újezd nad lesy 
538060 praha-Běchovice 683 7 Běchovice 
538302 praha-Klánovice 590 3 Klánovice 
538353 praha-Koloděje 374 3 Koloděje 
538931 praha 22 1 561 13 hájek u uhříněvsi, pitkovice, uhříněves 
538078 praha-Benice 277 3 Benice 
538361 praha-Kolovraty 649 5 Kolovraty, lipany u Kolovrat 
538388 praha-Královice 496 3 Královice 
538531 praha-nedvězí 381 3 nedvězí u říčan 
1) od roku 2008 je výměra území určena na základě metody giS, tj. plochou polygonu mapové vrstvy. 

2) Městské části jsou řazeny podle příslušnosti do 22 správních obvodů.  

zdroj: čSú, MhMp
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Obr. A2.2 Výškový reliéf, vodní toky a nádrže

zdroj: ipr, MhMp
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Obr. A2.3 Mapa technického využití území (druh povrchu), stav v roce 2014

zdroj: ipr, MhMp
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a.3 indikátOry UdržitelnéhO rOZvOje hl. m. prahy 
indikátory udržitelného rozvoje usnadňují hodnocení pokroku k udržitelnosti, umožňují srovnání s doporučený-
mi hodnotami, legislativními limity, srovnání mezi státy, regiony, městy, umožňují stanovení cílů rozvoje a zhod-
nocení efektivnosti vynaložených prostředků. 

praha se v roce 1998 zapojila do projektu zprávy o stavu životního prostředí měst na internetu (cities environ-
ment report on internet – ceroi). v rámci programu pro životní prostředí oSn (unep) podporujícího projekt 
byla vytvořena také sada indikátorů pro městskou úroveň. část těchto indikátorů (30) byla označena jako klíčové 
indikátory (core set). část vhodných indikátorů pro prahu byla zkompilována a následně prezentována v před-
chozích ročenkách, vybrány byly především environmentální indikátory. výběr indikátorů odrážel také priority 
Strategického plánu hl. m. prahy v oblasti životního prostředí. část použitých indikátorů byla zároveň součástí 
sady tzv. Společných evropských indikátorů (european common indicators)1. podporu sledování těchto indiká-
torů v podmínkách české republiky poskytuje nezisková organizace ci2, o. p. s.

od roku 2004 je navržena jednotná sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje hl. m. prahy v oblasti život-
ního prostředí. její výhodou je omezený počet indikátorů a jejich snadná komunikace. Sada odráží uvedené 
mezinárodní sady indikátorů a také ukazatele koncepčních dokumentů hl. m. prahy (KK evvo, poh hl. m. prahy, 
úeK hl. m. prahy aj.)2. v roce 2010 byly některé indikátory nově zařazeny (ekologická stopa města), neboť jsou 
významné z hlediska udržitelnosti města, ale v dřívějších letech nebyly sledovány. v případě některých indikáto-
rů došlo ke změně metodiky sledování (např. počet hospitalizovaných osob), což je vždy uvedeno v poznámce. 

v roce 2006 a 2007 se praha zúčastnila mezinárodního projektu „urban ecosystem europe“ (s účastí 25, resp. 
32 velkých evropských měst), jehož výstupem bylo porovnání životního prostředí a politiky životního prostředí 
prostřednictvím sady indikátorů. v roce 2008 se praha zúčastnila mezinárodní soutěže green capital award (ev-
ropské zelené město) organizované v rámci eu, kde bylo pro porovnání životního prostředí a politik jednotlivých 
evropských měst využito připravené sady indikátorů. v roce 2008 se zároveň praha účastnila projektu zamě-
řeného na zpracování metodiky pro přípravu zpráv o životním prostředí měst v čr s využitím sady indikátorů 
životního prostředí. 

v návaznosti na zpracování dokumentace pro soutěž green capital award byla připravena a v roce 2009 vydána 
publikace praha – indikátory udržitelného rozvoje (k dispozici na http://portalzp.praha.eu/ v rubrice ročenky 
praha žp) se základními indikátory v kapitolách lokální příspěvek ke globálním změnám klimatu, místní dopra-
va, dostupnost ploch veřejné zeleně, kvalita ovzduší, zatížení hlukem, odpadové hospodářství, spotřeba vody 
a dalších. 

využívání indikátorů udržitelného rozvoje se stalo nedílnou součástí také nového územně plánovacího podkla-
du pořizovaného dle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) – územně analytických podkladů hl. m. prahy (uap). 
jedná se o dokument, který popisuje mj. rozhodující faktory ovlivňující územní rozvoj v praze a analyzuje vztah 
těchto faktorů k udržitelnému rozvoji území. argumentační základna byla v roce 2014 založena na sadě 167 
indikátorů, definovaných v rámci 11 hlavních oblastí (aspektů) udržitelného rozvoje. při tvorbě indikátorové 
sady jsou v maximální míře využívány klíčové indikátory udržitelného rozvoje hl. m. prahy v oblasti životního 
prostředí. uap byly zpracovány v roce 2008, 2010, 2012 a 2014. indikátory udržitelnosti rozvoje hlavního města 
prahy jsou zveřejněny na stránce http://uap.iprpraha.cz/prilohy.

1 projekt „Společné evropské indikátory – K profilu udržitelného rozvoje na místní úrovni“ (towards local sustainable profile – 
european common indicators) je výsledkem spolupráce evropské komise (generální ředitelství pro životní prostředí), evrop-
ské agentury pro životní prostředí a expertní skupiny pro městské životní prostředí a vznikl i na základě konzultací s mnoha 
evropskými obcemi. ukazatele jsou úzce spojeny s prioritami podprogramu 6. akčního programu pro životní prostředí v evro-
pě „tématická strategie pro městské životní prostředí“. Systém indikátorů tak představuje nástroj pro rozhodování a pro šíření 
informací o nejlepších postupech k udržitelnému rozvoji na místní úrovni.

http://portalzp.praha.eu/
http://uap.iprpraha.cz/prilohy
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b1 OvZdUŠí

b1.1 meteOrOlOGie a klima

vyhodnocení meteorologických prvků za rok 2014 z pražských stanic

rok 2014 v praze lze v porovnání s teplotním normálem let 1961–1990 považovat za mimořádně teplotně nad-
normální s největší dosud dosaženou odchylkou +1,9 °c a nejvyšší průměrnou roční teplotou +10,0 °c namě-
řenou na stanici praha-ruzyně od roku 1946. teplotně mimořádně nadnormální byl březen (odchylka +3,8 °c), 
silně nadnormální byly měsíce duben, červenec, říjen i listopad (s odchylkami +3,2, +2,3, +2,3 a +2,8 °c). nad-
normální byly měsíce leden, únor, září a prosinec. největší zápornou odchylku, avšak v mezích normálu, měl 
měsíc srpen (-0,7 °c). teploty v ostatních měsících se pohybovaly kolem dlouhodobého normálu. nejvyšší denní 
teplotní maximum +36,3 °c naměřila 20. července stanice praha-Karlov, zde také byla ve stejný den naměřena 
nejvyšší průměrná denní teplota +29,1 °c. v roce 2014 nejnižší denní teplotní minimum -15,3 °c z 26. ledna 
změřila stanice praha-Kbely a nejnižší průměrnou denní teplotu -0,3 °c z 25. února naměřila stanice praha-ruzy-
ně. Klementinská řada dlouhodobých absolutních extrémů denních teplotních maxim (měření od r. 1775) byla 
v roce 2014 překonána nebo dosažena celkem 18x, nejčastěji v březnu (5x), říjnu (4x), červnu (3x), prosinci (2x) 
a jednou v dubnu, červenci, září a listopadu. absolutní minima v Klementinu nebyla v tomto roce překonána.

nadnormální byl také roční srážkový úhrn 624,8 mm naměřený v praze-ruzyni, představuje 119 % dlouhodo-
bého normálu stanice. v tomto roce se vyskytlo několik vln dešťových přeháněk a bouřek, při kterých se v praze 
a okolí vyskytly denní úhrny větší než 40 mm (2 až 5 letý déšť, 8. 7. v jílovém u prahy 20letý déšť, 21. 7. ve zdicích 
téměř 100letý déšť). Střídaly se měsíce mimořádně podnormální na srážky velmi chudé (únor s 5 % normálu, 
červen s 29 %) s měsíci silně nadnormálními srážkově vydatnými (červenec se 163,1 mm, odpovídající 246 % 
normálu a září s 200 % normálu). nadnormální byly měsíce březen, květen a říjen. nejvyšší denní úhrn 48,8 mm 
(četnost jednou za 2 až 5 let) v praze byl naměřen 8. července na stanici praha-ruzyně. na stanici praha-Karlov 
byl naměřen v červenci nejvyšší měsíční srážkový úhrn 175,7 mm (četnost jednou za 10 až 20 let). největší roční 
srážkový úhrn 667,7 mm v pražské oblasti byl naměřen v praze-libuši.

průměrná rychlost větru v roce 2014 byla v praze tentokrát podnormální. největrnější měsíc byl podle stanice 
na letišti v ruzyni prosinec s průměrnou rychlostí 5,4 m.s-1 a květen se 4,0 m.s-1.  Maximální okamžitý náraz větru 
v tomto roce 25,1 m.s-1 byl zaznamenán 16. března v praze-Karlově. roční suma slunečního svitu 1607 h byla 
v normě, nejvíce hodin slunečního svitu bylo v červnu (252,1 h), ve srážkově suchém měsíci únoru slunce svítilo 
nadnormálních 147 %. průměrná roční oblačnost v praze byla v normálu. Bouřková činnost na většině pražských 
stanic byla mimořádně nadprůměrná. nejčastěji bouřilo v červenci, dubnu a květnu. nejvíce dnů s bouřkou za 
rok bylo na stanici praha-ruzyně (52). Krupobití bylo v praze v roce 2014 pozorováno na 8 stanicích, nejčastěji 
se vyskytlo v praze-ruzyni (6x). plošně nejrozšířenější bylo ve dnech 14. dubna a 13. května. rok 2014 byl velmi 
chudý na sníh. dvacet jedna dnů se sněhovou pokrývkou na stanici praha-ruzyně představuje 41 % dlouhodo-
bého normálu. Maximální výška sněhu pouhých 6 cm byla v roce 2014 v oblasti prahy naměřená 28. až 29. ledna 
na stanici praha-ruzyně a také koncem roku 31. prosince v praze-chodově, Kbelích, libuši a zadní Kopanině.

podrobný průběh vybraných meteorologických prvků na stanici praha-ruzyně a jejich srovnání s třicetiletým 
normálem 1961–1990 je znázorněn graficky. pro větší přehlednost grafů je většinou použita metoda klouzavých 
průměrů, kdy ke každému dni je přiřazena hodnota vzniklá aritmetickým průměrem pěti předcházejících dnů, 
daného dne a čtyř následujících dnů. u srážek je na grafu vynesen ke každému dni úhrn srážek od začátku roku 
po daný den. Měsíční hodnoty jsou uvedeny v tabulce.
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Tab. B1.1.1: Srovnání průměrných měsíčních hodnot vybraných meteorologických prvků v roce 2014 s třicetiletým 
normálem (1961–1990) v Praze-Ruzyni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 rok

t  2014 0,6 2,7 7 10,9 12,3 16,5 19,8 16,5 14,8 10,7 6 2,4 10,0

t  61–90 -1,9 -0,7 3,2 7,7 12,7 15,9 17,5 17,2 13,5 8,4 3,2 -0,1 8,1

rozdíl 2,5 3,4 3,8 3,2 -0,4 0,6 2,3 -0,7 1,3 2,3 2,8 2,5 1,9

SSv 2014 46,4 108 156,5 170,3 195,9 252,1 242,1 164,7 139,3 77,6 25 28,6 1606,5

SSv 61–90 61,1 80,2 129,6 168,9 211,3 219,9 228,3 214,2 159,0 122,3 55,9 52,8 1703,3

% normálu 76 135 121 101 93 115 106 77 88 63 45 54 94

Sra 2014 15,2 1,2 36,8 30,7 120,5 21,2 163,1 54,7 80,7 54,2 22,4 24,1 624,8

Sra 61-90 23,6 23,1 28,1 38,2 77,2 72,7 66,2 69,6 40,4 30,5 31,9 25,3 526,6

% normálu 64 5 131 80 156 29 246 79 200 178 70 95 119

o  2014 8,3 6,7 5,9 7,1 6,8 5,9 6,3 6,9 7,2 7,5 9 8,8 7,2

o  61–90 7,6 7,3 6,8 6,3 6,1 6,1 5,9 5,6 5,9 6,2 7,6 7,7 6,6

% normálu 110 92 87 113 111 96 107 123 123 122 118 115 109

f  2014 3,4 3,6 3,8 3,3 4 3,3 2,9 3,3 3 3 2,9 5,4 3,5

f 96–13* 4,3 4,6 4,4 3,8 3,6 3,4 3,6 3,3 3,6 3,7 3,8 4,2 3,9

% průměru 79 79 87 86 110 98 81 100 84 80 76 129 91

t průměrná měsíční a roční teplota vzduchu [°c]

SSv měsíční a roční úhrn trvání slunečního svitu [h]

Sra měsíční a roční úhrn srážek [mm]

o průměrná měsíční a roční oblačnost v desetinách pokrytí oblohy

f průměrná měsíční a roční rychlost větru [m.s-1] 

zdroj: čhMú

Tab. B1.1.2: Roční hodnoty vybraných meteorologických prvků v letech 2007–2014 a jejich srovnání s třicetiletým 
normálem (1961–1990) v Praze-Ruzyni

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

průměrná teplota vzduchu [°c] 9,9 9,4 9,2 7,8 9,3 9,1 8,3 10,0

t 61-90 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

rozdíl 1,8 1,3 1,1 -0,3 1,2 1,0 0,2 1,9

úhrn trvání slunečního svitu [h] 1824,6 1732,6 1643,8 1623,9 1900,7 1865,2 1557,6 1606,5

SSv 61-90 1703,3 1703,3 1703,3 1703,3 1703,3 1703,3 1703,3 1703,3

% normálu 107 102 97 95 112 110 91 94

úhrn srážek [mm] 503,4 492,1 478,9 651,5 456,3 522,4 683,5 624,8

Sra 61-90 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6

% normálu 96 93 91 124 87 99 130 130

oblačnost v desetinách pokrytí 
oblohy

6,9 7 7,2 7,2 6,6 6,8 7,4 7,2

o  61-90 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

% normálu 105 106 110 110 100 103 112 109

průměrná rychlost větru [m.s-1] 4,3 4 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5

f  61-90 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

% normálu 112 104 101 99 99 99 99 91

t průměrná měsíční a roční teplota vzduchu [°c]

SSv měsíční a roční úhrn trvání slunečního svitu [h]

Sra měsíční a roční úhrn srážek [mm]

o průměrná měsíční a roční oblačnost v desetinách pokrytí oblohy

f průměrná měsíční a roční rychlost větru [m.s-1]                                

zdroj: čhMú
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Obr. B1.1.1: Průměrné denní hodnoty vybraných meteorologických prvků v roce 2014 a jejich srovnání s třicetiletým 
normálem (1961–1990) v Praze-Ruzyni
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Obr. B1.1.2: Vývoj ročních hodnot vybraných meteorologických prvků a jejich srovnání s třicetiletým normálem 
(1961–1990) v Praze-Ruzyni
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b1.2 emise – ZdrOje ZnečiŠŤOvání OvZdUŠí

b1.2.1 kateGOrie ZdrOjů ZnečiŠŤOvání OvZdUŠí
zdroje, emitující do ovzduší znečišťující látky, jsou celostátně sledovány v registru emisí a stacionárních zdrojů 
podle § 7, odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (dále jen zákona), jehož správou je za celou českou 
republiku pověřen český hydrometeorologický ústav.

podle zákona se zdroje člení na stacionární a mobilní. zdroje stacionární jsou dále členěny podle technologické-
ho určení na spalovací zdroje, spalovny odpadů a jiné zdroje. podle tepelného příkonu spalovacích zdrojů, roz-
sahu znečišťování a způsobu sledování se zdroje dělí na jednotlivě evidované (vyjmenované zdroje dle přílohy 
č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.) a hromadně sledované. Mezi hromadně sledované zdroje patří především vytápění 
domácností, doprava, provoz nesilničních vozidel, chovy zvířat a použití organických rozpouštědel.

údaje souhrnné provozní evidence za rok 2014 byly ohlášeny podle náležitostí nové legislativy v ochraně ovzdu-
ší, platné od konce r. 2012. to se projevuje zejména v zařazení jednotlivě sledovaných provozoven do kategorií 
rezzo 1 a 2 (viz tab. B1.2.1).

Tab. B1.2.1: Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
druh zdroje vyjmenované stacionární zdroje nevyjmenované stacionární zdroje Mobilní zdroje

Kategorie rezzo 1, rezzo 2 rezzo 3 rezzo 4

obsahuje stacionární zařízení ke spalování 
paliv o celkovém tepelném příkonu 
vyšším než 0,3 MW, spalovny 
odpadů, jiné zdroje (technologické 
spalovací procesy, průmyslové 
výroby, apod.)

stacionární zařízení ke spalování pa-
liv o celkovém tepelném příkonu do 
0,3 MW, nevyjmenované technolo-
gické procesy (použití rozpouštědel 
v domácnostech apod., stavební 
práce, zemědělské činnosti)

silniční, železniční, lodní a letecká dopra-
va osob a přeprava nákladu, otěry brzd 
a pneumatik, abraze vozovky a odpary 
z palivových systémů benzinových 
vozidel, provoz nesilničních strojů a me-
chanizmů, údržbě zeleně a lesů, apod.

původ emisí ohlášené emisní údaje vyjma zjed-
nodušených hlášení* podle přílohy 
č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

vypočtené emise z aktivitních údajů získaných např. ze SldB, výrobních 
a energetických statistik, Sčítání dopravy a registru vozidel, apod., a emis-
ních faktorů.

způsob 
evidence

zdroje jednotlivě sledované 
rezzo 1 – ohlašované emise
rezzo 2 – emise vypočítávané z ohlá-
šených spotřeb paliv a emisních faktorů

zdroje hromadně sledované zdroje hromadně sledované

* provozovatel ohlašuje pouze spotřeby paliv a u čerpacích stanic výtoč benzínu

b1.2.2 staciOnární ZdrOje ZnečiŠŤOvání OvZdUŠí (reZZO 1–3)

b1.2.2.1 počet zdrojů 

počet provozoven evidovaných v kategoriích rezzo 1 a rezzo 2 vychází z údajů Souhrnné provozní evidence, 
ohlašovaných od roku 2010 výhradně prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 
(iSpop). rozmístění nejvýznamnějších zdrojů emisí na území hl. m. prahy je nerovnoměrné. vývojem procházel 
i počet evidovaných zdrojů. Mezi lety 1985 a 1992 došlo k výstavbě blokových kotelen na nových pražských 
sídlištích. nárůst počtu velkých zdrojů v roce 2002 byl způsoben změnami v zařazování zdrojů do jednotlivých 
kategorií podle prováděcích předpisů k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. důsledkem realizace nejroz-
sáhlejšího teplárenského projektu s kogenerační výrobou v celé evropě – propojení teplárenské soustavy Měl-
ník-praha, byl rovněž pokles počtu jak velkých, tak středních zdrojů. prostřednictvím pražské teplárenské sou-
stavy (ptS) je zásobována většina objektů v pravobřežní části hlavního města. postupný rozvoj soustavy umožnil 
odstavení samostatných zdrojů a lokálních kotelen spalujících uhlí, topné oleje nebo zemní plyn např. na jižním 
Městě, v oblasti Krče a Modřan, horních počernic, horních Měcholup, petrovic a oblasti lhotka – libuš. v roce 
2011 bylo definitivně rozhodnuto o přivedení tepla z ptS také na levý vltavský břeh a v průběhu roku 2012 byl 
vybudován tepelný napáječe libeň – holešovice, jehož součástí bylo také vybudování štoly pod vltavou. 

v roce 2014 byla dokončena velká část dolní oblasti holešovic, ohraničená řekou vltavou a ulicí argentinská. 
projekt bude pokračovat výstavbou nového špičkového horkovodního zdroje s čerpací stanicí, který bude za-
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jišťovat dodávky tepla jen v nejchladnějších dnech roku a bude zajišťovat redistribuci tepla do zbývajících částí 
holešovic. S obnovou tepelných rozvodů v horních holešovicích se počítá v rozmezí let 2016–2018. po dokon-
čení projektu obnovy rozvodů v oblasti holešovic bude možné odstavit stávající parní zdroj. útlum stávajícího 
parního zdroje holešovice a ukončení jeho provozu tak přinese objektivní snížení emisí škodlivin do ovzduší.

v souvislosti s rozhodnutím pt bylo orgánům státní správy (MhMp a čižp) oznámeno přerušení uhelného pro-
vozu zdroje teplárna Malešice ii. pt dále pracuje na přípravě špičkového plynového zdroje v areálu teplárny 
Malešice, který bude více vyhovovat aktuálním nárokům na flexibilní řízení dodávek tepla v pražské teplárenské 
soustavě.

na proměnách počtu provozoven se vedle přepojování na ptS projevuje v posledních letech také snaha o od-
pojení menších bytových celků od czt. příznivý trend byl v poslední dekádě zaznamenán při změnách palivové 
základny, tj. došlo k nárůstu počtu zdrojů spalujících plynná paliva na úkor zdrojů na tuhá a kapalná paliva (viz 
tab. B1.2.2). nárůst počtu zdrojů spalujících kapalná paliva způsobuje zařazení záložních dieselových agregátů 
mezi vyjmenované zdroje od r. 2013. v kategorii nazvané „ostatní vč. technologií“ tvoří poměrně velký podíl ne-
spalovací technologické zdroje (čerpací stanice, tiskárny, lakovny, apod.). pro vyhodnocení emisí skupiny malých 
zdrojů byly využity především údaje z předchozích let. S ohledem na změnu režimu zpoplatňování zdrojů podle 
nového zákona budou možnosti aktualizace seznamů provozoven o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
pod 0,3 MW a jejich údajů v dalších letech omezené.

Tab. B1.2.2: Evidovaný počet zdrojů znečišťování ovzduší v Praze, 2004–2014

kategorie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

rezzo 11) (počet provozoven 
celkem)

240 246 258 245 228 229 221 213 211 192 193

rezzo 2 2)

celkem 3 055 3 098 3 252 3 246 3 304 3 458 3 153 2 897 2 206 1863 1866

v tom: 

pevná paliva 105 78 62 60 55 37 31 23 20 11 8

Kapalná paliva 48 46 45 41 60 85 66 27 83 66 108

plynná paliva 2 406 2 528 2 551 2 660 2 713 2 835 2 661 2 472 1 833 1 321 1 303

ostatní vč. 
technologií

496 446 594 485 476 501 395 345 270 465 447

1) provozovny skupiny rezzo 1 jsou za rok 2014 z důvodu zachování kontinuity ještě sestaveny podle dříve platných kritérií a za-
hrnují zdroje dříve zařazené jako zvláště velké a velké zdroje

2) část provozoven ohlášena podle nových pravidel (viz tab. B1.2.1) – provozovny skupiny rezzo 2 jsou za rok 2014 z důvodu za-
chování kontinuity ještě sestaveny podle dříve platných kritérií a zahrnují zdroje dříve zařazené jako střední zdroje

zdroj: čhMú, čižp, MhMp

b1.2.2.2 emise

Množství emisí ze stacionárních zdrojů (kategorie rezzo 1–3) je celostátně sledováno u základních znečišťujících 
látek: 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. územní bilance 
jsou zpravidla zpracovávány pouze pro základní znečišťující látky s tím, že územní rozdělení emisí nh3 a emisí voc 
z použití rozpouštědel u malých zdrojů a v domácnostech lze pouze odhadovat.

Množství emisí bodově evidovaných zdrojů bylo stanoveno s využitím registrů rezzo 1 a rezzo 2. údaje za vy-
tápění domácností byly získány modelovým výpočtem s využitím nových výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů 
(SldB) provedeného v roce 2011 i nové sady emisních faktorů zpracované podle výsledků výzkumných projektů 
minulých období. tyto údaje SldB 2011 jsou, stejně jako v minulosti, v následných letech průběžně aktuali-
zovány ve spolupráci s hlavními dodavateli paliv a energií (pražská plynárenská, a. s., pre, a. s., pražská teplá-
renská, a. s. – pt, a. s.). Množství emisí znečišťujících látek závisí mj. na množství spáleného paliva vázaného na 
potřebu tepla, a je proto ovlivněno klimatickými podmínkami topných období v jednotlivých letech. u bilance 
zdrojů sledovaných v registru rezzo 3 se významným způsobem projevuje aktualizace modelového výpočtu 
emisí z vytápění domácností i doplnění emisí ze stavební činnosti. emise tzl (za rok 2014 ve výši cca 105 t.rok-1) 
jsou vypočítávány s využitím emisních faktorů uvedených v příručce pro emisní inventury (eMep corinair emi-
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ssion inventory guidebook), používané pro mezinárodní výkazy emisí. jejich množství je dáno zjištěným obje-
mem stavebních prací, a proto u nich může docházet k výrazným meziročním změnám.

tabulky a grafy zahrnující přepočtené a doplněné údaje o emisích zdrojů rezzo 3 dokumentují dlouhodobý pokles 
emisí tuhých látek, oxidu siřičitého i oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. tento příznivý vývoj je důsledkem:

 • snižování spotřeby paliv (nárůst využití tepla z tepelného napáječe Mělník – praha, úspory ve spotřebě tepel-
né energie u odběratelů, snížení objemu průmyslové výroby po roce 1990 apod.), 

 • změny skladby spalovaných paliv (nahrazování tuhých paliv plynnými palivy) a účinností provozu (rekon-
strukce a modernizace kotelního fondu). významnou příčinou je i tlak ekonomicko-legislativních opatření na 
snižování emisí z těchto zdrojů.

od roku 2005 dochází téměř trvale ke snižování většiny emisí. časová řada emisí z vytápění domácností (součást re-
zzo 3) je ale ovlivněna novými údaji SldB 2011, využitými v modelovém hodnocení od r. 2011. Kolísání průměrných 
teplot topného období se projevuje na emisích spalovacích zdrojů (především u rezzo 2 a rezzo 3.

výrazný celkový meziroční pokles emisí So2 i nox je způsoben nižším využitím největšího teplárenského zdroje na úze-
mí hl. m. prahy – teplárny Malešice a souvisejícím snížením spotřeby uhlí o více než na polovinu proti r. 2013. K mírnému 
poklesu emisí tzl i nox došlo meziročně u cementárny radotín. Měrné emise stacionárních zdrojů na území prahy 
převyšují průměr celé čr již pouze u emisí nox (cca trojnásobně) a emisí tzl (asi o 50 %). u emisí z vytápění domácností 
došlo meziročně ke snížení emisí především díky příznivějším klimatickým podmínkám. přesto se emise tzl z vytápění 
domácností společně s emisemi ze stavebních prací a dopravou stále podílí na imisním zatížení území prahy.

největšími stacionárními zdroji emisí byly stejně jako v předchozích letech cementárna radotín (českomoravský ce-
ment, a. s.), teplárna Malešice (pražská teplárenská, a. s.) a zevo Malešice (pražské služby, a. s.). významnými zdroji jsou 
vedle dalších provozů pt, a. s. také kogenerační jednotky pražských vodovodů a kanalizací, a.s. – účov praha 6 a emise 
kotelny MitaS a. s. – vú praha 10. vzhledem k tomu, že významné velké zdroje emisí (rezzo 1) mají zpravidla vysoké 
komíny, projevuje se jejich podíl na znečištění ovzduší často mimo území prahy. naopak je tomu u středních a malých 
zdrojů, které svým provozem zatěžují bezprostřední okolí. relativně velké množství emisí těkavých organických látek 
může spolupůsobit zejména v letních měsících při vzniku troposférického ozónu. Mezi největší zdroje emisí voc patří 
technologie MitaS a. s. – vú praha 10, latecoere czech republic s. r. o. (letecká výroba provozovna letňany), tiskárny 
europrint a. s. a tiskárny Svoboda press s. r. o.

změny v modelovém výpočtu emisí rezzo 3 z vytápění domácností od r. 2000 (v porovnání s údaji prezentovanými v před-
chozích ročenkách) vychází z aktualizace vývoje způsobu vytápění bytů podle SldB 2011, z metodických změn výpočtu 
spotřeby paliv a z použití nové sady emisních faktorů. přesnost výpočtu je ovlivněna mnoha faktory, mj. také skutečností, 
že výrazně stoupá počet neobydlených bytů v bytových domech, z nichž byla významná část v minulých letech vytápěna 
pevnými palivy. podklady, které by umožnily každoroční aktualizaci počtu trvale obydlených bytů, nejsou k dispozici.

Tab. B1.2.3: Emise vybraných základních znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů v Praze v letech 1980–2014 [t.rok-1]
kategorie zdrojů 

reZZO 1 + 2 reZZO 3 stacionární zdroje celkem

tZl sO2 nOx tZl sO2 nOx

tZl 
techn.*

tuhé 
látky 

sO2 nOx

1980 28 633 60 706 17 423

1990 21 011 45 367 16 173

2000 422 1 484 2 879 421 343 359 26 869 1 827 3 238

2005 387 1 845 3 066 363 380 438 217 967 2 225 3 504

2006 381 1 781 3 111 311 307 419 153 845 2 088 3 531

2007 316 1 040 2 718 274 265 402 303 893 1 305 3 119

2008 329 1 297 2 763 297 289 433 209 836 1 586 3 196

2009 190 1 184 2 626 272 338 421 217 680 1 522 3 047

2010 176 1 005 2 268 300 367 494 174 650 1 371 2 763

2011 136 318 1 867 113 161 293 129 378 479 2 161

2012 139 202 1 746 140 167 338 133 413 369 2 083
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kategorie zdrojů 

reZZO 1 + 2 reZZO 3 stacionární zdroje celkem

tZl sO2 nOx tZl sO2 nOx

tZl 
techn.*

tuhé 
látky 

sO2 nOx

2013 104 330 1827 140 166 349 124 368 496 2 176

2014 112 129 1655 104 105 290 132 348 234 1 944

pozn.: * emise tzl ze stavebních prací až od r. 2005

zdroj: čhMú, čižp, MhMp

Tab. B1.2.4: Emise základních znečišťujících látek (celkové a podíl v %) ze stacionárních zdrojů, Praha, 2014 

kategorie
tuhé látky sO2 nOx cO vOc*

[t.rok-1] [%] [t.rok-1] [%] [t.rok-1] [%] [t.rok-1] [%] [t.rok-1] [%]

rezzo 1 109,6 31,4 127,0 54,3 1527,5 78,6 274,6 13,4 356,2 10,2

rezzo 2 2,7 0,8 1,5 0,7 127,1 6,5 31,3 1,5 6,3 0,2

rezzo 3 236,5 67,8 105,3 45,0 289,7 14,9 1 743,9 85,1 3 131,0 89,6

celKeM 348,7 100,0 233,8 100,0 1 944,2 100,0 2 049,7 100,0 3 493,5 100,0

* v novém členění podle tab. B1.2.1 včetně odhadu emisí z použití rozpouštědel u nesledovaných zdrojů

zdroj: čhMú, čižp, MhMp

Tab. B1.2.5: Porovnání celkových plošných měrných emisí ze stacionárních zdrojů, Praha – ČR, 2013, 2014*

Oblast
rozloha tuhé látky sO2 nOx cO

[km2] [t.rok-1.km-2] [t.rok-1.km-2] [t.rok-1.km-2] [t.rok-1.km-2]

rok* 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

praha 496,150 0,741 0,703 0,999 0,471 4,387 3,920 5,412 4,133

čr 78 864 0,509 0,466 1,762 1,611 1,320 1,249 5,466 4,770

*rok 2014 předběžné údaje
zdroj: čhMú, čižp, MhMp

Tab. B1.2.6: Nejvýznamnější velké zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 1), Praha, 2014

Zdroj
výška komína tuhé látky sO2 nOx

[m] [t.rok-1] [t.rok-1] [t.rok-1]

českomoravský cement, závod Králův dvůr-rado-
tín, provozovna radotín

68; 68; 59 + další 19,60 11,28 892,79

pražské služby, a.s. - závod 14, zařízení na energe-
tické využití odpadů Malešice

177 1,11 1,03 185,14

pražské vodovody a kanalizace, a.s. - účov praha 6 20; 9; 7 0,02 0,14 62,28

pražská teplárenská, a.s. - teplárna Malešice 160; 95 3,54 74,16 41,04

MitaS a.s. - vú praha 63; 7 + další 1,55 0,08 30,76

Kámen zbraslav, a.s. - Kamenolom zbraslav 29,71

tedoM a.s. - kogenerační teplárna areál daewo-avia 28; 18 0,10 6,83 12,92

Svoboda press, s.r.o. 24; 17; 16 a další 0,17 7,72

pražská teplárenská, a.s. - teplárna veleslavín 77 0,34 0,15 26,37

pražská teplárenská, a.s. - výtopna juliska 55 0,23 0,11 19,90

pražská teplárenská, a.s. - teplárna holešovice 100 0,31 0,16 18,05

europrint a.s. 12; 12; 12; 8 + další 3,47

latecoere czech republic s.r.o. - provozovna letňany 20; 18; 14; 8 8,85

tedoM a.s. - Kogenerační teplárna skládka tKo Ďáblice 4 0,24 0,00 0,63

jan Mašek kotelna 30 0,26 0,97 4,56

p.o.S. factory, s.r.o. 10; 8; 8; 8 0,23 0,04 0,33

zdroj: čhMú, čižp
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Obr. B1.2.1: Významné stacionární zdroje emisí, Praha, 2014

Obr. B1.2.2: Emise znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů (REZZO 1 – 3), Praha, 2014

* včetně odhadu emisí z použití rozpouštědel u nesledovaných zdrojů
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Obr. B1.2.3: Celkové emise ze stacionárních zdrojů, Praha, 2000–2014

pozn.: včetně emisí tuhých látek ze stavebních činností. 

zdroj: čhMú

b1.2.2.3 spotřeba paliv

pro porovnání spotřeby paliv ve stacionárních zdrojích rezzo 1 a 2 byla spotřeba paliv v naturálních jednotkách 
[tuny, tis. m3] přepočtena pomocí výhřevnosti na spotřebu tepla v palivu [tj]. pro zdroje rezzo 3 chybějí vstupní 
data. trend vývoje skladby spotřeby paliv, tj. nárůst spotřeby plynných paliv na úkor paliv pevných, je odrazem 
změn v kotelním fondu. celková spotřeba tepla v palivu ve sledovaných letech je ovlivňována i rozdílnými klima-
tickými podmínkami, vyšší účinností spalování zemního plynu a odběrem tepla z tepelného napáječe Mělník-
-praha. K celkovému poklesu spotřeby paliv přispívají i značné úspory ve spotřebě energie u odběratelů, snížení 
objemů výroby, změna chování odběratelů adekvátní vývoji prostředí, sociálních podmínek apod., přičemž na 
úsporách se podílejí podnikatelský i bytový sektor.

největší podíl na snížení spotřeby paliv ve stacionárních zdrojích na území hl. m. prahy mělo přepojení lokálních 
plynových kotelen na ptS (pražská teplárenská soustava). Soustavu zásobuje několik zdrojů s různými druhy 
paliv, největším z nich je mimopražská elektrárna Mělník i. nejvýznamněji k redukci spotřeby paliv na území 
města přispělo zrušení 33 blokových kotelen na jižním Městě v letech 1998–2000. podobně jako na jižním Měs-
tě pokračovalo rozšiřování ptS i do dalších oblastí prahy a svůj provoz již ukončily plynové kotelny v Krči, v Mod-
řanech, v horních počernicích, horních Měcholupech, petrovicích a oblasti lhotka – libuš. v roce 2012 byl vy-
budován tepelný napáječe libeň – holešovice pro přivedení tepla z ptS i do levobřežní části prahy, zásobované 
doposud z teplárny holešovice. část oblasti dolních holešovic má již obnovené tepelné sítě a přešla z parovodní 
dodávky tepla na horkovodní dodávky z propojené ptS. celý proces je naplánován i pro lokalitu horních hole-
šovic. Součástí řešení této oblasti je i výstavba nového špičkového zdroje s čerpací stanicí, který bude zajišťovat 
dodávky tepla jen v nejchladnějších dnech roku a bude zajišťovat redistribuci tepla do zbývajících částí holešo-
vic. zatímco stávající parní zdroj je nutně v provozu celoročně, nový horkovodní zdroj s lepšími emisními faktory 
bude provozován jen po podstatně kratší část roku. útlum stávajícího parního zdroje holešovice a ukončení 
jeho provozu tak přinese objektivní snížení emisí škodlivin do ovzduší.

Kolísání spotřeby pevných paliv v posledních letech závisí na objemu spáleného komunálního odpadu v zevo 
Malešice a spotřebě černého uhlí v teplárně Malešice.
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Tab. B1.2.7:  Spotřeba paliv [TJ]
kategorie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

spotřeba celkem 36 267 35 670 34 957 32 906 33 565 31 981 33 853 29 814 28 738 28 134 24 368

rezzo 1 - velké zdroje 20 613 19 951 18 910 17 614 18 141 16 630 16 470 13 664 13 377 12 693 10 944

rezzo 2 - střední zdroje 8 298 8 043 8 416 8 005 7 937 7 943 8 408 7 311 6 255 5 575 4 799

tn eMě praha 7 356 7 676 7 631 7 287 7 487 7 408 8 975 8 839 9 106 9 866 8 625

tuhá paliva 8 463 8 181 7 966 6 806 7 732 7 687 7 006 5 636 5 473 5 299 4 721

rezzo 1 - velké zdroje 8 213 8 029 7 809 6 686 7 642 7 597 6 919 5 577 5 416 5 258 4 695

rezzo 2 - střední zdroje 250 152 156 120 90 90 87 58 56 41 27

kapalná paliva 418 232 412 169 160 212 163 184 93 57 73

rezzo 1 - velké zdroje 271 95 270 74 53 103 87 125 44 16 41

rezzo 2 - střední zdroje 147 137 142 96 107 109 76 59 49 41 32

plynná paliva 20 030 19 581 18 948 18 645 18 186 16 675 17 709 15 155 14 066 12 912 10 948

rezzo 1 - velké zdroje 12 129 11 827 10 830 10 855 10 447 8 930 9 463 7 962 7 917 7 419 6 208

rezzo 2 - střední zdroje 7 901 7 754 8 118 7 790 7 739 7 745 8 245 7 194 6 149 5 493 4 740

zdroj: čhMú

Obr. B1.2.4: Vývoj spotřeby paliv v kotelnách REZZO 1 a 2, Praha, 2004–2014
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b1.2.3 mObilní ZdrOje ZnečiŠŤOvání OvZdUŠí (reZZO 4 – dOprava)

b1.2.3.1 emise z automobilové dopravy

v rámci projektu revize výpočtů emisí z automobilové a letecké dopravy v praze za rok 2014 a 2013 byly stano-
veny na základě nové metodiky emise z automobilové dopravy za rok 2014 a zároveň získány přepočtené hod-
noty za rok 2013 (více viz poznámka na konci této stránky). výpočet emisí byl proveden jednotným metodickým 
postupem, výsledky výpočtu tak odrážejí skutečnou změnu v dopravním zatížení území hlavního města.

pro stanovení výfukových emisí byl použit emisní model Mefa, a to v jeho nejnovější verzi Mefa-13. Model Mefa 
umožňuje zohlednit při výpočtech emisí působení jednotlivých faktorů (typ vozidla, skladba dopravního proudu, 
rychlost, sklon apod.) pomocí soustavy vzájemně provázaných rovnic. Model je navržen pro široké spektrum emis-
ních výpočtů v rozsahu od detailního modelování jednotlivých objektů (garáže, parkoviště, autobusová nádraží) 
přes oblasti středního rozsahu (část města, větší dopravní stavby) až po rozsáhlá území měst nebo regionů. 

při výpočtu emisí bylo zohledněno složení vozového parku charakteristické pro hl. m. prahu – podíl aut bez 
katalyzátorů a aut splňujících jednotlivé emisní limity euro dle výsledků dopravních průzkumů a prognózy 
vypracované na základě dat o prodeji a vyřazování vozidel z centrálního registru, která je obsažena v aktuální 
verzi modelu Mefa.

do výpočtu emisí byly také zahrnuty zvýšené emise vznikající v důsledku studených startů automobilů. prvních 
cca 5 km po startu vozidla se studeným motorem dochází v porovnání s normálním provozem ke zvýšené pro-
dukci emisí. zohlednění příspěvku ze studených startů je proto významné při hodnocení emisní a imisní zátěže 
z automobilové dopravy ve městech, kde jsou automobily často využívány k poměrně krátkým jízdám. význam 
studených startů vozidel v rámci celkových koncentrací znečišťujících látek se v různých částech města liší a to 
především podle charakteru území a rozložení komunikační sítě. např. na kapacitních komunikacích s velkou 
vzdáleností křižovatek je možné očekávat relativně nízký vliv studených startů, naopak v husté obytné zástavbě 
jejich podíl pravděpodobně významně poroste.

hodnoty výfukových emisí automobilové dopravy pro rok 2013 jsou totožné s hodnotami, prezentovanými ve 
zprávě k projektu „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. prahy – aktualizace 2013“, neboť u této 
výpočetní sestavy nedošlo k žádné změně metodik ani vstupních podkladových dat. emise za rok 2014 byly 
vypočteny nově v rámci prezentovaného projektu.

v případě částic pM10 a pM2,5 byly vedle sazí, emitovaných přímo spalovacími motory do ovzduší, vypočteny také 
emise částic zvířených projíždějícími automobily (tzv. resuspenze). Stanovení množství zvířených částic bylo 
provedeno pomocí nové metodiky, která byla vypracována v roce 2015 pro Mžp a v současné době se připravuje 
její vydání. obdobně jako předešlé výpočetní postupy vychází i tato metodika ze základní konstrukce výpočet-
ního postupu, navrženého uS epa. významně však reviduje postup pro určení hodnoty vstupního parametru, 
vyjadřujícího množství částic deponovaných na povrchu komunikace, u něhož zohledňuje druh a míru opotře-
benosti povrchového materiálu. nový výpočetní postup si tak vyžádal zpracování vstupních dat o stavu povrchu 
komunikací za celé území hl. m. prahy v rozsahu sítě komunikací sčítaných tSK praha. potřebné podklady byly 
poskytnuty tSK praha. Kromě toho nová metodika též odlišným způsobem vyjadřuje vliv zimních posypů a zo-
hledňuje též vliv rychlosti dopravního proudu na velikost emise. 

emise z resuspenze byly vypočteny nově za oba roky 2013 a 2014. výsledky emisních výpočtů shrnují následující 
tabulky. 

pozn.: vzhledem k tomu, že jsou emise z automobilové dopravy stanovovány výpočtem, odrážejí jednotlivé etapy výpočtů také 
změny v použitých výpočetních metodikách. v  uplynulých několika letech došlo k několika metodickým úpravám, kdy k podstat-
ným změnám došlo u výpočtu emisí z tzv. resuspenze. použití nové metodiky Mžp platné od roku 2013 redukovalo vypočtené 
emise cca na desetinu původní hodnoty. z důvodu následného nesouladu modelových imisních výpočtů s výsledky z imisního 
monitoringu byla v roce 2015 vypracována v gesci Mžp metodika nová, která byla použita v rámci výše uvedeného projektu a ná-
sledně také v rámci modelových výpočtů za rok 2015.
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Tab. 1.2.8.: Emise z automobilové dopravy na území Prahy (t.rok-1) – rok 2014
pm10 pm2,5 sO2 nOx cO hc vOc benzen

osobní automobily 269 159 30 3 900 14 984 4 126 3 747 156

lehké nákladní automobily 33 23 1 261 561 69 32 3

těžké nákladní automobily 118 80 1 1 330 1 263 286 46 6

autobusy 61 36 2 787 640 159 24 2

resuspenze 3 761 910 0 0 0 0 0 0

liniové zdroje celkem 4 243 1 208 34 6 279 17 448 4 640 3 849 168

tunely 20,8 14,2 0,7 199,7 280,8 60,8 44,1 2,2

Křižovatky + MúK 45,1 17,0 2,3 233,3 2 249,8 119,4 95,3 4,8

čerpací stanice phM 10,8 3,2 0,1 12,1 24,5 4,7 3,6 0,2

nádraží a terminály BuS 10,3 2,8 0,0 9,7 6,9 2,0 0,6 0,0

garáže a parkoviště 25,4 7,5 0,4 46,2 182,5 74,2 70,5 2,8

celkem 4 355 1 252 38 6 780 20 192 4 901 4 063 177

zdroj: ateM

Tab. B1.2.9: Emise z automobilové dopravy na území Prahy (t.rok-1) – rok 2013
pm10 pm2,5 sO2 nOx cO hc vOc benzen

osobní automobily 316 215 32 4 543 16 661 4 914 4 427 187

lehké nákladní automobily 41 32 1 319 652 79 36 4

těžké nákladní automobily 143 109 1 1 676 1 347 314 50 7

autobusy 73 49 2 880 648 164 25 2

resuspenze 3 756 909 0 0 0 0 0 0

liniové zdroje celkem 4 329 1 314 36 7 418 19 308 5 471 4 538 200

tunely 21,2 15,5 0,7 235,9 310,7 71,6 52,0 2,6

Křižovatky + MúK 46,1 18,5 2,4 275,6 2 489,1 140,7 112,4 5,7

čerpací stanice phM 11,0 3,5 0,1 14,3 27,1 5,5 4,2 0,2

nádraží a terminály BuS 10,5 3,1 0,0 11,4 7,6 2,4 0,7 0,0

garáže a parkoviště 25,9 8,2 0,4 54,6 201,9 87,4 83,1 3,4

celkem 4 444 1 363 40 8 010 22 344 5 779 4 790 212

zdroj: ateM

Tab. B1.2.10: Podíl jednotlivých skupin zdrojů na emisích z automobilové dopravy (%) – rok 2014
pm10 pm2,5 sO2 nOx cO hc vOc benzen

osobní automobily 6,2 12,7 78,9 57,5 74,2 84,2 92,2 88,1

lehké nákladní automobily 0,8 1,8 2,6 3,8 2,8 1,4 0,8 1,7

těžké nákladní automobily 2,7 6,4 2,6 19,6 6,3 5,8 1,1 3,4

autobusy 1,4 2,9 5,3 11,6 3,2 3,2 0,6 1,1

resuspenze 86,4 72,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

liniové zdroje celkem 97,4 96,5 89,5 92,6 86,4 94,7 94,7 94,9

tunely 0,5 1,1 1,8 2,9 1,4 1,2 1,1 1,2

Křižovatky + MúK 1,0 1,4 6,1 3,4 11,1 2,4 2,3 2,7

čerpací stanice phM 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

nádraží a terminály BuS 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

garáže a parkoviště 0,6 0,6 1,1 0,7 0,9 1,5 1,7 1,6

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

zdroj: ateM
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Tab. B1.2.11: Podíl jednotlivých skupin zdrojů na emisích z automobilové dopravy (%) – rok 2013
pm10 pm2,5 sO2 nOx cO hc vOc benzen

osobní automobily 7,1 15,8 80,0 56,7 74,6 85,0 92,4 88,2

lehké nákladní automobily 0,9 2,3 2,5 4,0 2,9 1,4 0,8 1,9

těžké nákladní automobily 3,2 8,0 2,5 20,9 6,0 5,4 1,0 3,3

autobusy 1,6 3,6 5,0 11,0 2,9 2,8 0,5 0,9

resuspenze 84,5 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

liniové zdroje celkem 97,4 96,4 90,0 92,6 86,4 94,7 94,7 94,3

tunely 0,5 1,1 1,8 2,9 1,4 1,2 1,1 1,2

Křižovatky + MúK 1,0 1,4 6,0 3,4 11,1 2,4 2,3 2,7

čerpací stanice phM 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

nádraží a terminály BuS 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

garáže a parkoviště 0,6 0,6 1,0 0,7 0,9 1,5 1,7 1,6

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

zdroj: ateM
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výsledky výpočtů emisí z dopravy na území prahy ukazují, že:

 • na celkových emisích pM10 z dopravy se i nadále rozhodujícím způsobem podílí resuspenze (85 resp. 86 %). 
v případě částic pM2,5 je tento podíl nižší (67 % resp. 73 %). 

 • automobilová doprava produkuje poměrně malou část z celkových emisí oxidu siřičitého v praze (pouze 40 
resp. 38 t.rok-1), rozhodující podíl emisí mají u této látky stacionární zdroje.

 • celkové množství emisí oxidů dusíku produkovaných automobilovou dopravou v roce 2013 činilo 8 kt.rok-1, 
v roce 2014 pak cca 6,8 kt.rok-1. doprava je tak obdobně jako v předešlých letech nadále rozhodujícím zdro-
jem emisí nox v praze. emise nox z dopravy se však významně snižují (v roce 2012 činily přes 11 kt.rok-1) díky 
pokračující obměně vozového parku při současné stagnaci celkových dopravních výkonů. na produkci emisí 
nox se podílejí z 57 % osobní automobily, těžké nákladní automobily z 20 %.

 • u oxidu uhelnatého jsou hlavním producentem emisí osobní automobily (75 resp. 74 %); tento fakt je způso-
ben zejména zvýšenou produkcí co při studených startech a při snížené plynulosti jízdy. poměrně významný 
podíl (11 %) emisí co je tvořen v prostoru křižovatek, což je způsobeno velkým nárůstem emisí co při zhor-
šených jízdních režimech.

 • emise uhlovodíků a zejména těkavých organických sloučenin včetně benzenu jsou produkovány v podstat-
ně větší míře při spalování benzínu než nafty, což se projevuje vysokým zastoupením osobních aut, které 
tvoří 85 % emisí uhlovodíků, 88 % benzenu a 92 % voc. 

následně bylo provedeno porovnání vypočtených hodnot emisí z resuspenze s údaji stanovenými pomocí pře-
dešlé metodiky, používané do roku 2012 a vycházející z projektu Md čr „Souhrnná metodika pro hodnocení 
emisí znečišťujících látek ze silniční dopravy“. ukázalo se, že ačkoli nová metodika Mžp stanoví emise na mno-
honásobně vyšší úrovni, než by tomu bylo pomocí metodiky platné v letech 2013–2015, jsou tyto emise nadále 
nižší, než by odpovídalo metodice předchozí. z tohoto důvodu bylo nutné v souladu se zadáním projektu pro-
vést též revizi výpočtu emisí z resuspenze za roky 2010–2012 a korigovat tak celou pětiletou řadu let 2010–2014. 

výsledky shrnuje následující tabulka, která uvádí vždy emise z resuspenze a celkové emisní hodnoty stanovené 
pomocí obou metodických postupů. z tabulky je patrné, že za roky 2011 a 2012 byly v prezentačních výstupech 
MhMp publikovány shodné hodnoty emisí z dopravy, tato skutečnost nebyla předmětem řešení předkládaného 
úkolu, obě hodnoty jsou tedy ponechány a je pouze upravena výše emisí z resuspenze.

Tab. B1.2.12: Korekce emisí z automobilové dopravy v období let 2010–2014, 

částice pm10

rok
metodika md čr (do 2012) metodika mžp (2015)

resuspenze celkem resuspenze celkem

2010 7 587 8 347 3 838 4 598

2011 7 569 8 239 3 829 4 499

2012 7 569 8 239 3 829 4 499

2013 - - 3 756 4 444

2014 - - 3 761 4 355

částice pm2,5

rok
metodika md čr (do 2012) metodika mžp (2015)

resuspenze celkem resuspenze celkem

2010 1 897 2 427 959 1 490

2011 1 892 2 386 957 1 451

2012 1 892 2 386 957 1 451

2013 - - 909 1 363

2014 - - 910 1 252

zdroj: ateM
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b1.2.3.2 emise z letecké dopravy

v rámci bilance emisí z letecké dopravy jsou standardně stanovovány emise z provozu letiště václava havla praha 
v ruzyni. pro výpočty emisí z letiště byla na základě samostatného projektu hl. m. prahy v roce 2010 vypracována 
detailní metodika, zahrnující následující zdroje:

 • pohyby letadel v prostoru letiště a při vzletu a přistání (tzv. landing – take off cyklus, zahrnující pohyby leta-
del do výšky cca 900 metrů nad zemí)

 • použití přídavných palubních jednotek pro zásobování letadel energií během jejich odstavení 

 • zkoušky leteckých motorů 

 • stáčení leteckého petroleje (únik těkavých organických látek)

 • odmrazování letadel (odpary odmrazovací kapaliny s obsahem těkavých organických látek)

 • pozemní obsluha letiště – vozidla pohybující se v areálu letiště a tzv. mobilní mechanizační prostředky (mezi 
něž patří celé spektrum mechanismů, od vozíků pro odtahy kufrů až po tahače letadel, a rovněž pozemní 
generátory elektrické energie)

 • liniové zdroje v areálu letiště – úseky nesčítané tSK praha a tedy nezahrnuté do výše uvedené bilance lini-
ových zdrojů

nejsou hodnoceny emise ze stacionárních zdrojů v areálu letiště, které jsou pokryty standardním způsobem 
v rámci databáze rezzo, a veřejné parkoviště a garáže, jejichž emise jsou zahrnuty do skupiny garáží a parkovišť, 
obsažené v bilanci emisí z automobilové dopravy.

vzhledem k tomu, že provedení detailního kompletního výpočtu emisí z provozu letiště je velmi náročné a z hle-
diska celkové bilance nejsou natolik významné jako emise z automobilové dopravy, provádí se tento výpočet 
v delších časových intervalech s tím, že emise pro „mezilehlé“ roky jsou dopočteny na základě základních údajů 
o vývoji provozu letiště. poslední přesné údaje o emisích z letecké dopravy tak pocházejí z roku 2011, kdy byly 
stanoveny pro potřeby projektu „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. prahy – aktualizace 2012“. 
z téhož důvodu byly v současnosti stanoveny emise pro rok 2015, které budou vstupovat do modelového hodno-
cení kvality ovzduší v rámci letošní aktualizace, emise za období let 2013 a 2014 byly odvozeny na základě vývoje 
počtu příletů a odletů letadel (tabulka 6). výsledné emisní bilance pak shrnují tabulky 7 a 8.

jak je patrné z tab. 6, počet příletů a odletů se meziročně (2013–2014) mírně snížil (cca o 2 %) a stejný vývoj je uvažován 
i v případě produkce emisí z letadel, u emisí z pozemní dopravy se navíc projevuje i vliv obměny vozového parku. 

v případě plynných polutantů mají na celkové produkci emisí rozhodující podíl letadla. v případě emisí částic 
pM10 a pM2,5 však tvoří většinu emisí automobilová doprava, tj. liniové zdroje v areálu spolu s pozemní obsluhou 
letiště. důvodem je opět resuspenze z dopravy, která je sice v areálu významně redukována díky pravidelnému 
čištění, přesto však v souhrnu převýší množství emisí částic produkovaných přímo motory letadel. 

Tab. B1.2.13: Počet pohybů letadel (přílety + odlety) na Letišti Václava Havla Praha v období let 2010–2015
rok přílety + odlety

2010 156 052

2011 150 717

2012 131 564

2013 131 564

2014 128 633

2015 125 437

zdroj: ateM
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Tab. B1.2.14: Emise z letecké dopravy (t.rok-1) – rok 2014

pm10 pm2,5 sO2 nOx cO hc benzen
pohyby letadel 4,1 3,4 31,3 414,6 324,2 39,0 0,74
přídavné palubní jednotky 0,0 0,0 0,1 3,5 4,3 0,0 0,00
Motorové zkoušky 0,0 0,0 0,4 3,9 3,8 0,4 0,01
Stáčení leteckého petroleje - - - - - 4,4 0,02
odmrazování - - - - - 0,2 -
pozemní obsluha letiště 6,0 4,3 0,0 39,0 20,7 8,9 0,11
liniové zdroje v areálu letiště 8,6 2,2 0,0 7,2 27,1 8,2 0,29
celkem 18,7 9,9 31,9 468,2 380,2 61,0 1,17

zdroj: ateM 

Tab. B1.2.15: Emise z letecké dopravy (t.rok-1) – rok 2013
pm10 pm2,5 sO2 nOx cO hc benzen

pohyby letadel 4,2 3,4 32,0 424,0 331,6 39,9 0,76
přídavné palubní jednotky 0,0 0,0 0,1 3,6 4,4 0,0 0,00
Motorové zkoušky 0,0 0,0 0,4 4,0 3,9 0,4 0,01
Stáčení leteckého petroleje - - - - - 4,5 0,02
odmrazování - - - - - 0,2 -
pozemní obsluha letiště 6,1 4,3 0,0 40,1 21,7 9,2 0,12
liniové zdroje v areálu letiště 8,8 2,5 0,0 8,5 30,1 9,7 0,35
celkem 19,1 10,4 32,7 480,2 391,7 63,9 1,26

b1.2.4 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 ovzduší (viz předchozí kapitola). odlišný je i způsob 
sledování emisí, který odráží mezinárodní vývoj metodik a historické souvislosti v čr.

Mezinárodní smlouvy přijaté za účelem regulace emisí skleníkových plynů (rámcová úmluva oSn o změně kli-
matu a její Kjótský protokol) vyžadují jednotný, transparentní, konzistentní a kontrolovatelný způsob národní 
inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů v souladu s metodikami Mezivládního panelu pro změnu 
klimatu (ipcc). v čr je proto od roku 2007 provozován národní inventarizační systém (niS) emisí skleníkových 
plynů, jehož správu zajišťuje český hydrometeorologický ústav. národní inventarizace emisí skleníkových ply-
nů je prováděna podle mezinárodně standardizovaných metodik a je primárně určena pro plnění povinností 
vyplývajících z přistoupení k rámcové úmluvě oSn o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu. Mezinárodní 
jednání o pokračování Kjótského protokolu nevedou k jasným výsledkům. na úrovni eu byla přijata legislativa, 
která požaduje a nastavuje podmínky a pravidla pro tvorbu národních inventur, které jsou zaměřeny na území 
daného státu. regionální či lokální výpočty se pomalu prosazují do praxe v rámci mezinárodních11 i národních 
aktivit, bohužel však pro ně neexistuje jednotná metodika.

při národní inventarizaci se sledují tyto skleníkové plyny: oxid uhličitý (co2), metan (ch4), oxid dusný (n2o), fluorid 
sírový (Sf6) a dvě velké skupiny plynů označované jako částečně (hfc) a zcela (pfc) fluorované uhlovodíky. výpočet 
emisí se provádí v souladu s metodikou ipcc pro sektory energetika, průmyslové procesy, použití rozpouštědel a ji-
ných látek, zemědělství, využití krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví, odpadové hospodářství. Množství emisí 
z jednotlivých sektorů může být v různých státech velmi odlišné. přesto lze konstatovat, že v průmyslově vyspělých 
státech je zcela dominantním sektorem energetika, která je původcem 70 – 90 % národních emisí.

v podmínkách velkých měst, jakým je i praha, lze pozorovat, že nejvýznamnějšími zdroji emisí skleníkových 
plynů je energetika a doprava. na tyto sektory byly zaměřeny specifické výpočty emisí skleníkových plynů pro 
hl. m. prahu, uvedené dále v obvyklých jednotkách jako co2 ekvivalent (po přepočtu co2, ch4 a n2o na ekviva-
lentní množství co2).

v období mezi roky 2001 a 2014 emise oscilují v rozmezí 6,9 – 8,5 mil. t co2 ekv. po přepočtu na obyvatele se emi-
se pohybují na úrovni přibližně 6 – 7 t co2 ekvivalent. v roce 2014 byly emise 5,59 co2 ekv. na obyvatele. za po-

1 např. pakt primátorů a starostů – více na http://www.eumayors.eu/home_cs.htm
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slední 4 roky lze sledovat relativně významný pokles jak v celkových emisích, tak i v emisích co2 ekv. na obyvatele. 
největším podílem v roce 2014 přispěly emise z výroby elektřiny (37 %.), dále emise z dopravy (29 %), ze spalování 
zemního plynu (18 %) a z výroby dálkově dodávaného tepla (13 %). Mezi roky 2013 a 2014 došlo k významnému 
poklesu emisí o více než 10 %ze všech významných kategoriích s výjimkou dopravy. 

Tab. B1.2.16: Celková spotřeba paliv, elektrické energie a tepla na území hl. m. Prahy [TJ a TWh]
2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014*)

zemní plyn a jiná plynná paliva kromě biomasy 36 803 33 866 29 244 26 435 27 366 26 974 22 908

tuhá paliva kromě biomasy 7 832 6 826 5 688 3 689 2 885 2 673 2 283

Kapalná paliva kromě biomasy 792 237 174 187 119 80 90

Biomasa 612 863 820 812 975 913 782

celková distribuovaná elektrická energie [tWh] 4 717 5 063 5 911 5 971 6 368 6 389 5 719

dodané teplo 7 179 7 676 8 975 8 839 9 106 9 866 8 625

*) předběžné údaje

zdroj: d. vácha, o. hrubý

Tab. B1.2.17: Celkové emise skleníkových plynů na území hl. m. Prahy [tis. t CO2 ekv. ]
2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014*)

zemní plyn a jiná plynná paliva kromě biomasy 2 056 1 892 1 634 1 477 1 529 1 507 1 272

tuhá paliva kromě biomasy 735 637 537 355 278 257 215

Kapalná paliva kromě biomasy 60 18 13 14 9 6 7

Biomasa 0 0 0 0 0 0 0

celková distribuovaná elektrická energie 3 055 2 899 3 090 3 129 3 158 2 996 2 559

dodané teplo 887 1 058 1 151 935 958 1 038 908

doprava (bez letecké a vodní) 1 457 1 779 2 028 1 971 1 963 1 931 1 988

celkem 8 251 8 283 8 454 7 883 7 895 7 736 6 948

*) předběžné údaje

zdroj: d. vácha, cdv, Mžp

Tab. B1.2.18: Měrné emise skleníkových plynů na území hl. m. Prahy  [t CO2 ekv. / obyvatel]
2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014*)

zemní plyn 1,77 1,60 1,30 1,19 1,23 1,21 1,02

tuhá paliva 0,63 0,54 0,43 0,29 0,22 0,21 0,17

Kapalná paliva 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01

Biomasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

emise z výroby externí elektřiny 2,63 2,45 2,46 2,52 2,53 2,41 2,06

emise z výroby externího tepla 0,76 0,90 0,92 0,75 0,77 0,84 0,73

doprava 1,26 1,51 1,61 1,59 1,57 1,55 1,60

celkem 7,11 7,01 6,72 6,35 6,33 6,22 5,59

*) předběžné údaje

zdroj: d. vácha, cdv, Mžp, cSú

Tab. B1.2.19: Průměrné emise na výrobu elektrické energie v ČR [g CO2/kWh]

2001 2005 2010 2011 2012 2013 2014*)

emisní faktor pro vyrobenou elektřinu v čr 686 610 552 548 515 486 464

*) předběžné údaje

zdroj: d. vácha
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Obr. B1.2.7: Měrné emise skleníkových plynů na území hl. m. Prahy, 2001, 2005–2014  [t CO2 ekv. / obyv.]

Obr. B1.2.8: Podíly kategorií zdrojů na emisích skleníkových plynů, Praha, 2014

poznámky k metodice výpočtu

Při přípravě regionálních či lokálních inventarizací se naráží na problém, že řada komodit, které jsou v daném místě 
využívány či spotřebovávány vytváří emise v místě svého vzniku, které však leží mimo sledované území. Klasickým 
případem je elektrická energie a teplo. Takto sledované emise se označují jako nepřímé. V opačném případě, kdy emise 
pochází ze zdrojů v daném území, se mluví o přímých emisích.

Prezentované výsledky výpočtu emisí jsou omezeny na energetiku – spalování paliv, kde je v porovnání s ostatními 
sektory dostatek regionálně disagregovaných údajů (spotřeba paliv) s doplněním emisí z dodaných energií. Doplňu-
jící výpočet je založen na znalosti emisí spojených s výrobou elektrické energie v ČR a emisí z externích zdrojů tepla.

Energetická statistika na regionální úrovni naráží na řadu problémů a obtíží. Jednotlivé publikované zdroje jsou jen 
obtížně porovnatelné, protože neobsahují dostatek informací. Jedná se např. o Numeri Pragenses 2011 – Statistická 
ročenka hl. m. Prahy, která sice udává spotřebu paliv a energie v Hlavním městě Praze, ale nikoli na základě reálné 
spotřeby v geografických hranicích města, ale na základě statistických výkazů dle sídla společnosti. Problémové je 
i používání jednotek při přepočtech energetického obsahu v palivech. Zejména u plynných paliv se často používá 
spalné teplo namísto výhřevnosti, což je i případ hodnot uváděných v této publikace v části D. Pro výpočty musí být 
použity hodnoty energií získané pomocí výhřevnosti.
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Aby bylo možno lépe porovnat výpočty, byla nově zařazena tabulka s podkladovými údaji k výpočtu emisí GHG. Výpo-
čet emisí ze stacionárních zdrojů je založen na údajích Ing. Otakara Hrubého, který se statistikou na území hl. m. Prahy 
dlouhodobě zabývá a porovnává údaje z různých zdrojů, např. ČHMÚ (spotřeba kapalných a pevných velkých, střed-
ních a malých zdrojů REZZO 1 – 3), ERÚ, ČSÚ, Pražské plynárenské a. s., Pražské teplárenské, a. s., Pražské energetiky, 
a. s. (celková distribuce elektřiny) a dalších dostupných zdrojů např. (MHMP, IPR).

V bilanci jsou sledovány emise CO2, CH4 a N2O ze spalovacích procesů ve stacionárních zdrojích na území hl. m. Pra-
hy. Nejsou sledovány emise z průmyslových procesů (metalurgické, chemické výroby, rozklad karbonátů při výrobě 
cementu a vápna a emise z užití F-plynů), emise ze zemědělství a ze sektoru „Využití krajiny, změny ve využití krajiny 
a lesnictví“. Emise ze sektoru Odpady jsou sledovány pouze částečně jako emise ze spalování plynů vznikajících při 
zneškodňování odpadů a nikoli emise CH4 z čištění odpadních vod a skládkování. Emise CH4 a N2O v bilanci emisí ze 
spalovacích procesů jsou v porovnání s CO2 relativně velmi malé.

Emise CO2, CH4 a N2O ze spalovacích procesů realizovaných na území hl. m. Prahy byly vypočteny shodnou metodi-
kou jako národní emise těchto plynů s využitím stejných emisních faktorů. Jak ukazuje tabulka B1.2.18 a graf B1.2.8, 
hlavním zdrojem emisí ze spalovacích procesů je spalování ZP, který v průběhu 90 let nahrazoval použití uhlí a ka-
palných paliv. Položky „Emise z výroby elektřiny“ a „Emise z výroby tepla“ zahrnují pouze emise pocházející z výroby 
těchto komodit mimo území hl. m. Prahy. Výroba těchto komodit na území hl. m. Prahy je již započtena v emisích ze 
spalování paliv.

Emise z výroby elektřiny jsou vypočteny na základě údajů o množství distribuované elektřiny v hl. m. Praze a z průměr-
ných emisí na výrobu 1 GWh elektrické energie v ČR v daném roce. Z celkového množství distribuované energie byla 
odečtena výroba na území hl. m. Prahy, aby se zabránilo dvojímu započtení emisí z této výroby.

Emise z dodaného tepla ze zdrojů mimo území hl. m. Prahy byly odhadnuty na základě informací o celkové dodávce 
tepla, odhadované účinnosti spalovacího zdroje, ztrát při distribuci a použitého paliva.

Výpočet emisí z dopravy na území hl. m. Prahy (realizován až od r. 2000) provádí Centrum dopravního výzkumu Brno, 
výsledky jsou publikovány ve „Studii o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí v ČR“, která je vypracována na 
zakázku pro Ministerstvo životního prostředí. Výpočet emisí z dopravy pracuje na principu bilancování spotřeby paliv 
a dopravních výkonů ve 23 kategoriích vozidel rozdělených dle druhu dopravy, používaného paliva a vybavení kata-
lyzátory. Vstupními údaji jsou: celková spotřeba paliv za daný rok, počet vozidel v dané kategorii, dopravní výkony, 
průměrná spotřeba paliv, výhřevnost a emisní faktory. Do emisí z dopravy na území hl. m. Prahy jsou započítány ka-
tegorie: individuální automobilová doprava, silniční veřejná (např. MHD) a nákladní, železniční doprava. Započteny 
nejsou emise z vodní a letecké dopravy. Z hlediska emisí byly počítány emise CO2 a nově i CH4 a N2O.
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b1.3 imise – kvalita OvZdUŠí

b1.3.1 hOdnOcení kvality OvZdUŠí
Míra znečištění ovzduší je objektivně zjišťována monitorováním koncentrací znečišťujících látek v přízemní vrst-
vě atmosféry sítí měřicích stanic. při hodnocení kvality ovzduší jsou především porovnávány naměřené a agre-
gované hodnoty koncentrací imisí s příslušnými hodnotami imisních limitů, případně s přípustnými četnostmi 
překročení těchto hodnot. základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší je zákon č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2012. podrobnosti pak dále specifi-
kuje vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování 
veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, jež nabyla účinnosti dne 15. 10. 2012. přijetím nové 
legislativy v roce 2012 došlo ke zrušení předchozího zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády 
č. 42/2011, kterým se změnilo nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.

česká legislativa zahrnuje požadavky evropské unie stanovené směrnicemi pro kvalitu venkovního ovzduší. 
v květnu 2008 evropský parlament přijal směrnici 2008/50/eS o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro 
evropu, která sjednocuje směrnici 96/62/eS s prvními třemi dceřinými směrnicemi (1999/30/ec pro So2, no2 
a nox, suspendované částice a olovo, 2000/69/ec pro benzen a oxid uhelnatý, 2002/3/ec pro troposférický ozon) 
a s rozhodnutím rady 97/101/eS, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých 
stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech. čtvrtá dceřiná směrnice 2004/107/eS, o obsahu 
arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším ovzduší, je také implemento-
vána do české legislativy.

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, stanovuje imisní limity pro vybrané znečišťující látky 
bez dalšího rozlišení na imisní a cílové imisní limity. od roku 2012 jsou tak vymezovány oblasti s překročením 
imisních limitů hromadně pro všechny znečišťující látky, které jsou sledovány z hlediska ochrany lidského zdraví 
a jejichž úrovně je třeba hodnotit vzhledem k prokazatelně škodlivým účinkům na zdraví populace. legislativa 
navíc určuje limitní hodnoty pro ochranu ekosystémů a vegetace. 

přehled limitních úrovní platných pro rok 2012 pro ochranu zdraví, horních a dolních mezí pro posuzování uvádí 
tabulka B1.3.1.

Tab. B1.3.1: Přehled imisních limitů, horních a dolních mezí pro posuzování a dlouhodobých imisních cílů dle 
zákona č. 201/2012 Sb. a vyhlášky č. 330/2012 Sb., pro rok 2014

a) pro ochranu zdraví 

Imisní limity LV

Znečišťující látka doba průměrování

mez pro posuzování  
[µg.m-3]

hodnota imisního limitu 
[µg.m-3]  

lvdolní  
lat

horní  
Uat

So2

1 hodina — —
350 

max. 24x za rok

24 hodin
50  

max. 3x za rok
75  

max. 3x za rok
125

max. 3x za rok

no2

1 hodina
100

max. 18x za rok
140 

max. 18x za rok
200

max. 18x za rok

kalendářní rok 26 32 40

co
maximální denní  

8h klouzavý průměr
5 000 7 000 10 000

Benzen kalendářní rok 2 3,5 5

pm10

24 hodin
25 

max. 35x za rok
35 

max. 35x za rok
50 

max. 35x za rok

kalendářní rok 20 28 40

pm2,5 kalendářní rok 12 17 25
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Znečišťující látka doba průměrování

mez pro posuzování  
[µg.m-3]

hodnota imisního limitu 
[µg.m-3]  

lvdolní  
lat

horní  
Uat

pb kalendářní rok 0,25 0,35 0,5

as kalendářní rok 0,0024 0,0036 0,006

cd kalendářní rok 0,002 0,003 0,005

ni kalendářní rok 0,010 0,014 0,020

benzo(a)pyren kalendářní rok 0,0004 0,0006 0,001

O3

maximální denní 8h 
klouzavý průměr

— —
120,  

max. 25x v průměru za 3 roky

b) pro ochranu ekosystémů a vegetace

Znečišťující 
látka

doba průměrování

mez pro posuzování 
[µg.m-3]

hodnota imisního limitu 
[µg.m-3] 

lv
dolní
lat

horní
Uat

So2

rok a zimní období  
(1. 10.-31. 3.)

8 12 20

nox
kalendářní rok 19,5 24 30

Znečišťující látka časový interval
dlouhodobý imisní cíl 

[µg.m-3.h]

hodnota cílového imisního 
limitu k 31. 12. 2009 

[µg.m-3.h]

o3

aot40, vypočten z 1h hodnot 
v období květen–červenec

6 000
18 000 

průměr za 5 let

pozn.: aot40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 µg.m-3 v dané 
periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 8:00 a 20:00 Seč.

Dlouhodobé imisní cíle 

Znečišťující látka Určení doba průměrování
dlouhodobý imisní cíl

[µg.m-3.h]

o3 pro ochranu zdraví lidí
maximální denní 8h klouzavý 

průměr
120

Znečišťující látka Určení doba průměrování
dlouhodobý imisní cíl

[µg.m-3.h]

o3

pro ochranu ekosystémů 
a vegetace

aot40, vypočten z 1h hodnot 
v období květen–červenec

6 000 

pozn.: aot40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 µg.m-3 (= 40 ppb) a hodnotou 80 µg.m-3 v dané 
periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 8:00 a 20:00 Seč.

b1.3.2 mĚřicí síŤ sledOvání kvality OvZdUŠí
hodnocení imisní situace se opírá o data archivovaná v imisní databázi informačního systému kvality ovzduší 
(iSKo) české republiky. v tabulce jsou uvedeny stanice měřící na území hl. m. prahy, které přispívaly v roce 2014 
svými údaji do imisní databáze iSKo. aktualizace registrací lokalit včetně aktualizace měřicích programů na re-
gistrovaných stanicích v databázi iSKo je prováděna každoročně. tabulka uvádí pro danou stanici vedle provo-
zující organizace, klasifikace lokality i měřené veličiny.

rozložení stanic měřicích znečištění ovzduší na území hl. m. prahy v roce 2014 a zastoupení monitorujících or-
ganizací vystihuje obr. B1.3.1. 
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Tab. B1.3.2: Přehled měřicích lokalit v Praze (stav 2014) 
název klasifikace vlastník kód měřicího programu měřené veličiny

praha 1 – nám. repub-
liky

B/u/c čhMú
arepa pM10; no; no2; nox

arepd Bzn

praha 2 – legerova (hot 
spot)

t/u/rc čhMú
alega pM10; pM2,5; no; no2; nox; voc; co

alegd Bzn

praha 2 – riegrovy sady B/u/nr čhMú ariea So2; pM10; pM2,5; no; no2; nox; o3

praha 4 – Braník t/u/r čhMú aBraa pM10; no; no2; nox

praha 4 – libuš B/S/r čhMú

aliB0 pM10; tK v pM10

aliB5 pM2,5; tK v pM2,5

aliBa So2; pM10; pM2,5; no; no2; nox; o3; co; meteo

aliBd Bzn

aliBM pM10

aliBp pah

aliBv voc

praha 5 – řeporyje B/S/ra
zú ústí 

n. l.

arer0 tK v pM10

arerK pM10; no2

praha 5 – Smíchov t/u/rc čhMú
aSMia pM10; pM2,5; no; no2; nox

aSMid Bzn

praha 5 – Stodůlky B/u/r čhMú aStoa pM10; pM2,5; o3

praha 5 – Svornosti t/u/ir
zú ústí 

n. l.

aSvo0 tK v pM10

aSvoK pM10; no2

praha 6 – Suchdol B/S/r čhMú aSuca So2; pM10; no; no2; nox; o3; meteo

praha 6 – veleslavín i/u/i čhMú avexa pM10; no; no2; nox

praha 8 – Karlín t/u/c čhMú aKala pM10; no; no2; nox

praha 8 – Kobylisy B/S/r čhMú aKoBa pM10; no; no2; nox; o3

praha 9 – vysočany t/u/cr čhMú avyna pM10; no; no2; nox; o3

praha 10 – průmyslová t/u/ic čhMú aprua pM10; no; no2; nox

praha 10 – šrobárova B/u/rc Szú

aSro0 tK v pM10

aSro5 tK v pM2,5

aSroM pM10; pM2,5; no2; co

aSrop pah

praha 10 – vršovice t/u/r čhMú avrSa pM10

vysvětlivky:

čhMú  český hydrometeorologický ústav  
zú  zdravotní ústav  
voc těkavé organické látky 
pah polycyklické aromatické uhlovodíky 
Bzn benzen 
tln toluen 
SpM prašný aerosol 
tK těžké kovy (zejména as, cd, ni, pb) 
meteo měření meteorologických prvků

Měřicí program (5. znak v názvu kódu měřicího programu):

a automatizovaný měřicí program 
K kombinované měření 
M manuální měřicí program 
0 měření těžkých kovů v pM10 
5 měření těžkých kovů v pM2,5 
t měření těžkých kovů v SpM 
p měření pah 
d pasivní dosimetr

Klasifikace stanic podle evropského standardu pro výměnu informací (EoI)
typ stanice t – dopravní, i – průmyslová, B – pozaďová 

typ oblasti u – městská, S – předměstská, r – venkovská 

charakteristika oblasti
r – obytná, c – obchodní, i – průmyslová, a – zemědělská, n – přírodní, rc – obytná-obchodní,  
ci – obchodní-průmyslová, ir – průmyslová-obytná, rci – obytná-obchodní-průmyslová,  
an – zemědělská-přírodní
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tato klasifikace stanic vychází z rozhodnutí rady 97/101/eS o výměně informací (eoi) a kritérií pro evropskou síť 
kvality ovzduší euroairnet. požadavky plynoucí z rozhodnutí rady 97/101/eS a z rozhodnutí evropské komise 
2001/752/eS jsou závazné pro členské země eu. další informace ohledně klasifikace stanic uvádí ročenka čhMú 
„znečištění ovzduší na území české republiky v roce 2014“.

Stanice značené jako hot spot (dopravní) jsou orientované výhradně na dopravu a z toho vyplývající imisní 
zatížení. tyto stanice splňují kritéria umístění vzorkovacích zařízení orientovaných na dopravu podle vyhlášky 
č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni 
znečištění a při smogových situacích. v praze je jako hot spot (dopravní) klasifikována lokalita praha 2-legerova.

Obr. B1.3.1: Staniční síť sledování kvality ovzduší, Praha, 2014

zdroj: čhMú
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b1.3.3 kvalita OvZdUŠí v hlavním mĚstĚ praZe vZhledem k limitům 
prO OchranU Zdraví
hodnocení je dokumentováno tabulkami uvádějícími stanice s nejvyššími hodnotami imisních charakteristik 
požadovaných legislativou pro uvedené znečišťující látky. červenou barvou jsou v tabulkách vyznačeny moni-
torovací stanice, na kterých došlo v daném roce k překročení limitu.

b1.3.3.1 Oxid siřičitý (sO2)

Mezi hlavní zdroje So2 v čr patří veřejná energetika a výroba tepla a lokální vytápění domácností. v roce 2014 
nedošlo na žádné monitorovací stanici na území hl. m. prahy k překročení imisních limitů stanovených legislati-
vou. nejvyšší hodinová koncentrace byla naměřena na aMS praha 4-libuš (76,7 µg.m-3), kde byla zaznamenána 
i nejvyšší denní koncentrace (20,5 µg. m-3). obě tyto hodnoty jsou hluboko pod imisním limitem.

pro názornost je zařazena i tabulka ročních průměrných koncentrací So2. nejvyšší roční koncentrace oxidu siři-
čitého byla zaznamenána v roce 2014 na aMS praha 6-Suchdol (3,4 µg.m-3). 

od roku 1990 do roku 2000 došlo k výraznému poklesu koncentrací So2 a od roku 1998 již nedochází k překro-
čení imisních limitů pro So2 v praze. v roce 2014 byl na stanicích, na kterých je So2 na území prahy měřen, v po-
rovnání s rokem 2013 zaznamenán pokles jak roční průměrné, tak 4. nejvyšší 24hod. koncentrace. naměřené 
hodnoty leží hluboko pod hodnotami imisních limitů, 4. nejvyšší 24h koncentrace nepřekračují ani dolní mez 
pro posuzování kvality ovzduší (pro 25. nejvyšší hodinovou koncentraci dolní mez stanovena není).

Tab. B1.3.3: Stanice s nejvyššími hodnotami 25. a maximální hodinové koncentrace oxidu siřičitého, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace plv
max. hodinová koncen-

trace [µg.m-3]
25. nejvyšší hodinová koncentrace 

[µg.m-3]

1 praha 4-libuš B/S/r 0 76,7 21,8

2 praha 6-Suchdol B/S/r 0 73,2 26,9

3 praha 2-riegrovy sady B/u/nr 0 62,0 20,8

pozn.: plv – počet překročení limitní hodnoty (350 µg.m-3)

zdroj: čhMú

Tab. B1.3.4: Stanice s nejvyššími hodnotami 4. a maximální 24hod. koncentrace oxidu siřičitého, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace plv
max. 24h koncentrace 

[µg.m-3]
4. nejvyšší 24h koncentrace 

[µg.m-3]

1 praha 4-libuš B/S/r 0 20,5 15,2

2 praha 6-Suchdol B/S/r 0 19,5 15,7

3 praha 2-riegrovy sady B/u/nr 0 16,0 13,5

pozn.: plv – počet překročení limitní hodnoty (125 µg.m-3)

zdroj: čhMú

Tab. B1.3.5: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací oxidu siřičitého, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace
roční koncentrace  

[µg.m-3]

1 praha 6-Suchdol B/S/r 3,4

2 praha 4-libuš B/S/r 2,9

3 praha 2-riegrovy sady B/u/nr 2,9

zdroj: čhMú
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Tab. B1.3.6: Vývoj ročních charakteristik koncentrace oxidu siřičitého, Praha, 2000–2014
[µg.m-3] lv 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

roční průměr 7,8 7,5 8,3 7,1 5,1 5,0 6,5 5,1 3,3 4,4 4,6 3,0 4,1 3,9 2,9

4. nejvyšší  
24h koncentrace

125 23,7 25,3 27,1 32,2 27,0 26,3 34,0 17,5 12,7 20,6 24,7 15,9 23,8 23,9 14,4

pozn.: údaje za výběr stanic charakteristických pro aglomeraci praha, dlouhodobě sledovaných s požadovaným minimálním po-
čtem měření za roky 2000-2014: praha 4-libuš, praha 2-riegrovy sady

zdroj: čhMú

Obr. B1.3.2: Vývoj ročních charakteristik koncentrace oxidu siřičitého, Praha, 2000–2014

Obr. B1.3.3: Čtvrtá nejvyšší 24hod. koncentrace a 25. nejvyšší hodinová koncentrace oxidu siřičitého v letech 2004–2014

zdroj: čhMú

zdroj: čhMú
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b1.3.3.2 částice pm10 a pm2,5 

částice pM (z angl. particulate matter) je obecný termín používaný pro směsi pevných a kapalných částic sus-
pendovaných11 ve vzduchu. jemné částice, označované jako pM2,5, jsou částice, jejichž aerodynamický průměr 
je 2,5 µm nebo méně. označení pM10 se vztahuje na částice o aerodynamickém průměru menším než 10 µm. 
částice obsažené ve vzduchu lze rozdělit na primární a sekundární. primární částice jsou emitovány přímo do 
atmosféry, ať již z přírodních (např. sopečná činnost, biologický materiál nebo mořský aerosol) nebo z antro-
pogenních zdrojů (např. vytápění domácnosti, veřejná energetika a výroba tepla, silniční doprava). Sekundární 
částice vznikají konverzí plyn-částice, tj. procesem probíhajícím v atmosféře, kdy nové částice vznikají nukleací 
a kondenzací ze svých plynných prekurzorů. nejdůležitější prekurzory sekundárních částic jsou So2, nox, voc 
a nh3 (pöschl 2011; eea 2013)22.

zdravotní rizika částic ovlivňuje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické složení. Krátkodobé zvýšení den-
ních koncentrací suspendovaných částic frakce pM10 se podílí na nárůstu celkové nemocnosti i úmrtnosti, ze-
jména na onemocnění srdce a cév, na zvýšení počtu osob hospitalizovaných pro onemocnění dýchacího ústrojí, 
zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu kašle a ztíženého dýchání zejména u astmatiků. dlouhodobě zvý-
šené koncentrace mohou mít za následek snížení plicních funkcí u dětí i dospělých, zvýšení nemocnosti na one-
mocnění dýchacího ústrojí, výskytu symptomů chronického zánětu průdušek a zkrácení délky života zejména 
z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby srdce a cév u starých a nemocných osob, a pravděpodobně i na rakovinu 
plic. tyto účinky bývají uváděny i u průměrných ročních koncentrací nižších než 30 μg.m-3 (Szú 2013).33

do roku 1999 byl zaznamenán podobný klesající trend ve znečištění ovzduší suspendovanými částicemi pM10 
jako v případě oxidu siřičitého. po roce 2000 byl tento vývoj zastaven a na většině monitorovacích stanic do-
šlo k postupnému vzrůstajícímu trendu koncentrací, přičemž maximálních koncentrací pM10 v období od roku 
2000 bylo dosaženo v roce 2003. po roce 2003 koncentrace kolísají, nižší úrovně koncentrací byly zaznamenány 
v  letech 2008 a 2009. v roce 2010 v důsledku méně příznivých meteorologických a rozptylových podmínek 
v chladném období roku došlo opět ke zhoršení kvality ovzduší, a to jak v praze, tak v celé čr. v roce 2012 byl za-
znamenán celkový pokles obou imisních charakteristik pM10, zatímco v letech 2013 a 2014 došlo k opětovnému 
nárůstu. průměrné roční koncentrace pM10 zůstávají pod hodnotou svého imisního limitu od roku 2004 včetně. 
naopak 36. nejvyšší denní koncentrace pM10 vzhledem k hodnotě denního imisního limitu kolísají (obr. B1.3.4).

v roce 2014 byl 24hodinový imisní limit pM10 překročen na šesti lokalitách z 15 lokalit s dostatečným počtem 
dat pro hodnocení. z šesti lokalit, kde došlo k překročení imisního limitu, je pět klasifikovaných jako dopravní 
a jedna jako předměstská pozaďová. roční imisní limit pro pM10 nebyl v roce 2014, podobně jako v předešlých 
letech, překročen na žádné lokalitě z 16, které byly relevantní pro vyhodnocení ročních koncentrací.

vysokých koncentrací suspendovaných částic pM10 a pM2,5 a nejčastější překračování hodnoty 24hodinového 
imisního limitu pM10 je obecně dosahováno v chladném období roku, kdy dochází jak k vyšším emisím tuhých lá-
tek (tzl) v důsledku vyšší intenzity vytápění (včetně lokálních topenišť) a vyšším emisím z dopravy, tak i k méně 
příznivým meteorologickým podmínkám pro rozptyl znečišťujících látek. v aglomeraci praha byla hodnota 
24hodinového imisního limitu nejčastěji překračována v měsících leden – březen.

imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic pM2,5 byl v roce 2014 překročen na jedné 
stanici z pěti s dostatečným počtem dat pro hodnocení. K překročení limitu došlo na stanici praha 2-legerova, 
která je klasifikována jako dopravní stanice (hot spot). Koncentrace pM2,5 se zde měří třetím rokem. zatímco na 
této stanici mezi roky 2012 a 2013 stoupla koncentrace více než o 5 µg.m-3, v roce 2014 byl oproti roku 2013 
zaznamenán mírný pokles. K poklesu průměrných ročních koncentrací pM2,5 došlo také na stanicích praha 5-Smí-
chov, praha 4-libuš a praha 2-riegrovy sady. na stanici praha 5-Stodůlky došlo k nepatrnému nárůstu.

1 rozptýlených a pomalu sedimentujících
2 pÖSchl, u., 2011. gas–particle interactions of tropospheric aerosols: Kinetic and thermodynamic perspectives of multipraha 

se chemical reactions, amorphous organic substances, and the activation of cloud condensation nuclei. atmospheric re-
search. vol. 101, p. 562–573. [online]. [cit. 5. 9. 2014]. dostupné z WWW/available at: http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0169809510003650.  eea, 2013. air quality in europe — 2013 report. eea technical report 9/2013. copenhagen: 
eea. [online]. [cit. 5. 9. 2014]. dostupné z WWW/available at: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-euro-
pe-2013. 

3 Szú, 2013. Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva čr ve vztahu k žp. Souhrnná zpráva za rok 2012. [environ-
mental health Monitoring System in the czech republic. Summary report, 2012.]. praha: Státní zdravotní ústav. [online]. [cit. 
5. 9. 2014]. dostupné z WWW/available at: http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/souhrnna_zprava/Szu_13.pdf.
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Tab. B1.3.7: Stanice s nejvyššími počty překročení 24hod. limitu PM10, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace plv
max. 24h koncentrace  

[µg.m-3]
36. nejvyšší 24h koncentrace  

[µg.m-3]

1 praha 8-Karlín t/u/c 59 80,6 57,3

2 praha 2-legerova (hot spot) t/u/rc 54 92,8 59,4

3 praha10-vršovice t/u/r 51 87,8 55,6

4 praha 5-Smíchov t/u/rc 43 77,9 52,2

5 praha10-průmyslová t/u/ic 42 85,6 53,8

6 praha 6-Suchdol B/S/r 37 88,7 50,5

7 praha 4-libuš B/S/r 34 85,6 49,6

8 praha 5-řeporyje B/S/ra 33 130,0 50,0

9 praha 1-nám. republiky B/u/c 31 81,0 48,0

10 praha 6-veleslavín i/u/i 26 86,5 47,0

11 praha 5-Stodůlky B/u/r 26 74,3 46,8

12 praha 2-riegrovy sady B/u/nr 25 89,4 46,7

13 praha 9-vysočany t/u/cr 17 70,8 40,0

14 praha 8-Kobylisy B/S/r 9 74,3 37,9

15 praha 4-Braník t/u/r 2 68,1 32,2

pozn.:  plv – počet překročení limitní hodnoty (50 µg.m-3, povoleno max. 35x v kalendářním roce)

zdroj: čhMú

Tab. B1.3.8: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM10, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace roční koncentrace [µg.m-3]

1 praha 5-Svornosti t/u/ir 36,3

2 praha 8-Karlín t/u/c 34,5

3 praha 2-legerova (hot spot) t/u/rc 32,6

4 praha 5-Smíchov t/u/rc 31,2

5 praha 10-vršovice t/u/r 30,9

6 praha 5-řeporyje B/S/ra 30,7

7 praha 4-libuš B/S/r 29,7

8 praha 10-průmyslová t/u/ic 29,0

9 praha 6-Suchdol B/S/r 28,6

10 praha 1-nám. republiky B/u/c 27,0

11 praha 5-Stodůlky B/u/r 26,2

12 praha 6-veleslavín i/u/i 24,5

13 praha 9-vysočany t/u/cr 24,4

14 praha 2-riegrovy sady B/u/nr 24,4

15 praha 8-Kobylisy B/S/r 21,6

16 praha 4-Braník t/u/r 19,1

pozn.: imisní limit = 40 µg.m-3 
zdroj: čhMú
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Tab. B1.3.9: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM2,5, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace
roční koncentrace  

[µg.m-3]

1 praha 2-legerova (hot spot) t/u/rc 25,6
2 praha 10-šrobárova B/u/rc 19,5*
3 praha 4-libuš B/S/r 17,1
4 praha 5-Stodůlky B/u/r 16,9
5 praha 2-riegrovy sady B/u/nr 15,8
6 praha 5-Smíchov t/u/rc 15,4

* nedostatek platných dat podle platné legislativy (vyhláška č. 330/2012 Sb.), počet platných dat ale splňuje kritéria používaná 
v předešlých letech (počet stanic splňujících podmínku nSv<=40 dnů a Mp>=66 %, kde nSv – nejdelší souvislý výpadek v roce, 
Mp – minimální procento měření v roce) – stanice uvedeny z důvodu návaznosti.

pozn.: imisní limit = 25 µg.m-3 

zdroj: čhMú

Tab. B1.3.10: Vývoj ročních charakteristik PM10, Praha, 2000–2014
[µg.m-3] lv 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

roční průměr 40 33,7 30,8 35,5 41 34,2 30,3 34,3 27,2 25 25,7 27,6 27,1 24,8 26,4 25,6

36. nejvyšší 24h 
koncentrace

50 63,7 51,7 59,9 71,4 57,2 52,3 55,6 45,7 39,7 42,2 49,5 50,4 43,8 45,3 43,8

pozn.: údaje za výběr stanic charakteristických pro aglomeraci praha, dlouhodobě sledovaných s požadovaným minimálním po-
čtem měření za roky 2000-2014: praha 8-Kobylisy, praha 4-libuš

zdroj: čhMú

Tab. B1.3.11: Vývoj ročních charakteristik PM2,5, Praha, 2005–2014
[µg.m-3] lv 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

roční průměr 25 24,6 21,9 15,5 18,3 18,7 20,3 17,3 17,3 17,7 17,1

pozn.: údaje za výběr stanic charakteristických pro aglomeraci praha, dlouhodobě sledovaných s požadovaným minimálním po-
čtem měření za roky 2005-2014: praha 4-libuš

zdroj: čhMú

Obr. B1.3.4: Vývoj ročních charakteristik PM10, Praha, 2000–2014

Obr. B1.3.5: Vývoj ročních charakteristik PM2,5, Praha, 2005–2014

zdroj: čhMú

zdroj: čhMú
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Obr. B1.3.6: Třicátá šestá nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 v letech 2004–2014

Obr. B1.3.7: Roční průměrné koncentrace PM2,5 v letech 2005–2014

zdroj: čhMú

zdroj: čhMú
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b1.3.3.3 Oxid dusičitý (nO2)

emise nox vznikají převážně z antropogenních spalovacích procesů, především se jedná o emise ze silniční do-
pravy a ze spalovacích procesů ve stacionárních zdrojích. při sledování a hodnocení kvality venkovního ovzduší 
se pod termínem oxidy dusíku (nox) rozumí směs oxidu dusnatého (no) a oxidu dusičitého (no2), který vzniká 
relativně rychlou reakcí primárně emitovaného no s přízemním ozonem nebo radikály typu ho2 popř. ro2 v at-
mosféře. imisní limit pro ochranu zdraví lidí je stanoven pro no2, limit pro ochranu ekosystémů a vegetace je 
stanoven pro nox.

v roce 2014 byl splněn požadavek legislativy na minimální sběr naměřených údajů na 12 lokalitách. hodnota 
hodinového imisního limitu 200 µg.m-3 byla překročena pouze na lokalitě praha 2-legerova (pět překročení). 
povolený počet překročení je 18. hodinový imisní limit no2 (200 µg.m-3) tedy nebyl v roce 2014 překročen na 
žádné z těchto lokalit. 

z hlediska překračování imisního limitu je v praze problematická zejména dopravní stanice praha 2-legerova 
(hot spot), kde je no2 měřen od roku 2003. tato stanice je orientována na sledování znečištění z dopravy. v roce 
2014 zde nebyl hodinový imisní limit překročen potřetí od roku 2003. 

roční imisní limit pro no2 (40 µg.m-3) byl na území aglomerace praha v roce 2014 překročen na dvou lokalitách 
z 14. jednalo se o lokality praha 2-legerova (roční průměrná koncentrace dosáhla hodnoty 51,1 µg.m-3) a praha 
5-Smíchov (41,3 µg.m-3).  je však možné předpokládat, že k překročení imisních limitů může docházet i na dal-
ších dopravně exponovaných lokalitách, kde není prováděno měření.

celkově lze konstatovat, že koncentrace no2 na území aglomerace praha na většině lokalit meziročně klesly. 
průměrné roční koncentrace no2 opět poklesly, a to na téměř 70 % stanic. v celkovém průměru byl pokles zazna-
menán jak na pozaďových stanicích, tak i na dopravních. je však možné předpokládat, že k překročení imisních 
limitů může docházet i na dalších dopravně exponovaných lokalitách, kde není prováděno měření.

v 90. letech minulého století byl u imisních charakteristik pro no2 zaznamenán sestupný trend, který byl za-
staven v roce 2000. trendy znázorněné na obr. B1.3.9 a v tab. B1.3.14 byly hodnoceny na základě dat ze stanic, 
pro které existuje ucelená časová řada od roku 2000. Koncentrace no2 stoupaly až do roku 2003, kdy dosáhly 
přibližně úrovní koncentrací v roce 1996. vyšší koncentrace no2 v roce 2003 byly důsledkem jak nepříznivých 
rozptylových podmínek v únoru a prosinci, tak i podnormálního množství srážek. od roku 2003 imisní charak-
teristiky no2 nevykazují výrazné trendy – v celkovém trendu klesají, meziročně se však objevují výkyvy zejména 
v důsledku převažujících meteorologických a rozptylových podmínek. od počátku hodnoceného období se 
imisní charakteristiky pro no2 drží pod úrovní svých imisních limitů.

Tab. B1.3.12: Stanice s nejvyššími hodnotami 19. a maximální hodinové koncentrace NO2, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace plv
max. 1h koncentrace  

[µg.m-3]
19. nejvyšší 1h koncentrace  

[µg.m-3]

1 praha 2-legerova (hot spot) t/u/rc 5 323,5 175,4

2 praha 5-Smíchov t/u/rc 0 176,4 137,9

3 praha 10-průmyslová t/u/ic 0 174,5 120,1

4 praha 1-nám. republiky B/u/c 0 150,5 119,9

5 praha 6-veleslavín i/u/i 0 149,4 103,5

6 praha 4-Braník t/u/r 0 149,2 97,2

7 praha 9-vysočany t/u/cr 0 138,7 115,2

8 praha 8-Karlín t/u/c 0 137,9 107,9

9 praha 4-libuš B/S/r 0 129,3 91,8

10 praha 2-riegrovy sady B/u/nr 0 124,0 107,5

11 praha 8-Kobylisy B/S/r 0 120,3 90,7

12 praha 6-Suchdol B/S/r 0 116,3 87,6

pozn.: plv – počet překročení limitní hodnoty (200 µg.m-3)

zdroj: čhMú
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Tab. B1.3.13: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NO2, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace
roční koncentrace  

[µg.m-3]

1 praha 2-legerova (hot spot) t/u/rc 51,1

2 praha 5-Smíchov t/u/rc 41,3

3 praha 9-vysočany t/u/cr 37,6

4 praha 5-Svornosti t/u/ir 35,7

5 praha 8-Karlín t/u/c 35,4

6 praha 1-nám. republiky B/u/c 35,0

7 praha 10-průmyslová t/u/ic 34,3

8 praha 4-Braník t/u/r 29,0

9 praha 5-řeporyje B/S/ra 28,7

10 praha 2-riegrovy sady B/u/nr 28,0

11 praha 6-veleslavín i/u/i 26,5

12 praha 8-Kobylisy B/S/r 24,3

13 praha 6-Suchdol B/S/r 22,3

14 praha 4-libuš B/S/r 20,5

pozn.: imisní limit = 40 µg.m-3 

zdroj: čhMú

Tab. B1.3.14: Vývoj ročních charakteristik NO2, Praha, 2000–2014

[µg.m-3] lv 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

roční průměr 40 32,2 32,3 34,6 30,6 31,7 32,5 28,0 27,3 26,8 28,5 27,2 27,1 26,1 34,0 24,2

19. nejvyšší 1h 
koncentrace

200 91,6 93,7 101,3 129,4 111,0 109,5 118,6 99,8 96,3 95,7 104,4 102,1 93,6 93,7 96,7

pozn.: údaje za výběr stanic charakteristických pro aglomeraci praha, dlouhodobě sledovaných s požadovaným minimálním po-
čtem měření za roky 2000-2014: praha 8-Kobylisy, praha 4-libuš, praha 2-riegrovy sady

zdroj: čhMú

Obr. B1.3.8: Vývoj ročních charakteristik NO2, Praha, 2000–2014

zdroj: čhMú



Praha – Životní prostředí 2014

B1ovzduší

57

Obr. B1.3.9: Devatenácté nejvyšší hodinové koncentrace a roční průměrné koncentrace NO2 v letech 2004–2014

zdroj: čhMú
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b1.3.3.4 Olovo (pb)

zdrojem znečištění ovzduší olovem byla do roku 2000 především doprava – užívání olovnatých benzinů. v součas-
né době mezi hlavní zdroje v čr, které však nejsou významně zastoupeny v praze, patří spalovací procesy v prů-
myslu a stavebnictví (železo a ocel a ostatní procesy), veřejná energetika a výroba tepla a výroba železa a oceli.

na žádné z lokalit, které dosáhly v roce 2014 platného ročního průměru, nedošlo k překročení stanoveného 
imisního limitu. nejvyšší koncentrace byla v roce 2014 naměřena na stanici praha 5-řeporyje (9,8 ng.m-3). tato 
hodnota leží hluboko pod dolní mezí pro posuzování kvality ovzduší.

K překračování imisního limitu pro olovo nedochází již řadu let. průměrné roční koncentrace olova vykazovaly 
výrazný klesající trend v 90. letech 20. století a od roku 2001 (zákaz prodeje olovnatých benzinů v čr) nevykazují 
významné meziroční změny.

Tab. B1.3.15: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací olova v ovzduší, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace
roční koncentrace 

[ng.m-3]

1 praha 5-řeporyje B/S/ra 9,8

2 praha 5-Svornosti t/u/ir 9,8

3 praha 10-šrobárova B/u/rc 8,8

4 praha 4-libuš B/S/r 8,1

5 praha 10-šrobárova B/u/rc 7,1

6 praha 4-libuš B/S/r 7,1

* Měření v pM2,5

pozn.: imisní limit = 500 ng.m3 

zdroj: čhMú

Obr. B1.3.10: Roční průměrné koncentrace olova v ovzduší v letech 2004–2014

zdroj: čhMú



Praha – Životní prostředí 2014

B1ovzduší

59

b1.3.3.5 Oxid uhelnatý (cO)

antropogenním zdrojem znečištění ovzduší oxidem uhelnatým jsou procesy, kdy může docházet k nedokona-
lému spalování fosilních paliv. jedná se především o dopravu a stacionární zdroje, zejména domácí topeniště.

v roce 2014 byl oxid uhelnatý měřen na dvou lokalitách v praze. K překročení imisního limitu nedošlo ani na 
jedné z těchto pražských stanic a maximální denní 8hodinový klouzavý průměr se pohyboval pod dolní mezí 
pro posuzování kvality ovzduší. z těchto stanic byl nejvyšší denní 8hodinový klouzavý průměr v roce 2014 na 
lokalitě praha 2-legerova (hot spot) (1586,2 µg.m-3).

Tab. B1.3.16: Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací oxidu 
uhelnatého, Praha, 2013

poř. č. lokalita klasifikace
max.8hod. koncentrace  

[µg.m-3]

1 praha 2 – legerova (hot spot) t/u/rc 1 586,2

2 praha 4 – libuš B/S/r 1 134,8

pozn.: imisní limit = 10 000 µg.m3 

zdroj: čhMú

Tab. B1.3.17: Vývoj ročních charakteristik CO, Praha, 1999–2013
[µg.m-3] lv 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Max. denní 
8h klouzavý 
průměr

10000 1 698 2 025 2 034 3 813 2 604 1 568 2 237 1 257 1 720 1 587 1 803 1 508 1 418 1 410 1 135

pozn.: údaje za stanici praha 4-libuš, dlouhodobě sledované s požadovaným minimálním počtem měření za roky 2000–2014

zdroj: čhMú

Obr. B1.3.11: Vývoj ročních charakteristik CO, Praha-Libuš, 2000–2014

zdroj: čhMú
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Obr. B1.3.12: Maximální denní 8hod. klouzavé průměrné koncentrace oxidu uhelnatého v letech 2004–2014

zdroj: čhMú



Praha – Životní prostředí 2014

B1ovzduší

61

b1.3.3.6 benzen

Benzen je v ovzduší přítomen zejména v důsledku antropogenní činnosti. největším zdrojem emisí benzenu je 
nedokonalé spalování paliv vozidly. K dalším zdrojům emisí benzenu patří vytápění domácností, ropné rafinérie, 
distribuce a skladování benzínu (eea 2013).1

v praze byly v roce 2014 koncentrace benzenu sledovány na čtyřech lokalitách. nejvyšší průměrná roční koncen-
trace byla v roce 2014 zaznamenána na dopravní stanici praha 2-legerova (hot spot; 2 µg. m-3). v tomto případě 
se zároveň jedná o hodnotu dolní meze pro posuzování kvality ovzduší. 

Tab. B1.3.18: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzenu, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace
roční koncentrace   

[µg.m-3]

1 praha 2-legerova (hot spot) t/u/rc 2,0

2 praha 5-Smíchov t/u/rc 1,6

3 praha 1-nám. republiky B/u/c 1,5

4 praha 4-libuš B/S/r 1,5

pozn.: imisní limit = 5 µg.m-3 

zdroj: čhMú

Obr. B1.3.13: Roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší v letech 2004–2014

1 eea, 2013. air quality in europe — 2013 report. eea technical report 9/2013. copenhagen: eea. [online]. [cit. 5. 9. 2014]. do-
stupné z WWW/available at: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013.

zdroj: čhMú
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b1.3.3.7 přízemní ozon

v přízemních vrstvách atmosféry vzniká přízemní (troposférický) ozon za účinku slunečního záření komplikova-
nou soustavou chemických reakcí zejména mezi oxidy dusíku (oxidem dusičitým), těkavými organickými látka-
mi (zejména uhlovodíky) a dalšími složkami atmosféry. přízemní ozon je označován za sekundární znečišťující 
látku, protože není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování ovzduší.

imisní limit je definován tak, že maximální denní osmihodinový klouzavý průměr nesmí překročit více než 25krát 
hodnotu 120 µg.m-3 v průměru za 3 roky. pokud nejsou tři roky k dispozici, je brán průměr za dva roky, popř. za 
jeden rok. 

v důsledku emisí z dopravy v blízkosti dopravních tepen, které odbourávají vysoké koncentrace ozonu (pře-
vážně reakce s oxidem dusnatým) se značná část území prahy nalézá v oblasti podlimitních koncentrací ozonu. 

v roce 2014 (v průměru za 3 roky 2012–2014) nebyl imisní limit pro přízemní ozon překročen na žádné ze šesti 
hodnocených stanic na území aglomerace praha. poprvé za hodnocené období nedošlo k překročení imisního 
limitu na stanici praha 6-Suchdol. nejnižší koncentrace byly naměřeny na dopravní stanici praha 9-vysočany, což 
odpovídá vzniku přízemního ozonu a chodu jeho koncentrací. 

překročení informativní prahové hodnoty pro ozon (180 µg.m-3) bylo zaznamenáno na dvou předměstských lokalitách. 

imisní limit na ochranu vegetace (expoziční index aot40) byl v roce 2014 překročen na předměstské pozaďové 
lokalitě praha 6-Suchdol. K překročení na této lokalitě docházelo každoročně od roku 2007, s výjimkou roku 
2013. v období let 2005–2010 docházelo k překročení imisního limitu na ochranu vegetace také na stanici praha 
4-libuš.

Tab. B1.3.19: Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací 
ozonu, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace n
pplvn 

2011–2013

maX8h-n 
2011–2013 

[µg.m-3]

Maxx-n 
2011–2013 

[µg.m-3]
x platné roky

1 praha 6-Suchdol B/S/r 3 23,3 179,3 119,4 76 2012-14

2 praha 4-libuš B/S/r 3 22,0 184,6 118,7 76 2012-14

3 praha 5-Stodůlky B/u/r 3 15,3 187,4 114,2 76 2012-14

4 praha 2-riegrovy sady B/u/nr 3 13,3 171,7 110,1 76 2012-14

5 praha 8-Kobylisy B/S/r 3 12,7 178,9 111,4 76 2012-14

6 praha 9-vysočany t/u/cr 3 2,3 156,4 94,4 76 2012-14 

pozn.:

n počet platných let pro výpočet

x x-tá max. denní 8hod. koncentrace

pplvn průměrný počet překročení lv za n platných let

Max8h-n nejvyšší max. denní 8hod. koncentrace za n platných let

Maxx-n nejvyšší x. max. denní 8hod. koncentrace za n platných let

zdroj: čhMú
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Tab. B1.3.20: Počty hodin překročení informativní prahové hodnoty pro ozon (180 µg.m-3) za rok na vybraných 
stanicích AIM, Praha, 2001–2014
stanice klasifikace 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

praha 8 –Kobylisy B/S/r 0 0 20 0 0 16 0 0 0 0 0 0 7 0

praha 4 –libuš B/S/r 0 0 22 0 4 10 5 0 0 0 0 6 3 2

praha 1 –nám. 
republiky

B/u/c 0 0 0 0 0 0 0 0* 0 0 0 0

praha 2 –riegrovy 
sady

B/u/nr 0 0 0 1 3 0

praha 5–Smíchov t/u/rc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

praha 5 – Stodůlky B/u/r 0 0 19 4 0 0 2 0 6 0 0

praha 6 –Suchdol B/S/r 0 1 24 10 0 0 3 0 2 9 1

praha 6-veleslavín B/S/r 0 0 11 0 0 12 8 0 0 0 0 0

praha 6– veleslavín i/u/i 0 0

praha 9 – vysočany t/u/cr 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

pozn.: tučně jsou uvedeny údaje pro stanici/rok, kde byla splněna podmínka pro výpočet platného ročního aritmetického průmě-
ru, tj. počet denních průměrů za rok > 240 a zároveň největší souvislý výpadek měření < 40 dní.

*nedostatek platných dat podle platné legislativy (vyhláška č. 330/2012 Sb.), počet platných dat ale splňuje kritéria používaná 
v předešlých letech (počet stanic splňujících podmínku nSv<=40 dnů a Mp>=66 %, kde nSv – nejdelší souvislý výpadek v roce, 
Mp – minimální procento měření v roce) – stanice uvedeny z důvodu návaznosti

zdroj: čhMú

Tab. B1.3.21: Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na předměstských stanicích, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace n
aOt40*  

[µg.m-3.h]
platné roky

1 praha6-Suchdol B/S/r 5 18 022,1 2010–14

2 praha4-libuš B/S/r 4 15 985,1 2011–14

3 praha8-Kobylisy B/S/r 4 13 844,1 2010–13

pozn.: n - počet let pro výpočet (kdy byl platný roční průměr), * průměr za n let

zdroj: čhMú

b1.3.3.8 nikl

Mezi hlavní zdroje niklu v čr patří veřejná energetika a výroba tepla, výroba železa a oceli a spalovací procesy 
v průmyslu a stavebnictví (chemické produkty, železo a ocel a ostatní).

Koncentrace niklu byly v roce 2014 měřeny na šesti lokalitách v praze. ani na jedné z nich nedošlo k překročení 
imisního limitu. nejvyšší roční průměr byl naměřen na lokalitě praha 5-Svornosti (1,81 ng.m-3) a nedosáhl ani 
hodnoty dolní meze pro posuzování. Koncentrace niklu v praze dlouhodobě nepřekračují imisní limit.

Tab. B1.3.22: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací niklu v ovzduší, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace
roční koncentrace  

[ng.m-3]

1 praha5-Svornosti t/u/ir 1,81

2 praha10-šrobárova B/u/rc 0,70

3 praha4-libuš B/S/r 0,62

4 praha5-řeporyje B/S/ra 0,55

5 praha4-libuš B/S/r 0,30

6 praha10-šrobárova B/u/rc 0,25

pozn.: imisní limit = 20 ng.m-3

zdroj: čhMú
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Obr. B1.3.14: Dvacáté šesté nejvyšší hodnoty maximálního 8hod. klouzavého průměru koncentrací ozonu 
v průměru za 3 roky v letech 2004–2014

Obr. B1.3.15: Roční průměrné koncentrace niklu v ovzduší v letech 2004–2014

zdroj: čhMú

zdroj: čhMú
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b1.3.3.9 kadmium

antropogenní zdroje kadmia tvoří v globálním pohledu cca 90 % emisí do ovzduší. převážně se jedná o výrobu 
železa, oceli, metalurgie neželezných kovů, spalování odpadů a fosilních paliv.

Koncentrace kadmia byly v roce 2014 sledovány celkem na šesti lokalitách. nejvyšší roční průměr byl v roce 2014 
zaznamenán na stanici praha 5-řeporyje (0,31 ng.m-3). i tato maximální roční koncentrace se nachází hluboko 
pod dolní mezí pro posuzování. Koncentrace kadmia v praze dlouhodobě nepřekračují imisní limit.

Tab. B1.3.23: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací kadmia v ovzduší, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace
roční koncentrace  

[ng.m-3]

1 praha5-řeporyje B/S/ra 0,31

2 praha5-Svornosti t/u/ir 0,27

3 praha10-šrobárova B/u/rc 0,24

4 praha4-libuš B/S/r 0,22

5 praha10-šrobárova B/u/rc 0,22

6 praha4-libuš B/S/r 0,19
pozn.: imisní limit = 5 ng.m-3

zdroj: čhMú

Obr. B1.3.16: Roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší v letech 2004–2014

zdroj: čhMú
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b1.3.3.10 arsen

arsen se vyskytuje v mnoha formách anorganických i organických sloučenin. antropogenní činnost produkuje 
asi tři čtvrtiny celkových emisí do ovzduší. významné jsou hlavně spalovací procesy (hnědé uhlí, černé uhlí a těž-
ké topné oleje), výroba železa a oceli a výroba mědi a zinku.

Koncentrace arsenu byly v roce 2014 sledovány celkem na šesti lokalitách. nejvyšší roční průměr byl v roce 2014 
zaznamenán na stanici praha 5-řeporyje (5,11 ng.m-3). Koncentrace arsenu na většině stanic v praze dlouhodobě 
nepřekračují imisní limit. výjimkou je již jmenovaná stanice praha 5-řeporyje, na které je v rámci prahy dosaho-
váno nejvyšších nebo dokonce nadlimitních koncentrací. roční průměrná koncentrace arsenu zde překročila 
imisní limit v letech 2007, 2008 a 2011.

Tab. B1.3.24: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací arsenu v ovzduší, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace
roční koncentrace 

[ng.m-3]

1 praha5-řeporyje B/S/ra 5,11

2 praha5-Svornosti t/u/ir 2,12

3 praha10-šrobárova B/u/rc 1,55

4 praha10-šrobárova B/u/rc 1,40

5 praha4-libuš B/S/r 1,34

6 praha4-libuš B/S/r 1,20

pozn.: imisní limit = 6 ng.m-3

zdroj: čhMú

b1.3.3.11 benzo[a]pyren

jednou z toxikologicky nejzávažnějších znečišťujících látek je benzo[a]pyren. u benzo[a]pyrenu, stejně jako u 
některých dalších polycyklických aromatických uhlovodíků (pah), jsou prokázány karcinogenní účinky na lidský 
organismus (iarc 2014)11. příčinou jeho vnosu do ovzduší, stejně jako ostatních pah, je jednak nedokonalé spalo-
vání fosilních paliv ve stacionárních a mobilních zdrojích, ale také některé technologie jako výroba koksu a železa. 
Mezi hlavní zdroje benzo[a]pyrenu v čr patří lokální vytápění domácností a silniční doprava.

v roce 2014 byl benzo[a]pyren v praze sledován na dvou lokalitách (praha 4-libuš a praha 10-šrobárova). překro-
čení imisního limitu bylo zaznamenáno na lokalitě praha 4-libuš (1,07 ng.m-3). v meziročním srovnání nenastala 
významná změna. Koncentrace benzo[a]pyrenu v období od roku 2000 dosáhly nejvyšší hodnoty v roce 2006. od 
poklesu  v roce 2007 nevykazují výrazný trend a na obou stanicích kolísají kolem limitní hodnoty 1 ng.m-3. imisní 
limit pro benzo[a]pyren je v praze překračován každoročně.

průměrné měsíční koncentrace vykazují charakteristický roční chod. Koncentrace benzo[a]pyrenu v jednotlivých 
letech narůstají se začátkem topné sezóny (září) a dosahují maximálních hodnot v zimních měsících. S koncem 
topné sezóny (květen) klesají až na minimum v letních měsících, kdy nepůsobí lokální sezónní zdroje a navíc do-
chází k chemickému či fotochemickému rozkladu benzo[a]pyrenu.

Tab. B1.3.25: Vývoj ročních charakteristik benzo[a]pyrenu, Praha, 2005–2014

[ng.m-3] lv 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

roční 
průměr

1,00 1,53 2,18 1,13 1,21 1,11 1,02 1,05 0,99 1,11 1,01

pozn.: údaje za výběr stanic charakteristických pro aglomeraci praha, dlouhodobě sledovaných s požadovaným minimálním po-
čtem měření za roky 2005-2014 p4-libuš, p10-šrobárova

zdroj: čhMú

1 iarc, 2014. agents classified by the iarc Monographs, volumes 1–109. list of classifications by alphabetical order. lyon: 
iarc. [online]. [cit. 1. 7. 2014]. dostupné z WWW / available at: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAl-
phaOrder.pdf.

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf
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Obr. B1.3.17: Roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší v letech 2004–2014

Obr. B1.3.21: Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v letech 2004–2014

zdroj: čhMú

zdroj: čhMú
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Obr. B1.3.19: Vývoj ročních charakteristik benzo[a]pyrenu, Praha, 2006–2014

zdroj: čhMú 

Obr. B1.3.20: Měsíční průměry koncentrací benzo[a]pyrenu v letech 2006–2014

Tab. B1.3.26: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu, Praha, 2014

poř. č. lokalita klasifikace
roční koncentrace

[ng.m-3]

1 praha 4-libuš B/S/r 1,07

2 praha 10-šrobárova B/u/rc 0,95

pozn.: imisní limit = 1 ng.m-3

zdroj: čhMú

zdroj: čhMú
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b1.3.3.12 trendy ročních imisních charakteristik sO2, pm10, pm2,5, nO2 a cO v období 2000–2014

dlouhodobý trend vývoje znečištění oxidem siřičitým, částicemi pM10, oxidem dusičitým a oxidem uhelnatým 
v aglomeraci praha za období 2000–2014 je zřetelný z tabulek a grafů uvedených v předchozích částech ka-
pitoly, vždy u příslušných látek – obrázky B1.3.2 (So2), B1.3.4 (pM10), B1.3.5 (pM2,5), B1.3.9 (no2), B1.3.13 (co). 
v tabulkách a grafech, kde se hodnocení týká vývoje ročních charakteristik koncentrací znečišťujících látek, byly 
použity pouze stanice, které měřily v celém sledovaném období. trend imisních charakteristik pro pM10, no2 
a So2 je tedy hodnocen na základě dat ze stanic, pro které existuje ucelená časová řada od roku 2000. na tomto 
místě přinášíme souhrnný komentář.

v 2. polovině 90. let minulého století došlo ke strmému poklesu koncentrací pM10. v období po roce 2000 byl 
zaznamenán opětovný nárůst, přičemž maximálních hodnot bylo (v důsledku nepříznivých rozptylových pod-
mínek v únoru a prosinci a podnormálního množství srážek) dosaženo roce 2003. od té doby imise v celko-
vém trendu klesají, přestože se mezi jednotlivými roky objevuje kolísání, zejména v důsledku meteorologických 
a rozptylových podmínek. vyšší koncentrace pM10 tak byly naměřeny např. v letech 2006 a 2010. Koncentrace 
v roce 2014 oproti roku 2013 mírně vzrostly. průměrné roční koncentrace pM10 zůstávají pod hodnotou svého 
imisního limitu od roku 2004 včetně. naopak 36. nejvyšší denní koncentrace pM10 vzhledem k hodnotě denního 
imisního limitu kolísají.

Sestupný trend koncentrací no2 v 90. letech byl v roce 2000 zastaven a naopak koncentrace stoupaly až do roku 
2003, kdy dosáhly přibližně úrovní koncentrací v roce 1996. vyšší koncentrace no2 v roce 2003 byly důsledkem 
již zmíněných nepříznivých rozptylových podmínek a i podnormálního množství srážek. od roku 2003 imisní 
charakteristiky no2 nevykazují výrazné trendy – v celkovém trendu klesají, meziročně se však objevují výkyvy 
zejména v důsledku převažujících meteorologických a rozptylových podmínek. K nárůstu roční průměrné i 19. 
nejvyšší hodinové koncentrace došlo v roce 2006. v případě 19. nejvyšší hodinové koncentrace byl nárůst za-
znamenán také v roce 2010. od počátku hodnoceného období se imisní charakteristiky pro no2 drží pod úrovní 
svých imisních limitů.

v 90. letech minulého století došlo samozřejmě k výraznému snížení i imisních koncentrací So2. od roku 2000 
imisní charakteristiky nevykazují výrazný trend. Maximální roční průměrné koncentrace byly zaznamenány 
v roce 2002, v případě 4. nejvyšších  denních koncentrací bylo nejvyšších hodnot dosaženo v letech 2003 a 2006.

Maximální denní 8hodinové klouzavé průměry koncentrací oxidu uhelnatého na pražských lokalitách leží ve 
sledovaných letech pod dolní mezí pro posuzování kvality ovzduší, nicméně hodnoty na některých dopravních 
lokalitách v praze patří z pohledu celé republiky dlouhodobě k téměř nejvyšším. Koncentrace benzo[a]pyrenu 
v období od roku 2000 dosáhly nejvyšší hodnoty v roce 2006, od té doby nevykazují výrazný trend a na obou 
stanicích kolísají kolem limitní hodnoty 1 ng.m-3.

b1.3.3.13 Oblasti s překročením imisních limitů z hlediska ochrany lidského zdraví v aglome-
raci hl. m. praha v letech 2006–2014

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění stanovuje imisní limity pro vybrané znečišťující látky 
bez dalšího rozlišení na imisní a cílové imisní limity. od roku 2012 jsou tak vymezovány oblasti s překročením 
imisních limitů hromadně pro všechny znečišťující látky, které jsou sledovány z hlediska ochrany lidského zdraví, 
tzn. pro roční průměrné koncentrace pM10, pM2,5, no2, olova a benzenu, překračování 8hodinového limitu co, pře-
kračování denních limitů pro pM10 a So2 a překračování hodinových imisních limitů pro So2 a no2 (imisní limity 
stanoveny bodem 1 přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; dříve imisní limity), dále pro roční prů-
měrné koncentrace benzo[a]pyrenu, kadmia, arsenu a niklu a pro nejvyšší max. denní 8hodinovou koncentraci 
přízemního ozonu (imisní limity stanoveny bodem 3 a 4 přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; 
dříve cílové imisní limity).

následně lze konstatovat, že oblasti s překročením imisních limitů byly v roce 2014 vymezeny na 75,8 % území 
aglomerace praha (v roce 2013 na 59,6 %). při podrobnější analýze je jasné, že vymezení těchto oblastí na území 
aglomerace praha je v naprosté většině zapříčiněno překročením ročního imisního limitu pro benzo[a]pyren, 
v menší míře překročením denního imisního limitu pro suspendované částice pM10 a ročního imisního limitu pro 
no2. rozšíření vymezené oblasti s překročením imisních limitů v roce 2014 oproti roku 2013 je dáno zejména 
zvětšením oblasti na území aglomerace praha, na které došlo k překročení imisního limitu pro benzo[a]pyren.
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z důvodu návaznosti na hodnocení v předešlých letech byla zvláště vymezena i území s překročením imisních 
limitů stanovených bodem 1 zákona č. 201/2012 Sb. (dříve oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší tzv. ozKo). do 
roku 2009 byly hodnoty imisních limitů navýšené o definované meze tolerance (Mt); od roku 2010 dochází ke 
změně v hodnocení, kdy hodnota mezí tolerancí pro imisní limity je nulová. 

K vymezení těchto oblastí dochází nejčastěji v důsledku nadlimitních 24hodinových koncentrací suspendova-
ných částic pM10 a oxidu dusičitého. Během let 2006–2013 byly tyto oblasti stanoveny na 1 až 93,3 % území 
aglomerace. nejhorší situace (93,3 % území s překročením lv) nastala v roce 2006, tedy v roce, kdy vysoké kon-
centrace znečišťujících látek byly dány zejména zhoršenými rozptylovými podmínkami nejen na území prahy, ale 
téměř v celé české republice. v roce 2014 byly oblasti s překročením imisních limitů stanovených bodem 1 záko-
na č. 201/2012 Sb. (dříve tzv. ozKo) vymezeny na 6 % území aglomerace praha (v roce 2013 na 1 %, v roce 2012 
na 6,8 % území). Mapy s vyznačením ozKo za roky 2006–2011 jsou k dispozici v předešlých vydáních ročenky 
praha životní prostředí.

b1.3.3.14 index kvality ovzduší na stanicích v aglomeraci praha v roce 2014

index kvality ovzduší (dále jako iKo) je ukazatel, který podává agregovanou informaci o aktuální kvalitě ovzduší 
na konkrétní měřicí stanici. Stanovení iKo je založeno na vyhodnocení hodinových koncentrací oxidu siřičitého 
(So2), oxidu dusičitého (no2), suspendovaných částic pM10, 8hodinových klouzavých koncentrací oxidu uhelna-
tého (co) a v letním období (1. 4. – 30. 9.) 1hodinnových koncentrací přízemního ozonu (o3). pro analýzy mimo 
letní období jsou koncentrace o3 brány v potaz v úrovni, která odpovídá 1. stupni iKo, tedy velmi dobré kvalitě 
ovzduší. tímto postupem nedochází k ovlivnění stanovení celkového iKo ani ke zkreslení skladby iKo pro o3 ve 
sloupcových grafech, které ilustrují situaci během celého roku.

Mezní hodnoty pro jednotlivé kategorie iKo (tab. B1.3.28) jsou odvozeny od imisních limitů, u přízemního ozo-
nu od informativních a varovných prahových hodnot. ve výpočtu jsou pro pM10 použity 1hodinové průměrné 
koncentrace, protože lépe vystihují aktuální stav (meze pro 1hodinové koncentrace byly odvozeny na základě 
statistické analýzy mezi 24hodinovými a 1hodinovými koncentracemi). 

index kvality ovzduší je zjišťován pro každou veličinu v dané lokalitě zvlášť a prezentován je nejvyšší z nich. ob-
vyklá je i situace, kdy iKo nabývá stejné hodnoty pro dvě i více znečišťujících látek.

v roce 2014 byl iKo vyhodnocen na celkově 5 stanicích. jednalo se o čtyři stanice městské či předměstské poza-
ďové (praha 2-riegrovy sady, praha 4-libuš, praha 6-Suchdol a praha 8-Kobylisy) a jednu stanici dopravní (praha 
9-vysočany). na těchto stanicích byly měřeny minimálně tři následující látky: oxid dusičitý (no2), suspendované 
částice pM10 a přízemní ozon (o3). Skladba iKo na lokalitách, včetně dílčích iKo stanovených pro jednotlivé látky, 

Obr. b1.3.21: vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu 
zdraví, 2013 a 2014 

2013                    2014

zdroj: čhMú
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je znázorněna v grafech (obr. B1.3.27). zastoupení jednotlivých kategorií iKo na uvedených stanicích je pak pre-
zentováno i v mapě (obr. B1.3.27). 

index kvality ovzduší pro jednotlivé stanice byl vyhodnocen pouze v případě, že byla v dané hodině dostupná 
měření všech tří hlavních sledovaných látek, tedy oxidu dusičitého (no2), suspendovaných částic pM10 a přízem-
ního ozonu (o3). výpadek měření oxidu uhelnatého (co) či oxidu siřičitého (So2), na stanicích kterého je měří, 
nebyl brán jako důvod pro vyloučení výpočtu iKo (jak je patrné z obr. B1.3.22, tyto látky nejsou určující pro 
hodnotu iKo).

na stanici praha 4-libuš nebyl splněn cíl pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění, tj. mini-
mální sběr údajů je 90 %. na tuto okolnost je dále upozorněno (tab. B1.3.27). 

index kvality ovzduší nabývá šesti stupňů (tab. B1.3.28), tj. od hodnocení kvality ovzduší jako velmi dobré (1. stu-
peň indexu) po hodnocení kvality ovzduší jako velmi špatné (6. stupeň indexu).

Tab. B1.3.27: Přehled stanic, pro které byl vyhodnocen index kvality (IKO) ovzduší během roku 2014
stanice klasifikace sběr údajů měřené znečišťující látky, jejichž koncentrace byly použité pro výpočet ikO

praha 2-riegrovy sady městská 96 % no2, pM10, o3, So2

praha 4-libuš předměstská 88 % no2, pM10, o3, So2, co

praha 6-Suchdol předměstská 97 % no2, pM10, o3, So2

praha 8-Kobylisy předměstská 91 % no2, pM10, o3

praha 9-vysočany dopravní 94 % no2, pM10, o3

zdroj: čhMú

Tab. B1.3.28: Stanovení dílčího indexu kvality ovzduší na základě koncentrací znečišťujících látek

index kvalita ovzduší
sO2  
1h  

[µg.m-3]

nO2  
1h  

[µg.m-3]

pm10  
1h  

[µg.m-3]

O3  
1h  

[µg.m-3]

cO  
8h  

[µg.m-3]

1 velmi dobrá 0 – 25 0 – 25 0 – 20 0 – 33 0 – 1 000

2 dobrá > 25 – 50 > 25 – 50 > 20 – 40 > 33 – 65 > 1 000 – 2 000

3 uspokojivá > 50 – 120 > 50 – 100 > 40 – 70 > 65 – 120 > 2 000 – 4 000

4 vyhovující > 120 – 350 > 100 – 200 > 70 – 90 > 120 – 180 > 4 000 – 10 000

5 špatná > 350 – 500 > 200 – 400 > 90 – 180 > 180 – 240 > 10 000 – 30 000

6 velmi špatná > 500 > 400 > 180 > 240 > 30 000

zdroj: čhMú

kvalita ovzduší vyhodnocená pomocí indexu kvality ovzduší na jednotlivých stanicích

následující hodnocení se týká kvality ovzduší na jednotlivých stanicích, založené na nejširším dostupném spek-
tru měřených znečišťujících látek adekvátních pro výpočet iKo. na všech níže uvedených stanicích převažova-
la v roce 2014 dobrá a uspokojivá kvalita ovzduší (odpovídající 2. a 3. stupni iKo). vyhovující a špatná kvalita 
ovzduší (odpovídající 4. a 5. stupni iKo) se vyskytovala převážně v chladném období roku v důsledku zvýšených 
koncentrací pM10 nebo (v menší míře) v letních měsících v důsledku zvýšených koncentrací o3. velmi špatná kva-
lita ovzduší (odpovídající 6. stupni iKo) byla zaznamenána v naprosto výjimečných případech, a to v důsledku 
zvýšených koncentrací pM10 souvisejících s novoročními oslavami, emisemi z vytápění v chladném období roku 
či zhoršenými rozptylovými podmínkami.

praha 2-riegrovy sady

na městské stanici praha 2-riegrovy sady byly v roce 2014 standardně měřeny suspendované částice pM10, no2, 
o3 a So2. Kvalita ovzduší byla na této lokalitě ovlivněna zejména pM10, no2 a o3. Koncentrace So2 v naprosté vět-
šině případů (99,9 %) nabývaly hodnot, které odpovídají velmi dobré kvalitě ovzduší. velmi dobrá kvalita ovzduší 
byla zaznamenána v 13,7 % hodnocených hodin během roku 2014. dobrá (49,3 % hodin) a uspokojivá (32,9 %) 
kvalita ovzduší převažovaly. vyhovující kvalita ovzduší byla vyhodnocena pro 3,2 % hodin, špatná pro 0,8 % 
hodin. velmi špatná kvalita ovzduší byla na této stanici během roku 2014 zaznamenána pouze během 5 hodin.
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praha 4-libuš 

na předměstské stanici praha 4-libuš byly v roce 2014 standardně měřeny suspendované částice pM10, no2, 
o3, co a So2. Kvalita ovzduší byla na této lokalitě ovlivněna zejména pM10, no2 a o3. Koncentrace So2 resp. co 
v naprosté většině případů (99,8 % resp. 99,4 %) nabývaly hodnot, které odpovídají velmi dobré kvalitě ovzduší. 
velmi dobrá kvalita ovzduší byla na této stanici zaznamenána v 14,0 % hodnocených hodin během roku 2014. 
dobrá (45,6 % hodin) a uspokojivá (34,5 %) kvalita ovzduší převažovaly. vyhovující kvalita ovzduší byla zazna-
menána v 5 % hodin, špatná v 0,8 % hodin. velmi špatná kvalita ovzduší byla na této stanici během roku 2014 
zaznamenána pouze ve 4 hodinách.

praha 6-suchdol 

na předměstské stanici praha 6-Suchdol byly v roce 2014 standardně měřeny suspendované částice pM10, no2, 
o3 a So2. Kvalita ovzduší byla na této lokalitě ovlivněna zejména pM10, no2 a o3. Koncentrace So2 v naprosté vět-
šině případů (99,7 %) nabývaly hodnot, které odpovídají velmi dobré kvalitě ovzduší. velmi dobrá kvalita ovzduší 
byla zaznamenána v 14,3 % hodnocených hodin během roku 2014. na této stanici taktéž převažovala dobrá 
(40,0 % hodin) a uspokojivá (39,2 %) kvalita ovzduší. vyhovující byla zaznamenána v 5,2 % hodin, špatná v 1,2 % 
hodin. velmi špatná kvalita ovzduší byla na této stanici během roku 2014 zaznamenána pouze během 5 hodin. 

praha 8-kobylisy 

na předměstské stanici praha 8-Kobylisy byly v roce 2014 standardně měřeny suspendované částice pM10, no2, 
o3. velmi dobrá kvalita ovzduší byla zaznamenána v 16,1 % hodnocených hodin během roku 2014. převažovala 
dobrá (51,1 % hodin) a uspokojivá (30,5 %) kvalita ovzduší. vyhovující byla zaznamenána ve 2,0 % hodin, špatná 
během 0,3 % hodin. velmi špatná kvalita ovzduší byla na této stanici zaznamenána pouze během 3 hodin. 

praha 9-vysočany

na dopravní stanici praha 9-vysočany byly v roce 2014 standardně měřeny suspendované částice pM10, no2, 
o3. velmi dobrá kvalita ovzduší byla zaznamenána v 9,0 % hodnocených hodin během roku 2014. převažovala 
dobrá (50,6 % hodin) a uspokojivá (36,3 %) kvalita ovzduší. vyhovující byla zaznamenána ve 3,0 % hodin, špat-
ná během 1,1 % hodin. velmi špatná kvalita ovzduší byla na této stanici zaznamenána pouze během 1 hodiny. 
vliv přízemního ozonu (o3) na kvalitu ovzduší není na dopravních stanicích tak výrazný jako na stanicích měst-
ských a předměstských, kde koncentrace o3 nabývají vyšších hodnot z důvodu nižší intenzity odbourávání o3 
v ovzduší. Kvalita ovzduší na této stanici je tedy určována zejména koncentracemi no2 a pM10.
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Obr. B1.3.22: Dílčí indexy kvality ovzduší pro jednotlivé látky (NO2, PM10, SO2, O3, CO) a celkový index kvality 
ovzduší (IKO) na stanicích v aglomeraci Praha v roce 2014 

a) Praha 2-Riegrovy sady (městská stanice)   b) Praha 4-Libuš (předměstská stanice)

c) Praha 6-Suchdol (předměstská stanice)   d) Praha 8-Kobylisy (předměstská stanice)

e) Praha 8-Vysočany (dopravní stanice)

zdroj: čhMú
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Obr. B1.3.23: Index kvality ovzduší vypočítaný na základě koncentrací NO2, PM10 a O3 na jednotlivých stanicích 
v aglomeraci Praha v roce 2014 – zastoupení jednotlivých hodnot indexu

zdroj: čhMú

Koncentrace no2, pM10 a o3 byly měřeny na všech uvedených stanicích. na základě koncentrací těchto tří zne-
čišťujících látek je tedy možné srovnání situace. z obr. B1.3.27 vyplývá, že na městských a předměstských poza-
ďových stanicích je kvalita ovzduší srovnatelná – skladba indexu kvality ovzduší je přibližně stejná. na dopravní 
stanici praha 9-vysočany bylo v porovnání s pozaďovými stanicemi zaznamenána mírně odlišná (i když statistic-
ky nevýznamná) skladba iKo během roku 2013. tzn., že na stanici praha 9-vysočany byl ve větším počtu případů 
zastoupen třetí a čtvrtý stupeň indexu kvality ovzduší (uspokojivá a vyhovující kvalita ovzduší) a naopak méně 
byl zastoupen první stupeň (velmi dobrá kvalita ovzduší) v porovnání se zbývajícími, pozaďovými stanicemi. 
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b1.3.4 mOnitOrinG prekUrZOrů OZOnU ve venkOvním OvZdUŠí
Mezi prekurzory ozonu řadíme zejména těkavé organické uhlovodíky, které při určité intenzitě slunečního zá-
ření, teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a dalších faktorů indukují v přízemní vrstvě atmosféry fotochemický 
proces, jehož reakčním produktem je přízemní ozon. Kinetiku tohoto chemického procesu významně ovlivňuje 
koncentrace prekurzorů v ovzduší. přízemní ozon má negativní vliv na lidské zdraví, zejména na dýchací cesty, 
proto se v členských státech evropské unie věnuje zvýšená pozornost přítomnosti prekurzorů v atmosféře.

český hydrometeorologický ústav provádí od roku 1994 pravidelný monitoring prekurzorů přízemního ozonu 
v ovzduší na observatoři praha 4-libuš. odběry se provádí dvakrát týdně po celý rok vždy v pondělí a čtvrtek ve 
14 hodin Seč. vzorky jsou odebírány do speciálních kanystrů po dobu 3 minut. ihned po odběru následuje ana-
lýza na plynovém chromatografu. za rok je provedeno přes 100 analýz ovzduší k získání dat pro výpočet ročního 
průměru. výsledky analýz jednotlivých organických uhlovodíků jsou součásti imisní databáze informační systém 
kvality ovzduší (iSKo).

průměrné roční koncentrace většiny voc na stanici praha-libuš vykazují během 20 let monitoringu statisticky 
významný sestupný trend, který reflektuje pokles emisí voc jak v čr, tak celém středoevropském prostoru. vý-
jimkou je pouze isopren, který je přírodního původu, vzniká rozkladem terpenoidních sloučenin v listech a jehličí.

graf reprezentuje celoroční průběh měsíčních průměrných koncentrací vybraných prekurzorů ozonu. z grafu je 
zřejmé, že koncentrace prekurzorů dosahují maxima v zimních měsících, kdy je zvýšený výskyt inverzních situací 
a nejsou příznivé podmínky pro vznik přízemního ozonu – tedy nedochází k odčerpání prekurzorů z ovzduší. 
v letním období naopak koncentrace klesají, s výjimkou isoprenu. v zimě je jeho koncentrace téměř zanedba-
telná. Koncentrace všech prekurzorů významně závisí na směru proudění větru a rozptylových podmínkách. 
z průběhu grafů je též patrné, že koncentrace vybraných uhlovodíků spolu korespondují – snížení nebo zvýšení 
koncentrací se projeví v celé skupině uhlovodíků.

Obr. B1.3.24: Koncentrace vybraných prekurzorů ozonu na stanici Praha 4-Libuš, 2014

b1.3.5 atmOsférická depOZice, kvalita srážek
atmosférickou depozici lze rozdělit na dvě základní složky – mokrou  a suchou. v prostředí města se znečištěným 
ovzduším má významný vliv suchá složka depozice, jejíž velikost je přímo úměrná imisním koncentracím jednotli-
vých znečišťujících látek. zvýšené koncentrace některých iontů ve srážkách včetně suché depozice mají v prostředí 
města negativní vliv především na stavební materiály, dále na městskou vegetaci a povrchové a podzemní vody. 

chemické složení atmosférických srážek je na území prahy od roku 2013 dlouhodobě sledováno pouze na lo-
kalitě praha 4-libuš, kde měření zajišťuje český hydrometeorologický ústav. jsou zde sledovány koncentrace 
hlavních složek v čistých srážkách (tzv. wet-only) v týdenním intervalu. jedná se o odběr pouze v době srážkové 
události bez příměsi prašného spadu. 

zdroj: čhMú
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hlavní složkou srážek jsou sírany a dusičnany, jejichž obsah je určující pro kyselost srážkových vod. ze srovnání 
hodnot mokré a suché depozice síry a oxidovaných forem dusíku pro českou republiku vyplývá, že mokrá de-
pozice je  přibližně  1,5krát vyšší než depozice suchá. na území s vyššími emisemi (především nox z dopravy), 
a tedy následně i imisemi, jakým je i praha, poměr výrazně klesá a může být i nižší než 1. 

naměřené výsledky potvrzují pokles koncentrací síranů ve srážkách a s tím související pokles depozice síry až na 
polovinu ve srovnání se začátkem devadesátých let 20. století. vývoj koncentrace a depozice dusičnanů naproti 
tomu není tak jednoznačný.  po prudkém poklesu hodnot dušičnanů v roce 2003 následuje období stagnace, ve 
kterém se střídají roky s vyššími a nižšími koncentracemi a depozicemi. celkově je však depozice stále nižší, než 
tomu bylo v průběhu 90. let 20. století.

v tabulce B1.3.29 jsou uvedeny podrobné údaje za rok 2014. vývoj roční mokré depozice pro vybrané ionty pak 
charakterizují grafy v obrázku B1.3.25.

Tab. B1.3.29: Kvalita srážek a atmosférická depozice, Praha 2014
průměrné roční koncentrace*  
a další ukazatele

praha 4-libuš
roční depozice**  
a další ukazatele

praha 4-libuš

Srážkový úhrn [mm] 667,7
Srážkový úhrn [mm] 667,7vodivost [µS.cm-1] 16

ph 5,05 79,8 5,9
na+ [µg.l-1] 64,2 na+ [mg.m-2] 53,3
K+ [µg.l-1] 740,8 K+ [mg.m-2] 42,9
nh4

+ [µg.l-1] 27,6 nh4
+ [mg.m-2] 494,6

Mg2+ [µg.l-1] 317,3 Mg2+ [mg.m-2] 18,4
ca2+ [µg.l-1] 3,6 ca2+ [mg.m-2] 211,9
Mn [µg.l-1] 7,4 Mn [mg.m-2] 2,4
zn [µg.l-1] 57,7 zn [mg.m-2] 4,9
fe [µg.l-1] 1,4 fe [mg.m-2] 38,5
pb [µg.l-1] 0,03 pb [mg.m-2] 0,9
cd [µg.l-1] 0,27 cd [mg.m-2] 0,02
ni [µg.l-1] 16,7 ni [mg.m-2] 0,18
f- [µg.l-1] 192,9 f- [mg.m-2] 11,2
cl- [µg.l-1] 1 701,8 cl- [mg.m-2] 128,8
no3

- [µg.l-1] 1 177,4 no3
- [mg.m-2] 1 136,3

So4
2- [µg.l-1] 1 178 So4

2- [mg.m-2] 786,2

pozn.:  * průměrné roční koncentrace vážené srážkovým úhrnem v rámci daného odběru
            ** roční atmosférická depozice iontů a kovů v atmosférických srážkách

zdroj: čhMú
Obr. B1.3.25: Vývoj roční mokré depozice hlavních složek na lokalitě Praha 4-Libuš, 1991–2014

zdroj: čhMú
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b1.4 vyhOdnOcení smOGOvéhO a reGUlačníhO systémU v praZe v rOce 2014 
b1.4.1 pOdmínky vZnikU a UkOnčení smOGOvých sitUací
Smogová situace je stav ovzduší mimořádně znečištěného oxidem siřičitým (So2), oxidem dusičitým (no2), sus-
pendovanými částicemi pM10 nebo troposférickým ozónem. vznik smogové situace je definován platnou legis-
lativou, a to zákonem o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., v platném znění (konkrétně §10 a příloha č. 6). Smogový 
varovný a regulační systém (SvrS) provozuje na základě pověření Ministerstva životního prostředí český hyd-
rometeorologický ústav (čhMú). reprezentativní stanice pro pM10, no2 a So2 byly zveřejněny ve věstníku Mžp 
9/2012 a aktuálně ve věstníku Mžp 9-10/2013. reprezentativní stanice pro ozon jsou stanoveny směrnicí čhMú 
a zveřejněny na jeho internetových stránkách. Smogová situace je vyhlašována při překročení informativní pra-
hové hodnoty a odvolávána při poklesu koncentrací pod informativní prahové hodnoty (tab. B1.4.1).

Tab. B1.4.1: Pravidla pro vyhlašování a odvolávání smogových situací a regulací (varování) 

prahová hodnota délka překro-
čení

počet stanic doplňující podmínka
Zkratka µg.m-3 interval

vyhlášení smogové situace

pM10

iph

100 24 h
2 dny (tj. 25 

hodin)
1 stanice

rostoucí trend klouzavých 12hodinových prů-
měrů pM10 alespoň na polovině stanic během 

posledních 6 hodin

no2 200 1 h 3 hodiny ---

So2 250 ---

o3 180 1 hodina ---

vyhlášení regulace (varování)

pM10

rph

150 24 h
3 dny (tj. 49 

hodin)
50 %

rostoucí trend klouzavých 12hodinových prů-
měrů pM10 alespoň na polovině stanic během 

posledních 6 hodin

no2 400 1 h 3 hodiny ---

So2 500 ---

o3 vph 240 1 hodina 1 stanice ---

odvolání

regulace (v případě o3 varování) nebo smogová situace se odvolá, pokud na žádné měřicí stanici reprezentativní pro úroveň 
znečištění v daném oblasti není překročena příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin 
(tedy pro pM10 je klouzavá 24h průměrná koncentrace nižší než příslušná prahová hodnota alespoň ve dvanácti po sobě násle-
dujících hodinách) a na základě meteorologické předpovědi se v průběhu následujících 48 hodin neočekávají meteorologické 
podmínky podmiňující smogovou situaci. 
časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny jestliže podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, aby v prů-
běhu nejbližších 48 hodin nastaly podmínky podmiňující smogovou situaci.

pozn.: zkratka iph označuje informativní, rph regulační a vph varovnou prahovou hodnotu. 

zdroj: čhMú

Tab. B1.4.2: Seznam reprezentativních stanic pro aglomeraci Praha 

pM10 a troposférický o3

ariea praha 2 – riegrovy sady

aliBa praha 4 – libuš

aStoa praha 5 – Stodůlky

aSuca praha 6  - Suchdol

aKoBa praha 8 – Kobylisy

So2 a no2

ariea praha 2 – riegrovy sady

aliBa praha 4 – libuš

aKoBa praha 8 – Kobylisy

zdroj: čhMú
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b1.4.2 smOGOvé sitUace v praZe
Během roku 2014 byla v praze vyhlášena jedna smogové situace z důvodu vysokých koncentrací troposféric-
kého ozónu (tab. B1.4.3). nejvyšší průměrná hodinová koncentrace 193,7 µg.m-3 byla dosažena 11. 6. 2014 na 
stanici praha 4 – libuš a nejvyšší osmihodinová průměrná koncentrace 160,3 µg.m-3 byla dosažena 18. 7. také na 
stanici praha 4 – libuš. Koncentrace opravňující vyhlášení varování nebyly dosaženy.

Tab. B1.4.3: Smogové situace pro aglomeraci Praha, vyhlášené v roce 2014 

typ situace
vyhlášení odvolání trvání

den a hodina Selč den a hodina Selč [hod]

o3 11.6.2014 15:37 11.6.2014 21:22 6

pozn.: Selč je Středoevropský letní čas.

zdroj: čhMú

Koncentrace oxidu siřičitého (So2) nepřekročily v praze v roce 2014 informativní prahovou hodnotu. Smogová 
situace z důvodů vysokých koncentrací So2 tedy vyhlášena nebyla.

Koncentrace oxidu dusičitého (no2) překročily v praze informativní prahovou hodnotu celkem 5x. všechna pře-
kročení nastala na stanici praha2 – legerova a jednalo se o pouze o jednohodinové překročení. z toho důvodu 
nebyla vyhlášena smogová situace kvůli vysokým koncentracím no2. 

Obr. B1.4.1: Maximální denní koncentrace NO2 s vyznačeným překročením  200 µg.m-3 na stanici Praha 2 – Le-
gerova v období od 1. 1. do 31. 12. 2014. 

zdroj: čhMú

nebyly ani splněny podmínky pro vyhlášení smogové situace z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných 
částic pM10 (tab. B1.4.1). denní průměrná koncentrace suspendovaných částic pM10 nepřekročila na žádné sta-
nici informativní prahovou hodnotu. hodnota denního imisního limitu 50 µg.m-3 byla překročen ve více jak 35 
dnech na šesti stanicích (obr. B1.4.3). nejvíce případů překročení (59x) hodnoty denního imisního limitu bylo 
dosaženo na stanici praha 8 – Karlín. z měsíčního hlediska bylo nejvíce překročení hodnoty denního imisního 
limitu dosaženo v březnu, celkem 143x. naopak nejméně překročení bylo pozorováno v srpnu (obr. B1.4.3). z re-
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prezentativních stanic naměřila nejvyšší denní průměrnou koncentrace 89,4 µg.m-3 stanice praha 2 – riegrovy 
sady dne 24. 1. 2014.

Obr. B1.4.2: Počet dní s překročením hodnoty denního imisního limitu 50 µg.m-3

pozn.: v období: 1. 1. – 31. 12. 2014. hodnota denního imisního limitu pro pM10 smí být překročena nejvýše 35x v průběhu roku. 
červeně jsou vyznačeny stanice, kde bylo překročeno vícekrát, tj., byl zde překročen imisní limit. 

zdroj: čhMú

Obr. B1.4.3: Počet překročení koncentrace hodnoty denního imisního limitu (50 µg.m-3) pro suspendované 
částice PM10 na stanicích  v Praze v jednotlivých měsících roku 2014 a maximální naměřené hodnoty v období: 
1.1 – 31. 12. 2014. 

zdroj: čhMú
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b4.1.3 meteOrOlOGické pOdmínky v praZe v rOce 2014
Kromě vlastních zdrojů znečišťování ovlivňují kvalitu ovzduší také meteorologické podmínky. Mají vliv na množ-
ství emisí z antropogenních i přírodních zdrojů, určují rozptylové podmínky, ovlivňují tvorbu sekundárních zne-
čišťujících látek v ovzduší (zejména vysoké teploty či intenzivní sluneční záření má vliv na zvýšené koncentrace 
troposférického ozónu) a odstraňování znečišťujících látek z ovzduší (trvání, typ a intenzita srážek).

teplotně byl rok 2014 mimořádně nadnormální s průměrnou roční teplotou 11 °c na stanici praha 4 – libuš, což 
je 2,1 °c nad dlouhodobým normálem 1971–2000. chladnější byl zejména srpen s průměrnou teplotou 17,5 °c 
(-0,8 °c pod normálem). naopak mimořádně nadnormální byl březen s  průměrem 8,1 °c (3,7 °c nad normálem) 
a dále listopad (3,4 °c nad normálem).

Srážkově byl rok 2014 normální. průměrný roční úhrn srážek na stanici praha4 – libuš činil 55,6 mm, tj. 129 % dlou-
hodobého průměru 1971–2000. Měsíce únor (12 % dlouhodobého průměru), červen (14 % dlouhodobého prů-
měru) a listopad (60 % dlouhodobého průměru) byly srážkově podnormální. nadnormální byly zejména červenec 
(226 % dlouhodobého průměru), říjen (209 % dlouhodobého průměru) a září (184 % dlouhodobého průměru).

rozptylové podmínky jsou určeny především stabilitou mezní vrstvy atmosféry a rychlostí proudění v této vrst-
vě. čím větší je stabilita mezní vrstvy, tím větší je schopnost atmosféry tlumit vertikální promíchávání vzduchu. 
Stabilita závisí na průběhu teploty s výškou: při nejstabilnějších situacích teplota vzduchu s výškou roste (inverz-
ní zvrstvení), při nestabilním zvrstvení teplota s výškou klesá rychleji, než by odpovídalo běžným podmínkám 
v atmosféře. jedna z možností, jak číselně vyjádřit rozptylové podmínky, je tzv. ventilační index (vi), který od-
povídá součinu výšky mezní vrstvy atmosféry a průměrné rychlosti větru v ní. takto vyjádřený ventilační index 
nabývá v podmínkách čr zpravidla hodnot od stovek do 30 000 m2∙s-1. Situace s nepříznivými rozptylovými 
podmínkami neznamená nutně vysoké koncentrace znečišťujících látek. opačně lze ale říci, že k výraznému 
a plošně rozsáhlému překračování imisních limitů dochází téměř výhradně za mírně nepříznivých a nepřízni-
vých rozptylových podmínek. 

na stanici praha 4 – libuš se v roce 2014 rozptylové podmínky oproti období 2004–2013 v devíti měsících roku 
zhoršily. Slabé zlepšení rozptylových podmínek nastalo pouze v únoru a výraznější v červnu a prosinci (obr. 
B1.4.4). nejlepší rozptylové podmínky v roce 2014 nastaly v červnu, v květnu a v prosinci, nejhorší v listopadu, 
lednu a v říjnu (obr. B1.4.5).

Obr. B1.4.4: Procentuální změna v zastoupení rozptylových podmínek v roce 2014 oproti průměru 2004–2013 
na stanici Praha 4 – Libuš (posuzováno ventilačním indexem VI) 

zdroj: čhMú
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Obr. B1.4.5: Roční chod procentuálního výskytu rozptylových podmínek na stanici Praha 4 – Libuš v roce 2014 
(posuzováno ventilačním indexem VI)

zdroj: čhMú

b1.4.3 meteOrOlOGické pOdmínky výskytU vysOkých kOncentrací OZOnU 
v rOce 2014
vysoké koncentrace ozonu v roce 2014 nastaly v  měsících v květnu (zejména od 21. do 22. 5. 2014), červnu (ze-
jména od 10. do 11. 6. 2014) a v  srpnu (zejména od 18. 8. do 27. 7. 2014). na obrázku 6 jsou blíže rozebrány me-
teorologické podmínky v červnu, kdy byla v aglomeraci praha vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých 
koncentrací troposférického ozónu (o3). 

Smogová situace z důvodů vysokých koncentrací ozónu o3 byla nejprve vyhlášena v aglomeraci o/K/f–M bez 
třinecka v úterý 10. 6. 2014 v odpoledních hodinách. nad střední evropou se udržovala oblast vyššího tlaku 
vzduchu a do čr proudil velmi teplý vzduch od jihozápadu. v čr převládalo slunečné počasí s nejvyššími den-
ními teplotami mezi 30 až 35 °c. ve středu 11. 6. odpoledne byla vyhlášena smogová situace také v aglomeraci 
praha. tentýž den přecházela v odpoledních až večerních hodinách přes čr od severozápadu zvlněná stude-
ná fronta, která s sebou přinesla výrazné ochlazení, velkou oblačnost s přeháňkami a bouřkami. za frontou se 
k nám od západu rozšířil výběžek vyššího tlaku vzduchu a po jeho přední straně začal proudit od severozápadu 
chladnější vzduch. Smogová situace v aglomeraci praha byla odvolána ve středu 11. 6. 2014 v nočních hodinách, 
v aglomeraci o/K/f–M bez třinecka ve čtvrtek 12. 6. v ranních hodinách.
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Obr. B1.4.6: Epizoda s vysokými koncentracemi ozonu na stanici Praha 4 – Libuš v červnu 2014

zdroj: čhMú
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b1.5 mOdelOvání kvality OvZdUŠí
hodnocení imisní situace na základě modelových výpočtů je vhodným nástrojem, který rozšiřuje informace ze 
sítí měřicích stanic, umožňuje detailně posoudit situaci v území a kvalifikovaně zhodnotit dopady plánovaných 
opatření. pro území hl. m. prahy je stěžejní projekt „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. prahy“ 
(projekt ateM), který probíhá od roku 1992, a to ve dvouletých cyklech.

v rámci této publikace jsou prezentovány výstupy projektu „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území 
hl. m. prahy – aktualizace 2014“ s využitím přepočtených hodnot pro imise pM10 (viz informace v kap. B1.2.3.1 
emise z dopravy). výstupem uvedeného projektu jsou informace o imisním zatížení hlavního města z pohledu 
sedmi znečišťujících látek: oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, benzenu, suspen-
dovaných částic pM10 a suspendovaných částic pM2,5, a to v roce 2013 (pozn.: návazné modelové hodnocení imis-
ní situace v praze proběhlo v roce 2016 z podkladů za rok 2015. výstupy z této aktualizace budou prezentovány 
ve zprávě o žp v praze 2015).

z výsledků hodnocení vyplývá, že pro období roku 2013 bylo z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší nejzásadnější 
snížení emisí znečišťujících látek z dopravy vlivem obměny vozového parku. nárůst celkového dopravního vý-
konu je oproti tomu jen málo významný.

změny v produkci emisí ostatních kategorií zdrojů jsou z hlediska celkové kvality ovzduší na území prahy již jen 
méně významné.

Konkrétní výsledky modelových výpočtů pro jednotlivé imisní charakteristiky jsou pak shrnuty v následujícím 
přehledu:

 • u oxidu siřičitého se na většině území hl. m. prahy pohybují hodnoty pod hranicí 4 µg.m-3, oproti předešlé 
etapě projektu byl zaznamenán převažující pokles imisní zátěže. ten se projevil zejména v centrální části 
města. imisní limit pro průměrné roční koncentrace So2 není stanoven.

 • nejvyšší hodnoty maximálních hodinových koncentrací So2 byly vypočteny lokálně v rozmezí 200 až 
300 µg.m-3, a to v úzkém pásu kolem teplárny Malešice, která je nejvýznamnějším zdrojem. oproti roku 2012 
došlo k poměrně výraznému nárůstu maximálních možných koncentrací v okolí teplárny Malešice, a to ze-
jména v souvislosti s nárůstem objemu okamžitých emisí. imisní limit pro maximální hodinové koncentrace 
oxidu siřičitého je stanoven ve výši 350 µg.m-3. jak ukazují výsledky modelových výpočtů, není tento limit 
překročen v žádné části hlavního města a kromě širšího okolí teplárny Malešice není třeba očekávat hodnoty 
nad hranicí 30 % imisního limitu..

 • nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého překračující 80 µg.m-3 byly vypočteny 
u radotínské cementárny, koncentrace v rozmezí 60–80 µg.m-3 pak lze očekávat jen v jejím širším okolí. Kon-
centrace mezi 40 a 60 µg.m-3 pak byly vypočteny kromě okolí cementárny dále v centrální části města (ulice 
Wilsonova, žitná, ječná, palackého most) a lokálně také v blízkosti jižní spojky (Barrandovský most, křížení 
s vídeňskou a chodovskou) a lokálně v prostoru letiště.

 • imisní limit je u průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého stanoven ve výši 40 µg.m-3. podle výsled-
ků modelových výpočtů je imisní limit překročen především v lokalitách: okolí cementárny v radotíně, cen-
trální část města (ulice Wilsonova, žitná, ječná, palackého most), lokálně v okolí jižní spojky (Barrandovský 
most, křížení s vídeňskou a chodovskou), areál letiště praha–ruzyně

 • nejvyšší pokles průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého o 4–8 µg.m-3 byl vypočten podél význam-
ných komunikací, plošný pokles zpravidla do 4 µg.m-3 byl zaznamenán v centrální části města. nejvyšší nárůst 
byl zaznamenán podél nového úseku novopacké, a to lokálně o 4–9 µg.m-3.

 • nejvyšší hodnoty maximálních denních koncentrací oxidu dusičitého (přes 400 µg.m-3) se mohou podle vý-
sledků modelových výpočtů vyskytnout při nepříznivých podmínkách v okolí radotínské cementárny. Kon-
centrace v rozmezí 200–400 µg.m-3 byly dále lokálně vypočteny podél nejvýznamnějších komunikací, jedná 
se zejména o jižní spojku, navazující úsek Spořilovské a Brněnské, v okolí křižovatky jižní spojky s ulicí průmy-
slovou, v centrální části města východně od ulice Wilsonova, severovýchodně od vítězného náměstí, v okolí 
křižovatky ulic Bělehradská a rumunská, lokálně podél pražského okruhu a v několika dalších, prostorově 
málo výrazných lokalitách.
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 • imisní limit pro maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 200 µg.m-3. překročení 
imisního limitu bylo vypočteno zejména v okolí radotínské cementárny a dále zejména v okolí významných 
dopravních tahů. jedná se zejména o jižní spojku, navazující úsek Spořilovské a dále navazující úsek Brněn-
ské, v okolí křižovatky jižní spojky s ulicí průmyslovou, v centrální části města východně od ulice Wilsonova, 
severovýchodně od vítězného náměstí, v okolí křižovatky ulic Bělehradská a rumunská, lokálně podél praž-
ského okruhu a v několika dalších, prostorově málo výrazných lokalitách.

 • nejvyšší průměrné roční koncentrace benzenu (cca 2–3 µg.m-3) byly zaznamenány v centrální části města, 
podél nejvíce zatížených komunikací s horší plynulostí dopravy (například ječná, žitná, Wilsonova). pásmo 
hodnot v rozmezí 1,5–3 µg.m-3 pak bylo vypočteno v souvislém pásmu od radlické přes janáčkovo nábřeží 
a palackého most směrem k severojižní magistrále a odtud podél ulice Wilsonova až k nábřeží Kpt. jaroše. 
lokálně pak byly vypočteny obdobné hodnoty v několika dalších oblastech (napojení plzeňské ulice a Stra-
hovského tunelu, okolí chotkovy ulice na rozhraní hradčan a Malé Strany, křižovatka ulic Milady horákové 
a Svatovítská nebo okolí ulic Strojnická či argentinská).

 • zlepšení imisní situace bylo vypočteno v celé centrální části prahy, v pásmu podél ulic ječná a žitná a dále 
Wilsonova lze očekávat snížení o více než 0,2 µg.m-3 (lokálně až okolo 0,8 µg.m-3), na okrajích prahy pak ze-
jména podél významněji zatížených komunikací, naopak nárůst koncentrací byl vypočten zejména v okolí 
mimoúrovňových křižovatek s novou částí komunikace novopacká, a to lokálně do 0,25 µg.m-3.  

 • nejvyšší vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce pM10 přesa-
hující 40 μg.m-3 (tj. hranici imisního limitu) byly vypočteny podél nejvíce zatížených komunikací (zejména 
jihozápadní úsek SoKp, Spořilovská ulice a okolí Barrandovského mostu). hodnoty 30 – 40 μg.m-3 byly kromě 
okolí uvedených komunikací vypočteny také v blízkém okolí dalších okružních komunikací (například jižní 
a štěrboholská spojka). Koncentrace 20 – 30 μg.m-3 byly naopak vypočteny již prakticky v celé centrální části 
prahy a podél dalších zatížených komunikací na okrajích města.

 • celkové rozložení imisní zátěže suspendovanými částicemi pM10 zůstává oproti předešlé etapě aktualizace 
obdobné, obecně bylo zaznamenáno spíše mírné snížení koncentrací, a to jak v okolí kapacitních komunika-
cí, tak i v oblastech mimo dopravně zatížené oblasti.

 • nejvyšší vypočtené hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce pM2,5 přesahují 
18 μg.m-3 a byly vypočteny podél nejvíce dopravně zatížených komunikací (opět se hlavně jedná o jihozá-
padní úsek SoKp, Spořilovská ulice a okolí Barrandovského mostu). Koncentrace pM2,5 nad 16 μg.m-3 se vy-
skytují kromě širšího území výše zmíněných komunikací také v dalších částech města (centrum a okolí jižní 
a štěrboholské spojky) a lokálně i v řadě dalších lokalit. hodnoty mezi 14 a 16 μg.m-3 je možné očekávat již ve 
značné části centra a podél více zatížených komunikací na okraji prahy. nižší koncentrace je možné očekávat 
pouze na okrajích města (mimo okolí zatížených komunikací a dalších zdrojů prašnosti).

 • stejně jako v případě částic pM10 lze konstatovat, že celkové rozložení imisní zátěže suspendovanými částice-
mi pM2,5 zůstává oproti předešlé etapě aktualizace obdobné. převažuje spíše mírný pokles koncentrací, a to 
opět jak v okolí kapacitních komunikací, tak i v oblastech mimo dopravně zatížené oblasti.
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b2 vOda

b2.1 pOvrchOvá vOda

b2.1.1 správa a sledOvání pOvrchOvých vOd v praZe
základní tepnu říční sítě na území hlavního města tvoří řeka vltava, resp. její dolní tok. u lahovic se do vltavy 
vlévá její nejvýznamnější přítok na území hlavního města Berounka. Kromě ní vltava dále přibírá řadu menších 
přítoků, ze kterých lze jmenovat dalejský či šárecký potok zleva, Břežanský a Kunratický potok, Botič či rokytku 
zprava. největší vodní plochy v praze představují přehrady – hostivařská a džbán. dále se zde vyskytují desítky 
rybníků, retenčních a dešťových usazovacích nádrží.

údaje o jakosti vody pro vybrané toky na území celé české republiky eviduje a zpracovává český hydromete-
orologický ústav (databáze arroW). údaje o jakosti povrchových vod vychází z realizace tzv. programů moni-
toringu povrchových vod, což zajišťují státní podniky povodí, vč. povodí vltavy, státní podnik. na obou velkých 
i menších tocích se na území hl. m. prahy i v jeho blízkém okolí nachází větší počet sledovaných profilů.

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 vlastní hodnocení zajišťuje MhMp.

b2.1.2 OdtOkOvé pOmĚry
průtok na řece vltavě byl za rok 2014 podprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 67 % dlouhodobého normálu 
(Qa – profil 1690 praha-zbraslav), dále hlavní přítok vltavy na území hlavního města – Berounka (Qa – profil 1980 
Berounka) byl rovněž z hlediska průtoku podprůměrný (70,0 % Qa). naopak vysoce nadprůměrný (155,4 % Qa) 
byl zaznamenán na profilu 2030 vraňany – vltava.

Tab. B2.1.1: Průměrné roční průtoky na vybraných profilech, 2007–2014
profil [Qa] (1986-2010) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1690 praha-zbraslav – vltava 103,7 67,4 98,4 118 144 88,5 92,9 165,6 69,1

2030 vraňany – vltava 152,4 121 113 161 196 144 134,1 236,9 101,0

1980 Beroun – Berounka 37,4 28,8 27,5 31 42,2 43,8 34,6 58,3 26,2

Qa (1986-2010) – dlouhodobý průměr

zdroj: čhMú 

Obr. B2.1.1: Průměrné roční průtoky na vybraných profilech, 1986–2014

zdroj: čhMú
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Obr. B2.1.2: Průměrné měsíční průtoky na vybraných profilech, 2011–2014

b2.1.3 jakOst vOdy
hodnocení jakosti vody se každoročně provádí podle normy čSn 75 7221 Klasifikace jakosti povrchových vod. 
oproti předešlé z roku 1989 byla norma na základě užívání v praxi zpřesněna a zároveň se přiblížila klasifikaci po- 
vrchových vod používané v členských státech eu. předmětem normy je jednotné určení třídy jakosti tekoucích 
povrchových vod – klasifikace, která slouží k porovnání jakosti na různých místech a v různém čase. povrchové 
vody se zařazují podle kvality do 5 tříd. jakost vody se klasifikuje na základě výsledků kontroly z delšího ucele-
ného období. nejkratší hodnocené období je jeden rok. při četnosti sledování 12 odběrů za rok se doporučuje 
výsledky kontroly jakosti vod klasifikovat pro dvouletí, aby pro výpočet charakteristické hodnoty bylo k dispozici 
alespoň 24 hodnot. je-li k dispozici méně než 11 hodnot (výsledků kontroly jakosti vod), nelze klasifikovat podle 
již výše zmíněné normy. jakost vody se klasifikuje zvlášť pro každý jednotlivý ukazatel. hodnocené ukazatele 
jsou členěny do pěti skupin. ve skupině rozhoduje ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace. o celkové 
klasifikaci jakosti vody v toku rozhoduje pak nejhorší klasifikace ze skupin.

Tab. B2.1.2: Definice tříd jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221
třída Klasifikace

i neznečištěná voda

ii Mírně znečištěná voda

iii znečištěná voda

iv Silně znečištěná voda

v velmi silně znečištěná voda

Tab. B2.1.3: Skupiny ukazatelů jakosti povrchových vod podle ČSN 75 7221
Skupina ukazatele

i obecné fyzikální a chemické ukazatele

ii Specifické organické látky

iii Kovy a metaloidy

iv Mikrobiologické a biologické ukazatele

v radiologické ukazatele

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

pr
ůt

ok
 [m

3 .s
-1

]

měsíc

1690 Praha-Zbraslav – Vltava 2030 Vraňany – Vltava 1980 Beroun – Berounka

zdroj: čhMú



Praha – Životní prostředí 2014

B2 voda 

88

jakost povrchové vody lze hodnotit rovněž podle nařízení vlády v platném znění (nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
ve znění nařízení vlády č. 23/2011 Sb.), kdy jsou porovnány zjištěné statistické hodnoty s normami environ-
mentální kvality (dále jen „neK“) příslušného ukazatele. ukazatele mají stanoveny neK zpravidla jako průměry, 
případně také maxima. na grafech obr. B2.1.3 jsou znázorněny průběhy průměrných ročních hodnot vybraných 
ukazatelů a jejich srovnání s příslušnou hodnotou neK.

b2.1.3.1 hodnocení jakosti povrchových vod v říčních profilech na území prahy a jeho bezprostředním okolí

pro hodnocení jakosti povrchových vod v říčních profilech na velkých tocích (vltava, Berounka) byly použity úda-
je převzaté od státního podniku povodí vltavy. zařazení sledovaných profilů do tříd jakosti podle čSn 75 7221 
bylo zpracováno na základě údajů za dvouleté období 2013–2014.

pozn.: vyhodnocení jakosti vody v drobných vodních tocích (potocích) je uvedeno v kap. B2.1.3.2.

Tab. B2.1.4: Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů – Vltava, Berounka; 2007–2014

profil
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Biochemická spotřeba kyslíku - BSK5 [mg.l-1]

1044 vrané n.vltavou 2,0 1,8 1,7 1,9 2,1 1,6 1,7 2,0

1045 praha podolí 2,4 2,8 2,0 2,2 3,0 2,6 2,5 2,6

1046 libčice n.vltavou 3,3 3,6 2,5 2,9 3,7 3,1 3,0 3,5

1090 praha lahovice 3,8 3,4 2,7 2,7 4,1 3,5 2,7 3,5

 chemická spotřeba kyslíku dichromanem - chSKcr [mg.l-1]

1044 vrané n.vltavou 18,7 15,1 17,0 18,5 18,5 17,4 22,1 20,8

1045 praha podolí 19,2 25,2 16,8 18,3 19,2 19,2 21,4 20,3

1046 libčice n.vltavou 19,3 17,8 18,2 19,1 20,0 19,9 22,2 21,8

1090 praha lahovice 22,9 18,8 19,3 18,2 22,6 23,0 19,2 21,3

 dusík dusičnanový - n-no3 [mg.l-1]

1044 vrané n.vltavou 2,33 2,63 2,71 3,55 3,75 2,55 3,47 2,2

1045 praha podolí 2,38 2,42 2,60 3,59 3,56 2,62 3,34 2,3

1046 libčice n.vltavou 2,78 2,90 3,08 3,98 4,55 2,99 3,68 2,9

1090 praha lahovice 2,39 2,68 2,87 3,93 3,74 2,91 4,25 3,1

 dusík amoniakální – n-nh4 [mg.l-1]

1044 vrané n.vltavou 0,03  *) 0,04 0,03 0,03 0,05 0,04 <0,03

1045 praha podolí 0,06 0,15 0,04 0,04 0,05 0,08 0,03 <0,03

1046 libčice n.vltavou 0,19 0,27 0,13 0,27 0,18 0,17 0,16 0,26

1090 praha lahovice 0,09 0,06 0,10 0,09 0,09 0,09 0,05 <0,03

 fosfor celkový [mg.l-1]

1044 vrané n.vltavou 0,06 0,05 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,08

1045 praha podolí 0,08 0,30 0,08 0,07 0,10 0,09 0,09 0,09

1046 libčice n.vltavou 0,14 0,12 0,11 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14

1090 praha lahovice 0,17 0,14 0,14 0,11 0,16 0,16 0,11 0,13
 *) více než polovina hodnot pod mezí stanovitelnosti – průměr se nepočítá

zdroj: povodí vltavy, státní podnik
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Obr. B2.1.3: Průběh průměrných ročních hodnot vybraných látek a srovnání s normami environmentální kvali-
ty podle NV č. 61/2003 Sb., ve znění NV č. 23/2011 Sb., 1995–2014
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Tab. B2.1.5: Třídy jakosti vod v povrchových tocích – Vltava, Berounka; 2013–2014

název
vl 1044  

vltava-vrané
vl 1045  

vltava-podolí
vl 1046  

vltava-libčice
be1090  

berounka- 
lahovice

a – Obecné, fyZikální a chemické UkaZatele iii iii iii iv

elektrolytická konduktivita i i i ii

rozpuštěné látky při 105°c i i i ii

nerozpuštěné látky při 105°c ii ii ii ii

Kyslík rozpuštěný iii i i i

chem.spotř.kyslíku [chSKMn] 0 ii 0 0

chem.spotř.kyslíku [chSK-cr] iii iii iii iii

Biochem.spotř.kyslíku [BSK-5] ii iii iii iii

uhlík organický celkový [toc] iii iii iii iii

absorbovatelné organické halogeny [aox] iii iii 0 iv

dusík amoniakální i i ii i

dusík dusičnanový ii ii ii ii

fosfor celkový ii ii iii iii

chloridy i i i i

Sírany i i i i

vápník i i i i

hořčík i i i i

b – specifické organické látky ii ii 0 ii

chlorbenzen i i 0 i

1,2-dichlorethan i i 0 i

1,1,2-trichlorethen i i 0 i

1,1,2,2-tetrachlorethen i i 0 i

chloroform i i 0 i

tetrachlormethan i i 0 i

lindan i 0 0 i

polychlorované bifenyly [pcB] i 0 0 i

Suma pau ii ii 0 ii

c – kovy a metaloidy ii ii ii ii

arsen ii ii ii ii

chrom i i i i

Kadmium i i i ii

Mangan ii ii 0 ii

Měď i i i i

nikl i i i i

olovo i i i i

rtuť i i i i

zinek i i i ii

železo celkové ii ii ii ii

d – mikrobiologické a biologické ukazatele iii iv v v

Saprobní index makrozoobentosu 0 0 0 ii

chlorofyl-a iii iv v v

Bakterie koliformní termotolerantní i i v i

enterokoky intestinální i 0 0 i

výsledná třída jakOsti iii iv v v

zdroj: povodí vltavy, státní podnik
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Obr. B2.1.4: Sledované profily na Vltavě a Berounce v Praze a okolí a výsledné třídy jakosti za období 2013–2014

zdroj: ocp MhMp 

B2.1.3.2 Hodnocení jakosti povrchových vod v drobných vodních tocích na území Prahy

Kvalita povrchových vod byla v období 2014-2015 dále hodnocena na 16 drobných vodních tocích v 38 profi-
lech. ve všech 38 sledovaných profilech drobných vodních toků bylo v povrchových vodách sledováno 18 uka-
zatelů (viz ukazatele v tab. B2.1.6, dále teplota a vodivost). v 33 profilech bylo sledování kvality povrchových 
vod prováděno s frekvencí 1 x za 2 měsíce. v 5 významných závěrových profilech větších toků (rokytka, Botič, 
Kunratický potok, dalejský potok litovicko – šárecký potok) bylo sledování kvality vod prováděno s frekvencí 
1 x za 1 měsíc. hodnocení za období 2014–2015 bylo nově doplněno celkovým hodnocením kvality vod od 
začátku sledování jednotlivých toků, tedy od r. 2001, 2006 nebo 2010. pro 21 profilů bylo hodnocení provede-
no v období 2001–2015, pro 2 profily na radotínském potoce bylo hodnocení provedeno v období 2006–2015 
a pro 15 profilů v období 2010–2015.

hodnocení kvality vody v tocích vychází z níže popsané metodiky, která vychází z  čSn 75 7221 „Klasifikace 
jakosti povrchových vod“ (novela z října 1998). pro potřeby vyhodnocení kvality povrchových vod v drobných 
tocích na území hl. města prahy nebylo hodnocení provedeno dle charakteristické hodnoty, jak uvádí norma 
čSn 75 7221, ale jednotlivé koncentrace byly přímo porovnávány s  limity pro pět tříd.

pro dvouletí 2014-2015 byla pro tabulkové zpracování jakost vody klasifikována pro každý měřený ukazatel 
zvlášť. po eliminaci maximální koncentrace byla pro každý ukazatel v dvouletí 2014-2015 určena výsledná třída 
každého ukazatele podle druhé nejhorší (nejvyšší) koncentrace. výjimkou bylo zatřídění ukazatele kyslíku, kde 
byla nejprve ze souboru dat vyloučena minimální hodnota, a zatřídění bylo provedeno podle druhé nejnižší 
hodnoty saturace kyslíku.
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pozn.: v podrobné textové části hodnocení kvality povrchové vody je každý sledovaný profil hodnocen a charakterizován v sa-
mostatné kapitole pomocí statistických veličin (medián, průměr, minimum, maximum) a výsledných tříd vybraných ukazatelů. 
první tabulka obsahuje ukazatele, které nejlépe charakterizují změny kvality vod (nl, o2, BSK5, chSKcr, n-no3, n-nh4, pcelk). v druhé 
tabulce je uvedeno šest kvalitativně nejhorších ukazatelů pro daný profil. pokud bylo nutné se v rámci výběru šesti nejhorších uka-
zatelů rozhodovat mezi několika ukazateli zařazenými do stejné třídy, pak rozhodoval vyšší počet měření zatříděných do této třídy, 
případně ukazatel ukazující na znečištění organickými látkami nebo množství živin (anorganický dusík, fosfor) ve vodě. podrobné 
vyhodnocení pro jednotlivé drobné vodní toky a jejich profily je publikováno na internetových stránkách pražská příroda na adre-
se: http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/kvalita-vody/.

po vyhodnocení a zatřídění všech analýz z jednotlivých profilů v období 2001-2015 bylo pro období 2014–2015 a zároveň pro 5letá 
období 2001–2005, 2006–2010 a 2011–2015 vypočteno a graficky koláčovými grafy znázorněno procento analýz spadajících do jednot-
livých tříd z čSn 75 7221 za výše uvedená období dvou, popř. pěti let viz obr. B2.1.6. 

Tab. B2.1.6: Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů – drobné vodní toky (vybrané profily), 2007–2014

profil
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Biochemická spotřeba kyslíku – BSK5 [mg.l-1]

Bo12c Botič – ústí 7,2 4,0 4,4 5,1 4,0 4,1 4,4 4,2

da15d dalejský potok - ústí 3,5 2,6 2,0 2,0 2,7 2,4 2,2 2,5

Ku14d Kunratický potok – ústí 4,4 4,3 2,8 4,2 4,0 4,88 5,2 5,8

ro13d rokytka - ústí 5,9 4,6 4,7 5,4 4,3 4,2 5,0 5,3

Sa16e litovicko-šárecký potok - ústí 6,2 5,1 3,3 3,8 3,9 4,3 6,3 4,1

 chemická spotřeba kyslíku dichromanem – chSKcr [mg.l-1]

Bo12c Botič – ústí 27,40 20,19 24,26 26,90 24,90 27,80 25,20 22,34

da15d dalejský potok - ústí 17,10 13,73 17,40 12,82 16,50 20,50 21,10 16,68

Ku14d Kunratický potok – ústí 25,65 21,86 20,84 26,83 25,20 31,65 32,20 30,88

ro13d rokytka - ústí 33,62 22,81 36,58 30,77 24,90 29,93 31,00 26,40

Sa16e litovicko-šárecký potok - ústí 32,88 31,53 23,18 25,30 21,80 31,35 31,50 21,56

 dusík dusičnanový – n-no3 [mg.l-1]

Bo12c Botič – ústí 2,94 2,77 4,19 5,34 4,78 3,09 4,77 3,02

da15d dalejský potok - ústí 4,78 4,80 5,01 5,32 5,66 5,56 5,91 4,64

Ku14d Kunratický potok – ústí 2,99 2,68 3,56 4,73 3,36 1,82 3,47 2,06

ro13d rokytka - ústí 2,68 2,71 2,95 4,48 3,55 2,94 4,06 2,27

Sa16e litovicko-šárecký potok - ústí 4,69 4,83 4,14 3,66 5,17 4,69 5,10 4,12

 dusík amoniakální – n-nh4 [mg.l-1]

Bo12c Botič – ústí 2,99 0,12 0,43 0,44 0,10 0,25 0,13 0,11

da15d dalejský potok - ústí 0,10 0,11 0,19 0,10 0,05 0,23 0,06 0,09

Ku14d Kunratický potok – ústí 0,09 0,10 0,08 0,18 0,06 0,07 14,66 0,09

ro13d rokytka - ústí 0,13 0,19 0,36 0,36 0,16 0,19 0,23 0,16

Sa16e litovicko-šárecký potok - ústí 0,11 0,11 0,05 0,20 0,14 0,18 0,15 0,08

 fosfor celkový [mg.l-1]

Bo12c Botič – ústí 0,51 0,15 0,25 0,37 0,27 0,21 0,16 0,22

da15d dalejský potok - ústí 0,29 0,30 0,33 0,29 0,25 0,26 0,28 0,27

Ku14d Kunratický potok – ústí 0,15 0,15 0,15 0,22 0,18 0,21 0,15 0,21

ro13d rokytka - ústí 0,31 0,20 0,26 0,22 0,16 0,16 0,15 0,19

Sa16e litovicko-šárecký potok - ústí 0,27 0,47 0,17 0,23 0,19 0,21 0,22 0,22

zdroj: ocp MhMp 

http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/kvalita-vody/
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Obr. B2.1.5: Vývoj průměrných ročních hodnot vybraných ukazatelů – drobné vodní toky
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Chemická spotřeba kyslíku 
dichromanem

BO12c - BOTIČ - ústí

DA15d - DALEJSKÝ potok - ústí

KU14d - KUNRATICKÝ potok - ústí 

Ro13d - ROKYTKA - ústí

SA16e - Litovicko-Šárecký potok - ústí

zdroj: ocp MhMp, lesy hl. m. prahy 
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Tab. B2.1.7: Vyhodnocení jakosti vod v povrchových tocích – drobné vodní toky (vybrané profily), 2014–2015, procentuální 
podíly zastoupení analýz spadajících do jednotlivých tříd jakosti
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Bo12c/5 
Botič – ústí

i 0,0 79,2 95,8 4,2 8,3 41,7 83,3 66,7 0,0 79,2 16,7 70,8 87,5 100,0 100,0 66,7 56,3 50,0

ii 29,2 8,3 4,2 58,3 62,5 54,2 12,5 29,2 20,8 20,8 83,3 29,2 12,5 0,0 0,0 20,8 27,9 20,8

iii 70,8 12,5 0,0 25,0 29,2 4,2 0,0 4,2 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 14,6 26,4

iv 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,8

v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

da15d/4 
dalejský 
potok – 
ústí

i 0,0 83,3 100,0 45,8 41,7 75,0 95,8 12,5 0,0 62,5 4,2 95,8 95,8 54,2 100,0 83,3 59,4 36,1

ii 4,2 8,3 0,0 37,5 45,8 16,7 4,2 75,0 4,2 37,5 12,5 4,2 0,0 45,8 0,0 16,7 19,5 27,8

iii 54,2 4,2 0,0 16,7 12,5 8,3 0,0 12,5 83,3 0,0 83,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 17,4 31,9

iv 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 4,2

v 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

 Ku14d/4 
Kunratický 
potok – 
ústí

i 0,0 75,0 100,0 4,2 8,3 20,8 100,0 83,3 4,2 62,5 4,2 20,8 87,5 95,8 100,0 95,8 53,9 62,5

ii 8,3 20,8 0,0 20,8 25,0 50,0 0,0 16,7 29,2 37,5 70,8 79,2 12,5 4,2 0,0 4,2 23,7 15,3

iii 83,3 4,2 0,0 58,3 66,7 29,2 0,0 0,0 66,7 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 22,2

iv 8,3 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0

v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sa16e 
litovicko-
-šárecký 
potok  – 
ústí

i 0,0 79,2 100,0 8,3 25,0 45,8 100,0 20,8 0,0 66,7 0,0 79,2 95,8 79,2 100,0 87,5 55,5 40,3

ii 0,0 12,5 0,0 50,0 41,7 37,5 0,0 66,7 33,3 33,3 70,8 16,7 0,0 20,8 0,0 4,2 24,2 33,3

iii 79,2 8,3 0,0 37,5 33,3 16,7 0,0 12,5 58,3 0,0 29,2 4,2 4,2 0,0 0,0 8,3 18,2 23,6

iv 20,8 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 2,8

v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ro13d/7 
rokytka – 
ústí

i 0,0 50,0 95,8 0,0 8,3 20,8 87,5 70,8 0,0 70,8 0,0 8,3 75,0 100,0 100,0 83,3 48,2 52,8

ii 0,0 37,5 4,2 41,7 29,2 41,7 8,3 29,2 33,3 29,2 8,3 79,2 16,7 0,0 0,0 12,5 23,2 23,6

iii 91,7 4,2 0,0 54,2 62,5 37,5 4,2 0,0 62,5 0,0 91,7 12,5 8,3 0,0 0,0 4,2 27,1 22,2

iv 8,3 8,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,4

v 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

zdroj: ocp MhMp
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Obr. B2.1.6: Sledované profily na drobných vodních tocích v Praze a vyhodnocení jakosti vod v těchto profilech 
za období 2014–2015 (procentuální podíly zastoupení analýz spadajících do jednotlivých tříd jakosti – celkem)

zdroj: ocp MhMp
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b2.2 pitná vOda

b2.2.1 ZásObOvání Obyvatelstva pitnOU vOdOU Z veřejné vOdOvOdní sítĚ

zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod je základní službou hl. m. prahy. K zajištění této 
služby je na území města již více než sto let systematicky budován vodohospodářský infrastrukturní majetek, 
který svým rozsahem a hodnotou představuje jednu z nejvýznamnějších položek majetkového vlastnictví města.

veřejná vodovodní síť v praze pro zásobování odběratelů pitnou vodou je od počátku roku 1998 ve správě akcio-
vé společnosti pražská vodohospodářská společnost, a. s. (pvS).

provozovatelem pražské vodovodní sítě je akciová společnost pražské vodovody a kanalizace, a. s. (pvK), člen sku-
piny veolia voda. Společnost pražské vodovody a kanalizace, a. s. zajišťuje výrobu a dodávku vody odběratelům 
na území města (částečně i v přilehlých oblastech), stejně jako měření spotřeby vody.

Minoritními provozovateli veřejných vodovodů jsou dále pražská teplárenská, a. s., 1. vodohospodářská společ-
nost, s. r. o., aQuaconSult, s. r. o., vodovody a kanalizace Beroun, a. s., eKoSySteM, s. r. o., vyKtera, spol. s r. o., 
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., letiště praha, a. s.

výroba vody

v listopadu 2013 došlo ke změně provozovatele úpravny vody želivka a části úpravny vody Káraný, kde byla od-
dělena část umělé infiltrace – úpravna vody Sojovice. provozovatelem úpravny vody želivka je společnost želivská 
provozní a, s. a provozovatelem úpravny vody Sojovice je společnost vodárna Káraný a.s. pro zachování kontinuity 
jsou dále uváděná čísla výroby vody zahrnující zmíněné úpravny vody celé tzv. Středočeské vodárenské soustavy.

v roce 2014 bylo ve Středočeské vodárenské soustavě vyrobeno celkem 110,3 mil. m3 pitné vody. z tohoto množ-
ství bylo předáno mimopražským odběratelům 16,3 mil. m3. v porovnání s rokem 2013 bylo vyrobeno o 4,2 mil. m3 
vody méně, tzn. pokles výroby vody o 4,3 %. velký meziroční pokles výroby vody byl způsoben zejména prudkými 
mrazy v únoru 2013 a následnou zvýšenou poruchovostí trvající až do dubna (zvýšená výroba v roce 2013). na-
opak v roce 2014 byly příznivé klimatické poměry a výroba i ztráty vody byly na historické minimální úrovni.

nejvýznamnější podíl výroby vody pro zásobování prahy zajišťuje úpravna vody želivka (73,5 %), dále úpravny vody 
Káraný (15,5 %) a Sojovice (11,0 %). zdroje vody leží mimo území města. úpravna vody podolí, která jako jediná leží na 
území města prahy, je v posledních letech využívána pouze jako záložní zdroj a v roce 2014 nevyráběla pitnou vodu.

pitnou vodou je zásobováno 1,25 mil. obyvatel hl. m. prahy a dalších téměř 180 tisíc obyvatel v sousedních regionech.

Tab. B2.2.1: Vývoj výroby pitné vody v Praze, 2002–2014

rok
počet obyvatel zásobených z veřej-

ného vodovodu
vyrobená voda pitná 

[tis. m3]
pitná voda k realizaci 

[tis. m3]
pitná voda k realizaci  

[l/osoba/den]

2002 1 154 000 145 061 132 521 315

2003 1 162 000 142 654 128 588 303

2004 1 165 000 136 427 122 203 287

2005 1 172 000 132 264 118 052 276

2006 1 184 000 131 366 116 250 269

2007 1 204 800 128 052 112 335 255

2008 1 226 700 125 438 108 913 243

2009 1 246 614 122 865 106 538 234

2010 1 254 520 121 525 105 697 231

2011 1 262 880 118 034 101 899 221

2012 1 243 421 117 868 101 182 223

2013 1 240 550 114 480 98 458 217

2014 1 250 150 110 294 93 224 204

zdroj: pvK, a. s.
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Obr. B2.2.1: Zdroje a distribuce pitné vody v Praze

zdroj: pvK, a. s

Obr. B2.2.2: Vývoj výroby pitné vody v jednotlivých vodárnách, 1986, 1990, 1996, 2000–2014
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spotřeba vody

Specifická spotřeba pitné vody v domácnostech se od roku 1990 snížila o více než 45 %. v současné době se pohybuje 
kolem 106 litrů na osobu za den. vývoj specifické spotřeby vody v domácnostech po roce 2000 uvádí následující obrázek.

Obr. B2.2.3: Vývoj specifické spotřeby pitné vody domácností v Praze, 2000–2014

na snížení spotřeby má vliv několik faktorů. jedním je výše ceny vodného a stočného, která se v praze pohybuje 
mírně pod celostátním průměrem, dalším pak dlouhodobá osvěta za účelem šetření vodou a masové rozšíření 
úsporných spotřebičů (úsporné splachování Wc, myčky, pračky, sprchové hlavice). pro další období očekáváme 
setrvalý mírný pokles spotřeby vody.

Pozn.: Od 1. 1. 2014 je cena vody v Praze 79,00 Kč.m-3 včetně DPH (vodné: 44,14 Kč.m-3 a stočné: 34,86 Kč.m-3).

v praze je evidováno celkem 99 949 domů, resp. 587 832 bytů, z toho 99,1 % je napojeno na veřejnou vodovodní 
síť (zdroj: čSú, census 2011, poslední sčítání obyvatelstva). veškerá dodávka vody je měřena odběratelskými vo-
doměry, resp. více než 99,8 %.

Pozn.: Celkem je v Praze 110 374 odběrových míst (fakturačních vodoměrů). Výjimkou je pouze 150 odběratelů, tj. 0,14 % 
z celkového množství, kteří mají odběr vody stanoven paušálem z důvodu technických obtíží osazení vodoměru.

ztráty vody se od roku 1996, kdy činily rekordních 46 %, daří úspěšně snižovat. jedním z významných opatření ke 
snižování ztrát je rozdělení vodovodní sítě na jednotlivé dílčí celky (zásobní pásma), které jsou nepřetržitě moni-
torovány a vyhodnocovány v součinnosti s aktivním vyhledáváním skrytých úniků vody a nasazování moderních 
on-line sytémů dohledu nad distribucí vody.

v roce 2014 dosahovaly ztráty pitné vody v distribuční síti 17,3 %. pvK soustavně vyvíjí činnosti pro další snižování 
ztrát vody a ve spolu- práci s pvS navrhuje opatření k systémovému snižování ztrát vody.

Tab. B2.2.2: Vývoj ztrát vody v distribuční síti v Praze, 2002-2013

rok
ztráty v distribuční síti  

[%]
rok

ztráty v distribuční síti  
[%]

2002 31,9 2008 20,8

2003 28,7 2009 21,0

2004 26,6 2010 21,6

2005 25,8 2011 21,1

2006 23,8 2012 21,4

2007 21,4
2013 20,3

2014 17,3

zdroj: pvK, a. s.
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Obr. B2.2.4: Ztráty vody v síti, 1990–2014

distribuce vody na území prahy je pro složitou konfiguraci terénu technicky velmi náročná. pro dopravu vody je 
k dispozici 3 547 km vodovodních řadů (bez přípojek), z toho 3 533 km řadů pro rozvod pitné vody, 661 km vo-
dovodních přípojek, 49 čerpacích stanic a 66 vodojemů o celkovém využitelném objemu 561 384 m3. vodovodní 
síť je rozdělena do 178 samostatných zásobních pásem, které dodávají vodu spotřebitelům.

Tab. B2.2.3: Distribuční síť pro zásobování pitnou vodou
délka vodovodní sítě 3 533 km

délka vodovodních přípojek 791 km

počet vodovodních přípojek 111 230 ks

počet havárií na vodovodních řadech a přípojkách 4 520 ks

počet odběrových míst (vodoměrů) 109 396 ks

počet čerpacích stanic 49 ks

počet vodojemů 66 ks

objem vodojemů 561 384 m3

zdroj: pvK, a. s.

vodovodní síť vykazuje vzhledem ke svému stáří, podmínkám uložení, dopravní zátěži, materiálové skladbě, ko-
rozním a dalším vlivům poměrně značnou poruchovost. z celkové délky pražské vodovodní sítě je přes 1 000 km 
(tj. téměř 1/3) starší než 60 let. na vodovodních řadech a přípojkách bylo v roce 2014 odstraněno celkem 4 520 
havárií, z toho 2 417 tekoucích, což je o 197 více, resp. o 198 tekoucích více než v předchozím roce. průměrná 
doba přerušení dodávky vody činila 7 hodin 23 minut, tj. o 33 minut méně než v předchozím roce.

z celkového množství bylo 83 havárií 1. kategorie (zásobování přerušeno pro více než 1 000 obyvatel) a 122 
havárií 2. kategorie. nejčastější příčinou havárie (93,6 % z celkového počtu) byla koroze materiálu a pohyb půdy.

doplňující údaje o úpravě a distribuci vody

Úpravny vod

Úpravna vody podolí je vzhledem k dlouhodobému poklesu spotřeby vody využívána pouze minimálně. úprav-
na vody podolí byla uvedena do provozu 1929 a za svou existenci byla několikrát intenzifikována na vícestupňo-
vou úpravu povrchové vody z řeky vltavy. v současnosti je důležitým rezervním zdrojem pitné vody pro případ 
poruch/odstávek na úpravnách želivka a Káraný nebo na distribučním systému. úpravna je udržována v trvale 
provozuschopném stavu. v roce 2014 úpravna vody podolí pitnou vodu spotřebitelům nedodávala.
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Obr. B2.2.5: Úpravna vody Podolí 

Obr. B2.2.6: Úpravna vody Káraný

Obr. B2.2.7: Úpravna vody Želivka a vodní nádrž Švihov

zdroj: pvK, a. s.

zdroj: pvK, a. s.

zdroj: pvK, a. s.
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Úpravna vody Káraný je umístěna na soutoku jizery s labem. Byla uvedena do provozu v roce 1914 a byla 
první, která zajišťovala zdravotně nezávadnou pitnou vodu pro prahu.

voda se získává ze třech systémů:

 • přirozená (břehová) infiltrace – voda je jímána soustavou studní podél řeky jizery ze štěrkopískových vrstev.

 • umělá infiltrace – voda z řeky jizery je přefiltrována v úpravně vody Sojovice přes filtrační písek a následně 
je čerpána do vsakovacích nádrží. vsakovaná voda získává kontaktem s podložím výborné vlastnosti vody 
podzemní. jímá se soustavou studní.

 • artéská voda – voda je jímána z artéských vrtů z hlubokého podzemí z geologického útvaru česká křída. 
voda po jednoduché úpravě (odželeznění) odpovídá požadavkům na vodu pro přípravu kojenecké stravy.

celková maximální kapacita úpravny vody Káraný je cca 1900 l.s-1. voda je do prahy čerpána třemi výtlačnými 
řady, z nichž každý má délku 23 km. část vyrobené vody je předávána městům a obcím v nejbližším okolí.

úpravna vody v Káraném je jedinou ze tří výroben pitné vody pro prahu, jejíž část produkce je z podzemních 
zdrojů. předností vody z této úpravny je její výborná kvalita. nevýhodou je dlouhodobá i krátkodobá závislost 
na klimatických podmínkách a nutnost energeticky náročného čerpání vody do prahy.

časový průběh odběru vody z podzemních zdrojů je patrný z obrázku B2.2.8. z uvedeného průběhu je zřejmé, 
že k nejvýraznějším krátkodobým poklesům došlo v létě 2002, 2005, 2006 a 2007. tyto krátkodobé poklesy byly 
vyvolány technicko-provozními důvody (rekonstrukce svodných řadů) a nemají žádnou souvislost s vydatností 
zdrojů podzemní vody.

v roce 2014 vyrobila úpravna vody Káraný celkem (v součtu z podzemních zdrojů a z umělé infiltrace) 17,2 mil. m3 
pitné vody. na celkové výrobě pitné vody pro prahu se úpravna vody Káraný v roce 2014 podílela 15,5 %.

úpravnu vody Káraný provozuje pvK s výjimkou úpravny vody Sojovice, kterou provozuje od 6. 11. 2013 společ-
nost vodárna Káraný, a. s. a pvK se podílí na dodávce vybraných služeb.

Úpravna vody želivka je nejmodernější a kapacitně největší úpravnou pitné vody pro prahu. do provozu byla 
uvedena v roce 1972. její maximální výkon je okolo 7 000 l.s-1, avšak z důvodu klesající spotřeby vody je využívá-
na přibližně na polovinu své kapacity. Kromě prahy zásobuje želivka pitnou vodou i část kraje vysočina a menší 
oblasti Středočeského kraje.

zdrojem je surová voda z řeky želivky, akumulovaná ve vodárenské nádrži švihov. vodárenská nádrž byla navrže-
na a postavena jako víceletá s využitelným objemem zásobního prostoru 246 mil. m3 mezi kótou 377,00 m n. m. 
a 343,10 m n. m. vývoj výšky hladiny vody ve vodárenské nádrži švihov od ledna 1993 je patrný z obrázku B2.2.10.

od začátku roku 1995 je možno pozorovat trvalý trend zvyšování hladiny. od ledna 1996 je nádrž zcela naplněna 
a dochází pouze ke krátkodobým výkyvům hladiny v závislosti na srážkách. tato skutečnost souvisí s poklesem 
spotřeby vody a tím i snížením výroby vody ve vodárně želivka v posledních letech. K výraznějšímu krátkodo-
bému poklesu došlo jen v průběhu roku 2003 v souvislosti s extrémně suchým počasím. v průběhu 1. pololetí 
2004 došlo k opětovnému naplnění nádrže a k dalším výraznějším poklesům již nedošlo. Krátkodobé výraznější 
zvýšení hladiny na jaře 2006 bylo způsobeno povodněmi. pokles hladiny oproti normálu v roce 2008 a 2009 
zapříčinily práce na bezpečnostním přelivu.

Surová voda se upravuje na pískových rychlofiltrech. po filtraci je voda odváděna na ozonizaci, kterou se zlepší 
senzorické vlastnosti vody. zdravotní zabezpečení je zajištěno dávkováním chlóru.

upravená voda je gravitací přiváděna štolovým přivaděčem o délce cca 52 km a průměru 2,64 m do vodojemu 
jesenice. z tohoto vodojemu se voda přivádí na území hl. m. prahy v oblasti mezi písnicí a hrnčířemi.

Mezi hlavní výhody zdroje želivka patří relativní stálost kvality surové vody, značná kapacita zdroje a nízká ener-
getická náročnost vzhledem ke gravitačnímu způsobu dopravy vody do prahy.

celkem bylo v roce 2014 vyrobeno ve vodárně želivka 81,0 mil. m3 pitné vody. tento objem představuje 72 % 
z celkové výroby pitné vody Středočeské vodárenské soustavy. Meziročně zaznamenala tato úpravna vody 
zvýšení výroby o 1,8 mil. m3.

provozování úpravny vody želivka včetně přivaděče do prahy zajišťuje od 6. listopadu 2013 společnost želiv-
ská provozní s. r. o. pvK se podílí na dodávce vybraných služeb. 
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Kromě výše uvedených zdrojů pitné vody provozuje akciová společnost pražské vodovody a kanalizace, a. s. 
průmyslový vodovod, sloužící k zásobení podniků v severovýchodní části prahy užitkovou vodou. čerpací 
stanice je situována na libeňském ostrově a zdrojem vody pro ni je řeka vltava. při povodních v srpnu 2002 
byl průmyslový vodovod silně poškozen a musel být vyřazen z provozu. po rozsáhlé rekonstrukci byl opětov-
ně uveden do provozu až v srpnu 2006, ale již bez severní Střížkovské větve. v roce 2013 byla čerpací stanice 
libeň zasažena povodněmi a po dobu oprav v měsících červen a červenec byla mimo provoz. celková výroba 
průmyslového vodovodu za rok 2014 činila 1 044 tis. m3 užitkové vody.

Tab. B2.2.4: Výroba vody společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. v roce 2014

úpravna pitné vody
výroba  
[tis.m3]

podíl na výrobě vody  
[%]

podíl na výrobě pitné vody 
[%]

želivka 81 003 72,8 73,4

Káraný 29 291 26,3 26,6

- z toho – Sojovice 12 112 10,9 11,0

- z toho – Káraný podzemní zdroje 17 179 15,4 15,6

podolí 0 0,0 0,0

celkem pitná voda 110 294 99,1 100,0

průmyslový vodovod 1 044 0,9 -

celkem 111 338 100,0 -
zdroj: pvK, a. s.

procentuální podíl jednotlivých úpraven vod na celkové výrobě pitné vody od roku 1986 je znázorněn v obrázku 
B2.2.11.  v zobrazeném časovém období došlo k největšímu poklesu podílu na celkové výrobě u úpravny vody 
podolí. zatímco v polovině 80. let činil její podíl okolo 20 %, od povodní v roce 2002 se již na celkové výrobě 
nepodílí téměř vůbec. výkon podolí byl nahrazen výkonem úpravny vody želivka.

v případě úpravny vody Káraný činil v roce 2014 podíl na celkové výrobě pitné vody 15,5 %. úpravna vody želiv-
ka dosáhla v roce 2014 podílu 73,5 %, tj. podstatně více, než v 80. a 90. letech.

podíl podzemní vody na celkovém množství vyrobené pitné vody je graficky vyjádřen v obrázku B2.2.9, který ná-
zorně dokumentuje, že po několika letech každoročního nárůstu podílu podzemní vody dochází od roku 2002 
k jeho poklesu. v roce 2006 tento podíl činil 12,9 %. od tohoto roku tento podíl stoupá a v roce 2014 činil 16,3 %.

Obr. B2.2.8: Časový průběh odběru vody z klasických zdrojů v Káraném, 1993–2014
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Obr. B2.2.9: Podíl podzemní vody na celkovém množství vyrobené pitné vody, 1986–2014

Obr. B2.2.10: Vývoj výšky hladiny vody ve vodárenské nádrži Švihov, 1993–2014
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Obr. B2.2.11: Podíl jednotlivých vodáren na celkové výrobě pitné vody, 1996–2014

b2.2.2 kvalita pitné vOdy
pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodávají pražské vodovody a kanalizace, a. s. (dále jen pvK), je 
pravidelně monitorována a její kvalita je kontrolována v akreditovaných laboratořích pvK. na základě trvalého sle-
dování kvality pitné vody v pražské distribuční síti je možné zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody 
zcela vyhovuje tuzemským i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.

Kvalita pitné vody je sledována v souladu s vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví poža-
davky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné vody. jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu 
o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb. v platném znění. uvedené předpisy jsou v souladu s požadavky eu 
na pitnou vodu.

celý proces výroby a distribuce pitné vody je po celou dobu od zdroje, přes úpravny vody, vodojemy a čS až ke 
kohoutku u spotřebitele přísně kontrolován. pitná voda z vodovodu podléhá četnější a v některých parametrech 
přísnější kontrole kvality, než balené vody. u pitné vody se stanovuje přes sto různých kvalitativních chemic-
kých, senzorických, fyzikálních, mikrobiologických a biologických parametrů. Kontrola kvality dodávané pitné 
vody je nepřetržitě sledována v průběhu celého kalendářního roku, a to jak laboratorními analýzami, tak i online 
monitorovacími sondami.

celkem laboratoře pvK v roce 2014 sledovaly kvalitu vyrobené a distribuované pitné vody u více než 6000 vzor-
ků. z toho 78 % vzorků bylo odebráno z pražské distribuční sítě a zbytek vzorků byl odebrán na úpravnách vody 
želivka a Káraný, které zásobují prahu pitnou vodou.

doplňující údaje o sledování kvality pitné vody

proces výroby pitné vody byl v roce 2014 sledován laboratořemi na jednotlivých úpravnách vody (olK Káraný, 
olK želivka) v rozsahu ukazatelů nezbytných z technologického hlediska. v celé šíři ukazatelů dle výše uvedené 
vyhlášky byly rozbory prováděny v oddělení laboratorní kontroly praha (olK praha). laboratoře pvK  jsou jako 
útvar kontroly kvality vody (úKKv) akreditovány českým institutem pro akreditaci (čia) podle čSn en iSo/iec 
17025:2005, č. zkušební laboratoře 1247. akreditace pokrývá celou činnost úKKv – vzorkování a rozbory pitné, 
balené, povrchové, surové, podzemní a odpadní vody, kalů, vody z technologických mezistupňů (mezioperační 
vody) a také vody ke koupání (bazénové vody) a teplé vody. Sleduje se také kvalita vstupních surovin používa-
ných v průběhu procesu úpravy vody.

výsledky kontrolních radiologických analýz upravené vody na úpravnách jsou dle požadavku platné legislati-
vy každoročně předávány také Státnímu ústavu pro jadernou bezpečnost (SújB), jakost dodávané vody zcela 
vyhovuje požadavkům na přípustný obsah radionuklidů podle vyhlášky SújB č. 307/2002 Sb. v platném znění.
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program sledování kvality pitné vody na rok 2014 jak pro úpravny vody, tak pro distribuční síť (dále jen dS) byl 
vypracován v souladu s požadavky platné legislativy a požadavky orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienická 
stanice hl. m. prahy a Krajská hygienická stanice Středočeského kraje), dále podle potřeb jednotlivých úpraven 
vody a požadavků technologů.

Tab. B2.2.5: Rozsah sledování kvality pitné vody v roce 2014

lokalita
celkový počet vzorků na 

mikrobiologické a biologické 
analýzy / počet parametrů

celkový počet vzorků na chemic-
ké analýzy/ počet parametrů

vyhovujících 
parametrů

[%]

úv želivka 375 / 2 679 380 / 9 520 99,9

úv Káraný 377 / 2 776 383 / 6 687 100,0

úv podolí 0/ 0 0 / 0 x

distribuční síť – vodojemy, přivaděče 426 /4 359 491 / 10 223 99,5

distribuční síť – spotřebitel 2 057 / 22 088 2377 /  64 201 99,4

celkem 2 483 / 26 447 2868 / 74 424 99,5

zdroj: pvK, a. s.

Úpravna vody želivka

v listopadu 2013 došlo ke změně provozovatele úv vody želivka. od 6. 11. 2013 úpravnu vody provozuje společnost 
želivská provozní, a.s., která byla zřízena vlastníkem úpravny vody – společností úpravna vody želivka, a. s. Kontrola 
kvality vody je i nadále zajišťována zkušební laboratoří pvK.

Kvalita vody vyrobené v úpravně vody želivka splňovala v roce 2014 limitní hodnoty dané platnou legislativou. pro-
blematickým parametrem v upravené vodě byl, stejně jako v předchozích letech, mikroskopický obraz v průběhu jarní 
cirkulace nádrže švihov. tyto přírodní jevy na vodárenské nádrži vyžadují zvýšená technologická opatření jak ve vlastní 
technologické lince úpravy vody, tak v průběhu distribuce vody, aby byla spotřebiteli dodávána voda vyhovující kvality.

vzhledem k charakteru zdroje surové vody (povrchová voda) je obsah minerálů velmi nízký a voda není ani po finální 
alkalizaci upravené vody v optimální vápenato-uhličitanové rovnováze. dle tnv 757121 je z hlediska koroze na kovová 
potrubí voda zařazena do třetího stupně agresivity, tj. jedná se o vodu silně agresivní. Korozivnost želivské vody je sni-
žována optimalizací dávky vápenného hydrátu na ph vody 8 až 8,5, což současná legislativa připouští. aby bylo možné 
provádět trvale optimální alkalizaci vody, byla v roce 2008 dokončena rekonstrukce vápenného hospodářství na této 
úpravně vody. od roku 2009 je v provozu rekonstruovaný provoz ozonizace, který slouží ke zdravotnímu zabezpečení 
pitné vody. ozon se používá jako vysoce účinný prostředek pro dezinfekci vody a pomocí ozonu se z vody odstraňují 
nežádoucí látky. v současné době se ze strany vlastníka úv želivka – společnosti úpravna vody želivka, a. s. připravuje 
technologická studie a další podklady pro další modernizaci úpravny vody.

od roku 2001 pvK ve spolupráci s povodím vltavy, s.p. provádí systematický monitoring kvality vody vodárenské 
nádrže a jejich přítoků v rozsahu základních chemických a mikrobiologických parametrů a od r. 2004 také moni-
toring z hlediska triazinových pesticidů. Monitoring pesticidních látek a dalších polutantů je postupně doplňo-
ván o nově sledované látky, včetně sledování metabolitů těchto látek. v surové vodě, zejména po povodňových 
stavech a prudkých srážkách, byly zjištěny varovné koncentrace pesticidních látek blížící se limitní hodnotě pro 
pitnou vodu. ve vlastních přítocích do vodárenské nádrže byly opakovaně zjištěny i koncentrace těchto látek 
v několikanásobném překročení této limitní hodnoty (100 ng/l pro jednotlivý pesticid, suma pesticidních látek 
500 ng/l). při sledování pesticidů se potvrdila sezónní kolísavost výskytu sledovaných pesticidů. vyšší hodnoty 
jsou detekovány zejména v období aplikace látek používaných pro ochranu rostlin, kdy dochází po aplikaci 
k přívalovým srážkám a voda z okolních pozemků je splavována do vodních toků, které přitékají do vodárenské 
nádrže. Spektrum sledovaných organických látek se stále rozšiřuje tak, aby bylo ze strany provozovatele úpravny 
vody operativně reagováno na látky, které se mohou nově vyskytovat ve zdroji surové vody.

z regulačního vodojemu úpravny vody želivka je voda odváděna štolovým přivaděčem do vodojemu v jesenici a od-
tud je po dochlorování distribuována do pražské dS.
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Úpravna vody káraný 

vodárna v Káraném dodává vodu podzemní, která se vyznačuje výbornými parametry jakosti a z toho plynoucími pří-
znivými biogenními vlastnostmi. tato podzemní voda vykazuje vyrovnaný obsah iontů, které pozitivně ovlivňují i or-
ganoleptické vlastnosti vody. podzemní pitná voda je v Káraném získávána ze tří systémů: přirozená břehová infiltrace, 
umělá infiltrace a zdroj artéské vody (mimořádně kvalitní voda jímaná ze 7 artéských vrtů z hloubek 60 – 80 metrů). z 
artéské vody je provzdušněním a pískovou filtrací odstraňováno železo. 

v listopadu 2013 došlo ke změně provozovatele v části umělé infiltrace (úv Sojovice). od 6. 11. 2013 systém umělé 
infiltrace provozuje společnost vodárna Káraný, a.s., která je dceřinnou společností vlastníka zdroj pitné vody Káraný 
a.s. Kontrola kvality vody je i nadále zajišťována zkušební laboratoří pvK.  Systém břehové infiltrace a artéska nadále 
provozují pražské vodovody a kanalizace, a.s.

v roce 2012 byla dokončena rekonstrukce části filtrace úpravny vody Sojovice, která je součástí systému umělé infiltrace 
a probíhá zde filtrace vody z řeky jizery přes filtrační písek. voda je dále přečerpávána do vsakovacích nádrží s přiro-
zeným pískovým dnem ve štěrkopískových náplavech, kde je ve styku s geologickým podložím a získává vlastnosti 
podzemní vody. u šestice pískových filtrů, z celkového počtu 24, proběhla jejich rekonstrukce, kdy došlo také změně 
filtrační náplně a používá se kombinace antracitu a filtračního písku. v roce 2013 probíhal zkušební provoz rekonstru-
ované části filtrace a provozovatel areálu umělé infiltrace – společnost vodárna Káraný, a. s. připravuje podklady pro 
další etapu rekonstrukce úv Sojovice.

po hygienickém zabezpečení chlórem je pitná voda z úpravny vody Káraný dopravována do prahy třemi výtlačnými 
řady o shodné délce 23 km.

Kvalita vyrobené vody v roce 2014 splňovala v celé šíři limitní hodnoty dané platnou legislativou.  z hlediska koroze se 
voda blíží k vápenato-uhličitanové rovnováze s velmi nízkým korozním účinkem na kovová potrubí. dle tnv 75 7121 je 
kategorizována jako voda mírně agresivní.

z důvodu ochrany zdrojů podzemní vody je provozovatelem zajišťován kontrolní monitoring jakosti jímané podzemní 
vody a surové vody v jizeře, včetně dalších kontrolních míst zájmového území. od roku 2004 je využíván při provozová-
ní úpravny a monitoringu jímacího území matematický model. vzhledem k ohrožení zdrojů přirozené infiltrace dusič-
nany, které pochází ze zemědělského obhospodařování přilehlých pozemků, trvá cílený „dusičnanový monitoring“ na 
jímacích řadech břehové infiltrace, aby byla k dispozici informace o vývoji dusičnanů v podzemní vodě v jednotlivých 
lokalitách, kde jsou situovány zdroje břehové infiltrace. Matematický model je na základě výsledků monitoringu aktu-
alizován 1x za dva roky. v některých oblastech jímacího území, zejména tam, kde je provozováno zemědělské hospo-
daření byly zjištěny koncentrace dusičnanů v surové jímané vodě v nadlimitních koncentracích. pouze díky citlivému 
provozování nebyla dotčena výsledná kvalita vody z úpravny Káraný.

Úpravna vody podolí 

úpravna podolí slouží od konce r. 2002 jako záložní zdroj pro prahu. v pravidelném režimu probíhají kontrolní 
provozy a údržba technologického zařízení. v případě potřeby je úpravna vody podolí schopna kdykoli zahájit 
výrobu pitné vody. 

pravidelně se provádí systematické sledování pesticidních látek v surové vodě, tedy i v období, kdy úpravna podolí 
nevyrábí vodu do pražské dS. tento monitoring se provádí z důvodu připravenosti spuštění této úpravny jako zá-
ložního zdroje. v případě zvýšených koncentrací pesticidních látek na výstupu z úpravny (současná technologie úv 
podolí není schopna tyto látky odstraňovat), je nutné přistoupit k míchání vyrobené vody s vodou z ostatních zdrojů 
tak, aby nedošlo k překročení limitních hodnot u spotřebitele v distribuční síti. v případě nutného najetí úpravny 
jako záložního zdroje, pokud jsou zjištěny zvýšené koncentrace pesticidů, je tento režim „míchání zdrojů“ aplikován.

distribuční síť

Kvalita pitné vody v dS síti je pravidelně kontrolována laboratoří pvK a současně také podléhá kontrole ze strany orgá-
nu ochrany veřejného zdraví (oovz) - hygienické stanice hl. m. prahy.  je realizována pravidelná plánovaná kontrola pit-
né vody dodávané do dS v souladu s požadavky vyhlášky 252/2004 Sb. a současně také provozní kontrola dS z důvodu 
kontroly kvality vody po haváriích, plánovaných opravách, čištění vodojemů atd. výsledky kvality vody u spotřebitelů 
jsou od r. 2004 v elektronické podobě předávány do celostátního monitoringu oovz (software pivo). tato povinnost 
vyplývá ze zákona č.258/2000 Sb. v platném znění.
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v průběhu distribuce pitné vody dochází ke kvalitativním změnám v důsledku těchto vlivů:

 • působení materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou (druhotné zaželeznění vlivem koroze),

 • v souvislosti s poklesem spotřeby vody dochází k prodlužování doby zdržení vody v dS ke snížení rychlosti 
proudění (pokles koncentrace volného chloru), v důsledku prodlužující se doby zdržení vody bylo nutné 
zajistit dochlorování vybraných celků dS z důvodu zajištění mikrobiální nezávadnosti, mimo stabilních míst 
dodatečné desinfekce (plynný chlor, chlornan sodný) je možné na základě zjištěných havarijních situací ope-
rativně zajistit dezinfekci cílené části dS mobilními chlorátory,

 • poruchovost distribuční sítě,

 • manipulace v souvislosti s rekonstrukcemi vodovodní sítě,

 • v období zvýšeného biosestonu v surové vodě dochází v případě úv želivka ke zvýšení dávek ozonu a chloru 
na výstupu z úpravny, v důsledku toho je v dS sledován nárůst vedlejších produktů chlorace (thM) u na ko-
houtku u spotřebitele (kritickým parametrem v součtu thM je chloroform – hlavní produkt chlorace, v roce 
2014 bylo analyzováno přes 430 vzorků z distribuční sítě z hlediska obsahu thM, z celkového počtu vzorků 
nebylo zjištěno překročení limitní hodnoty celkové sumy thM ani chloroformu.

z preventivních důvodů jsou komory vodojemů, jak na úpravnách vody, tak i v distribuční síti pravidelně čištěny 
včetně následné kontroly kvality vody. z důvodu zlepšení kvality vody v dS byly i v roce 2014 prováděny propla-
chy přiváděcích řadů v souladu s „odkalovacím řádem“. Kromě toho jsou pravidelně prováděny cílené proplachy 
lokálních problémových oblastí dS.

pro zlepšení kvality vody v dS síti začala společnost pvK od roku 2013 aplikovat novou technologii ošetření vnitř-
ního povrchu potrubí, a to polyuretanový nástřik (pur). jedná se o dodatečné ošetření vnitřního povrchu potru-
bí. výsledky kontroly kvality vody v lokalitách, kde byl pur aplikován, potvrdily vhodnost této technologie. 

v současné době nemá pvK zažádáno u orgánu ochrany veřejného zdraví o žádnou výjimku překročení limitní 
hodnoty kvalitativního parametru pitné vody.  

v porovnání s kvalitou vody na výstupu z úpraven vody je v distribuční síti způsoben nárůst nevyhovujících che-
mických a mikrobiologických parametrů o cca 1 %. většinou se jedná o sekundární zhoršení kvality vody u spo-
třebitelů vlivem vnitřního rozvodu v objektech. 
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Obr. B2.2.12: Porovnání úpraven a vodovodní sítě z hlediska vybraných ukazatelů, 1996–2014
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b2.2.3 Generel ZásObOvání vOdOU hl.m. prahy
základním celoměstským koncepčním dokumentem v oblasti zásobování pitnou a průmyslovou vodou je ge-
nerel zásobování vodou hl. m. prahy. generel řeší hlavní směry rozvoje vodárenského systému města, je jedním 
z podpůrných dokumentů pro řešení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. prahy a územního plánu hl. m. 
prahy. celý projekt byl z časových a finančních důvodů rozdělen na dvě základní fáze, fázi koncepční a fázi detailní. 
v rámci koncepční fáze byl v letech 2001–2003 zpracován Koncepční model distribučního systému a další návazné 
dokumenty. od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty detailní fáze. 

v roce 2014 bylo dokončeno zpracování detailní fáze generelu zásobování vodou území Braník, hodkovičky, Mod-
řany, Kamýk, točná, cholupice, písnice, libuš, lhotka a Kunratice (Mč praha 4, praha 12). 

projekt zahrnuje zásobní pásma:

 • 201 gr lhotka pro Modřany (3.t.p.)

 • 202 gr Modřany sever i pro Modřany – rokle

 • 203 čS cholupice pro cholupice

 • 207 gr jesenice i. pro písnici

 • 211 gr jesenice i. přes rv 1 pro část Komořan

 • 212 gr jesenice i. přes rv 2 pro část Komořan

 • 213 gr Modřany sever ii. (2.t.p.) – Kamýk pro Modřany

 • 214 gr jesenice i. pro Modřany (4.t.p.)

 • 215 čS lhotka pro sídliště lhotka, libuš a písnici

 • 216 gr lhotka pro novodvorskou, hodkovičky 
a Braník

 • 218 gr cholupice pro sídliště Modřany Baba ii.

 • 219 gr novodvorská pro Braník

 • 222 gr Modřany jih i. Baba pro Modřany

 • 223 gr Modřany jih ii. Beránek pro Modřany

 • 229 gr jesenice i. pro novodvorskou

 • 241 gr chodová pro Kunratice

 • 243 gr jesenice ii. pro část lhotky a libuše

 • 244 gr jesenice i. (z řadu dn 1000) – pro cholu-
pický vrch

cílem detailní fáze byl návrh úpravy hranic zásobních pásem pro stávající stav a územní rozvoj v rámci platné-
ho územního plánu hl. m. prahy, projednaných změn a možných rozvojových ploch projednávaného konceptu 
územního plánu. návrh hranic zásobních pásem byl proveden s ohledem na optimalizaci tlakových poměrů ve 
vodovodní síti a optimalizaci využívání stávajících vodojemů a čerpacích stanic (čS) 

zároveň byla navržena koncepce rozvoje vodovodní sítě, posouzena kapacita stávající vodovodní sítě pro výhle-
dovou potřebu vody a stanoveny návrhové parametry, trasy a postup obnovy a dostavby vodovodní sítě v celé 
oblasti. v projektu byl proveden rozbor požadavků na zásobování požární vodou a posouzena vodovodní síť z hle-
diska požární zabezpečenosti. 

tlakové poměry pro rozvojové plochy byly vyjádřeny kótou tlakové čáry, která byla pro jednotlivé rozvojové plo-
chy k dispozici a dále maximální výškou zástavby, kterou lze v závislosti na tlakových poměrech v síti a výšce terénu 
v rozvojových plochách uvažovat. výsledky jsou prezentovány jak tabelárně tak i graficky.

detailní fáze generelu zásobování vodou Braník, hodkovičky, Modřany, Kamýk, točná, cholupice, písnice, libuš, 
lhotka a Kunratice byla vypracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami 
a požadavky orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů byla využit metodika pvS a. s. a pvK a. s., Me-
todika zpracování detailních hydraulických modelů zásobních pásem v praze (v prostředku MiKe urBan). 

podkladem modelu současného stavu byly i výsledky měrné kampaně, a která byla součástí projektu. na základě 
hydraulického modelu současného stavu zásobování vodou a shromážděných podkladů k územnímu rozvoji byl 
vytvořen hydraulický model výhledového stavu. demografické podklady v území byly převzaty od institutu pláno-
vání a rozvoje hl. m. prahy a projednány s městskými částmi. 
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b2.3 Odpadní vOda

b2.3.1 leGislativní pOžadavky prO čiŠtĚní Odpadních vOd v čr 
pro státy v eu je závazná Směrnice rady evropského hospodářského společenství č. 91/271/ehS ze dne 
21. 5. 1991 „o čištění městských odpadních vod“. v čr je základním právním předpisem ve vodním hospodář-
ství zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), který nabyl účinnosti 
1. 1. 2002 a který je se směrnicemi eu harmonizován. vodní zákon a prováděcí předpisy k tomuto zákonu jsou 
průběžně novelizovány a doplňovány.

pro orientaci v problematice vypouštění odpadních vod do vod povrchových porovnejme požadavky na ja-
kost vypouštěných odpadních vod (emisní standardy) podle nároků směrnice eu (urban Waste Water directive 
91/271/ehS) a nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění:

Tab. B2.3.1: Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění městských odpadních vod podle tabulky 1a naříze-
ní vlády č. 61/2003 Sb.. 

kategorie čOv (eO)

bsk5  
[mg.l-1]

chskcr  
[mg.l-1]

nl   
[mg.l-1]

n-nh4
+    

[mg.l-1]
ncelk  

[mg.l-1]
pcelk  

[mg.l-1]

p m p m p m prům m* prům m* prům m

< 500 40 80 150 220 50 80 - - - - - -

500 – 2 000 30 60 125 180 40 70 20 40 - - - -

2 001 – 10 000 25 50 120 170 30 60 15 30 - - 3 8

10 001 – 100 000 20 40 90 130 25 50 - - 15 30 2 6

> 100 000 15 30 75 125 20 40 - - 10 20 1 3

jednotka eo reprezentuje jednoho ekvivalentního obyvatele.

hodnoty „p“ jsou přípustné koncentrace znečištění a mohou být překročeny v povolené míře, kterou udává příloha č. 5 nv č. 61/2003 
Sb. (cca v 10% hodnocení) hodnoty „prům“ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok, které nesmí být překročeny.

hodnoty „m“ jsou nepřekročitelné maximální koncentrace. hodnoty „m*“ platí pouze při teplotách odpadní vody nad 12 °c.

Tab. B2.3.2: Směrnice EU 91/271/EHS

počet znečištění 
(eO)

bsk5 
[mg.l-1]

chskcr  
[mg.l-1]

nl 
[mg.l-1]

ncelk* 
[mg.l-1]

pcelk* 
[mg.l-1]

2 000 – 10 000 25 125 60 - -

10 001 – 100 000 25 125 35 15 2

> 100 000 25 125 35 10 1
* pouze pro citlivé oblasti; hodnotí se roční průměr

hodnoty ostatních ukazatelů mohou být překročeny v povolené míře. Míra překročení je stejná jako u nv č. 61/2003 Sb., které 
tabulku překročení převzalo ze směrnice eu. nepřekročitelná maxima mohou dosahovat dvojnásobku uvedených hodnot.

z uvedených tabulek je patrné, že požadavky na vypouštěné znečištění v odpadních vodách ve směrnici eu jsou 
mírnější nežli v čr.

Směrnice eu 91/271/ehS umožňuje vymezit svým členským státům priority v ochraně vod vyhlášením tzv. „citli-
vých oblastí“ a postupovat při jejich revizích každé čtyři roky i podle ekonomických možností. výhodu „postupo-
vat dle ekonomických možností“ zrušila vláda čr nařízením vlády č. 61/2003 Sb., když podle dohod o přístupu 
čr k eu zahrnula do „citlivých oblastí“ celé území české republiky.

v souladu s přístupovými dohodami byla novelou vodního zákona č. 20/2004 Sb. stanovena obcím povinnost, 
že všechny čistírny větší než 2000 eo musí splňovat požadavky nařízení nejdéle do 31. 12. 2010. lze konstatovat, 
že nařízení vlády č. 61/2003 Sb. paušálně zavedlo velmi přísné limity a čistírny, které by vyhověly požadavkům 
Směrnice rady č.  91/271/ehS, musely být rekonstruovány.

podmínky pro vypouštění městských odpadních vod v čr byly dále zpřísněny nařízením vlády č. 23/2011 Sb., 
které s účinností od 4. 3. 2011 novelizovalo nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v této novele jsou popsány nejlepší 
dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod a jimi dosažitelné hodnoty jakosti 
vypouštěných odpadních vod.
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Tab. B2.3.3: Dosažitelné hodnoty koncentrací při použití nejlepší dostupné technologie podle tabulky 1 přílohy 
č. 7 k NV č. 61/2003 Sb

kategorie čOv (eO)

bsk5  
[mg.l-1]

chskcr  
[mg.l-1]

nl   
[mg.l-1]

n-nh4
+    

[mg.l-1]
ncelk  

[mg.l-1]
pcelk  

[mg.l-1]

p m p m p m prům m* prům m* prům m

< 500 30 50 110 170 40 60 - - - - - -

500 – 2 000 22 30 75 140 25 30 12 20 - - - -

2 001 – 10 000 18 25 70 120 20 30 8 15 - - 2,0 5

10 001 – 100 000 14 20 60 100 18 25 - - 14 25 1,5 3

> 100 000 10 15 55 90 14 20 - - 10 16 0,7 2

hodnoty uvedené v tabulce mají být požadovány vždy, pokud není dosaženo norem environmentální kvality 
v recipientu (cílového stavu vod). vzhledem k tomu, že vodní toky na území hl. m. prahy jsou s výjimkou vodního 
toku vltava převážně málo vodné a znečištěné, jsou nejlepší dostupné technologie vodoprávním úřadem vyža-
dovány v nových povoleních k vypouštění pro téměř všechny městské čistírny odpadních vod. pokud čistírna, 
zrekonstruovaná podle požadavků původního znění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., nevyhoví podmínkám nej-
lepší dostupné technologie, vodoprávní úřad stanoví termín, do kdy má být čistírna zrekonstruována, aby byly 
požadované podmínky splněny.

b2.3.2 OdvádĚní a čiŠtĚní Odpadních vOd 

kanalizační síť

centrální kanalizační síť byla v praze založena na počátku minulého století 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 srážkové vody a odvádí je oddělenými soustavami. Sídlištní splaškové 
sítě jsou připojeny na kmenové stoky jednotné centrální soustavy. tato soustava odvádí vody 7 kmenovými 
sběrači do ústřední čistírny odpadních vod na císařském ostrově v Bubenči (dále jen účov praha).

Kromě účov praha jsou na území hl. m. prahy v provozu další pobočné (lokální) čistírny odpadních vod (dále 
čov), které slouží k čištění odpadních vod z lokalit, které leží v okrajových částech města a nejsou připojeny na 
centrální pražskou kanalizační síť. povodí těchto čistíren zahrnují převážně území jednotlivých městských částí 
(celkem 28) a další dvě slouží pro letiště ruzyně. na následujícím obrázku je představen základní systém kanali-
začních sběračů účov praha a povodí pobočných čov na území hl. m. prahy.

na čistírny je odkanalizováno též několik mimopražských obcí (radonice, přezletice, Kosoř, chrášťany, část Si-
břiny). na pobočné čov jsou odpadní vody přiváděny převážně oddílnou kanalizací. jednotnou nebo částečně 
jednotnou kanalizační síť mají čov Běchovice, horní počernice – čertousy, Miškovice, újezd nad lesy a Kbely.

na systém kanalizační sítě je v současné době napojeno zhruba 99 % z celkové populace prahy (1,25 mil. oby-
vatel). veškerá odpadní voda čištěná na účov i pobočných čov je vypouštěna do vodních toků a není znovu 
využívána.

provozovatelem převážné části kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně čistíren odpadních vod v hl. m. praze, je 
společnost pražské vodovody a kanalizace, a. s. (pvK, a. s.), jejíž technické a provozní údaje jsou uvedeny v násle- 
dující tabulce. jen malou část veřejné kanalizační sítě a některé z pobočných čov provozují další provozovatelé, 
jako jsou fraMaKa, s. r. o., 1. vodohospodářská společnost, s. r. o., cz-namar, s. r. o., BMto group, s. r. o., letiště 
praha, a. s., chj, spol. s r. o., vyKtera, spol. s r. o., Severočeské vodovody a kanalizace a. s., vaK zápy, s. r. o.
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Obr. B2.3.1 Mapa Prahy s povodím ÚČOV Praha a povodími pobočných ČOV

Tab. B2.3.4: Technické a provozní údaje o odvádění a čištění odpadních vod v hl. m. Praze největšího provozo-
vatele PVK, a. s. v roce 2014

počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu cca 1,23 mil.

délka stokové sítě 3 649 km

délka kanalizačních přípojek 958 km

počet kanalizačních přípojek 118 232 ks

počet havárií na kanalizaci a přípojkách 2 701 (z toho 1 851 ucpávek)

počet čerpacích stanic 312

počet čistíren odpadních vod:
ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči 

(účov) + 20 pobočných čistíren

Množství vyčištěné odpadní vody, celkem 120 077 294 m3

   -  účov 111 388 108 m3 (92,8 %)

   -  pobočné čov 8 689 186 m3 (7,2 %)

zdroj: pvS, a. s.

zdroj: pvS, a. s.

Legenda
PČOV

Hranice hl. m. Prahy

Hlavní stoky ÚČOV

Povodí PČOV

Povodí ÚČOV
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Obr. B2.3.2: Množství čištěných odpadních vod na ÚČOV a pobočných ČOV, 2003–2014

Obr. B2.3.3: Podíl čištěných odpadních vod na ÚČOV a pobočných ČOV v roce 2014

rozvoj města ve vazbě na dostavbu a rekonstrukce kanalizační sítě

v posledních několika letech došlo na území hl. m. prahy k rychlému nárůstu nové výstavby. zejména na území jed-
notlivých městských částí, které jsou odkanalizovány na pobočné čov, vyvolává nárůst obyvatel a produkce odpad-
ních vod problémy s kapacitou čistíren. tyto problémy se znásobují, pokud v obci není plošně vybudovaná dešťová 
kanalizace a neukáznění občané vypouštějí srážkové vody do kanalizace splaškové. v případě, že dochází v obci k vel-
kým rozvojům, na které není kapacita čistírny dimenzována, není již možno vyhovět dalším zájemcům o připojení na 
kanalizaci, dokud nedojde k rozšíření čistírny.  K rychlému vyčerpání kapacity pobočných čov dochází v důsledku 
rozsáhlé a rychlé urbanizace obcí, zahušťováním zástavby a navyšováním koeficientů využití území oproti předpo-
kladům územního plánu hl. m. prahy (zejména rozšiřováním nových ploch určených k urbanizaci, využitím původně 
výrobních areálů pro bytovou výstavbu, posunem od výstavby individuálních rodinných domů k řadovým a bytovým 
domům, zvyšováním podlažnosti bytových domů). dochází tak k situaci, kdy platný územní plán hl. m. prahy nabízí 
stavebníkům k zástavbě pozemky, které nelze kvůli omezené čistírenské kapacitě připojit na existující kanalizační 
systém. vzhledem k tomu, že příprava a realizace rekonstrukcí čistíren, případně jejich přepojení na centrální stokový 
systém, i s ohledem na jejich finanční náročnost, probíhá několik let, není v současné době možné povolovat napoje-
ní nově plánované zástavby v povodí pobočných čov uhříněves - dubeč, Miškovice, Běchovice vú, Královice, vinoř, 
Kbely, horní počernice – čertousy, Sobín, lochkov, horní počernice – Svépravice a újezd u průhonic.
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na území hl. m. prahy jsou již téměř všechny pobočné  čov vybaveny systémy na odstraňování nutrientů (dusíku 
a fosforu) a plní emisní limity vypouštěného znečištění stanovené vodoprávním úřadem. účov praha však v sou-
časnosti není, i přes provádění dílčích modernizací, schopna plnit požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb. v ukaza-
teli celkového dusíku, a proto hl. m. praha zajišťuje projekt celkové rekonstrukce a rozšíření účov. v návaznosti na 
plánovaný harmonogram výstavby předložený hl. m. prahou vydal vodoprávní úřad dne 17. 12. 2012 nové povo-
lení k vypouštění z účov praha na období 1. 7. 2013 – 31. 12. 2018 s méně přísnými emisními limity pro ukazatel 
celkového dusíku a současně stanovil lhůtu pro dosažení limitů podle požadavků nařízení vlády č. 61/2003 Sb. do 
31. 12. 2018. projekt celkové rekonstrukce a rozšíření účov je rozčleněn do celkem 8 dílčích stavebních etap, jenž 
budou dle priorit důležitosti postupně realizovány v čase. přednostními pro dosažení legislativních emisních stan-
dardů vypouštění jsou etapy 0001 – nová vodní linka a 0007 – nátoky na účov. předmětem etapy 0001 je výstav-
ba nové moderní čistící linky včetně souvisejících zařízení, která po dokončení dle předpokladů bude zpracovávat 
50% odpadních vod přitékajících na účov a umožní komplexní rekonstrukci čistící linky stávající, kdy po dobu 
realizace této stavby převezme čištění celého objemu přítoku odpadních vod. následně budou obě linky účov 
provozovány souběžně a zajistí odstraňování dusíku a fosforu na legislativně předepsané limity i při nevyšším za-
tížení čistírny. primárním objektem etapy 0007 projektu je stavba hlavní čerpací stanice, která příhodně umístěna 
zajistí rozdělování odpadních mezi novou a stávající vodní linkou dle provozních potřeb. v roce 2014 byla z celého 
projektu rekonstrukce a rozšíření účov zahájena výstavba souboru tzv. „vybraných objektů“, co jsou přípravou na 
stavbu nové vodní linky. Mezi tyto vybrané objekty mimo jiného patří například i lodní překladiště v plavebním 
kanálu vltavy, jenž stavbě umožní ekologickou přepravu zeminy, materiálů a obecně hmot po vodní cestě. 

v rámci obnovy pobočných čov v roce 2013 proběhla na čov Koloděje a Sobín výměna membrán aeračního systé-
mu. na čov horní počernice – Svépravice byla provedena částečná intenzifikace technologické části. Byl proveden 
výběr zhotovitele pro zkapacitnění pobočných čov Miškovice a nedvězí. dále proběhla projektová příprava pro 
intenzifikaci čov uhříněves – dubeč, lipence, vinoř a studie proveditelnosti pro čov Královice. v přípravné projek-
tové fázi je rovněž rekonstrukce čov újezd u průhonic, intenzifikace čov Kbely a čov horní  počernice – čertousy.

hodnocení provozu ÚčOv

v roce 2014 nedošlo v provozu účov praha k žádným mimořádným událostem a čistírna v jednotlivých částech 
– čistící linka, kalové hospodářství a energocentrum – vykázala velmi dobré výsledky. tak jako i v letech před-
chozích v roce 2014 byly zahájeny nebo probíhaly na technologických zařízení účov nezbytné opravy a řada 
větších či menších investic na jejich obnovu a rekonstrukci.  pokračováno bylo v rekonstrukcích vyhnívacích 
nádrží a investici na zvýšení kapacity odvodňování a hygienizace kalů, došlo k dokončení sanace lapáků písku 
a rekonstrukce jímky stáčecího místa odpadů včetně doplnění dezodorizace vzdušiny. veškeré akce, byť mnoh-
dy i předmětem a rozsahem náročné, byly řádně zajištěny a nepředstavovaly ve výsledku zásadní dopad do 
chodu čistírny. pro provoz účov pozitivním oproti předchozímu roku 2013 byl i vodní stav řeky vltavy. rok 2014 
byl srážkově spíše suchý a vltava vykázala nulovou povodňovou aktivitu. 

Stávající limitní hodnoty povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ústřední čistírny odpadních vod 
praha do toku vltavy v říčním kilometru 43,3 jsou:

Tab. B2.3.5: Povolené limitní hodnoty vypouštěného znečištění z ÚČOV Praha

Množství vypouštěných odpadních vod

Q24 4,12 m3/s

Qbiologicky

po dobu 1. hodiny 8,2 m3/s

dále pak 7,0 m3/s

Qměsíc 14 000 000 m3/měsíc

Qrok 130 000 000 m3/rok

zdroj: pvS, a. s.
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Tab. B2.3.6: Povolené limitní hodnoty množství vypouštěných odpadních vod z ÚČOV Praha
emisní limity vypouštěného znečištění

ukazatel

„p“
„m“ bilanční hodnoty

*průměr

[mg/l] [mg/l] [t/rok]

BSK5   20   30 900

chSKcr   60 95 5 200

nl   20   40 1 300

nc *25 35 (pro t > 12 °c) 2 800

pc      *1     3    125

p – přípustná hodnota koncentrací pro rozbory 24-hod. směsných vzorků získaných proporčně k průtoku

m – maximální přípustná hodnota koncentrací pro rozbory 24-hod. směsných vzorků získaných proporčně k průtoku

průměr – nepřekročitelný aritmetický průměr koncetrací za kalendářní rok

zdroj: pvS, a. s.

provozovateli se podařilo udržet odtokové koncentrace a účinnost čištění odpadních vod na velmi dobré úrovni, 
stejně jako v předchozích letech. po dobu povodně pracovala účov omezeně v souladu s povodňovým plánem. 
průměrné koncentrace zpoplatňovaných ukazatelů byly rovněž udrženy pod limitem zpoplatnění.

Tab. B2.3.7: Povolená a vypouštěná roční množství vypouštěných znečišťujících látek z ÚČOV Praha, 2014 [t]

účov praha BSK5 chSKcr nl  nc pcelk 

povolené 900 5 200 1 300 2 800 125

vypouštěné 506 3 804 804 2 260 96
zdroj: pvS, a. s.

Tab. B2.3.8: Průměrné koncentrace a celkové bilance znečištění a účinnost čištění na ÚČOV, 2014

ukazatel kvality

přítok odtok účinnost

průměr  
[mg.l-1]

celkem  
[t.rok-1]

průměr  
[mg.l-1]

celkem  
[t.rok-1]

průměr  
[%]

BSK5 312,0 34 766  4,5 506 98,5

chSK 671,0 74 717  34,2 3 804 94,9

nerozpuštěné látky 358,0 39 926  7,2 804 98,0

n-nh4
32,4 3 614  4,5 502  

nanorg 33,0 3 674  17,6 1 963  

nc 62,3 6 941  20,3 2 260  67,5

pc 7,0 780 0,9 96 87,5

zdroj: pvS, a. s.

Obr. B2.3.4: Celková bilance znečištění v přitékající odpadní vodě a vypouštěných vyčištěných vodách v roce 2014
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Obr. B2.3.5: Povolená a vypouštěná roční množství vypouštěných znečišťujících látek z ÚČOV Praha 2004–2014

pozn.: výsledky z let 2007-2008 jsou ovlivněny zhoršením čistícího procesu, ke kterému došlo po havarijním přítoku velkého množ-
ství bahna, které bylo nedovoleně vypuštěno do kanalizace na podzim 2007 při odbahňování Kyjského rybníka. 

zdroj: pvS, a. s.
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v roce 2014 činil průměrný denní přítok odpadních vod na účov praha 305 173 m3.den-1, tj. 3,53 m3.s-1. v rámci 
průběžného bilancování provozu se jedná o zatím nejmenší přítok odpadních vod v celé historii čistírny. příči-
nou je jednoznačně nízký objem srážek v průběhu roku, jako hlavní důvod, v kombinaci s pokračováním trendu 
úspor spotřeb pitné vody domácnostmi a průmyslem a rekonstrukcemi či opravami vodovodní a kanalizační 
sítě, jako příčinami sekundárními. Snížením celkového množství odpadních vod přiteklých na účov při srovna-
telném látkovém zatížení došlo k meziročnímu nárůstu koncentrací u všech přednostně sledovaných polutantů 
(BSK, chSK, nl, nc, pc) o 8 až 12 %. protože účov vykazuje určitou mezní účinnost, nepřekročitelnou v důsledku 
stavebních omezení biologické části čistírny, je zahušťování odpadních vod na přítoku jednoznačně negativním 
faktorem zhoršování jakosti odpadní vody vyčištěné.

Tab. B2.3.9: Průměrný průtok odpadních vod na ÚČOV 2004–2013

rok
Q  

[m3.rok-1]
Q  

[m3.s-1]

2004 125 423 675 3,98

2005 119 639 100 3,79

2006 119 632 250 3,79

2007 114 454 962 3,63

2008 112 565 590 3,57

2009 115 185 343 3,65

2010 125 466 718 3,98

2011 119 568 480 3,79

2012 112 921 029 3,58

2013 125 342 044 3,97

2014 111 388 108 3,53

zdroj: pvS, a. s.

Obr. B2.3.6: Průměrný průtok odpadních vod na ÚČOV, 1996–2014

provoz kalového hospodářství účov praha, ve kterém je zpracováván kal produkovaný při čištění odpadních 
vod, je dlouhodobě částečně omezen. postupně je prováděna rekonstrukce jednotlivých dvojic vyhnívacích 
nádrží, která je nezbytná pro zabezpečení jejich bezpečného a provozuschopného stavu. účinnost stabilizace 
kalu produkovaného při čištění odpadních vod tak je nižší, než by odpovídalo plnému provozu všech 6 dvojic 
vyhnívacích nádrží.
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v kalovém hospodářství účov praha bylo v roce 2014 zpracováno celkem 37 326 tun sušiny produkovaného 
kalu, to odpovídá při průměrné sušině kalu 5,3 % objemové produkci 1 931 m3.den-1. K dalšímu zpracování bylo 
v roce 2014 předáno 64 076 tun odvodněného vyhnilého kalu. zatížení kalu těžkými kovy bylo v roce 2014 na 
příznivé, velmi nízké úrovni, viz. tab. B2.3.10. 

v roce 2014 byla účov praha zásobena ze 77,7 % z vlastní výroby elektrické energie, v zásobování teplem je 
dlouhodobě soběstačná. pro vlastní spotřebu účov praha je využívána elektrická energie a teplo, které se spo-
lečně vyrábějí v kogeneračních jednotkách, v nichž se spaluje bioplyn vznikající při anaerobním rozkladu a sta-
bilizaci kalu ve vyhnívacích nádržích. 

vypouštěné znečištění z účov praha není jediným zdrojem znečištění recipientů. jednotný kanalizační systém 
v době dešťových přívalů odděluje na odlehčovacích komorách část smíšených srážkových vod se splašky přímo 
do recipientů. odlehčovací komory jsou nastaveny tak, aby bylo co nejvíce odpadních vod přivedeno a vyčištěno 
na čistírnách odpadních vod. všechny odlehčovací komory na území hl. m. prahy splňují podmínky stanovené vo-
doprávním úřadem, a proto přepadlé vody nejsou podle § 38, odst. 2 vodního zákona považovány za vody odpadní.

produkované znečištění, které přichází v odpadních vodách na čistírny, je limitováno hodnotami danými kanali-
začními řády zpracovanými pro jednotlivá povodí čov a schválenými vodoprávním úřadem. provozovatel – pvK, 
a. s. prostřednictvím útvaru měření pravidelně kontroluje producenty odpadních vod z hlediska dodržování 
těchto kanalizačních řádů.

vypouštěcí místa pro fekální vozy na stokové síti a na čistírnách odpadních vod jsou vybavena trvalým moni-
toringem, který umožňuje zvýšenou kontrolu kázně dovozců odpadních vod. instalovaná technika umožňuje 
detekci překročení některých limitů stanovených v kanalizačních řádech a je tak možno ukončit vypouštění 
a snáze uplatnit na dovozcích sankce za nedovolené vypouštění. 

Tab. B2.3.10: Obsah vybraných těžkých kovů ve vyhnilém odvodněném kalu z ÚČOV v letech 2004–2014 [mg.kg-1] sušiny kalu
rok chrom olovo Měď zinek Kadmium nikl Kobalt rtuť

2004 254 84 335 2 837 2,9 74 10 3,6

2005 92 124 332 1 179 2,8 51 9,8 3

2006 107 115 308 1 642 2,9 45 9,5 3,4

2007 145 169 315 1 364 3,5 47 10,1 3,7

2008 95 102 306 913 2,9 48 8,9 3,9

2009 58 53 300 880 4,1 37 8,2 39,7

2010 56 46 281 834 2,9 32 8,1 5,4

2011 60 47 291 1 013 2,1 44 8,6 2,6

2012 106 43 365 868 2,2 56 8,3 2,8

2013 81 43 623 994 2,2 56 8,3 2,8

2014 49 36 315 1 004 2,2 35 8,6 2,1

Max 2014 60 50 380 1 300 4,5 44 11 7,1

limit dle čSn 1 000 500 1 200 3 000 13 200 - 10

vyhláška 382/2001 200 200 500 2 500 5 100 - 4

pozn.: pro informaci jsou uvedeny limitní hodnoty vybraných kovů pro použití kalů:

a) na výrobu průmyslových kompostů dle čSn 46 5735, účinnost od 1. 6. 1991

b) do zemědělské půdy dle vyhlášky č.382/2001 Sb., účinnost od 1. 1. 2002 – udávány jsou mezní koncentrace

zdroj: pvS a. s.

vzhledem k tomu, že vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití uprave-
ných kalů na zemědělské půdě, stanovuje mezní hodnoty koncentrace vybraných rizikových látek pro aplikaci 
na zemědělskou půdu, není v současnosti možné s ohledem na proměnlivou jakost kalů jejich přímé zapravo-
vání do půdy.
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b2.3.3 Generel OdvOdnĚní hl. m. prahy 
po dokončení i. koncepční fáze generelu odvodnění v roce 2001 zahájila pvS zpracování ii. detailní fáze, řešící 
podrobně odvodnění jednotlivých dílčích území hMp. 

generel odvodnění hl. m. prahy (go) je základním celoměstským koncepčním dokumentem v oblasti odvádění 
a čištění odpadních vod a odvádění srážkových povrchových vod. v generelu odvodnění jsou řešeny a stano-
veny hlavní směry rozvoje systému odvodnění města. odvodnění je řešeno ve variantách včetně technických, 
ekonomických a ekologických dopadů. tato koncepce představuje nástroj pro řídící a rozhodovací procesy při 
údržbě a rozvoji systému odvodnění města. umožňuje postupovat systémově i operativně v investiční činnosti. 
jedním z výstupů generelu je plán investic a návrh protipovodňové ochrany stokové sítě.

Generel odvodnění hl. m. prahy – ii. detailní fáze

v roce 2014 pokračovaly práce na ii. detailní fázi generelu odvodnění hMp a aktualizaci protipovodňové ochra-
ny stokové sítě. 

Byl realizován projekt „generel odvodnění hlavního města prahy, ii. detailní fáze“ zahrnující katastrální území 
chodov, háje, hostivař, záběhlice a část újezdu u průhonic.

v roce 2014 byla zpracována část projektu, která se zabývá zpracováním čtyř situačních zpráv: o kanalizaci, o po-
vodí, o čištění, o vodních tocích. dále byl vypracován matematický simulační model stokové sítě pro stávající 
stav, včetně jeho kalibrace a verifikace. následně proběhlo vyhodnocením stávajícího stavu odvodnění. Součástí 
řešení bylo i zpracování dopadu stávajícího odvodnění na vodní toky protékající řešeným územím. na základě 
podkladů z platného územního plánu a vyhodnocení stávajícího stavu byl navržen výhledový způsob řešení 
odvodnění celé řešené oblasti. návrh odvodnění byl zpracován na základě vyhodnocení stávajícího stavu pro 
již existující systém odvodnění a koncepčně pro nové rozvojové plochy. po jeho vypracování byl posouzen do-
pad těchto návrhů a opatření na vodní toky. cílem návrhů bylo především minimalizovat nebo i zlepšit dopady 
odvodnění na odtokové poměry z řešeného  území a na vodní toky. projekt včetně projednání bude dokončen 
v roce 2015.

Obr. B2.3.7: Rozsah řešeného území

Zdroj: PVS, a. s. 
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protipovodňový plán stokové sítě v povodí ÚčOv praha

na základě ukončení další etapy výstavby protipovodňových opatření na území hMp byla v roce 2014 zpracová-
na aktualizace protipovodňového plánu stokové sítě v povodí účov praha, ve které byly mimo jiné zohledněny 
organizační zkušenosti získané při povodňových událostech v červnu 2013.

Tab. B2.3.11: Realizace nejdůležitějších staveb ve vazbě na Generel odvodnění hl. m. Prahy v letech 2002–2014 
(investice dokončené v roce 2014 jsou uvedeny tučně)

název akce

stoková síť

Sanace kanalizace Březiněves, p 8

tp 411 holešovice – iv etapa, rek. kanalizace, p 6

rekonstrukce radlického sběrače, p 5

rekonstrukce kanalizace v ul. pařížská, p 1

rekonstrukce kanalizace ul. chodovská, p 4

ppo stokové sítě, i etapa - hradidlová komora, p 3 – Karlín

rekonstrukce kanalizace revoluční, na františku, p 1

rekonstrukce kanalizace, ul.  šermířská, p 6

vybudování ppo na SS v oblasti Karlína - i. et., hradidlová komora

rekonstrukce uzávěrů propojů mezi sběrači i a ii, 2. část, p 1 a 5

Stabilizace stoky dn 2000, ul. pod havránkou, p 7

rekonstrukce kanalizace, ul. nad hradním vodojemem a pod Bateriemi, p 6

rekonstrukce kanalizace Královice, p 22

rekonstrukce kanalizace, ul. v závětří, p 7

rekonstrukce kanalizace, ul. filmařská, p 5

rekonstrukce kanalizace v ul. na šafránce, estonská, p 10

rekonstrukce uzávěrů na stokové síti – čechův most, p 1

rekonstrukce kanalizace, nátok na čov Miškovice, p 18

rekonstrukce kanalizace, ul. nádražní, p 5

rekonstrukce výtlaku dn 400, ul. žernosecká, p 18

zkapacitnění Barrandovského sběrače, p 5

rekonstrukce kanalizace v ulici jaromírova, p 2

výstavba sběrače rokytka, p 9

rekonstrukce radlické výpusti, p 5

rekonstrukce čsOv čakovice, p 18

přepojení čsOv v pitkovičkách do horních měcholup, p 15

ÚčOv
účov – rekonstrukce rozvoden a hlavních rozvaděčů

účov – dmychadla pro aktivační nádrže

účov – Míchání, zastřešení a dezodorizace manipulačních nádrží Mn1-3

účov – odstranění pěny z nátokové galerie

účov – čištění bioplynu

účov – rekonstrukce vyhnívacích nádrží vn3-6 a strojovny B

účov – zahuštění přebytečného kalu a zastřešení manipulační nádrže Mn4

účov – norné stěny a stírací zařízení starých dosazovacích nádrží 

účov – úprava česlovny pro nakládku do velkokapacitních kontejnerů 

účov – čerpání vratného a přebytečného kalu z ndn

účov – úprava nakládky štěrků u staré česlovny

účov – obnova systému řízení technologických procesů

účov – obnova 6 ks zdvihacích zařízení
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účov – zdvihací zařízení pro ventilátory do úpravny bioplynu

účov – posílení el. napájení strojovny B vyhnívacích nádrží

ÚčOv – rekonstrukce vyhnívacích nádrží vn 1-6

ÚčOv – sanace stávajících objektů lapáku písku

ÚčOv – sanace lapáku štěrku včetně uzávěrů před shybkou ack

pobočné čOv 

pčov zbraslav – intenzifikace, p 16

pčov Březiněves – intenzifikace, p 8

pčov Královice – intenzifikace, p 22

pčov Kolovraty – intenzifikace – výstavba ii. linky, p 22

pčov čertouzy – rekonstrukce, p 20

pčov nebušice – intenzifikace, p 6

pčov uhříněves – dubeč – rekonstrukce i.et, p 15

pčov zbraslav – odvodnění kalu, p 16

pčov Klánovice – intenzifikace, p 21

zabezpečení pčov

pčov Běchovice (obec) – likvidace čov a přepojení na kanalizaci, p 21

pčov Klánovice – rybníky, p 21

pčOv kbely – kalové hospodářství 

pčOv Uhříněves – dubeč – intenzifikace ii. etapa

pčOv koloděje – zvýšení kapacity kalového hospodářství
       zdroj: pvS, a. s.

Tab. B2.3.12: Nejdůležitější  připravované stavby vyplývající z vypracovaného Generelu odvodnění hl. m. Prahy  

název akce 
stoková síť
výstavba sběrače „g“ do uhříněvsi, p 22   

výstavba sběrače „h“ do Běchovic, p 21

výstavba sběrače „ folimanka“, p 2,10

výstavba retenční nádrže v Karlíně a dostavba sběrače v ul. pobřežní, p 8

výstavba retenční nádrže při ul. voctářova, p 8 

výstavba sběrače „p“ do třebonic, p 13

zkapacitnění sběrače, cxiib, práče, p 10

přepojení čS ov v pitkovičkách do horních Měcholup, p 15

přepojení čS ov uhříněves iv a xix do sběrače g6, praha 22

výstavba sběrače h2 do horních počernic – Svépravic, p 20

ÚčOv
celková přestavba a rozšíření účov praha na císařském ostrově, p 6,7

úpravy nátokového labyrintu účov, p 6,7

pobočné čOv
rozšíření pčov Miškovice, p 18

rozšíření pčov vinoř, p 19

dostavba pčov uhříněves - dubeč, ii. etapa, p 22

rekonstrukce pčov nedvězí, p 22

rozšíření pčov Kbely, p 19

rozšíření pčov čertousy, p 20

rozšíření pčov Královice, p 22

přepojení pčov Sobín  na centrální stokovou síť zličín, p 17
        zdroj: pvS, a. s.
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b2.4 havarijní Úniky ZnečiŠŤUjících látek
v roce 2014 byl v hl. m. praze výkonem státní správy v přenesené působnosti dle ustanovení § 41 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pověřen 
odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. prahy (dále jen ozp MhMp, který při šetření oznámených havárií 
spolupracuje s českou inspekcí životního prostředí – oblastní inspektorát praha (čižp). havarijní úniky závad-
ných látek jsou nejčastěji hlášeny hasičskému záchrannému sboru hl. m. prahy a následně pak operačnímu stře-
disku Krizového štábu hl. m. prahy, které informuje ozp MhMp, čižp, povodí vltavy, státní podnik a další orgány 
podílející se na likvidaci havárie. ozp MhMp, jako vodoprávní úřad, řídí průběh likvidace havárie. Souběžně ozp 
MhMp vydává rozhodnutí o uložení opatření k nápravě závadného stavu.

v roce 2014 ozp MhMp zasahoval při 42 haváriích a následně vydal 24 správních rozhodnutí. pokud není původ-
ce havarijního znečištění znám, likvidoval ozp MhMp znečištění na náklady hl. m. prahy, prostřednictvím odbor-
ně a technicky způsobilé právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů. v roce 2014 
nebyl původce zjištěn ve 21 případech. v roce 2014 šetřilo oddělení ochrany vod čižp, oblastního inspektorátu 
praha na území města 22 havárií znečištění vod. ve 12 případech nebyl zjištěn původce havárie.

Tab. B2.4.1: Přehled havarijních úniků evidovaných a řešených OOP MHMP v roce 2014

datum popis
původce 

zjištěn
příčina znečištění

03. 01. 2014 únik provozních kapalin z osobního automobilu při dn, ul. K dubči, Koloděje ano dopravní nehoda

04. 01. 2014
znečištění radotínského potoka - autobus a os. auto, únik rl do radotínské-
ho potoka, ul. na cikánce, p5 - radotín

ano dopravní nehoda

13. 01. 2014
znečištění schodů a parapetů rd a nezpevněného terénu ropnými látkami, 
na havráne 8, p4 - Modřany

ne lidský faktor

15. 01. 2014
znečištění ul. K zelené louce a vpustí dešťové kanalizace ropnými látkami, 
p4 - Komořany

ne nezjištěno

02. 02. 2014 únik ropných látek do vodního toku vltava, dvořákovo nábř., praha 1 ne nezjištěno

05. 02. 2014
únik motorové nafty z poškozené nádrže nákl.auta na komunikaci jižní 
spojka, praha 4

ano dopravní nehoda

17. 02. 2014
únik hydraulického oleje z poškozené přívododní hadice nákladního vozidla, 
teplárenská ul. až po křižovatku s ul. průmyslová, praha 10

ano technická závada

18. 02. 2014
únik ropných látek do vodního toku vltava, v prostoru přístavu Smíchov, 
praha 5.

ano technická závada

23. 03. 2014 únik oleje z minibusu na náplavce dvořákova nábřeží, praha 1 ano dopravní nehoda

24. 03. 2014 únik motorové nafty z kamionu, jižní spojka, praha 10 při ul. rabakovská ano dopravní nehoda

28. 03. 2014
výskyt ropné skvrny na hladině vltavy v prostoru přístavu Smíchov - poto-
pený vrak plavidla, no neuložena, likvidaci zajistí hzS, vú + SpS dořešení 
odstanění vraku, dohledání vlastníka

ne technická závada

01. 04. 2014
masivní přítok odpadních vod do vltavy, nábř. e. Beneše z dešťové kanalizace  
- zjištěna havárie na jednot. kanalizaci i. Kategorie, zajistí pvK

pvK technická závada

06. 04. 2014
únik ropných látek po autonehodě do pole, křižovatka ul. přátelství x K říča-
nům, p22

ano dopravní nehoda

12. 04. 2014
přítok pěnícího znečištění dešť. kan. do rn u ul. Klapálkova, choceradská - 
chodovecký potok, situace se opakovala i 13. 4. 2014

ne nezjištěno

16. 04. 2014
únik nafty z proražené nádrže nákladního automobilu v ul. za avií, praha 9 - 
čakovice

ano dopravní nehoda

04. 05. 2014
výskyt ropné skvrny na hladině vltavy v prostoru pod štefáníkopvým mos-
tem, nábř. ludvíka Svobody, praha 1 

ne nezjištěno

14. 05. 2014
výskyt ropné skvrny na hladině vltavy v prostoru pod jiráskovým mostem, 
hořejší nábř.,praha 5

ne nezjištěno

19. 05. 2014
únik nafty z proražené nádrže nákladního automobilu v ul. chodovská do 
dešťové kanalizace, p4

ano dopravní nehoda
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datum popis
původce 

zjištěn
příčina znečištění

27. 05. 2014
únik provozních kapalin z jeřábu, za křižovatkou přátelství x pánkova, praha 
10 - uhříněves

ano technická závada

22. 06. 2014 únik ropných látek do vodního toku vltava v přístaviští podolí, praha 4 ne nezjištěno

30. 06. 2014
únik provozních kapalin z osobního vozidla, jižní spojka, nájezd z ul. průběž-
ná

ano dopravní nehoda

30. 06. 2014
masivní přítok odpadních vod do vltavy, rašínovo nábř., pod železničním 
mostem, pvK kontrola jednotné kanalizace

ne technická závada

10. 07. 2014
únik neznámých látek po výbuchu pyrotechniky a požáru rd do kanalizace 
a na nezpevněný terén, ul. chotečská, praha 5

ano lidský faktor

15. 07. 2014
únik hydraulického oleje z převráceného autojeřábu v ul. K cihelně, praha 
9 - Satalice

ano dopravní nehoda

18. 07. 2014
únik oleje z vypadlého sudu na komunikaci jižní spojka u křížení s ul. rabakov-
ská, praha 10

ne lidský faktor

28. 07. 2014
olejová skvrna ropného původu na vltavě pod výtoní, pravděpodobně přítok 
z Botiče, praha 2

ne nezjištěno

01. 09. 2014
nález poškozených nádob obsahujících závadné látky a únik zl na zpevně-
nouz plochu a do půdního prostředí, ul. pod plynojemem, praha 8 - libeň

ne lidský faktor

01. 09. 2014
přítok pěnícího znečištění do Košíkovského potoka ul. Mírového hnutí, nátok 
do horní retenční nádrže

ne nezjištěno

22. 09. 2014
únik nafty z montážní plošiny tatra rz aS 78 64 na nezpevněný terén, ul. ve 
Struhách, p6, v důsledku krádeže phM

ne krádež phM

30. 09. 2014
únik nafty z proražené nádrže dodávky na dvoře objektu jungmannova 16, 
praha 1

ano dopravní nehoda

30. 09. 2014 únik motorové nafty z nákladního vozidla v areálu Ke Kablu 7, praha 15. ano dopravní nehoda

11. 10. 2014
nález poškozené nádrže s motorovým olejem a jeho únik v prostoru pole při ul. 
Ke Smíchovu a alabastrová, praha 5 - Slivenec

ne lidský faktor

15. 10. 2014
únik neznámé chemické látky z areálu Klio, s.r.o., do zličínského potoka, ul. 
dolňanská, praha 5 - zličín

ano lidský faktor

16. 10. 2014
únik ropných látek v podolském přístavu, potopené plavidlo, podolské nábře-
ží, praha 4 

ano technická závada

22. 10. 2014
únik nafty z protržené nádrže náklaďáku Scania r420 na zpevněné plochy 
u nákladové rampy Kauflandu, Bělohorská ul.,  p6

ano dopravní nehoda

14. 11. 2014
únik oleje z havarovaného vozu škoda praktik 5j na nezpevněnou plochu při 
křižovatce ul. radlická a Butovická, praha 5 – jinonice

ano dopravní nehoda

18. 11. 2014
únik nafty z proražené nádrže zahraničního kamionu na zpevněné plochy 
komunikací, jižní spojka, ul. 5. Května až pátý km. d1, praha 4

ne dopravní nehoda

15. 12. 2014
únik nafty z protržené nádrže tahače návěsů při dopravní nehodě v křižovat-
ce ul. internacionální a Kamýcká, praha 6 – Suchdol

ano dopravní nehoda

zdroj: ozp MhMp

Tab. B2.4.2: Přehled havarijních úniků evidovaných ČIŽP za rok 2014

datum Místo havárie
název toku-

-nádrže
Kategorie 

látky
hlavní příčina zjištění původce*

04.01.2014 ulice na cikánce, praha 5 -radotín
radotínský 

potok
ropné látky lidský faktor nezjištěn

13.01.2014 ulice okružní 2037/24, praha 4  ropné látky nezjištěna nezjištěn

15.01.2014
ulice na zelené louce, praha 4 - Kunra-
tice

Kunratický 
potok

ropné látky nezjištěna nezjištěn

02.02.2014 Mezi čechovým a štefánikovým mostem vltava ropné látky nezjištěna nezjištěn
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datum Místo havárie
název toku-

-nádrže
Kategorie 

látky
hlavní příčina zjištění původce*

18.02.2014
levý břeh řeky vltavy v bazénu přístavu 
Smíchov

vltava ropné látky nezjištěna ano

23.03.2014 náplavka dvořákova nábřeží vltava ropné látky technický nezjištěn

24.03.2014
Komunikace jižní spojka, praha 10 
v úseku přemostění ulice rabakovská

retenční 
nádrž

ropné látky lidský faktor ano

06.04.2014 Křižovatka ulic přátelství a K říčanům rokytka ropné látky lidský faktor nezjištěn

16.04.2014 ulice za avií

červeno-
mlýnský 

(Mratínský) 
potok

ropné látky nezjištěna ano

02.05.2014 Silnice r1 pražský okruh 77,5 km směr Brno  ropné látky nezjištěna ano

04.05.2014 pod štefánikovým mostem vltava ropné látky nezjištěna nezjištěn

19.05.2014 nájezd z ulice chodovská na jižní spojku Botič ropné látky lidský faktor nezjištěn

27.05.2014
Komunikace přátelství, vpravo ve smě-
ru k říčanům

 ropné látky nezjištěna nezjištěn

15.07.2014 praha 9 Satanice, ulice K cihelně  ropné látky lidský faktor ano

21.07.2014
lochkovský tunel, 12,4 km pražského 
okruhu

Berounka ropné látky lidský faktor ano

01.09.2014
areál "železničního stavitelství" při ulici 
pod plynojemem, k.ú.libeň

 ropné látky nezjištěna nezjištěn

22.09.2014
zatravněná plocha při ul. ve Struhách, 
praha 6 - Bubeneč

 ropné látky lidský faktor nezjištěn

30.09.2014 Ke Kablu 289/7, praha 15  ropné látky lidský faktor ano

16.10.2014
Bazén podolského přístavu, praha 4 – 
podolí

vltava ropné látky technický ano

22.10.2014 Kaufland, Bělohorská, praha 6
Motolský 

potok
ropné látky lidský faktor ano

14.11.2014
Křižovatka ulic radlická a Butovická, 
praha 5

 ropné látky lidský faktor ano

15.12.2014
internacionální a Kamýcká ulice, praha 
6 – Suchdol

 ropné látky lidský faktor nezjištěn

* zjištění původce a typu zařízení, z něhož znečišťující látka unikla

zdroj: čižp
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b2.5 prOtipOvOdňOvá Opatření

infOrmace O výstavbĚ prOtipOvOdňOvé Ochrany v hl. m. praZe
v roce 2014 pokračovala výstavba zbývajících částí protipovodňové ochrany v rámci etapy 0006 zbraslav – ra-
dotín a 0007 troja. po dokončení bude hlavní město chráněno proti rozlivu velkých vod vltavy a Berounky na 
úrovni hladiny velké povodně v srpnu roku 2002 s rezervou +30 cm. výjimkou je pouze zbraslav, kde po dohodě 
s Mč a po projednání v radě hMp bude výše ochrany na stoletou vodu s rezervou +30 cm. 

výstavba protipovodňových opatření byla v roce 1997 původně navržena na 100 letou vodu s rezervou +60 cm 
a rozdělena do 7 etap: 0001 – Staré Město a josefov, 0002 – Malá Strana a Kampa, 0003 – Karlín a libeň, 0004 – 
holešovice a Stromovka, 0005 – podolí a výtoň, 0006 – Smíchov, zbraslav, radotín a velká chuchle, 0007 – troja. 

po povodni v roce 2002 se zvýšila navrhovaná úroveň ochrany. dokončená první etapa obstála, navyšoval se jen 
úsek mobilního hrazení před holešovickou tržnicí. výstavba protipovodňových opatření byla rozšířena o etapu 
0008 Modřany – prodloužení chráněného území od ulice u Kina do Komořan k cukrovaru, úpravu zatrubněných 
potoků a ochranu Modřan navýšením ochrany železniční trati. 

podle zkušeností z povodní roku 2002, matematických modelů a dalších podkladů byly provedeny i další změny 
systému ochrany a projektů zajišťující daleko dokonalejší ochranu města. 

podstatná část stavebních prací na stavbě 0012 protipovodňová opatření na ochranu hl. m. prahy byla dokonče-
na již před koncem roku 2005 a od té doby je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města v rozsahu etap 
e 0001 Staré Město a josefov, e 0002 Malá Strana a Kampa, e 0003 Karlín a libeň, e 0004 holešovice – Stromovka, 
e 0005 výtoň, podolí a Smíchov a e 0008 protipovodňová opatření Modřany. etapy ochraňující centrum města 
tak byly dokončeny a počítá se s jejich plnou funkcí při možné povodňové situaci. 

přípravu a realizaci výstavby protipovodňových opatření zajišťoval do 31. 7. 2014 odbor městského investora 
MhMp a od 1. 8. 2014 odbor technické vybavenosti MhMp. 

výstavba prOtipOvOdňOvých Opatření v rOce 2014 
v roce 2014 pokračovaly práce v rámci etapy 0007 – troja, část 14 troja – městský okruh, etapa 0006 zbraslav – 
radotín, část 22 velká chuchle byla dokončena. 

Byť linie protipovodňové ochrany etapy 0007 troja zajišťuje požadovanou úroveň ochrany od roku 2010, bude 
část 14 troja – městský okruh plně dokončena ve vazbě na dokončování městského okruhu (předpoklad 2015). 
část 22 velká chuchle, etapy 0006 byla dokončena a v polovině roku zkolaudována. 

vybudováním vlastní protipovodňové linie ale stavba nekončí, neboť v rámci jejího doplňování jsou připravo-
vána opatření, jako je například zkapacitnění koryta potoka vrutice, přírodě blízká protipovodňová opatření na 
rokytce a Kopaninském potoce nebo zajištění příjezdu do dolních černošic v případě povodňových událostí. 

začátkem června 2013 postihla prahu povodeň, která na vltavě kulminovala 4. 6. při průtoku 3 040 m3/s, což je 
průtok mezi Q20 a Q50. S povodní se ale potýkala i Berounka a s průtoky leckde i na úrovni Q100 i ostatní pražské 
toky. K problémům došlo především v důsledku souběhu povodně s extrémními úhrny srážek v chráněném 
území. na základě zkušeností z této povodně byla v roce 2014 zahájena příprava modernizace a rozšíření části 
ppo, například pro vybudování čerpacího místa v holešovicích pod hlávkovým mostem nebo pro rozšíření po-
vodňové čerpací stanice v libeňských přístavech.



Praha – Životní prostředí 2014

B3 příroda, Krajina a zeleň 

126

b3 krajina a Zeleň 

b3.1 bilance plOch 
Bilance ploch uvedená v této kapitole vychází z evidence katastru nemovitostí, kterou spravuje český úřad ze-
měměřický a katastrální. v následující tabulce jsou, jako i v předchozích letech, uvedeny úhrnné hodnoty druhů 
pozemků (úhdp) za celé území hlavního města prahy, resp. za jednotlivá katastrální území, vždy k poslednímu 
dni příslušného roku (31. 12. 2014).

po poklesu ve velikosti zastavěných ploch na území hl. města (v letech 2011 a 2012) nastal jejich pouze velmi 
mírný nárůst (v r. 2013) a stav za rok 2014 je setrvalý ve srovnání s rokem předchozím. ve srovnání s rokem 1990 
představuje hodnota k 31. 12. 2014 nárůst zastavěných ploch o 741 ha, tj. 17,4 % v kategorii, resp. 1,5 % z celkové 
rozlohy města. významný nárůst v roce 2014 zaznamenala, stejně jako v předchozích letech, kategorie ostat-
ních ploch (oproti roku 2013 nárůst o 87 ha, tj. o 0,4 %). tento nárůst jde na vrub úbytku zemědělské půdy, a to 
zejména půdy orné (úbytek proti roku 2013 celkem o 123 ha). pokračoval také dlouhodobý trend postupného 
úbytku ploch ovocných sadů, v roce 2014 se jednalo o snížení o 9 ha oproti roku 2013. obdobně jako v uplynu-
lých letech došlo opět k nárůstu výměry lesních pozemků (oproti roku 2013 nárůst o 33 ha), a to v návaznosti 
na pokračující zalesňování původně zemědělských pozemků. nově pak došlo k nárůstu oproti předešlému roku 
o 8 ha u vodních ploch. celkové výměry ostatních kategorií zůstaly v roce 2014 poměrně stabilizované.

.

Tab. B3.1.1: Úhrnné hodnoty druhů pozemků, stav k 31. 12. 2013 [ha]
druh pozemku kód 1990 2009 2010 2011 2012 2013 2014

zemědělská půda 02–07 21 495 20 427 20 343 20 250 20 135 20 006 19 878

– orná půda 02 15 783 14 933 14 857 14 776 14 676 14 559 14 436

– chmelnice 03 - - - - - 0 -

– vinice 04 - 10 10 10 10 10 10

– zahrady 05 4 074 3 979 3 973 3 965 3 960 3 950 3 954

– ovocné sady 06 741 634 629 623 619 617 608

– trvalé travní porosty 07 887 871 874 876 870 869 869

lesní půda 10 4 858 5 030 5 089 5 099 5 122 5 132 5 165

vodní plochy 11 1 073 1 075 1 074 1 076 1 076 1 078 1 086

zastavěné plochy 13 4 267 5 027 5 037 5 029 4 995 5 007 5 008

ostatní plochy** 14 17 921 18 051 18 070 18 158 18 288 18 392 18 479

celková výměra* 49 614 49 610 49 613 49 613 49 616 49 615 49 615

poznámka: 

* rozdíly v celkové výměře jsou způsobeny zaokrouhlováním 

** ostatní plochy zahrnují i staveniště 

zdroj: čúzK 
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Obr. B3.1.1: Přehled katastrálních území hl. m. Prahy

Obr. B3.1.2: Přehled podílu ZPF v katastrálních územích hl. m. Prahy
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Obr. B3.1.3: Přehled podílu lesních ploch v katastrálních územích hl. m. Prahy

Obr. B3.1.4:  Přehled velikosti KES (koeficientu ekologické stability) v katastrálních územích hl. m. Prahy

zdroj: čúzK, ipr

zdroj: čúzK, ipr
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Tab. B3.1.2: Hrubé úhrnné hodnoty druhů pozemků za jednotlivá katastrální území, stav k 31. 12. 2014 [ha]

číslo k. ú. název k. ú.
Zemědělská 

půda
lesní po-

zemky
vodní plo-

cha
Zastavěná 

plocha
Ostatní 
plocha 

součet

601527 Běchovice 409 37 11 25 202 684

602582 Benice 240 7 7 7 16 277

730556 Bohnice 105 106 12 38 204 465

727873 Braník 69 53 24 56 239 441

729582 Břevnov 107 6 1 87 323 524

614131 Březiněves 300 0 1 15 24 340

730106 Bubeneč 35 0 43 76 290 444

731561 čakovice 200 0 7 43 132 382

731676 černý Most 25 2 2 36 145 210

730394 čimice 112 13 3 23 107 258

730629 Ďáblice 561 55 2 30 90 738

729272 dejvice 180 134 11 107 307 739

730599 dolní chabry 369 8 2 31 88 498

732541 dolní Měcholupy 271 9 2 42 141 465

629952 dolní počernice 245 130 39 22 141 577

633330 dubeč 667 47 27 26 93 860

728233 háje 37 4 4 34 158 237

773395 hájek u uhříněvsi 266 2 5 5 16 294

731234 hloubětín 160 48 8 48 281 545

728837 hlubočepy 125 69 15 53 343 605

727857 hodkovičky 49 44 10 18 87 208

730122 holešovice 3 0 73 118 275 469

750573 holyně 142 21 1 5 23 192

732583 horní Měcholupy 32 3 0 25 164 224

643777 horní počernice 920 83 17 147 528 1 695

731722 hostavice 111 1 5 14 66 197

732052 hostivař 132 163 40 114 350 799

727121 hradčany 17 0 1 33 101 152

731765 hrdlořezy 69 40 2 15 70 196

728225 chodov 85 35 4 101 518 743

652393 cholupice 427 142 3 9 58 639

728730 jinonice 231 133 5 50 197 616

727008 josefov 0 0 0 4 4 8

728438 Kamýk 18 46 1 25 163 253

730955 Karlín 6 0 10 62 137 215

731641 Kbely 197 18 1 48 336 600

665444 Klánovice 119 322 5 23 121 590

730475 Kobylisy 38 13 0 62 211 324

668508 Koloděje 264 55 7 13 38 377

668591 Kolovraty 497 9 4 22 60 592

728519 Komořany 32 81 14 7 75 209

728764 Košíře 50 69 1 46 157 323

672629 Královice 453 7 6 7 23 496

727598 Krč 71 17 6 78 348 520

676071 Křeslice 271 0 8 10 54 343
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číslo k. ú. název k. ú.
Zemědělská 

půda
lesní po-

zemky
vodní plo-

cha
Zastavěná 

plocha
Ostatní 
plocha 

součet

728314 Kunratice 317 213 20 59 201 810

731226 Kyje 240 26 20 59 223 568

729248 lahovice 117 0 28 8 49 202

731439 letňany 146 28 0 79 308 561

728071 lhotka 28 6 1 15 54 104

730891 libeň 90 32 37 128 451 738

729795 liboc 80 240 5 19 81 425

728390 libuš 44 9 1 34 70 158

668605 lipany 49 0 1 3 5 58

683973 lipence 543 20 42 28 192 825

686425 lochkov 165 47 1 7 52 272

729931 lysolaje 142 41 0 11 53 247

729183 Malá chuchle 18 63 11 3 47 142

727091 Malá Strana 19 0 13 42 63 137

732451 Malešice 34 11 2 72 264 383

727750 Michle 47 81 6 104 314 552

731552 Miškovice 216 6 2 11 31 266

728616 Modřany 157 139 17 100 356 769

728951 Motol 37 67 4 25 186 319

729876 nebušice 248 55 1 23 42 369

702323 nedvězí u říčan 336 18 2 6 19 381

727181 nové Město 5 0 23 163 144 335

728161 nusle 16 0 2 96 172 286

732613 petrovice 79 7 15 16 62 179

720984 písnice 251 23 5 22 66 367

773417 pitkovice 203 3 3 7 23 239

728152 podolí 38 1 23 50 126 238

731382 prosek 11 0 0 30 126 167

734373 přední Kopanina 231 64 1 7 23 326

728641 radlice 149 16 0 14 62 241

738620 radotín 289 287 15 60 280 931

729710 ruzyně 343 12 1 116 1027 1 499

745251 řeporyje 376 23 5 33 129 566

729701 řepy 70 7 2 53 194 326

746134 Satalice 244 41 0 22 72 379

730041 Sedlec 44 22 13 9 58 146

750590 Slivenec 416 24 0 32 94 566

729051 Smíchov 105 40 48 150 361 704

793256 Sobín 280 0 2 6 14 302

727024 Staré Město 0 0 28 61 40 129

755541 Stodůlky 253 16 9 129 556 963

731943 Strašnice 78 19 0 119 402 618

729302 Střešovice 47 1 0 33 73 154

730866 Střížkov 32 0 0 23 148 203

729981 Suchdol 235 45 13 36 103 432
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číslo k. ú. název k. ú.
Zemědělská 

půda
lesní po-

zemky
vodní plo-

cha
Zastavěná 

plocha
Ostatní 
plocha 

součet

762130 šeberov 383 18 19 22 57 499

732516 štěrboholy 130 0 2 28 137 297

652407 točná 212 177 1 8 64 462

730190 troja 170 20 28 42 283 543

770353 třebonice 273 2 2 28 152 457

731528 třeboradice 308 2 4 11 43 368

773425 uhříněves 639 36 25 71 257 1 028

773778 újezd nad lesy 333 516 8 55 103 1 015

773999 újezd u průhonic 183 84 15 14 75 371

729353 veleslavín 24 10 1 25 72 132

729213 velká chuchle 179 112 8 20 140 459

727164 vinohrady 33 0 1 130 214 378

782378 vinoř 426 51 14 31 78 600

729418 vokovice 29 144 13 32 133 351

732257 vršovice 11 3 2 79 198 293

731285 vysočany 146 19 1 112 328 606

727300 vyšehrad 1 0 5 7 24 37

732117 záběhlice 138 2 9 88 332 569

745278 zadní Kopanina 186 90 2 5 68 351

791733 zbraslav 323 80 49 49 281 782

793264 zličín 145 0 5 35 133 318

727415 žižkov 19 9 0 132 384 544

celkem 19 878 5 165 1 086 5 008 18 479 49 615

zdroj : čúzK

b3.2 Udržitelné vyUžívání ÚZemí 
dlouhodobá udržitelnost využívání správního území hl. m. prahy souvisí především s racionálním funkčním využitím 
a prostorovým uspořádáním území a s přinejmenším dostatečnými plochami pro uspokojení lidských potřeb urbanity 
v zastavěném i přírodním prostředí. základním předpokladem udržitelnosti je trvalá snaha o harmonizaci soukromých 
a veřejných zájmů s cílem uspokojit oprávněné ekonomické a sociální zájmy a přitom udržet kvalitní životní prostředí. 
K tomuto požadavku přibývá i nutnost adaptace na probíhající změnu klimatu (zvyšování teploty, vlny veder, rozšiřování 
tepelného ostrova města, přívalové srážky a náhlé povodně, nedostatek srážek a prodlužující se období sucha). 

v textu odůvodnění návrhu Metropolitního plánu je uvedeno: „extenzivní rozvoj, který proběhl na území prahy v minu-
lých desetiletích, přinesl s sebou mimo jiné řadu negativních dopadů. vzhledem k tomu, že v mnoha případech šlo o roz-
voj, který nekorespondoval s reálným potenciálem v území, dodnes mnoho městských částí řeší problémy s nedostatečně 
rozvinutou sítí dopravní, technické infrastruktury, veřejné infrastruktury ale i s nedostatkem financí na samotnou správu 
území. Městské části, převážně v okrajových částech města, navíc řeší problémy plynoucí z blízkosti zdejších struktur a z je-
jich postupného srůstání dovnitř města na straně jedné, a hrozbami plynoucími z překotného a často nekoordinovaného 
rozvoje suburbií (území obcí za správními hranicemi města prahy). realitou těchto městských částí je neúměrná zátěž úze-
mí vyvolaná nedostatkem infrastrukturních staveb a staveb pro veřejnou vybavenost v sousedních městských částech.“

dne 26. 3. 2015 byla zastupitelstvem hl. m. prahy schválena aktualizace územně analytických podkladů hl. m. prahy 2014 
(úap), kde jsou ve SWot analýze formulovány stávající a pravděpodobné budoucí rizikové a negativní vnější vlivy (tzv. 
hrozby) v oblasti využití území:

 • nedostatečná ochrana krajiny ve městě v důsledku stávajícího právního vymezení hranice mezi zastavěným 
a nezastavěným územím

 • tlak na developerskou výstavbu v produkční krajině namísto její proměny v rekreační a přírodní zázemí města
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 • destrukce přirozené městské struktury, stagnace stávajících lokálních center spolu se zhoršením podmínek 
pro jejich revitalizaci a zvýšené nároky na dopravní obsluhu spolu s nadměrným zatížením komunikační sítě 
prahy, mimo jiné v důsledku výstavby kapacitních monofunkčních zón a nekontrolovaného nárůstu sídel ve 
volné krajině v praze i v jejím kontaktním území

 • tlak na maximální využití území a ekonomickou výhodnost projektů bez ohledu na skutečné potřeby obyva-
tel, limity a podmínky území, dopady na životní prostředí a nároky na dopravní i technickou infrastrukturu

 • zvyšující se tlak mimopražských obyvatel na využívání zařízení občanské vybavenosti na území prahy

řešení těchto problémů je možné jednak nástroji územního plánování (zásady územního rozvoje, územní plán atd.) a jed-
nak prostředky mimo kompetence územního plánování (např. koordinace a společné plánování záměrů se Středočeským 
krajem, získávání pozemků, které budou určeny pro koordinovaný rozvoj celoměstsky významných funkcí, do vlastnictví 
města atd.)

dne 11. 9. 2014 byla usnesením zastupitelstva hl. m. prahy schválena také aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje 
hl. m. prahy, které stanovují priority pro rozvoj města a vymezení staveb dopravní a technické infrastruktury důležitých 
pro funkci města jako celku. 

v následujících letech se hl. m. praha musí vypořádat zejména s hlavními příčinami problémů ve fungování města a v je-
jich dopadech na životní prostředí způsobenými dopravou. zásady územního rozvoje hl. m. prahy v tomto směru definují 
následující priority územního plánování:

 • zajistit podmínky pro rozvoj všech dopravních systémů nezbytné pro fungování města, přednostně pro roz-
voj integrované veřejné dopravy s potřebným přesahem do Středočeského kraje,

 • vytvořit podmínky umožňující omezit individuální automobilovou dopravu směrem do centra města, zejmé-
na do území památkové rezervace v hlavním městě praze,

 • vytvořit podmínky pro rozvoj druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí.

v zásadách územního rozvoje hl. m. prahy je v rámci koncepce dopravní infrastruktury navržen především rozvoj kolejové 
dopravy (nová čtvrtá trasa metra d, nové druhé vestibuly a bezbariérové přístupy stávajících stanic metra, rozvoj tramva-
jových tratí, úpravy železniční sítě pro potřeby přepravy osob uvnitř města a pro rozvoj dálkové dopravy, dopravní obslu-
ha letiště václava havla…), dále rozvoj systému záchytných parkovišť p+r, dokončení komunikační sítě celoměstského 
významu s prioritou Městského okruhu a pražského okruhu (Silničního okruhu kolem prahy navazujícího na republikovou 
dálniční a silniční síť), zlepšení podmínek pro cyklistickou a pěší dopravu…

za zásadní východisko k zajištění udržitelného využití území hl. m. prahy je v návrhu Metropolitního plánu považováno 
omezování negativních vlivů suburbanizace.
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využití brownfields (nevyužívané zdevastované plochy a objekty) 

Brownfields, respektive plochy k obnově a opětovnému využití, jsou pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizova-
ného území, které ztratily svoji původní funkci a využití, jsou buď zcela opuštěné, nebo nevhodně a nedostateč-
ně využívané, s vysokým podílem provizorií, často nesou ekologickou zátěž a jsou zdrojem negativních vlivů na 
své okolí. předpokládá se u nich změna dosavadního charakteru zástavby, proměna funkce i struktury. 

největší podíl ploch k obnově je v praze identifikován na bývalých průmyslových plochách, které ve vývojové 
etapě průmyslového rozvoje prahy představovaly mohutnou ekonomickou základnu celého města, a na ruše-
ných odstavných plochách železničních nádraží. cílem územního plánování je začlenění těchto ploch do struk-
tury města a vytvoření podmínek pro jejich nové smysluplné využití, lepší využití stávající infrastruktury uvnitř 
koncentrované zástavby města a snižování záborů zemědělského půdního fondu na okraji města pro investiční 
výstavbu.

v posledních dvaceti letech došlo na území prahy k regeneraci brownfields zejména na Smíchově v praze 5, kde 
nově ožilo jádrové území městské čtvrti v oblasti anděl. započalo se s novou bytovou výstavbou v jinonicích v are-
álu bývalé továrny Waltrovka. další oblastí probíhající regenerace brownfields je území holešovického meandru 
na obou březích vltavy, kde byla nastartována obytná výstavba v holešovickém přístavu a administrativní objekty 
v bývalých libeňských docích. pokročila též výstavba v praze 8 na rohanském ostrově, kde se postupně realizuje 
projekt rivergardens, v Karlíně byl dokončen administrativně kulturní komplex fórum Karlín s multifunkčním pro-
storem pro společenské a kulturní akce v rekonstruovaných prostorách čKd Karlín. částečně se rovněž naplňují 
plochy bývalých továren čKd ve vysočanech, kde kromě komplexu tzv. zeleného ostrova s o2 arénou a obchod-
ním centrem harfa vznikají bloky obytných budov při poděbradské ulici s občanskou vybaveností v parteru.

územně plánovací přípravě jsou opakovaně podrobovány významná transformační území jako jsou opouštěné 
plochy Masarykova nádraží, nádraží praha-Bubny v holešovicích, nákladového nádraží praha žižkov, Smíchov-
ského nádraží, a zbývající zrušená průmyslová zóna ve vysočanech. potenciál ploch k obnově je dobře rozpo-
znán ze strany developerů a významných investorů, město však dosud není zcela připraveno proces transforma-
ce nejen efektivně řídit, ale ani ovlivňovat. v dosavadní praxi jsou transformační území většinou zakonzervována 
stavební uzávěrou, jejíž zrušení je podmíněno vypracováním a kladným projednáním územní studie, na jejímž 
základě je možné přistoupit k procesu změny územního plánu, která teprve otevře prostor pro následná územní 
řízení. hledání konsenzu všech aktérů a proces změny územně plánovací dokumentace velmi zatěžuje nastarto-
vání obnovy těchto území, složitých již ze své podstaty. 

podrobnější údaje o sledování transformačních území – ploch k obnově a opětovnému využití - lze nalézt 
v územně analytických podkladech hlavního města prahy (úap). v rámci 3. aktualizace úap hl. m. prahy 2014 
byly transformační plochy vymezeny metodou syntézy dosavadních existujících územně plánovacích doku-
mentací a podkladů; takto bylo identifikováno celkem 2 263 ploch o celkové rozloze 3 884 ha. plochy byly roz-
děleny do skupin podle výměry (do 1 ha, 1-5 ha, 5-30 ha, větší než 30 ha). ve statistice byly započteny i drobné 
proluky a veškeré potenciální přestavby uvnitř urbanizovaného území.

Skupina největších transformačních území větších než 30ha o celkové rozloze 1286 ha byla komplexně prověřena 
a vyhodnocena specifickou metodikou za účelem porovnání s rozvojovými územími v dosud nezastavěném úze-
mí. závěry hodnocení sloužily jako podklad odůvodnění připravovaného Metropolitního plánu. z komplexního 
porovnání jednoznačně vyplynulo, že transformační plochy obecně vykazují příznivější podmínky pro rozvoj a je-
jich zástavba je pro město prospěšnější, než zástavba rozvojových ploch v dosud nezastavěném území. evidence 
transformačních ploch v úap 2014 vytvořila základ katalogu, který by shromažďoval kompatibilní údaje o těchto 
plochách a umožňoval jejich průběžné vyhodnocení, využitelné při územním plánování a investiční přípravě.

další opatření a vývoj

vedle využití brownfields a nové zástavby na volných pozemcích proběhly rekonstrukce řady veřejných i ko- 
merčních budov, městská zástavba uvnitř města prošla ve velkém rozsahu zásadní renovací a řadou obnov ke 
zvýšení standardu. obnovena byla některá městská centra obvodová  i místní, např. ve vysočanech, uhříněvsi, 
Suchdole nebo vinoři. proluky v kompaktní městské zástavbě  uvnitř města byly již téměř zastavěny. v širším 
centru města je málo míst s nedokončenou koncepcí, např. na národní třídě, na Smíchově, na těšnově a na 
albertově. Ke snaze o zvýšení kvality městského  života přispívají rekonstrukce veřejných prostranství např. revi- 
talizace Bastionu u Božích muk v praze 2, revitalizace parků v Malešicích, na žižkově apod. další významné akce 
se připravují – např. václavské a Karlovo náměstí.
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cíle a plánovaná opatření pro udržitelné využívání území

základním dlouhodobým opatřením jsou přijaté zásady koncepce rozvoje území prostřednictvím funkční a pro- 
storové regulace, zakotvené v platném územním plánu sídelního útvaru hl. m. prahy a v zásadách územního 
rozvoje hl. m. prahy. nověji se budou formulovat v aktualizaci zásad územního rozvoje hl. m. prahy a v připra- 
vovaném „Metropolitním plánu hl. města prahy“* a v pražských stavebních předpisech.  probíhají práce na „Ma-
nagement planu historického centra prahy“, za přispění „redakční rady Management planu památky světového  
dědictví“. dalšími dokumenty ovlivňujícími udržitelný rozvoj jsou nedávno vzniklé dokumenty Manuál tvorby 
veřejných prostranství hl. m. prahy a návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. prahy, které jsou prv-
ním nástrojem komplex- ního přístupu ke zvyšování kvality pražských veřejných prostranství. 

Součástí územní přípravy je vymezení ploch veřejné infrastruktury určené pro rozvoj nebo k ochraně obce, jako 
veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření nestavební povahy. promítnout do přípravy by se 
měla schválená prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny hl. m. prahy. pozornost se výrazně za- 
měřuje na zkvalitnění a rozvoj veřejných prostranství.

v následujících letech se hl. m. praha musí vypořádat zejména se zásadní koncepční změnou dopravní obsluhy, 
protože právě v dopravě jsou v současnosti hlavní příčiny problémů ve fungování města a v jejích dopadech na 
životní prostředí a veřejné zdraví, a to vše při zásadním nedostatku investic.

zásady územního rozvoje navrhují nejen dokončit dříve rozpracovaný systém dvou silničních okruhů a radiál 
navazujících na republikovou dálniční a silniční síť, ale větší zapojení kolejové dopravy do přepravy osob uvnitř 
města (předpokládaná je výrazná podpora kolejové dopravy – nová trasa metra d, realizované prodloužení trasy 
a, rozvoj tramvajových tratí a úpravy železniční sítě pro potřeby Mhd) a současně progresivní regulaci/restrikci 
individuální automobilové dopravy v centrálních oblastech města.

K naplnění vize dlouhodobé udržitelnosti vývoje města patří i zpřísněná ochrana stávající zeleně ve městě, její 
účelné doplnění v deficitních oblastech  a zapojení do uceleného systému, vycházejícího z principu propojené- 
ho systému  zeleně města  a navazujících struktur městské  zeleně jdoucích do hluboko  zasahujících zelených 
klínů, propojených navzájem pokud možno i tangenciálně.

lze říci, že vyjmenované územně  plánovací a další koncepční dokumenty hl. m. prahy se výrazně orientují na 
přechod  k šetrnému využití ploch a aplikaci rozvoje strategie udržitelného rozvoje ve všech oblastech  ovlivňo- 
vaných veřejnou správou.

*pozn.: usnesením č. 2M/2 zastupitelstvo hl. m. prahy dne 7. 6. 2012 rozhodlo o pořízení územního plánu hlavního města prahy 
(Metropolitního plánu). prvním krokem při jeho přípravě bylo schválení návrhu zadání dne 19. 9. 2013 zastupitelstvem hMp usne-
sením č. 31/6. v březnu 2014 byl představen veřejnosti koncept odůvodnění Metropolitního plánu – 1. část. v roce 2014 a 2015 
probíhala další příprava a zároveň probíhala prezentace přípravy dokumentu veřejnosti i odborníkům. v roce 2016 byl návrh do-
kumentu předán pořizovateli (odboru územního rozvoje MhMp) a návazně byl zveřejněn na stránkách http://plan.iprpraha.cz/cs/
metropolitni-plan. o začátku projednávání připraveného Metropolitního plánu rozhodne pořizovatel.

http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan
http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan
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b3.3 Ochrana přírOdy a krajiny 
pro území hl. m. prahy zajišťoval v roce 2014 agendu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, odbor životního prostředí (ozp MhMp). pozn.: od 1.4. 2015 se ná-
zev změnil na odbor ochrany prostředí MhMp (ocp MhMp), v rámci sloučení odboru životního prostředí MhMp 
a odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MhMp. pro rok 2014 lze na tomto úseku uvést následující 
skutečnosti:

Zvláště chráněná území

na území hlavního města prahy byla k 31. 12. 2014 zajištěna legislativní ochrana 93 maloplošných zvláště chrá-
něných území, která jsou vyhlášena jako národní přírodní památka, přírodní památka nebo přírodní rezervace. 
jedná se o široké spektrum zvláště chráněných území, a to od geologických a paleontologických lokalit přes 
botanické, zoologické a entomologické až po lokality lesních biotopů. jejich celková rozloha činila přibližně 
2.281,3 ha (tj. cca 4,6 % z celkové rozlohy města). 

počty pro jednotlivé kategorie zchú jsou následující: pp – 69, pr – 16, npp – 8. 

v roce 2014 byla v souvislosti s vytvořením soustavy natura 2000 územně upravena přírodní památka xaverov-
ský háj (s účinností od 25. 1.2014). S účinností od 1. 12. 2014 byla nově vyhlášena přírodní památka Skály v zoo-
logické zahradě a s účinností od 1. 11. 2014 přírodní památka Komořanské a modřanské tůně.

soustava natUra 2000

v rámci vytvoření soustavy natura 2000 bylo nařízeními vlády schváleno na území města celkem 12 evropsky 
významných lokalit (část evropsky významné lokality Břežanské údolí se nachází na území Středočeského kraje, 
okres praha-západ). do konce roku 2014 byly realizovány potřebné úpravy hranic u vybraných zvláště chráně-
ných území (viz výše), čímž byla zajištěna územní ochrana odpovídajících evropsky významných lokalit (evl 
praha-petřín, Milíčovský les a Břežanské údolí).

významné krajinné prvky

K 31. 12. 2014 byla provedena registrace 28 významných krajinných prvků jakožto přírodovědně cenných seg-
mentů městské a příměstské krajiny. od 26. 5. 2014 je zaregistrován vKp Společenstvo křídových pramenů pod 
Spiritkou.

přírodní parky

K 31. 12. 2014 bylo na území hlavního města zřízeno 12 přírodních parků.

v roce 2014 vstoupilo v platnost nařízení rhMp č. 10/2014, kterým byly nově vyhlášeny všechny stávající pří-
rodní parky, včetně potřebné úpravy hranic přírodního parku radotínsko-chuchelský háj z důvodu částečného 
překryvu s chKo český kras.

památné stromy

K 31. 12. 2014 požívalo na území hl. m. prahy ochranu 200 jedinců. v průběhu r. 2014 byla zrušena ochrana pa-
mátného stromu javor mléč u zámečku v Krčském lese.

Tab. 3.3.1: Přehled zvláště chráněných území města (stav k 31. 12. 2014)

č. název kat. Op Zřizovací předpis rozloha  [ha]

1. Baba pp v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 5,99

2. Barrandovské skály npp v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 11,38

3. Bažantnice v Satalicích pp z
výnos Mšvu č. 91.629/51–iv/5, novela 
výnos MK čSr č. 14.200/88 – Súop 

15,90

4. Bílá skála pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 6,40

5. Bohnické údolí pp v vyhl. č. 4/1982 Sb.nvp 5,11

6. Branické skály pp z vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 8,17
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č. název kat. Op Zřizovací předpis rozloha  [ha]

7. cihelna v Bažantnici pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 5,31

8. cikánka i. npp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 4,54

9. cikánka ii. pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 0,39

10. ctirad pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 6,53

11. cyrilov pr v vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 172,82

12. černé rokle npp v usnesení č. 262 rady Středočeského Knv
13,3 (z toho na území 

prahy cca 2,51 ha)

13. čimické údolí pp v vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 8,42

14. dalejský profil npp z vyhl. č. 3/1982 Sb. nvp 23,66

15. divoká šárka pr v vyhl. č. 12/1964 Sb. nvp 25,22

16. dolní šárka pp v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 6,15

17. havránka pp v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 4,34

18. homolka pr z vyhl. č. 1/1982 Sb. nvp 13,35

19. housle pp z vyhl. č. 3/1982 Sb. nvp 3,71

20. hrnčířské louky pp v vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 29,30

21. hvížďalka pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 1,48

22. cholupická bažantnice pp v vyhl. č. 1/1982 Sb. nvp 14,43

23. chuchelský háj pr z vyhl. č. 3/1982 Sb. nvp 18,00

24. chvalský lom pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 1,70

25. jabloňka pp z vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 1,25

26. jenerálka pp v vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 1,43

27. Kalvárie v Motole pp v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 3,67

28. Klánovický les pr z nařízení rhMp č. 3/2013 287,74

29. Klapice pr z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 18,16

30. Komořanské a modřanské tůně pp v
nařízení rhMp č. 14/2014 (s účinností od 
1.11. 2014)

12,5

31. Královská obora pp z
vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp a nařízení 
č. 4/2006 Sb. hl. m. prahy 

90,89

32. Krňák pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 27,60

33. ládví pp v vyhl. č. 3/1982 Sb. nvp 0,62

34. letenský profil pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 1,47

35. letiště – letňany npp v vyhl. Mžp č. 184/2005 Sb. 50,98

36. lítožnice pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 29,30

37. lochkovský profil npp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 35,50

38. Meandry Botiče pp v vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 4,31

39. Milíčovský les a rybníky pp z nařízení rhMp č. 16 /2013 104,76

40. Modřanská rokle pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 122,75

41. Motolský ordovik pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 1,90

42. Mýto pr z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 18,60

43. nad Mlýnem pp v vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 3,89

44. nad závodištěm pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 22,85

45. obora hvězda pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 85,90

46. obora v uhříněvsi pp v vyhl. č. 3/1982 Sb. nvp 34,56

47. okrouhlík pp z vyhl. č. 3/1982 Sb. nvp 0,66

48. opatřilka – červený lom pp z vyhl. č. 3/1982 Sb. nvp 5,52

49.
opukový lom přední Kopa-
nina 

pp z
vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 
a nařízení č. 13/2006 Sb. hl. m. prahy

1,94

50. ortocérový lůmek pp z výnos MK čSr č. 9.861/76 0,48
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č. název kat. Op Zřizovací předpis rozloha  [ha]

51. pecka pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 1,90

52. petřín pp v nařízení rhMp č. 13/2013 52,78

53. pitkovická stráň pp z výnos MK čSr č. 13360/68-ii/2 0,55

54. počernický rybník pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 41,10

55. podbabské skály pp v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 0,84

56. podhoří pr v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 8,43

57. podolský profil pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 2,70

58. pod školou pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 2,58

59. pod žvahovem pp z vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 0,50

60. požáry npp z vyhl. č. 3/1982 Sb. nvp 4,31

61. prameniště Blatovského potoka pp z nařízení č.10/2009 4,9

62. pražský zlom pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 0,35

63. prokopské údolí pr v výnos MK čSr č. 25.533/78 101,00

64. prosecké skály pp v vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 1,67

65. radotínské skály pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 27,64

66. radotínské údolí pr z výnos MK čSr č. 8.200/75 98,52

67. rohožník – lom v dubči pp v vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 3,37

68. Salabka pp v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 0,85

69. Sedlecké skály pp v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 8,75

70. Skalka pp z vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 10,60

71. Skály v zoologické zahradě pp v nařízení rhMp č. 17/2014 1,76

72. Slavičí údolí pr z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 38,00

73. Staňkovka pr z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 4,70

74. Střešovické skály pp z vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 1,45

75. šance pr z nařízení rhMp č. 14/2013 198,21

76. trojská pp v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 1,30

77. u Branického pivovaru pp v vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 1,66

78. údolí Kunratického potoka pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 150,20

79. údolí únětického potoka pr z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 59,60

80. u hájů pp z vyhl. č. 1/1982 Sb. nvp 6,60

81. u nového mlýna npp z vyhl. č. 3/1982 Sb. nvp 12,30

82. u závisti pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 0,70

83. velká skála pp z vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 1,80

84. v hrobech pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 1,30

85. vidoule pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 8,65

86. vinořský park pr z vyhl. č. 3/1982 Sb. nvp 37,35

87. vizerka pp v vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 3,10

88. v pískovně pr v vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 7,73

89. xaverovský háj pp z vyhl. č. 1/1982 Sb. nvp 97,30

90. zámky pp v vyhl. č. 4/1982 Sb. nvp 5,05

91. zlatnice pp z vyhl. č. 5/1968 Sb. nvp 3,26

92. zmrzlík pp v vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 16,10

92. železniční zářez pp z vyhl. č. 5/1988 Sb. nvp 0,55

roztocký háj – tiché údolí pr z
výnos Mšvu č. 100.988/51-iv/5, novela výnos 
MK čSr č. 14.200/88-Súop mimo hl. m. prahy

zasahuje pouze část 
50 m op

vysvětlivky: pp – přírodní památka, pr – přírodní rezervace, npp – národní přírodní památka, op – ochranné pásmo, z – ochranné 
pásmo ze zákona, tj. 50 m, v – ochranné pásmo vyhlášené             zdroj:  ocp MhMp
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Tab. 3.3.2: Soustava NATURA 2000 na území hl. m. Prahy (stav k 31. 12. 2014 podrobné informace na  
http://www.natura2000.cz)

název
rozloha  

[ha]
biogeografická 

oblast
Zřizovací předpis navrhovaná kategorie ZchÚ

praha - letňany 75,167 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

npp - národní přírodní památka

obora hvězda 1,9125 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

pp - přírodní památka

praha - petřín 52,5905 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

pp přírodní památka

Blatov a xaverovský háj 213,885 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

chKo - chráněná krajinná 
oblast, pr - přírodní rezervace,               

pp - přírodní památka

Milíčovský les 11,4163 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

pp - přírodní památka

radotínské údolí 109,444 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

chKo - chráněná krajinná 
oblast

lochkovský profil 34,3074 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

npp - národní přírodní památka

Břežanské údolí 496,526 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

pr - přírodní rezervace,              
pp - přírodní památka

chuchelské háje /od 3.11. 2009/ 74,8212 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

pr - přírodní rezervace,              
pp - přírodní památka

havránka a Salabka /od 3.11. 2009/ 2,7348 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb. 

pp - přírodní památka

Kaňon vltavy u Sedlce /od 3.11. 2009/ 34,7508 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb.

pr - přírodní rezervace, 
pp - přírodní památka

prokopské údolí /od 3.11. 2009/ 126,7728 kontinentální
nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb. 

pr - přírodní rezervace,              
pp - přírodní památka

pozn.: významná část Břežanského údolí se nachází na území Středočeského kraje

zdroj: ocp MhMp

Tab. 3.3.3: Přehled přírodních parků na území města (stav k 31. 12. 2014)

název Zřizovací předpis
rozloha  

[ha]

1. Botič - Milíčov nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 824,00

2. říčanka nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 407,70

3. radotínsko-chuchelský háj nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 894,81

4. šárka - lysolaje nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 1 005,00

5. drahaň - troja nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 578,80

6. hostivař - záběhlice nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 423,10

7. rokytka nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 136,50

8. Modřanská rokle - cholupice nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 1 707,50

9. Košíře - Motol nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 354,40

10. Klánovice - čihadla nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 2 222,80

11. prokopské a dalejské údolí nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 652,50

12. Smetanka nařízení rhMp č. 10/2014 Sb. 150,10

zdroj: ocp MhMp
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Tab. 3.3.4: Přehled registrovaných významných krajinných prvků (stav k 31. 12. 2014)

č. název registrace
katastrální 
území

číslo parcely

1. čertův vršek 
čj. MhMp-24283/  
ozp/v-489/99/St  
ze dne 27. 9. 1999 

libeň

1999 (pás do vzdálenosti 20 metrů od hranice 
s pozemky parc.č. 2098/1 a 2097/1 k.ú. libeň v 
délce této hranice) 2097/1 (pás do vzdálenosti 
10 metrů od hranice s pozemkem parc. č. 2098/1 
k.ú. libeň v délce této hranice) 2098/1, 2447/1 

2. Botanická zahrada uK 
čj. ozp/17626/ 
v/379/99/pra  
ze dne 21. 4. 1999 

nové 
Město

1580, 1582, 1584, 1586, 1590, 1579/1 

3. Středisko služeb hostivař 
čj. ozp-15982/98/ 
v-1678/99/St  
ze dne 28. 9. 1999 

hostivař 1780/2 

4. K vrtilce 
čj. MhMp-5480/  
ozp/v-61/00/St  
ze dne 21. 1. 2000 

písnice 55 

5.
Křídový výchoz na 
vrchách 

čj. MhMp-7328/  
ozp/v-112/00/pra  
ze dne 26. 4. 2000 

Běchovice 1402 

6. zamokřená louka u golfu 
čj. MhMp-7329/  
ozp/v-113/00/pra  
ze dne 19. 4. 2000 

Běchovice 1408 

7. remízek u Stacha 
čj. MhMp-7330/  
ozp/v-114/00/pra  
ze dne 19. 4. 2000 

Běchovice 1442, 1443 

8.
Step nad golfovým 
hřištěm 

čj. MhMp-23112/00/  
ozp/v-2014/99/pra  
ze dne 13. 9. 2000 

jinonice 1353/2 (část), 1353/3 (část) 

9. Mokřady u paloučku 
čj. MhMp-54745/  
ozp/v-949/00/Blh  
ze dne 14. 8. 2000 

Stodůlky 1177/34, 117746, 1177/47 

10.
topoly červenomlýnské-
ho potoka 

čj. MhMp-57138/  
ozp/v-1004/00/Blh  
ze dne 17. 10. 2000 

Miškovice
324/1 mimo úzký východní výběžek, 324/3, 
324/4 (část), 327/1, 327/2, 327/3, 327/4, 327/5, 
327/6, 327/7 (část), 327/8, 329/1 

11.
Skalní útvar u podolského 
profilu 

čj. MhMp-23114/00/  
ozp/v-2014/99/pra  
ze dne 12. 4. 2000 

podolí
1093/3 (část), 1093/2 (část), 1094/1 (část), 1120/4 
(část) 

12.
Společenstva křídových 
pramenů pod císařkou 

čj. MhMp-33173/  
ozp/v-1362/00/pra  
ze dne 31. 1. 2001

Smíchov 4672/1 (část) 

13. Mokřady triangl 
čj. MhMp-40050/  
ozp/v-710/00/Blh  
ze dne 20. 2. 2001

hostivař

1712 (část), 1717/1 (část), 1719/2 (část), 1725 
(část), 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1751/2, 
1752/1, 1752/2, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 
2725/1 (část) 

Strašnice 4499 (část), 4501/1 (část) 

14. nivní porosty v dubinách 
čj. MhMp-70878/  
ozp/v-1272/00/Blh  
ze dne 26. 3. 2001

Kunratice

v katastru nemovitostí: 2361/1 (část) 2361/3, 
2361/4, 2361/5, 2361/6, 2361/12, 2361/15, 
2361/16, 2522/1 (část), 2522/4  
v pozemkovém katastru (zjednodušená eviden-
ce): 494, 495, 496, 497, 498/1, 498/2, 499, 542, 
543, 576, 581, 582, 583, 589/1, 590/2, 591 
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č. název registrace
katastrální 
území

číslo parcely

15. řepská step 
čj. MhMp-63633/00/  
ozp/v-1110/00/pra  
ze dne 6. 8. 2001  

řepy 1504/1 (část) 

16. Kolovratské vlhké louky 
čj. MhMp-80883/  
ozp/v-1403/00/Blh  
ze dne 16. 1. 2002 

Kolovraty

v katastru nemovitostí: 310/6, 310/4, 310/2, 324  
v pozemkovém katastru (zjednodušená eviden-
ce): 168/1, 169/1, 170, 171/1, 177/4, 177/5, 177/6, 
177/7, 177/9, 177/10, 177/11, 177/12, 177/13, 
177/14, 177/16, 177/17, 177/18, 177/19, 177/20, 
177/21, 177/22, 177/23, 177/24, 177/25, 177/26, 
177/27, 177/28, 177/29, 177/30, 177/31, 177/32, 
17734, 177/35, 177/37, 177/38, 177/39, 189, 191, 
193/1, 193/2 

17.
Společenstvo písnických 
vlhkých luk u Safiny 

čj. MhMp-060957/  
2003/ozp-vii-372/j  
ze dne 17. 4. 2003  

písnice 1008, 1009, 1010, 1011, 1012 

18. lesostep pod Kuliškou 
čj. MhMp-175816/  
2003/ozp-vii-1046/j  
ze dne 14. 5. 2004 

dejvice
4669 (část), 4683, 4684, 4685 (část), 4686, 4702 
(část) 

19.
Skalní výchoz v dolních 
chabrech s výskytem 
křivatce českého 

MhMp-57392/05/ 
ozp-v-270/r-69/pra  
ze dne 31.5.2005     
právní moc 4.7.2005

dolní 
chabry

348/1 (část), 348/7 

20. lesostep na farkáně 

Szn. S-
-MhMp-415039/2007/ 
oop-v-44/r-157/pra  
ze dne 15. 11. 2007  
právní moc 7. 12. 2007 

radlice 316/1 

21
podmáčené louky v pra-
meništi Svépravického 
potoka

čj. S-MhMp-061732/2008/ 
oop-v-51/r-13/pra  
ze dne 14.3.2008  
právní moc 10.4.2008

horní 
počernice

4204, 4209

22
Stepní trávníky a lesostep 
nad Sklenářkou, k.ú. troja

čj. S-MhMp-061714/2008/ 
oop-v-50/r-12/pra  
ze dne 4.6.2008  
právní moc  27.6.2008

troja
1500 (část), 1501, 1502/1, 1502/2, 1503, 1504/3, 
1507

23 Step v řeporyjích

čj. MhMp-258918/2008/ 
oop-v-243/r-58/pra  
ze dne 11.7.2008  
právní moc 6.8.2008

Stodůlky 2181/1 (část)

24
podmáčená louka pod 
rybníkem jordánek

MhMp-366173/2009/ 
oop-v-214/r-63/pra  
ze dne 20.8.2009  
právní moc 16.9.2009

šeberov 1448

25. černá rokle 28. 10. 2010 vysočany
1766,1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772.1773/1, 
1775

26.
Mokřad Běchovického 
potoka

10. 11. 2010 Běchovice 1429/8, 1434/1

27. vyšehradská skála 28. 10. 2010 vyšehrad 92/1, 92/2, 279/4

28.
Společenstvo křídových 
pramenů pod Spiritkou

právní moc 26. 5. 2014
Břevnov, 
Smíchov

Smíchov – 4221/1 část; 4221/39 část; 4264/81; 
Břevnov – 3825/1; 3824

zdroj: ocp MhMp
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Tab. 3.3.5: Přehled registrovaných památných stromů (stav k 31. 12. 2014)

č. orientační název druh k.ú. parcela
nabytí 
právní moci

1 dub uherský v italské ulici Quercus frainetto Ten. vinohrady 2267/5 7. 3. 1998

2 jinan dvoulaločný v Královské oboře Ginkgo biloba L. Bubeneč 1772/1 7. 3. 1998

3 tis červený v rajs.dvoře u františkánů Taxus baccata L. Staré Město 663 7. 3. 1998

4 dub letní v dolních chabrech Quercus robur L. dolní chabry 541 7. 3. 1998

5 Stromořadí lípy srdčité v ul. gagarinova Tilia cordata L. Suchdol 2383 15. 4. 1998

6 dva duby letní v točné Quercus robur L. točná 409 8. 6. 1998

7 dub letní v Klánovicích Quercus robur L. Klánovice 677 21. 8. 1998

8 dub letní nad výšinkou Quercus robur L. Smíchov 3690 21. 8. 1998

9 cedr atlaský na Balkáně
Cedrus atlantica Manetti 
ex Carr.

vysočany 1919/1 21. 8. 1998

10 lípa srdčitá na šabatce Tilia cordata L. Komořany 687/1 20. 8. 1998

11 platan javorolistý  u velkopřevor. paláce
Platanus x acerifolia Ait.) 
Willd. 

Malá Strana 249 20. 8. 1998

12 platan javorolistý v zahradě Kinských
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

Smíchov 3134 19.8.1998

13 dub  letní v nedvězí Quercus robur L. nedvězí 245 12.11.1998

14 jasan ztepilý u školy v Bártlově ul. Fraxinus excelsior L. horní počernice 192 11.11.1998

15 platan javorolistý na Karlově náměstí
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

nové Město 2418/1 14.11.1998

16 Kunratický dub  letní Quercus robur L. Kunratice 862 14.11.1998

17 lípa srdčitá na vídeňské Tilia cordata L. Krč 2998 14.11.1998

20 platan javorolistý na Kampě
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

Malá Strana 778/1 14.11.1998

21 lípa srdčitá  u kostela ve vinoři Tilia cordata l. vinoř 309 23. 7. 1999

22 dub  letní v Kunraticích „u vesteckých“ Quercus robur L. Kunratice 2362/1 18. 8. 1999

23 lípa  v přední Kopanině Tilia cordata L. před. Kopanina 725 28. 1. 2000

24 lípa srdčitá u brány zámeckého parku Tilia cordata L. Kunratice 11/1 26. 1. 2000

25 lípa srdčitá v ul. Krnská Tilia cordata L. Kbely 1771/1 10. 11. 2001

26 jasan ztepilý u kostela sv. petra Fraxinus excelsior L. dubeč 2 26. 1. 2000

28 dub  letní na návsi v hostavicích Quercus robur L. hostavice 941 26. 1. 2000

29 duby letní na jelenách u Kunratického l. Quercus robur L. Kunratice 862,863/1 26. 1. 2001

30 duby letní na pavím vrchu Quercus robur L. Smíchov 1487/1 7. 12. 2001

31 lípy u kapličky sv. anny v Satalicích 
T.cordata L.+T. platyphylla 
Scop.

Satalice 76 5. 4. 2001

32 duby letní v pásu u říčanky Quercus robur L.   uhřiněves 1756/1 2. 2. 2000

33 dub  letní při ul Střelničná Quercus robur L. Kobylisy 2364/1 22. 1. 2000

34 duby  letní ve farské ulici Quercus robur L. hostavice 8/1 12. 11. 2003

35 dub  letní u samoty nouzov Quercus robur L. točná 845 26. 1. 2000

36 hrušeň obecná nad zdíkovskou ulicí Pyrus communis L. Smíchov 4261/220 12. 4. 2002

37 platan javorolistý v parku jezerka
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

nusle 2387 8. 2. 2001

38 dub  ve švehlově sadě - ul K horkám Quercus robur L. hostivař 2241/1 9. 5. 2001

39 dub  letní v ul. u Malvazinky Quercus robur L. Smíchov 1813/1 3. 2. 2001

40 duby  letní ve ctěnickém háji Quercus robur L. vinoř 704/1 7. 2. 2001

41 duby  letní v cholupické bažantnici Quercus robur L. cholupice 342 27. 3. 2001

42 lípa republiky v Krčské 205/24l Tilia platyphylla Scop. Krč 1451 31. 3. 2001
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č. orientační název druh k.ú. parcela
nabytí 
právní moci

43 dub  letní v řásnovce Quercus robur L. Staré Město 1027 23. 3. 2001

44 lípa srdčitá v chabech Tilia cordata L. třebonice 339 19. 8. 1994

45 velký dub letní na císařském ostrově Quercus robur L. Bubeneč 1893/9 26. 10. 1994

46 dub  letní v Modřanech Quercus robur L. Modřany 4400/152 8. 8. 2001

47 dub  letní v záběhlicích Quercus robur L. záběhlice 22/1 22. 5. 2001

48 platan javorolistý v podbabě 20/2523
Platanus acerifolia (Ait.) 
Willd.

dejvice 4838 10. 7. 2001

49 dub letní v dolních počernicích Quercus robur L. dol.počernice 303 17. 7. 2001

50 Buky lesní v oboře hvězda Fagus silvatica L. liboc 1244,125 22. 8. 2001

51 dub letní u parku Quercus robur L. Březiněves 7 31. 8. 2001

52 dub letní za náměstím bří. jandusů Quercus robur L. uhříněves 169/1 23. 8. 2001

54 platan u sv. Klimentata
Platanus acerifolia (Ait.) 
Willd.

nové město 322 24. 1. 2002

55 hrušeň obecná pod vysokou cestou Pyrus communis L. Braník 170 9. 8. 2002

56 hraniční dub uhříněvského panství Quercus robur L. uhříněves
1758/1, 
1758/2

22. 5. 2003

57 duby na hrázi rybníka homolka Quercus robur L. újezd u průhon.

650, 653, 
654/1, 
654/2, 
651/2

1. 8. 2002

58 Skup.jírovce maďal - obora hvězda Aesculus hippocastanum L liboc 1227/1 2. 10. 2002

59 dub zimní nad sz spojkou ve hvězdě Quercus petraea(Matt) liboc 1227/5 2. 10. 2002

60 Buk lesní při sz spojce v oboře hvězda Fagus silvatica L. liboc 1227/1 2. 10. 2002

61 Buk proti ruzyňské bráně -  hvězda Fagus silvatica L. liboc 1227/1 2. 10. 2002

62 lípa u kostela sv. prokopa v hrnčířích Tilia cordata L. šeberov 862 3. 1. 2003

63 dub proti lišovické u. v Kunratické baž. Quercus robur L. Kunratice 1660/1 8. 2. 2003

64 dub proti altánu v Kunratické bažantnici Quercus robur L. Kunratice 1660/1 24. 2. 2003

65 olše lepkavá Sobín 
Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.

Sobín 272/1 4. 4. 2003

66 dub letní pod zemědělskou usedlostí Quercus robur L. nedvězí 171/1 1. 10. 2003

67 Buk lesní proti letohrádku hvězda Fagus silvatica liboc 1239 1. 10. 2003

68 dub nad altánem Satalické bažantnice Quercus robur L. Satalice 924 11. 6. 2004

69 dub za bývalou kovárnou v pitkovicích Quercus robur L. pitkovice 112/1 11. 6. 2004

70 duby u podleského rybníka Quercus robur L. uhříněves 1674 16. 6. 2004

71 dub při úřadu M.č. praha - Křeslice Quercus robur L. Křeslice 4/4 16. 6. 2004

72 dub letní na hrázi libockého rybníka Quercus robur L. liboc 329 7. 8. 2004

73 duby letní u hájovny v čimickém háji Quercus robur  L. Bohnice 607, 613 20. 9. 2004

74 dub letní v hrobech Quercus robur L. Kamýk
1858/1, 
890/2

10. 11. 2006

75 dub v ul. Branišovská Quercus robur točná 866/2 22. 11. 2006

76 lípa v nedvězí Tilia cordata L. nedvězí 162/1 28. 10. 2006

77 dub letní v dienzenhoferových sadech Quercus robur L. Smíchov 31 17. 2. 2005

78 dub Karel Quercus robur L. Koloděje 32 1. 3. 2006

79 duby v lesoparku na cibulkách Quercus robur L. Košíře
1863/2, 
2142/1, 
1868/1

23. 6. 2007

80 dub letní v lesoparku na cibulkách Quercus robur L. Košíře 1872/1 21. 6. 2007



Praha – Životní prostředí 2014

B3příroda, Krajina a zeleň 

143

č. orientační název druh k.ú. parcela
nabytí 
právní moci

81 dub v Klánovicích Quercus robur L. Klánovice 320/1 1. 8. 2007

82 dub letní v horních počernicích Quercus robur L. horní počernice 2078/2 1. 8. 2007

83 jasan ve Strahovské zahradě fraxinus excelsior l. hradčany 255/1 13. 10. 2007

84 jinan na novém Městě Ginkgo biloba L. nové Město 562 18. 10. 2007

85 jasanová alej v chodově Fraxinus excelsior L. chodov
391/1, 
251/5, 
245/2

30. 10. 2007

86 Skupina dubů letních v Satalické oboře Quercus robur L. Satalice 924 17. 10. 2007

87 Skupina dubů letních v ul. Mezivrší Quercus robur L. Braník 951/3 23. 10. 2008

88 dub v lesním porostu Kamýk Quercus robur L. Kamýk 1858/1 10. 10. 2008

89 dub letní v Kolovratech Quercus robur L. Kolovraty 377,351/2 18. 8. 2010

90 dub na sportovišti Quercus robur L. dejvice 3211/3 11. 8. 2012

91 Skupina dubů v ul. Sládkovičova Quercus robur L. Krč 2869/1 18. 9. 2008

92 jilm vaz v Michelském lese Ulmus laevis PALL. Krč 2232/1 5. 6. 2008

93 lípa na proseku u kostela sv. václava Tillia cordata MIIL. prosek 1122 24. 9. 2008

94 dub s bizardním kmenem na cibulkách Quercus robur L. Košíře 1872/1 19. 3. 2008

95 dub letní v ul. Mezivrší Quercus robur L. Braník 951/3 23. 10. 2008

96
lípa u hasičské zbrojnice v újezdu n. 
lesy

Tillia platyphylla újezd nad lesy 461/1 28. 10. 2009

97 duby v ul. v lučinách Quercus robur L. hodkovičky
1056/5, 
1056/6

25. 9. 2009

98 dub v parku v dolních počernicích Quercus robur L. dolní počernice 1482 26. 3. 2009

99
Skupina dubů na hrázi počernického 
rybníka

Quercus robur L. dolní počernice 1482 26. 3. 2009

100 dub v polích mezi točnou a cholupicemi Qurcus robur L. točná 920/11 10. 2. 2010

101 dub v podolí Quercus robur L. podolí 418 24. 6. 2009

102 Babyka v Seminářské zahradě Acer campestre L. Malá Strana 919/1 19. 6. 2009

103 jasan u Starokolínské Fraxinus excelsior L. újezd nad lesy 737 6. 11. 2009

104 dub  v ul. pod labuťkou Quercus robur libeň 2637/1 6. 10. 2010

105 dub v ul. Slavíčkova Quercus robur Bubeneč 702 9. 10. 2010

106 dub uherský u palaty Quercus frainetto TEN. Smíchov 3715/1 16. 3. 2011

107 Sekvojovce v Michelském lese
Sequoiadendron gigan-
teum

Michle 3179/14 9. 11. 2010

108 lípa u holyně Tilia cordata MiLL. holyně, Slivenec
322/50, 
1744/2

11. 8. 2012

109 jasan v zámeckém parku v čakovicích Fraxinus excelsior L. čakovice 1270 14. 5. 2013

110 jinan v zámeckém parku v čakovicích Quikgo biloba L. čakovice 1270 14. 5. 2013

111 linda v poli u Satalic Populus alba. L. Satalice 641/1 28. 6. 2013

zdroj: ocp MhMp
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b3.4 mĚstská Zeleň 
v kapitole o městské zeleni jsou uvedeny informace o obnově a péči o užitnou městskou zeleň (parky, stromořa-
dí) v roce 2014. dále jsou zde zařazeny údaje o činnostech souvisejících s výkonem péče o krajinu a zeleň, včetně 
lesů, potoků a chráněných území, které v rámci samosprávné působnosti v roce 2014 zajišťoval odbor městské 
zeleně a odpadového hospodářství (Mzo MhMp). v části B3.4.5 „péče o zvláště chráněná území“ jsou uvedeny 
také managementové zásahy financované správou chKo český kras jako orgánem ochrany přírody v npp, pr 
a pp v pražské části chKo český kras i na svěřených územích vyššího významu dle svěřených kompetencí. 

b3.4.1 ObnOva mimOřádnĚ výZnamných pražských parků
dne 17. 6. 2010 byla radou hl. m. prahy schválena nová Koncepce péče o zeleň v hl. m. praze, která člení parky 
a  zahrady v praze do 3 skupin podle jednotlivých správců a významu ploch. odbor městské zeleně a odpa-
dového hospodářství MhMp (Mzo MhMp) spravoval v roce 2014 v souladu s touto koncepcí zahrady a parky 
skupiny ploch celopražského významu (dříve parky i. kategorie) o celkové rozloze cca 232 ha a zároveň zastu-
poval hl. m. prahu jako vlastníka těchto pozemků. Mzo MhMp v roce 2014 mimo pravidelné údržby pokračoval 
i v#nezbytné obnově parků, uličních stromořadí a zajišťoval rozvojové projekty zeleně na vybraných plochách. 
na základě schválených projektových dokumentací pokračovala postupná obnova následujících zahrad a parků 
celopražského významu – letenských sadů, zahrady Kinských, komplexu zahrad vrchu petřína, Královské obory, 
parku na vrchu vítkově a parkové části obory hvězda.

Pozn.: od července 2014 jsou správcem zahrad a parků skupiny ploch celopražského významu Lesy hl. m. Prahy.

Obr. B3.4.1: Zahrady a parky I. kategorie – orientační mapka

letenské sady 

v roce 2013 byl přebudován v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka nástup do parku od tramvajové smyčky na špej-
charu, a to v souladu s postupně zpracovávanou celkovou koncepcí parku. zároveň pokračovaly projektové a příprav-
né práce na další etapy obnovy v okolí ulice Badeniho a hanavského pavilonu. 

z vegetačních úprav probíhala běžná údržba a byl obnoven projekt na obnovení vegetace letenského svahu směrem 
k vltavě, který by znamenal obnovu přirozenějšího charakteru této vegetace a zároveň její lepší protierozní působení 
na tomto výsušném stanovišti. v parku byla prováděna běžná údržba mobiliáře a cestních sítí.

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

zdroj: ocp MhMp
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královská obora – stromovka

ze stavebních prací proběhly ve Stromovce v roce 2014 zejména tyto práce: 

proběhla oprava cest na severních svazích pod letohrádkem včetně opravy odvodňovacích prvků a celková 
rekonstrukce vstupu z ulice gerstnerova. vstup je nově využitelný i bezbariérově. Koncem roku byla započata 
realizace protierozních opatření na severních svazích Stromovky, která řeší nejproblematičtější lokality z hledis-
ka provozního a z hlediska vhodného odvodnění stanoviště. 

Byla započata oprava antikizující studánky v bývalé štěpnici u vstupu u gotthartské brány a byly zahájeny práce na 
rekonstrukci ledovny (bramborárny), která je pozůstatkem po statku, který se nacházel v místech dnešního planetária.

proběhla oprava vstupů a souběžných komunikací ve Starém parku v části u hráze bývalého rybníka. v rámci 
oprav stoky podél podmokelské dráhy prováděné pvK byla opravena ucelená část živičné komunikace na hrázi 
bývalého rybníka. dále pro¬bíhaly drobné opravy asfaltových, dlážděných a mlatových povrchů, čištění kanali-
zace a odvodňovacích prvků. 

v rámci běžné údržby bylo kompletně repasováno nebo opraveno asi sedmdesát parkových laviček. průběžně 
probíhaly arboristické práce u vytipovaných provozně nebezpečných stromů. Byla zpracována projektová doku-
mentace pro zadání arboristických prací ve stromořadích, ve Starém parku a bývalé štěpnici pro rok 2015.

dále byly zadány projekty obnov vegetačních prvků ve Stromovce v návaznosti na aktualizaci dendrologického 
průzkumu v části Starý park a v bývalé štěpnici a v objektu zázemí údržby lesů hl. m. prahy. následně proběhly 
sadové úpravy v  novém i starém zázemí údržby lesů hl. m. prahy a jeho navazujícím okolí. 

Byl zadán projekt výsadeb na severních svazích Stromovky v návaznosti na první etapu pozitivních výběrů 
vhodných náletů a bylo zpracováno obohacení sortimentu především o domácí dřeviny v této svažité části Stro-
movky. výsadby byly připraveny na jaro a podzim 2015. v části parku za drahou byl osázen půlkruhový záhon 
s obytovými lavicemi sortimentem trvalek a cibulovin dle projektu.  

před šlechtovou restaurací byly provizorně založeny záhony z letniček z přímých výsevů v kombinaci s předpěs-
tovanou sadbou včetně informačních tabulí s možností seznámení se s konkrétním sortimentem letniček na 
záhonech. v části za drahou u Malé říčky byl vysázen ovocný sad ze starých odrůd jabloní a byl založen bylinný 
podrost z květnaté louky česká květnice. 

u vstupu od pp pecka byla oseta květnatá louka Slunovrat vhodná pro zdejší sušší lokalitu. na podzim proběhla 
první etapa obnov vegetačních prvků. proběhlo kácení dřevin dle rozhodnutí orgánů ochrany přírody a orgánů 
památkové péče s ohledem na biologická posouzení od entomologa, ornitologa a chiropterologa.

park na vrchu vítkově

na podzim roku 2014 proběhly rozsáhlé vegetační úpravy jižních svahů vrchu vítkova. Keřové porosty byly místy 
odborně zmlazeny a celky stromů probrány od přestárlých a havarijních. Byl prosvětlen a rekultivován i svah nad 
žižkovským piknikovým místem. pokračovaly probírky porostů pod areálem tj Sokol žižkov, pro nové napojení 
pěší cesty k dolní části areálu Sokola. centrální alej javorů stříbrných, byla ošetřena bezpečnostním řezem. 

v západní části vrchu směrem na novou cyklostezku k hlavnímu nádraží bylo vybudováno krajinné schodiště 
propojující tuto část parku s nástupem od ul. Koněvova a křižovatkou Bulhar.

na podzim byla dále zahájena restaurátorská rekonstrukce hlavního schodiště k národnímu památníku na žižkově.

komplex zahrad vrchu petřína

v rámci stavebních prací byly dokončeny opravy cest u kaple sv. terezy (sv. ludvíka), které byly v souladu s povr-
chy ostatních pěšin předlážděny žulovými odseky. rekonstruovala se cesta včetně navazujících schodišť podél zdi 
zahrady ambasády uSa, odkud je nádherný výhled směrem k vyšehradu. Byly opravovány dílčí úseky oplocení.

v rámci komplexu zahrad vrchu petřína byly v roce 2013 prováděny zejména zahradnické práce, z nichž nejvý-
znamnější byly některé arboristické zásahy. největší akcí bylo odstraňování škod po dlouhotrvajících deštích 
při červnových povodních, kdy vlivem silného podmáčení došlo k četným vývratům a nebezpečným situacím 
v porostech parku. v Seminářské zahradě byl rozvolněn zápoj ve višňovém sadu z důvodu silného napadení 
moniliozou. také byly ošetřeny jírovce postřikem proti klíněnce jírovcové. v celém areálu petřína byl obnoven 
informační systém, poničený vandaly. do Kinské, Seminářské a lobkovické zahrady bylo nainstalováno celkem 
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19 nových laviček. nově byl založen záhon růží u plastiky polibek u horní stanice lanovky a byla provedena úpra-
va okolí pomníku obětem komunismu. na celý komplex zahrad vrchu petřína byla zpracována inventarizace 
vzrostlých dřevin s posudky jejich stavu.

Zahrada kinských 

v rámci stavebních prací byla dokončena oprava opěrné zdi do ulice holečkova. na této náročné opěrce byl 
opraven betonový nástřik a koruna zdiva, aby byla maximálně prodloužena její životnost. rovněž bylo opraveno 
odvodnění této dlouhé zdi. na jaře byl dokončen nový most u vodopádu nad dolním jezírkem včetně dopro-
vodných dřevěných zábradlí. dřevěná konstrukce je vystavěna na ošetřených ocelových nosnících, které lépe 
odolají působení vlhkého prostředí nad jezírkem.

B3.4.2: Rekonstrukce hlavního schodiště k památníku a obnova vegetace v okolí schodiště v parku na vrchu Vítkově

zdroj: ocp MhMp

B3.4.3: V roce 2014 proběhla v Oboře Hvězda rekonstrukce cestní sítě (jižní průhled k Letohrádku)

zdroj: ocp MhMp
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ze zahradnických prací probíhala běžná údržba, výsadby pokračují podle celkového projektu. Byly uskutečněny 
dosadby kolem dolního jezírka. postupně se ujímají dosadby kolem zdi v úseku g při Strahovských kolejích.

Obora hvězda – parkové části

v návaznosti na rekonstrukci středové cesty v aleji od libocké brány k letohrádku byl na jaře 2014 celkově zre-
konstruován celý vstupní prostor u libocké brány. plocha vstupu byla rovněž značně poškozená a nedostatečné 
odvodnění způsobovalo zamokření některých míst. celý prostor byl v souladu s požadavky orgánů památko-
vé péče zadlážděn drobnou nepravidelnou dlažbou – kamennými odseky. nové vpusti zajistí bezpečný odtok 
dešťových vod z celé plochy.  došlo také k celkové opravě vstupní branky pro pěší vedle hlavní libocké brány 
a upravení prostoru před pomníkem jana roháče z dubé.

na podzim byla zahájena rekonstrukce cest a mobiliáře v jižním průhledu od Bělohorské brány. Současně byl 
zrekultivován travnatý středový pás. 

b3.4.2 strOmOřadí 
od roku 1995, kdy hlavní město zahájilo projekt praha stromům – stromy praze, v jehož rámci započala systema-
tická obnova uličních stromořadí, se podařilo ve stromořadích zařazených do systému stromořadí celopražské-
ho významu vysadit více než 3 753 nových stromů.

i v tomto roce pokračovala postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Magistrát hl. m. prahy 
uzavřel s technickou správou komunikací smlouvu o „zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci“, jejímž 
předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí celopražského významu (dříve označena jako stro-
mořadí i. kategorie). péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstraněných 
stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) a údržba 
stávajících stromů i nových výsadeb. při realizovaných obnovách je v prvé řadě kladen důraz na snahu rozšířit 
stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou.

také v roce 2014 pokračovala postupná obnova uličních stromořadí celopražského významu. Magistrát hl. m. 
prahy uzavřel s technickou správou komunikací smlouvu o „zabezpečení péče o vybranou silniční vegetaci“, 
jejímž předmětem je zabezpečení pravidelné péče o stromořadí celopražského významu (dříve označena jako 
stromořadí i. kategorie). péčí o stromořadí se rozumí obnova stromořadí, tj. nezbytné kácení, náhrady odstra-
něných stromů a dosadby chybějících stromů ve stromořadích (ve stávajících i nově budovaných rabátkách) 
a údržba stávajících stromů i nových výsadeb. při realizovaných obnovách je v prvé řadě kladen důraz na snahu 
rozšířit stávající počet výsadbových míst i v úsecích, kde v současné době stromy v ulicích nejsou.

od 1. května 2014 přešla správa a údržba vybraných stromořadí celopražského významu na lesy hlavního města prahy.

počet nově vysazovaných stromů v uličních stromořadích vždy značně převyšuje počet stromů kácených. obno-
va stromořadí celopražského významu v roce 2014:

 • pokáceno – 83 ks

 • vysazeno – 163 ks 

realizace výsadeb zeleně – 2014

Obnova stromořadí na náměstí jiřího z lobkovic, praha 3 – ii. etapa

cílem ii. etapy obnovy bylo především doplnění prázdných stromových míst ve stromořadí. v rámci realizace tak 
byly pokáceny 4 stromy a vysazeno bylo celkem 16 nových stromů. dále byl do stromořadí doplněn ochranný 
mobiliář v místech parkování vozidel - tj. bylo nově instalováno 9 ks pojezdných mříží s kruhovou chráničkou 
kmene proti najíždění vozidel.

doplnění stromořadí v ulici modřanská a podolské nábřeží, praha 4

proběhla celková rekonstrukce stromořadí v úseku od vyšehradského tunelu po ulici Stará cesta. pokáceno bylo 
celkem 30 stromů a vysazeno bylo dle projektu jen 49 stromů, neboť další výsadby znemožnila v některých mís-
tech nečekaná přítomnost inženýrských sítí a zásah jiné investiční akce do jedné z dotčených ploch. zbývajících 
12 kusů tak bude na jaře 2015 vysazeno na náhradní plochy v bezprostředním okolí stromořadí.



Praha – Životní prostředí 2014

B3 příroda, Krajina a zeleň 

148

dosadba jednotlivých stromů do vybraných uličních stromořadí  
i. kategorie na území prahy 2 a 3

projekt řešil dosadbu stávajících prázdných stromových míst ve vybraných 
stromořadích, která ve valné většině již v minulosti prošla celkovou rekon-
strukcí. pokáceno bylo 5 stromů a vysazeno bylo celkem 52 stromů. z toho 
19 ks na území prahy 2 (stromořadí anglická, Benátská, Krkonošská, na Slu-
pi, u Kanálky, vyšehradská) a 33 ks na území prahy 3 (stromořadí domaž-
lická, jana želivského, jičínská, Koněvova, lucemburská, škroupovo nám., 
velehradská).

ii. etapa rekonstrukce stromořadí janáčkovo nábřeží, praha 5

impulsem pro realizaci rozsáhlého zásahu do stromořadí byl pád jed-
noho ze starých stromů v roce 2012. na základě znaleckého posudku 
a dendrologického průzkumu byla podána žádost o kácení na opp 
MhMp a ožp úMč prahy 5, kácení proběhlo v rozsahu příslušných po-
volení dotčených orgánů. pokáceno bylo 42 stromů a vysazeno celkem 
38 nových. výsadbu vyššího počtu stromů do tohoto stromořadí neu-
možňuje přítomnost inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. zbý-
vající stromy z uložené náhradní výsadby tak byly v roce 2015 vysazeny 
na náhradní lokality. 

realizace návrhu trvalkových výsadeb v italské ulici před rezidencí 
riegerovy sady, praha 2

v zeleném pásu podél komunikace, kde nebylo možné provést výsadbu 
stromů vzhledem k výskytu vysokého počtu inženýrských sítí, byl zreali-
zován záhon s výsadbou extenzivního společenstva trvalek a cibulovin 
(celkem 45 druhů rostlin). celková výměra jednotlivých osázených ploch 
je 372 m2, na ochranu proti vstupu do prostoru záhonu bylo vybudová-
no jednoduché oplocení. K výsadbám byl zároveň instalován informační 
panel pro veřejnost.

technická opatření a dosadba stromořadí U rajské zahrady, praha 3

Stromořadí prošlo v minulosti celkovou rekonstrukcí, ale pro nepříznivé 
stanovištní podmínky došlo u nových výsadeb k rozsáhlým výpadkům. 
cílem projektu proto bylo v prvé řadě technické řešení odvodnění vý-
sadbových jam a volba vhodnějšího taxonu do nejvíce zatíženého úse-
ku. pokáceny byly 2 stromy a vysazeno 8 nových.

všechny nové výsadby zůstávají v péči odboru městské zeleně MhMp 
(pozn.: od 4/2015 odbor ochrany prostředí MhMp), který bude zajišťo-
vat realizaci následné rozvojové a udržovací péče o vysazené stromy po 
dobu minimálně 5 let.

v roce 2014 bylo na obnovu pražských stromořadí i. kategorie vynalo-
ženo cca 5,5 mil. Kč a na jejich údržbu bylo vynaloženo cca 3,5 mil. Kč.

Obr.: B3.4.4: Obnova stromořadí na 
náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha 3

zdroj: ocp MhMp

Obr.: B3.4.5: rekonstrukce stromořadí 
Janáčkovo nábřeží, Praha 5

zdroj: ocp MhMp

Obr.: B3.4.6: Realizace návrhu trvalko-
vých výsadeb v Italské ulici, Praha 2

zdroj: ocp MhMp
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b3.4.3 lesy 
všechny lesy na území hl. m. prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se 
zvýšenou rekreační funkcí (§8, odst. 2c zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). v rámci tvorby územ-
ního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně.

výměra lesů na území prahy vzrostla za posledních sto let téměř o třetinu. v současné době lesní porosty zaují-
mají přibližně 10% z celkové rozlohy města. charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, 
jak se měnily důvody zalesňování: od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění 
pobytu obyvatel v přírodě, až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel 
nově vznikajících sídlišť.

hlavní město praha zajišťovalo v roce 2014 prostřednictvím oddělení péče o zeleň odboru městské zeleně a od-
padového hospodářství správu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře téměř 2 750 ha.

na území hlavního města prahy (k 31. 12. 2014) bylo 5 165 ha lesních pozemků, z toho:

 • cca 2 730 ha v majetku hl. m. prahy – ve správě Mzo MhMp;

 • cca 1 040 ha v majetku státu a správě lS Mělník, lz Konopiště a lS nižbor;

 • cca 1 392 ha v majetku fyzických a právnických osob.

péče o lesy v majetku hl. m. prahy 

péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským  plánem (dále jen lhp), který se zpracovává vždy na dese-
tileté období. v lednu 2014 začal platit nový lhp na období 2014–2023.

v r. 1994 schválilo zastupitelstvo hMp záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fyzických osob. K 31. 12. 2014 bylo vykoupe-
no do majetku města přes 225 ha lesa, tím je na této ploše zajištěna řádná lesnická péče. v lesích vlastněných městem 
pokračují výchovné a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových a borových monokultur ve špatném zdravotním 
stavu na porosty smíšené), obnovy a údržby cest, sbírání odpadků, vyvážení košů a sekání luk. lesy jsou doplňovány 
rekreačními prvky, kterých je v současné době evidováno více než 3 700 kusů (zejména lavičky a lavice, koše, altány, 
dětské herní prvky pro děti, vítací tabule aj.). 

Obr. č. B3.4.7: Přirozená obnova lesa v Kunratickém lese 

zdroj: ocp MhMp

Obr. č. B3.4.8: Zalesňování původně nelesních půd 

zdroj: ocp MhMp
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výrazným trendem posledních let, kromě stálého nárůstu počtu návštěvníků, je 
příklon k šetrnému, trvale udržitelnému a přírodě blízkému hospodaření v lesích. 
i s ohledem na tuto skutečnost prošel lesní majetek hl. m. prahy certifikací, a to 
jak systémem pefc (pan european forest certification council), tak v roce 2007 
a následně v roce 2012 systémem fSc® (forest Stewardship council®). 

certifikát fSc® potvrzuje, že v lesích v majetku hl. m. prahy se hospodaří eko-
logicky šetrným a trvale udržitelným způsobem při zajištění všech funkcí lesa. 
certifikace fSc® je prestižní ocenění uznávané po celém světě, a to nejen lesníky, 
ale i nevládními organizacemi. certifikační standard klade na vlastníky lesa vyso-
ké nároky (celkem je posuzováno 160 kritérií v oblasti ekologické, ekonomické 
i sociální), v mnoha oblastech vysoce nad rámec požadovaný lesním zákonem, 
proto je certifikace vždy dobrovolným aktem. Každoročně pak probíhá kontrola 
ze strany certifikační firmy, aby ověřila trvání plnění standardů fSc®.

nové plochy lesa 

v roce 2014 bylo zalesněno celkem 112 000 m2 původně zemědělských pozemků, celkem bylo vysázeno 43 500 
stromků. zalesněny byly lokality les třešňovka (k.ú. hrdlořezy, v místě zpustlé bývalé zahrádkářské kolonie, plocha 
30 800 m2, více než 18 000 sazenic, založeno 10 000 m2 nového lučního trávníku), les u remízku (k.ú. šeberov, v místě 
bývalého pole a skládky biologického a komunálního odpadu, plocha více než 75 000 m2, více než 20 000 sazenic, 
založeno 28 000 m2 nového lučního trávníku), lesopark vinice, iv etapa (k.ú. Běchovice – závěrečná etapa výsadeb 
v rámci lesoparku – na ploše 7 000 m2 založení zcela nového lesa v místě bývalého ochranného pásma zrušeného 
nadzemního vedení vvn, výsadba 5 500 ks sazenic). v rámci stávajících lesů bylo vysázeno více než 150 000 stromků.

Obnova lesa 
obnova v lesích probíhá přísně maloplošně. průměrná velikost obnovované plochy v roce 2014 činila 15 arů. 
v místech výskytu dubového zmlazení je využíván podrostní způsob hospodaření. vysazují se zejména dub zim-
ní, buk lesní, lípa malolistá, habr obecný, z jehličnatých dřevin pak modřín opadavý, douglaska tisolistá a borovice 
lesní. průměrné roční těžby činí v lesích v majetku hl. m. prahy v posledních letech 2-4 m3/ha lesa, což je cca po-
lovina přírůstu. v roce 2014 činila celková těžba pouze cca 3 m3/hektar lesa, z tohoto množství byla ještě třetina 
tzv. nahodilé těžby (tj. těžba stromů suchých, nemocných nebo vyvrácených). ovšem ve starších porostech (nad 
cca 100 let) se již jednalo o 60 % – většinu souší tvořil smrk a borovice. hospodaření v lesích v majetku hl. m. pra-
hy se striktně řídí ekologickými principy, ekonomické aspekty jsou při hledání optimálních postupů a v návrzích 
jednotlivých pěstebních a těžebních opatření při hospodaření v lesích až sekundární. důležitá je dlouhodobá 
snaha o přizpůsobení se principům trvale udržitelného hospodaření při maximální podpoře biodiverzity stáva-
jících i nově zakládaných porostů (např. v roce 2014 se při zalesňování použilo celkem 20 druhů dřevin), to vše 
s přihlédnutím k extrémnímu rekreačnímu využívání téměř všech lesních porostů na území hl. m. prahy. 

přirozené zmlazení převážně dubů bylo nově evidováno na ploše 2,7 ha (především Kunratický les, chuchelský 
háj a xaverovský háj).

Obr. č. B3.4.9: Nově zalesněné plochy, 2002–2014
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Obr. B3.4.10: Skladba dřevin při obnově lesa v Praze

mimoprodukční funkce lesa 

lesy na území hl. m. prahy plní především mimoprodukční funkce lesa, zejména funkce rekreační, což je dáno 
především extrémně vysokou návštěvností (dle průzkumu návštěvnosti se jedná o 2 250 – 10 500 osob na 1 hek-
tar lesa za rok). celková návštěvnost všech lesů v majetku hl. m. prahy se pohybuje dle provedených průzkumů 
na úrovni cca 5-7 mil. návštěvníků ročně. 

na podporu právě rekreačních funkcí je v lesích umístěno velké množství drobného mobiliáře (mj. 950 košů, 
2 500 laviček, 42 dětských hřišť atd.). dobrou dostupnost lesů pro veřejnost zajišťuje mj. 33 kilometrů asfalto-
vých a 82 kilometrů mlatových cest. 

z důvodů maximalizace rekreačních funkcí lesů mají vybrané části lesa charakter lesoparků, příp. parkově upra-
vených lesů, takže část lesních pozemků není zalesněna, ale celkem na 140 hektarech se nacházejí lesní rekre-
ační louky, které se pravidelně udržují. nedávno založené rozsáhlé louky jsou situovány zejména v lesoparku 
letňany (15 ha), lesoparku vinice (10 ha), v lese polník (5 ha), v lese u remízku (3 ha)  a lese pod cihelnou (7 ha)

Dub zimní Buk lesní

Lípa malolistá Borovice lesní

Jedle bělokorá Modřín opadavý

Habr obecný Douglaska tisolistá

Javor mléč Olše lepkavá

Jeřáb břek Jasan ztepilý

Třešeň ptačí Ořešák černý

Jilm habrolistý

zdroj: ocp MhMp
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b3.4.4 revitaliZace nádrží a pOtOků 

potoky a vodní díla ve správě hl. m. prahy

na území prahy se nachází přibližně 290 ha vodních ploch, z čehož je cca 182 rybníků o ploše 180 ha, 3 přehradní 
nádrže o ploše 57 ha, 37 velkých retenčních nádrží o ploše 29 ha a další malé vodní plochy. 

hlavní město praha, zastoupené odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MhMp, vlastnilo 
k 31. 12. 2014 56 rybníků o ploše 85,7 ha, 3 přehradní nádrže a 35 retenčních nádrží včetně 8 suchých poldrů.

K nejvýznamnějším nádržím patří vodní dílo hostivař (34,9 ha), vodní dílo džbán (13 ha), vodní dílo jiviny (9 ha) 
a počernický rybník (19,4 ha), který je zároveň nejcennější vodní plochou z hlediska výskytu fauny a flóry.

Obr. B3.4.11: Vodní toky a vodní plochy na území hl. m. Prahy

zdroj: ocp MhMp
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projekt Obnova a revitalizace pražských nádrží 

projekt s názvem obnova a revitalizace pražských nádrží byl zahájen 
již v roce 2003. od té doby jsou postupně opravovány, rekonstruovány 
a odbahňovány rybníky a nádrže v majetku prahy a jejich okolí je zve-
lebováno. opravy prováděné v 60. a 70. letech již dosluhují a mnoho 
rybníků je v havarijním stavu.

za dobu trvání projektu získaly již realizované akce velkou odezvu 
i na městských částech, které se v rámci zkvalitňovaní svého životního 

prostředí obrací na hl. m. prahu s žádostmi o odsvěření jim svěřených vodních ploch a následné zajištění jejich 
revitalizací a kvalitní údržby. odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MhMp tak každým rokem ros-
te počet nově nabytých vodních ploch, které jsou většinou v havarijním nebo zanedbaném stavu a je potřeba 
provést jejich celkovou revitalizaci nebo opravu.

cíle projektu:

1. technické

 • prvním a nejdůležitějším cílem je zajištění bezpečnosti vodních děl zejména při povodňových stavech. to 
obnáší řešení celkových rekonstrukcí a oprav hrází, bezpečnostních přelivů, nábřežních zdí a opevnění i vy-
pouštěcích zařízení. velmi často bývá součástí i celkové odbahnění nádrží.

 • při obnovách technických prvků rybníku jsou používány zejména přírodní materiály jako je kámen a dřevo.

2. ekologicko estetické

 • vytvoření vodních ploch s vysokou estetickou, ekologickou a pobytovou hodnotou v návaznosti na vodní 
toky, jako zelené koridory města. využití vodních ploch pro nerušící volnočasové aktivity jako je například 
sportovní rybolov.

 • zajištění životního prostředí a zvýšení počtu rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní ekosystémy 
– zvýšení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů) v hl. m. praze, ochrana chráněných dru-
hů. velký důraz je kladen na doplnění břehových porostů, vytvoření litorálních a břehových pásů kvetoucí 
vegetace včetně výstavy ostrůvků pro vodní živočichy a ptáky.

 • zlepšení kvality vody v pražských vodních tocích a rybnících. na rybnících jsou 2x ročně prováděny rozbory 
kvality vody a případné bodové zdroje znečištění jsou postupně odstraňovány. 

 • regulace rybího hospodaření. cílem je vytvořit vyvážené vodní prostředí, kde rybí obsádky jsou stanovová-
ny na základě dlouhodobého sledování kvality a průhlednosti vody.

3. kulturně-historické a společenské 

 • zvyšování povědomí obyvatel prahy o pražských rybnících, jejich významu v městské krajině a historii včetně 
obnovy historických rybníků a památek s nimi souvisejících.

výstupy projektu:

 • od roku 2009 bylo v praze zřízeno 5 nových rybářských revírů (vodní dílo jiviny, rybník Martiňák v dolních 
počernicích, libocký rybník, rybník labuť v Kunratickém lese a od doku 2014 i cukrovarský rybník ve vinoři).

 • od roku 2005 jsou prováděna biologická hodnocení jednotlivých vodních ploch. celkem bylo již vyhodno-
ceno 52 lokalit.

 • od roku 2008 jsou upraveny podmínky pro chov ryb v jednotlivých nádržích za účelem zmenšení množství 
rybích obsádek a zlepšení kvality vody. to se projevuje zejména na zvýšení průhlednosti a čistoty vody.

 • do konce roku 2014 bylo upraveno celkem 51 lokalit o ploše 169 ha

 • celkem bylo vytěženo 545 tis. m3 sedimentu

 • celkové náklady byly 534,3 mil. Kč
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v rámci projektu byly v roce 2014 opraveny tyto rybníky a nádrže:

 • revitalizace a odbahnění rybníka v rohožníku: odbahnění rybníka, celková oprava dělící hráze, oprava 
a opevnění hráze, rekonstrukce nátokového objektu a požeráku, pročištění potoka říčanka, oprava odpadní-
ho potrubí; celkové náklady: 12,8 mil. Kč.

 • revitalizace nebušického rybníka: odbahnění rybníka, úprava dna, přetvarování a stabilizace břehů po-
mocí balvanité rovnaniny a vegetačního opevnění, výstavba nového vypouštěcího a napouštěcího zařízení, 
oprava odpadního potrubí; celkové náklady: 5,1 mil. Kč.

 • revitalizace a zatěsnění butovického rybníka: zatěsnění rybníka, odstranění zárůstu dna a odbahnění, vý-
stavba nového bezpečnostního přelivu a požeráku, oprava poškozených zdí, výstavba litorální zóny, nové 
zábradlí; celkové náklady: 4,1 mil. Kč.

 • revitalizace dolního rybníka na placinách v klánovickém lese: oprava, zatěsnění a opevnění hráze, výstav-
ba nového požeráku, stabilizace břehů a vytvoření klidové zóny z mrtvého dřeva; celkové náklady: 2,5 mil. Kč.

zahájeny nebo v přípravě byly v roce 2014 dále následující projekty:

 • revitalizace jinonického rybníka

 • revitalizace rybníků ve Stromovce

 • revitalizace rybníka vincetinum

 • rozšíření vodních ploch ve Stromovce

zdroj: ocp MhMp

B3.4.12: Rekonstrukce hráze a odbahnění rybníka V Rohožníku 
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projekt revitalizace pražských potoků

dříve se technické úpravy drobných vodních toků prováděly velice často 
pomocí betonových prefabrikátů. Koryta byla napřímena do co nejkratší 
trasy a měla tvar lichoběžníku se sklony svahů. došlo tak k negativnímu 
ovlivnění celého vodního toku a jeho okolí. 

u takového potoka je cenné příbřežní pásmo mělké vody značně reduko-
váno a samotné koryto je tak degradováno na stoku za účelem rychlého 

odvedení vody. dno postrádá členitost a minimální hloubka vody neposkytuje životní prostředí pro ryby ani jiné 
vodní organismy.

přirozená koryta našich potoků nižších poloh mají většinou tvar širokého mělkého pekáče a směrově dochází 
k rozvlnění koryta - takzvanému meandrování. dno přírodních koryt je velice členité, střídají se zde tůně v ob-
loucích a mělké brody mezi oblouky. tůně jsou důležitým životním prostředím pro ryby a jiné vodní živočichy 
a v brodech dochází k prokysličování vody. obnažené kořeny a mrtvé dřevo v korytech slouží jako úkryty. 

revitalizace technicky upravených koryt v přírodních lokalitách je důležitým krokem ochrany a zlepšování život-
ního prostředí zejména v městských aglomeracích.  

moto: vracíme potokům život a jejich přírodní krásu

cíle projektu „potoky pro život“

1. ekologické 

 • přizpůsobení vodních toků takovým způsobem, aby poskytovaly základní životní prostor pro vodní faunu 
a flóru a vytvoření přirozených a přírodě blízkých nivních a potočních biotopů.  
Při revitalizacích a opravách je kladen velký důraz na doplnění břehových porostů, vytvoření litorálních a břeho-
vých pásů vegetace, včetně výstavby ostrůvků, tůní a slepých ramen.

 • zvýšení počtu rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní ekosystémy – zvýšení biodiverzity 
v hl. m praze, ochrana chráněných druhů v pražských vodních tocích.  
Při revitalizacích je brán zřetel na výskyt chráněných druhů v potocích a je snaha vytvořit prostředí „šité na míru“ 
těmto druhům a podpořit tak jejich výskyt v hl. městě Praze. 

 • podpora využití samočisticí funkce toků a niv. 
Zvýšení okysličení vody stavbou skluzů, k opevnění jsou používány vegetační prvky a dotváří se litorální pásma.

 • pravidelný monitoring a zlepšování čistoty a kvality vody.  
Je prováděn systematický průzkum a odstraňování nepovolených zaústění odpadních vod do vodních toků.

 • zprůchodnění vodních toků a zajištění tak migrační prostupnosti pro vodní organismy.  
Stupně a jiné přehrážky jsou rušeny, nebo nahrazovány kamennými skluzy.

 • prodlužování délky vodních toků.  
Revitalizace potoků si kladou za cíl vodu v potocích a v krajině co nejdéle zdržet.

 • obnovení přirozené funkce tvorby a dotváření koryt.

2. technické

 • zajištění stability a bezpečnosti koryt vodních toků při zvýšených průtocích a minimalizace škod při průcho-
du velkých vod.

 • rozšiřování koryt formou ekologických berem pro řízený rozliv povodňových průtoků.  
Při obnovách technických prvků či opevnění jsou používány zejména přírodní materiály (kámen, dřevo, vegetač-
ní prvky).

 • rušení zatrubnění a betonových koryt (kanálů) a jejich nahrazení přírodě blízkým korytem s vegetačním 
doprovodem.

3. kulturně-historické a společenské

 • zvyšování povědomí obyvatel prahy o pražských potocích a jejich významu v městské krajině a historii.  
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Obnova historických koryt potoků vychází z dobových dokumentů a historických map.

 • využití vodních toků jako zelených koridorů města a zapojení revitalizovaného území do celoměstského 
systému zeleně s vysokým rekreačním potenciálem. 
Při revitalizacích je dbán důraz na to, aby okolí potoků mělo vysokou estetickou a pobytovou hodnotu.

 • vytváření informačního systému o prováděných akcích

Informace o aktuálně prováděných akcích jsou vyvěšovány na internetových stránkách http://envis.praha-mesto.cz 
a www.lesypraha.cz. Dále v místě stavby realizovaného projektu naleznete informační tabuli o změnách provádě-
ných v dané lokalitě.

Souhrnné údaje o projektu k 31. 12. 2014:

 • plocha nových tůní v roce 2014: 640 m2

 • vynaložené finanční prostředky v roce 2014 celkem: 13,5 mil. Kč

 • délka revitalizovaných toků v roce 2014 celkem: 1,345 km

 • celková délka revitalizovaných toků od r. 2005: 10,348 km

v rámci projektu byly v roce 2014 prováděny nebo dokončeny tyto revitalizační akce:

 • revitalizace koryta rokytky nad hořejším rybníkem: doba realizace: duben 2014 – duben 2015, délka úprav 
518 m, náklady 9,7 mil. Kč. projekt zahrnoval vytvoření nového přírodě blízkého koryta, zasypání původního 
koryta, výstavbu tůní, cyklostezky a ochranné hrázky, obnovu hruškového sadu a výstavbu broukoviště.

 • revitalizace řepského potoka: doba realizace: březen 2014 – červenec 2014, délka úprav 707 m, náklady 
2,6 mil. Kč. projekt zahrnoval výstavbu nového koryta potoka a svedení vody z jezera hliník do tohoto no-
vého koryta, vybudování několika malých tůněk podél potoka v jeho horní části, osázení otevřeného koryta 
potoka stromy a mokřadní vegetací

 • dokončení revitalizace koryta rokytky pod hořejším rybníkem: doba realizace: prosinec 2012 – duben 2014, 
délka úprav 600 m. projekt zahrnoval stabilizaci poškozeného koryta těžkou kamennou rovnaninou, odstra-
nění betonového opevnění a vyčištění okolních břehů.

dále byly v přípravě další akce:

 • revitalizace hostavického potoka (pozn.: zahájení prací 4/2015)

 • revitalizace čihadla ii. etapa – Svépravický potok (pozn.: zahájení prací 4/2015)

Obr. B3.4.13: Revitalizace koryta Rokytky podél Hořejšího rybníka (nově vytvořený balvanitý skluz)

zdroj: ocp MhMp

http://envis.praha-mesto.cz
http://www.lesypraha.cz
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Záplavová území na drobných vodních tocích v hl. m. praze 

v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) jsou i na drobných vodních tocích vyhlašována 
záplavová území. záplavová území jsou z definice administrativně určená území, která mohou být při výskytu 
přirozené povodně zaplavena vodou. v aktivní zóně záplavových území platí zákazy a omezení stanovená záko-
nem. Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky.

v roce 2013 bylo (v návaznosti na zadání aktualizace generelu dalejského potoka v roce 2012) stanoveno zápla-
vové území dalejského potoka a dále bylo stanoveno záplavové území říčanského potoka. Současně se stano-
vením záplavových území na těchto vodních tocích byla vymezena aktivní zóna záplavového území. informace 
o dříve vyhlášených záplavových územích jsou uvedeny v předchozích ročenkách.

b3.4.5 péče O ZvláŠtĚ chránĚná ÚZemí 

hlavní město praha zajišťovalo v roce 2014 péči v 81 maloplošných zchú (pp, pr) na území města, a to v souladu 
s plány péče o jednotlivá zchú. u ostatních zchú na území města zajišťovala péči a údržbu Správa chKo český kras. 

v závěru roku 2014 byla vyhlášena nařízením rady hMp dvě nová chráněná území – pp Skály v zoologické zahradě 
a pp Komořanské a modřanské tůně. taktéž byla nařízením rady hMp přehlášena pp xaverovský háj a došlo tak k je-
jímu podstatnému zmenšení.

v roce 2014 zahrnovala péče ze strany hMp (prostřednictvím odboru ochrany prostředí MhMp) zejména následující 
aktivity: 

 • hospodaření ve zvláště chráněných územích, zejména: 

 • Kosení lučních porostů s ponecháváním neposečených částí (pp hrnčířské louky, pp lítožnice, pp čimické 
údolí, pr vinořský park, pp cihelna v bažantnici, pp prameniště Blatovského potoka, pr údolí únětického 
potoka, pp Milíčovský les a rybníky, pr Mýto, pr Slavičí údolí, pp vidoule, pp u hájů, pp radotínské skály, 
pr homolka). 

 • Kosení stepní vegetace zpravidla v prudkých svazích s ponecháním neposečených částí (pp trojská, 
pp dolní šárka, pr prokopské údolí, pp ctirad, pp opatřila – červený lom, pp Bohnické údolí, pp zámky, 
pp čimické údolí, pp v hrobech, pp Branické skály, pp jabloňka, pp podbabské skály, pp Baba, pp Sedlecké 
skály, pr podhoří, pp radotínské skály, pr divoká šárka, pp nad Mlýnem). 

 • Strhávání travního drnu (pr údolí únětického potoka, pp trojská). 

 • vytrhávání některých druhů keřů a tím narušování travního drnu (pp Sedlecké skály, pp jabloňka). 

 • výřez keřů v místech, kde škodí jiným společenstvům (pp zámky, pp Bohnické údolí, pp čimické údolí, 
pp trojská, pp Sedlecké skály, pp podbabské skály, pp Baba, pr podhoří, pp jabloňka, pp Bílá skála, pp pro-
secké skály, pp pitkovická stráň, pr údolí únětického potoka, pp dolní šárka, pp nad mlýnem, pp jene-
rálka, pr divoká šárka, pr prokopské údolí, pp radotínské skály, pp pecka, pp Milíčovský les a rybníky, 
pp v hrobech, pp rohožník – lom v dubči, pp zmrzlík, pp cikánka ii, pr radotínské skály, pp havránka). 

 • očišťování skalních profilů (pp u branického pivovaru, pp Branické skály, pp ládví, pp prosecké skály, 
pp pecka, pr homolka, pr prokopské údolí, pr divoká šárka, pr podhoří, pp čimické údolí, pp železniční 
zářez, pp pod školou, pp pod žvahovem, pp pražský zlom, npp Barrandovské skály). 

 • Kosení rákosových porostů částečně v zimním období (pp lítožnice, pp Milíčovský les a rybníky, pp po-
-černický rybník, albrechtův vrch v pr prokopské údolí) a částečně ve vegetačním období (pp Milíčovský 
les a rybníky, pp hrnčířské louky, pr v pískovně, pp počernický rybník). 

 • likvidace akátu formou kácení v metrové výšce nad zemí (pp cihelna v bažantnici, pp podbabské skály, 
pr podhoří, pp zámky, pp Modřanská rokle, pr chuchelský háj, pr prokopské údolí). 

 • podpora přirozeného zmlazení dubu a buku v pp obora hvězda.

 • Mechanické narušování vřesovišť (pp havránka, pp zlatnice). 

 • pastva smíšeným stádem ovcí a koz (již 15. rokem) navštívila, spásla a zdupala následující chráněná úze-
mí – pp zámky, pp Bohnické údolí, pp čimické údolí, pr podhoří, pp trojská, pp jabloňka, pp v hrobech, 
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pp pitkovická stráň, pp radotínské skály, pr Slavičí údolí, pp vidoule, pr prokopské údolí, pp opatřilka 
– červený lom, pp ctirad, pr divoká šárka, pp dolní šárka, pp jenerálka, pp zlatnice, pp Sedlecké skály, 
pp Baba, pp podbabské skály, pp Salabka, pp havránka, pp Bílá skála). 

 • dále bylo pečováno o několik cenných ovocných sadů (ve vokovicích dva sady, ve vysočanech dva sady, 
v jinonicích dva sady, po jednom sadu v lysolajích, v hostivaři, v radotíně, v dubči, v liboci, ve vinoři 
a v Sedleci). 

 • pečováno bylo i o několik sadů založených v posledních letech (na Kamýku, v čimicích a v šeberově) 
a několik ovocných alejí založených v posledních letech (v dubči, ve vinoři, v pr radotínské skály a v rad-
licích).

 • tůně byly udržovány v pp Milíčovský les a rybníky, pr prokopské údolí, pp lítožnice, pp čimické údolí, 
pp hrnčířské louky, pp Modřanská rokle). 

průběžně byly kontrolovány a opravovány naučné stezky na území zchú. celkovou rekonstrukcí prošly 2 stezky – 
údolím dalejského potoka, Barrandovské skály – chuchelský háj.

proběhla také kontrola značení zvláště chráněných území.

Obr. B3.4.14: Naučná stezka Chuchelský háj zprovozněná v roce 2014 po rekonstrukci 

zdroj : ocp MhMp

nezbytnou součástí péče o chráněná území v praze jsou také úklid odpadu nashromážděného v lesích, na loukách, 
u potoků či v lomech (ročně se jedná o stovky kontejnerů) a odstraňování následků vandalismu na těchto územích.
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Obr. B3.4.15: Koniklec luční český na skalách v přírodní rezervaci Podhoří

management zvláště chráněných území realizovaný na území hl. m. prahy správou chkO český kras za rok 2014:

 • pr Staňkovka: oprava oplocení přirozeného zmlazení dB (300 m) a nové oplocení výsadeb jd, jl, BrK (740 m).

 • pr radotínské údolí: likvidace náletových a expanzivních dřevin (borovice černá, svída, ptačí zob, trnka …), 
výřez a postřik herbicidem – celková plocha cca 0,8 ha.

 • npp lochkovský profil: redukce náletových dřevin na lokalitách suchých a skalních trávníků a geologických 
profilech, výřez a postřik herbicidem - celková plocha cca 3,43 ha.

 • npp požáry: odstranění náletových dřevin, úklid rozptýleného odpadu.

 • npp Barrandovské skály: odstranění náletových dřevin a odpadků.

 • npp u nového mlýna: odstranění expanzivní a invazní vegetace z teplomilných trávníků a geologických 
profilů, mozaikovitá seč, likvidace stařiny, odstranění biomasy z lokality, ošetření herbicidem proti plošné 
výmladnosti - celková plocha cca 0,5 ha.

 • npp cikánka i: likvidace nepůvodních expanzivních a invazních dřevin a bylin, kosení, odstranění biomasy 
z lokality – celková plocha cca 0,6 ha. 

 • npp dalejský profil: odstranění náletových dřevin ze skalních stepí a z ge-
ologických profilů v lokalitách Mušlovka, černý lom, placatá skála, cromu-
sova stráň – celková plocha cca 0,35 ha.

 • npp letiště letňany: trojí pokosení travnatých ploch, odklizení travní 
hmoty – celková plocha 46 ha. 

celkový objem finančních prostředků z ppK v roce 2014 činil 500,3 tis. Kč.

zdroj: ocp MhMp
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b4 Odpady a nakládání s chemickými látkami

b4.1 evidence Odpadů
dále prezentované údaje o produkci a nakládání s odpady za rok 2014 pocházejí z integrovaného systému plně- 
ní ohlašovacích povinností (iSpop), jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí a technickým provo-
zem a podobou aplikace byla pověřena cenia, česká informační agentura životního prostředí.

údaje o množství odpadů jsou získávány z hlášení daných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a to konkrétně:

 • vyhláškou Mžp č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

 • vyhláškou Mžp č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

 • vyhláškou Mžp č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

Tab. B4.1.1: Produkce odpadů na území hl. města Prahy [tis. tun]
Odpady 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

celkem 3 449 4 509 5 224 6 144 6 795 4 715 4 941 3 811 4 269

z toho v kategorii:
nebezpečné 156 116 103 136 211 109 132 79 62

ostatní 3 293 4 394 5 120 6 008 6 584 4 605 4 810 3 732 4 207

zdroj:  2006 – vúv t.g.M., v.v.i.-ceho, 2009–2010 – cenia (iSoh), 2011–2014 – ocp MhMp

Tab. B4.1.2: Produkce odpadů na území hl. m. Prahy za rok 2014 rozdělená do skupin podle jejich původu

skupina název skupiny
množství  

[t]

01 odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 5

02 odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin 11 040

03 odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 11 660

04 odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 183

05 odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 300

06 odpady z anorganických chemických procesů 253

07 odpady z organických chemických procesů 1 710

08
odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, 
těsnicích materiálů a tiskařských barev

816

09 odpady z fotografického průmyslu 398

10 odpady z tepelných procesů 2 549

11
odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovu a jiných materiálů a z hydrome-
talurgie neželezných kovů

1 191

12 odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 4 911

13 odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05, 12 a 19) 11 722

14 odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) 173

15 odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 96 724

16 odpady v tomto katalogu jinak neurčené 37 686

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 3 192 600

18
odpady ze zdravotnictví a veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyň-
ských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí)

6 460

19
odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čiště-
ní těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody

206 009

20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z 
úřadů), včetně složek z odděleného sběru

682 607

zdroj: ocp MhMp
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Obr. B4.1.1: Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy podle jejich původu, 2014

Obr. B4.1.2: Odstraňování odpadu skládkováním na území hl. města Prahy, 2004–2014 [t]

Obr. B4.1.3 Způsoby využití odpadů na území hl. m. Prahy, 2014
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zdroj: ocp MhMp
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Tab. B4.1.3: Způsoby využití odpadů na území hl. m. Prahy podle kategorií v roce 2014 [t] 

Způsoby využívání odpadů
kategorie odpadu

nebezpečný Ostatní celkem

r1 využití odpadu obdobným způsobem jako paliva 0,0 320 807,4 320 807,4

r3 získání / regenerace  organických látek 2,6 25 176,0 25 178,6

r4 recyklace / znovuzískání kovů 4,0 257,4 261,4

r5 recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů 0,0 464 830,1 464 830,1

r8 získání složek katalyzátorů 0,0 0,8 0,8

r9 rafinace použitých olejů, opětovné použití olejů 0,0 263 981,2 263 981,2

r10 aplikace do půdy 0,0 230,1 230,1

r11 využití odpadů, které vznikly aplikací z postupů uvedených pod 
r1až r10

0,0 661 996,9 661 996,9

n1 využití odpadů na rekultivace 0,0 352,9 352,9

n2 předání kalů čov k použití na zemědělské půdě 0,0 593,7 593,7

n8 předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití 0,1 578 578

n10 prodej odpadu jako suroviny (druhotné suroviny) 256,3 66 356,9 66 613,3

n11 využití odpadu na rekultivace skládek 0,0 6 610,2 6 610,2

n12 ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky 0,0 811,9 811,9

n13 Kompostování 0,0 288,1 288,1

celkem 263,0 1 812 293,6 1 812 556,6

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.1.4: Podíl odpadu (v %) z celkové produkce využitého a odstraněného na území hl. m. Prahy  
(vybrané způsoby využití), 2004–2014
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zdroj: ocp MhMp
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b4.2 kOmpleXní nakládání s kOmUnálními Odpady

b4.2.1 systém sbĚrU kOmUnálníhO OdpadU (kO) v praZe
v roce 2014 probíhala 17. rokem realizace projektu hospodaření s odpady na území hl. m. prahy zahájeného 
v  roce 1998. principem tohoto projektu schváleného usnesením rady zhMp č. 47 z roku 1996 je celoplošné 
komplexní třídění komunálního odpadu. projekt hospodaření s odpady byl v roce 2014 realizován v souladu 
s aktualizovaným plánem odpadového hospodářství hl. m. prahy (poh). 

odpad byl v roce 2014 tříděn na následující složky komunálního odpadu: 

 • papír a lepenka
 • sklo barevné
 • sklo čiré
 • plasty směsné
 • nápojové kartony
 • nebezpečný odpad
 • kovy železné a neželezné

 • stavební suť
 • objemný odpad
 • dřevěný odpad
 • bioodpad
 • pneumatiky
 • kovové obaly (v rámci pilotního projektu)

v rámci systému sběru komunálního odpadu na území hl. m. prahy je ve spolupráci s hl. m. prahou a kolektivními 
systémy elektrowin, asekol, ekolamp a ecobat zajišťován i zpětný odběr elektrozařízení a výrobků definovaných v § 38 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. 

jednotlivé složky Ko mají občané možnost odkládat donáškovým nebo odvozným systémem následujícími způsoby:

 • papír a lepenku, sklo, plasty, ev. nápojové kartony – do sběrných nádob, určených na tyto složky Ko, přímo 
na ulicích nebo v domech (na území pražské památkové rezervace) a ve sběrných dvorech města (nápojové 
kartony lze odkládat pouze do nádob na ulicích);

 • nebezpečný odpad – při mobilním sběru, ve stabilních sběrnách, včetně sběrných dvorů města, v lékárnách 
(nepoužité či prošlé léky, v některých lékárnách rtuťové teploměry);

 • kovy železné a neželezné – ve sběrných dvorech města, mobilních sběrných dvorech a do šedých kontejne-
rů na ulicích v rámci pilotního projektu (pouze kovové obaly);

 • stavební suť – ve sběrných dvorech města;

 • objemný odpad – do velkoobjemových kontejnerů umísťovaných na ulicích v pravidelných intervalech, ve 
sběrných dvorech města a mobilních sběrných dvorech;

 • dřevěný odpad – ve sběrných dvorech města a mobilních sběrných dvorech;

 • bioodpad – do velkoobjemových kontejnerů umísťovaných na ulicích ve vybraných Mč hl. m. prahy, ve sběr-
ných dvorech města, mobilních sběrných dvorech a ve stabilním sběrném místě pro sběr bioodpadu na pra-
ze 10 – Malešicích;

 • pneumatiky – ve sběrných dvorech města;

 • zbytek po vytřídění jednotlivých složek (směsný komunální odpad) – do sběrných nádob umístěných v do-
movním vybavení každé nemovitosti, případně na pozemní komunikaci nebo na jiném schváleném místě;

 • zpětný odběr elektrozařízení pocházejících z domácností – ve sběrných dvorech hl. m. prahy a drobná 
elektrozařízení v červených kontejnerech umístěných na ulicích (včetně baterií).

pozn.: děti mohou papír a lepenku odkládat také ve školách zapojených do soutěží ve sběru starého papíru 
a  dalších komodit (plastová víčka, hliník aj.), např. v rámci soutěže pořádané českými sběrnými surovinami 
(v roce 2014 již 20. rokem pod záštitou Magistrátu hl. m. prahy) a dalšími společnostmi (pražské služby, a.s., a.S.a. 
s. r. o. /v souč. fcc česká republika, s.r.o./, leoczech s. r. o.).
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Obr. B4.2.1: Druhy odebíraných odpadů v rámci komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na 
území hl. m. Prahy

zdroj: ocp MhMp

v roce 2014 dosáhlo celkové evidované množství komunálního odpadu 405,8 tisíc tun (dle ročního hlášení)*.

Tab. B4.2.1: Produkce a nakládání s komunálním odpadem, 2013 a 2014 [tis. t]

rok
komunální 

odpad *

Odstranění využití

skládkování termické energetické materiálové celkem

2013 400,9 77,5 1,8 226,6 95 321,6

2014 405,8 65,7 0,5 241,9 97,8 339,7

pozn.: od roku 2013 je upravena metodika pro vyhodnocení produkce a nakládání s Ko. vyhodnocení je od roku 2013 postaveno 
na hodnotách uvedených v ročním hlášení o produkci odpadů hl. m. prahy a dle jednotlivých kódů nakládání uváděných v ročních 
hlášení oprávněných osob. celkové množství je i včetně uličních smetků. 

pozn.: v roce 2013 je zahrnut i tzv. povodňový odpad, který byl skládkován.

zdroj: ocp MhMp

pro informaci a možnost porovnání zde uvádíme také údaje za 2005 – 2012 stanovené podle dřívější metodiky.

Tab. B4.2.2: Produkce a nakládání s komunálním odpadem, 2005–2012 [tis. t]

rok
komunální 

odpad *

Odstranění využití

skládkování celkem termické-energetické
materiálové

vytříděno fe – ze škváry

2005 319,1 54,0 265,1 201,2 63,9 3,4

2006 326,4 53,7 272,7 200,5 72,2 3,3

2007 340,5 62,9 277,6 197,3 80,3 3,1

2008 360,2 72,3 287,9 190,8 97,1 3,1

2009 382,7 78,6 304,1 191,2 112,9 3,1

2010 385,3 68,3 317,0 200,4 116,6 3,2

2011 395,9 53,4 342,5 220,6 121,9 2,0

2012 385,1 35,7 349,4 228,5 120,9 3,2

v množství komunálního odpadu je zahrnuto pouze množství odpadu, jehož sběr a využívání/odstraňování hradí Mzo MhMp. 
celkové vykazované množství Ko je proto vyšší, např. o uliční smetky či autovraky. 

zdroj: ocp MhMp
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Obr. B4.2.2: Vývoj produkce a nakládání s komunálním odpadem, 2005–2014

zdroj: ocp MhMp

zvyšující se účinnost tříděného sběru Ko dokládá následující tabulka. pokud za využití odpadu považujeme ma-
teriálové i energetické využití odpadu ve spalovně odpadu, bude výsledek třídění výraznější (to odpovídá znění 
nového zákona o odpadech, který je účinný od 1. ledna 2002).

Tab. B4.2.3: Účinnost třídění sběru komunálního odpadu 1997, 2000, 2005–2014 [tis. t]
rok 1997* 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014

Účinnost 
třídění

pouze 
materiálové 

využití (% 
hmotnosti)

0,5 11 21,1 23,1 24,5 27,8 30,3 31,1 31,3 32,2 23,7 24,1

podíl vyu-
žívaného 
odpadu

Materiálové 
a energe-

tické využití 
(% hmot-

nosti)

0,5 57 83 83 82 81 80 83 87 91 80 84

* před zavedením projektu 

** v roce 2013 došlo ke změně metodiky, viz předchozí tabulka

zdroj: ocp MhMp

energetickým využitím se rozumí použití odpadů způsobem obdobným jako palivo, za účelem získání jejich 
energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. při tomto způsobu využití musí být dále splněna 
podmínka, že použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování jiné podpůrné palivo a vznikající 
teplo musí být využito pro potřebu vlastní nebo dalších osob. tyto podmínky jsou v případě spalování směsné-
ho odpadu v zevo Malešice splněny.

od roku 2002 jsou škvára a popílek z procesu energetického využívání Ko částečně materiálově využívány 
a z části ukládány na skládku. 

pozn.: v roce 2011 byla uvedena do provozu kogenerační jednotka a energetické využití odpadu přestalo být 
závislé výhradně na odběru topné páry.
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Obr. B4.2.3: Organizace zajištění svozu směsného a tříděného odpadu prostřednictvím oprávněných firem, 
sběrné dvory a stabilní sběrny nebezpečného odpadu, 2014

b4.2.2 charakteristika jednOtlivých činnOstí realiZOvaných v rámci  
systémU sbĚrU kOmUnálníhO OdpadU

a) tříděný sběr papíru a lepenky, skla, plastů a nápojových kartonů na stanovištích tříděného 
odpadu v ulicích města, případně v domovním vybavení

tříděný sběr je na území prahy zajišťován donáškovým, odvozným a kombinovaným systémem. občané přede-
vším využívají donáškový způsob, kde je separovaný odpad odkládán do sběrných nádob (kontejnerů) s hor-
ním nebo spodním výsypem o objemu 1 100–3 350 litrů. počet nádob na separovaný sběr je v současné době 
stabilní. na konci roku 2014 dosáhl počet sběrných míst v donáškovém systému cca 3 310. Sběrné nádoby jsou 
v donáškovém systému rozmístěny tak, že 1 sběrné místo slouží v průměru 375 obyvatelům. zvýšená potřeba 
objemu je řešena zvýšením četností svozů. 

odvozný způsob je zajišťován v kombinaci s donáškovým způsobem na území pražské památkové rezervace. 
v tomto systému jsou plastové sběrné nádoby o objemu 120 a 240 litrů umístěny přímo v bytových objektech. 
jejich zřízení je však odkázáno na souhlas vlastníka nemovitosti. Ke konci roku 2014 byly sběrné nádoby osazeny 
v cca 1 080 objektech. 

v roce 2004 byl zahájen pilotní projekt sběru nápojových kartonů. v roce 2006, kdy projekt přešel do běžného 
režimu svozu separovaného odpadu, bylo dosaženo osazení cca 1 660 sběrných míst tříděného odpadu (cca ½ 
všech sběrných míst tříděného odpadu) speciálně upravenou sběrnou nádobou o objemu 240 nebo 1 100 litrů, 
v roce 2014 již bylo osazeno 2 730 sběrných míst. 

dále jsou sběrné nádoby na tříděný odpad umístěny na všech sběrných dvorech hl. m. prahy. v prosinci 2004 
byl zahájen pilotní projekt odděleného sběru čirého skla. v roce 2014 již bylo ke stanovištím tříděného odpadu 

PRAŽSKÉ SLUŽBY

AVE CZ

IPODEC

KOMWAG

Sběrné dvory hlavního města Prahy (zdarma pro všechny občany hl. m. Prahy)

Sběrné dvory městských částí (zdarma pro občany dané MČ)

Stabilní sběrny nebezpečného odpadu

Stabilní sběr bioodpadu / Komunitní kompostárna

Svozové firmy zajišťují
na daném území:
- směsný odpad
- tříděný odpad
- objemný odpad

Praha 6

Praha 5

Praha 4

Praha 8

Praha 12

Praha 10

Praha 20

Praha 22

Praha 9

Praha 14

Praha 13

Zličín

Dubeč

Vinoř

Zbraslav

Praha 15

Praha 21

Čakovice

Řeporyje

Praha 11

Lipence

Praha 16

Ďáblice

Libuš

Praha 7

Slivenec

Kunratice

Praha 3

Suchdol

Praha 1

Kolovraty

Troja

Běchovice

Praha 19

Praha 18

Klánovice

Šeberov

Královice

Praha 2

Satalice

Nedvězí

Koloděje

Křeslice

Benice

Nebušice

Dolní Chabry

Dolní Počernice

Praha 17

Lochkov

Březiněves

Lysolaje

Štěrboholy

Petrovice

Velká Chuchle

Dolní Měcholupy

Újezd u Průhonic

Přední Kopanina

zdroj: ocp MhMp



Praha – Životní prostředí 2014

B4odpady

167

rozmístěno celkem 1 650 sběrných nádob na čiré sklo. umístění sběrných míst navrhují městské části. jejich 
požadavky jsou poté zasílány na Magistrát hl. m. prahy, kde jsou posouzeny z hlediska koncepčního, provozní-
ho a ekonomického a následně jsou zpravidla schváleny. počet sběrných míst zohledňuje počet obyvatel, typ 
a hustotu zástavby. 

v roce 2013 zahájený pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek byl od 7/2014 rozšířen na sběr všech 
kovových obalů. občanům a návštěvníkům prahy bylo k dispozici 73 kontejnerů na území městských částí praha 
1, praha 4, praha 15, praha 17, praha – dolní Měcholupy, praha–dubeč, praha–Klánovice, praha–Kolovraty, praha 
–Kunratice a praha–štěrboholy. (pozn.: pilotní projekt byl ukončen k 31. 12. 2014. od 8/2016 je sběr kovových 
odpadů v ulicích začleněn do komplexního systému nakládání s komunálním odpadem pro roky 2016-2025). 

Pozn.: Pod patronátem Magistrátu hl. m. Prahy proběhla v roce 2014 již 20. rokem soutěž základních škol ve sběru 
starého papíru. Tímto způsobem se získává další část vytříděného papíru, výhodou tohoto sběru je skutečnost, že 
hl. m. Praha zde nemusí hradit žádné náklady. Ty nese provozovatel sběru České sběrné suroviny, a. s. Tržby z tříděné-
ho papíru jsou příjmem příslušné školy. Vyhodnocené školy (podle maximálního množství i podle průměru na žáka) 
získávají při vyhodnocení ceny od provozovatele sběru. Kromě Českých sběrných surovin organizovaly v roce 2014 
sběr papíru na školách i A.S.A., s. r. o. (v souč. FCC Česká republika, s. r. o.), LeoCzech, s.r.o. a Pražské služby, a. s.

Obr. B4.2.4: Stanoviště separovaného odpadu s kontejnerem na kovové obaly, MČ Praha 1 (ul. Na Perštýně) 

zdroj: ocp MhMp

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.2.5: Kontejner na kovové obaly Obr. B4.2.6: Kontejner na zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení
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Tab. B4.2.4 Výsledky tříděného sběru, papíru, skla, plastů a nápojových kartonů bez započtení sběrných dvorů, 
2005–2014 [t]

rok papír sklo barevné sklo čiré plasty nápojové kartony celkem

2005 19 214 8 399 432 7 164 171 35 380

2006 22 244 9 119 828 8 114 424  40 729

2007 23 711 10 425 996 9 643 536 45 312

2008 26 732 11 805 1 529 10 609 701 51 376

2009 28 128 11 615 2 206 10 675 794 54 093

2010 26 162 12 090 2 509 10 956 835 52 552

2011 22 636 11 955 3 235 11 594 828 50 248

2012 22 360 12 367 3 490 11 940 814 50 935

2013 22 299 12 451 3 490 12 042 870 51 977

2014 21 207 11 771 3 464 11 950 897 49 289

zdroj: ocp MhMp

Tab. B4.2.5: Výsledky tříděného sběru papíru, skla, plastů a nápojových kartonů na sběrných dvorech hl. m. Prahy, 2014 [t]
rok papír sklo barevné sklo čiré plasty nápojové kartony celkem

2014 408 299 - 65 1 773

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.2.7: Množství tříděného sběru v ulicích a v domovním vybavení v letech 2005–2014 [t]

b) tříděný sběr nebezpečných odpadů v roce 2014

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (dále jen „no“) – rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemiká-
lie, pesticidy, odpad obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma kuchyňského), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, 
detergenty a odmašťovací přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky – probíhal v roce 2014 na území hl. m. 
prahy v několika úrovních:

 • mobilní sběr – celkem 279 tras s cca 8 zastávkami;

 • stabilní sběr – celkem 28 stabilních shromažďovacích míst no;

 • sběr léků a rtuťových teploměrů – celkem cca 321 lékáren.

zdroj: ocp MhMp
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Mobilní sběr byl provozován v období od února do konce listopadu. Sběr no probíhal převážně od 15.00 do 
19.00 hodin, na žádost městských částí je v některých lokalitách prováděn také od 8.00 do 12.00 hodin. občané 
mohou tímto způsobem odevzdat všechny druhy no. v jednotlivých městských částech je sběr prováděn mini-
málně 3x ročně podle pevně stanoveného harmonogramu. počet sběrových tras a zastávek odpovídá počtu oby-
vatel příslušné městské části. na určených zastávkách ve stanoveném čase osádka vozidla přebírá od občanů no. 

Stabilní sběr tvořilo v roce 2014 28 stabilních shromaž-
ďovacích míst s celoročním provozem, kde mohou ob-
čané odevzdávat no. Mezi 28 stabilních sběren patřilo 
16 sběrných dvorů hl. m. prahy. 

Sběr nepoužitelných léčiv a rtuťových teploměrů pro-
bíhal v 321 lékárnách, které byly zapojeny do systému 
organizovaného městem. v některých z těchto lékáren 
(cca 100) probíhá se souhlasem provozovatele lékárny 
sběr upotřebených rtuťových teploměrů. obyvatelé 
však mohou odevzdat nepoužitelná či vyřazená léčiva 
ve všech lékárnách na území hl. m. prahy, tedy i těch, 
které městský systém nevyužívají.

Tab. B4.2.6: Množství vysbíraných nebezpečných 
odpadů v letech 2001–2014

Způsob sběru 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012** 2013 2014

Stabilní sběr 81 131 196 236 271 391 288 322 322 311 366 378 367 413

Mobilní sběr 83 107 92 82 46 32 34 80 123 101 64 14* 39 27

celkem stabilní 
a mobilní sběr

164 238 308 318 317 423 322 402 445 412 430 392 406 440

Sběr léčiv a rtuť. 
teploměrů

31 34 36 33 48 45 47 68 57 57 56 61 68 79

celkem 319 627 799 850 874 468 369 470 502 469 486 453 474 519

*) zpo – sběr a evidence v rámci zpětného odběru.

**) v roce 2012 probíhal pouze v měsících únor, březen, říjen a listopad.

 zdroj: ocp MhMp

c) sběrné dvory

Součástí systému nakládání s odpady v hl. m. praze je třídění komunálního odpadu. Kromě celoplošného třídění 
skla, papíru, plastů a nápojových kartonů je zřizována síť sběrných dvorů hl. m. prahy, které umožňují odkládat 
vybrané druhy odpadů ve větším množství a v širokém výběru komodit. jedná se o objemný odpad, stavební 
odpad, odpad ze zeleně, dřevo, kovy, pneumatiky, papír, sklo, plasty, nápojové kartony a nebezpečné složky 
komunálního odpadu. v rámci sběrných dvorů hl. m. prahy jsou dále zřízena místa zpětného odběru vyřazených 
elektrických a elektronických zařízení z domácností. 

fyzické osoby s trvalým pobytem na území prahy mají službu odkládání odpadu zdarma (výjimku tvoří pneu-
matiky a stavební odpad nad 1 m3), právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají službu posky-
tovanou za úhradu. provozní doba sběrných dvorů je: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00 hod. (v zimním období 
do 17.00 hod.) a sobota od 8.30 do 15.00 hod.

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.2.8: Kontejner s nebezpečným odpadem
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K 31. 12. 2014 provozovalo hl. m. praha 17 sběrných dvorů (od března 2014 nový krytý sběrný dvůr v Mč praha-
-Satalice, K cihelně).

 • Mč praha 2, perucká 2542
 • Mč praha 3, Malešická 74 
 • Mč praha 4, zakrytá ul.
 • Mč praha-Kunratice,  

dobronická ul. 
 • Mč praha 5, puchmajerova ul.  
 • Mč praha 6, proboštská 1

 •  Mč praha 8, voctářova ul. 
 • Mč praha 9, pod šancemi 1 
 • Mč praha 11, Bartůňkova 711
 • Mč praha 12, ul. generála šišky 
 • Mč praha 14, teplárenská 5
 • Mč praha – dolní Měcholupy, 

za zastávkou 3

 • Mč praha 16, v Sudech 2 
 • Mč praha-Satalice, K cihelně
 • Mč praha 20, chvalkovická 3
 • Mč praha 21, podnikatelská ul.
 • Mč praha-Běchovice, podnika-

telská ul.

provoz sběrných dvorů v systému města je zajišťován přímo smluvně s provozující firmou nebo prostřednictvím 
městské části, které hlavní město poskytuje na provoz roční účelovou neinvestiční dotaci. 

Sběrné dvory provozují na území hl. m. prahy také úřady městských částí praha 4 a praha 6 (v průběhu roku 2014 
to byly 3 Sd na území Mč praha 6 a 1 Sd na území Mč praha 4, od  10/2014 byl k dispozici dále 1 Sd pro občany 
Mč praha-vinoř a praha 19). umístění sběrných dvorů městských částí, podmínky provozu, výběr druhů odpadů, 
provozní doba i finanční krytí je plně v kompetenci jednotlivých úřadů městských částí.

Tab. B4.2.7: Hmotnostní zastoupení druhů odpadů na sběrných dvorech, 2014 [t]
druh odpadu hmotnost [t] druh odpadu hmotnost [t]

objemný odpad 22 023 papír 408

pneumatiky 279 nebezpečný odpad 388

dřevo 10 431 Stavební odpad 29 097

Sklo 299 plasty 65

odpad ze zeleně 5 267
nápojový karton 1

Kovový odpad 763

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.2.9: Hmotnostní zastoupení jednotlivých druhů odpadů na sběrných dvorech hl. m. Prahy, 2014 
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Tab. B4.2.8: Množství odevzdaných odpadů a návštěvnost sběrných dvorů hl. m. Prahy, 2005–2014
rok návštěvnost [osob] množství odpadu celkem [t] počet sběrných dvorů

2005 107 239 28 242 9

2006 144 938 34 677 11

2007 150 881 34 796 10

2008 252 307 45 144 12

2009 295 021 57 134 12

2010 307 358 62 200 13

2011 348 938 69 335 14

2012 294 079 68 402 17

2013 297 935 60 937 16

2014 335 959 69 021 17

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.2.10: V roce 2014 nově otevřený sběrný dvůr hl. m. Prahy v MČ Praha-Satalice (ul. K Cihelně)

zdroj: ocp MhMp
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d) mobilní sběrné dvory

od 1. 7. 2012 byl znovu zahájen provoz mobilních sběrných dvorů. tato služba je určena převážně pro Mč, které 
na svém území či v jeho blízkosti nemají zřízen stabilní sběrný dvůr. Mobilní sběrné dvory (dále jen „MSd“) jsou 
realizovány na vhodných větších plochách (např. parkoviště), kde je možné umístit více voK pro různé (určené) 
druhy odpadů. MSd se realizují po dobu 6 hodin (ve všední dny v odpoledních hodinách, o víkendech v dopo-
ledních i odpoledních hodinách) na místech zvolených úMč ve spolupráci se svozovou společností a schvále-
ných Magistrátem hl. m. prahy. v rámci MSd jsou přistavovány voK určené pro tyto druhy odpadů: objemný 
odpad, dřevěný odpad, bioodpad a kovy. 

Tab. B4.2.9: Množství odevzdaných odpadů v MSD, 2012–2014 [t]

msd 2012 (provozován 52 x) 2013 (provozován 91 x) 2014 (provozován 89 x)

objem 25,95 836,67 60,28

dřevo 14,53 288,05 28,05

Bioodpad 29,15 15,59 56,22

Kovy 1,47 17,65 3,33

odpad celkem 71,10 1 157,96 147,88

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.2.11: Mobilní sběrný dvůr, MČ Praha 19 (ul. Na Bahnech)

zdroj: ocp MhMp

e) Objemný odpad

objemný odpad od občanů je možné odložit do velkoobjemových kontejnerů (dále jen „voK“) o minimálním 
objemu 10 m3. hl. m. praha hradilo v roce 2014 přistavení 6 387 ks voK. voK jsou přidělovány městským částem 
s ohledem na počet obyvatel a dostupnost sběrných dvorů hl. m. prahy, s ohledem na finanční možnosti města. 
Minimální počet přidělených voK na jednu Mč v roce 2014 bylo 10 ks, které mají sloužit jako prevence vzniku 
černých skládek. některé městské části na své náklady přistavují dle svého uvážení další voK. Městské části samy 
rozhodují o místech a termínech přistavení voK dle vlastní potřeby na předem ohlášená místa. Místa přistavění 
jsou mimo jiné uváděna na internetových stránkách městských částí nově i na mapových podkladech v aplikaci 
KSnKo. objemný odpad mohou občané dále odevzdat ve sběrných dvorech provozovaných hl. m. prahou a také 
v mobilních sběrných dvorech v ulicích.

pozn.: hl. m. praha mimo uvedené způsoby nakládání s objemným odpadem, ještě zajišťuje tzv. doúklid okolo 
sběrných nádob na sběr separovaných složek odpadu. z tohoto úklidu bylo v roce 2014 nashromážděno dalších 
6 979 tun objemného odpadu. Mimo to není v tabulce uveden objemný odpad sbíraný v rámci tSK, který v roce 
2014 činil cca 9 tun.
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Obr.: B4.2.12: Kontejner na velkoobjemový odpad, MČ Praha 14 (křiž. ul. Nehvizdská a Zelenečská)

Tab. B4.2.10: Produkce objemného odpadu, 2000, 2005–2014 [t]

rok vOk v ulicích sběrné dvory města msd celkem

2000 16 150 916 - 17 066

2005 20 527 9 923 - 30 450

2006 17 991 13 900 - 31 891

2007 19 892 12 259 - 32 151

2008 20 003 17 769 - 37 771

2009 20 193 25 107 - 45 300

2010 18 500 26 042 - 44 542

2011 18 355 26 125 - 44 480

2012 11 273 23 753 26 35 026

2013 6 899 18 741 837 26 477

2014 6 387 22 023 60 28 740

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.2.13: Vývoj produkce objemného odpadu, 2000, 2005–2014
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f) bioodpad 

stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu v praze 10 – malešicích
zařízení v dřevčické ulici, p. č. 803/25 v praze 10 – Malešicích je v provozu od října 2004. Bylo vybudováno na 
náklady hl. m. prahy a je určeno pro odkládání odpadu z údržby zeleně, a to jak občanů, tak i od firem provádějící 
tuto činnost. zařízení bylo zkolaudováno jako stavba dočasná a tento status dodnes trvá, důvodem je plánova-
ná výstavba rozlehlé křižovatky. z původní předpokládané doby trvání provozu zařízení do konce roku 2005 se 
podařilo termín ukončení provozu prodloužit do konce roku 2020 (do roku 2008 zde bylo prováděno zpraco-
vání bioodpadu technologií aerobního kompostování. od roku 2009 se zde bioodpad shromažďuje a částečně 
zpracovává drcením. K samotnému kompostovacímu procesu dochází až na kompostárně mimo prahu, kam je 
bioodpad převážen).

Pozn. k červenci 2016 byla ukončena výstavba Kompostárny hl. m. Prahy v MČ Praha-Slivenec.

sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů

od roku 2010 je hl. m. prahou 
organizován sběr bioodpadu po-
mocí velkoobjemových kontejne-
rů. Kontejnery jsou přistavovány 
v průběhu vegetačního období, 
kdy je předpoklad produkce ob-
jemného bioodpadu při údržbě 
zahrad. zapojení do projektu 
bylo nabídnuto všem městským 
částem. Sběr je zaměřen na ko-
munální bioodpad objemnějších 
rozměrů (především listí, tráva, 
větve, neznečištěná zemina). 
Kontejnery jsou přistaveny v ur-
čeném termínu na max. tři hodi-
ny. po celou dobu přistavení je 
přítomna odborná obsluha, která 
monitoruje naplňování kontejne-
ru a  zodpovídá za čistotu vysbí-
raného bioodpadu. v roce 2014 
bylo celkem přistaveno 649 velkoobjemových kontejnerů pro bezplatný sběr bioodpadu od občanů, do kterých 
se sebralo 576 tun bioodpadu. ten byl posléze předán ke zpracování.

další možnosti nakládání s bioodpadem

Bioodpad z údržby zahrad mohli v roce 2014 občané odevzdat i na 17 sběrných dvorech hl. m. prahy (počet na 
konci roku 2014). od roku 2012 je v provozu také služba mobilních sběrných dvorů, ve které mohou občané 
rovněž odevzdat bioodpad. 

dále na základě úspěšného pilotního projektu sběru bioodpadu z domácností sbíraného do speciálních odvě-
trávaných hnědých nádob probíhá tato služba pro pražany zatím v úrovni smluvního objednání (např. u praž-
ských služeb, a. s.). 

domácí kompostování bioodpadů bylo podpořeno mnoha informačními a propagačními akcemi v regionální 
i celostátní působnosti. v rámci ekologické výchovy dětí a mládeže byly nabídnuty kompostéry do základních 
a středních škol, aby byla obnovena myšlenka zpracování bioodpadů v místě vzniku, tj. na školních zahradách. 
v roce 2011 byl zahájen projekt podpory domácího kompostování občany hl. m. prahy. účastníkům projektu 
byly zapůjčeny kompostéry pro domácí využití na dobu 3 let. po ukončení projektu (konec r. 2014) byly kom-
postéry účastníkům darovány. Součástí projektu bylo i odborné poradenství v problematice kompostování, 
více na http://www.odpadovecentrum.cz.

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.2.14: Kontejner na bioodpad, MČ Praha Dolní Chabry (Bílenecké nám.)

http://www.odpadovecentrum.cz
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Tab. B4.2.11: Produkce bio odpadu, 2001–2014 [t] 

rok bio vOk v ulicích sd města
stabilní místo - 

malešice
msd celkem

2001 -    552 - -

2002 - 1 665 - -

2003 - 2 173 - -

2004 - 3 106 - -

2005 - 4 642 166 - 3 106

2006 - 4 447 300 - 4 808

2007 - 5 464 254 - 4 747

2008 - 5 964 306 - 5 718

2009 - 6 268 501 - 6 270

2010 331* 7 535 527 - 6 769

2011 660 8 085 669 - 8 393

2012 830 5 782 626 29 7 267

2013 949 4 520 779 16 5 315

2014 576 5 256 872 56 6 760

*) v roce 2010 služba přistavování bio voK probíhala pouze od 1. 9. – 30. 11. 2010

v tabulce nejsou uvedeny bioodpady sbírané v rámci tSK. v roce 2014 tyto bioodpady činily cca 203 t.

zdroj: ocp MhMp

g) směsný odpad

dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad zajišťovali vlastníci nebo správci nemovitostí. počet sběr-
ných nádob se v roce 2014 pohyboval kolem 116 tis. ks.  

Tab. B4.2.12: Produkce směsného odpadu, 2005–2014
rok množství odpadu [tis. tun] meziroční nárůst rok množství odpadu [tis. tun] meziroční nárůst

2005 234,7 1,02 % 2010 245,1 0,20 %

2006 237,7 1,29 % 2011 246,8 0,69 %

2007 240,5 1,11 % 2012 247,3 0,20 %

2008 243,2 1,16 % 2013 246,3 -0,40 %

2009 244,6 0,62 % 2014 246,2 -0,04 %

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.2.15: Vývoj produkce směsného odpadu, 2000, 2005–2014 [tis. tun]
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sběr vánočních stromků

vánoční stromky mají obyvatelé možnost odkládat ke sběrným nádobám na směsný odpad. Svozové společnos-
ti zajišťují jejich svoz v rámci sběru a svozu směsného odpadu. 

h) sběr pytlů naplněných listím napadeným klíněnkou jírovcovou 

tato aktivita byla ze strany města ukončena. v rámci systému bylo v roce 2014 možné listí napadené klíněnkou 
jírovcovou dále odevzdávat ve sběrných dvorech hl. m. prahy a na stabilním sběrném místě pro sběr bioodpadu 
v praze 10 - Malešicích.

i) Zpětný odběr některých výrobků

na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o odpadech“), je zavedena povinnost osobám, které dováží či vyrábí určené výrobky, zajistit 
jejich bezplatný zpětný odběr od spotřebitelů. 

zpětnému odběru podléhají následující výrobky (podle § 38 zákona o odpadech): 

 • minerální oleje a oleje ze živičných nerostů
 • elektrické akumulátory
 • výbojky a zářivky
 • pneumatiky (nejsou nebezpečným odpadem, ale jsou odpadem se specifickým režimem)
 • vyřazená elektrozařízení pocházející z domácností

tyto výrobky jsou dosud výrazným způsobem zastoupeny v látkovém toku komunálního odpadu, zejména ne-
bezpečných složek komunálního odpadu, jejich tříděný sběr hl. m. praha organizuje již od roku 1994. povin-
nost zpětného odběru byla ze zákona u všech shora uvedených výrobků kromě chladicích zařízení dána od 
23. 2. 2002. povinnost zpětného odběru elektrozařízení byla stanovena odlišně od 13. 8. 2005.

v rámci komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. prahy je možnost odevzdávat 
výrobky zpětného odběru na sběrných dvorech hl. m. prahy a od roku 2012 také do stacionárních kontejnerů 
umístěných v ulicích města. v roce 2014 bylo v ulicích města umístěno 210 kontejnerů na drobné elektrozařízení.

zpětný odběr použitých baterií (monočlánků) probíhal v roce 2014 v rámci fungování kolektivního systému 
ecoBat dále např. na úřadech městských částí, na základních a středních školách, v obchodních centrech aj.

Tab.: B4.2.13: Množství zařízení a výrobků odevzdané v rámci zpětného odběru na SD hl. m. Prahy v roce 2013 a 2014 [t]
druh zařízení, výrobků 2013 2014

tv a monitory 925.0 1 584,4

ostatní elektrozařízení - asekol 407,5 769

Světelné zdroje 14,9 15,7

chladničky 933.0 822,7

velké a malé spotřebiče - electrowin 668,4 659,1

Baterie 6,4 18,4

celkem 1 353,8 3 869,3

zdroj: ocp MhMp

Tab.: B4.2.14: Množství vysbíraného drobného elektrozařízení v stacionárních kontejnerech umístěných v ulicích v (t)
rok množství [t]

2012 94,5

2013 108.0

2014 143,1

zdroj: ocp MhMp
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Tab. B4.2.15: Sběr vyřazeného elektrozařízení v rámci zpětného odběru (údaje ze SD HMP a SSNO), 2005–2012 [t]
Odebírané zařízení 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

chladicí zařízení 171 635 837 1 021 1 170 1 032 1 799,6 1 574

tv a pc monitory 83 442 776 1 346 1 735 1 525 1 485,6 1 660

Sběr baterií (monočlánků) 6 7,0 9,6 6,3 11,5 5,7 nezjištěno 10,5

Světelné zdroje – 0,8 3,8 7,2 10,0 10,4 11,5 13,7

celkem 260 1 084,8 1 626,4 2 380,3 2 926,5 2 573,1 3 296,7 3 258

*) Sběr byl zahájen dne 13. 8. 2005.

zdroj: ocp MhMp

b4.2.3 náklady kOmpleXníhO systémU třídĚní kOmUnálníhO OdpadU

celkové náklady komplexního nakládání s komunálním odpadem činily v roce 2014 cca 1,24 miliardy Kč. největ-
ší část nákladů patří nakládání se směsným odpadem. částka cca 818 mil. Kč je převážně hrazena občany v rámci 
výběru poplatku za komunální odpad. Město v závislosti na výši inflace a změn dph doplácí na tuto službu 5 
až 20 % ze svého rozpočtu (v roce 2014 se jednalo o částku 118,2 mil. Kč). výše poplatku pro plátce poplatku je 
regulována obecně závaznou vyhláškou hl. m. prahy. Současný poplatek nebyl pro poplatníky změněn od roku 
2005. Skutečnou výši nákladů na směsný odpad ovlivňuje nejen výše inflace a změny dph, ale zejména množ-
ství objednané služby, tj. počet obsloužených nádob a rozhodnutí města, kolik směsného odpadu v daném roce 
bude energeticky využito a kolik skládkováno. 

zbývající náklady tvoří náklady na tříděný sběr papíru, skla, plastů a nápojových kartonů, provoz sběrných dvo-
rů, provoz mobilních sběrných dvorů, systém sběru a zpracování nebezpečných odpadů, sběru bioodpadu a ná-
klady na nadstandardní službu přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a jejich zpracová-
ní. část nákladů na tříděný sběr je hrazena z příspěvku společnosti eKo-KoM, a.s. a dotace Mf čr. rozdíl mezi 
celkovými náklady a příjmy – v roce 2014 cca 414 mil. Kč – hradí ze svého rozpočtu MhMp.

Tab. B4.2.16: Celkové náklady a příjmy komplexního systému nakládání s odpady, 2013 a 2014
celkové náklady [tis. Kč]

 
tříděný sběr 

celkem 
vOk + 
msd

směsný 
odpad

nebezpeč-
ný odpad

biO (vOk - 
ssm)

sběrné  
dvory

nápojové 
plechovky

celkem

2013  322 3691 20 644 808 588 7 523 2 151 59 900 134 1 221 309

2014 334 967 18 993 818 006 5 796 1 396 64 393 187 1 243 739

celkové příjmy  [tis. Kč]

 
tříděný sběr 

celkem 
vOk + 
msd

směsný 
odpad

nebezpeč-
ný odpad

biO (vOk - 
ssm)

sběrné  
dvory

nápojové 
plechovky

celkem

2013 162 4442 - 705 2973 1 3454 - - - 869 086

2014 128 714 - 699 670 1 055  - - - 829 439
1) náklady na papír, sklo, plasty a nápojové kartony jsou po odečtení případných tržeb z prodeje vytříděných komodit.
2) příspěvek od společnosti eKo-KoM, a. s. a poplatky za zapojené právnické osoby do systému města v roce 2013.
3) příjmy z poplatku za komunální odpad.
4) dotace za svoz lékáren od ministerstva financí.

zdroj: ocp MhMp
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příspěvek společnosti ekO-kOm, a. s. 

Součástí tříděného sběru papíru, skla, plastů a nápojových kartonů jsou z větší části obaly. do r. 2001 byl zpětný 
odběr obalů na území čr zajišťován prostřednictvím tzv. dobrovolné dohody, uzavřené mezi českým průmys-
lovým sdružením pro obaly a životní prostředí a Ministerstvem životního prostředí české republiky. na základě 
této dobrovolné dohody podepsalo hl. m. praha v r. 2001 smlouvu se společností eKo-KoM, a. s. S přijetím 
obalového zákona musí povinné osoby zajistit zpětný odběr obalů nebo odpadu z těchto obalů. zpětný odběr 
obalů mohou zajistit prostřednictvím tzv. autorizované společnosti (eKo-KoM). příspěvek za rok 2014 činil cca 
126,9 mil. Kč.

proplácení nákladů spojených se sběrem, svozem a odstraněním léků mf čr

na základě novely zákona o léčivech jsou od ledna 2003 Ministerstvem financí propláceny veškeré náklady spo-
jené se sběrem, svozem a odstraněním léků z lékáren. dotace za rok 2014 činila 1 055 tisíc Kč.

Tab. B4.2.17: Náklady na komplexní systém nakládání s odpady, 2005–2014 [tis. Kč]

rok
náklady 
celkem

náklady uhrazené z poplatků od 
občanů za komunální odpad

příspěvek ekO-kOm 
a mf čr*

náklady uhrazené z dalších 
příjmů města

2005    989 055 645 733 100 262 243 060

2006 1 016 243 653 301   95 891 267 051

2007 1 079 057 697 198 104 188 277 671

2008 1 145 659 685 356 120 543 339 760

2009 1 143 211 691 081 137 928 314 202

2010 1 155 644 700 730 160 939 293 976

2011 1 197 245 699 621 158 137 339 486

2012 1 230 325 697 243 145 572 387 510

2013 1 221 309 705 297 162 022 353 890

2014 1 243 739 699 670 129 769 414 300

* do roku 2007 také příspěvek Sfžp čr (na sběr a odstranění chladicích zařízení)

zdroj: ocp MhMp

Obr. B4.2.16: Vývoj nákladů na komplexní systém nakládání s odpady, 2005–2014 [tis. Kč]

* do roku 2007 existoval také příspěvek Sfžp čr (na sběr a odstranění chladicích zařízení).

zdroj: ocp MhMp
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b4.3 nakládání s chemickými látkami
dozor v problematice nakládání s chemickými látkami vykonává česká inspekce životního prostředí (čižp) jako 
státní orgán.

česká inspekce životního prostředí kontroluje na základě zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a che-
mických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak jsou výrobci, 
formulátory směsí, dovozci, následnými uživateli a distributory chemických látek a chemických směsí dodržová-
na ustanovení tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. dále kontroluje tyto přímo pou-
žitelné předpisy evropských společenství: nařízení evropského parlamentu a rady (eS) č. 648/2004 o detergen-
tech (dále též „nařízení o detergentech“), nařízení evropského parlamentu a rady (eS) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále též „nařízení reach“), nařízení evropského parla-
mentu a rady (eS) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále též „nařízení clp“) a zákon 
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů.

inspekce v roce 2014 neprovedla ani nemohla provést kontrolu zaměřenou na dodržování povinností dle nařízení 
evropského parlamentu a rady (eS) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, jelikož 
k této kontrole nebyla zmocněna (pozn. ke kontrolám dle nařízení reach resp. clp je inspekce zmocněna dle che-
mického zákona). 

v roce 2014 provedli pracovníci čižp oddělení odpadového hospodářství celkem 97 kontrol (povinností dle jed-
notlivých problematik) u 48 subjektů se sídlem na území hl. m. prahy, které se zabývají výrobou, dovozem nebo 
distribucí nebezpečných chemických látek či směsí. Kontroly se uskutečnily na základě chemického zákona a byly 
zaměřeny na dodržování povinností zajištění klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a ne-
bezpečných chemických směsí. Kontroly nařízení reach sestávaly z dozoru předávání bezpečnostních listů (včetně 
kontrol jejich obsahu), dále pak sdělování informací o látkách vzbuzujících velmi velké obavy v předmětech podle 
článku 33 nařízení reach a zjišťování stavu předběžné registrace chemických látek u subjektů. 

dále česká inspekce životního prostředí kontrolovala dodržování ustanovení dle nařízení clp týkající se správné 
klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí (chemické látky uváděné na trh po 1. 12. 2010 bylo nutno 
klasifikovat, značit a balit v souladu s nařízením clp, látky uvedené na trh před tímto datem bylo možné doprodat 
maximálně do data 1. 12. 2012; chemické směsi bylo možné uvádět na trh klasifikované, označené a balené dle 
nařízení clp dobrovolně již před datem 1. 6. 2015 – po tomto datu již vznikala povinnost).

Kontroly klasifikace balení a označování byly českou inspekcí životního prostředí provedeny u 48 subjektů (z toho 
u sedmi subjektů dle nařízení clp) se sídlem na území hl. m. prahy. dodržování povinností vyplývajících z nařízení 
reach bylo kontrolováno u 41i subjektů na území hl. m. prahy. dále bylo provedeno 7 kontrol na území hl. m. prahy 
na základě oznámení nebezpečných výrobků z evropského výstražného informačního systému o nebezpečných 
spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, tzv. rapex.

v rámci kontrol týkajících se chemického zákona, nařízení reach a clp byly provedeny plánované kontroly, dále 
tzv. „komoditní kontroly“, kontroly plnění registračních povinností atd. a také byly provedeny kontroly na základě 
podnětů (za rok 2014 bylo podáno na čižp celkem 11 podnětů k prošetření).

Kontroly dle nařízení o detergentech nebyly prováděny. z celkem 48 kontrol provedených v roce 2014 (u subjektů 
se sídlem na území hl. m. prahy) zahájila inspekce celkem 18 správních řízení, ve kterých uložila sankce v celkové výši 
493.000 Kč. dále inspekce zahájila celkem 9 správních řízení z kontrol provedených již v roce 2013, ve kterých uložila 
sankce v celkové výši 890.000 Kč (k nabytí právní moci uložené sankce došlo v roce 2014). 

Pozn.: Správní řízení byla vedena podle chemického zákona (za porušení chemického zákona, nařízení REACH a CLP).
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Tab. B4.3.1: Přehled kontrol plnění povinností chemického zákona, nařízení REACH a CLP za rok 2014

kontroly
počet kontrolovaných sub-

jektů a provozoven
počet pokut v právní 

moci
částka uložených pokut  

[Kč]

Klasifikace, balení a označování che-
mických látek a přípravků

42

27 (9) 1 383 000,- (890 000,-)
nařízení reach 41

nařízení clp 7

nařízení o detergentech 0 0 0

rapex 4 0 0

celkem 48 27 1 383 000,-

zdroj: čižp
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b5 hlUk 

b5.1 mĚření a hOdnOcení hlUkU 

b5.1.1 ÚvOd
hluk je jakýkoli zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem a má škodlivý účinek. dlouhodobé vystavování 
se nadměrnému hluku působí negativně na zdravotní stav a kvalitu života obyvatel. Může vést ke vzniku řady 
onemocnění, nejčastěji nervového a oběhového systému. významně se podílí na míře stresu obyvatel, především 
těch, kteří žijí ve větších městech. zde je negativní působení hluku zvýrazněno vysokou koncentrací obyvatel na 
poměrně malých plochách. praha je v tomto ohledu dlouhodobě nejhůře postiženou oblastí české republiky. 

hlavními zdroji hluku v městském prostředí je pozemní doprava, zejména pak doprava silniční. exponovanými 
oblastmi, kromě okolí liniových dopravních staveb, jsou také okolí letišť, nelze vyloučit ani statické zdroje hluku 
jako jsou staveniště, restaurační zařízení, sousedský hluk aj.

b5.1.2 leGislativa
zavedeným ukazatelem pro hodnocení imisí hluku v životním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tla-
ku laeq,t. jedná se o energetický průměr okamžitých hladin akustického tlaku a za definovanou časovou jednot-
ku a vyjadřuje se v decibelech [dB]. 

právní úprava posuzování stavu akustické situace ve venkovním prostředí je v české republice daná zákonem 
č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a s ním souvisejícím nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (pozn.: v době zpracování publikace elektronická zpráva o žp v praze v roce 
2014 /září 2016/ bylo uvedené nařízení nahrazeno novým nařízením vlády č. 217/2016 Sb.).

zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění ukládá všem provozovatelům a správcům zdrojů hluku povinnost ne-
překračovat limity hluku v prostředí. pokud by tuto povinnost nemohli dodržet, stanoví zákon obsahové a ter-
mínové požadavky pro jejich další postup ve správním řízení ve vztahu k orgánům ochrany veřejného zdraví. 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., které je prováděcím předpisem k tomuto zákonu, pak kromě stanovení limitů 
hluku v prostředí: 

 •  pracuje s pojmem „stará hluková zátěž“ a stanoví pro ni zvláštní korekci pro hygienický limit (+ 20 dB); starou 
hlukovou zátěží se rozumí hluk, který vznikl před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních 
komunikacích a dráhách. zákon č. 258/2000 Sb. dále:

 •  ukládá provozovatelům zdrojů hluku (a také majitelům/správcům komunikací) zajistit nepřekročení limitu 
provedením potřebných opatření tam, kde je hodnota laeq vyšší; 

 •  zmocňuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, aby dočasně souhlasil s překročením tohoto limitu, po-
kud ho nelze z vážných důvodů dodržet. orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, 
jestliže osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. 

limit hluku ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního 
hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku laeq,t = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době (viz tabulka B5.1). 
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Tab. B5.1: Limity hluku ve venkovním prostoru, příloha č. 3 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném ven-
kovním prostoru, část A

druh chráněného prostoru

Korekce  
[dB]

1) 2) 3) 4)

chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15

chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15

chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20

pozn.: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních 
dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

pravidla k použití korekce uvedené v tabulce: 

pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních 
dráhách, kde se použije korekce -5 dB.

pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1: 

1) použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřa-
ďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, 
které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.

2) použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích iii. třídy, místních komunikacích iii. třídy a účelových komunikacích ve smyslu 
§ 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3) použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích i. a ii. třídy a místních komunikacích i. a ii. třídy v území, kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. použije se pro hluk z dopravy 
na dráhách v ochranném pásmu dráhy.

4) použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

hygienické limity hluku z dopravy, laeq,t pro den (6-22 hod.)/noc (22-6 hod.) pro chráněný venkovní prostor 
ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor:

 • silnice iii. třídy a místní komunikace iii. třídy: 55 dB/45 dB

 • dálnice a silnice i. a ii. třídy a místní komunikace i. a ii. třídy v území: 60 dB/50 dB

 • stará hluková zátěž z dopravy na pozemních komunikacích: 70 dB/60 dB

v oblasti strategické hlukové legislativy nabyla v roce 2007 v české republice účinnosti také transpozice směr-
nice evropského parlamentu a rady eS 2002/49/eS o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (označo-
vaná „Směrnice end“). 

transpozice zmíněné směrnice sestává v legislativě české republiky z: 

 • novely zákona o integrované prevenci č. 222/2006 Sb., kterou se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, jíž byl novelizován zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění;

pozn.: v novele zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění jsou pak v souvislosti se strategickým hlu-
kovým mapováním uloženy v § 80 povinnosti Ministerstvu zdravotnictví a v § 81 Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního 
prostředí a Ministerstvu pro místní rozvoj a krajům.

 •  vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, 
jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účas-
ti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování);

 •  vyhlášky č. 561/2006 Ministerstva pro místní rozvoj o stanovení aglomerací.
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b5.2 hlUk Z pOZemní dOpravy
hlavní město praha je z hlediska automobilové dopravy ve srovnání s jinými českými městy, dálnicemi a silnice-
mi v extravilánu výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách a dopravních výkonech. z tohoto důvodu je 
silniční doprava nejvýznamnějším zdrojem nadlimitního hluku, který zároveň působí na největší počet obyva-
tel v porovnání s jinými zdroji hluku. z provedených hlukových každoročních sčítání vyplývá, že v letech 2008 
a 2009 došlo k pozastavení nárůstu intenzit, které byly od roku 1990 zaznamenávány. v roce 2010 došlo k mír-
nému zvýšení v průměru o 4,6 % ve srovnání s rokem 2009. rok 2011 pak znamenal meziroční snížení intenzity 
automobilové dopravy o 1,2 %. v roce 2012 intenzita automobilové dopravy klesla oproti předcházejícímu roku 
o dalších 0,6 %. celkově se automobilová doprava na území prahy v roce 2014, měřená dopravním výkonem na 
celé komunikační síti, snížila v průměru o 0,4 % ve srovnání s předcházejícím rokem. z toho doprava osobními 
automobily klesla o 0,5 % a doprava nákladními automobily a autobusy vzrostla o 0,1 %. intenzita dopravy i stav 
povrchu vozovek významně přispívá ke zvýšení hlukové zátěže obyvatel. na nejrušnějších komunikacích v pra-
ze dosahují ekvivalentní hladiny akustického tlaku a v denní době hodnot téměř 80 db. jedná se o úseky 
jižní spojka s barrandovským mostem, ulice legerova, sokolská, argentinská aj.

b5.2.1 hlUkOvé mapOvání
pro podrobný popis hlukové zátěže v prostředí, zvláště v případě rozsáhlejšího území, kde se hladina hluku 
mění místo od místa, se využívají hlukové mapy. jejich zpracování nevychází z konkrétních bodových měření, 
ale z modelových výpočtů, které jsou méně nákladné, lépe prakticky proveditelné a využitelnější s ohledem na 
plánované investiční akce, změny v dopravě nebo jiná opatření ke zlepšení stavu prostředí. v české republice se 
zpracovávají spíše nesystematicky. hlavní město praha je ojedinělým případem, kde se hlukové mapa aktuali-
zuje pravidelně nejvýše po pěti letech od roku 1976, jak je patrné z tabulky B5.2.1. poslední aktualizace hlukové 
mapy automobilové dopravy proběhla právě z údajů z roku 2010, následná aktualizace by měla proběhnout 
v roce 2017.  

základní informace ke zpracování dřívějších hlukových map lze nalézt ve starších ročenkách o životním prostře-
dí v praze, výstupy pak v původní verzi atlasu životního prostředí prahy (http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-
-zivotniho-prostredi#.V6roLo9OLIU) a na dříve vydaných cd/dvd praha – životní prostředí.

pozn.: aktuální mapové výstupy jsou k dispozici v novém atlasu žp na adrese http://mpp.praha.eu/app/map/
atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa (hluková mapa).

Tab. B5.2.1: Přehled projektů hlukového mapování v Praze

název projektu
rok  

zpracování
Zpracovatelé metoda, použitý software

hlukové mapy automobilové dopravy (hMad) 
1976–1996 

(interval 
5 let)

iMip, púdiS, SvúSS Bě-
chovice, enviconsult aj. 

měření (krátkodobá) 

Mapy rozložení hlukové zátěže (Mrhz) 1992–1997 iMip, púdiS, aKMeSt 
kombinace měření (krát-

kodobá, dlouhodobá), 
výpočty 

plošná hluková mapa automobilové dopravy v praze 2 1998 iMip, enviconsult, jpSoft 
výpočty (ověřovací studie), 

hluK + Mapa 

výpočtová hluková mapa automobilové dopravy (vhMad) 2000 inf MhMp, eKola výpočty, hluK + Mapa 

výpočtová hluková mapa automobilové dopravy, praha 
- severozápad 

2000 inf MhMp, akustika praha výpočet, Mithra 

analýza zátěže obyvatelstva nadměrným hlukem dle 
vhMad 

2001
inf MhMp, eKola, 

enviconsult, hydrosoft 
veleslavín 

výpočet (analýza giS) 

výpočtová mapa tramvajového provozu v denní době 2002
dopravní podnik hl. m. 
prahy, enviconsult a kol. 

výpočet, hluK + Mapa 

výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v noč-
ní době 

2004
inf MhMp, enviconsult 

a kol. 
výpočet, hluK + Mapa 

http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi#.V6roLo9OLIU
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi#.V6roLo9OLIU
http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa
http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa
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název projektu
rok  

zpracování
Zpracovatelé metoda, použitý software

Součtová výpočtová hluková mapa automobilové 
a tramvajové dopravy v denní a noční době 

2005
inf MhMp, enviconsult a 
kol., hydrosoft veleslavín 

výpočet (shrnutí), hluK + 
Mapa 

výpočtové hlukové mapy automobilové dopravy v den-
ní a noční době – 2007 

2007
inf MhMp, tSK, envi-

consult, eKola group, 
hydrosoft veleslavín 

výpočet, 3d cadna a 

hluk jako součást projektu enviS4 (výpočty pro územní 
detail, 24 Mč, jpd2) 

2008 inf MhMp, ekola group výpočet, 3d cadna a 

Strategická hluková mapa aglomerace praha 2007 Mzd, akustika praha výpočet lima c 

akční plán snižování hluku pro aglomeraci praha 2008
hl. m. praha, akustika 

praha 
výpočet lima c 

akustická studie dopracování vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území konceptu up hl. m. pra-
hy (z údajů roku 2009)

2011 urM, ekola group výpočet, 3d cadna a

výpočtová hluková mapa automobilové dopravy v pra-
ze pro denní a noční dobu vycházející ze statistických 
údajů z dopravy v roce 2010

2012 inf MhMp, ekola group
výpočet, 3d cadna a + 

mapa

Strategická hluková mapa aglomerace praha 2016 (z dat 
2012)

2015-2016 Mzd, akustika praha
výpočetní program predic-
tor-lima type 7810 a inM

zdroj:  ocp MhMp

b5.2.1.1 výpočtová hluková mapa automobilové dopravy 2012 (z údajů o dopravě v roce 2010) 

z údajů o dopravě v roce 2010, přesněji na základě dopravně-inženýrských dat technické správy komunikací 
hlavního města prahy (tSK), byla vyhotovena výpočtová hluková mapa automobilové dopravy pro denní a noč-
ní dobu. základní informace o projektu jsou uvedeny v ročence praha životní prostředí 2010, výstupy lze nalézt 
v atlasu žp. 

další výpočtová hluková mapa automobilové dopravy pro území hl. města prahy bude zpracovávána podle 
předpokladů v roce 2017. 

b5.2.1.2 strategické hlukové mapování a navazující akční plán

dalším způsobem monitorování hluku je tzv. strategické hlukové mapování vyplývající z transpozice směrni-
ce evropského parlamentu a rady eS 2002/49/eS o hodnocení a řízení environmentálního hluku, která nabyla 
v platnosti v roce 2007. v tomto roce byla v souladu se směrnicí zpracována Ministerstvem zdravotnictví strate-
gická hluková mapa také pro hlavní město prahu jakožto aglomeraci s více jak 250 tisíci obyvateli. Strategická 
hluková mapa i navazující akční plán jsou aktualizovány v pětiletém cyklu, aktualizovaná Strategická hluková 
mapa (na základě podkladů z roku 2012) je k dispozici od konce roku 2015.

pozn. k 8/2016: v roce 2008 byl Magistrátem hl. m. prahy jakožto krajským úřadem vypracován navazující akční 
plán snižování hluku pro aglomeraci praha, podle kterého jsou postupně realizována konkrétní naplánovaná 
opatření ke zlepšení hlukové situace ve vybraných kritických lokalitách až do vypracování nového akčního plá-
nu (více v kapitole B5.2.3 protihluková opatření). ten bude vytvořen v návaznosti na zpracovanou Strategickou 
hlukovou mapu do konce roku 2016.

b5.2.1.3 posouzení hlukové situace v praze pro potřeby územního plánování

v rámci vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území zásad územního rozvoje hl. m. prahy 2012 a jejich aktua-
lizace 2013 bylo vyhodnoceno hlukové zatížení území prahy hlukem v denní a noční době. podrobné informace 
týkající se vyhodnocení jednotlivých zdrojů hluku jsou uvedeny v uvedeném dokumentu.
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Tab. B5.2.2: Souhrnné výsledky akustického zatížení území hl. m. Prahy v roce 2012 

zdroj hluku
uvažovaný hygienický 

limit
období počet nadlimitně ovliv-

něných obyv.  
hl. m. prahy

nadlimitně ovlivněná obytná 
území (% rozlohy celkové plochy 

obytných oblastí v praze)

automobilová doprava

limit Shz
den 16 556 1,23

noc 28 346 2,13

limit 60/50
den 405 0,07

noc 544 0,09

limit 55/45
den 0,00 0,00

noc 0,00 0,00

nadlimitně celkem 
den 16 951 1,29

noc 28 854 2,21

železniční doprava

limit Shz
den 803 0,26

noc 1 611 0,43

limit 60/50
den 26 0,00

noc 29 0,00

limit 55/45
den 253 0,01

noc 327 0,01

nadlimitně celkem 
den 1 083 0,28

noc 1 969 0,45

tramvajová doprava

limit Shz
den 841 0,04

noc 4 764 0,23

limit 60/50
den 100 0,01

noc 231 0,01

limit 55/45
den 468 0,01

noc 1 175 0,04

nadlimitně celkem 
den 1 410 0,06

noc 6 169 0,28

letecká doprava limit 60/50
den 211 0,07

noc 911 0,22

pozn.: limit Shz – stará hluková zátěž, stávající stav obyvatel na území hl. m. prahy - 1 239 190, celková plochy obytných oblastí – 
12 365,85 ha 

zdroj: ipr

Tab. B5.2.3: Celkový počet nadlimitně ovlivněných obyvatel hl. m. Prahy – procentní vyjádření 
zdroj hluku období nadlimitně ovlivněných obyvatel hl. m. prahy v %

automobilová doprava
den 1,37

noc 2,33

železniční doprava
den 0,09

noc 0,16

tramvajová doprava
den 0,11

noc 0,50

letecká doprava
den 0,02

noc 0,07

pozn.: limit Shz – stará hluková zátěž, stávající stav obyvatel na území hl. m. prahy - 1 239 190.

zdroj: ipr
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zdroj: ipr, MhMp

Obr. B5.2.2: Mapa hlukové situace – den, 2009

Pásma hluku v dB

Tab. B5.2.4: Procentní podíl obytných ploch ovlivněných hlukem na celém území hl. m. Prahy, v roce 2012

pásma do 45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75 dB a více

deskriptor ld [dB] 17,2 24,8 25,0 16,8 9,4 5,1 1,5 0,2

deskriptor ln [dB] 54,3 20,8 13,8 7,4 2,7 0,7 0,2 0,0
zdroj: ipr

Obr. B5.2.3: Měřicí místo v ulici Pod Lipami v Praze 3

zdroj: google map, a – měřicí místo
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b5.2.2 dalŠí mĚření a hOdnOcení hlUkU
pravidelné měření a hodnocení hluku ve vybraných lokalitách prahy jsou prováděna Státním zdravotním ústa-
vem (Szú) v rámci celostátního programu „Monitorování životního prostředí ve vztahu ke zdraví obyvatelstva“. 

Monitorování hluku v praze a jeho zdravotních důsledků je součástí Systému monitorování zdravotního stavu 
obyvatelstva české republiky ve vztahu k životnímu prostředí, který monitoruje hladiny hluku ve vybraných 
městech čr. v praze probíhalo monitorování od roku 1994 na třech místech: v praze 2 na vinohradech (ukonče-
no v roce 2003), v praze 10 ve vršovicích (ukončeno v roce 2006) a v praze 3 na žižkově, kde probíhá dosud. jsou 
sledovány dvě lokality s různou hlučností - v ulici pod lipami a v ulici Koněvova. v lokalitách probíhá pravidelné 
24-hodinové měření hluku. do roku 2006 bylo měření prováděno každoročně, poté bylo přistoupeno k měření 
s intervalem 2-3 roky, měření probíhala v letech 2009 a 2011 a 2014. Součástí měření je i sčítání četnosti a inten-
zity dopravy. po zpracování výsledků měření hluku jsou výstupem hlukové ukazatele dané vyhláškou 523/2006 
Sb. o hlukovém mapování: ld pro den, lv pro večer, ln pro noc a ldvn pro den-večer-noc a také ekvivalentní hla-
diny akustického tlaku pro celou denní dobu laeq, 16 hodin (6:00 – 22:00) a pro celou noční dobu laeq, 8 hodin 
(22:00 – 6:00), uváděné v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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Obr. B5.2.6: Podíl obtěžovaných a rušených osob hlukem v letech 2007 a 2013, ulice Pod Lipami, Praha 3

Obr. B5.2.4: Vývoj hluku v lokalitě Praha 3  
Pod Lipami v letech 1994 až 2014
 

zdroj: Szú

 

Obr. B5.2.4: Vývoj hluku v lokalitě Praha 3  
Koněvova v letech 1994 až 2014

zdroj: Szú

Měřící místo v praze 3, pod lipami 44 leží v obytné části města, komunikace má obslužný charakter. v roce 2014 zde 
projelo v průměru cca 1 500 vozidel denně, většinou šlo o osobní automobily. Byl zde zjištěn hluk ve dne ld = 51 dB, 
večer lv = 48 dB a v noci ln = 41 dB, hlukový ukazatel pro den-večer-noc byl ldvn = 51 dB. zjištěný hluk přesahuje pra-
hové hodnoty  pro hypertenzi a pro obtěžování, výskyt těchto nepříznivých účinků hluku není v lokalitě vyloučen.
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Měřící místo v praze 3, Koněvova 158, leží na frekventované průjezdní komunikaci. v roce 2014 zde projelo v průměru 
cca 16 000 vozidel denně, z toho zhruba 500 nákladních automobilů, 60 autobusů a 900 tramvají. Byl zde zjištěn hluk 
ve dne ld = 68 dB, večer lv = 66 dB a v noci ln = 62 dB, hlukový ukazatel pro den-večer-noc byl ldvn = 70 dB. zjištěný 
hluk přesahuje prahové hodnoty pro ischemickou chorobu srdeční, hypertenzi, pro rušení spánku a pro obtěžování. 

v jednotlivých lokalitách jsou prováděny analýzy dlouhodobého vývoje hluku pro ukazatel ldvn. Metodou lineár-
ního regresního modelu byly zjištěny dlouhodobé trendy vývoje hluku pro období let 1994 – 2006. v letech 2009, 
2011 a 2014 byly naměřené hodnoty porovnány s hodnotami očekávanými podle modelu z let 1994 – 2006. Byla 
testována hypotéza, zda zjištěné hodnoty odpovídají modelu, nebo zda došlo ke změně dříve zjištěných trendů 
vývoje hluku. v lokalitě pod lipami byl zjištěn stabilní trend vývoje hluku, výkyvy v jednotlivých letech předsta-
vují náhodné kolísání. přechodné zvýšení zaznamenané v roce 2006 bylo způsobeno stavební činností v blízkém 
okolí lokality. v lokalitě Koněvova byl zjištěn klesající trend vývoje hluku, rychlost poklesu byla 2,3 dB za 10 let. 
nejvyšší podíl na tomto poklesu měl pokles hlučnosti ve dne (o 3,4 dB za 10 let). v roce 2014 byl předchozí trend 
vývoje v obou lokalitách potvrzen. při hodnocení je třeba vzít v úvahu, že lokality určené pro sledování dopadů 
hluku na zdraví byly vybrány uvnitř měst v oblastech s ukončenou výstavbou, kde až na výjimky nedochází k vý-
znamnému stavebnímu rozvoji. vybrané lokality nemohou reprezentovat hlučnost celého města.

hlučnost v lokalitě pod lipami je dlouhodobě stabilní, hlukový ukazatel ldvn (hlukový ukazatel pro celodenní 
obtěžování hlukem podle vyhlášky č. 253/2006) se pohybuje v rozmezí 49 až 53 dB, pouze v roce 2006 došlo 
k výkyvu (ldvn = 57 dB); tento nárůst pravděpodobně souvisel se stavební činností v lokalitě. při posledním 
měření v roce 2011 byl v této lokalitě zjištěn hluk vyjádřený hlukovým ukazatelem ldvn 51 dB.  

na jaře roku 2013 proběhlo v této lokalitě dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 156 osob. ve srovnání 
s předchozím šetřením v roce 2007 bylo méně osob obtěžováno hlukem doma během dne (11 % osob) a méně 
osob také uvádělo rušení spánku hlukem v noci (8 % osob), a to o 11 a o 5 procentních bodů méně než v roce 
2007 (obr. B5.2.6). tento pokles podílu hlukem rušených osob je projevem snížení hlučnosti lokality v porovnání 
s rokem 2006, kdy zde probíhaly rozsáhlejší stavební práce (opravy fasád).

nejčastější příčinou obtěžování obyvatel této lokality během dne byla automobilová osobní doprava (15 % ob-
těžovaných osob) a nákladní doprava (16 %), sousedský hluk (15 %) a sirény vozů záchranné služby (12 %), viz 
obr. B5.2.7. v porovnání s rokem 2007 významně klesl podíl osob rušených stavební činností, a to z 19 na 9 % 
obtěžovaných. nejčastějšími vnějšími důvody rušení spánku hlukem byla automobilová doprava (10 %), sirény 
vozů záchranné služby a sousedský hluk (shodně 8 % osob).

další, spíše jednorázová, nepravidelná a časově omezená měření hluku, jsou většinou prováděna jako součást ekolo-
gických studií u rozsáhlejších investičních akcí. Součástí prováděných studií je obvykle i návrh protihlukových opat-
ření a následná kontrola účinnosti jejich realizace. jiná měření jsou na území města prováděna jako kontrola k pro-
šetření podnětů obyvatel, resp. stížností na nadměrný hluk nebo pro porovnání s výsledky modelových výpočtů. 

zdroj: Szú

Obr. B5.2.7: Podíl obtěžovaných a rušených osob hlukem podle zdroje hluku, ulice Pod Lipami, Praha 3, 2013
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b5.2.3 prOtihlUkOvá Opatření 
poslední a aktuálně platnou hlukovou mapou automobilového provozu byla výpočtová hluková mapa auto-
mobilové dopravy v praze pro denní a noční dobu vycházející z posledních statistických údajů z dopravy za rok 
2010 zpracovaná v roce 2012.

v průběhu roku 2014 měla být hl.m. praha se zpožděním předána Strategická hluková mapa, jejíž zpracování 
je v gesci Ministerstva zdravotnictví čr. proces zadání a zpracování mapy v roce 2013 neproběhl a tudíž došlo 
i k posunu v zadání zpracování mapy a následně i aktualizace akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci 
praha, jehož podkladem mapa je. 

na realizaci protihlukových opatření se, stejně jako v předchozích 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. a technická správa komunikací hl. m. prahy.

protihluková opatření byla prováděna jednak v rámci doporučení akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci 
praha 2008, jednak v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracova-
ných technickou správou komunikací hl. m. prahy a dopravním podnikem hl.m. prahy, a. s. tyto harmonogramy 
byly již dříve předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. hygienické stanici hl. m. prahy jako součást žádosti 
o udělení časově omezeného povolení překračování hladin hluku z provozu na některých pozemních komu-
nikacích. jde o více než 200 komunikací, které byly budovány a rozvíjely se v době, kdy se vliv hluku na zdraví 
obyvatel dostatečně nedoceňoval a nebyla po investorech požadována opatření proti pronikání hluku do okolí. 
v dnešní době je v těchto místech finančně nákladné a často technicky obtížné dosáhnout splnění hygienických 
limitů pro hluk. obě tyto linie realizace protihlukových opatření se logicky prolínají.

Tab. B5.2.5: Protihlukové clony (PHC) navrhované akčním plánem
Ulice číslo phc výška [m] délka  [m] katastrální území

průmyslová 201* 3 532, 466 hloubětín

jižní spojka 202** 4 412, 427 Strašnice, záběhlice

jižní spojka 203** 4 165, 136 záběhlice

K Barrandovu 204 5 854 Barrandov

Barrandovský most 205 2 413 Braník, hlubočepy

nájezd na Barrandovský most 206 3 140 Braník, hlubočepy

černokostelecká 207 4 278 Strašnice

Kolbenova 208 3 763 hloubětín

Spořilovská 209 4 845, 976 záběhlice, chodov

v holešovičkách 210 4 870, 634 libeň

5. května 211* 8 1 286 Michle

jižní spojka 212** 6 400 záběhlice

K Barrandovu 213 4 320 Slivenec

pozn.: clony označené „** “ jsou již realizované, clony označené „*“ jsou připravené k realizaci. 

zdroj: MhMp
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zdroj: MhMp

zdroj: MhMp

Obr. B5.2.9: Znázornění protihlukových clon v ulici Průmyslová (PHC 201)

Obr. B5.2.8: Znázornění protihlukových clon na Jižní spojce (PHC 203, PHC 212)
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podrobné informace o protihlukových opatřeních v roce 2014

na konci roku 2013 byla zahájena a v roce 2014 pokračovala výstavba protihlukové clony u jižní spojky (akční 
plán phc 212), která je pokračováním clony na mostě přes záběhlickou ulici (phc 203) realizované v roce 2010. 
Byla navržena především k ochraně ulic na lávce, podle náhonu, zárybničná a Krajánkova. jedná se o jedno-
strannou pohltivou stěnu o výšce 6 m a celkové délce 440 m v úseku mezi ulicemi Spořilovská a záběhlická. 
Stavba byla v únoru 2014 téměř dokončena, vyvstala však nutnost dodatečných stavebních prací souvisejících 
se řešením křížení protihlukové stěny s plynovodem. 

v dané lokalitě podle akustického posudku nejsou reálná žádná účinnější protihluková opatření.

podél jižní spojky v oblasti Spořilova, v úseku Sliačská – Spořilovská, byla prověřována účinnost stávající pro-
tihlukové stěny, která z hlediska akustického útlumu již nevyhovuje. délka řešeného úseku je 761 metrů. v úva-
hu připadá zásadní rekonstrukce stávající stěny nebo výstavba stěny zcela nové tak, aby byla účinně odhlučněna 
přilehlá zástavba především sídliště Spořilov i.

pro snížení negativního dopadu hluku z dopravy v ulici jižní xvii, praha 4, a nejbližším okolí, probíhala projekto-
vá příprava dokumentace pro územní rozhodnutí k výstavbě valu o délce 75 m a protihlukové stěny o délce 145 
m. zároveň byla vedena jednání pro realizaci nezbytného výkupu pozemků.

dalším problematickým místem je oblast Spořilova podél komunikace Spořilovská, praha 4. zásadním protihlu-
kovým opatřením, a to nejen v této lokalitě, je výstavba a zprovoznění jv části pražského okruhu. prozatím jsou 
realizována dílčí opatření. 

v r. 2011 v rámci přidělených finančních prostředků odbor městského investora zahájil přípravu realizace pro-
tihlukové clony u Spořilovské (phc 209) zadáním studie možnosti zakrytování této komunikace. v roce 2012 
pokračovalo další prověřování jednotlivých variant. jedná se však o velmi nákladné opatření v řádech desítek 
miliard Kč. prozatím nebylo rozhodnuto o výběru nejefektivnější varianty ani o realizaci takového opatření.

Souběžně jsou realizována dílčí opatření, která sice nemohou znamenat zásadní zlepšení situace, ale jejich spo-
lupůsobením je dopad hlukové situace zmírňován.

v roce 2014 proběhly stavební úpravy středového pásu pro umístění mobilní protihlukové stěny na komunikaci 
Spořilovská k zajištění odhlučnění vybraného úseku komunikace mezi jižní spojkou a ul. Severovýchodní i. zá-
roveň proběhla první etapa instalace stěny (100 m).

dosud byla na komunikaci Spořilovská v celém úseku snížena rychlost na 50 km/h pro všechna vozidla a k vy-
nucení respektování tohoto omezení bylo v obou směrech instalováno úsekové měření rychlosti. Srovnávací 
měření hluku určené k objektivizaci opatření částečné zlepšení prokázalo. Ke zlepšení hlukové situace v nočních 
hodinách v době od 22 do 6 hodin byla povolena jízda nákladních automobilů na jižní spojce a Barrandovském 
mostě.

zároveň byla na jižní spojce v oblasti Starého Spořilova snížena v nočních hodinách nejvyšší povolená rychlost 
nákladních vozidel na 60 km/h. v prosinci 2013 po zprovoznění mostu Kačerov začal platit zákaz odbočení kami-
onů z jižní spojky do ulice Spořilovská ve směru do kopce. zhruba 50 % těžké nákladní dopravy tak bylo převe-
deno dál po jižní spojce na nově vybudovaný most a dále pak po komunikaci 5. května na dálnici d1. výsadbou 
stromů byla doplněna vegetace podél komunikace Spořilovská s cílem omezit emise prašných částic.

K realizaci je připravena protihluková clona na ulici průmyslová v lokalitě za horou (akční plán phc 201). na 
mostě přes železniční trať praha – Kolín a čelákovickou ulici je navržena oboustranná clona z pohltivého materi-
álu o výšce 3 m a délce 466 m  resp. 532 m. údolí je zastavěné bytovými a dalšími objekty hlavně blíže sjezdu na 
ulici českobrodskou a dosud je bez protihlukové ochrany.

v lokalitě Bělohorská, praha 6, stávající protihluková stěna neplní současné nároky na protihlukovou ochranu. 
délka řešeného úseku je cca 350 metrů, výška stěny se předpokládá 4 metry. Stávající stěna bude rekonstruová-
na a navýšena nebo bude realizována zcela nová.  obdobně je řešena akusticky nevyhovující protihluková clona 
na komunikaci Slánská, praha 6 – řepy. v rámci zpracování variantních studií jsou posuzovány i další opatření 
– výměna povrchu vozovek a snížení maximální povolené rychlosti na komunikaci.

Součástí doporučení akčního plánu bylo prověření účinnosti a možnosti navýšení nebo rekonstrukce stávajících 
protihlukových clon na štěrboholské spojce. postupně se od roku 2012 pokračuje na přípravě realizace podle již 
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zpracované dokumentace pro stavební povolení resp. ohlášení celkové rekonstrukce protihlukové clony v ob-
lasti dolních počernic mezi benzinovými stanicemi agip počernice a agip štěrboholy. celková délka všech celků 
je cca 3 000 m. výška stěny po rekonstrukci bude 3,5 až 4 metry v závislosti na hlukové studii. na stavbu je vydá-
no stavební povolení.

na komunikaci 5. května v úseku ulic vyskočilova – Michelská byl projekčně dokončen návrh protihlukové stě-
ny o výšce 8 metrů a délce téměř 700 metrů a zažádáno o stavební povolení. Stěna by měla chránit především 
obytnou zástavbu v ulici jihlavská a přilehlou školu se sportovním hřištěm.

v oblasti praha – Březiněves bylo připraveno k realizaci protihlukové opatření na stávajícím valu, které bude 
chránit bytovou zástavbu před hlukem z dopravy na komunikaci cínovecká. jde o nástavbu protihlukové stěny 
na valu a její prodloužení. Mimo opatření na stávajících komunikacích jsou v rozsahu schválené projektové do-
kumentace postupně realizována protihluková opatření v rámci nových dopravních staveb.

usnesením rhMp č. 14 ze dne 10. 1. 2012 bylo schváleno čerpání finanční rezervy Souhrnného rozpočtu soubo-
ru staveb Městského okruhu Blanka na protihluková opatření holešovičky ve výši 86 mil Kč s návrhem provést 
realizaci nejdříve na objektech, jejichž hlukové zatížení přesahuje hygienické limity s korekcí na starou hlukovou 
zátěž, a následně na ostatních objektech zasažených nadlimitním hlukem.

realizace protihlukových opatření je rozdělena na 2 etapy. první etapa obsahuje objekty v bezprostřední blíz-
kosti komunikace v holešovičkách v obou směrech, druhá etapa se týká objektů v bočních ulicích. v roce 2013 
byla zpracována projektová dokumentace na výměnu oken objektů zařazených do 1. etapy a proběhlo výběro-
vé řízení na zhotovitele stavby, které bylo dokončeno v roce 2014.

v roce 2014 pak byla zahájena vlastní realizace zaměřováním stavu na místě pro zadání oken do výroby. do 
konce roku byla protihluková opatření provedena v plném nebo částečném rozsahu na 8 objektech (35 bytů) 
z vybraných 25 objektů 1. etapy. v zimních měsících byly práce přerušeny. předmětem není řešení výměny oken 
výkladů obchodů a provozoven, pevných zasklení (luxfery apod.) ani sklepních a střešních oken, která prokaza-
telně neslouží k osvětlení obytných prostor.

technickým opatřením, které má nemalý pozitivní vliv na hlukovou situaci v jednotlivých lokalitách, je výměna 
povrchů. největší efekt je dosažen v případě výměny dlážděných povrchů za tišší asfaltové. ne ve všech lokali-
tách je však takové opatření realizovatelné z důvodu, že je třeba respektovat stanoviska památkářů vzhledem 
k existenci pražské památkové rezervace. 

Opatření technické správy komunikací

technická správa komunikací hl. m. prahy (dále jen tSK) v průběhu roku 2014 zahájila či plně uskutečnila nejen v rám-
ci akcí na odstranění staré hlukové zátěže výměnu povrchu na 10 komunikacích a křižovatkách (atletická, na Stráži, 
2 úseky jižní spojky, hornopočernická, Malešická - 2. etapa, Komunardů, Moskevská 2. a 3. etapa, křižovatky Brou-
marská-vajgarská, dukelských hrdinů-nábřeží kpt. jaroše, Mírového hnutí-K horkám), z toho ve dvou případech šlo 
o celkovou rekonstrukci komunikace.  

další zásadní opravy vozovek byly realizovány na nuselském mostě, na komunikacích na nivách, na popelce, dejvic-
ká, londýnská, ve žlíbku, rohanské nábřeží, vinohradská, generála šišky, Kunratická spojka, Bělohorská, ankarská, 
na padesátém, doupovská, tupolevova, ústecká, jeremiášova, jeremenkova, československého exilu, Ke Stáčírně, 
K Bohnicím, Komořanská i, Branišovská a u Kunratického lesa. akce často probíhají v etapách vzhledem k nutnosti 
koordinovat realizaci se správci sítí a dp hl. m. prahy, a. s.  v různém stupni rozpracovanosti jsou připraveny záměry 
k výměně krytu komunikací jičínská-2.etapa, Moskevská-2.etapa, Bubenská, Kodaňská, Svatovítská, zenklova, Badeni-
ho, Branická, pod Bruskou, rokycanova, revoluční, jugoslávská, Korunovační, u výstaviště, Bělehradská a Komunardů.

realizované rekonstrukce a opravy vozovek byly doplněny měřením hluku k ověření efektivnosti a k objektivizaci 
přínosu provedeného opatření. Ke zmírnění hlukové zátěže docházelo i prováděním stavebních úprav zařazených 
do kategorie běžná údržba komunikací. Kromě uvedených aktivit a opatření byla ve snaze zlepšit hlukovou situaci 
realizována a využívána řada organizačních opatření, mezi která patří snížení rychlosti a zákaz vjezdu nákladních vo-
zidel, výstavba telematických systémů a činnosti v rámci BeSip (zpomalovací prahy, informační tabule s proměnlivou 
informací o rychlosti).

v rámci plnění opatření souvisejících s odstraňováním staré hlukové zátěže technická správa komunikací zadávala 
nutná měření a zpracování akustických studií.
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Opatření dopravního podniku hl. m. prahy

dopravní podnik hl. m. prahy (dále jen dp) věnuje snižování hlukové zátěže trvale velkou pozornost ve všech 
oblastech své činnosti. v provozu tramvají své aktivity zaměřuje zejména na zlepšování technického stavu tratí 
a celkovou problematiku kontaktu kolo-kolejnice. 

z hlediska traťového hospodářství se jedná především o celkové rekonstrukce tratí, tedy kompletní výměnu 
kolejového spodku i svršku. Systematicky tak snižuje podíl tratí s kolejovým svrškem na velkoplošných panelech 
BKv, které jsou problematické nejen z hlukového, ale i z provozního hlediska. preferován je buď některý z typů 
bezpražcového upevnění kolejnic na betonové desce (např. systém W-tram), nebo svršek na železobetonových 
pražcích ve štěrkovém loži. oba tyto základní systémy znamenají zpružnění uložení kolejového svršku a nižší 
přenos vibrací do okolí.

dopravní podnik v roce 2014 provedl celkové rtt v ulicích trojská, Komunardů-plynární, lazarská-vodičkova-
-jindřišská, Braník-Modřany, Karlovo náměstí, štěfánikova, Bělohorská, průběžná, švehlova, trojský most-pod 
lisem, v celkové délce více než 15 km. 

pokud to místní a směrové poměry dovolují, zřizuje dp kolejový svršek s otevřeným štěrkovým ložem a široko-
patními kolejnicemi tvaru S49 místo žlábkových kolejnic nt1. Subtilnější kolejnice s podstatně menší vyzařovací 
plochou přispívá výrazně ke snížení hlukových emisí přenášených vzduchem. ve všech lokalitách, kde proběhla re-
konstrukce tramvajové trati, byl v kontrolních místech při srovnávacím měření před rekonstrukcí a po ní patrný po-
zitivní efekt, došlo k významnému poklesu hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení.

další důležitou činností je broušení kolejnic, kterým se odstraňuje provozem vzniklá vlnkovitost hlav kolejnic 
a provádí se reprofilace pojížděné hrany hlavy kolejnice pro zlepšení kontaktní geometrie na styku kolo-kolejni-
ce. reprofilace hlav kolejnic přebroušením byla v roce 2014 aplikována na více než 118 km kolejnic. 

velmi důležité je také přiměřené mazání dotykových ploch, zejména v obloucích. pevné traťové mazníky je 
možno instalovat pouze v některých zvláště exponovaných místech. v roce 2014 bylo nově vybudováno 5 ks 
pevných mazníků – oblouky plzeňská pod zastávkou Krematorium Motol ve směru do centra, pod lisem – povl-
tavská 2 ks a pod lisem – u vltavy 2 ks. 

pokud je to možné, zaměřuje se dp na variantu přimazávání vozidlem. Speciální pracovní vůz t3 byl vybaven 
mazacím zařízením od firmy igralub a po jeho schválení drážním úřadem byl nasazen do pravidelného provozu. 
je pro něj vytvořen speciální jízdní řád, podle kterého projíždí denně, včetně sobot a nedělí, téměř celou kolejo-
vou síť. jsou to dílčí technická opatření, která hlučnost provozu tramvají ovlivňují.

i nadále byla s cílem pozitivně přispět ke zlepšení hlukové situace v některých lokalitách, hlavně v husté městské 
zástavbě, zachována pravidla pro tzv. „noční hlukovou zónu“ pro provoz tramvajových tratí. v noční době je zde 
omezena rychlost na 40 km/h. toto opatření se týká cca 140 km tratí na území hlavního města.
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b5.3 letecký hlUk 
letecká doprava se jako významný zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště praha/ruzyně. 
to provozuje společnost letiště praha, a. s, která je dceřinou společností českého aeroholdingu, a. s. ostatní 
pražská letiště nepatří k významným zdrojům hluku na území hl. města prahy. 

b5.3.1 letiŠtĚ praha/rUZynĚ 
letiště praha/ruzyně je významným článkem dopravní infrastruktury české republiky. v posledních letech se 
počet odbavených cestujících pohybuje přibližně mezi 11 a 12 miliony cestujících za rok, v roce 2014 jejich počet 
dosáhl 11 149 926.  letiště praha/ruzyně je jediným letištěm české republiky, které má více než 50 000 pohybů 
(startů a přistání) za rok, a proto se na něj vztahují všechna ustanovení předpisů eu k řešení hlukové problema-
tiky – Směrnice 2002/30/eS a Směrnice 2002/49/eS.

Obr. B5.3.1: Vývoj leteckého provozu na Letišti Praha/Ruzyně v letech 2000–2014. Počet pohybů (starty a přistání) 
v jednotlivých letech

letiště praha, a. s. jako provozovatel letiště praha/ruzyně (kódové označení lKpr) má v souladu s § 42b zákona č. 49/1997 Sb., 
o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, povinnost vypracovat za každé dva kalendářní roky „zprávu o hlukové situaci 
na letišti“. ve zprávě je popsán rozsah a skladba leteckého provozu se zaměřením na zastoupení tzv. letadel okrajově vyhovují-
cích a z něj vyplývající hlukové zatížení, včetně odhadu počtu hlukem ovlivněných osob. ve zprávě se dále uvádí předpokládaný 
rozvoj letiště a posouzení účinnosti protihlukových opatření. poslední zpráva zaslaná Ministerstvu dopravy (Md) v polovině 
roku 2014 hodnotí vlivy hluku z leteckého provozu letiště praha/ruzyně za roky 2012 a 2013.

provozní plochy letiště praha/ruzyně tvoří dvě navzájem se křížící dráhy: rWy 06/24 a rWy 12/30 (dříve rWy 13/31), které jsou 
doplněny systémem pojezdových drah spojujících je s odbavovacími plochami. označení dráhy odpovídá azimutu zaokrouhle-
nému na desítky s odstraněnou pravou nulou. špičková hodinová kapacita dráhového systému je 46 pohybů (startů a přistání). 
Součástí provozních ploch letiště praha/ruzyně je i třetí dráha rWy 04/22, která je v současné době trvale mimo provoz a slouží 
pouze pro pojíždění a stání letadel.
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Obr. B5.3.2: Dráhový systém letiště Praha/Ruzyně

následující tabulky ukazují vybrané charakteristiky leteckého provozu za rok 2014. 

Tab. B5.3.1: Počet pohybů (vzletů a přistání) v charakteristickém letovém dni v roce 2014
pohyby podíl [%]

počet pohybů (dep+arr) za den (24 hodin) 377 100

počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00 hodin) 331 87,8

počet pohybů v noční době (22:00 - 06:00 hodin) 46 12,2

zdroj: letiště praha, a. s.

Tab. B5.3.2: Rozdělení vzletů a přistání na jednotlivých RWY v denní a noční době v charakteristickém letovém dni v roce 2014 [%]
dráha rWy 24 rWy 06 rWy 12 rWy 30

přílety/odlety arr dep arr dep arr dep arr dep

den [%] 33,55 31,66 14,3 12,8 0,79 2,28 1,57 3,02

noc [%] 35,77 39,35 12,2 12,1 0,03 0,04 0,19 0,26

zdroj: letiště praha, a. s.

Tab. B5.3.3: Zastoupení letadel na letišti Praha/Ruzyně v jednotlivých kategoriích v denní a noční době v roce 2014

kategorie letadel
den 
[%]

noc 
[%]

všeobecné letectví 1,86 0,91

vrtulová 14,79 10,4

proudová do 79 t 78,62 86,79

proudová 80 t a více 4,72 1,91

ostatní 0,11 0,01

zdroj: letiště praha, a. s.

zdroj: letiště praha, a. s. 



Praha – Životní prostředí 2014

B5 hluK

196

protihlukové aktivity letiště praha, a. s.

Společnost letiště praha, a. s. usiluje o snižování nepříznivého vlivu letecké dopravy na obyvatele v okolí letiště 
a podporuje aktivity, které vedou ke zkvalitnění jejich životních podmínek. letiště praha, a. s. mimo jiné prů-
běžně realizuje protihlukový program ve vyhlášeném ochranném hlukovém pásmu, který spočívá ve výměně 
svislých oken, balkonových dveří a střešních oken za okna s protihlukovými parametry. Součástí stavební přípra-
vy nových staveb na letišti je i posuzování vlivů stavebních záměrů, technologií a činností na životní prostředí. 
letiště praha, a. s. má od roku 2002 zaveden eMS (systém environmentálního managementu) podle iSo 14001, 
který udržuje a soustavně rozvíjí. Spolupracuje s místními úřady, komunitami v okolí letiště a dalšími zúčastně-
nými stranami. je členem mezinárodního sdružení letišť (aci – Mezinárodní rada letišť), s jehož dalšími členy sdílí 
environmentální zkušenosti. Motivuje letecké dopravce k šetrnému chování k životnímu prostředí – v roce 2014 
proběhl ve spolupráci letiště praha, a. s. a Městské části praha 6 již 8. ročník soutěže „nejtišší dopravce“.

provozní opatření ke snižování hluku letadel

hluk z leteckého provozu je dominantním vlivem každého letiště na jeho okolí.  v rámci řešení hlukové pro-
blematiky aplikuje letiště praha, a. s. řadu provozních, ekonomických a technických opatření. Mezi provozní 
opatření patří:

 • zákaz vzletů a přistání letadel bez hlukové certifikace a starých, hlučných letadel;

 • omezení nočního provozu, v noční době mohou operovat jen moderní méně hlučná letadla;

 • preference dráhového systému; hlavní dráha letiště praha/ruzyně je rWy 06/24, vedlejší rWy 12/30  je využí-
vána velmi omezeně vzhledem k hlukovým opatřením, plně je využívána pouze v mimořádných provozních 
situacích (údržba hlavní dráhy, nevhodné meteorologické podmínky na hlavní dráze);

 • pravidla pro přílety a odlety – zavedeny body odklonu letadel od prodloužené osy dráhy;

 • pravidla pro motorové zkoušky (zákaz motorových zkoušek v noční době);

 • omezení použití reverzního tahu motorů při brzdění (v noční době pouze z bezpečnostních důvodů);

 • časové omezení použití záložního zdroje energie;

 • zákaz vizuálního přiblížení letadel s výjimkou letadel do 7 t.

tato opatření se nadále vyvíjejí v souladu s vývojem leteckého provozu a respektují společenské a legislativní 
požadavky.

noční provoz každého letiště je ve vztahu k okolnímu obyvatelstvu citlivé téma, a proto patří i na letišti praha/ru-
zyně k nejdůležitější součásti řešení hlukové problematiky. v roce 2014 dosáhl počet reálně provedených pohybů 
v charakteristickém letovém dni v noční době 46 pohybů. 

ekonomická opatření 

noční provoz je regulován jak provozními, tak zejména ekonomickými opatřeními provozovatele letiště. K nim 
náleží zavedení zvláštních poplatků leteckým dopravcům za porušení slotové koordinace, tj. příletu nebo odletu 
letadla mimo přidělený čas, nebo zavedení zvláštních poplatků za nedodržení hlukové kategorie v noční době, tj. 
za přílet v noční době letadlem, které není zařazeno v tzv. BonuS listu (seznam moderních letadel, která mohou 
operovat na letišti praha/ruzyně v noční době). Kromě zvláštních poplatků za porušení stanovených provozních 
pravidel vybírá letiště praha, a. s. od všech leteckých dopravců hlukové poplatky, které jsou nastaveny v přímé 
závislosti na hlučnosti letadla, uvedené v hlukovém certifikátu od výrobce, a jeho hmotnosti. opatření výrazně 
motivuje letecké dopravce k nasazování nejmodernějších, resp. nejtišších letadel na letišti praha/ruzyně, což se 
odráží v zastoupení letadel v jednotlivých hlukových kategoriích (viz. tabulka B5.3.4). výše hlukového poplatku 
pro letadla s maximální vzletovou hmotností vyšší než 9 tun odpovídá zařazení letadla do jedné z pěti hlukových 
kategorií letiště praha, a.s. a jeho vzletové hmotnosti. Současné hlukové kategorie platí od roku 2006 a respektují 
novelizovaný mezinárodní předpis icao, annex 16/i, chapter 4. více se lze dozvědět na webových stránkách 
letiště praha, a. s. (http:// www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/zivotni-prostredi/hlukova-problematika/).

http:// www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/zivotni-prostredi/hlukova-problematika/
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Tab. B5.3.4: Podíl zastoupení letadel na letišti Praha/Ruzyně v jednotlivých hlukových kategoriích v období 
2006–2013 (1. kategorie: nejméně hlučná letadla – 5. kategorie: nejvíce hlučná letadla)

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

hluková kategorie pohyb letadla [%]

1 52,85 54,72 63,25 73,03 73,67 73,29 74,33 75,38 72,49

2 36,78 29,35 24,68 21,60 22,05 23,87 21,89 21,51 24,94

3 9,09 10,18 5,09 3,16 2,71 2,58 3,14 2,25 2,17

4 1,14 3,64 2,03 1,28 0,85 0,07 0,35 0,55 0,12

5 0,14 2,11 4,95 0,94 0,71 0,19 0,29 0,31 0,28
zdroj: letiště praha, a. s. 

výnosy z hlukových poplatků jsou použity k pokrytí nákladů na monitorování hluku z leteckého provozu a všech 
dalších aktivit souvisejících s řešením hlukové problematiky (od roku 1998 k financování protihlukových opatře-
ní v ochranném hlukovém pásmu letiště praha/ruzyně).

monitoring leteckého hluku a letových tratí

významným technickým opatřením je systém monitoringu leteckého hluku a letových tratí (anoMS). Monitoring 
leteckého hluku je nezbytným nástrojem k zjišťování aktuální hlukové situace zahrnující kontrolu dodržování hygie-
nických limitů hluku. Monitoring letových tratí umožňuje především kontinuální kontrolu stanovených protihluko-
vých postupů a zajišťování podkladů pro řešení stížností. zobrazování trajektorií letu je možné v 2d i 3d. aktualizo-
vané výsledky stacionárních měřicích stanic jsou měsíčně zveřejňovány na http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/ 
zivotni-prostredi/hlukova-problematika/monitoring-hluku-new/. tyto hodnoty slouží k průběžné orientaci, nejsou 
však porovnatelné s hygienickými hlukovými limity, neboť nejsou vztaženy k tzv. charakteristickému letovému dni.

výsledky kontinuálního měření leteckého hluku v okolí letiště praha/ruzyně, které jsou porovnatelné s hygienický-
mi limity pro denní a noční dobu, neboť použitý postup zpracování naměřených dat respektuje principy stanovené 
v Metodickém návodu Ministerstva zdravotnictví pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu, jsou zveřejňo-
vány vždy jednou ročně na výše uvedené adrese po skončení období definovaného ke stanovení charakteristického 
letového dne (průměrný letový den v období největšího leteckého provozu květen – říjen). anoMS má zabudovaný 
i SW umožňující matematické modelování. lze tedy dopředu namodelovat pravděpodobné dopady nově navrže-
ných provozních opatření ke snižování hluku a predikovat budoucí akustickou situaci.

Obr. B5.3.3: Rozmístění stacionárních měřicích stanic a ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně

zdroj: letiště praha, a. s. 

http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/ zivotni-prostredi/hlukova-problematika/monitoring-hluku-new/
http://www.prg.aero/cs/o-letisti-praha/ zivotni-prostredi/hlukova-problematika/monitoring-hluku-new/
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lokality stacionárních měřicích stanic (viz obr. B5.3.3):

1. jeneč, 2. červený újezd, 3. unhošť, 4. pavlov, 5. hostivice, 6. dobrovíz, 7. Kněževes, 8. horoměřice – střed obce, 
9. přední Kopanina, 10. horoměřice – jv okraj, 11. řepy, 12. Bílá hora, 13. Suchdol (některé stanice leží mimo 
hranice hl. města prahy – pozn.)

Tab. B5.3.5: Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmín-
ky charakteristického letového dne v roce 2014

lokalita č.

výsledné hodnoty laeq  
[dB]

laeq, 16 h laeq, 8h

jeneč 1 56,5 52,3

červený újezd 2 50,6 46,5

unhošť 3 52,6 49

pavlov 4 52,6 48,4

hostivice 5 39,8 36,6

dobrovíz 6 52,5 46,1

Knězeves 7 54,4 49,1

horoměřice střed 8 56,9 51,5

přední Kopanina 9 55,4 49,3

horoměřice jv 10 52,1 47,1

řepy 11 43,8 27,3

Bílá hora 12 48,6 31,6

Suchdol 13 54,8 49,7

poznámka:   limitní hodnota pro laeq,16 h = 60 dB

                        limitní hodnota pro laeq, 8 h = 50 dB

u stacionárních stanic umístěných v lokalitách v ochranném hlukovém pásmu mohou být limitní hodnoty překročeny.  
chyba měření byla +/– 2,4 dB. 

zdroj: letiště praha, a. s.

Obr. B5.3.4: Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmín-
ky charakteristického letového dne v roce 2014
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Obr. B5.3.5: Izofony z leteckého provozu v denní době (06-22 h.) vztažené k charakteristickému letovému dni v roce 2014

 pozn.: prostřední kontura o hodnotě 60 dB, což je hodnota hygienického limitu pro denní dobu, ohraničuje území vystavené nad-
limitnímu hluku z leteckého provozu v roce 2014.

zdroj: letiště praha, a. s. 

Obr. B5.3.6: Izofony z leteckého provozu pro noční dobu (22 – 06 h.) vztažené k charakteristickému letovému dni v roce 2014

pozn.: prostřední kontura o hodnotě 50 dB, což je hodnota hygienického limitu pro noční dobu, ohraničuje území vystavené nad-
limitnímu hluku z leteckého provozu v roce 2014. 

zdroj: letiště praha, a. s.

z izofon je patrné, že díky generální opravě hlavní dráhy 06/24, byl v roce 2014 provoz na vedlejší dráze12/30 mi-
nimální. výrazně se zkrátila před a posezónní údržba, zbytek pohybů byl realizován pouze z důvodů nestandard-
ních podmínek znemožňujících provoz na rWy 06/24. tvar izofon odráží dráhovou distribuci v tabulce B 5.3.2. 
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c1 ObyvatelstvO, dOmy a byty

c1.1 ObyvatelstvO
počet obyvatel prahy rostl již od poloviny 17. století prakticky až do roku 1992, kdy kulminoval. Sledujeme-li 
průběžně výsledky periodických cenzů, počet obyvatel se v přepočtu na současné území od prvního sčítání lidu 
(1869) do roku, kdy bylo spočteno nejvíce pražanů (1991), zvýšil 4,5 krát. Během období 1991 až 2001 počet oby-
vatel poklesl, k čemuž došlo poprvé za celou historickou řadu výsledků cenzů. od roku 2002 se počet obyvatel 
prahy opět každoročně mírně zvyšoval až do roku 2010. Stav ke konci roku 2011 je o více než 15,5 tisíc obyvatel 
nižší. to je ovlivněno zahrnutím výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SldB 2011) do výsledného počtu oby-
vatel. v roce 2012 počet obyvatel narostl a v následujícím roce poklesl a přiblížil se stavu v roce 2011. Bylo to 
zejména díky migračnímu úbytku 5 297 osob. Stěhováním tak došlo v roce 2013 k úbytku 4,3 obyvatele na tisíc 
obyvatel středního stavu. v roce 2006 byl poprvé po 26 letech zaznamenán přírůstek přirozeným pohybem (po-
čet narozených byl vyšší než počet zemřelých). to je dáno hlavně vyšším počtem narozených dětí ženám silných 
ročníků sedmdesátých let. od roku 2006 je počet narozených dětí vždy vyšší než počet zemřelých. přirozený 
přírůstek obyvatel v posledních letech mírně narůstá a v roce 2014 činil 2 506 osob. Současný počet obyvatel 
(k 31. 12. 2014) v praze je 1 259 079 obyvatel.

pro populační situaci v praze je tradičně charakteristické neustálé mírné zvyšování průměrného věku obyvatel, 
který je v praze stále vyšší než v čr celkem a nejvyšší ze všech krajů čr. v roce 2014 byl v hl. m. praze průměrný 
věk 42 let oproti 41,6 letům v roce 2010 a oproti 41,5 letům v čr celkem. zastoupení dětí v populaci opět mezi-
ročně mírně narostlo (na 14,5 % obyvatel do 15 let). počet osob v produktivním věku se od roku 2009 do 2013 
mírně snižoval (klesal i jejich procentuální zastoupení), nicméně v roce 2014 bylo zaznamenáno mírné zvýšení. 
Meziročně se také zvyšuje od roku 2009 počet obyvatel starších 64 let, v roce 2014 dosahoval na 18,2 % praž-
ské populace. index stáří v praze (125,8) trvale vysoko překračuje celorepublikový průměr (114,5). jinými slovy, 
v porovnání s čr je v praze vyšší podíl staršího obyvatelstva a naopak nižší zastoupení dětí. index ekonomického 
zatížení (poměr mezi počtem obyvatel v produktivním věku a dětí do 15 let spolu se seniory nad 64 let) se me-
ziročně zvýšil na hodnotu 48,7. na věkovou strukturu populace má vliv především migrace (vystěhování mla-
dých rodin s dětmi do zázemí metropole a naopak přistěhování lidí v produktivním věku, zejména z pracovních 
důvodů). vliv pozitivního vývoje přirozené měny v posledních několika letech je mnohem méně výrazný. v roce 
2014 došlo opět k migračnímu přírůstku 13 372 (oproti roku 2013 - úbytek 5 297 osob). Stěhováním tak došlo 
v  oce 2014 k výraznému přírůstku 10,7 obyvatele na tisíc obyvatel středního stavu. pro migrační situaci v praze, 
v zejména posledním desetiletí, byl charakteristický vysoký migrační obrat, který je dán především značnou 
mobilitou cizích státních příslušníků stěhujících se za prací. od roku 2002 je trvale v praze důsledkem migrace 
za prací jednak zvýšení počtu cizích státních příslušníků v pražské populaci, ale také posuny ve věkové struktuře 
populace. počet cizinců s trvalým pobytem dosáhl v roce 2014 v praze 166 332.

jednoznačně kladným rysem demografického vývoje posledních desetiletí je prodlužování naděje dožití. oby-
vatelé prahy se dožívají nejvyššího věku ze všech krajů čr. v roce 2014 opětovně došlo k mírnému zvýšení na-
děje dožití při narození u žen na 82,46 let a u mužů na 77,52 let. ženy v praze tedy v průměru žijí o 5 let déle 
než muži. vysoké hodnoty naděje dožití v praze bývají přičítány lepší dostupnosti lékařské péče, ale i některým 
příznivějším tendencím ve způsobu života, a to navzdory zhoršeným parametrům životního prostředí. v praze 
je nízká i kojenecká úmrtnost.

další podrobné informace jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány na stránkách českého statistického úřa-
du, praha (www.czso.cz, resp. www.praha.czso.cz Krajská správa čSú v hl. m. praze).

http://www.czso.cz
http://www.praha.czso.cz
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Tab. C1.1: Počet a pohyb obyvatel, 2009–2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

počet obyvatel (k 31. 12.) 2) 1 249 026 1 257 158 1 241 664 1 246 780 1 243 201 1 259 079

- muži 608 316 612 072 602 987 605 484 602 613 610 376

- ženy 640 710 645 086 638 677 641 296 640 588 648 703

cizinci (bez azylantů)1) 148 123 148 447 160 783 162 715 161 004 166 332

Střední stav obyvatelstva 2) 1 242 956 1 251 726 1 237 943 1 243 695 1 244 762 1 251 075

- muži 605 021 609 327 600 786 604 265 604 041 606 436

- ženy 637 935 642 399 637 157 639 430 640 721 644 639

živě narození 14 488 14 792 13 968 14 176 13 867 14 624

zemřelí 12 365 12 266 12 092 12 411 12 149 12 118

přirozený přírůstek 2 123 2 526 1 876 1 765 1 718 2 506

přirozený přírůstek na 1000 obyvatel 1,7 2,0 1,5 1,4 1,4 2,0

přistěhovalí 38 094 33 461 28 291 32 194 30 473 40 332

vystěhovalí 24 402 27 855 22 540 28 843 35 770 26 960

přírůstek stěhováním 13 692 5 606 5 751 3 351 -5 297 13 372

přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel 11,0 4,5 4,6 2,7 -4,3 10,7

celkový přírůstek 15 815 8 132 7 627 5 116 -3 579 15 878

celkový přírůstek na 1000 obyvatel 12,7 6,5 6,2 4,1 -2,9 12,7

zalidnění obyvatel na 1 km2 2 518 2 523 2 502 2 513 2 506 2 538

pozn.:  1) cizinci s trvalým nebo dlouhodobým (občané eu přechodným) pobytem nad 90 dnů, bez občanů s azylem
2) počet obyvatel k 31. 12. 2011 byl navázán na výsledky SldB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky

zdroj: čSú

Tab. C1.2: Věk obyvatelstva, 2009–2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

počet obyvatel k 31. 12. celkem 1 249 026 1 257 158 1 241 664 1 246 780 1 243 201 1 259 079

– ženy 608 316 612 072 602 987 605 484 602 613 610 376

– muži 640 710 645 086 638 677 641 296 640 588 648 703

obyvatelé ve věku   

0–14 155 238 161 294 164 659 170 253 175 353 182 500

– ženy 79 712 82 830 84 555 87 337 89 996 93 643

– muži 75 526 78 464 80 104 82 916 85 357 88 857

obyvatelé ve věku   

15–64 892 744 889 974 863 497 856 494 842 806 846 961

– ženy 447 993 446 499 431 798 428 481 420 646 422 562

– muži 444 751 443 475 431 699 428 013 422 160 424 399

obyvatelé ve věku   

65 a více let včetně nezjištěno 201 044 205 890 213 508 220 033 225 042 229 618

– ženy 80 611 82 743 86 634 89 666 91 971 94 171

– muži 120 433 123 147 126 874 130 367 133 071 135 447

průměrný věk obyvatel celkem 41,6 41,6 41,9 41,9 42,0 42,0

– ženy 39,8 39,9 40,2 40,3 40,4 40,4

– muži 43,2 43,2 43,4 43,4 43,5 43,4

Střední délka života   

– ženy 76,25 76,28 76,46 76,99 77,32 77,52

– muži 80,84 81,23 81,66 81,83 82,08 82,46

pozn.: počet obyvatel k 31. 12. 2011 byl navázán na výsledky SldB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky.

zdroj:  čSú
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Obr. C1.1: Počet obyvatel k 31.12., 1990–2014

pozn.: počet obyvatel k 31. 12. 2011 byl navázán na výsledky SldB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky.

zdroj: čSú 

Obr. C1.2: Průměrný věk, 1995–2014

pozn.: počet obyvatel k 31. 12. 2011 byl navázán na výsledky SldB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky. 

zdroj: čSú
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Obr. C1.3: Střední délka života 1995–2014

pozn.: počet obyvatel k 31. 12. 2011 byl navázán na výsledky SldB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky.

zdroj: čSú

Obr. C1.4: Věkové složení obyvatelstva 1991, 2014

zdroj: čSú
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Obr. C1.5: Hustota zalidnění v městských částech Prahy, 2014

zdroj:  čSú

Obr. C1.6: Přírůstky a úbytky obyvatelstva v městských částech Prahy, 2014

zdroj:  čSú
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Tab. C1.3: Obyvatelstvo, domy a byty v městských částech Prahy, 2014
městská část

rozloha
[ha]

k 31. 12. 
2014

Obyvatelstvo domy byty

kód název

počet 
obyv. 

k 31. 12. 
2014

přírůstek 
celkem

počet 
obyv. 

k 31. 12. 
2014"

přírůstek 
celkem

hustota 
obyv.

na 1 km2

2014

trvale
obydlené

hl. m. praha celkem 49 615 1 243 201 -3 579 1 259 079 15 878 2 538 93 412 546 060

500054 praha 1 554 29 223 -192 29 586 363 5 342 1 953 12 170

500089 praha 2 419 48 586 -611 49 158 572 11 746 2 201 21 785

500097 praha 3 648 71 023 -386 72 041 1018 11 114 2 993 34 029

500119 praha 4 2 420 126 944 -689 128 063 1119 5 292 8 804 61 622

547042 praha-Kunratice 810 8 755 12 9 172 417 1 133 1 399 3 440

500143 praha 5 2 750 80 931 -512 82 159 1228 2 988 6 098 35 916

539678 praha-Slivenec 759 3 252 126 3 349 97 441 904 1 028

500178 praha 6 4 152 98 261 -183 99 520 1259 2 397 8 921 44 730

547140 praha-lysolaje 248 1 378 -65 1 414 36 571 266 517

547158 praha-nebušice 368 3 242 28 3 279 37 891 748 957

539589 praha - přední Kopanina 327 708 -8 726 18 222 147 193

547271 praha-Suchdol 514 6 689 22 6 868 179 1 337 1 227 2 416

500186 praha 7 709 41 699 27 42 381 682 5 973 1 461 19 140

547328 praha-troja 337 1 210 -18 1 234 24 366 240 439

500208 praha 8 2 179 102 261 -812 103 031 770 4 728 5 770 46 668

538124 praha-Březiněves 338 1 371 65 1 411 40 417 343 376

547298 praha-Ďáblice 738 3 538 55 3 617 79 490 775 1 200

547301 praha - dolní chabry 499 3 860 24 3 955 95 793 1 015 1 395

500216 praha 9 1 331 53 981 200 55 569 1 588 4 175 2 319 25 055

500224 praha 10 1 861 108 477 -597 108 993 516 5 858 6 822 52 976

547034 praha 11 979 76 792 -259 77 047 255 7 867 2 731 32 736

538400 praha-Křeslice 344 966 8 975 9 284 284 305

539724 praha-šeberov 500 2 975 -31 3 059 84 612 763 1 008

539791 praha-újezd 370 2 831 19 2 871 40 775 415 1 188

547107 praha 12 2 333 54 331 -132 54 550 219 2 339 3 259 22 895

547051 praha-libuš 523 9 817 93 10 034 217 1 917 1 236 3 459

539694 praha 13 1 320 60 555 -25 61 205 650 4 638 2 449 24 106

539635 praha-řeporyje 990 4 123 83 4 315 192 436 888 1 500

547361 praha 14 1 352 45 324 -241 45 741 417 3 383 3 097 18 514

538175 praha - dolní počernice 576 2 261 31 2 340 79 406 608 831

547387 praha 15 1 025 31 139 73 31 860 721 3 109 1 794 13 783

547379 praha - dolní Měcholupy 466 2 439 48 2 603 164 559 448 865

538205 praha-dubeč 860 3 639 86 3 656 17 425 734 1 168

547395 praha-petrovice 179 6 041 -10 6 021 -20 3 370 388 2 348

547409 praha-štěrboholy 297 2 084 26 2 107 23 709 393 750

539601 praha 16 930 8 138 7 8 284 146 890 1 377 3 154

539449 praha-lipence 825 2 600 77 2 632 32 319 769 962

539465 praha-lochkov 272 676 14 683 7 251 186 257

547115 praha - velká chuchle 603 2 266 51 2 324 58 385 577 932

539864 praha-zbraslav 985 9 745 87 9 847 102 999 1 477 3 895

547174 praha 17 325 24 929 -141 24 802 -127 7 624 1 128 9 958
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městská část
rozloha

[ha]
k 31. 12. 

2014

Obyvatelstvo domy byty

kód název

počet 
obyv. 

k 31. 12. 
2014

přírůstek 
celkem

počet 
obyv. 

k 31. 12. 
2014"

přírůstek 
celkem

hustota 
obyv.

na 1 km2

2014

trvale
obydlené

539899 praha-zličín 717 5 565 238 5 923 358 826 558 2 330

547417 praha 18 561 17 725 159 18 553 828 3 309 624 7 769

547310 praha-čakovice 1 018 10 063 37 10 347 284 1 016 1 400 3 702

547344 praha 19 600 6 784 -24 6 889 105 1 148 929 2 666

538736 praha-Satalice 380 2 427 -26 2 470 43 650 597 754

539007 praha-vinoř 600 3 966 41 4 053 87 676 699 1 434

538213 praha 20 1 694 15 140 75 15 201 61 898 2 408 5 440

538949 praha 21 1 015 10 466 70 10 705 239 1 055 2 236 3 573

538060 praha-Běchovice 683 2 715 -1 079 2 598 -117 380 472 736

538302 praha-Klánovice 589 3 334 60 3 387 53 575 865 1 132

538353 praha-Koloděje 376 1 449 46 1 453 4 387 407 458

538931 praha 22 1 562 9 838 376 10 219 381 654 1 574 3 755

538078 praha-Benice 277 577 13 626 49 226 193 205

538361 praha-Kolovraty 650 3 468 58 3 536 68 544 845 1 201

538388 praha-Královice 496 315 7 327 12 66 110 124

538531 praha-nedvězí 381 309 20 310 1 81 88 115

zdroj: čSú

Tab. C1.4: Byty - vývoj vybraných ukazatelů hl. m. Prahy podle SLDB v letech 1980–2011 (přepočteno na území 
kraje platné k 26. 3. 2011*)

1980 1991 2001 2011

Byty celkem 461 984 516 293 551 243 587 832 

obydlené 448 741 495 804 496 940 542 168 

neobydlené 13 243 20 489 54 303 45 664 

podíl neobydlených bytů [%] 2,9 4,0 9,9 7,8 

obydlené byty podle druhu domu:

v rodinných domech 59 757 58 836 63 642 72 471 

v bytových domech 384 646 433 672 430 234 464 768 

podíl bytů v rodinných domech [%] 13,3 11,9 12,8 13,4 

obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu [%]

ve vlastním domě .  10,8 11,2 11,1 

v osobním vlastnictví .  0,9 11,0 28,6 

nájemní .  66,0 47,2 34,0 

družstevní .  19,5 13,0 12,8 

obydlené byty podle převládajícího způsobu vytápění [%]

ústřední .  60,2 65,9 72,2 

etážové .  10,5 9,2 9,7 

kamna .  28,4 22,5 12,4 

počet osob na 1 obydlený byt 2,62 2,44 2,33 2,24 

*) všechny údaje jsou uvedeny podle místa trvalého pobytu, pouze data o domácnostech, domech a bytech v roce  2011 jsou vy-
počtena podle místa pobytu obvyklého.

 zdroj: čSú, Sčítání lidu, domů a bytů, 2011



Praha – Životní prostředí 2014

C2 StatiStiKy zdraví oByvatelStva

208

c2 statistiky Zdraví Obyvatelstva
počet evidovaných obyvatel v praze se od roku 2002 opět zvyšuje (ve druhé polovině 90. let docházelo ke snižování 
počtu obyvatel). zvýšení porodnosti v posledních letech může být důsledkem realizace odkládaného mateřství sil-
ných ročníků žen narozených v sedmdesátých letech. počet potratů od počátku 90. let s drobnými výjimkami po roce 
2006 trvale klesal. Snižuje se také podíl umělých přerušení těhotenství. Kojenecká a novorozenecká úmrtnost je již na 
velmi nízkých hodnotách – v roce 2014 zemřelo v praze 1,1 ‰ kojenecká úmrtnost a 0,6 ‰ novorozenecká úmrtnost.  

počet zemřelých celkem a na 1 000 obyvatel zůstává v posledních letech víceméně konstantní. Standardizovaná 
úmrtnost v praze je výrazně nižší než hodnoty za čr. Standardizovaná úmrtnost vykazuje v dlouhodobém vývo-
ji u obou pohlaví klesající trend. Standardizovaná úmrtnost žen je v praze i v ostatních krajích výrazně nižší než 
úmrtnost mužů. nejčastější skupinou příčin úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy (v čele s ostatními ischemickými 
nemocemi srdečními a cévními nemocemi mozku) a dále novotvary. počet zemřelých na novotvary na 100 000 
obyvatel v dlouhodobém vývoji klesá, i přestože v roce 2014 zaznamenal nepatrný nárůst. zvyšuje se průměrný věk 
i střední délka života u mužů i žen. incidence zhoubných novotvarů (zn) na 100 000 obyvatel se mírně zvyšuje. Kar-
cinom průdušnice, průdušky a plic (c33–34) je jedním z nejčastějších zn 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 dlouhodobě 
rostla, nyní začíná stagnovat. nejrozšířenějším zhoubným novotvarem, kromě zn kůže, je u mužů zn prostaty (c61). 
u žen je na prvním místě incidence zn prsu (c50). 

další podrobné informace jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány na stránkách ústavu zdravotnických infor-
mací a statistiky čr (http://www.uzis.cz).

Tab. C2.1: Narození, potraty, zemřelí, 2009–2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014

narození celkem 14 514 14824 14002 14 233 13 913 14 665

           z toho živě narození 14 488 14792 13968 14 176 13 867 14 624

živě narození na 1000 obyv. 11,7 11,8 11,3 11,4 11,2 11,7

potraty celkem 4 532 4427 4431 4 171 4 239 4 074

  z toho samovolné 1 334 1362 1292 1 211 1 329 1 376

                miniinterupce 2 299 2205 2264 2 115 2 084 1 906

                jiné legální upt*) 811 779 787 776 738 714

potraty na 1000 obyvatel 3,6 3,5 3,6 3,4 3,4 3,3

potraty na 100 narozených 31,2 29,9 31,6 29,3 30,6 27,8

zemřelí absolutně 12 365 12266 12092 12 411 12 149 12 118

                na 1000 obyvatel 9,9 9,8 9,8 10,0 9,8 9,7

Kojenecká úmrtnost [‰] 2,3 2,7 1,9 1,6 1,6 1,1

novorozenecká úmrtnost [‰] 1,2 1,9 1,3 0,8 1,0 0,6

*) upt = umělé přerušení těhotenství
zdroj: čSú, úziS čr

Tab. C2.2:  Zemřelí podle vybraných příčin smrti na 100 000 obyvatel, 2009–2014
příčina smrti (mkn-10) *) 2009 2010 2011 2012 2013 2014

novotvary 279,7 270,7 251,3 257,7 257,6 264,5

nemoci endokrinní, výživy a přemě-
ny látkové

16,7 15,4 20,0 20,5 36,8 33,7

nemoci oběhové soustavy 456,8 468,6 478,2 480,7 449,9 434,4

nemoci dýchací soustavy 57,8 51,7 54,8 54,7 61,8 52,8

nemoci trávicí soustavy 43,7 43,5 39,7 40,7 37,2 39,2

nemoci močové a pohlavní soustavy 8,9 16,0 11,6 12,5 10,7 10,9

vnější příčiny (poranění a otravy) 51,7 50,9 49,2 46,6 43,2 48,4

ostatní příčiny smrti 79,5 63,1 72,0 84,5 80,1 84,7

celkem 994,8 979,9 976,8 997,9 977,2 968,6

*) desátá decenální revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
zdroj: čSú, úziS čr

http://www.uzis.cz


Praha – Životní prostředí 2014

C2StatiStiKy zdraví oByvatelStva

209

Obr. C2.1: Živě narození, potraty a zemřelí na 1000 obyvatel, 1995–2014

zdroj čSú

Obr. C2.2: Struktura úmrtnosti podle příčin smrti, 1995 a 2014

zdroj čSú
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Obr. C2.3: Vývoj standardizované úmrtnosti na 100 000 obyvatel evropské standardní populace, 1982–2014

zdroj: úziS čr

Tab. C2.3: Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace, 2012–2014

kapitola (mkn-10)
2012 2013 2014

muži ženy muži ženy muži ženy

i. některé infekční a parazitární nemoci 2 018 2 117 2 682 2 698 2 758 2 752

ii. novotvary 8 152 9 114 8 800 10 753 8 992 10 660

iii. nemoci krve, krvetvorných orgánů a  imunity 533 699 606 767 683 900

iv. nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 146 3 055 2 457 3 647 2 749 4 134

v. poruchy duševní a poruchy chování 1 951 1 987 1 926 1 982 2 074 2 147

vi. nemoci nervové soustavy 2 798 2 435 3 001 2 645 3 039 2 632

vii. nemoci oka a očních adnex 1 040 1 550 1 050 1 395 1 086 1 223

viii. nemoci ucha a bradavkového výběžku 618 641 686 753 786 795

ix. nemoci oběhové soustavy 15 580 12 736 16 357 13 447 16 453 13 488

x. nemoci dýchací soustavy 6 017 4 812 7 108 5 631 7 205 5 881

xi. nemoci trávicí soustavy 8 774 8 601 10 002 8 975 10 115 9 481

xii. nemoci kůže a podkožního vaziva 1 045 933 1 193 1 023 1 232 1 027

xiii. nemoci svalové a kosterní soustavy a poj. tkáně 5 757 7 529 6 357 8 457 7 035 9 220

xiv. nemoci močové a pohlavní soustavy 4 751 10 626 5 119 12 379 5 245 12 259

xv. těhotenství, porod a šestinedělí x 12623 x 18 659 x 19 609

xvi. některé stavy vzniklé v perinatálním období 1 608 1 323 1 356 1 151 1 024 911

xvii. vrozené vady, deformace a chromos. abnormality 719 503 892 537 933 585

xviii. příznaky, znaky a  nálezy nezařazené jinde 3 017 3 816 3 126 3 804 3 296 4 001

xix. poranění, otravy a  následky vnějších příčin 8 109 7 727 8 655 8 568 9 114 8 974

xxi. faktory ovlivňující zdr. stav a kontakt se zdr. službami 6 952 10 367 10 009 13 142 11 370 14 204

celkem 81 585 103 194 91 382 120 413 95 189 124 883

pozn.: hospitalizovaní v nemocnicích v celé čr s bydlištěm v hl. m. praze. počet hospitalizovaných podle příčin lze sledovat buď 
podle trvalého bydliště nebo podle sídla zdravotnického zařízení. o zdravotním stavu obyvatelstva příslušného územního celku 
nejlépe vypovídají počty pacientů dle trvalého bydliště.

zdroj: úziS čr, národní registr hospitalizovaných
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Tab. C2.4: Incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ (MKN-10 dg. C00-C97 a D00-D09), 2005–2014

rok

hlášená onemocnění

absolutně na 100 000 obyvatel

muži ženy celkem muži ženy celkem

2005 4 311 4 355 8 666 765,5 710,5 736,8

2006 4 449 4 378 8 827 783,3 711,1 745,8

2007 4 567 4 618 9 185 792,6 744,5 767,7

2008 4 555 4 708 9 263 766,8 745,8 756,0

2009 4 738 4 634 9 372 783,1 726,4 754,0

2010 5 048 4 878 9 926 828,5 759,3 793,0

2011 5 108 4 921 10 029 850,2 772,3 810,1

2012 5 137 5 099 10 236 850,1 797,4 823,0

2013 5 281 5 408 10 689 874,3 844,0 858,7

2014 5 408 5 357 10 765 891,8 831,0 860,5

zdroj: úziS čr, národní onkologický registr

Obr. C2.4: Vývoj počtu zemřelých na zhoubné novotvary (MKN-10 dg. C00-C97) na 100 000 obyvatel, 1995–2014

zdroj: úziS čr, národní onkologický registr čr

Obr. C2.5: Počet hlášených zhoubných novotvarů a novotvarů in situ (MKN-10 dg. C00-D09), 1980–2014
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b) Na 100 000 obyvatel

zdroj: úziS čr, národní onkologický registr

Obr. C2.6: Počet vybraných hlášených zhoubných novotvarů na 100 000 obyvatel, 1995–2014
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c19-c21 zn rektosigmoidálního spojení, rekta, řiti a řitního kanálu c61  zn prostaty

zdroj: úziS čr, národní onkologický registr
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c3 Zdraví a živOtní prOstředí – systém mOnitOrOvání Zdra-
vOtníhO stavU Obyvatelstva ve vZtahU k živOtnímU prOstředí
životní prostředí je spolu s výživou jednou z nejrozsáhlejších determinant zdraví člověka. proto je nezbytné 
sledovat zdravotní rizika a dopady znečištěného životního prostředí na lidský organismus. Stěžejním monitoro-
vacím programem v česku je od roku 1994 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva čr ve vztahu 
k životnímu prostředí, který je realizován na základě usnesení vlády české republiky č. 369/1991 Sb., je obsažen 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a zároveň je jednou z priorit akčního plánu zdraví a život-
ního prostředí české republiky. Systém monitorování přestavuje koordinovaný systém sběru údajů, zpracování 
a hodnocení informací o expozici obyvatel chemickým látkám a fyzikálním faktorům ze životního prostředí, 
a o souvisejících zdravotních rizicích. výsledky jsou každoročně publikovány ve zprávách, které jsou pro od-
bornou i širší veřejnost k dispozici na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu v praze na adrese   
http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi.

c3.1 OvZdUŠí a Zdraví
údaje o znečištění ovzduší použité pro hodnocení vlivu na zdraví pocházejí ze 17 pražských měřicích stanic (pro-
vozovaných čhMú a zdravotními ústavy), na kterých jsou v antropogenní vrstvě atmosféry sledovány koncent-
race škodlivin. dlouhodobě přetrvávajícím problémem v pražské aglomeraci jsou především látky, jejichž emise 
do ovzduší jsou přímo svázány s dopravou a s procesy s ní spojenými, tj. primární spalovací emise a ostatní emise 
(resuspenze, otěry, koroze atd.). v sídlištních celcích jsou pak tyto emise kombinovány například s emisemi z cen-
trálního zásobování teplem, a v okrajových částech města se může přidávat vliv lokálních topenišť.  

Tab. C3.1: Srovnání průměrných ročních hmotnostních koncentrací některých látek v Praze s odhadem průměr-
né hodnoty v městském prostředí v ČR a s hodnotami měřenými na pozaďových stanicích ČR

2014
nO2 

[µg/m3]
pm10 

[µg/m3]
pm2,5 

[µg/m3]
bap 

[ng/m3]
ni 

[ng/m3]
as (v pm10) 

[ng/m3]

Městské lokality čr 20,0 25,5 19,7 1,42 0,77 1,63

praha 31,9 27,7 18,1 1,03 0,81 2,08

pozaďové stanice čr   6,8 17,2 13,6 0,48 0,32 0,90

zdroj: Szú

v porovnání s rokem 2013 se v roce 2014 ve většině sledovaných parametrů kvalita venkovního ovzduší mírně 
zlepšila. Kvalita ovzduší je, při víceméně stabilizované emisní zátěži, významněji ovlivňována meteorologickými 
podmínkami; v posledním období s vyšší četností excesů a rychlých změn počasí zahrnujících dlouhodobější 
suchá období vysokých teplot či krátká období intenzivních srážek; pokračuje trend snížení počtu zimních in-
verzních situací.  S vyšší četností slunných dnů s teplotami nad 30 oc narůstá i počet dnů se zvýšenými koncen-
tracemi přízemního ozónu. 

v roce 2014 byly v praze imisní limity překračovány u suspendovaných částic frakce pM10 (doporučený nejvyš-
ší počet hodnot nad denní imisní limit byl překročen na 6 stanicích), no2 (2 stanice) a benzo[a]pyrenu (pau) 
(1 stanice). v pražské aglomeraci je významnou, i když ne nadlimitní, zátěž venkovního ovzduší suspendovaný-
mi částicemi frakce pM2,5. hodnoty měřené na dopravně exponovaných stanicích (legerova, Strahovský tunel, 
Svornosti) dlouhodobě zůstávají na zvýšené úrovni. přes významný podíl plynofikace zůstává nezanedbatelnou 
zátěž ovzduší z lokálních malých zdrojů, zvláště v okrajových městských částech; lokálně jsou měřeny zvýšené 
hodnoty arsenu a benzo[a]pyrenu. přitom se jedná o zdravotně nejzávažnější polutanty, u kterých navíc dochází 
k nejvýznamnějšímu čerpání imisního (potenciálně expozičního) limitu. 

expozice obyvatel oxidu uhelnatému (na úrovni 450 až 800 µg/m3/rok, kde výjimku tvoří významně dopravně 
exponované lokality – dopravní „hot-spots“) a/nebo oxidu siřičitému z venkovního ovzduší je v praze již dlouho-
době víceméně zdravotně nevýznamná. v případě ozónu, s rozmezím ročních průměrů na pražských stanicích 
(29 až 40 µg/m3/rok), tvoří výjimku případná letní dlouhodobější období nepříznivých rozptylových podmínek.

hodnoty ročních aritmetických průměrů oxidu dusičitého (no2) se na pražských stanicích pohybovaly od 20 
až 28 µg/m3 v méně dopravou zatížených lokalitách, přes 24 až 41 µg/m3 v dopravně významně zatížených 
lokalitách, až k 51 µg/m3 na dopravní „hot-spot“ stanici (praha 2 legerova). pole zvýšených hodnot má plošný 
charakter, zvláště ve středu města, kde je vyšší hustota komunikací a dopravní infrastruktury. 

http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi
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roční aritmetický průměr koncentrací suspendovaných částic frakce pM10 se v roce 2014 pohyboval v rozpětí od 
19 do 36 µg/m3. Kritérium překročení ročního imisního limitu (> 40 µg/m3 nebo více než 35 překročení 50 µg/
m3/24 hodin za rok) bylo naplněno na 6 ze 17 do hodnocení zahrnutých měřicích stanic, a to především v do-
pravně zatížených lokalitách (legerova ulice, průmyslová ul. Svornosti aj.). překročení kritéria pro roční limit, 
způsobuje právě vyšší četnost překračování 24 hodinových imisních limitů, a to nejenom v praze. přitom je 
prokázáno, že krátkodobě zvýšené denní koncentrace suspendovaných částic pM10 způsobují nárůst celkové 
nemocnosti i úmrtnosti, zejména na onemocnění srdce a cév, zvýšení kojenecké úmrtnosti, zvýšení výskytu 
kašle a  ztíženého dýchání, zejména u astmatiků. Mezi prokázané účinky dlouhodobě zvýšených koncentrací 
patří snížení plicních funkcí u dětí i dospělých, zvýšení nemocnosti na onemocnění dýchacího ústrojí a výskytu 
symptomů chronického zánětu průdušek, zkrácení délky života zejména z důvodu vyšší úmrtnosti na choroby 
srdce a cév a i na rakovinu plic. na základě hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel prahy lze 
odhadovat, že znečištění suspendovanými částicemi frakce pM10 přispívá ke zvýšení výskytu příznaků zánětu 
průdušek a dalších respiračních symptomů u dětí. odhad podílu předčasně zemřelých v důsledku znečištění 
ovzduší suspendovanými částicemi pM10 v praze činí zhruba 6,7 % z celkového počtu zemřelých, což odpovídá 
přibližně 700 osobám (při použití střední „pražské“ průměrné roční koncentrace 27,7 µg/m3, dále odhadu za-
stoupení frakce pM2,5 ve frakci pM10 na hladině 75 % a po vyloučení zemřelých na vnější příčiny). to je srovnatelné 
s lety 2012 a 2013. pro tento odhad dopadů dlouhodobé expozice suspendovaným částicím byly použity závěry 
projektu Who hrapie, který ve zprávě z roku 2013 formuluje doporučení pro použití funkce koncentrace a účin-
ku pro aerosol, ozón a oxid dusičitý. podle něj nárůst průměrné roční koncentrace jemné frakce suspendovaných 
částic pM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace nad 30 let o 6,2 % (relativní riziko (rr) 
- 1,062 (interval spolehlivosti 95% ci 1,040-1,083)).

hmotnostní koncentrace vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (pau), byly v roce 2014 hodnoceny 
na dvou pražských stanicích (dopravně a lokálními topeništi zatížená stanice v praze 10 v areálu Szú a městská 
pozaďová stanice v praze 4 v libuši). roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu dlouhodobě kolísají okolo 
hodnoty imisního limitu (v roce 2014 byl aritmetický průměr 0,95 v Szú a 1,07 ng/m3 v libuši; hodnota imisního 
limitu 1 ng/m3 tak byla na této městské stanici těsně překročena. referenční roční koncentrace stanovená Szú 
pro benzo[a]antracen (10 ng/m3) byla čerpána v rozmezí 8 % (stanice v Szú) a 15 % (stanice v praze 4 libuši). 

porovnáním potenciálního karcinogenního účinku, stanoveným mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny 
(iarc Who) různých zástupců polycyklických aromatických uhlovodíků (pau) v měřené směsi pau se zdravotní 
závažností jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe prozkoumaných karcinogenních pau – benzo[a]pyrenu (Bap), lze 
vyjádřit karcinogenní potenciál směsi v ovzduší pomocí toxického ekvivalentu (teQ Bap). Karcinogenní poten-
ciál směsi pau spočtený pro pražské stanice je dlouhodobě přibližně dvojnásobný ve srovnání s hodnotou na 
pozaďových stanicích v čr.  zároveň je srovnatelný s hodnotami nalézanými na ostatních městských stanicích 
v čr a až řádově nižší než na stanici v průmyslové ostravsko-karvinské oblasti Moravskoslezského kraje. 

úroveň znečištění ovzduší těžkými kovy v období let 1995 až 2014 je stabilní bez významnějších výkyvů, až na 
hodnoty arsenu v některých okrajových částech města a postupný pokles hodnot niklu. dobrá shoda hodnot 
ročního aritmetického a geometrického průměru u chrómu, manganu, niklu, kadmia a olova svědčí o relativní 
stabilitě a homogenitě měřených imisních hodnot. Specifickým případem je vývoj koncentrací arsenu, který 
indikuje přetrvávající až lokálně narůstající význam spalování fosilních paliv v lokalitách s majoritním zastoupe-
ním domácích topenišť; dokladem je roční průměrná koncentrace na stanici v praze 5 řeporyjích, kde hodnota 
5,2 ng as/m3/rok představuje 87 % imisního limitu (6 ng/m3/rok).

teoretické zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění v důsledku expozice karcinogenním lát-
kám v pražském ovzduší bylo hodnoceno pro celoživotní expozici arzénu, niklu a polycyklickým aromatickým 
uhlovodíkům. odhad zvýšení celkového individuálního karcinogenního rizika v důsledku znečištění ovzduší 
v pražské aglomeraci v roce 2014 se pohyboval na úrovni 9 × 10-5 (tj. zhruba 9 případů na 100 000 obyvatel) pro 
celoživotní expozici této koncentrační hladině (70 let). největší příspěvek k riziku představuje expozice benzo[a]
pyrenu (přibližně 96% podíl na celkovém karcinogenním riziku). při počtu obyvatel prahy 1 251 075 (střední 
hodnota v roce 2014) se celkové karcinogenní riziko vyjádřené jako teoretické zvýšení počtu nádorových one-
mocnění v důsledku znečištění ovzduší pohybovalo na úrovni přibližně 2 přídatných případů za rok, podobně 
jako v letech 2011 až 2013.

.
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Obr. C3.1: Srovnání rozpětí teoretického odhadu pravděpodobnosti zvýšení počtu nádorových onemocnění 
z přijmu As, Ni a BaP z venkovního ovzduší v Praze v roce 2014

pozn.: riziko 1,0e-03 (dtto 10-3, 1 z 1000) znamená pravděpodobnost zvýšení počtu nádorových onemocnění o 1 případ na 1 000 
osob, 1,0e-07 o 1 případ na 10 mil. osob atp.

avg – roční aritmetický průměr koncentrace v ovzduší, 

v roce 2013 sice zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (iarc), na základě nezávislé analýzy více než 1 000 studií, 
znečištěné venkovní ovzduší i suspendované částice jako jeho složku, mezi prokázané karcinogeny pro člověka do skupiny 1, ale 
tento fakt se prozatím neodrazil v doporučeních pro kvantitativní hodnocení rizika.

zdroj: Szú 

c3.2 kvalita pitné vOdy 
podle zákona o ochraně veřejného zdraví musí každý výrobce a distributor pitné vody kontrolovat pravidel-
ně její kvalitu. další kontroly pak provádějí krajské hygienické stanice v rámci nezávislého dozoru. všechny vý-
sledky z kontrol jsou povinně zasílány do centrální databáze jakosti vody. na tomto principu je samozřejmě 
také sledována kvalita pitné vody v distribučních sítích veřejného vodovodu v praze, včetně malých vodovodů 
v okrajových částech hlavního města. Kontrola je zaměřena na jakost vody „na kohoutku“ u spotřebitele. jakost 
dodávané pitné vody je hodnocena podle platného znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví čr č. 252/2004 Sb.

v roce 2014 bylo v rámci kontrol všech vodovodů na území hl. m. prahy získáno celkem 1 542 odběrů (53 722 
výsledků (hodnot) ukazatelů jakosti pitné vody), z toho 52 351 (97,5 %) od provozovatelů a 1 371 (2,5 %) od hy-
gienické služby v rámci státního zdravotního dozoru. nedodržení nejvyšší mezní hodnoty (nMh) pro zdravotně 
významné ukazatele bylo zjištěno v 8 případech – jednalo se o překročení limitu pro dusičnany (3x), intestinální 
enterokoky (2x), nikl (2x) a chrom (1x). Mezní hodnota (Mh) organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody, kam je 
řazena pach, chuť, barva a zákal, nebyla dodržena v 24 nálezech. Kromě toho došlo k 8 případům překročení Mh 
ukazatele železo, jednou v případě konduktivity, stejně tak chloridů a celkového organického uhlíku. z mikrobio-
logických a biologických ukazatelů limitovaných mezní hodnotou bylo nalezeno 120 překročení (13x koliformní 
bakterie, 43x počet kolonii při 22°c , 61x počet kolonii pří 36°c, 2x clostridium perfringens, 1x živé organismy).

u těch kontaminantů, které mají stanoven přijatelný, či tolerovatelný expoziční limit bylo provedeno hodnocení 
expozice obyvatelstva z konzumace pitné vody. při hodnocení se vycházelo z předpokladu, že každý občan vy-
pije denně v průměru 1 litr pitné vody ze sítě veřejného zásobování. výsledky v podobě podílu denního příjmu 
kontaminantů pitím pitné vody z vodovodu na celkovém přijatelném či tolerovatelném příjmu jsou uvedeny na 
obrázku, ze kterého je patrné, že jednoznačně dominuje expozice dusičnanům. ta stejně jako v předchozím roce 
dosahovala pro pražského obyvatele i v roce 2014 zhruba 10 % denního přijatelného příjmu. expozice ostatním 
škodlivinám byla v obou letech ještě na mnohem nižší úrovni.

1,00E-07 1,00E-06 1,00E-05 1,00E-04 1,00E-03

BaP

Ni

As AVG Praha AVG ČR pozadí ČR

As 2,45E-06 3,12E-06 1,35E-06

Ni 2,92E-07 3,08E-07 1,22E-07

BaP 1,24E-04 8,96E-05 3,31E-05
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Obr. C3.2: Procento čerpání celkového expozičního limitu pro jednotlivé škodliviny pitím pitné vody z vodovodu, 
Praha, 2013

zdroj: Szú

c3.3 rekreační vOdy
Kvalita koupacích vod v praze byla v průběhu celé koupací sezóny sledována na třech nádržích s povrchovou 
vodou, jednom koupališti s vlastním podzemním zdrojem a jednom koupališti se systémem přírodního způ-
sobu čištění vody (tzv. přírodním biotopem). všech pět lokalit má statut přírodního koupaliště. to znamená, že 
mají provozovatele, který se stará o čistotu, hygienické zázemí, pravidelné laboratorní odběry koupací vody atd. 
v roce 2014 nebylo kvůli opakovanému vypouštění nádrže majitelem sledováno tradiční koupaliště na rybníku 
šeberák v praze-Kunraticích.

z hlediska výskytu fytoplanktonu (sinic a řas) na tom byl v koupací sezóně 2014 nejlépe rybník Motol, kde byla 
voda hodnocena po celou sezónu stupněm 1. Sinice zaznamenány byly jen v některých odběrech a nikdy nepře-
kročily limity stanovené legislativou. výskyt fytoplanktonu na dalších dvou koupalištích byl ve srovnání s Moto-
lem řádově vyšší. v nádrži džbán však až na jednu výjimku počátkem sezóny nebyly zaznamenány sinice a proto 
byla kvalita vody hodnocena poměrně dobře - převážně stupněm 2 (voda vhodná ke koupání s mírně zhorše-
nými vlastnostmi). na hostivařské nádrži (obr. 3) se sice sinice vykytovaly již od konce června, ale na rozdíl od 
jiných sezón jejich počty během léta již významně nerostly, takže voda byla převážně hodnocena „jen“ stupněm 
tři (zhoršená jako vody).

přírodní koupaliště divoká šárka se skládá ze dvou různě velkých betonových nádrží (bazénů) s vlastním kvalit-
ním zdrojem vody. po celou dobu koupací sezóny byla voda vhodná pro koupání (viz tab. 3.2). rovněž po sezónu 
byla voda vhodná ke koupání i v nově otevřeném přírodním biotopu v radotíně.

aktuální informace o kvalitě vody v průběhu koupací sezóny lze nalézt na webových stránkách hygienické sta-
nice hlavního města prahy – http://www.hygpraha.cz (rubrika přírodní koupaliště).
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Tab. C3.2: Souhrnné hodnocení pražských koupacích vod v roce 2014. Koupaliště na přírodních nádržích (první tři uvedené) 
byly hodnoceny podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb., koupaliště Divoká Šárka a přírodní biotop Radotín podle meto-
dického hodnocení SZÚ

týden roku 2014

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Koupaliště Motol

Koupaliště džbán

Koupaliště hostivař

Koupaliště divoká 
šárka

přirodní biotop 
radotín

 Voda vhodná ke koupání (1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovu-
jícími smyslově postižitelnými vlastnostmi

 Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (2) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů 
při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat

 Zhoršená jakost vody (3) - mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých 
jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat

 Voda nevhodná ke koupání (4) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání ne-
lze doporučit zejména pro citlivé jedince (tzn. zejména děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem)

 Voda nebezpečná ke koupání – zákaz koupání (5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, 
vyhlašuje se zákaz koupání

Zdroj: SZÚ

Obr. C3.3: Snížený stav vody u mola na koupališti na Hostivařské nádrži 1. 7. 2013. Za normálních podmínek 
dosahuje hladina o zhruba metr výše.

zdroj: Szú
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Obr. C3.4: Pro vstup do vody při nižším stavu hladiny zhruba v první polovině koupací sezóny na Hostivařské nádrži 
bylo nutno místy překonat bahnité úseky (8. 7. 2013).

zdroj: Szú

Obr.C3.5: V případě příznivého počasí se na Hostivařské nádrži koupe velký počet osob (7. 7. 2014)

zdroj: Szú
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c3.4 biOlOGický mOnitOrinG člOvĚka
hlavní město praha je od roku 2005 zařazeno mezi oblasti, v nichž probíhá národní biomonitoring expozice 
toxickým látkám z prostředí. v roce 2014 byly monitorovací aktivity zaměřeny na sledování obsahu vybraných 
organických látek v mateřském mléku a na obsah rtuti ve vlasech žen-matek. v mléku byly analyzovány bro-
mované zpomalovače hoření (Bfr), perfluorované sloučeniny (pfc), indikátorové kongenery polychlorovaných 
bifenylů (pcB) a vybrané organochlorované pesticidy, jako je hexachlorbenzen (hcB), izomery hexachlorcyklo-
hexanu (hch) a suma izomerů dříve používaného pesticidu ddt.

Kritériem pro výběr matek-rodiček byla minimální doba pobytu v dané lokalitě alespoň 1 rok, věk minimálně 18 let 
a kojení pouze jednoho novorozence (ne dvojčat či vícerčat). v roce 2014 byly odběry biologického materiálu usku-
tečněny celkem u 182 žen ze čtyř lokalit v české republice. analyzováno bylo celkem 181 vzorků vlasů a 164 vzorků 
mateřského mléka, z toho v praze 50 vzorků vlasů a 51 vzorků mléka. průměrná délka pobytu matek v praze činila 
přibližně 18 let. údaje o subjektech byly čerpány z dotazníků, týkajících se životního stylu a možných expozičních 
zdrojů sledovaných látek. ze všech lokalit bylo v pražském vzorku nejvíce vysokoškolsky vzdělaných žen (36 %). 

zatímco sledování hladin pcB a pesticidů probíhá v rámci biomonitoringu již od roku 1994, informace o zátěži 
běžné populace pfc a Bfr jsou v česku dosud značně omezené. část sledovaných látek je zařazena na listinu 
Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách, neboť se jedná o bioakumulativní látky, u nichž 
existuje podložené podezření na vývojovou, reprodukční a systémovou toxicitu, karcinogenní účinky a na po-
škozování hormonální rovnováhy se závažnými následky pro populaci.

v roce 2014 bylo více než 50 % vzorků bromovaných zpomalovačů hoření pod limitem kvantifikace, z toho 
důvodu nebylo možné výsledky statisticky vyhodnotit. zjištěný obsah perfluorovaných sloučenin navazuje na 
předchozí výsledky z roku 2013 a představuje tak základ pro hodnocení současné úrovně expozice české po-
pulace. Kvantifikovány byly perfluoroktanslufonát a kyselina perfluoroktanová, u kterých byl pozorován pokles 
oproti předchozímu období. ve vzorcích převažovaly také vícechlorované kongenery polychlorovaných bifenylů 
a to převážně pcB 138, 153 a 180. pro zhodnocení se využívá obsah indikátorového kongeneru pcB 153, jehož 
obsah v mateřském mléce se ve srovnání s předchozími lety snížil. Sestupný trend byl pozorován také v případě 
organochlorovaných pesticidů, což navazuje na postupně klesající zátěž dokumentovanou již od konce 80. let 
20. století a opakovaně potvrzovanou v předchozích letech biomonitoringu.

výsledky obsahu rtuti získané analýzou vlasů vypovídají především o zátěži organismu organickou formou rtuti 
(methylrtuti), která má schopnost se akumulovat v organismu. hlavním zdrojem expozice methylrtuti u běžné 
populace je zejména konzumace dravých a déle žijících ryb. výsledky získané analýzou vlasů lze použít také k re-
trospektivnímu odhadu expozice matky během těhotenství. zátěž methylrtutí a celkovou rtutí v populaci kojících 
žen byla v roce 2014 nízká a nepředstavuje tak významné zdravotní riziko. u 97 % žen byly nalezeny koncentrace 
pod mezí 0,58 µg/g (zdravotně významná hodnota stanovená podle environmental protection agency   uS epa).

lze říci, že v případě organických látek i rtuti jsou zjištěné koncentrace v praze přibližně srovnatelné se střední 
hodnotou získanou ze všech sledovaných lokalit v čr. 

Obr.C3.6: Obsah cizorodých látek v mateřském mléku a ve vlasech žen-matek v Praze, 2014

zdroj: Szú
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c4 biOlOGické faktOry
c4.1 sledOvání výskytU půvOdců nákaZ v klíŠŤatech
v roce 2014 pokračovalo monitorování aktuální promořenosti klíšťat původci nákaz lymeské borreliozy a Klíšťo-
vé meningoencefalitidy v dlouhodobě sledovaných lokalitách na území hlavního města prahy s cílem sledovat 
aktivitu klíšťat v tzv. přírodních ohniscích nákazy v podmínkách hlavního města prahy. 

Sběr klíšťat byl prováděn ve sledovaných lokalitách pracovníky hygienické stanice hlavního města prahy – 
ústředí, oddělení epidemiologie – ddd protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města prahy, ve 
spolupráci s pracovníky poboček hygienické stanice – centrum, jih, východ a Sever. vyšetření byla prováděna 
národní referenční laboratoří pro lymeskou borreliozu Szú praha a národní referenční laboratoří pro arboviry 
zdravotního ústavu se sídlem v ostravě. 

Biologický vývoj klíšťat je ovlivňován klimatickými podmínkami. v letních měsících převládalo proměnlivé poča-
sí, sběr byl prováděn vlajkováním při převažujícím polojasném a oblačném počasí při teplotách 15 – 28°c. 

do laboratoří se předala k vyšetření na Klíšťovou meningoencefalitidu a lymeskou borreliozu klíšťata všech 
vývojových stadií, převažovala stadia nymf. promořenost klíšťat původcem lymeské borreliozy je v průměru 
15,79  %, nad průměrem byla lokalita Satalická obora, praha 9, 20  %, Kunratický les u labutě, praha 4, 19  % 
a nejvyšší promořenost byla zaznamenána v lokalitě Kunratický les na tý louce zelený, praha 4, 24,2 %. výsledky 
vyšetření na přítomnost viru Klíšťové meningoencefalitidy neprokázaly pozitivitu v odebrané populaci klíšťat. 

výsledky dlouhodobého sledování výskytu klíšťat na území hlavního města prahy opakovaně ukazují na nezbyt-
nost dodržování preventivních opatření (očkování, používání repetentů, včasné odstranění klíštěte a dezinfekce 
místa přisátí klíštěte, vhodné oblečení) při návštěvě v přírodě. 

očkování proti Klíšťové meningoencefalitidě provádí očkovací centra, zdravotní ústavy nebo praktičtí lékaři. 

Průběžné informace jsou k dispozici na webových stránkách Hygienické stanice hlavního města Prahy,  
http://www.hygpraha.cz, sekce odborné informace, kolonka epidemiologie.na sekce EPI /epidemiologie/, informace, 
časté infekční nemoci, klíšťata.

Tab. C4.1: Promořenost klíšťat původcem Lymeské borreliózy v roce 2014 na lokalitách sledovaných HS hl. m. Prahy
lokalita datum samice samci nymfy celkem

9, Satalická obora
 

08.04.2014 15 20 10 45

výsledky 1 poz 8 poz neg 20,00 %

9, Klánovický les
 

06.05.2014 14 15 35 64

výsledky 2 poz 1 poz 2 poz 7.8 %

4, Kunratický les
u václava iv.

21.05.2014 10 11 14 35

výsledky 2 poz 2 poz 1 poz 7,90 %

7, Stromovka
 

22.05.2014 3 4 5 12

výsledky neg 1 poz neg 8,30 %

4, Kunratický les
globus

27.05.2014 13 13 30 56

výsledky 2 poz 2 poz 2 poz 10,70 %

4, Kunratický les
u labutě

03.06.2014 7 11 24 42

výsledky neg 4 poz 4 poz 19,00 %

4, Kunratický les
na tý louce zelený

04.06.2014 7 9 50 66

výsledky 4 poz neg 12 poz 24,20 %

5, prokopské údolí
 

19.06.2014 8 4 4 16

výsledky 1 poz 1 poz neg 12,50 %

5, prokopské údolí
dalejský potok

23.06.2014 14 11 0 25

výsledky 1 poz 4 poz neg 12,00 %

vysvětlivky: neg / poz = negativní / pozitivní na původce lymeské borreliozy
zdroj: hS hMp

http://www.hygpraha.cz
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Tab. C4.2: Promořenost klíšťat původcem klíšťové meningoencefalitidy v roce 2014 na lokalitách sledovaných HS hl. m. Prahy
lokalita datum samice samci nymfy celkem

9, Klánovický les
 

06. 05. 2014 10 10 30 50

výsledky neg neg neg 0 %

4, točná u letiště
 

20. 05. 2014 4 9 28 41

výsledky neg neg neg 0 %

4, Kunratický les
u václava iv.

21. 05. 2014 5 9 19 32

výsledky neg neg neg 0 %

4, Kunratický les
globus

27. 05. 2014 7 8 23 34

výsledky neg neg neg 0 %

4, Kunratický les
u labutě

03. 06. 2014 6 8 16 30

výsledky neg neg neg 0 %

4, Kunratický les
na tý louce zelený

04. 06. 2014 10 10 27 47

výsledky neg neg neg 0 %

5, pod Kesnerkou
 

18. 06. 2014 5 9 23 37

výsledky neg neg neg 0 %

5, prokopské údolí
dalejský potok

24. 06. 2014 10 10 0 20

výsledky neg neg nevyš 0 %

vysvětlivky: neg / poz = negativní / pozitivní na virus klíšťové meningoencefalitidy 

zdroj: hS hMp

c4.2 pylOvý mOnitOrinG v rOce 2014
pylová situace 2014 - stanice praha (areál Szú, šrobárova 48, vinohrady, praha 10). cílem pylového monitoringu 
je informování veřejnosti o aktuálním výskytu množství pylu určitých, zejména alergenních, rostlin v ovzduší. 
Systém záchytu pylových alergenů v ovzduší, hodnocení a předávání dat se nezměnil. na pražské stanici v roce 
2014 probíhalo sledování pylových alergenů od poloviny února do konce října. 

odběr vzorků je v praze (500 5´ s. š., 140 25´ v. d., 245,5 m.n.m) – v areálu Státního zdravotního ústavu, kde je par-
ková výsadba s trávníky, keři a stromy (břízami, jehličnany a dalšími stromy). areál se nachází ve východní části 
centra města a v jeho okolí je vilová čtvrť a areál fakultní nemocnice. asi 1 km od stanoviště je rozsáhlý komplex 
hřbitovů s různorodou parkovou výsadbou včetně exotických dřevin i bylin.

vyhodnocení je založeno na charakteristických klimatických intervalech a vývoji koncentrace pylu konkrétního 
rodu, resp. skupiny rostlin ve vzduchu v průběhu roku. 

z vyhodnocení dlouhodobých trendů je zřejmé, že pylová sezóna začíná obvykle koncem února, kulminuje 
v dubnu až v květnu a doznívá na přelomu září a října v závislosti na počasí. výskyt silně alergenních pylů má 
vlastně dvě maxima. první, v období květu olše, lísky a následně břízy, začíná v únoru a končí v první polovině 
května. druhé, rozvleklejší období, zahrnuje postupně na sebe navazující vývin pylů trav, kopřivy a pelyňku 
a trvá obvykle od května do konce září. i podle typického zastoupení jednotlivých druhů pylů lze pylovou sezó-
nu dělit na období. 

Tab. C4.3: Typičtí představitelé pylů dle jednotlivých období roku

období interval roku typický představitel

jarní 6 - 13 týden  (únor – březen) olše, líska, bříza

pozdně jarní 14 - 22 týden (duben – květen) trávy, dřeviny

letní 23 - 35 týden (červen – srpen) jitrocel, pelyněk, kopřiva, ambrosia

raně podzimní 35 týden a dále (září – říjen) ambrosia, spóry plísní

zdroj: Szú
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pro jarní období je typický výskyt pylových zrn kvetoucích dřevin, kdy pyl lísky (Corylus) a olše (Alnus) jsou vý-
znamnými alergeny a způsobují první pylové alergické potíže. v roce 2014 začala pylová sezona poměrně rych-
lým únorovým nástupem většího množství pylu olše, lísky a tisu (Taxus; střední alergen) s nálezy pylových zrn 
v rozsahu stovek. začátkem března se objevila zrna topolu (Populus), vrby (Salix) a jasanu (Fraxinus).  od polo-
viny března se v ovzduší nacházela pylová zrna břízy (Betula) – nejvýznamnějšího jarního alergenu, s vrcholem 
výskytu v dubnu, v 15. a 16. týdnu (9 140 zrn/týden). její sezóna se protáhla až do poloviny května. na přelomu 
března a dubna až v polovině dubna (dub – Quercus) se objevují první pylová zrna habru (Carpinus), jilmu (Ul-
mus), ořešáku (Juglans) a dubu (Quercus). počet zrn kolísal v rozsahu desítek až stovek zrn za týden. začátkem 
května rozkvetly jehličnany, smrk (Picea) a borovice (Pinus). počet pylových zrn borovice byl i ve stovkách na den 
(např. 15. 5. to bylo 561 zrn/24 hod); v ovzduší se pak nacházel do 23. týdne. Smrk kvetl podstatně kratší dobu, 
do 22. týdne a počet zrn nebyl tak velký jako u borovice, tj. nepřekročil 50 zrn/den. (pyl těchto dřevin sice není 
významným alergenem, ale ve velkém množství může potíže vyvolat).

Obr. C4.1 Výskyt pylových zrn dřevin, 2014

zdroj: Szú

Obr. c4.2 výskyt pylových zrn bylin (trávy, šťovík, jitrocel), 2014

zdroj: Szú
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nejvýznamnějším alergenem je v pozdně jarním období pyl trav – lipnicovitých (Poaceae). v roce 2014 začaly trávy 
kvést v 18. týdnu (začátek května), nejvíce pylových zrn pak bylo nalezeno v 23 týdnu (663 zrn/týden). počet zrn na 
den se pohyboval v desítkách a byl srovnatelný s minulými roky. pyl trav byl v ovzduší až do druhé poloviny září. 

začátkem května se objevila pylová zrna šťovíku (Rumex) a jitrocele (Plantago) jejichž dlouhá sezóna skončila až v prv-
ní polovině září. šťovík může působit potíže spíše v kombinaci s trávou, jitrocel patří mezi středně alergenní rostliny. 

ve 22. kalendářním týdnu se objevila první zrna kopřivy (Urtica); její pyl se řadí mezi méně až středně význam-
né alergeny, ale při vysoké koncentraci v ovzduší potíže vyvolat může. v roce 2014 se v ovzduší nacházely 
vyšší počty zrn na den, tj. ve stovkách/24 hodin a to téměř po celou dobu květu kopřivy, do 34. týdne. Sezóna 
kopřivy končila až v září. 

v celém letním období (červenec, srpen, začátek září) se v ovzduší nacházel zejména pyl bylin a plevelných 
rostlin. Mezi nimi je nejvýznamnější alergen tohoto období pelyněk (Artemisia), počty zrn se pohybují nejvýše 
v desítkách, největší počet, 33 zrn/24 hodin, byl nalezen 6. srpna. v týdnech 36. a 38. pak byla v ovzduší pylová 
zrna dalšího agresivního alergenu, a sice ambrózie (ambrosia), s maximem až 160 zrn/den.

Obr. C4.3 Výskyt pylových zrn bylin (pelyněk, ambrózie), 2014

zdroj: Szú

Obr. C4.4: Výskyt spór plísní a pylových zrn kopřivy, 2014

zdroj: Szú
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Samostatnou a významnou kapitolou jsou ovšem plísně, způsobující mnohé alergické reakce. Spóry rodů Cla-
dosporium, Alternaria, Epicoccum, Stemphylium, Polythrincium a Helminthosporium byly v ovzduší nalézány od 
konce února až do konce pylové sezóny. Maximálního počtu dosahovaly zvláště v červenci, kdy jejich počty 
dosahovaly i několika tisíc /den. 

v období podzimním, tj. v říjnu, se pylová zrna rostlin v ovzduší již prakticky nevyskytovala, pouze sporadicky 
byly nacházeny spory plísní.

Obr. C 4.5 Zastoupení alergenních pylů podle významnosti rodu, Praha 10, 2014

zdroj: Szú

Tab. C4.4: Rozdělení rodů rostlin do skupin podle významnosti vlivu na alergie
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státní zdravotní ústav
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva české republiky ve vztahu 
k životnímu prostředí vznikl v roce 1994 a od té doby je nepřetržitě 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 látek a faktorů a na hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele. 
část měření a sběru údajů provádí hygienická služba, menším dílem jiné spolupra-
cující organizace. Systém koordinuje a řídí Státní zdravotní ústav (Szú) v praze.

podle výsledků měření stacionárních stanic v sídlech odborníci ze Szú hodnotí kvalitu ovzduší z hlediska možné-
ho zdravotního rizika a snaží se určit podíl polutantů na vzniku onemocnění spojených se znečištěním ovzduší. 
podle odhadu Szú představuje 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 každoroční zprávy pro českou veřejnost. o frekvenci nadlimitních nálezů nebo počtu obyvatel záso-
bovaných 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 toho-
to 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 nejčastějších zdrojích pesticidů v běžné stravě.

Kromě monitorování hlučnosti prostředí ve spojení s šetřením obtěžování a rušení spánku obyvatel zajišťuje 
Szú také biomonitoring, sledování a hodnocení obsahu toxických kovů v krvi a moči dětí a dospělých a také 
chlorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů v mateřském mléku prvorodiček. poskytuje 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 biomonitoring - 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 pomocí záznamů dětských lékařů, u dospělých je dotazníkovým šetřením 
zjišťován výskyt zdravotních obtíží a neinfekčních onemocnění, jako například ischemické choroby srdeční či 
cukrovky a zejména výskyt rizikových faktorů, které podporují vznik těchto onemocnění. takovými faktory jsou 
např. kuřáctví, obezita nebo nedostatek pohybu, ale také určité socioekonomické podmínky. důležité jsou po-
stoje obyvatel, vyjádřené jejich životním 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 moni-
torování, šrobárova 48, praha 10, e-mail: jaroslava.zednikova@szu.cz.

http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi
http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi
mailto:jaroslava.zednikova%40szu.cz?subject=
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d hOspOdářství a sOUvisející faktOry

d1 ekOnOmika, práce, finance 
z hlediska výkonnosti ekonomiky regionu má hl. m. praha v rámci celé čr zcela výsadní postavení. přesto i v pra-
ze, která je na tom z hlediska ekonomické výkonnosti mezi regiony české republiky nejlépe, se projevil vliv hos-
podářské recese. region praha vytváří stále bezmála čtvrtinu celostátního hdp. v přepočtu hdp na 1 obyvatele 
v paritě kupní síly dosahuje čr cca 79,7 % průměru zemí eu, ale v případě prahy objem regionálního hdp na 
1 obyvatele překračuje několik let průměr eu o 73 %. vysoká úroveň tohoto ukazatele je pro metropole typic-
ká a je ovlivněna některými okolnostmi, které jsou úzce spojeny s ekonomickými podmínkami života v těchto 
městských aglomeracích. je to odlišná hospodářská struktura oproti ostatním regionům, dále vysoká úroveň 
mezd, ale i velký objem dojížďky za prací a také lokalizace či registrace sídel významných ekonomických subjek-
tů ve městě. 

charakteristickým rysem vývoje pražské ekonomické základny je dlouhodobá výrazná pozice obslužné sféry 
a menší význam výrobních odvětví. terciární odvětví představují v praze již dlouhodobě více než 80 % hrubé 
přidané hodnoty. v roce 2014 to bylo 83,9 %. také zaměstnanost v této sféře je v praze výrazně vyšší než v čr 
úhrnem, v roce 2014 to bylo 80,8 % všech zaměstnaných. podíl výrobních odvětví na tvorbě přidané hodnoty 
i zaměstnanosti je v praze naopak výrazně nižší, než je celorepublikový průměr. 

průmysl v praze ztratil na významu, problematické je zejména řešení využití starých průmyslových areálů. ty byly 
často v posledních letech přeměněny na obchodní a kancelářské plochy. ve stavebnictví byl dlouhodobě pozo-
rován stoupající trend, v posledních čtyř letech docházelo ke stagnaci, v letech 2011-2014 se projevil vliv krize. 
praha je sice na vedoucí pozici co do objemu základní stavební výroby, nicméně od roku 2003 trvale klesá počet 
vydaných stavebních povolení až na 5 273 v roce 2014. naproti tomu se výrazně zvýšil počet zahájených bytů 
o 33,7 %. trh s byty v praze zaznamenává útlum a na tuto skutečnost reaguje i bytová výstavba. ta se v posled-
ních letech z prahy spíše přelévá do jejího okolí ve Středočeském kraji, kam se obyvatelé prahy nejčastěji stěhují. 

Mezi významná odvětví patří v praze také cestovní ruch, který se stal oporou ekonomického rozvoje města a vy-
užívá prahy jako velkého turistického lákadla. v r. 2014 se v praze ubytovalo 6,1 mil. hostů, což bylo o 3,0 % více 
než v předchozím roce. potvrdil se tak dlouhodobý trend, kdy do prahy téměř každým rokem přijíždí více hostů. 
zahraniční hosté tvořili z celkového počtu ubytovaných 87,1 %. o nárůst ubytovaných se přičinili zahraniční 
hosté. počet domácích oproti roku 2013 poklesl o více jak 8 %. nejvíce hostů ze zahraničí pocházelo z německa 
(733,2 tis.), s podílem na celkovém počtu zahraničních turistů 12,0 %. na druhem místě skončili hosté z ruska, 
jejichž počet se meziročně snížil o 12,7 % a dosáhl hodnoty 473,8 tis.

S výkonností ekonomiky bezprostředně souvisí i situace na trhu práce, která se vlivem ekonomické recese zhor-
šila, i když v porovnání s vývojem v ostatních regionech čr je postavení prahy neustále relativně dobré. praha 
je největším regionálním trhem práce v české republice. charakteristickými rysy dosavadního vývoje jsou na 
jedné straně vysoká lokalizační atraktivita pražského trhu práce, na druhé straně schopnost prahy pokrýt zvý-
šenou poptávku. to je dáno jak značnou profesní mobilitou vnitřních zdrojů, tak doposud rychle rostoucími 
zdroji zahraničních pracovníků (v roce 2014 pracovalo v praze  více jak 110 tis cizinců). pražská pracovní síla má 
ve srovnání s ostatními regiony výrazně vyšší kvalifikaci. také průměrné mzdy v praze dosahují výrazně vyšších 
hodnot než v ostatních regionech. dalším charakteristickým rysem pražského trhu práce je i podprůměrná míra 
nezaměstnanosti. v roce 2014 měl podíl nezaměstnaných osob v praze hodnotu 5,03 %, zatímco v čr 7,46 %. 
v témže roce bylo registrováno na úřadech práce 43,5 tis. uchazečů o zaměstnání. negativní je nárůst počtu 
dlouhodobě nezaměstnaných z 1,3 % v roce 2008 na 3,6 v roce 2014 (z počtu obyvatel ve věku 15-64 let).  

další podrobné informace jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány na stránkách českého statistického úřa-
du, praha (www.czso.cz, resp. www.praha.czso.cz – Krajská správa čSú v hl. m. praze). 

http://www.czso.cz
http://www.praha.czso.cz
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Tab. D1.1: Makroekonomické ukazatele

2009 2010 2011 2012 2013 2014

hrubá přidaná hodnota celkem [mil. Kč] 907 297 920 879 904 854 899 591 901 239 938 624

hrubý domácí produkt v běžných cenách 
– mil. Kč 
– mil. eur 
– mil. ppS 

1 001 432 
. 
.

1 016 179 
. 
. 

1 000 864 
. 
. 

999 382 
39 738 
54 471 

 
1 005 128 

38 689 
57 473  

1 037 351
37 673
59 465

podíl kraje na hdp české republiky v % (čr = 100) 25,5 25,7 24,9 24,7 24,7 24,3 

vývoj hdp ve stálých cenách, předchozí rok 
= 100 %

94,5 102,3 99,0 99,6 100,4 101,8

hrubý domácí produkt na 1 obyvatele 
– Kč 
– eur 
– ppS 

805 686 
30 478 

. 

811 822 
32 108 

.

808 490 
32 927 
45 599

803 559
31 969
45 518 

 
807 486 

31 422 
46 025 

829 168
30 112
47 521

hrubý domácí produkt na 1 obyvatele [ppS] 
– eu28 = 100 % . . 175

 
171,5 173,1 173,4

hrubý domácí produkt na 1 zaměstnance* [Kč] 
– čr = 100 % 

1 081 123 
140,9 

1 114 247 
142,5  

1 114 010 
139,7 

1 088 406 
136,2 

1 112 311
138,4

1 156 025
138,6

tvorba hrubého fixního kapitálu [mil. Kč] 
– mil. Kč 
– na 1 obyvatele [Kč] 
– podíl na celkové thfK v čr [%] 
– na 1 obyvatele, čr = 100 % 

294 247 
236 732 

. 

. 

278 812 
222 742 

. 

. 

277 432
224 107

.

.

272 217
218 878

25,9
218,6

284 664 
228 690  

27,8  
234,6 

. 

.  

.  

. 

pozn.: ppS – jednotka pro měření kupní síly, * zaměstnanci v hlavním pracovním poměru podle místa pracoviště

zdroj: čSú 

Obr. D1.1: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele [Kč]

zdroj: čSú 
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Tab. D1.2: Struktura hrubé přidané hodnoty podle odvětví CZ NACE

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč, b.c.) 907 297 920 879 906 196 900 225 911 337 938 624

v tom podíl odvětví: 

a zemědělství, lesnictví a rybářství 2 810 2 227 2 904 3 493 3 516 3 613

B+c+d+e průmysl, těžba a dobývání celkem 115 191 100 803 101 362 98 000 95 015 105 831

z toho:  

c zpracovatelský průmysl 67 574 65 526 63 294 66 137 62 653 67 487

f Stavebnictví 43 784 50 194 45 549 41 937 41 326 41 517

g+h+i
obchod, doprava, ubytování a po-
hostinství

176 742 188 323 177 308 184 086 186 879 195 721

j informační a komunikační činnosti 109 382 108 982 113 516 111 748 110 347 114 650

K peněžnictví a pojišťovnictví 108 060 115 607 112 844 109 960 112 583 105 433

l činnosti v oblasti nemovitostí 89 190 91 705 89 831 91 134 92 684 88 419

M+n
profesní, vědecké, technické a ad-
ministrativní činnosti

112 476 110 581 111 209 113 049 117 186 124 320

o+p+Q
veřejná správa a obrana, vzdělává-
ní, zdravotní a sociální péče

123 753 127 021 123 004 123 002 126 993 134 053

r+S+t+u ostatní činnosti 25 909 25 436 28 669 23 816 24 808 25 067

zdroj: čSú, v údajích je promítnuta revize národních a regionálních účtů z roku 2011. údaje jsou podle stavu k 15. 12. 2015 

zdroj: čSú

Obr. D1.2: Hrubá přidaná hodnota podle vybraných odvětví CZ NACE v roce 2014 (běžné ceny)

zdroj: čSú
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Obr. D1.3: Míra inflace ČR

pozn.: 

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

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

 zdroj: čSú

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

jednotka 
2009 2010 2011 2012 2013 2014

průMySl1) 

tržby za prodej vlastních výrobků a slu-
žeb průmyslové povahy (běžné ceny)

mil. Kč 332 393 314 551 320 533 314 377 315 441 314 460

StaveBnictví podle Sídla podniKu2) 

základní stavební výroba v běžných 
cenách – výběr podle skutečného 
počtu zaměstnanců

mil. Kč 71 469 76 308 71 136 61 289 56 676 57 642

z toho v tuzemsku

    pozemní stavitelství mil. Kč 16 803 16 327 16 412 14 255 14 717 13 794

    inženýrské stavitelství  mil. Kč 53 244 55 090 49 640 44 151 38 936 39 299

dokončené byty byty 7 397 6 151 3 480 4 024 3 845 4 848

zahájené byty byty 5 719 2 878 2 733 2 827 3 352 4 481

ceStovní ruch  

hosté v hromadných ubytovacích 
zařízeních 

osoby 4 346 839 4 743 373 5 050 923 5 726 4543) 5 899 6303) 6 096 015

z toho nerezidenti osoby 3 808 959 4 116 867 4 360 390 4 919 457 5 047 956 5 315 054

průměrná doba pobytu dny 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5
1) podniky se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji    
2) podniky se sídlem v kraji s 50 a více zaměstnanci, od roku 2008 podle skutečného počtu pracovníků 
3) na základě výsledků projektu MMr „zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu“ došlo k revizi dat o kapaci-
tách a návštěvnosti za roky 2012 a 2013. z tohoto důvodu nejsou údaje před rokem 2012 srovnatelné.

 zdroj: čSú 
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Tab. D1.4: Zaměstnanost a mzdy, nezaměstnanost
měrná 

jednotka 
2009 2010 2011 2012 2013 2013

Míra ekonomické aktivity2) % 62,6 62,3 61,27) 61,9 62,2 62,1

zaměstnaní v nh celkem (všpS) tis. osob 660,0 656,8 635,27) 647,6 649,4 648,0

z toho podle postavení v zaměstnání 
podnikatelé4) tis. osob 146,4 151,1 151,87) 170,06) 143,2 145,4

průměrný evidenční počet zaměstnanců
tis. osob, 

přepočte-
né osoby 

725,5 739,7 726,3 733,4 734,8 755,33)

průměrná hrubá měsíční nominální mzda5) Kč 36 658 36 124 34 403 34 784 34 685 35 115

nezaměstnanost1) 

volná pracovní místa místa 8 508 5 743 7 765 9 9946) 7 299 9 426

neumístění uchazeči osoby 29 865 33 433 32 580 36 771 44 922 43 499

z toho ženy osoby 14 491 16 669 16 326 18 245 22 238 22 202

dosažitelní uchazeči osoby 28 947 32 123 31 019 35 562 43 803 42 0508)

uchazeči pobírající příspěvek osoby 12 661 11 754 9 226 7 912 9 582 9 161

Míra registrované nezaměstnanosti % 3,66 4,07 3,95 4,52 . .

podíl nezaměstnaných osob % 3,24 3,61 3,59 4,16 5,14 5,03

uchazeči na 1 volné pracovní místo 3,5 5,8 4,4 3,7 6,2 4,6
1) stav k poslednímu dni sledovaného období, zdroj dat MpSv
2) podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech 15-tiletých a starších (výběrové šetření pracovních sil, všpS)
3) předběžné údaje
4) včetně rodinných příslušníků podle metodiky všpS
5) výběrové šetření iSpv, pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí čr
6) od 1. 1. 2012 nová metodika hlášení volných pracovních míst
7) promítnuty výsledky SldB 2011
8) ve věku 15-64 let

zdroj: čSú

Obr. D1.4: Vývoj průměrné hrubé měsíčn mzdy (na přepočtené počty zaměstnaců) podle místa prcoviště – ČR, Praha

pozn.: podle místa pracoviště, za 2013 předběžné údaje 

zdroj: čSú
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Obr. D1.5: Podíl nezaměstnaných osob [%] (k 31. 12.) 

zdroj: čSú

Tab. D1.5: Čerpání výdajů hl. m. Prahy podle kapitol rozpočtu (včetně městských částí) v tisících Kč
rozpočtová kapitola 2009 2010 2011 2012 2013 2014

výdaje celkem 68 212 037 70 398 073 65 722 841 61 266 441 58 855 502 68 055 061 

z toho: 

rozvoj obce 1 170 985 1 196 824 729 270 546 970 512 032 1 340 307 

Městská infrastruktura 6 305 361 5 067 702 4 823 973 4 475 260 3 907 406 4 008 988 

doprava 24 685 494 27 273 301 25 865 577 25 115 095 22 873 835 27 255 409 

školství, mládež a samospráva 14 747 847 15 370 436 14 780 330 14 002 003 14 927 833 15 831 318 

zdravotnictví a sociální péče 4 430 835 4 939 257 4 910 823 3 022 442 2 485 653 2 818 663 

Kultura, sport a cestovní ruch 2 906 077 2 885 051 2 281 324 2 283 164 1 827 460 2 019 050 

Bezpečnost 2 452 262 2 334 103 2 309 602 2 131 896 2 198 592 2 162 302 

hospodářství 2 681 926 2 866 106 2 270 693 1 953 263 1 733 763 5 643 386 

vnitřní správa 7 439 174 7 372 341 6 755 533 6 182 349 6 250 787 6 165 063 

pokladní správa 1 392 076 1 092 952 995 715 1 553 999 2 138 142 810 575 

 zdroj: Magistrát hl. m. prahy
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d2 enerGetika 

d2.1 spOtřeba enerGie 
Spotřeba paliv a energie v hl. m. praze, sloužící pro uspokojování potřeb na otop a ohřev teplé vody, má v po-
sledních dvou dekádách sestupný trend. Spotřeba elektrické energie se v posledních letech ustálila.  

na snižování spotřeby paliv, spálených na území hl. m. prahy pro vytápění a ohřev vody, mělo největší vliv ukon-
čení provozu mnoha průmyslových podniků, související s restrukturalizací hospodářství. v posledních letech se 
projevu i vliv ekonomické recese. výrazně ke snížení spotřeby též přispěla rozšiřující se plynofikace kotelen, kdy 
se dosluhující kotle na tuhá a kapalná paliva nahrazovaly kotle na zemní plyn s vyšší účinností spalování. v polo-
vině devadesátých let minulého století pak pro energetické účely začalo být využíváno teplo z elektrárny Mělník 
i. díky využití tepla z Mělníka bylo možno odstavit řadu lokálních blokových kotelen, které byly přestavěny na 
výměníky tepla (jižní Město, Krč, Modřany, horní počernice, horní Měcholupy, petrovice, lhotka - libuš). 

trend spotřeby paliv a energie v domácnostech kopíruje celkový trend spotřeby. Ke snižování spotřeby v tomto 
sektoru dlouhodobě pozitivně přispívá program čistá energie praha (dříve program dotací hl. m. prahy na přemě-
nu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. prahy), v rámci kterého dochází k po-
stupnému odstavování neekologických kotlů na tuhá paliva. na snižování spotřeby má vliv i zavádění úsporných 
opatření – v poslední době např. program zelená úsporám, který poskytuje dotace zaměřené na zateplování 
domácností. K šetření paliv a energie na vytápění dochází v domácnostech rovněž vlivem cenového vývoje. 

v posledním desetiletí není celkový pokles spotřeby tak markantní. celková výše spotřeby je ovlivňována klima-
tickými podmínkami otopného období, realizací úsporných opatření na straně odběratelů a novou výstavbou 
na rozvojových plochách. Struktura spotřeby paliv se v posledních letech ustálila – přibližně dvě třetiny spo-
třeby energie na vytápění a ohřev vody jsou kryty zemním plynem, pětina tuhými a kapalnými palivy a zbytek 
dodávkou tepla z Mělníka. ustálený stav se mírně změnil v roce 2014, kdy zejména příznivým klimatickým pod-
mínkám v zimním období, nebyla spotřeba energií (zejména tepla) tak vysoká.

dodávka paliv a energie je v hl. m. praze realizována prostřednictvím 3 hlavních distribučních společností – zem-
ní plyn dodává pražská plynárenská, a. s., elektřinu pražská energetika, a. s. a teplo pražská teplárenská, a. s. zá-
kladní údaje o energetické infrastruktuře a o dodávce jednotlivých druhů energií jsou uvedeny v následujících 
tabulkách a grafech.

Tab. D2.1.1: Elektřina 
2009 2010 2011 2012 2013 2014

rozsah sítě celkem [km] 
napětí 110 kv 
vysoké napětí 
nízké napětí 

11 679
206

3 780
7 693

11 781
202

3 829
7 750

11 901
202

3 863
7 836

11 921
206

3 865
7 850

11 912
206

3 872
7 834

20 006
207

3 854
7 945

počet odběrných míst 
velkoodběratelé 
maloodběratelé 
podnikatelé 
domácnosti 

1 948

137 682
605 368

1 947

136 275
611 291

1 970

134 679
617 944

1 990

133 457
624 321

1 992

131 520
631 496

2 002

126 648 
639 912

dodávka elektřiny celkem [gWh] 
velkoodběratelé 
maloodběratelé 
podnikatelé 
domácnosti 

5 973
3 328

1 180
1 465

6 077,5
3 376,1

1 205,1
1 496,3

5 943
3 386

1 140
1 417

5 919
3 367

1 100
1 452

5 938
3 320

1 145
1 472

5 709
3 251

1 102
1 355

 zdroj: predistribuce, a. s.  
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Tab. D2.1.2: Plyn 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014

délka sítě [km] 4 391 4 414 4 425 4 430 4 431 4 437

počet odběrných míst 445 301 442 323 439 961 438 830 435 436 431 212

počet velkoodběratelů a středních 
odběratelů

1 850 1 828 1 845 1 812 1 804 1 800

počet velkoodběratelů 192 183 185 184 183 55

počet středních odběratelů 1 658 1 645 1 660 1 628 1 621 1 745

počet maloodběratelů 40 640 39 632 39 461 39 602 39 411 38 933

počet odběratelů domácností 400 961 400 863 398 655 397 416 394 221 390 479

prodej plynu celkem [mil. m3] 987 1 072 962 950 957 802

prodej plynu celkem [mil. kWh] 10 395 11 343 10 186 10 019 10 149 8 510

 velkoodběr + střední odběr 5 051 5 386 4 741 4 622 4 600 3 909

 maloodběr 2 031 2 263 2 060 2 056 2 135 1 891

 domácnosti 3 262 3 624 3 319 3 271 3 336 2 644

 ostatní (prodej tepla, prodej cng) 52 69 66 70 78 66

zdroj: pp distribuce, a. s. 

Tab. D2.1.3: Teplo 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014

délka topných kanálů (StK + ptK) [km] 698 696 682 648 649 650

počet výměníkových stanic 2 241 2 283 2 281 2 256 2 265 2 277

vyrobené a nakoupené teplo [tj] 15 055 16 404 13 969 14 116 14 571 12 368

prodej tepla celkem [tj] 12 814 13 914 11 741 12 049 12 333 10 276

  bytový odběr 7 922 8 535 7 292 7 344 7 496 6 355

  nebytový odběr 4 892 5 379 4 449 4 705 4 837 3 921

zdroj: pražská teplárenská, a. s. 

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

zdroj:  predistribuce, a. s.
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pozn.: od 1. 4. 2001 došlo ke změně způsobu účtování dodávek zemního plynu. objemové jednotky m3 byly nahrazeny energetic-
kými jednotkami kWh. 

zdroj: pražská plynárenská, a. s. (do roku 2006), ppdistribuce, a. s. (od roku 2007)

zdroj: pražská teplárenská, a. s. 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

[G
W

h]
b) Plyn

Prodej plynu celkem Z toho domácnosti

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

[T
J]

c) Teplo

Prodej tepla celkem Z toho bytový odběr



Praha - Životní prostředí 2014

D2 energetiKa

236

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

2012 2013 2014

instalovaný výkon elektrizační soustavy [mW] 197,0 199,5 198,9 

podíl na čr [%] 1,0 0,9 0,9 

v tom:   

parní elektrárny 147,9 147,9 148,1 

paroplynové elektrárny -  -  -  

vodní elektrárny vč. přečerpávacích 12,2 12,2 10,4 

plynové a spalovací elektrárny 16,9 17,1 17,7 

jaderné elektrárny -  -  -  

větrné elektrárny -  -  -  

fotovoltaické elektrárny 19,9 22,2 22,7 

podíl na instalovaném výkonu v kraji [%]    

v tom:    

parní elektrárny 75,1 74,1 74,5 

paroplynové elektrárny -  -  -  

vodní elektrárny vč. přečerpávacích 6,2 6,1 5,2 

plynové a spalovací elektrárny 8,6 8,6 8,9 

jaderné elektrárny -  -  -  

větrné elektrárny -  -  -  

fotovoltaické elektrárny 10,1 11,1 11,4 

výroba elektřiny brutto1) [GWh] 230,3 229,4 200,7 

podíl na čr [%] 0,3 0,3 0,2 

v tom:    

parní elektrárny 86,0 82,1 69,8 

paroplynové elektrárny -  -  -  

vodní elektrárny vč. přečerpávacích 44,9 41,8 30,0 

plynové a spalovací elektrárny 83,7 85,9 80,6 

jaderné elektrárny -  -  -  

větrné elektrárny -  -  -  

fotovoltaické elektrárny 15,7 19,6 20,3 

podíl na výrobě elektřiny brutto1) v kraji [%]    

v tom:    

parní elektrárny 37,3 35,8 34,8 

paroplynové elektrárny -  -  -  

vodní elektrárny vč. přečerpávacích 19,5 18,2 14,9 

plynové a spalovací elektrárny 36,3 37,4 40,2 

jaderné elektrárny -  -  -  

větrné elektrárny -  -  -  

fotovoltaické elektrárny 6,8 8,5 10,1 
zdroj: čSú, energetický regulační úřad 
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d2.2 vybrané činnOsti maGistrátU hl. m. prahy v Oblasti Udržitelné enerGie 
problematika energetiky souvisí s ochranou životního prostředí a udržitelným rozvojem města. v souvislosti s úsporami 
energií a paliv, diverzifikací zdrojů a snižováním emisí skleníkových plynů se vžil pojem udržitelná energie. hl. m. praha 
této problematice věnuje značnou pozornost. v rámci Magistrátu hl. m. prahy se jí v roce 2013 , stejně jako v před-
chozích letech věnovalo odd. udržitelné energetiky v rámci odboru rozvoje veřejného prostoru a od 1. července pak 
odboru městské zeleně a odpadového hospodářství. programy a opatření v oblasti úspor energie a jejího efektivního 
využívání vycházejí z požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií i z koncepčních dokumentů města. 

Územní energetická koncepce hlavního města prahy 

základním koncepčním dokumentem v oblasti rozvoje zásobování města palivy a energií a vytváření pod-
mínek pro zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i obnovitelných zdrojů je územní energetická 
koncepce hlavního města prahy (úeK), která byla zpracována podle požadavků zákona o hospodaření energií 
č. 406/2000 Sb. a radou hMp vzata na vědomí v roce 2005. 

přínosy realizace úeK hl. m. prahy se očekávají zejména v oblasti energetických úspor energie, ve využití obnovi-
telných a druhotných zdrojů energie (co do vyrobené energie i instalovaného výkonu technologií, jež je budou 
využívat), v úsporách nákladů za energii a paliva a ve snížení emisí znečišťujících látek. 

v roce 2012 bylo dokončeno odborné vyhodnocení naplňování stávající úeK, z něhož vyplynula potřeba její 
celkové aktualizace. neprodleně pak započala příprava zadání veřejné zakázky na zpracování této aktualizace. 
v roce 2013 proběhla veřejná zakázka na aktualizaci úeK, jejíž dokončení připadlo až na počátek roku 2014. po 
zapracování připomínek dotčených organizací bude aktualizovaná úeK podrobena veřejnému připomínkové-
mu řízení a hodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí, tzv. Sea hodnocení.

energetické audity a energeticky úsporná opatření 

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

do konce roku 2014 bylo realizováno 437 opatření ve výši 1,558 mld. Kč. realizací zateplování budov v kombina-
ci s technologickými opatřeními jsou dosahovány úspory energie ve výši až 50%. 

pro financování opatření jsou využívány kromě prostředků rozpočtu hl. m. prahy také prostředky ze strukturál-
ních fondů eu (operační program životní prostředí – opžp). projekty jsou zaměřeny převážně na zateplování 
budov školských objektů, případně využití obnovitelných zdrojů energie (oze). 
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Obr. D2.2.1: Průběh Programu dotací Čistá energie Praha v letech 1994–2014

zdroj: ocp MhMp 
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průkazy energetické náročnosti budov

ustanovení § 7a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, ukládá od 1. čer-
vence 2013 povinnost u budov užívaných orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou nad 
500 m2 zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy a umístit ho na veřejně přístupném místě. 

v roce 2014 tedy byly na vytipované objekty prostřednictvím veřejné zakázky zpracovány průkazy energetické 
náročnosti budov. jednalo se o 305 objektů v majetku hl. m. prahy, u nichž vznikla daná povinnost.

program čistá energie praha 

program čistá energie praha probíhá od roku 1994. jedná se o motivační nástroj města ke zlepšování kvality 
ovzduší a k podpoře úspor energií v domácnostech. jeho cílem je motivovat prostřednictvím finanční podpory 
(dotací) vlastníky či nájemce bytových objektů k přeměně původních topných systémů na ekologicky příznivější 
formy nebo k využití obnovitelných zdrojů energie. na realizaci programu uvolnilo město ze svého rozpočtu za 
celé období téměř 510 mil. Kč, čímž podpořilo ekologické vytápění ve více než 43 tisících bytových jednotkách.

jeho největší přínos se projevil bezesporu v prvních letech (1994 – 1997), kdy proběhl největší počet přeměn 
lokálních topenišť na tuhá či kapalná paliva ve prospěch především topného plynu. v těchto letech bylo v rámci 
programu podpořeno téměř 30 tisíc domácností. po roce 2000 došlo k jeho částečnému útlumu, ale jeho vliv na 
zlepšení kvality ovzduší stále není zanedbatelný. podle odborných odhadů činil agregovaný efekt podpořených 
zdrojů v podobě redukcí emisí škodlivin za období 2001 – 2012 více než čtyři tisíce tun co, více než sto tun So2, 
osmdesát tun nox a téměř dvacet tisíc tun emisí co2.

od roku 2005 je program každoročně aktualizován ve vztahu na současnou energetickou politiku, ale i s ohle-
dem na vývoj nových technologií v oblasti vytápění a ohřevu vody. program se postupně zaměřil na podporu 
využití oze, na výměnu lokálních topidel ve prospěch centrálního vytápění a od roku 2010 byla zavedena pod-
pora výměny dožívajících plynových kotlů za nové, účinnější a ekologicky šetrnější.

Tab. D2.2.1: Celkový přehled podaných žádostí o dotace 1994–2014

Rok 
počty žádostí v jednotlivých letech byty 

evidováno vyplaceno 
vyplacená částka

[Kč]
počet bytů 

průměrná výše dotace 
[Kč/byt]

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

1995 7 036 3 562 83 238 513 7 840 10 617 

1996 2 398 1 692 55 657 126 5 071 10 976 

1997 2 404 1 977 59 528 854 5 641 10 553 

1998 1 144 982 25 997 010 2 607 9 972 

1999 956 844 21 554 464 2 158 9 988 

2000 769 728 17 415 627 1 675 10 397 

2001 429 396 8 693 928 788 11 033 

2002 251 240 5 837 606 604 9 664 

2003 225 207 5 040 345 457 11 029 

2004 140 123 3 659 870 340 10 764 

2005 150 140 3 361 000 286 11 752 

2006 94 87 2 180 000 175 12 457 

2007 140 135 7 460 920 280 26 646 

2008 228 227 11 859 530 346 34 276

2009 209 202 11 721 960 337 34 783

2010 283     268   11 999 650     573 20 942 

2011 322 286   16 494 160 653 25 259

2012 474 457 17 821 160 725 24 581

2013 748 499 13 993200 872 16 047

2014 839 699 17 673 500 1283 13 775

Celkem 25 574 16 937 509 409 363 43 780 -

zdroj: ocp MhMp 
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průměrná výše dotace na jeden byt v jednotlivých letech závisí především na tom, zda byla přeměna provedena 
v rodinných domech a individuálně vytápěných bytech nebo v bytových domech s vyšším počtem bytů vytá-
pěných centrální kotelnou. centrální vytápění se jeví jako ekonomicky efektivnější z důvodu menšího podílu 
výkonu jednotlivých bytových jednotek, než je tomu u vytápění individuálního.

Tab. D2.2.2: Struktura vyplacených dotací podle nového zdroje v roce 2014

nový zdroj počet žadatelů počet bytů
částka 

 [kč]

topný plyn – modernizace 596 1125 13 718 400 Kč

tepelná čerpadla 61 70 2 510 100 Kč

topný plyn – náhrada neekologického zdroje 25 47 916 000 Kč

Solární kolektory 16 40 517 500 Kč

elektřina 1 1 11 500 Kč

celkem 699 1283 17 673 500 kč

zdroj: ocp MhMp

Obr. D2.2.2: Struktura čerpání dotací Čistá energie Praha (podle počtu podpořených bytových jednotek) v roce 2014

zdroj: ocp MhMp 

Obr. D2.2.3: Struktura čerpání dotací Čistá energie Praha (podle výše dotace) v roce 2014

zdroj: ocp MhMp 
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program se vedle ostatních programů na ozdravění ovzduší v celkovém efektu podílí na poklesu emisí znečišťu-
jících látek na území hl. m. prahy a zcela jistě plní svou motivační úlohu k ekologickému chování občanů města 
v oblasti energetických zdrojů pro domácnosti.

d2.3. aktivity v rámci prOjektU čisté mObility

prOjekt čisté mObility 
v současné době praha průběžně realizuje tzv. projekt čisté mobility, jehož cílem je snížení negativních vlivů 
dopravy zaváděním bezemisních a nízkoemisních dopravních prostředků včetně zajištění výstavby příslušné 
infrastruktury. 

hlavní město praha v roce 2011 zahájilo projekt čisté mobility pilotním projektem praha elektromobilní. v rámci 
projektu bylo podepsáno Memorandum o jednotném a společném postupu v zavádění elektromobility s hlav-
ními dodavateli elektřiny (pre, čez, e.on, rWe) a navázáno partnerství s řadou firem se zájmem o čistou mobili-
tu, včetně výrobců nízkoemisních a bezemisních vozidel. v rámci pilotního projektu bylo zakoupeno 15 elektro-
vozidel, z nichž převážná většina byla poskytnuta k testování příspěvkovým organizacím, zřízeným hl. m. prahou 
a městským částem. dne 24. 4. 2012 byla ustanovena pracovní skupina pro čistou mobilitu, jejímiž členy jsou 
zástupci města a městských organizací. cestou čisté mobility vykročily i některé významné firmy, např. Mcdo-
nald´s, který zahájil projekt výstavby nabíjecích stanic u svých restaurací. 

nabíjecí stanice: na území hlavního města vybudovali partneři memoranda do konce roku 2014 přes čtyři desít-
ky nabíjecích stanic a očekává se nejvýše do dvou let zdvojnásobení jejich počtu. 

Součástí pilotního projektu byla informační kampaň, cílená na městské části, právnické subjekty, ale i občany města.

v současné době se však město chce zaměřit i na další možnosti alternativních pohonů a budování potřebné 
infrastruktury. v rámci podpory čisté mobility hlavní město praha investuje do budování cyklotras na svém úze-
mí. podporuje rovněž zavedení bikesharingu. podílí se na propagaci čisté mobility aktivní účastí a podporou 
různých propagačních akcí jako je např. evropský týden mobility.

pOdpOra pOhOnU cnG 
Město v posledních letech přispělo na nákup svozových a úklidových vozidel s pohonem na cng. částečně tím 
dotovalo rozdíl mezi cenami spalovací verze a verze na cng. nákup takových vozidel finančně podporují i doda-
vatelé zemního plynu. S vozidly na pohon cng jezdí také další společnosti s majoritní účastí města, např. pražská 
plynárenská, a.s. a Kolektory praha, a.s., ale i určitá část občanů. 

plnící stanice cng - na území hlavního města prahy bylo ke konci roku 2014 v provozu 10 samoobslužných cng 
plnicích stanic, umístěných v areálu pražských služeb, a.s., pražské plynárenské, a.s., společnosti ciml, s. r. o., Bo-
nett eurogaS cng, Mcdonald´s, u čerpacích stanic Shell a Q100 a na ul. černokostelecká 1168/90 v praze 10. 
doba plnění vozidel je přibližně shodná jako při čerpání kapalných paliv, tj. 3 – 4 minuty, podle velikosti tlako-
vých nádrží vozidla a jejich vyprázdnění. úhrada odebraného plynu je platební kartou vydávanou společnostmi, 
které jsou účastníky karetního platebního systému (cng card centrum).

dalŠí aktivity na pOdpOrU čisté mObility 
v rámci dne mobility pořádaného úřadem Mč praha 13 dne 15. 5. 2014 proběhlo slavnostní zprovoznění nabíje-
cí stanice, kterou v těsné blízkosti budovy úřadu v nových Butovicích vybudovala pražská energetika, a.s.

evropský týden mobility 

jedná se o nejrozsáhlejší kampaň na světě, zabývající se udržitelnou mobilitou. Koná se každoročně od 16. do 
22. září a cílem kampaně je podpořit zavádění opatření směřujících k udržitelné dopravě a motivovat občany 
vyzkoušet i jiné způsoby dopravy než automobil. Kampaň se konala v praze poprvé v roce 2002 a od té doby její 
vliv trvale sílí. 

v roce 2014 se hl. m. praha zapojilo do již 24. ročníku s podtitulem „naše ulice, naše volba“. ve dnech 19.–21. 9. 
2014 na václavském náměstí kromě hl. m. prahy prezentovaly městské organizace a občanská sdružení a BeSip 
aktivity v oblasti čisté mobility – odstraňování bariér, carsharing, bikesharing, Byla předvedena vozidla s alterna-
tivními pohony (elektromobily, hybridní vozidla, vozidla na cng).  
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v neděli 21. 9. 2014 byl vyhlášen tzv. dnem bez aut. Byl připraven doprovodný program pro děti i dospělé.

pondělí 22. 9. 2014 bylo propagačními akcemi zaměřeno na podporu cyklistiky ve městě.   

uvedené akce byly opět zaměřeny na prezentaci aktivit a projektů hl. m. prahy, směřujících ke zlepšení kvality 
ovzduší a životního prostředí vůbec.

podpora cyklistické dopravy vytvářením nové cyklistické infrastruktury v hl. m. praze a realizací opatření pro 
podporu cyklistiky a její bezpečnost v rámci integrace do dopravního systému je blíže specifikována v kap. d.3.3.

projekt spolu pro prahu (integrované služby pro pražany) 

cílem projektu Spolu pro prahu (www.spoluproprahu.cz) je zvýšení obslužnosti pražanů, zjednodušení přístupu 
ke službám a jejich postupné sjednocení. partnery jsou Magistrát hl. m. prahy a společnosti, které pro město 
zajišťují dodávku elektřiny, plynu, tepla, vody a komunálních služeb: 

 •  pražská energetika, a. s., Skupina pre, www.pre.cz – zásobování elektřinou 

 •  pražská plynárenská, a. s., www.ppas.cz – zásobování plynem  

 •  pražská teplárenská, a. s., www.ptas.cz – zásobování teplem 

 •  pražské vodovody a kanalizace, a. s., člen veolia voda, www.pvk.cz – zásobování pitnou vodou, odpadní vody 

 •  pražské služby, a. s., www.psas.cz – odpadové hospodářství a čistota města 

 •  Magistrát hl. m. prahy, http://magistrat.praha.eu. 

dalŠí vybrané prOjekty realiZOvané v praZe 
 •  energetické využití odpadů v zevo Malešice (společnost pražské služby, a. s.) - kogenerační jednotka pro 

výrobu tepla a elektřiny tepla; 

 •  energetické využití bioplynu produkovaného v ústřední čistírně odpadních vod v praze – Bubenči (společ-
nost pražské vodovody a kanalizace, člen veolia voda) - využití produkovaného bioplynu ke kogenerační 
výrobě elektřiny a tepla, kryti vlastní spotřeby učov. 

 • více informací naleznete v publikaci praha – udržitelná energie, kterou vydal Magistrát hl. m. prahy v roce 
2010. publikace je v elektronické verzi k dispozici na adrese: http://portalzp.praha.eu v záložce energetika.

http://www.pre.cz
http://www.ppas.cz
http://www.ptas.cz
http://www.pvk.cz
http://www.psas.cz
http://http://magistrat.praha.eu. 
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d3 dOprava 
doprava má klíčovou roli pro zajištění základních funkcí města. na druhé straně, doprava, zejména automobi-
lová, ovlivňuje nepříznivě kvalitu prostředí (hluk, znečištění ovzduší). vyvážený a promyšlený rozvoj dopravy je 
tedy tématem pro všechna velká města na světě, prahu nevyjímaje. 

praha, zaujímá v automobilové dopravě české republiky specifické postavení, projevující se v nadprůměrně 
vysokých intenzitách i dopravních výkonech ve srovnání s jinými českými městy nebo s dálnicemi a silnicemi 
v extravilánu. problematikou automobilové dopravy v praze a sledováním dopravy na vybrané komunikační síti 
se zabývá úsek dopravního inženýrství technické správy komunikací hl. m. prahy (tSK – údi), z jehož podkladů 
čerpá tato kapitola. údaje o cyklistické dopravě jsou pak zpracovány podle podkladů Komise rady hl. m. prahy 
pro cyklistickou dopravu.

d3.1 aUtOmObilOvá dOprava 
růst automobilové dopravy a jeho důsledky se v praze začaly projevovat již ve 30. letech 20. století. vlivem 2. 
světové války a poválečného vývoje se nárůst na čas utlumil. Stupeň automobilizace z roku 1937, kdy jeden au-
tomobil připadal na 32 obyvatel, byl znovu překročen až v roce 1959. od 60. let se začal počet vozidel postupně 
zvyšovat se všemi s tím spojenými souvislostmi. 

Struktura historicky rostlého města se stala limitem pro rozvoj dopravní infrastruktury z hlediska prostorových 
možností. z hlediska kapacity dostupné komunikační sítě se až do 80. let tento problém týkal jen omezeného 
počtu ulic a křižovatek. po roce 1989 došlo k výraznému nárůstu počtu vozidel a provozu automobilové dopravy 
a tento nárůst, byť již v menší míře trvá v podstatě až do současnosti. počet registrovaných vozidel mezi roky 
1990 a 2014 stoupl z 353 na tisíc obyvatel na bezmála dvojnásobek (700 na tisíc obyvatel), dopravní výkony (ve 
vozokilometrech) téměř na trojnásobek (ze 7,2 mld. vozokm na 21,8 mld. vozokm za rok) a intenzita dopravy na 
konkrétních úsecích komunikační sítě podle lokality běžně na dvoj až čtyřnásobek. 

nedostatek kapacity a výskyt kongescí se staly celoplošnou problematikou městského prostoru. na nejzatíže-
nějších úsecích komunikační sítě v praze je dosahováno celodenních obousměrných intenzit blížících se 136 000 
vozidel a nejzatíženější mimoúrovňovou křižovatkou (5. května – jižní spojka) projíždí řádově 212 000 vozidel za 
den. významný byl i vývoj nákladní automobilové dopravy, kdy počet nákladních vozidel překračujících hranice 
hlavního města vzrostl od roku 1990 téměř na dvojnásobek. podle výběrového šetření nákladních vozidel, které 
bylo provedeno na jaře 2011 (novější data nejsou k dispozici), tvořil podíl tranzitní dopravy 70 % v případě těž-
kých nákladních automobilů s přívěsem. nejzatíženější jsou tranzitní vztahy mezi dálnicemi d1 – d5 a d1 – d8. 

ve vnějším pásmu města (dle sčítání na tzv. vnějším kordonu, který vyjadřuje obousměrnou intenzitu automobilo-
vé dopravy na vstupech hlavních výpadových silnic a dálnic do souvisle zastavěného území města) intenzita auto-
mobilové dopravy v roce 2014 oproti roku předcházejícímu mírně vzrostla (+ 2,1 %). do prahy přijíždělo přes hra-
nici vnějšího kordonu za 24 h průměrného pracovního dne 305 000 vozidel, z toho 273 000 osobních automobilů.

Míra nárůstu automobilové dopravy je různá v jednotlivých pásmech města. v letech 1990 – 2014 se zvýšil au-
tomobilový provoz:

 • v průměru na celé síti +199 %

 • v širší oblasti centra města +15 %

 • ve vnějším pásmu +296 %

 • ve středním pásmu města +200 až +300 %

 • nárůst osobních automobilů + 392 %

vývoj dalších dopravních charakteristik v posledním období lze shrnout následovně: 

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

 • dochází častěji k dopravním zácpám nejen v centru, ale i na nejkapacitnějších komunikacích 

 • postupně se snižuje rozdíl mezi špičkami a sedlovými obdobími 

 • ranní špičková hodina se snížila z původních 8 – 9 % na 6,6 % a došlo k jejímu posunu o hodinu na 8 – 9 h, 
odpolední špička je v čase 16 – 18 s vyšším podílem než ranní špička (6,9 %)
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vysoký nárůst automobilové dopravy v praze v posledních letech je způsoben řadou vlivů, z nichž rozhodující 
jsou tyto jevy: 

 • využívání osobního automobilu pro běžné každodenní účely (cesty za prací, nákupy, při využití volného času 
atp.), část obyvatel přestala používat k cestám po městě Mhd a místo toho jezdí osobními automobily. K po-
klesu počtu cestujících Mhd docházelo do roku 1998, poté se pokles zastavil a v období 2001–2008 narůstal. 
v posledních letech klesá či stagnuje.  

 • plynulé snižování průměrné obsazenosti osobních vozidel v čase (1,71 v roce 1990, 1,30 v roce 2014) 

 • zachování vysokého podílu osobních vozidel ve skladbě dopravního proudu (centrální kordon – 95,6 %, vněj-
ší kordon – 89,6 % a v průměru v celé síti 92 % v roce 2014) 

Obr. D3.1.1 Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu, 1961–2014

 zdroj: tSK – údi 

dopady dopravy a jejich řešení 

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

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

na druhé straně však masivní využívání automobilové přepravy vytváří vysokou dopravní poptávku, které nesta-
čí kapacita komunikační sítě ani kapacita odstavných a parkovacích ploch. přes rozvoj šetrnějších hnacích jed-
notek a moderní konstrukci motorových vozidel dochází k negativnímu ovlivňování životního prostředí města 
hlukem, emisemi a vibracemi. velké množství veřejného prostoru je obsazováno parkujícími automobily. život 
a zdraví obyvatel jsou ohrožovány dopravními nehodami. přeplněný prostor uliční sítě omezuje plynulost a sni-
žuje rychlost prostředků povrchové hromadné dopravy. 

Město si klade za cíl směřovat k moderní, efektivní a spolehlivě fungující dopravní infrastruktuře šetrné k lidem 
i k životnímu prostředí a k zajištění předpokladů pro zvýšení kvality života v praze, zachování atraktivity města 
s dlouhou historickou tradicí při zachování podmínek pro ekonomickou prosperitu metropole. 
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K významné trvalé změně v organizaci dopravy došlo po zprovoznění nového trojského mostu na počátku října 
2014. nová spojnice vltavských břehů vede z ulice partyzánské v holešovicích do oblasti ulic nové povltavské 
a pod lisem v troji, kde navazuje v budoucí mimoúrovňové křižovatce troja na tunelový komplex Malovanka – 
pelc-tyrolka. výrazný dopad na plynulost dopravy mělo několik investičních akcí v prostoru jižní spojky (oprava 
vozovek v pomalých pruzích, výstavba protihlukových stěn v záběhlicích).

Stavební práce nadále pokračovaly na důležitých dopravních stavbách, které v budoucnu významně ovlivní 
kvalitu dopravy v hlavním městě (severní část Městského okruhu – tunelový komplex Blanka a prodloužení trasy 
metra a do Motola).

celková délka komunikační sítě v praze činila k roku 2014 3 962 km. z komunikací hlavní sítě, která má ve svém 
cílovém stavu dosáhnout délky 210 km, je v provozu 108 km. již v této provozní podobě se na hlavní komu-
nikační síti tvořící 3 % délky všech komunikací odehrálo cca 33 % dopravních výkonů. v cílovém stavu při 5 % 
podílu z celkové délky komunikací se očekává dosažení nadpolovičního podílu z celkového dopravního výkonu 
ve městě. přitom nové komunikace jsou navrhovány tak, aby byly minimalizovány negativní účinky dopravy na 
okolní prostředí. 

nadřazená komunikační síť svou atraktivitou na sebe navazuje velký objem dopravy, její existence současně 
vytváří podmínky pro další regulaci automobilové dopravy v centrální části města. nezanedbatelným přínosem 
nové nadřazené komunikační sítě je zvýšení bezpečnosti provozu. podle statistiky dopravních nehod, vedené 
policejním prezidiem čr, došlo v roce 2014 v praze na celé komunikační síti v průměru cca ke 2,7 nehodám na 
milion vozokilometrů.

 Tab. D3.1.1 Automobilová doprava 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

délka komunikační sítě [km] 
z toho dálnice 
ostatní rychlostní komunikace 

3 815
10
76

3 874 
10 
76 

3 897
10
88

3 932
10
93

3 966
10
98

3 972
10
98

3 962
10
98

počet motorových vozidel 
z toho osobních automobilů 

906 571
678 056

914 224 
683 295 

928 769
699 630 

948 872
722 343

835 427
647 839

855 057
665 866

881 235
690 037

Stupeň motorizace (počet vozidel na 
1000 obyvatel) 

735 732 739 765 670 688 700

Stupeň automobilizace (počet osob. 
automobilů na 1000 obyvatel) 

550 547 557 582 520 536 548

dopravní výkon automobilové dopravy 
na celé komunikační síti [mil. vozokm] 
za průměrný pracovní den [mil. vo-
zokm] za rok [mld. vozokm] 

21
7

21 
7 

22
7

22
7

22
7

22
7

22
7,2

počet dopravních nehod za rok 
relativní nehodovost (počet nehod 
na 1 mil. ujetých km) 

30 251
4,7

15 583 
2,2

18 190
2,5

16 572
2,3

17 795
2,5

18 593
2,6

19 306
2,7

intenzita automob. dopravy v centr. 
části města v 1000 voz./den (0-24 
hod.) – centrální kordon 

583 596 598 582 586 569 551

zdroj: tSK – údi 

poznámka: údaje v letech 2003 – 2008 za prahu jsou zatíženy chybou v evidenci. Správce těchto údajů za prahu, kterým je Magistrát 
hlavního města prahy, odbor dopravně správních činností k tomu uvádí: do roku 2001 byly údaje o počtech registrovaných moto-
rových vozidel v praze i v čr přebírány od policie čr. od roku 2002 jsou přebírány od nových správců těchto údajů, kterými jsou za 
prahu Magistrát hlavního města prahy, odbor dopravně správních činností a za čr Ministerstvo dopravy, odbor dopravně sprav-
ních agend. v období od října 2003 do března 2008 byl pražským správcem těchto údajů používán jiný algoritmus pro výpočet 
provozovaných vozidel, kterým bylo zjištěno o cca 130 000 méně provozovaných vozidel oproti předchozímu stavu. od 31. března 
2008 byla nainstalována nová verze programu registru silničních vozidel, kterou se výpočet vozidel vrátil na původní hodnoty před 
6. 10. 2003. údaje za roky 2012 – 2014 jsou převzaty z nového centrálního registru vozidel (správcem údajů je Ministerstvo dopravy, 
odbor silničních vozidel).
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Obr. D3.1.2 Počet motorových vozidel , 1964 –2014

zdroj: tSK – údi 

Obr. D3.1.3 Dopravní výkon automobilové dopravy za průměrný pracovní den, 1990–2014

zdroj: tSK – údi

Obr. D3.1.4 Skladba dopravního proudu, 2014

zdroj: tSK – údi 
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Obr. D3.1.5 Intenzita automobilové dopravy na vybrané komunikační síti, 2014

zdroj: tSK – údi
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Tab. D3.1.2 Úseky komunikační sítě a křižovatky s největší dopravní zátěží, 2014
Úseky vozidel za den (0–24 hod.)

Barrandovský most 136 000

jižní spojka v úseku vídeňská – 5. května 130 000

jižní spojka v úseku chodovská – v Korytech 123 000

jižní spojka v úseku v korytech – průběžná 114 000

Strakonická v úseku dobříšská – Barrandovský most 113 000

pro srovnání:

Wilsonova na přemostění Masarykova nádraží 93 000

Wilsonova u Hlavního nádraží 80  000

mimoúrovňové křižovatky 

5. května – jižní spojka 212 000 

Strakonická – Barrandovský most 179 000

jižní spojka – chodovská 163 000

jižní spojka – vídeňská 156 000

jižní spojka – průmyslová 145 000

Úrovňové křižovatky 

poděbradská – Kbelská 70 000

argentinská–plynární 69 000

anglická – legerova 66 000

černokostelecká – průmyslová 65 000

žitná–Mezibranská 63 000

zdroj: tSK – údi 

d3.2 hrOmadná a kOmbinOvaná dOprava 

městská hromadná doprava a systém pid 

priorita rozvoje hromadné dopravy je jedním z pilířů zásad dopravní politiky a programového prohlášení rady hMp. 

v hlavním městě jeho regionu je hromadná doprava zajišťována systémem pražské integrované dopravy (pid), který 
zahrnuje metro, tramvaje, městské a příměstské autobusy, železnici, lanovku na petřín a přívozy. Možnost uskuteč-
nit cestu na jeden jízdní doklad bez ohledu na zvolený dopravní prostředek je důležitým nástrojem pro růst kon-
kurenceschopnosti hromadné dopravy vůči dopravě individuální. rozhodujícími kritérii atraktivity integrovaného 
systému jsou čas, pohodlí spolehlivost a bezpečnost. v závěru roku 2014 byly v rámci pid v provozu 3 linky metra, 
22 denních, 9 nočních a jedna historická tramvajová linka, 313 autobusových linek (156 městských, 92 příměst-
ských, 65 regionálních), 34 železničních linek s označením S a r, 5 linek přívozů a 1 lanová dráha. 

hromadná doprava v systému pid (vč. železnice, přívozů a lanové dráhy na petřín) přepravila za rok 2014 v praze 
1 251 mil. osob. nejvíce osob za rok přepravilo metro (450 mil. osob), následují autobusy – městské i příměstské 
(405 mil.), tramvaje (357 mil.), železnice na doklad pid nebo čd (36,5 mil.), lanovka (1,9 mil.) a přívozy (370 tis.). na 
nejzatíženějších úsecích metra (např. i. p. pavlova – vyšehrad) dosahuje obousměrná intenzita téměř 291 700 osob 
za den v obou směrech. na tramvajových tratích (např. lazarská – Spálená x Myslíkova) tato hodnota dosáhla 83 450 
osob v obou směrech za den.

kombinovaná doprava 

pojítkem mezi individuální a hromadnou dopravou je systém záchytných parkovišť p + r (park and ride) a míst 
pro krátkodobé zastavení K + r (Kiss and ride), které umožňují propojit využití osobního automobilu ve vnější 
části města a použití prostředků hromadné dopravy pro jízdu ve střední části města a v centru. 

Systém p + r měl v roce 2014 k dispozici 16 záchytných parkovišť (ve 13 lokalitách) o kapacitě 3 009 parkovacích 
stání. nedošlo tedy opětovně ke zvýšení kapacity ve srovnání s předchozím rokem a kapacita těchto parkovišť, 
zejména v okrajových částech města, zůstává nedostatečná. všechna provozovaná parkoviště mají vazbu na 
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kapacitní kolejovou dopravu (metro, případně železnici). nejatraktivnější jsou lokality u koncových stanic nebo 
okrajových stanic metra. průměrný měsíční počet zaparkovaných vozidel se pohybuje na úrovni zhruba 60 000 
vozidel (patrný nárůst v zimních, jarních a letních měsících). ročně je v roce 2014 využilo přes 870 000 vozidel 
(mírný nárůst oproti roku 2013). Mezi největší lokality patří p + r chodov a p + r letňany oboje s kapacitou přes 
600 stání. 

Míra využití kapacity jednotlivých parkovišť až na výjimky dosahuje hodnot 80–100 %. aktuální informace o ob-
sazenosti jsou nejširší veřejnosti k dispozici na webových stránkách tSK (www.tsk-praha.cz). na některých dů-
ležitých rozhodovacích místech na příjezdových trasách k parkovištím p + r je volná kapacita zveřejněna pro-
střednictvím proměnných dopravních značek. na většině parkovišť p + r je možné bezplatně odstavit jízdní kolo 
(B + r – Bike and ride). 

Místa pro krátkodobé zastavení typu K + r umožňující spolucestujícím přestoupit mezi 
automobilem a hromadnou dopravou nebo obráceně jsou v současnosti situována na 
24 lokalitách. tato krátkodobá stání jsou vyznačena nápisem na vozovce „K + r“ a svislou 
dopravní značkou „parkoviště“ s textem „ Max. 3 min“ a dodatkovou tabulkou s textem 
„K + r“ nebo svislou dopravní značkou „zákaz stání“, případně s dodatkovou tabulkou 
s textem „K + r“. Kromě míst pro zastavení u stanic a zastávek hromadné dopravy se 
v posledním období nevhodně užívá značení K+r i na dalších místech, zejména před 
budovami škol nebo úřadů. celkový počet takto vyznačených lokalit není sledován.

Tab. D3.2.1 Městská hromadná doprava, 2009–2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014

provozní délka sítě celkem [km] 
metro 
tramvaje 
autobusy 

884
59

142
683

882
59

142
681

897
59

142
695

889
59

142
687

893
59

142
692

1 012
59

143
810

ujeté vozokilometry celkem [tis.] 
metro 
tramvaje 
autobusy 

162 138
52 756
48 004
61 378

162 632
53 341
47 097
62 194

169 806
54 962
48 205
66 639

164 530
54 295
47 041

63 2049

162 299
53 532
43 879
64 888

171 525
52 231
50 855
68 439

přepravené osoby za rok celkem [mil. osob] 
metro 
tramvaje 
autobusy 

1 286
585
349
352

1212
579
345
288

1 111
530
313
267

1 214
589
322
303

1 218
584
332
302

1 213
450
357
406

zdroj: tSK – údi 

Obr. D3.2.1 MHD – přepravené osoby za rok, 1992–2013 [v mil.]

zdroj: tSK – údi

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

OstatníMetroTramvajeAutobusy



Praha – Životní prostředí 2014

D3doprava

249

d3.3 cyklistická dOprava v praZe 
jízdní kolo je pro značnou část obyvatel prostředkem k aktivní rekreaci, ale stále výrazněji viditelnou a rozvíjející se 
alternativou k ostatním druhům dopravy, šetrnou k životnímu prostředí a podporující zdravý životní styl. podpora 
cyklistické dopravy a vytváření potřebné infrastruktury na území prahy je součásti plánovaného rozvoje města.

v roce 2003 schválila rada hMp Koncepci rozvoje základního systému cyklistických tras na území hl. m. prahy, kte-
rá předpokládala postupnou realizaci cyklotras celoměstského významu. v říjnu 2006 vzala rada hMp na vědomí 
návrh nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. prahy, který na koncepci navazuje 
a tuto síť cyklotras celoměstského významu dále rozšířil a upřesnil. v roce 2009 byla síť dále rozšířena a aktualizo-
vána v souvislosti s návrhem nového územního plánu. rada hMp v říjnu 2010 schválila a přijala Koncepci rozvoje 
cyklistické dopravy v praze do roku 2020 jako základní materiál pro další rozvoj městské cyklistiky a to nejen jako 
druhu rekreace, ale především v jejím dopravním významu. hlavním cílem Koncepce je zvýšení podílu cyklodopra-
vy až na 5% v roce 2020, čehož má být dosaženo kombinací vhodných opatření.

páteřní a hlavní cyklotrasy vytvářejí základní síť, ze které vycházejí opatření ke zlepšování podmínek pro plošnou 
průjezdnost a obsluhu území města pro jízdní kola. toho je dosahováno vhodnou kombinací opatření infrastruk-
tury pro jízdní kola od chráněných koridorů (stopy bez kontaktu s motorovou dopravou) až po moderní řešení 
integrační cyklistické infrastruktury v hlavním dopravním prostoru (vyhrazené jízdní pruhy, „předsunuté stopčáry“ 
apod.). intenzity provozu cyklistické dopravy jsou celoročně sledovány automatickými sčítači na 24 profilech, další 
podklady jsou získávány z ručních sčítání dopravy v uliční síti. na profilech sledovaných automatickými sčítači do-
šlo v letech 2013/2014 k meziročnímu nárůstu o 24 %. nejvyšší počet detekovaných cyklistů je v červnu.

Ke konci roku 2014 bylo vyznačeno směrovým značením na 430 km cyklotras. z celé sítě cyklistických komunikací 
mělo více než 163 km charakter chráněných tras a 106 km využívalo integrační opatření.

integrace cyklistických řešení v projektech novostaveb a rekonstrukcí zahájená v předchozích letech přinesla své 
plody v roce 2014 v podobě samotných realizací staveb. pokračování tohoto trendu dává naději pro zlepšování 
podmínek pro cyklistickou dopravu i v dalších letech.

v roce 2014 byly realizovány následující významnější akce:

 • cyklostezková lávka pod radotínským mostem pražského okruhu (cyklotrasa a102, délka 0,8 km), 

 • cyklostezka zbraslav – jarov (cyklotrasa a2, 2 úseky celkové délky 2,25 km),

 • cyklostezka záběhlice (cyklotrasa a23, 2 úseky celkové délky 1,77 km),

 • cyklostezka jižní Město (cyklotrasa a41, délka 0,42 km),

 • trojský most zahrnující i infrastrukturu pro cyklisty (cyklotrasa a31),

 • cykloopatření v Moskevské a francouzské ulici (zejména cyklopruhy a první pražská cyklovídeňská zastávka),

 •  zvýraznění cyklopruhu ve výpadové ulici - led knoflíky (cyklotrasa a1),

 •  zřízení 2,9 km cyklopruhů,

 • zřízení 1,4 km cyklopiktokoridorů,

 • zřízení 6 cyklopřejezdů (z toho 5 řízených světelnou signalizací),

 • zřízení 1,7 km vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola,

 • zřízení cykloobousměrek (11 úseků, celkem 2,5 km),

 • zřízení prostorů pro cyklisty (v19, též „předsunutá stopčára“ – nově 152 jízdních pruhů na 34 křižovatkách 
řízených světelnou signalizací), 

 • instalace dalších 40 kvalitních stojanů (opěrného typu „obrácené u“),

 • souvislé i lokální opravy povrchů, dopravního značení a zařízení cyklistických komunikací. 

na jaře 2014 byla opět vydána aktualizovaná cyklomapa prahy, která je distribuována zdarma.

informace z oblasti cyklistické dopravy lze nalézt na internetových stránkách pražské radnice na adrese http://
cyklo.praha.eu, která zahrnuje i aktualizovanou dynamickou cyklomapu s aktivní uživatelskou volbou zobrazení 
vrstev i měřítka. pro rekreační využití je dobrým doplňkem aplikace po praze podél potoků http://portalzp.praha.
eu/podelpotoku, která přibližuje prahu z cest podél velkých i malých vodních toků.

http://cyklo.praha.eu
http://cyklo.praha.eu
http://portalzp.praha.eu/podelpotoku
http://portalzp.praha.eu/podelpotoku
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Tab. D3.3.1 Vybrané cyklistické profily (celkový počet cyklistů v obou směrech, pracovní den, 7-20 hod.)

název stanoviště Umístění stanoviště 2012 2013 2014
Změna 
14/13 

(%)

cyklistů za 
den (max. 
roku 2014)

nábř. Kpt. jaroše cyklotrasa a1, 200 m od hlávkova mostu 113 732 148 121 173 520 + 17 1 234 (čt)

podolské nábřeží
cyklotrasa a2, 150 m jižně od vyšehradského 
tunelu

344 992 234 466 340 097 +45 2 833 (ne)

Modřany cyklotrasa a2, křížení ulic vltavanů a u kina 417 725 499 404 +20 5 874 (ne)

rohanské ná-
břeží

cyklotrasa a2, mezi hlávkovým m. a ulicí Ke 
štvanici

184 027 179 008 217 290 +21 1 895 (st)

lahovičky cyklotrasa a1, u lahovického mostu 170 891 160 499 217 100 +35 3 215 (ne)

císařský ostrov cyklotrasa a160, u mostu přes plavební kanál 296 227 282 962 334 023 +18 3 355 (ne)

vršovická
cyklotrasa a23, v cyklopruzích u vršovického 
nádraží

96 744 94 127 106 743 +13 760 (čt)

Sulická cyklotrasa a22, pod jižní spojkou 166 246 150 716 168 643 +12 1 673 (st)

celKeM všech 24 sčítacích profilů +24 -

zdroj: tSK – údi 

Obr. D3.3.1 Systém celoměstských cyklotras, 2014–2015

po cyklostezkách 

po cyklopruzích a cyklopikto-
koridorech 

značené cyklistické trasy 

bez dopravního opatření 

další doporučené trasy 

zdroj: MhMp

po cyklostezkách, cyklopruzích 
a cyklopiktokoridorech
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d3.4 pĚŠí dOprava
chůze má nesporný význam jako základní, levný a k životnímu prostředí šetrný způsob dopravy, který slouží 
nejen k přemísťování osob, ale i k upevňování jejich fyzického a duševního zdraví, k odpočinku a navazování 
kontaktů mezi lidmi.

z hlediska bezpečného pohybu chodců je kladen důraz především na trasy s vysokým počtem procházejících 
dětí (cesty do škol, zájmových a sportovních zařízení) a lokality s častějším výskytem osob s omezenou schop-
ností pohybu a orientace a seniorů. úpravy vedoucí ke zvýšení bezpečnosti chodců na komunikacích ve správě 
tSK hl. m. prahy probíhají v rámci běžných úprav komunikací, chodníkového programu a programu BeSip. další 
úpravy jsou financovány městskými částmi, v některých případech i soukromými investory.

nejvyšší intenzity chodců jsou v centru města (václavské nám. – na můstku – ul. 28. října – na příkopě) a pohy-
bují se okolo cca 7 000 – 8 000 pěších ve špičkové hodině. pro turisty a návštěvníky historické prahy jsou přitažli-
vá místa pražského hradu, Malé Strany a Starého Města, kde intenzity dosahují až 4 000 chodců/hod.

z počinů, které přispěly v roce 2014 ke zlepšení podmínek pro pohyb, pobývání, sportovní aktivity a odpočinek 
chodců, lze na základě informací městských částí hl. m. prahy uvést zejména:

 • nové přechody pro chodce

 • Bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce stavební úpravou

 • S úrovní chodníků integrované přechody a tedy současně stavební zpomalovací prahy

 • zřízení či úprava pěších zón

 • zřízení obytných zón

 • výstavba nových komunikací pro chodce

 • rekonstrukce a opravy stávajících chodníků 

 • úprava veřejných ploch a prostranství pro odpočinek nebo sport

 • lokální dopravní zklidnění místních komunikací 

 • Bezbariérové úpravy přechodů

 • zřizování zón s nejvyšší povolenou rychlostí jízdy vozidel 30 km/h
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e.1 vybrané právní předpisy v Oblasti živOtníhO prOstředí  
Tab. E1.1 Státní legislativa – zákony (setříděno tematicky, stav k 31. 12. 2014)

číslo obecné právní předpisy
500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
131/2000 Sb. o hlavním městě praze, ve znění pozdějších předpisů 
17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

18/1997 Sb. 
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Složkové právní předpisy
ochrana ovzduší

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
ochrana vod

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
ochrana přírody a krajiny

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ochrana rostlinstva a živočišstva

246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 
449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

99/2004 Sb.
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně 
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 

100/2004 Sb.
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších 
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými dru-
hy), ve znění pozdějších předpisů 

326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

ochrana horninového prostředí
44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

149/2003 Sb.
o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých křížen-
ců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů 

226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
hluk 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odpady 

185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
nakládání s chemickými látkami

350/2011 Sb.
zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů
posuzování vlivů na životní prostředí

100/2001 Sb.
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
integrovaná prevence znečišťování

76/2002 Sb.
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů

zdroj: ocp MhMp
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Tab. E1.2 Vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy (setříděno chronologicky, stav k 31. 12. 2014)
číslo název

12/1964 Sb. nvp vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „divoká šárka“

5/1968 Sb. nvp o prohlášení přírodních výtvorů v praze a jejich ochranných pásem

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

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

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, Bohnic-
ké údolí, zámky a jejich ochranných pásmech

3/1984 Sb. nvp o zřízení oblasti klidu „Botič - Milíčov“ a „říčanka“ a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

5/1988 Sb. nvp kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hl. m. praze

8/1990 Sb. nvp o zřízení oblastí klidu v hl. m. praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

3/1991 Sb. hMp
o zřízení oblastí klidu v hl. m. praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti (Modřanská rokle - cho-
lupice, Košíře - Motol, Klánovice - čihadla)

7/1993 Sb. hMp o zřízení přírodního parku „prokopské a dalejské údolí“ a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park

6/2001 Sb. hMp o ochraně veřejné zeleně

2/2005 Sb. hMp kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

4/2005 Sb. hMp kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě praze (krajský regulační řád)

5/2007 Sb. hMp
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území hlavního města prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška 
o odpadech)

8/2008 Sb. hMp o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

10/2009 Sb. hMp
o vyhlášení přírodní památky prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných 
podmínek

18/2009 Sb. hMp o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov

19/2009 Sb. hMp o zřízení přírodního parku Smetanka

16/2010 Sb. hMp
kterým se vydává integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglo-
merace hlavní město praha pro období let 2010-2012

3/2013 Sb. hMp o zřízení přírodní rezervace Klánovický les a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

13/2013 Sb. hMp o zřízení přírodní památky petřín včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

14/2013 Sb. hMp o zřízení přírodní rezervace šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

16/2013 Sb. hMp
o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek

1/2014 Sb. hMp o zřízení přírodní památky xaverovský háj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

10/2014 Sb. hMp o zřízení přírodních parků na území hlavního města prahy

14/2014 Sb. hMp
o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích 
bližších ochranných podmínek

17/2014 Sb. hMp
o zřízení přírodní památky Skály v zoologické zahradě včetně ochranného pásma a stanovení jejích bliž-
ších ochranných podmínek

zdroj: ocp MhMp
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e.2 strateGie a kOncepce

e2.1 přehled kOncepčních dOkUmentů prO živOtní prOstředí a sOU-
visející Oblasti
v průběhu roku 2014 pokračovaly práce na přípravě dalších významných koncepčních dokumentů města a akč-
ních plánů souvisejících s ochranou životního prostředí. následující přehled zachycuje stav přípravy a projed-
nání těchto dokumentů k prosinci 2014. dále je uveden přehled existujících platných dokumentů, které byly 
přijaty již dříve, včetně dokumentů pro oblasti s problematikou životního prostředí související. Samostatně jsou 
uvedeny dokumenty pro oblast strategického plánování a územního rozvoje města, kde je problematice životní-
ho prostředí a udržitelného rozvoje věnována významná pozornost. podrobnější informace k dokumentům jsou 
uvedeny v následujících podkapitolách.

dokumenty přijaté v roce 2014

 • akční plán Krajské koncepce evvo kraje hlavní město praha na období 2014–2015

 • územní energetická koncepce hl. m. prahy (úeK hMp) 2013–2033 

dokumenty rozpracované v roce 2014

 • program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace praha cz01 (Pozn.: dokument připravován v gesci MŽP)

dříve přijaté platné dokumenty (k 31. 12. 2014)

 • Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. prahy na roky 2005–2015 
(KK evvo) a navazující akční plány na jednotlivé roky resp. delší období

Pozn.: v průběhu roku 2015 byla zpracována a 26. 1. 2016 schválena Radou HMP aktualizovaná Krajská koncepce 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na období 2016–2025 a dále byl zpracován 
a 3. května 2016 schválen Radou HMP Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
hlavního města Prahy na období 2016–2017

 • prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v praze

 • Koncepce péče o zeleň v hlavním městě praze

 • akční plán snižování hluku pro aglomeraci praha 2008

 • Strategická hluková mapa pro aglomeraci praha 2007

 • plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – původce odpadů 2012

 • plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – krajský, 2005 (poh hl. m. prahy krajský)

 • dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hl. m. praze

 • integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hlavni město 
praha (aktualizace programu pro období 2010–2012)

 • generel odvodnění hl. m. prahy (go hMp)

Pozn.: Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP.

 • generel zásobování vodou hl. m. prahy (gzv hMp)

Pozn.: Od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze.

 • plán rozvoje vodovodů a kanalizací (zahr. aktualizace 2011, aktualizace 2007)

 • zásady dopravní politiky hl. m. prahy

 • Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. praze do roku 2020

 • zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. prahy

 • zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. prahy
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dokumenty v oblasti strategického a územního plánování

 • strategický plán hl. m. prahy – aktualizace 2008

(dokument schválený usnesením zastupitelstva hl. m. prahy č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008)

Pozn.: V roce 2014 pokračoval proces přípravy aktualizovaného Strategického plánu, který byl dopracován v roce 
2016 (více viz část E2.3.1 Strategie rozvoje).

 • program realizace strategické koncepce hl. m. prahy na období 2009–2015

(dokument schválený usnesením zastupitelstva hl. m. prahy č. 30/84 ze dne 22. 10. 2009)

 • Územní plán sídelního útvaru hl. m. prahy

(dokument schválený usnesením zastupitelstva hl. m. prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, ve znění vyhlášek a opat-
ření obecné povahy)

Pozn.: Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012 bylo zahájeno pořízení nového Územ-
ního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v podobě Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy (více viz část E2.3.2 
Územní plánování).

 • Územně analytické podklady, aktualizace 2014 (Uap hl. m. prahy, 2014)

verze projednaná zastupitelstvem hl. m. prahy (viz usnesení zMhMp č. 05/16 dne 26. 3. 2015)

Pozn.: Zpracování 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2014 proběhlo v průběhu roku 2014.  
(více viz část E2.3.2 Územní plánování).

 • Zásady územního rozvoje hlavního města prahy (ZUr hl. m. prahy) – aktualizace č. 1

v roce 2014 byl dokončen proces projednávání aktualizace č.1 zásad územního rozvoje hl. m. prahy. dne 
11. 9. 2014 byla usnesením zastupitelstva hl. m. prahy č. 41/1 vydána aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje 
hl. m. prahy ve formě opatření obecné povahy č. 43/2014 s účinnosti od 1. 10. 2014.

e2.2 ObOrOvé kOncepce hl. m. prahy prO živOtní prOstředí a sOUvisející 
Oblasti

e2.2.1 dOkUmenty prOjednané a přijaté OrGány mĚsta v rOce 2014  
a dOkUmenty rOZpracOvané

akční plán krajské koncepce evvO kraje hlavní město praha na období 2014-2015

stav (k 31. 12. 2014): dokument byl schválen radou hMp 29. 7. 2014 (viz usnesení rady hMp č. 1800 ze dne 
29. 7. 2014).

rámec zpracování: akční plán navazuje na Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na 
území hl. m. prahy na roky 2005–2015 (KK evvo) a akční plány KK evvo kraje hlavní město praha na rok 2007, 2008, 
2009-2010, 2011, 2012-2013.

Zadavatel: hl. m. praha

Zpracovatel: poradní skupina environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (evvo) v praze

popis, průběh zpracování: dokument určuje prioritní činnosti a úkoly v oblasti evvo na období 2014-2015, které 
budou realizovány ve spolupráci hl. m. prahy s dalšími subjekty, jež se evvo v praze zabývají. úvodní návrh byl při-
praven v období 2-9/2013, návazně byl dopracován dle dodatečných připomínek a námětů. 

dokument k dispozici: Schválený dokument je v el. verzi na www stránkách hMp k evvo v praze (portalzp.praha.
eu/ekovychova, část aktivity města).

kontakt, informace: odbor ochrany prostředí MhMp (ocp MhMp), oddělení udržitelné energetiky, krajský koordi-
nátor evvo v praze, www stránky hMp k evvo v praze (portalzp.praha.eu/ekovychova, část aktivity města).

Pozn.: v návaznosti na schválení Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy 
na období 2016-2025 byl v roce 2015 připraven a k 3. květnu 2016 schválen Akční plán Krajské koncepce environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016–2017.

http://portalzp.praha.eu/ekovychova
http://portalzp.praha.eu/ekovychova
http://portalzp.praha.eu/ekovychova
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Územní energetická koncepce hl. m. prahy (Úek)

stav (k 31. 12. 2014): dokument byl vzat na vědomí radou hMp 19. srpna 2014 (viz usnesení rady hl. m. prahy 
č. 2014 ze dne 19. 8. 2014)

rámec zpracování: zpracování úeK ukládá praze zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů. K aktualizaci vedly výsledky vyhodnocení naplňování původní úeK, schválené v roce 2005, potřeba návr-
hu opatření ke zvýšení energetické bezpečnosti města a nutnost rozšíření úeK o dlouhodobou strategii snižování 
emisí skleníkových plynů.

Zadavatel: hlavní město praha zastoupené odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MhMp

Zpracovatel: tým zpracovatelů pod vedením společnosti Seven energy, s. r. o.

popis, průběh zpracování: úeK je strategický dokument města v oblasti energetiky, jehož globálním cílem je „zajiště-
ní spolehlivého a hospodárného zásobování a nakládání s palivy a energií v souladu s udržitelným rozvojem města“.

zpracování úeK proběhlo v posledním čtvrtletí roku 2013 a na začátku roku 2014.

Pozn.: Aktualizované znění ÚEK bylo návazně předmětem posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (SEA).

dokument k dispozici: v el. verzi na www stránkách hMp k udržitelné energetice v praze (portalzp.praha.eu/ener-
getika, část územní energetická koncepce).

kontakt, informace: odbor ochrany prostředí MhMp (ocp MhMp), oddělení udržitelné energetiky, www stránky 
hMp k udržitelné energetice v praze (portalzp.praha.eu/energetika, část územní energetická koncepce).

e2.2.2 dOkUmenty připravOvané v Gesci jiných sUbjektů:

program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace praha cZ01

Stav (k 31. 12. 2014): dokument v přípravě.

rámec zpracování: pzKo byl připravován a návazně vydán v souladu s § 9 odst. 1 zákona a podle § 41 odst. 3 zá-
kona, aby nahradil program ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaný dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých zákonů (integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglo-
merace hlavní město praha (aktualizace 2010), schválený usnesením rady hMp č. 1854 ze dne 16.11.2010.

Zpracovatel: Ministerstvo životního prostředí za spolupráce odborných subjektů, Magistrátu hlavního města prahy 
a nestátních neziskových organizací zastřešených asociací zelený kruh, zástupců Ministerstva dopravy, zeměděl-
ství, průmyslu a obchodu, místního rozvoje, vnitra, zdravotnictví, vybraných provozovatelů stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší

popis, průběh zpracování: 

program zlepšování kvality ovzduší (pzKo) je hlavním koncepčním dokumentem pro postup města ve snaze o zlep-
šování parametrů kvality ovzduší v období let 2016–2020. cílem pzKo je co nejdříve dosáhnout požadované kvality 
ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1–3 přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto kvalitu udržet a zlepšovat, a to na celém území aglomerace praha – 
cz01.

za účelem přípravy a projednání návrhu pzKo byla vytvořena diskusní platforma, tzv. regionální řídící výbor 
(rřv). regionální řídící výbor pro aglomeraci cz01 - praha se konal na Magistrátu hl. m. prahy ve dnech 4. 12. 2013 
a 11. 4. 2014.

v rámci řídících výborů mohli výše členové rřv uplatnit své připomínky ke všem podkladovým částem pzKo, které 
jim byly pravidelně předkládány. rovněž návrh pzKo byl členům řídícího výboru poskytnut s možností zaslání písem-
ných připomínek. zároveň bylo uspořádáno průběžné konferenční vypořádání připomínek a komentářů k rozesla-
ným návrhům, které proběhlo dne 26. 11. 2014 v praze. na základě uplatněných a akceptovaných připomínek byl ná-
vrh pzKo upraven. jednotlivé připomínky byly vypořádány písemně a zaslány členům regionálního řídícího výboru.

program zlepšování kvality ovzduší aglomerace praha – cz01 (dále také jen „pzKo praha“) byl zpracován v rámci 
projektu „Střednědobá strategie ke zlepšení kvality ovzduší v české republice“. 

http://portalzp.praha.eu/energetika
http://portalzp.praha.eu/energetika
http://portalzp.praha.eu/energetika
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Pozn. k 12/2016: dokument byl vydaný MŽP 26. 5. 2016 s účinností od 10. 6. 2016.

dokumenty k dispozici:

 • v tištěné podobě je pzKo uveden ve věstníku Mžp ročníK xxvi – červen 2016 – čáStKa 5. 

 • v elektronické podobě ke stažení na: 

 • webových stránkách Mžp na adrese: http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_praha_2016 

 • na webových stránkách hl. m. prahy (portál žp) v rubrice ovzduší (http://portalzp.praha.eu/ovzdusi, Kon-
cepční dokumenty)

kontakt, informace:

 • odbor ochrany prostředí MhMp, oddělení ochrany ovzduší; 

 • Webové stránky hl.m. prahy k životnímu prostředí – portál životního prostředí, rubrika ovzduší, část Kon-
cepční dokumenty.

Tab. E2.2.1 Přehled dalších, dříve přijatých významných koncepčních dokumentů souvisejících s problematikou 
ochrany životního prostředí (platných k 31. 12. 2014)

krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. prahy na roky 2005–2015 (kk evvO)

dokument schválený radou hMp (viz usnesení rady hl. m. prahy č. 0121 ze dne 1. 2. 2005). jedná se o základní strategický 
dokument v této oblasti do roku 2015. v návaznosti na KK evvo jsou připravovány akční plány na jednotlivé roky nebo období 
(2007, 2008, 2009-2010, 2011, 2012-2013, 2014-2015…).
Pozn.: v průběhu roku 2015 byla zpracována a 26. 1. 2016 schválena Radou HMP aktualizovaná Krajská koncepce environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na období 2016-2025 a dále byl zpracován a 3. května 2016 schválen Radou HMP 
Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016–2017.
informace: odbor ochrany prostředí MhMp (ocp MhMp), oddělení udržitelné energetiky, krajský koordinátor evvo v praze, 
www stránky hMp k evvo v praze (portalzp.praha.eu/ekovychova, část aktivity města). 

integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hlavní město praha (aktuali-
zace programu pro období 2010-2012)

dokument schválený radou hMp (viz usnesení rady hMp č. 1854 ze dne 16. 11. 2010). aktualizovaná verze programu navázala 
na původní program, který byl přijat radou hMp v září 2006.
Pozn.: Dle nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bude nadále aktualizace programů snižování emisí a zlepšení kvality 
ovzduší zpracovávat Ministerstvo životního prostředí a vydávat formou opatření obecné povahy. V roce 2013 až 2014 probíhal v 
gesci MŽP projekt „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“, v jehož rámci byly zpracovávány aktualizace 
programů pro všechny zóny a aglomerace v rámci ČR (více na www.mzp.cz a popis Programu zlepšování kvality ovzduší - aglomera-
ce Praha CZ01).

plán rozvoje vodovodů a kanalizaci

Schválený dokument (viz usnesení zastupitelstva hl. m. prahy č. 28/16 ze dne 26. 5. 2005). aktualizace dokumentu proběhla 
v roce 2007 a následně v roce 2011. dokument plán rozvoje vodovodů a kanalizací – aktualizace 2011 byl schválen radou hMp 
a následně zastupitelstvem hl. m. prahy (viz usnesení zastupitelstva hMp č. 12/71 ze dne 15. 12. 2011).
informace: pvS, a. s., žatecká 110/2, 110 00 praha 1 – Staré Město

Generel odvodněni hl. m. prahy (GO hmp)

dokument generel odvodnění hl. m. prahy (go hMp), i. koncepční fáze byl vzat na vědomí usnesením rady hMp č. 1605 ze dne 
8. 10. 2002. go hMp je trvalý strategický prostředek pro řešeni plánovací, investiční a provozní politiky pro odvodnění hl. m. pra-
hy. pro značný rozsah celého projektu bylo zpracování go hMp rozděleno do dvou fází – i. Koncepční a ii. detailní. i. Koncepční 
část go hMp byla zpracována v letech 1999 – 2001. od roku 2001 je postupně zpracovávána ii. detailní část go hMp.
informace: pvS, a. s., žatecká 110/2, 110 00 praha 1 – Staré Město

Generel zásobování vodou hl. m. prahy (GZv hmp)

http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_praha_2016
http://portalzp.praha.eu/ovzdusi
portalzp.praha.eu/ekovychova
http://www.mzp.cz
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zpracovaný a projednaný (s ipr praha a pvK, a. s.) jsou dokumenty koncepční fáze. návazně probíhá příprava a projednání 
jednotlivých dokumentů detailní fáze projektu. generel zásobování vodou je dokument celoměstského významu, řeší koncepci 
zásobování vodou území hl. m. prahy a je jedním z podpůrných dokumentů pro řešení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
hl. m. prahy a územního plánu hl. m. prahy. celý projekt byl z časových a finančních důvodů rozdělen na dvě základní fáze, fázi 
koncepční a fázi detailní. v rámci koncepční fáze byl v letech 2001-2003 zpracován Koncepční model distribučního systému a 
další návazné projekty. od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty detailní fáze. 
informace: pvS, a. s., žatecka 110/2, 110 00 praha 1 – Staré Město.

koncepce péče o zeleň v hlavním městě praze

dokument schválený usnesením zastupitelstva hl. m. prahy č. 39/77 ze dne 17. 6. 2010. Koncepce navazuje na zásady péče 
o zeleň v hl. m. praze z roku 1996.
informace: odbor ochrany prostředí MhMp (ocp MhMp), oddělení péče o zeleň, webové stránky hl.m. prahy k žp a udržitelné 
energetice (http://portalzp.praha.eu, část příroda, krajina, zeleň – Koncepční dokumenty).

plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – krajský, 2005 (pOh hl. m. prahy – krajský)

návrh krajského plánu odpadového hospodářství hl. m. prahy byl schválen radou hl. m. prahy v prosinci 2004 (viz usnesení 
č. 2134 ze dne 14. prosince 2004). v říjnu 2005 byl zastupitelstvem hl. m. prahy schválen návrh obecně závazné vyhlášky, kte-
rou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hl. m. prahy (viz usnesení č. 31/22 ze dne 20. 10. 2005).
Pozn.: od 15. 4. 2016 je účinný aktualizovaný krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy, 2016.
informace: odbor ochrany prostředí MhMp (ocp MhMp), oddělení odpadů, webové stránky hl. m. prahy k žp a udržitelné ener-
getice (http://portalzp.praha.eu, rubrika odpady: http://portalzp.praha.eu/odpady).

plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – původce odpadů, 2012

plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – původce odpadů, 2012 byl schválen usnesením rady hMp č. 2274 z18. 12. 2012.
pozn.: 28. 2. 2017 byla usnesením rady hMp č. 418 schválen aktualizovaný plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – pů-
vodce odpadů, 2016.
informace: odbor ochrany prostředí MhMp (ocp MhMp), oddělení odpadů, webové stránky hl. m. prahy k žp a udržitelné ener-
getice (http://portalzp.praha.eu, rubrika odpady: http://portalzp.praha.eu/odpady).

Zásady dopravní politiky hl. m. prahy

dokument schválený usnesením zastupitelstva hl. m. prahy č. 13/21 dne 11. 1. 1996. navazujícím dílčím dokumentem je Kon-
cepce dalšího rozvoje zón placeného stání v podmínkách hl. m. prahy (viz usneseni zhMp číslo 26/13 ze dne 31. 3. 2005).
informace: www stránky tSK hl. m. prahy, rubrika doprava – úsek dopravního inženýrství (http://www.tsk-praha.cz/, informace 
odborníkům – zásady dopravní politiky hl. m. prahy).

koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. praze do roku 2020

dokument schválený radou hMp dne 26. 10. 2010 (viz usnesení rady hlavního města prahy číslo 1776 ze dne 26. 10. 2011). Sta-
novuje předpoklady, cíle a prostředky nutné k úspěšnému rozvoji pražské dopravní a rekreační cyklistiky pro období 2010–2020.
informace: Komise rady hMp pro cyklistickou dopravu; odbor rozvoje a financování dopravy MhMp, odd. rozvoje a organizace dopravy.

Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. prahy

dokument vzatý na vědomí radou hMp (viz usnesení rady hMp č. 1551 ze dne 3. 10. 2006). navazuje na dříve přijaté doku-
menty (Koncepce základního systému cyklistických tras na území hl. m. prahy /1993/, zásady dalšího rozvoje systému cyklistic-
kých tras na území hl. m. prahy po roce 2002 /2003/, uzemní plán hl. m. prahy, zásady dopravní politiky hl. m. prahy /1996/).
hierarchizuje, upřesňuje a rozšiřuje síť cyklotras celoměstského významu.
informace: webové stránky města k cyklistické dopravě (http://www.praha.eu, část doprava – praha cyklistická); Komise rady 
hMp pro cyklistickou dopravu.

Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. prahy

dokument byl odsouhlasen radou hMp dne 31. 8. 2010 (viz usnesení rady hlavního města prahy číslo 1449 ze dne 31. 8. 2010). 
útvaru rozvoje hl. m. prahy bylo uloženo vypracování generelu hlavních pěších tras na území hl. m. prahy.
pozn.: práce na přípravě dokumentu generel pěší dopravy hl. m. prahy byly pozastaveny v roce 2011. Stávající výstupy jsou 
využívány v rámci přípravy Metropolitního plánu i při dalších územně-plánovacích pracích a při připomínkování studií rozvoje 
území. zároveň byly zpracovány a radou hMp schváleny koncepční dokumenty, které do velké míry akcentují důraz na pod-
mínky pro chodce (Manuál tvorby veřejných prostranství, pražské stavební předpisy).
informace: oddělení rozvoje dopravy odboru rozvoje a financování dopravy MhMp, institut plánování a rozvoje hl. m. prahy 
(ipr); dále webové stránky ipr (http://www.iprpraha.cz).

zdroj: ozp MhMp

http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu /odpady
http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu/odpady
http://www.praha.eu
http://www.iprpraha.cz
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e2.3 dOkUmenty v Oblasti strateGickéhO a ÚZemníhO plánOvání  
(pOdrObné infOrmace)

e2.3.1 strateGie rOZvOje
hlavní město praha dlouhodobě pracuje s principy strategického řízení a plánování a průběžně vytváří strate-
gické dokumenty a koncepce sloužící pro stanovení základních rozvojových priorit města. jedním z klíčových 
dokumentů je strategický plán. 

strategický plán hl. m. prahy – aktualizace

usnesením č. 903 ze dne 31. 5. 2013 vzala rada hl. m. prahy na vědomí zahájení přípravy aktualizace Strategic-
kého plánu. aktualizace Strategického plánu hlavního města prahy představuje dokument stanovující základní 
priority rozvoje hlavního města pro následující období 5 až 15 let. dokument navazuje na strategie a koncepce 
vypracované na vyšších úrovních (evropské, národní) i na dílčí koncepce vytvořené na místní úrovni.  

aktualizace Strategického plánu hlavního města prahy je strategickým dokumentem určujícím priority rozvoje 
města na období příštích let. jedná se o dokument, který definuje základní priority sociálně ekonomického 
rozvoje města, rozdělené do hlavní ch strategických cílů a na ně navazujících politik. aktualizace strategického 
plánu, který vymezuje rámec, v němž by měl rozvoj města v příštích letech probíhat.

Současně platná aktualizace Strategický plán hlavního města prahy byla vytvořena v roce 2008, s odstupem 
času a s vývojem názorů a nároků na strategický rozvoj hlavního města vznikla potřeba vytvoření nového doku-
mentu, který na současně platný  dokument naváže a dále jej rozvine.

K aktualizaci Strategického plánu praha přistoupila z následujících důvodů:

 • došlo k zásadním změnám společenských i ekonomických  podmínek, z nichž aktualizovaný Strategický plán 
hl. m. prahy vychází;

 • realizace rozvojových aktivit se podstatně odchýlila od předpokladů v dokumentu zakotvených;

 • k dispozici jsou nové sociálně ekonomické a demografické vstupní údaje, které dosud nebyly zohledněny 
(např. výsledky Sčítání lidu, domu a bytu 2011);

 • došlo ke změně záměru hlavního města pořádat letní olympijské hry 2016 nebo 2020;

 • byly připraveny další strategické, programové a koncepční dokumenty, které je nutné zohlednit v rámci stra-
tegického rámce. (programové dokumenty eu, metropolitní plán, národní strategie S3, regionální inovační 
strategie S3 a další) 

proces přípravy aktualizace Strategického plánu hlavního města prahy byl rozdělen do dvou na sebe navazují-
cích etap:

analytická část: analýzy a šetření, vyhodnocení data a informací pro aktualizaci Strategického plánu hlavního 
města prahy s cílem definovat významné okruhy problémů rozvoje a silné stránky prahy. Součástí této etapy 
je také maximální zapojení volených představitelů hlavního města, představitelů jednotlivých městských částí, 
oslovených odborníků a široké veřejnosti do diskuze nad jednotlivými analytickými tématy.

Strategická část: návrh strategických cílů a na ně navazujících rozvojových politik, který reaguje na definované 
problémy a využívá potenciálu silných stránek metropole. návrh strategického plánu vychází z diskuze s vole-
nými představiteli hlavního města, představiteli jednotlivých městských částí, oslovených odborníků a široké 
veřejnosti.

v roce 2014 se zpracovatelé aktualizace strategického plánu soustředili především na vymezení strategických 
cílů a politik, které tvoří vlastní obsah nově formulovaného strategického plánu hlavního města prahy. všechny 
politiky jsou formulovány ve stejném metodickém rámci, je jasně vymezen cíl každé politiky, jejich věcný obsah 
a jsou předběžně navržena první opatření k realizaci jednotlivých politik. v průběhu roku 2014 byly dolaďovány 
a zpřesňovány jednotlivé texty politik.
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Strategické cíle aktualizace Strategického plánu hlavního města prahy byly stanoveny následovně:

 • lidé – otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel 

 • Kreativita – živé, kulturní a kreativní město 

 • proSperita – prosperující město 

 • MoBilita – fyzicky prostupné, dostupné a propojené město 

 • proStředí – funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě 

 • SyStéM – chytře a transparentně spravované město

Pozn. k 12/2016: Návrh nového Strategického plánu hl. m. Prahy byl zveřejněn v září 2016 včetně vyhodnocení vlivu 
na ŽP. Po veřejném projednání byl předložen k projednání orgány města a návazně byl schválen Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy (viz usnesení ZHMP č. 21/7 ze dne 24. 11. 2016).

platný strategický plán hl. m. prahy – aktualizace 2008

Byl schválen usnesením zastupitelstva hl. m. prahy č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008. podrobné informace jsou k dis-
pozici v ročence praha životní prostředí 2013 a v předchozích vydáních. 

e2.3.2 ÚZemní plánOvání 
územní plánování je velmi účinným nástrojem prosazování cílů udržitelného rozvoje a má na území čech a Mora-
vy velmi dlouhou tradici (první legislativní úprava již v roce 1941), stabilizovanou právní úpravu i organizační, tech-
nickou a odbornou základnu. územní plány v optimální podobě umožňují účinnou ochranu přírody, budování 
územních systémů ekologické stability a ochranu rekreačního zázemí městských sídel a průmyslových aglomerací. 

K 31. 12. 2014 platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. prahy byl přijat v roce 1999, ve fázi přípravy byl me-
tropolitní plán hl. m. prahy. 

dalším nástrojem územního plánování na úrovni krajů jsou zásady územního rozvoje kraje, které jsou nadřa-
zeny územním plánům obcí. Zásady územního rozvoje hlavního města prahy (zúr hl. m. prahy) byly vydány 
na konci roku 2009. dne 11. 9. 2014 byla usnesením zastupitelstva hl. m. prahy schválena aktualizace č.1 zásad 
územního rozvoje hl. m. prahy s účinnosti od 1. 10. 2014. dalším dokumentem v této oblasti jsou Územně ana-
lytické podklady hlavního města prahy (Úap), které slouží jako zdroj informací při plánování rozvoje území 
včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. aktualizovány jsou každé 2 roky.

Zásady územního rozvoje hlavního města prahy (ZÚr hl. m. prahy)

zásady územního rozvoje (zúr) jsou nástrojem územního plánování na úrovni krajů a jsou nadřazeny územním 
plánům obcí. Stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) je předepi-
sována pravidelná aktualizace této dokumentace nejpozději každé 4 roky. zúr vycházejí z politiky územního 
rozvoje čr a podkladem pro ně jsou územně analytické podklady.

zúr jsou jakýmsi strategickým územním plánem celého kraje. Stanovují obecná pravidla pro rozvoj daného 
území a rovněž stanovují větší rozvojové záměry, které mají dosah i za hranice daného kraje. význam zúr v praze 
spočívá zejména ve stanovení priorit a zásadních pravidel pro rozvoj města a vymezení staveb dopravní a tech-
nické infrastruktury důležitých pro funkci města jako celku.

pořizovatelem zásad územního rozvoje hl. m. prahy je odbor územního rozvoje MhMp, zpracovatelem je institut 
plánování a rozvoje hlavního města prahy. zásady schvaluje zastupitelstvo hl. m. prahy. 

hlavní město praha vydalo své první zásady územního rozvoje opatřením obecné povahy č. 8 schválené usnese-
ním č.32/59 zastupitelstva hl. m. prahy ze dne 17. 12. 2009 s účinností ode dne 6. 1. 2010. podobu těchto zásad 
ovlivnily rozsudky nejvyššího správního soudu čr a Městského soudu v praze. především kvůli nim bylo rozhod-
nuto o pořízení aktualizace č.1 zásad územního rozvoje.

dne 11.  12.  2013 se konalo veřejné projednání návrhu aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje hl. m. prahy 
(zur hMp) a vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje hl. m. prahy na udržitelný rozvoj území (vvurú zur 
hMp). v následujícím období byly zpracovány a vyhodnoceny došlé připomínky a námitky. dne 11. 9. 2014 byla 
usnesením zastupitelstva hl. m. prahy č. 41/1 vydána aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje hl. m. prahy ve 
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formě opatření obecné povahy č. 43/2014 s účinnosti od 1. 10. 2014. v současné době platí zásady územního 
rozvoje hl. m. prahy v podobě tzv. „právního stavu po aktualizaci č. 1“.

kontakt, podrobné informace: zpracovatel – ipr praha, Kancelář infrastruktury a krajiny, webové stránky ipr 
praha, rubrika územní plánování – zásady územního rozvoje (http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemni-
ho-rozvoje). pořizovatel: MhMp odbor územního rozvoje. 

Územní plán sídelního útvaru hl. m. prahy (Úp hl. m. prahy)

územní plán sídelního útvaru hl. m. prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. je to, zjed-
nodušeně řečeno, zákon o využití území prahy. Slouží například projektantům při tvorbě návrhů a úředníkům 
stavebních úřadů při jejich posuzování. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti 
pozemku nebo zásady rozvoje dané lokality či jejího okolí. v současnosti platný územní plán byl schválen v roce 
1999. v roce 2014 nabylo právní moci celkem 11 rozhodnutí Městského soudu, kterými byly zrušeny některé 
úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. prahy.

kontakt, podrobné informace:  ipr praha, Sekce plánování města, webové stránky ipr praha, rubrika územní 
plánování – platný územní plán sídelního útvaru hl. m. prahy (http://www.iprpraha.cz/platnyplan).

nový Územní plán hl. m. prahy (metropolitní plán)

na základě usnesení zastupitelstva hl. m. prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012 bylo zahájeno pořízení Metropolitního 
územního plánu hl. m. prahy. prvním krokem při jeho přípravě bylo zveřejnění návrhu zadání od 15. 3. 2013 
s možností připomínkování do 18. 4. 2013. dne 19. 9. 2013 byl návrh zadání schválen zastupitelstvem hMp 
usnesením č. 31/6. v dubnu 2014 byl představen Koncept odůvodnění Metropolitního plánu, který byl podkla-
dem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů 
prahy a její metropolitní oblasti.

Pozn . k 31.12. 2016: V květnu 2016 byla zveřejněna pracovní verze Metropolitního plánu.

pořizovatelem Metropolitního plánu je odbor územního rozvoje MhMp. 

Zpracovatelem je institut plánování a rozvoje hl. m. prahy.

kontakt, podrobné informace: ipr praha, Kancelář Metropolitního plánu, webové stránky ipr praha, rubrika 
územní plánování – Metropolitní plán, zadání (http://www.iprpraha.cz/clanek/1516/co-je-to-metropolitni-plan).

Územně analytické podklady

územně analytické podklady hlavního města prahy (úap) slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včet-
ně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat 
jeho postupný vývoj. podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. 
Kromě prostorových vztahů úap zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo 
úroveň životního prostředí. to vše totiž se změnami ve městě úzce souvisí.

územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavební 
úřady i pro každého zájemce o informace o městě. Kromě textů, analýz a schémat úap obsahují i tabulky a vý-
kresy. podklady jsou aktualizovány a vydávány každé dva roky (od roku 2008).

pořizovatelem úap hl. m. prahy je odbor stavební a územního plánu MhMp

Zpracovatelem úap hl. m. prahy je institut plánování a rozvoje hl. m. prahy (dříve útvar rozvoje hl. m. prahy).

K 31. 12. 2014 byly zpracovány a vydány úap územně analytické podklady hl. m. prahy – kraj 2007, územně ana-
lytické podklady hl. m. prahy 2008, územně analytické podklady hl. m. prahy 2010 a územně analytické podkla-
dy hl. m. prahy 2012. v roce 2014 byla zpracována 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. prahy 
2014, která byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. prahy č. 5/16 ze dne 26. 3. 2015.

Pozn.: V roce 2016 dokončeno zpracování ÚAP 2016 a byl zahájen proces projednávání připomínkováním dokumentu.

kontakt, podrobné informace zpracovatele: Sekce prostorových informací institutu plánování a rozvoje 
hl. m. prahy, webové stránky ipr praha, rubrika územní plánování – územně analytické podklady (http://www.
iprpraha.cz/clanek/47/uzemne-analyticke-podklady).

http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemniho-rozvoje
http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemniho-rozvoje
http://www.iprpraha.cz/platnyplan
http://www.iprpraha.cz/clanek/1516/co-je-to-metropolitni-plan
http://www.iprpraha.cz/clanek/47/uzemne-analyticke-podklady
http://www.iprpraha.cz/clanek/47/uzemne-analyticke-podklady


Praha – Životní prostředí 2014

E3eKonoMicKé náStroje 

263

e3 ekOnOmické nástrOje
v ochraně životního prostředí jsou uplatňovány vedle jiných nástrojů (administrativně právní, koncepční, infor-
mační, dobrovolné) rovněž nástroje ekonomické. Může jít o daňové úpravy, sankce ve formě poplatků a pokut 
(např. za znečišťování), či naopak o různé formy cílených veřejných výdajů a finanční podpory. z větší části jsou 
tyto nástroje řízeny na úrovni státu, jen některé z nich pak na úrovni kraje nebo města při výkonu přenesené 
působnosti nebo v rámci samosprávných činností. na úrovni hl. m. prahy, resp. Magistrátu hl. m. prahy, je zajiš-
ťována např. agenda poplatků za znečišťování ovzduší, jsou realizovány investiční i neinvestiční aktivity financo-
vané z rozpočtu hl. m. prahy, dále projekty realizované s využitím finanční podpory ze Státního fondu životního 
prostředí čr a ze Strukturálních fondů eu.

hl. m. praha od roku 1996 vypisuje každoročně granty na podporu projektů na zlepšení životního prostředí 
a od roku 1994 financuje program dotací v oblasti energetiky, od roku 2009 pod názvem čistá energie praha 
(viz kapitoly e5 a d2). na tomto místě jsou uvedeny údaje o výdajích na ochranu životního prostředí na území 
hl. m. prahy podle sledování českého statistického úřadu.

e3.1 statisticky sledOvané výdaje na OchranU živOtníhO prOstředí
údaje o výdajích na ochranu životního prostředí zjišťuje čSú od roku 1986. oddíl o pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku (dhM) byl součástí jiných výkazů čSú. požadavek na zavedení zjišťování neinvestičních ná-
kladů vedl v roce 2003 ke vzniku samostatného výkazu určeného podnikatelské sféře. data z veřejného sektoru 
byla získávána jiným výkazem, sledujícím pouze dhM na ochranu žp. od roku 2006 došlo ke sjednocení výkaz-
nické povinnosti pro podnikatelský a veřejný sektor a oba sektory jsou obesílány stejným výkazem žp 1-01. ten-
to výkaz je rozesílán vybraným ekonomickým subjektům, obcím nad 500 obyvatel, rozpočtovým organizacím, 
organizačním složkám státu a státním fondům.

výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují investice a neinvestiční náklady, které se vztahují k aktivitám na 
ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části), jejichž hlavním účelem je zachyce-
ní, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo 
jakékoliv jiné poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti podniků.

ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí zahrnuje tržby z prodeje služeb na ochranu žp, 
z prodeje vedlejších produktů, které vznikly při činnostech spojených s ochranou životního prostředí a úspory 
z opětovného využití vedlejších produktů. Kromě úspor z vlastního opětovného využití vedlejších produktů se 
jako přínos zahrnují také úspory nákladů, kterých podnik dosáhl díky opatřením na ochranu životního prostředí 
v daném roce.

poznámka k tabulkám a grafům: Kategorie „ostatní“ zahrnuje – omezování hluku a vibrací; ochrana biodiverzi-
ty a krajiny; ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod; ochrana proti záření; výzkum a vývoj na 
ochranu žp; ostatní aktivity na ochranu životního prostředí. za rok 2010 jsou v grafech z položky „ostatní“ dále 
vyčleněny náklady na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod.

Tab. E3.1.1 Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha (v tis. Kč běžné ceny)
2010 2011 2012 2013 2014

celkem 5 232 645 4 235 093 4 076 064 4 636 846 3 609 248

v tom 
- ochrana ovzduší a klimatu 
- nakládání s odpadními vodami
- nakládání s odpady 
- ostatní 

 
   183 373
1 260 878
   829 595
2 958 799

 
   525 081
   661 892
  496 754
2 550 646

 
   482 231
   762 620
  337 480
2 493 733

 
1 115 315
   131 043
1 715 006
1 675 482

 
240 487
802 886
339 188

2 226 687

Zdroje financování [%] 
- vlastní zdroje a rozpočtové prostředky 
- granty a dotace z veřejných rozpočtů
- ostatní granty a dotace 
- úvěry, půjčky a finanční výpomoci 

 
92,7
  1,7
  2,1
  3,6

 
96,5
  0,2
  1,1
  2,2

 
97,3
  i.d.
  i.d.
  2,6

 
90,6
  i.d.
  i.d.
  8,7

 
96,9
  1,1
  0,0
  1,9

pozn.: i.d. – individuální data, která nelze z důvodu ochrany dat zveřejnit.

zdroj: čSú
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Tab.E3.1.2 Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice (v tis. Kč běžné ceny)
2009 2010 2011 2012 2013 2014

česká republika   23 491 144 22 646 763 24 814 074 25 617 059 27 074 371 31 390 275

hl. m. praha 1 704 359 2 724 773 1 977 973 1 825 602   1 928 703   1 443 602

Středočeský 2 477 494 2 823 360 2 501 839 3 582 086   3 485 117   3 354 317

jihočeský 1 907 378 1 533 161 1 481 900 1 221 620   1 465 618   1 756 020

plzeňský 3 114 741 1 140 389 1 530 492 1 283 920   1 330 293   2 493 669

Karlovarský    348 527    427 762    684 349    502 845      468 902   950 931

ústecký 1 517 016 2 135 577 2 493 423 2 204 251   3 467 001 2 718 756

liberecký 1 676 914    918 018 1 509 410 1 304 089     952 584 485 175

Královéhradecký 1 048 385    768 413 1 085 587 1 483 382   1 399 923 1 014 380

pardubický 1 083 595 1 155 049 1 178 753 1 522 025   1 734 506 1 895 683

vysočina    593 913    777 614 1 289 173 1 355 215   1 371 712 2 811 872

jihomoravský 3 289 206 3 122 824 1 871 955 3 027 281   2 539 911 3 119 868

olomoucký    642 938    879 972 909 154 1 548 870   1 211 209 1 538 428

zlínský 1 388 101 1 391 614 1 301 027 1 180 759   1 220 042 2 052 777

Moravskoslezský 2 698 577 2 848 237 4 999 039 3 575 114   4 498 850 5 754 797

zdroj: čSú

Tab. E3.1.3 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha (v tis. Kč běžné ceny)
2010 2011 2012 2013 2014

celkem 10 251 350 10 901 629 13 662 163 13 616 536 13 814 494

v tom
- ochrana ovzduší a klimatu
- nakládání s odpadními vodami
- nakládání s odpady 
- ostatní

   923 794
   781 007
7 650 201
  896 348

825 037
885 447

7 826 299
1 364 846

      814 083
      973 275
10 715 120
    1 159 685

      601 304
   1 038 436
10 449 456
    1 527 340

     660 890
  1 131 790
10 582 606
   1 439 208

zdroj: čSú

Tab. E3.1.4 Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha  
(v tis. Kč běžné ceny)

2010 2011 2012 2013 2014

celkem 10 633 640 12 476 426 13 432 275 13 857 791 13 807 264 

v tom
- ochrana ovzduší a klimatu
- nakládání s odpadními vodami
- nakládání s odpady 
- ostatní

     14 955
    518 942
9 620 205
    479 538

      15 959
    708 586
10 791 121
     960 760

       21 901
     714 644
12 129 097
     566 633

10 012
776 562

12 184 671
886 546

14 705
1 399 421

11 722 100
671 038

zdroj: čSú
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Obr. E3.1.1 Výdaje na ochranu životního prostředí v hl. m. Praze, 2007–2014

Obr. E3.1.2 Investice na ochranu životního prostředí podle krajů, 2014
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Obr. E3.1.3 Ekonomický přínos aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, 2014
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e4 pOsUZOvání vlivů na živOtní prOstředí, inteGrOvaná 
prevence a OmeZOvání ZnečiŠtĚní

e4.1 pOsUZOvání vlivů na živOtní prOstředí (eia) 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění – dále jen zákon, podléhají posuzování vlivů 
na životní prostředí záměry (projektová eia) a koncepce (strategická eia), jejichž provedení by mohlo závažně 
ovlivnit životní prostředí. eia je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: 
environmental impact assessment.

v roce 2014 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města prahy (dále jen MhMp) jako příslušný 
úřad 62 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces eia). na základě zjišťovacího 
řízení bylo v roce 2014 sedm procesů eia ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 38 
zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. v tomto období bylo vydáno 
celkem 1 stanovisko dle § 10 zákona, že záměr je přijatelný. na žádost investora bylo ukončeno 13 procesů eia 
(viz tab. e.4.1.1).

od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2014, obdržel MhMp celkem 963 oznámení podléhajících 
zjišťovacímu řízení.

ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie ii 
přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo garáže), 
tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, kulturní, spor-
tovní apod. (viz tab. e.4.1.2). členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. prahy 
je uvedeno v tabulce č. e.4.1.3.

ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí 
i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 12. 2014 bylo na MhMp celkem podáno 2710 úplných podli-
mitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a. v roce 2014 bylo podáno 456 oznámení, v tomto počtu nejsou 
započítána nedoplněná podlimitní oznámení. od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bylo pro 458 záměrů vydáno sdělení, 
že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 1 záměr sdělení, že podléhá zjišťovacímu řízení.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen Mžp) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2014 6 oznámení záměrů 
podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. prahy. ve sledovaném období byl 1 proces ukončen 
závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 3 záměry byly ukončeny závěrem, 
že záměr bude dále posuzován a byla vydána 2 souhlasná stanoviska dle § 10 zákona. na žádost investora byl 
ukončen 1 proces eia (viz tabulka č. e.4.1.4).

od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2014, obdrželo Mžp celkem 73 oznámení záměrů týkají-
cích se území hl. m. prahy.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr podléhající 
zjišťovacímu řízení, který by svými vlivy zasahoval na území hl. m. prahy, ani neukončil žádný proces eia, týkající 
se území hl. m. prahy.

od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2014, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje pro-
jednáváno celkem 13 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hl. m. prahy.

podrobné informace o procesu eia, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací o hodno-
cení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje informační systém eia na internetových adresách: 
http://www.cenia.cz/eia nebo http://portal.praha.eu/eia.

http://www.cenia.cz/eia
http://envis.praha-mesto.cz/eia
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Tab. E.4.1.1 Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad OZP MHMP, posuzova-
ných v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

závěr zjišťovacího 
řízení

fáze procesu eia

pha052
Podzemní garáže Klárov v Praze 1 - Malá Strana, ul. U Želez-
né lávky

15. 5. 2003 16. 7. 2003 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha171
Recyklační středisko minerálních stavebních odpadů, k. ú. 
Třeboradice (WECO)

2. 1. 2006 2. 3. 2006 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha176 Mobilní betonárna Stetter M 1,5 - Praha 15, k. ú. Hostivař 18. 1. 2006 17. 3. 2006 eia ano
proces eia ukončen 
23. 1. 2013 dle § 23, 
odst. 2 zákona

pha398
Hromadné podzemní garáže v lokalitě Škroupovo náměstí, 
Praha 3

28. 5. 2007
30. 10. 2007 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

pha399
Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot – Obchodní 
areál Vídeňská, Praha - Kunratice

30. 5. 2007 11. 1. 2008 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha464 Obchodní centrum PLUS, Praha - Braník 3. 9. 2007 25. 7. 2008 eia ano
proces eia ukončen 
23. 1. 2013 dle § 23, 
odst. 2 zákona 

pha504 Prague Point Building, ul. Budějovická, Praha 4 21. 11. 2007 27. 6. 2008 eia ano 
proces eia ukončen 
23. 1. 2013 dle § 23, 
odst. 2 zákona 

pha531
Dočasná deponie výkopového materiálu, lokalita Na Kame-
ni, k. ú. Písnice, Praha 12

10. 3. 2008 24. 9. 2008 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha577 Bytové domy „nové Kolovraty“, praha – Kolovraty 10. 9. 2008
27. 11. 2008 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

pha601 Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea 13. 11. 2008 2. 3. 2009 eia ano
22. 11. 2013 vydáno 
stanovisko - záměr je 
nepřijatelný

pha604 Bytový dům EL DORADO, Praha 18, k.ú. Letňany 3. 12. 2008 15. 5. 2009 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha610
Administrativní budova Eleven Building, Praha 11, k. ú. 
Chodov

7. 1. 2009 2. 7. 2009 eia ano
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 8. 8. 2013

pha700
EUFI PARK SLIVENEC, Praha 5, parc. č. 1792/18, 1792/32, 
k.  ú. Hlubočepy

17. 2. 2010 7. 6. 2010 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha702 Stavba č. 8265 Pobřežní IV - severní a jižní větev 26. 2. 2010 9. 4. 2010 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha707
Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje, parc. č. 1442/2, 1438/1, 
1449, 1451/3, 1434/1, k. ú. Řeporyje

11. 3. 2010 15. 7. 2010 eia ano 

8.9.2011 zveřejně-
na dokumentace, 
19. 1. 2012 doku-
mentace vrácena 
k přepracování

pha709 ODKOLEK, Praha 9, k. ú. Vysočany 17. 3. 2010 9. 7. 2010 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha714
Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2. část, Praha 22 - Uhří-
něves

22. 4. 2010 14. 6. 2010 eia ano

12. 1. 2012 zveřej-
něna dokumentace, 
21. 5. 2012 doku-
mentace vrácena 
k přepracování

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA052
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA052
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA171
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA171
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA176
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA398
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA398
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA399
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA399
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA464
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA504
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA531
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA531
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA577
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA601
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA604
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA610
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA610
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA700
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA700
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA702
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA707
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA707
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA709
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA714
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA714
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Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

závěr zjišťovacího 
řízení

fáze procesu eia

pha740 Parkování u jižního vchodu pražské ZOO, Praha 7, k.ú. Troja 31. 8.2 010 12. 1. 2011 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha759 Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov 28. 12. 2010 18. 3. 2011 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha764 Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krč 4. 2. 2011 21. 4. 2011 eia ano
19. 12. 2013 doku-
mentace vrácena 
k 2. přepracování

pha771 Betonárna Třeboradice 5. 4. 2011 9. 9. 2011 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha793 Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš 12. 10. 2011 1. 3. 2012 eia ano

16. 10. 2013 zveřej-
něna dokumenta-
ce, zpracovává se 
posudek

pha808
Stavba č. 3127, „TV Běchovice, etapa 0011, Protipovodňová 
opatření“

17. 2. 2012 13.  4. 2012 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha809 Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8 21. 2. 2012 2. 5. 2012 eia ano
19. 12. 2013 zveřej-
něn posudek

pha810 Areál Nanny Běchovice, Praha 21, k.ú. Běchovice 7. 3. 2012 4. 6. 2012 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha823 Hromadné garáže v ulici Nešporova, Praha 11 4. 9. 2012 17. 1. 2013 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha824 Provizorní parkoviště Zličín – ul. K Metru, Praha 17 30. 7. 2012
12. 11. 2012 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

pha833 Administrativní centrum Budějovická, Praha 4 - Michle 11. 10 .2012 27. 12. 12 eia ano
17. 12. 2013 veřejné 
projednání, zpraco-
vává se stanovisko

pha836 Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov 1. 11. 2012 7. 1. 2013 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha845 NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k. ú. Chodov) 10. 12. 2012 15. 5. 2013 eia ano
23. 12. 2013 doku-
mentace vrácena 
k přepracování

pha846
Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s r. o., ul. 
Bešťákova, Praha 8, k.ú. Střížkov

26. 10. 2012 12. 3. 2013 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha866 Objekty sociálního bydlení Prosek, k. ú. Střížkov, Praha 9 21. 5. 2013
11. 11. 2013 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

pha872
Výrobna betonových směsí a transportbetonů Praha - 
Radotín

22. 7. 2013 25. 9. 2013 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha876 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská, Praha 6 2. 8. 2013
15. 11. 2013 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

pha880 Polyfunkční domy – Centrum Lužiny, Praha 13 23. 8. 2013
18. 11. 2013 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

pha881
Rozšíření manipulačních a skladovacích ploch v areálu 
společnosti METRANS, a. s., k.ú. Uhříněves, Praha 22

2. 9. 2013
28. 11. 2013 eia 
ano 

zpracovává se doku-
mentace

pha884
Rekonstrukce objektů Sportovní haly v areálu Výstaviště, 
Praha 7 - Holešovice

20. 9. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha885 Obytný soubor BD „Letňanské Zahrady“, Praha 18 - Letňany 23. 9. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA740
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA759
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA764
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA771
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA793
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA808
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA808
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA809
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA810
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA823
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA052824
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA833
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA836
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA845
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA846
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA846
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA866
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA872
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA872
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA876
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA880
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA881
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA881
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA884
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA884
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA885
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Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

závěr zjišťovacího 
řízení

fáze procesu eia

pha886
Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro 
stávající rezidenty, ul. Choceradská, Praha 4 – Spořilov, k.ú. 
Záběhlice (září 2013)

3. 10. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha887
Západní Město III. etapa – bytové domy F, G, H, Praha 13, 
k.ú. Stodůlky

3. 10. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha888 Obytný soubor SLUNCOVÁ, Praha 8 - Karlín 7. 10. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha889
Administrativní budova U Kunratického lesa, Praha 11, k. ú. 
Chodov

7. 10. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha890 Rezidence Vokovický dvůr, Praha 6 25. 10. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha891 Volnočasový park v Miškovicích 27. 11. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha892 Zelený Zličín, MČ Praha-Zličín 6. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha893 Parkovací dům Pískovcová, Praha 9 - Prosek 6. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha894 Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov 9. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha895 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě, Praha 17 10. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha896 Administrativní objekt MPP, Praha 4 16. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha897 Bytové  domy  Minimax  –  Belárie  II, Praha 12, k.ú. Modřany 17. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha898 Rohan City – Sekce B, Praha 8 – Karlín 13. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha899
Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 
430/1, 430/5 a 430/12

17. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha900
Dostavba městského bloku v ul. Kováků, Praha 5, k.ú. 
Smíchov

20. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha901 Instalace mobilní nádrže, Ústavní 91/7, Praha 8, k.ú. Bohnice 11. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

pha902 Dopravně – skladovací středisko Satalice, Praha-Satalice 21.1.2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 20.2.2014

pha903 Waltrovka Rezidence, Praha 5, k.ú. Jinonice 23. 1. 2014 12. 5. 2014 eia ne

pha904 Sklad odpadů, hala č. 26, č. p. 373, Praha - Dolní Měcholupy 10. 2. 2014 24. 3. 2014 eia ne

pha905 Obytný soubor Nad Čimickým údolím 2, Praha 8 - Čimice 11. 2. 2014 17. 10. 2014 eia ne

pha906 Parkview, k.ú. Nusle, Praha 4 14. 2. 2014 4. 7. 2014 eia ne

pha907 Bytové domy Novovysočanská, Praha 9 - revize 17. 2. 2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 28.5.2014

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA886
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA886
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA886
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA887
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA887
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA888
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA889
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA889
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA890
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA891
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA892
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA893
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA894
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA895
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA896
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA897
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA898
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA899
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA899
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA900
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA900
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA901
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA902
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA903
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA904
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA905
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA906
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA907
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Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

závěr zjišťovacího 
řízení

fáze procesu eia

pha908
Krematorium pro malá zvířata v areálu výzkumných ústavů 
v Praze-Běchovicích, k. ú. Běchovice

21. 2. 2014 26. 5. 2014 eia ne

pha909 Čerpací stanice PHM, parc. č. 2892/1, 2892/22, k. ú. Michle 5. 3. 2014 27. 5. 2014 eia ne

pha910 Obytný soubor Modřany (III. etapa) – bytový dům C, Praha 12 6. 3. 2014 28. 5. 2014 eia ne

pha911 Administrativní budova Praha 8 24. 3. 2014 17. 6. 2014 eia ne

pha912 Podniková ČS PHM a mostová váha, Praha 19, k. ú. Vinoř 26. 3. 2014 3. 6. 2014 eia ne

pha913
Víceúrovňové parkoviště Milánská 409 - 420, Praha 15, k. ú. 
Horní Měcholupy

3. 4. 2014 26. 8. 2014 eia ne

pha914
Administrativní centrum HARFA POINT, Poděbradská ul., 
Praha 9, k. ú. Vysočany

7. 4. 2014 24. 7. 2014 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha915 Shopping and office centrum Bořislavka, Praha 6 7. 4. 2014 6. 10. 2014 eia ne

pha916 Polyfunkční centrum AFI Vokovice, Praha 6 14. 4. 2014 2. 9. 2014 eia ne

pha917
Bytový areál Panorama Kyje, objekty K, L, M, N, O, Praha 14, 
k. ú. Kyje

16. 5. 2014 28. 8. 2014 eia ne

pha918
BYTOVÉ DOMY BARRANDOV - DEVONSKÁ, Praha 5 - Barran-
dov (2014)

21. 5. 2014 30. 7. 2014 eia ne

pha919
Grafické studio s ofsetovým tiskem firmy Ferratt Internatio-
nal Czech, s r. o., VGP Park, Praha 20

26. 5. 2014 19. 8. 2014 eia ne

pha920 Obchodní zóna Hornoměcholupská, Praha 15 30. 5. 2014 18. 12. 2014 eia ne

pha921
Prodloužení těžby v dobývacím prostoru Zadní Kopanina, 
Praha 13

10. 6. 2014 1. 12. 2014 eia ne

pha922
Energetický zdroj Třeboradice - zdroj pro předcházení nebez-
pečí blackoutu v hlavním městě Praze

12. 6. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha923
Sconto Praha Černý Most – rozšíření, Praha 20, k. ú. Horní 
Počernice

23. 6. 2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 18.8.2014

pha924 Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy (projekt Zelené Město) 20. 6. 2014 2. 10. 2014 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha925 Bezobslužná ČSPH v areálu OC Šestka, Praha 6, k. ú. Ruzyně 26. 6. 2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 4.8.2014

pha926 Obytná lokalita Černý Most – Bryksova, Praha 14 26. 6. 2014 18. 11. 2014 eia ne

pha927 Areál NANNY, Praha – Běchovice (červen 2014) 30. 6. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha928 Projekt Smíchov, Praha 5 1. 7. 2014 3. 10. 2014 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pha929
Areál Praha West Investment k.s. (ul. Türkova, k. ú. Chodov) 
(Centrála Globus)

4. 7. 2014
23. 10. 2014 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

pha930
Obchodní a skladové centrum Na Jelenách, Praha 11, k. ú. 
Chodov a Šeberov

4. 7. 2014
24. 10. 2014 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

http://www.cenia.cz/eia/info/PHA908
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA908
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA909
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA910
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA911
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA912
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA913
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA913
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA914
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA914
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA915
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA916
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA917
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA917
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA918
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA918
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA919
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA919
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA920
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA921
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA921
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA922
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA922
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA923
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA923
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA924
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA925
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA926
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA927
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA928
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA929
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA929
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA930
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA930
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Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

závěr zjišťovacího 
řízení

fáze procesu eia

pha931
Čerpací stanice pohonných hmot, ul. Spojovací, Pod Šance-
mi, Praha 9

7. 7. 2014 24. 10. 2014 eia ne

pha932
Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 
430/1 a 430/5 (2014)

14. 7. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha933 RCP - Rohanský ostrov, Praha 8 (objekty B2, B3) 23. 7. 2014 3. 10. 2014 eia ne

pha934
Zkapacitnění PČOV Horní Počernice - Čertousy, Praha 20, k. 
ú. Horní Počernice

11. 7. 2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 19.12.2014

pha935
Neveřejná čerpací stanice PHM – areál TZÚS Praha, s. p., 
Praha 9, k. ú. Prosek

31. 7. 2014 23. 10. 2014 eia ne

pha936 Polyfunkční objekt v areálu hotelu Step, Praha 9, k. ú. Libeň 25. 7. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

Mzp 437  
a  
pha 937

Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v 
Praze - Zličíně

19. 12. 2013 
na Mžp čr

Mžp čr předalo 
spis 29.7.2014 ozp 
MhMp ve fázi před-
ložené dokumenta-
ce, ta byla 20.8.2014 
zveřejněna

pha938
Bezobslužná ČSPH v areálu OC Šestka, Praha 6, k. ú. Ruzyně 
(srpen 2014)

19. 8. 2014 7. 11. 2014 eia ne

pha939
Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy, bytové domy 
H1 - H5 a řadové rodinné domy 101 - 169

15. 9. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha940
Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy, obchodní park, 
bytové domy G1,2,3

18. 9. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha941 Obytný soubor Hostivař, Praha 15 19. 9. 2014 19. 12. 2014 eia ne

pha942
Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely – Intenzifika-
ce ČOV, Praha 19

24. 9. 2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 3.11.2014

pha943 Golfové hřiště - Újezd u Průhonic 29. 9. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha944 Letná Office Park, k.ú. Bubeneč, Praha 6 30. 9. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha945 Polyfunkční objekt Českomoravská, Praha 9, k. ú. Libeň 1. 10. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha946 Viktoria Žižkov Center, Praha 3 - Žižkov 8. 10. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha947 DEKTRADE Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodůlky 22. 10. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha948
Rezidenční obytný soubor Na Vackově – zóna A.I, Praha 3, k. 
ú. Žižkov

10. 11. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha949 Rezidence Bleriot, Praha 19, k. ú. Kbely 12. 11. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha950 Centrum ICT služeb – DATACENTRUM LUCERNA, Praha 9 14. 11. 2014 
probíhá zjišťovací 
řízení

pha951
Sconto Praha Černý Most – rozšíření, Praha 20, k. ú. Horní 
Počernice (listopad 2014)

25. 11. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

http://www.cenia.cz/eia/info/PHA931
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA931
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA932
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA932
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA933
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA934
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA934
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA935
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA935
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA936
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA937
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA937
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA938
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA938
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA939
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA939
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA940
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA940
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA941
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA942
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA942
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA943
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA944
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA945
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA946
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA947
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA948
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA948
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA949
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA950
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA951
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA951
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Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

závěr zjišťovacího 
řízení

fáze procesu eia

pha952 Rozšíření skladu soli v areálu Pod Šancemi, Praha 9 - Vysočany 28. 11. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha953 Building H a Hotel Vyskočilova, Praha 4 - Michle 3. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha954 Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha 7 - Letná 10. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha955 Centrála ČSOB – SHQ, k.ú. Radlice, Praha 5 12. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha956 Dušan Urban – ekologická likvidace vozidel Praha, k. ú. Kyje 8. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha957 AKONTEX – tiskárna, Praha 20, k.ú. Horní Počernice 15. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha958
Sběr a zpracování autovraků, č. parc. 2668/72, k.ú. Kyje, při 
ul. Nedokončená, Praha 14

19. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha959 P+R Opatov, Praha 11, k. ú. Chodov 23. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pha960 Riverpark Modřany, Praha 12 30. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

Zařízení pro sběr, výkup a zpracování autovraků Likvidace 
autovraků Praha, s r. o., k. ú. Kunratice

13. 11. 2014
čeká se na doplnění 
oznámení

Revitalizace centra Květ a polyfunkční dům, Praha 10 - 
Záběhlice

17. 12. 2014
čeká se na doplnění 
oznámení

Odstavné stání, Praha 10, ul. K Učilišti, k. ú. Štěrboholy, poz. 
p. č. 435/8

22. 12. 2014
čeká se na doplnění 
oznámení

zdroj: ocp MhMp

Tab. E4.1.2 Bilance podaných oznámení v roce 2014, příslušný úřad OZP MHMP, členění podle druhu posuzovaných záměrů
druh posuzovaného záměru počet podíl v %

čistírny odpadních vod, kanalizace (dle bodu 1.9 kategorie ii příl. č. 1 zákona) 2 3,23

těžba nerostných surovin, (dle bodu 2.5 kategorie ii příl. č. 1 zákona) 1 1,61

zařízení ke spalování paliv  (dle bodu 3.1 kategorie ii příl. č. 1 zákona) 1 1,61

polygrafické provozy (dle bodu 5.6 kategorie ii příl. č. 1 zákona) 2 3,23

zařízení pro skladování ostatních chemickcýh látek neuvedených v kategorii i ani v kategorii ii  (dle 
bodu 7.5 kategorie ii příl. č. 1 zákona)

1 1,61

zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, 
energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů (dle bodu 10.1 kategorie ii příl. č. 1 zákona)

4 6,45

Krematoria (dle bodu 10.2 kategorie ii příl. č. 1 zákona) 2 3,23

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (dle bodu 10.4 kategorie ii příl. č. 1) 9 14,52

Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže (dle bodu 10.6 
kategorie ii příl. č. 1 zákona)

38 61,29

Sportovní areály na ploše, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území 
chráněná podle zvláštních právních předpisů (dle bodu 10.8 kategorie ii přílohy č. 1 zákona)

1 1,61

Záměry uvedené v příloze č. 1 zákona, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (podlimit-
ní záměr) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení (dle § 4 odstavec 1 písmeno d) zákona

1 1,61

CELKEM 62 100,00

zdroj: ocp MhMp

http://www.cenia.cz/eia/info/PHA952
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA953
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA954
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA955
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA956
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA957
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA958
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA958
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA959
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA960
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA965
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA965
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA962
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA962
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA964
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA964
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Tab. E4.1.3 Bilance podaných oznámení v roce 2014, příslušný úřad OZP MHMP, členění dle správních obvodů
správní obvod počet záměrů počet záměrů správní obvod

praha 1 0 praha 13 0

praha 2 0 praha 14 4

praha 3 2 praha 15 7

praha 4 2 praha 16 0

praha 5 4 praha 17 1

praha 6 4 praha 18 0

praha 7 0 praha 19 3

praha 8 3 praha 20 2

praha 9 7 praha 21 1

praha 10 1 praha 22 0

praha 11 2 akce zasahující do více správních obvodů 17

praha 12 2 celkem 62

zdroj: ocp MhMp

Tab. E4.1.4 Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad MŽP, posuzovaných 
v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Kód 
záměru

název akce
datum ozná-
mení eia

závěr zjišťovacího 
řízení

fáze procesu eia

Mzp055
Krematorium pro zvířata chovaná 
v zájmových chovech

24. 3. 2004 31. 5. 2004 eia ano zpracovává se dokumentace

Mzp104
Praha – Beroun – nové železniční 
spojení

8. 11. 2005
30. 12. 2005 eia 
ano

zpracovává se dokumentace

Mzp108 Břevnovská radiála – č. 7553 12. 1. 2006 16. 3. 2006 eia ano
5. 6. 2009 dokumentace vrácena k dopracová-
ní, nová dokumentace rozeslána 19. 11. 2010 
a vrácena k dopracování 21. 2. 2011

Mzp244 SOKP - Stavba 510 Satalice – Běchovice 27. 11. 2008 28. 1. 2009 eia ano 23. 5. 2014 souhlasné stanovisko

Mzp361
SOKP 519 Suchdol – Březiněves, 
přestavba MÚK Zdiby a navazují-
cích úseků Prosecké radiály

25. 10. 2011
28. 12. 2011 eia 
ano

zpracovává se dokumentace

Mzp418
V415 Čechy Střed – Chodov – 
zdvojení stávajícího vedení 400 kV

17. 5. 2013 8. 7. 2013 eia ano 10. 8. 2014 souhlasné stanovisko

Mzp427
Kolejové napojení Letiště Václava 
Havla Praha do odbočky Jeneček

12. 9.2 013 4. 11. 2013 eia ano zpracovává se dokumentace

Mzp437 
a 
pha937

Pietní park pro zvířata chovaná 
vzájmových chovech v Praze-
-Zličíně

19. 12. 2013 14. 2. 2014 eia ano
Mžp předalo spis 29. 7. 2014 ozp MhMp k 
dokončení posuzování ve fázi předložené 
dokumentace (dále viz pha937)

ov1145
15 tenisových kurtů+parkoviště, 
HAMR-Záběhlice

31. 3. 2014 30. 6. 2014 eia ano
proces eia ukončen na žádost oznamova-
tele 14. 10. 2014

Mzp440 Plavební komora Praha – Staré Město 3. 4. 2014 3. 6. 2014 eia ano

ov1146 Sportovní středisko Speedbinton 8. 7. 2014 1. 9. 2014 eia ne

ov1149
Nádrže LPH 2 x 5 000 m3 (Letiště 
Praha, a. s., k. ú. Ruzyně a Kněže-
ves u Prahy)

6. 11. 2014 probíhá zjišťovací řízení

Mzp452
D11, stavba 1101, km 0,0 – exit 
Jirny, modernizace dálnice na 
šestipruhové uspořádání

17. 12. 2014 probíhá zjišťovací řízení

ov1152
Modernizace traťového úseku Praha-
-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba

16. 12. 2014 probíhá zjišťovací řízení

zdroj: ocp MhMp, Mžp

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP055
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP055
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP104
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP104
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP108
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP244
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP361
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP361
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP361
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP418
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP418
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP427
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP427
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP437
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP437
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP437
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1145
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1145
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP440
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1146
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1149
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1149
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1149
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP452
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP452
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP452
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1152
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1152
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e4.2 inteGrOvaná prevence a OmeZOvání ZnečiŠtĚní (ippc) 
zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (ippc z anglického integrated pollution prevention and con-
trol) je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legislativou evropské unie.

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003. Současně byly přijaty 
prováděcí předpisy k zákonu: vyhláška Mžp č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného 
povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému 
výměny informací o nejlepších dostupných technikách. od 1. 1. 2011 je účinná vyhláška č. 363/2010 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení. dne 20. 9. 2013 na-
byla platnosti a dne 5. 10. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 554/2002 Sb.

žádost o integrované povolení musí splňovat požadavky § 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů a musí odpovídat vzoru stanoveného vyhláškou č. 288/2013 Sb., kterou se stanoví následující 
vzory a související vysvětlivky k jejich vyplnění:

 • vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění,

 • náležitosti základní zprávy,

 • náležitosti odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami,

 • vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

integrované povolení – rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení. vydává se namísto rozhodnutí, 
stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního pro-
středí a ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují.

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci:

 • stanoví povinnosti provozovatelů zařízení 

 • upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení

 • stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,

 • upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost tech-
nických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách,

 • stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem,

 • upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah

Stavební povolení pro nová zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.

změna v zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení, může být uskutečněna pouze na základě pravo-
mocně schválené změny integrovaného povolení.

provozovatel zařízení nespadajícího do působnosti zákona o integrované prevenci může požádat o integrované 
povolení dobrovolně. 

další informace: www.mzp.cz/ippc, www.ippc.cz, www.cenia.cz, portalzp.praha.eu/ippc. 

ippc v praze

v hl. m. praze bylo od účinnosti zákona (r. 2003) do konce roku 2014 vydáno 36 pravomocných integrovaných povo-
lení a 219 jejich změn. z toho zaniklo celkem 8 integrovaných povolení: 4 zařízení ukončilo provoz a 4 zařízení vylo 
vyňato z režimu zákona o integrované prevenci. Ke konci roku 2014 tak bylo v praze evidováno 28 zařízení s platným 
integrovaným povolením.

http://www.mzp.cz/ippc
http://www.ippc.cz
http://www.cenia.cz
http://portalzp.praha.eu/ippc
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Tab. E4.2.1 Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2014
Kategorie provozovatel zařízení ič

Kategorie 1.1 energotrans, a. s. výtopna třeboradice 47115726

Kategorie 1.1 pražská teplárenská, a. s. teplárna veleslavín 45273600

Kategorie 1.1. pražská teplárenská, a. s. výtopna juliska 45273600

Kategorie 1.1. pražská teplárenská, a. s. výtopna Krč 45273600

Kategorie 1.1. pražská teplárenská, a. s. teplárna holešovice 45273600

Kategorie 1.1 pražská teplárenská, a. s. teplárna Malešice 45273600

Kategorie 1.1. pražská teplárenská, a. s. teplárna Michle 45273600

Kategorie 2.6. avia ashok leyland Motors s r. o. lakovna kabin nákladních automobilů 27422356

Kategorie 2.6. czech airlines technics‚ a. s. povrchové úpravy pro generální opravy podvozků 45795908

Kategorie 2.6. latecoere czech republic s r. o. galvanovna v hale M6 26131820

Kategorie 2.6. tK galvanoservis s r. o. povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním 25608738

Kategorie 3.1. a) českomoravský cement, a. s.
zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních 
pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně

26209578

Kategorie 3.5. jan fiala - cihelna štěrboholy cihelna štěrboholy 16573188

Kategorie 4.1. a) linde gas a. s. výrobna acetylenu 11754

Kategorie 4.5. interpharma praha a. s. interpharMa praha 44265409

Kategorie 5.1. b) purum s r. o. neutralizační stanice i. v areálu transfer energy a. s. 62414402

Kategorie 5.1. b) a.p.e. s r. o. čistící stanice vybraných kapalných odpadů 25748777

Kategorie 5.1. b) purum s r. o. deemulgační stanice v areálu zKl-vrl praha, a. s. 62414402

Kategorie 5.1. b) Klio, s r. o. čistírna odpadních vod 25098608

Kategorie 5.1. b) tomáš zach - čeKoS neutralizační stanice 13837851

Kategorie 5.1. b) deKonta, a. s.
Komplex zařízení určených k příjmu, skladování, úpravě 
a dalšímu využití odpadů

25006096

Kategorie 5.2. a) pražské služby, a. s.
Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (zevo 
Malešice)

60194120

Kategorie 5.2. b) fakultní nemocnice v Motole Spalovna nebezpečných odpadů v areálu fn Motol 64203

Kategorie 5.4. .a. s.a., spol. s r.o. Skládka odpadů S-oo3 se sektorem S-oo1 Ďáblice 45809712

Kategorie 6.4. b)
coca-cola hBc česká repub-
lika‚ s r. o.

závod na výrobu nealkoholických nápojů 41189698

Kategorie 6.4. b) pepSico cz s r. o. výroba nápojů 48587354

Kategorie 6.4. b) pivovary Staropramen s r. o. pivovar Staropramen 24240711

Kategorie 6.4. c) Mlékárna pragolaktos, a. s. Mlékárna pragolaktos 27133079

zdroj: ocp MhMp
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Obr. E.4.2.1: Umístění stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2014

zdroj: ocp MhMp
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e5. envirOnmentální vZdĚlávání, výchOva a OsvĚta (evvO) 
v hl. m. praZe

e.5.1 aktivity hl.m. prahy v rámci evvO
hl. m. praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v návaznosti na celostát-
ní koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. téma evvo bylo součástí progra-
mového prohlášení rady hMp na léta 2011–2014 a bylo rovněž součástí i programového prohlášení na léta 
2002–2006 a 2006–2010. v roce 2002 schválila rada hl. m. prahy (dále rada hMp) svým usnesením č. 1741 ze dne 
22. 10. 2002 cíle a hlavní úkoly evvo na území hl. m. prahy v návaznosti na Státní program evvo v čr. v únoru 
roku 2005 byl schválen zásadní krajský dokument evvo, Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, vý-
chovy a osvěty na území hl. m. prahy. Koncepce byla základním strategickým dokumentem v této oblasti do 
roku 2015, na který navazovaly akční plány KK evvo, zpravidla na období dvou let. pro realizaci aktivit v roce 
2014 byl relevantním akční plán Krajské koncepce evvo kraje hlavní město praha na období 2014–2015 schvá-
lený radou hMp dne 29. července 2014

realizaci převážné části aktivit vyplývajících z platného akčního plánu zajišťoval v roce 2014 odbor městské 
zeleně a odpadového hospodářství MhMp – Mzo. dílčí související aktivity zajišťovaly také další odbory MhMp 
(odbor školství, mládeže a sportu – SMS a odbor informatiky – inf).

nejvýZnamnĚjŠí aktivity pracOviŠŤ mhmp v rOce 2014 v rámci evvO:

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství a Odbor životního prostředí

ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťovaly v roce 2014 odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
MhMp a odbor životního prostředí MhMp dle svých kompetencí přípravu informačních a osvětových materiálů 
a akcí s tématikou ochrany životního prostředí (se zaměřením zejména na ochranu přírody a městské zeleně, 
energetiku a odpadové hospodářství). v souladu s Krajskou koncepcí evvo a akčním plánem evvo byly podpo-
rovány ekovýchovné projekty na území hl. m. prahy rovněž v ostatních tematických oblastech.

odbor městské zeleně a odpadového hospodářství zabezpečoval také agendu spojenou s granty na podporu 
projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. prahy, kde dvě z tematických oblastí jsou také věnované evvo.

vybrané aktivity v roce 2014:

Stěžejními projekty v gesci Mzo MhMp byla organizace již tradiční informačně - vzdělávací kampaně hl. m. prahy 
pro veřejnost v rámci oslav dne země na téma ochrany životního prostředí (proběhla již devátým rokem v rám-
ci oslav „dne země“, realizována byla na území 22 městských částí od 10. 4. do 16. 5. 2014), zprostředkování 
exkurzí pro školy do provozu zpracování a využití odpadů, zajištění komplexních ekoporadenských služeb pro 
pražany, zajištění intenzivního doškolovacího kurzu evvo pro pedagogy zš (22 absolventů, realizace školní rok 
20013/2014), projekt ekologických výukových programů pro školy (1 305 realizovaných programů), aj.

informační aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny a městské zeleně:

 • probíhala průběžná údržba naučných stezek, které v prostředí města často trpí vandalismem.

 • pokračovala instalace informačních tabulí o pražských rybnících a vodních tocích, jejich historii a současnos-
ti, přírodních a kulturních hodnotách nejbližšího okolí; 

 • v průběhu roku 2014 byla připravena nová sada informačních materiálů pro veřejnost k pražské přírodě 
pražské parky a zahrady (4 mutace) a zároveň byla na konci roku zahájena postupná aktualizace sad lesy 
a lesoparky prahy a přírodní parky prahy;

 • Byla připravena série tištěných informačních materiálů k revitalizacím drobných vodních toků (rokytka, lito-
vicko-šárecký potok).

 • probíhaly odborné exkurze do maloplošných zchú (volně přístupné, pod vedením odborného průvodce); 

 • pokračovala pastva ovcí a koz ve zvláště chráněných územích prahy (akce podporující povědomí o významu 
biologické rozmanitosti /diverzity/ krajiny a způsobech její ochrany probíhala již třináctým rokem);
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 • pro děti 1. stupně zš byl připraven a následně distribuován materiál s rébusy a hádankami z oblasti ochrany 
životního prostředí s názvem „Mámo, táto, už víme, jak na to“

 • oddělení ochrany přírody a krajiny ozp MhMp uspořádalo ve spolupráci s externími subjekty odborný se-
minář jako součást dlouhodobého cyklu přednášek určených profesionálním pracovníkům ochrany přírody 
městských částí hl. m. prahy, strážím ochrany přírody a dalším zájemcům („pražské krajiny a jejich ochrana“ /
listopad 2014/).

Informační aktivity zaměřené na oblast nakládání s odpady:

 • ve spolupráci s českými sběrnými surovinami probíhal již 20. ročník projektu Sběrové ekologické soutěže na 
pražských školách (Mš, zš) pod názvem „velká cena euro WaSte a českých sběrných surovin“ (počet soutě-
žících škol 55, realizace školní rok 2013/2014). 

 • v roce 2014 proběhla v říjnu série přednášek na téma odpady a ekologická výchova pro pedagogy pražských 
Mš (účast 90 pedagogů z 81 Mš). projekt byl realizován ve spolupráci s kolektivními systémy společností 
asekol, elektrowin, ekolamp a ecobat.

 • v roce 2014 zprostředkoval Mzo  MhMp již osmým rokem žákům základních a středních škol na území 
hl. m. prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí (celkem 204 exkurzí, kterých se 
zúčastnilo přes 3 400 žáků z 28 pražských škol), exkurze probíhaly pouze ve 2. pololetí škol. roku 2013/2014.

 • obdobně jako v minulých letech připravil Mzo MhMp informační brožuru pro veřejnost „Sběr nebezpečných 
odpadů na území hl. m. prahy v roce 2014“.

Internetové stránky a aplikace:

odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MhMp (Mzo MhMp) po obsahové stránce zajišťoval dále 
provoz internetových stránek pro veřejnost enviS – informační servis o životním prostředí v praze (envis.pra-
ha-mesto.cz) s dílčími tematickými sekcemi po praze podél potoků (envis.praha-mesto.cz/podelpotoku), pražské 
studánky (envis.praha-mesto.cz/studanky, informace o celkem 130 pražských přírodních vodních zdrojích – stu-
dánkách. podle potřeby se stránky aktualizují a jsou průběžně doplňovány orientačními rozbory kvality vody), 
pražská příroda známá, neznámá (envis.praha-mesto.cz/znama-neznama) a za památnými stromy prahy – pěš-
ky a Mhd (envis.praha-mesto.cz/zapamstromy, sekce zprovozněna na konci roku 2011). v obsahové gesci Mzo 
MhMp byly dále coby součást serveru enviS stránky ekologická výchova v praze (ekovychova.praha-mesto.cz). 
v obsahové gesci Mzo MhMp probíhal návrh nových webových stránek města k tématu životního prostředí 
v praze – portálu žp hl. m. prahy. od ledna 2014 byl v plném provozu server pražská příroda (www.praha-priroda.
cz), zaměřený na poskytování informací o pražské přírodě, rybnících, lesích, naučných stezkách nebo zvláště 
chráněných územích.

Obr. E.5.1.1 Oslavy Dne Země v Praze

http://envis.praha-mesto.cz
http://envis.praha-mesto.cz
http://envis.praha-mesto.cz/podelpotoku
http://envis.praha-mesto.cz/studanky
http://envis.praha-mesto.cz/znama-neznama
http://envis.praha-mesto.cz/zapamstromy
http://ekovychova.praha-mesto.cz
http://www.praha-priroda.cz
http://www.praha-priroda.cz
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Mzo MhMp a ozp MhMp se obsahově podílely také na aktualizaci a rozvoji nového atlasu životního prostředí 
v praze (v gesci ipr, www.premis.cz/atlaszp, zprovozněného na konci roku 2013) a enviSu4 (informační servis o ži-
votním prostředí ve vybraných Mč hl. m. prahy, www.premis.cz/envis4, v gesci inf MhMp).

Odbor školství, mládeže a sportu mhmp

odbor zabezpečoval v roce 2014 agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání a celoměst-
skými programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. prahy, které každoročně vyhlašuje 
hl. m. praha. v rámci těchto programů jsou podávány a podporovány rovněž projekty související s evvo.

Odbor informatiky mhmp

odbor zabezpečoval i v roce 2014 po stránce technické a ve spolupráci s institutem plánování a rozvoje hl. m. pra-
hy (dále jen ipr), Mzo MhMp a ozp MhMp provoz informačního systému o životním prostředí v praze (iožip), zahr-
nujícího mj. internetové aplikace pro veřejnost atlas žp (atlas životního prostředí v praze, www.premis.cz/atlaszp), 
preMiS (pražský ekologický a monitorovací informační systém, www.premis.cz) a webové stránky města k proble-
matice žp enviS (informační servis o životním prostředí v praze, envis.praha-mesto.cz) a enviS4 (informační servis 
o životním prostředí ve vybraných Mč hl. m. prahy, www.premis.cz/envis4). po stránce obsahové byla správa atlasu 
žp zajišťována ipr ve spolupráci s Mzo MhMp a ozp MhMp a obsahová správa serveru enviS odborem městské 
zeleně a odpadového hospodářství MhMp a odborem životního prostředí MhMp. v průběhu roku 2014 pokračo-
vala úzká spolupráce inf MhMp a dalších uvedených subjektů na dalším rozvoji systému iožip, který zahrnoval 
rozvoj nového atlasu životního prostředí coby součásti geoportálu hl. m. prahy a také technickou přípravu nového 
portálu životního prostředí hl. m. prahy (více v části e8 informační systém o životním prostředí v praze).

aktivity v oblasti evvo vyvíjí také další organizace v působnosti města, např. Středisko ekologické výchovy lesů 
hl. m. prahy, Botanická zahrada hl. m. prahy, zoologická zahrada hl. m. prahy, hvězdárna a planetárium hl. m. pra-
hy, dům dětí a mládeže hl. m. prahy. významná část aktivit je zaměřena i na dospělou veřejnost.

středisko ekologické výchovy lesů hmp (sev lhmp)

Sev lhMp je jedním ze dvou středisek na území města užívajících statutu Sev hl. m. prahy. od května 2014 Sev lhMp 
koordinovalo prostřednictvím hlavního koordinátora environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v hlavním měs-
tě. jeho hlavním posláním je seznamovat pražany s přírodou hlavního města a záchrana zraněných volně žijících 
živočichů. Součástí je i včelařská činnost, která slouží ke zlepšení životního prostředí prahy a k osvětovým účelům.

Středisko se člení na jednotlivé úseky podle charakteru jejich činností:

 • Koordinace ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v praze

 • ekologická výchova

 • záchranná stanice hl. m. prahy pro volně žijící živočichy

 • včelařství (návrat včel do pražských lesů)

v nabídce má Sev lhMp i specializované exkurze např. o lesním hospodářství, revitalizacích vodních toků a nádr-
ží, odborně vedené vycházky do přírodovědecky zajímavých území prahy i programy spojené s výlovem rybníků 
či společné sázení stromů. v současnosti buduje interaktivní včelnice v pražských lesích a zajišťuje projekt „návrat 
včel do pražských lesů“.

v roce 2014 realizovalo sev lhmp přes 700 aktivit, které navštívilo přes 48 000 pražanů a zapojilo se 234 
školských zařízení. Sev lhMp zajišťuje pro veřejnost v praze informační servis v oblasti životního prostředí. infor-
mace jsou poskytovány buď telefonicky, písemně pomocí e-mailu anebo ústně na osvětových akcích. nejčastější 
dotazy jsou ohledně rad v oblasti zvířat a živočichů na pohotovostní lince 773 772 771. tato telefonní linka řeší až 
70 telefonátů denně. celkem bylo řešeno na 25 000 dotazů.

témata týkající se pražské přírody a péče o ni představily lesy hl. m. prahy také v rámci vzdělávacích pořadů české 
televize, televize nova a tv Metropol.

K základním pilířům systému evvo na území hl. m. prahy patří školy a školská zařízení.

mateřské školy: realizace environmentální výchovy v pražských mateřských školách probíhá na základě rámco-
vého programu pro předškolní vzdělávání, který se zaměřuje i na tuto výchovně vzdělávací oblast spíše věkovou 
kategorii dětí nebo cílovou skupinu. cílem nebo záměrem cíl a záměr jsou identické, tak buď jedno, nebo druhé, 

http://www.premis.cz/atlaszp
http://www.premis.cz/envis4
http://www.premis.cz
http://www.premis.cz
http://envis.praha-mesto.cz
http://www.premis.cz/envis4
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Obr. e5.1.2: střediska ekologické výchovy a další vybrané subjekty působící v oblasti evvO na území prahy
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učební dokumenty používají spíše cíl a cílové skupiny) je vytvořit u dítěte zejména elementární povědomí o okol-
ním světě a jeho fungování a vlivu člověka na životní prostředí. existují mateřské školy, které mají evvo přímo ve 
svém hlavním zaměření, jiné pak využívají pouze určité prvky. např. od školního roku 2004/2005 působí v areálu 
ekologického centra hl. m. prahy toulcův dvůr ekologická mateřská škola Semínko. Mateřské školy zařazují do 
svých školních vzdělávacích programů témata zaměřená především na rozvoj intelektuálních a senzomotoric-
kých dovedností směřujících k porozumění vztahů mezi člověkem, přírodním a sociálním prostředím, ochranou 
životního prostředí a vytvářením pozitivních vazeb prostřednictvím různých výtvarných nebo pracovních aktivit. 
jsou také uskutečňovány výjezdy do škol v přírodě, návštěvy středisek ekologické výchovy na území prahy i mimo 
ni, ekologické soutěže, sběr papíru a víček atd. část mateřských škol je zapojena do sítě škol, zaměřených na evvo 
(např. do projektu „MrKvičKa“ – Síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu), resp. projektů 
evvo blízkých (např. „zdravá mateřská škola“).

Základní školy: od roku 2007 byl uveden do školní praxe rámcový vzdělávací program základního vzdělávání 
(rvp zv), ve kterém je ev věnována značná pozornost, a to prostřednictvím. v roce 2010 byl aktualizován a inovo-
ván. v současné době jsou již vytvořeny Standardy základního vzdělávání, jejichž součásti je také vymezení poža-
davků na vědomosti a dovednosti z oblasti ekologie a životního prostředí v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
rvp zv, finanční gramotnost, zdraví a zdravý životní styl. průřezové téma ekologická výchova po úpravách rvp zv 
zůstává i nadále v kurikulárních dokumentech zachováno. na základě provedené revize byly zpracovány Standar-
dy základního vzdělávání pro jednotlivé obory. obsahují též problematiku ekologické výchovy a výchovy k ur.

školy si podle rvp vytvořily své vlastní školní vzdělávací programy (švp), jejichž nedílnou součástí je také ev, a to 
jednak jako součást jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů (předmětů), jednak ve formě průřezového tématu 
environmentální výchova, které je možno řešit jak v součinnosti jednotlivých předmětů, tak i prostřednictvím 
projektů zaměřených k vytypovaným oblastem problematiky ev a s důrazem na rozvíjení integrovaného přístu-
pu. není opomenuta ani spolupráce škol s mimoškolním prostředím, především se zdůrazňují přímé kontakty 
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s okolním prostředím. jedním z úkolů školních koordinátorů evvo je rovněž zpracování školních programů eko-
logické výchovy (špev) jako strategických dokumentů pro ev/ur.

na základě Metodického pokynu z roku 2008 vydaného MšMt jsou ředitelé škol a školských zařízení informováni 
o evvo a doporučených postupech při realizaci ekologických aktivit ve školách, a mino jiné je tímto dokumentem 
vymezena (doporučena) i role koordinátora evvo. také další legislativní dokument národní strategie výchovy 
a vzdělávání pro ur klade důraz na profesionalizaci činnosti koordinátorů na školách širokého spektra. posouvá 
ev k udržitelnému rozvoji a rozšiřuje ji o další pilíře (sociální a ekonomický).  ve stádiu přípravy je další dokument, 
a to Standard specializačního studia koordinátorů ev, který vytvořila pracovní skupina ustanovená MšMt. Stan-
dard vymezuje podíl prezenční a distanční formy výuky, blíže specifikuje obsah specializačního studia rozčleněný 
do modulů i způsob ukončení studia závěrečnou zkouškou.

Současným trendem v environmentálním vzdělávání je tedy jeho širší chápání spíše ve smyslu udržitelného roz-
voje, pilířů třech: přírodovědného, sociálního a ekonomického. S tím úzce souvisí vzájemné propojování vzdělá-
vacích oblastí „člověka příroda“ a „člověk a společnost“. výstupem tohoto záměru je také ustanovení výboru pro 
vur při radě vlády pro ur.

významným fenoménem současného vzdělávání je implementace badatelských přístupů do vzdělávání a pod-
pora environmentálního vzdělávání ze strany moderních informačních technologií. větší pozornost bude nutné 
věnovat nadaným a talentovaným žákům a žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

téměř polovina pražských základních škol je zapojena do dlouhodobých programů a projektů (mezinárodních či celo-
státních) zaměřených na evvo (M.r.K.e.v. - SSev pavučina, programy gloBe a eKošKola – Sdružení tereza, každoroč-
ní setkání koordinátorů ev zaměřené na zvyšování manažerských dovedností koordinátorů ev organizované Klubem 
ekologické výchovy /Kev/ aj.). jako příklad dalších projektů lze uvést projekt zdravá škola koordinovaný Szú. školy vyu-
žívají také ekologické výukové programy nabízené středisky (centry) ekologické výchovy (Středisko ekologické výchovy 
hl. m. prahy toulcův dvůr, ekocentrum podhoubí, ekocentrum Koniklec, Středisko ekologické výchovy lesů hMp, aj.).

novým fenoménem v oblasti ekologické výchovy v prostředí prahy se stávají neoficiální centra vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj ve školách, které mají dlouhodobé zkušenosti s ev a začínají působit i v oblasti celoživotního 
vzdělávání. důležitou úlohu sehrávají také jako komunitní centra v městských částech prahy. jako příklad je mož-
no uvést základní školu generála janouška v praze 9, škola je prezentována i Sev jako příklad aktivní činnosti škol 
v oblasti evvo na území prahy. škola se v posledních několika letech podílí na aktivitách pořádaných Mč prahy 
14 (např. akce ke dni země pro celou Mč). škola je i místem realizace specializačního studia koordinátorů z prahy, 
ale i dalších krajů čr. do lektorské činnosti jsou zapojení učitelé školy jako lektoři.

střední školy: na gymnáziích bývá vzdělávací obsah evvo realizován především disperzně v rámci jednotlivých 
předmětů. také zde v rámci volitelných a nepovinných předmětů je důraz kladený na ev. rovněž tyto školy s pod-
porou evropských projektů se stávají centry ev pro pražské školy.

ve středním odborném vzdělávání je zařazeno průřezové téma „člověk a prostředí“ do rvp ov (rámcový vzdě-
lávací program odborného vzdělávání). efektivita se odvíjí především od podpory ze strany vedení škol a peda-
gogů k této problematice.  rovněž Soš mají veškeré předpoklady pro fungování jako centra vzdělávání pro ur 
v oblasti středního školství, a to zejména při využití jejich profesní profilace a v propojení ekogramotnosti s prvky 
ekonomickými (např. obchodní akademie v kontextu realizace finanční gramotnosti a základů podnikání).

pedagogové všech škol mají možnost účastnit se odborných seminářů a kurzů pořádaných pro školní koordi-
nátory, specializačního studia pro školní koordinátory evvo a dalších akcí pořádaných různými organizacemi 
a institucemi, např.: středisky ekologické výchovy (Sdružení tereza, ekocentrum podhoubí, Sev hMp toulcův dvůr 
…), Klubem ekologické výchovy, národním institutem dalšího vzdělávání, a dalšími.

pro účely dalšího vzdělávání pedagogů a předávání aktuálních informací, metodiky výchovy a vzdělávání aj. exis-
tují v praze rozličné sítě pedagogů a škol 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.

funkce školního koordinátora evvo je zatím ustavena pouze na některých základních a středních školách v praze 
(část z nich již prošla kvalifikačním specializačním studiem evvo). není dosud vytvořena koncepce dalšího vzdě-
lávání koordinátorů evvo, kteří představují střední management ve školách a mají důležitou roli při naplňování 
cílů ev a vur. Bylo by potřeba ve spolupráci s odborem školství zjistit kvalifikovanost koordinátorů na školách 
v praze a nabídnout další kurzy specializačního studia.
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vysoké školy: praha je důležitým centrem také pro oblast terciárního vzdělávání. na jejím území v současné době 
působí přibližně 26 vysokých škol nejrůznějšího zaměření a profilace studentů. téměř všechny vysoké školy již 
přešly nebo postupně přecházejí na strukturované studium: bakalářské, magisterské a doktorské.

na problematiku životního prostředí jsou zaměřeny školy vzdělávající odborníky nejrůznějších oborů – příro-
dovědných, lesnických, zemědělských, technických i humanitních. v poslední době je to právě oblast společen-
skovědních oborů včetně teologických, která se též zaměřuje na problematiku životního prostředí. vzdělávání 
odborníků k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje se účastní v různém rozsahu a s různým 
zaměřením většina vysokých škol. jako příklad specializovaných vysokoškolských pracovišť na problematiku 
životního prostředí a udržitelného rozvoje je možné uvést centrum pro otázky životního prostředí univerzity 
Karlovy v praze nebo ústav životního prostředí na přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy v praze. také česká 
zemědělská univerzita se profiluje jako instituce, jejíž některé fakulty se zaměřují na environmentalistiku nebo 
problematiku životního prostředí. pozadu nezůstávají ani technické a další obory.

podrobné informace o studijních programech a studijních plánech jednotlivých vš lze nalézt na webových strán-
kách jednotlivých vysokých škol.

problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a evvo se v rámci přípravy pedagogických pra-
covníků věnují v různém rozsahu fakulty připravující učitele, a to nejen pedagogická fakulta uK, jejíž stěžejní pro-
filací je vzdělávání učitelů všech stupňů a typů, ale také další fakulty jako např. přírodovědecká, filosofická či Ma-
tematicko fyzikální. dokonce i fakulta tělesné výchovy a sportu má ve svých studijních plánech kurzy směřující 
ke zvyšování povědomí budoucích učitelů o problematice životního prostředí. při pedagogické fakultě univerzity 
Karlovy v praze působí centrum ekologického vzdělávání a výchovy.

na území hl. m. prahy působí také řada výzkumných a odborných institucí resortu MšMt s celostátní působností. 
jako příklad lze uvést národní institut dalšího vzdělávání, institut dětí a mládeže MšMt či resortní výzkumné 
ústavy jakými jsou národní ústav vzdělávání v praze, institut vzdělávání a poradenství čzu, řešitelé evropských 
projektů mimo jiné zaměřených také na reformu vzdělávání na základních a středních školách.

e5.2 realiZace prOstřednictvím dalŠích OrGaniZací

aktivity nestátních neziskových organizací (nnO): 

velká část aktivit v oblasti evvo určených pro veřejnost, děti a mládež, rodiny aj. je realizovaná středisky ekolo-
gické výchovy hl. m. prahy a nestátními neziskovými organizacemi (nno) zabývajícími se evvo. v praze působí 
přes 7 desítek celostátních nebo místních organizací, zabývající se evvo buď hlavním předmětem své činnosti, 
nebo dílčími činnostmi. významnou skupinou pro pražské evvo jsou střediska ekologické výchovy a ekocentra. 
v hl. m. praze je několik takových specializovaných organizací pro evvo, kterými jsou členové celorepublikového 
sdružení SSev pavučina (tereza, vzdělávací centrum, z. ú.; ekocentrum podhoubí a ekoškolka rozárka, mateřská 
školka, z. ú.; 01/71 zo čSop Koniklec, eKodoMov, z. ú. aj.), Středisko ekologické výchovy hl. m. prahy toulcův dvůr, 
akreditovaná ekocentra čSop a v neposlední řadě profesní spolek škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (Kev).

vybrané aktivity v praze v roce 2014

středisko ekologické výchovy hl. m. prahy toulcův dvůr (sev toulcův dvůr)

historické prostory a osmihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti toulcův dvůr, který je majetkem hlav-
ního města prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. jejich cílem je pro-
žitkem vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel prahy k šetrnému vztahu k našemu životnímu prostředí.

toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních pamá-
tek. od roku 1993 je statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. jde o projekt, který slouží pro 
prak¬tickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel hlav-
ního města prahy.
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toulcův dvůr spravuje a aktivity koordinuje a zajišťuje toulcův dvůr, zapsaný spolek, jehož členy jsou 4 organiza-
ce, které připravují jednotlivé programy. těmito organizacemi jsou:

 • Botič o. p . s.

 • envira o. p. s.

 • Mš Semínko, o. p. s. 

 • Sdružení Sraz, - Společně za radostí a zdravím, z.s,

 • akce pro veřejnost: celkem bylo připraveno 156 akcí pro širokou veřejnost. Byly to celodenní sobotní akce 
(den země, Světový den zvířat, den Stromů, evropská noc pro netopýry a mnohé další), i odpolední akce urče-
né především pro rodiny, přednášky, promítání a další. celkem tyto akce navštívilo téměř 11 000 návštěvníků. 

 • ekologické výukové programy pro mŠ, ZŠ a sŠ: v tomto období bylo pro děti z prahy a okolí realizováno 
celkem 1009 programů (pro15.187 dětí). 

 • semináře: pro pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost bylo realizováno celkem 47 seminářů, kterých 
se zúčastnilo 886 osob. celý rok probíhalo Specializační studium pro pedagogické pracovníky, účastnilo se 
ho 24 pedagogů. 

 • volnočasové aktivity pro děti: celoročně zajišťuje Sev toulcův dvůr řadu volnočasových kroužků pro děti, 
v tomto roce jich bylo 39 a docházelo na ně 382 dětí. připraveno bylo také 26 letních a zimních táborů, včetně 
příměstských pro celkem 625 účastníků. pro nejmenší zajišťuje Sev činnost rodinného centra Mateřídouška, 
jehož akcí se zúčastnilo 4.300 účastníků. 

 • dobrovolnická činnost: v průběhu celého roku spolupracovalo Sev toulcův dvůr s firemními a individuál-
ními dobrovolníky z čr i ze světa, na 36 připravených dobrovolnických dnech nám pomáhalo v roce 2014 
celkem 745 dobrovolníků. 

 • spolupráce s vysokými a středními školami: v rámci dlouhodobé spolupráce zajišťuje Sev toulcův dvůr od-
borné a učební praxe pro studenty z celé řady Sš a vš, v tomto období absolvovalo sedmi a vícedenní praxi 
162 studentů. dále zde probíhalo zapojení do výuky studentů – celkem byly vedeny přednášky a praktická 
cvičení pro 421 posluchačů vš.

 •  mateřská škola semínko a lesní mateřská škola: do vzdělávacího programu Mš a lesní mateřské školy je 
zařazeno celkem 86 dětí. 

 • Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním: v Sev toulcův dvůr bylo v rámci sociálního podniku 
zaměstnáno 51 osob se zdravotním postižením.

ve Středisku ekologické výchovy hl. m. prahy toulcův dvůr probíhala po celý rok 2014 řada aktivit v přírodním 
areálu – výsadba nových stromů, údržba jednotlivých biotopů, každodenní zajištění provozu výukové farmy 
hospodářských zvířat, údržba 2 naučných stezek aj.

toulcův dvůr a jeho areál navštíví ročně více než 40 000 individuálních návštěvníků, kteří sem chodí za poučením 
i odpočinkem.

od roku 2011 provozuje Sev toulcův dvůr rovněž nové infocentrum. návštěvníkům nabízí nejen informace 
o dění na toulcově dvoře, ale také v jeho okolí. K dispozici je např. průvodcovská služba po areálu, internet zdar-
ma, mapy okolí, ekoporadna či obchůdek s místními výrobky. infocentrum eviduje v roce 2014 celkem 3 360 ná-
vštěvníků. infocentrum zvyšuje atraktivitu a návštěvnost celého mikroregionu městských částí prahy 10, 11 a 15.

01/71 ZO čsOp koniklec, p. s.

český svaz ochránců přírody (čSop) změnil od ledna 2014 svou právní formu a z občanského sdružení se změnil 
na spolek. členy čSop spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Svoji činnost provádí především v zá-
kladních organizacích, které jsou nyní pobočnými spolky. 01/71 zo čSop Koniklec vznikl v roce 1990 z původ-
ního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. v současné době má široké spektrum činností. jejím 
posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví 
v praze. v roce 2014 měla organizace 16 členů a mnoho externích pracovníků a dobrovolníků.

 • ekoporadna praha 3. v roce 2014 bylo zodpovězeno 40 dotazů veřejnosti, napsáno, otištěno a distribuováno 
6 ekoporadenských článků a uspořádána jedna osvětová akce pro veřejnost v rámci akce veletrh sociálních 
služeb a neziskových organizací.
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 • projekt „počítáme s vodou“. v rámci projektu proběhlo 8 seminářů v krajských městech pro odbornou ve-
řejnost, občany a zástupce státní správy, které navštívilo 165 účastníků. v rámci poradenské činnosti bylo 
publikováno 23 odborných článků. v květnu proběhla třídenní exkurze do švýcarska za příklady dobré praxe, 
které se účastnilo 47 lidí z řad státní správy i soukromého sektoru. z exkurze je k dispozici rozsáhlý sborník 
příkladů dobré praxe aplikací hospodaření s dešťovou vodou, který je k vypůjčení v naší knihovně nebo ke 
stažení na webových stránkách projektu. více informací naleznete na www.pocitamesvodou.cz.

 • ekologické výukové programy (evp) – organizace zrealizovala od 1. ledna do 31. prosince 2014 pro žáky 
mateřských, základních a středních škol 254 ekologických výukových programů, celkem pro 3 785 účastníků, 
z toho 124 pro děti mateřských škol (1 380 účastníků), 91 pro žáky prvního stupně zš (1 682 účastníků), 37 
pro žáky druhého stupně zš (702 účastníků) a 2 pro žáky Sš (21 účastníků). nabídka programů je ke zhlédnutí 
zde: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/.

 • environmentálně vzdělávací projekt „mikroklima okolí školy“. projekt je realizován ve školním roce 
2014/2015 a je do něj zapojeno 20 pražských zš z 20 pražských městských částí. je zaměřen na zkoumání 
životního prostředí v okolí škol. projekt vedou sami učitelé na základě metodické, materiálové a asistenční 
podpory lektorů zo čSop Koniklec. výstupy jsou ke zhlédnutí na http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-
-okoli-skoly/.

 • projekt „bádání v zahradě“. vytvoření 5 nových venkovních programů pro Mš v rámci cyklu “Bádání v za-
hradě” včetně vytvoření modelových metodik, pracovních listů a pomůcek. více informací na: http://www.
ekocentrumkoniklec.cz/materske-skoly-venkovni-programy/.

 • akce pro veřejnost. v rámci projektu „počítáme s vodou“ byl uspořádán cyklus seminářů „hospodaření s deš-
ťovou vodou, nejen zákonná povinnost, ale i zajímavá příležitost“ ve 4 městech čr. organizace se navíc 
zúčastnila několika akcí pro veřejnost: veletrhu sociálních služeb a neziskových organizací na praze 3, Mod-
řanského veletrhu a dětského dne pro parukářku.

 • Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové. tento tradiční projekt má dva základní cíle: zlepšovat či 
udržovat stav konkrétních jírovců ve vnitroblocích na praze 3 a zapojit veřejnost do ochrany jírovců. celkem 
bylo v roce 2014 naplněno 145 pytlů listím v 8 vnitroblocích. na akci se podíleli dobrovolníci zprostředkovaní 
Byznysem pro společnost.

 • projekt „koloběh vody“ – v areálu odborného učiliště pro žáky s více vadami, K nouzovu 308, praha 4, byla 
vybudována nádrž na dešťovou vodu, která bude sloužit k zavlažování výukových ploch a vertikální zahrady.  
dojde tím k výraznému ušetření pitné vody.

 • vertikální zahrada – umisťování zeleně ve městě ve svislém směru je efektivní způsob, jak integrovat zeleň 
do zastavěného území a zlepšovat tak jeho mikroklima. organizace se tak rozhodla uskutečnit pilotní projekt 
pro objekt zahradního učiliště v Komořanech. Během roku 2014 skončily přípravné fáze projektu.

ekocentrum koniklec, o. p. s.

občanské sdružení ekocentrum Koniklec byl založen v roce 2012. v únoru 2014 změnil svou právní formu na 
obecné prospěšnou společnost. ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 zo čSop Koniklec. za-
měřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. jeho posláním je zlepšování vztahu občanů 
k životnímu prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v praze. v současné době má 
organizace 13 členů.

 • ekologické výukové programy pro žáky základních škol. v roce 2014 se uskutečnilo 11 ekologických výuko-
vých programů pro 238 žáků základních škol. 10 programů proběhlo s 223 žáky i. stupně zš a 1 program s 15 
žáky ii. stupně zš. více informací na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/

 • exkurze do provozů na zpracování odpadu. v roce 2014 se exkurze realizovaly od ledna do června, pro školy 
byla zajištěna možnost návštěvy nových specifických provozů jako kompostárny, bioplynové stanice nebo 
čistírny odpadních vod. celkově nabídka čítala 24 provozů. celkově bylo provedeno 72 exkurzí pro 1137 žáků. 

 • dlouhodobý environmentálně vzdělávací projekt „vodní škola“. projekt vodní škola byl realizován v 1. po-
loletí školního roku 2014/2015 na zš jeseniova a byl zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žáků 
v oblasti úspor pitné vody, hospodaření s dešťovou vodou a na ekologizaci provozu školy. Součástí projektu 
byla realizace vodního opatření v prostoru školy nebo jejího pozemku – výměna otočných kohoutků za pá-
kové baterie ve třídách. více informací na: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vodni-skola/.

http://www.pocitamesvodou.cz
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/
http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/
http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/materske-skoly-venkovni-programy/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/materske-skoly-venkovni-programy/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vodni-skola/
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 • informační a vzdělávací kampaň ke dni Země. Mezi 10. dubnem a 16. květnem spolupracovalo ekocentrum 
Koniklec s Magistrátem hlavního města prahy na informačně-vzdělávací kampani ke dni země. akce pro-
běhla postupně na území 22 městských částí prahy. hlavním tématem byla problematika třídění a recyklace 
odpadů a také tématika rodinných farem a farmářských trhů (rok 2014 byl vyhlášen Mezinárodním rokem 
rodinných farem).

 • projekt spolupráce pražských ekoporaden – ekoporadnypraha.cz.  ekocentrum Koniklec, o.p.s. koordino-
val poradenský a osvětový projekt ekoporadny praha, do kterého bylo zapojeno celkem 7 pražských ekopo-
raden, konkrétně: agentura Koniklec, ekocentrum Koniklec – ekoporadna praha, ekocentrum v domě, Mladí 
ochránci přírody, pro-Bio liga, toulcův dvůr a zelená domácnost.  

 • mapování zeleně v pražských ulicích. v roce 2014 se podařilo určit a zanést do mapy pro účely péče o zeleň 
tSK celkem 12 334 stromů.

 • Oprava naučných stezek na praze 12. v roce 2014 byla jako každý rok provedena jejich údržba. S úklidem 
v Modřanské stezky a lesoparku Kamýk pomohli žáci zš na Beránku a angel. 

 • monitoring vybraných invazních rostlin prahy a blízkého okolí. jedná se o pilotní projekt zjišťování výskytu 
nejrozšířenějších invazních rostlin na území města prahy a přilehlého okolí. v roce 2014 jsme se zaměřili na 
mapování v terénu, v následujícím roce budou výsledky vyhodnoceny a bude uspořádán seminář pro úředníky.

 • pořádání dne Země na praze 12. třiadvacátý ročník byl inspirován Mezinárodním rokem rodinných farem, 
který pro rok 2014 vyhlásila oSn. organizace připravila několik stánků s aktivitami pro děti, jejichž společným 
tématem byl cyklus potravin od jejich pěstování až po nakládání s jejich odpady. 

 • Obnova sadu starých jabloní na násirově náměstí na praze 12. celkem bylo v roce 2014 vysázeno čtrnáct 
výpěstků vysokokmenů sedmi různých starých odrůd, byly instalovány dvě naučné tabule a dvě netradiční 
dřevěné lavičky. otevření sadu proběhlo v dubnu 2014 společně s akcí pro veřejnost. 

ekocentrum podhoubí

Spolek ekocentrum podhoubí byl založen roku 2005. jedná se o organizaci, která se zaměřuje na environmen-
tální výchovu a na efektivní metody vý¬uky ve školách, nabízí ekologické výukové progra¬my pro mateřské, 
základní a střední školy z prahy. organizace rovněž zajišťuje semináře pro učitele a pro rodiče malých dětí. dále 
se věnuje rozvíjení komunitního života v bezprostředním okolí, pořádá slavnosti a akce pro veřejnost, stará se 
o nedaleký třešňový sad, který chce zkultivovat a zpřístupnit pro lidi z okolí. ekocentrum podhoubí provozuje 
vlastní ekoškolku rozárka.

 • ekologické výukové programy pro Mš, zš a Sš v praze a okolí (189 programů pro 3689 účastníků); od začát-
ku fungování organizace prošlo výukovými programy již více než 25 000 dětí.

 • semináře pro pedagogy či veřejnost (36 seminářů pro 582 lidí) na nejrůznější témata týkající se vzdělávání 
a environmentální výchovy. Semináře jsou určené pedagogům či rodičům (zejména předškolních dětí).

 • 29 akcí pro veřejnost (celkově pro 979 lidí). akce pro veřejnost pořádá ekocentrum pro rodiče dětí ze školky 
a pro rodiny ze širšího okolí, semináře jsou určené opět rodičům dětí nebo pedagogům. tématy seminářů 
jsou vzdělávání nebo ekologická výchova.

 • provoz dvou ekologických mateřských škol – ekoškolka rozárka – v roce 2014 bylo v těchto mateřských 
školách zapsáno 75 dětí.

 • revitalizace sadu v braníku – revitalizace a údržba sadu na rozloze cca 1 ha, výsadba 40 nových stromů (sta-
ré odrůdy třešní) na území prahy 4, v dalších letech se předpokládá pokračování projektu. na obnově sadu se 
podílí jak rodiče dětí z mateřské školy, tak lidé z přilehlého okolí.

ekOdOmOv, o.s.

Spolek eKodoMov od roku 2004 podporuje životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. jeho sna-
hou je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů (zejména bioodpadů), prosa-
zovat větší využití obnovitelných zdrojů energie a surovin a zavádění takových technologií a výrobních postupů, 
jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Mezi aktivity spolku patří osvětové a edukativní programy 
pro žáky i učitele škol, farmáře, pracovníky samospráv i širokou veřejnost. organizace se zaměřuje především 
na realizaci výukových programů, pořádá soutěžní klání na podporu domácího a komunitního kompostování 
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„miss kompost“, vydává osvětové materiály o bioodpadech a kompostování, realizuje osvětovou kampaň kom-
postuj.cz – vracíme, co si bereme. od roku 2009 spolek ekodomov provozuje dětský klub šárynka inspirovaný 
konceptem lesních mateřských škol. ve školním roce 2014/2015 byl na 3 školách spuštěn zcela nový ekologický 
kroužek Malý průzkumník přírody určený žákům 1. stupně, který umožňuje dětem poznávat přírodu venku v te-
rénu prostřednictvím bádání a terénní práce během celého školního roku.

 • Osvětové akce – pro veřejnost bylo realizováno 8 osvětových akcí v rámci významných dnů a veletrhů. zú-
častnilo se cca 800 lidí.

 •  seminář pro ZŠ na praze 12 o půdě a kompostování.

 •  přes 2000 žáků pražských Mš a zš se zúčastnilo téměř 100 výukových programů z nabídky ekovýchovné 
sekce ekodomova, finančně podpořených v rámci veřejné zakázky MhMp. více na: http://www.ekodomov.cz/
ekovychova/?utm_source=zpravodaj201602&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj201602 

 • malý průzkumník přírody - na třech základních školách byl otevřen ekologický kroužek Malý průzkumník 
přírody, který navštěvovalo celkem 19 dětí.  o zavedení kroužku v dalším pololetí projevily zájem další 3 praž-
ské školy.

 •  na území hl. m. prahy realizoval eKodoMov osm osvětových infostanů a vzdělávacích divadel  „vivat Kom-
postela“ o kompostování pro děti a širokou veřejnost.

 • v rámci podpory domácího kompostování bylo instalováno 9 zateplených dvoukomorových kompostérů 
pro komunitní kompostování v Mč praha 10 a jeden byl prodán sdružení arnika.

 •  dětský klub Šárynka (dkŠ) se aktivně zasazuje o uznání lesních mateřských škol jako plnohodnotné varian-
ty předškolního vzdělávání, podílí se na školení pedagogů a prezentacích práce s dětmi v přírodě.

 •  pedagogický tým dKš a lektorský tým evvo realizovaly 4 turnusy letních příměstských táborů pro 46 dětí.

sdružení tereZa

Sdružení tereza je nevládní nezisková organizace. již přes 30 let prosazuje environmentální výchovu dětí a 
mladých lidí v české republice. zaměřuje se na realizaci environmentální ho vzdělávání, výchovy a osvěty a na 
základních a středních školách. podporuje školy a učitele pomocí vzdělávacích programů, seminářů a materiálů, 
pomáhá jim, aby u svých žáků rozvíjeli znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro ochranu životního prostředí, 
udržitelný rozvoj a jejich aktivní zapojení do života občanské společnosti. v roce 2014 se programů Sdružení 
tereza zúčastnilo přes 94 000 žáků.

 •  Sdružení tereza organizuje a koordinuje dlouhodobé mezinárodní programy v čr. jedná se o následující 
programy:

 • ekoškola – žáci ve spolupráci s učiteli, provozními zaměstnanci školy a místní veřejností proměňují a 
ekologizují svoji školu a zlepšují životní prostředí ve svém okolí. úspěšné školy získávají mezinárodní titul 
ekoškola symbolizovaný velkou zelenou vlajkou. v praze je zapojeno 31 škol, v roce 2014 titul ekoškola 
nově získaly nebo obhájily 4 školy – zš Kunratice; zš a Mš červený vrch, praha 6; zš t. g. Masaryka, praha 
12; zš ratibořická, praha 9 – horní počernice. více na: http://www.ekoskola.cz/ 

 • GlObe - Studenti v roli mladých vědců provádějí odborná měření různých ukazatelů a jevů v přírodě. díky 
svým měřením a pozorováním odhalují problémy životního prostředí ve svém okolí a usilují o jejich řešení 
a následné zlepšení. v praze bylo v roce 2014 zapojeno 15 škol. více na: http://globe.terezanet.cz/ 

 • les ve škole – program studenty seznamuje s naším nejrozšířenějším ekosystémem. Samostatnými ak-
tivitami přímo v lese, pod vedením lektorů organizace a učitelů, rozvíjí jejich vztah a citlivost k přírodě. 
v praze bylo v roce 2014 zapojeno 26 škol. více na: http://lesveskole.cz/cz.

 •  realizace kampaně jděte ven. – program reaguje na nenápadnou, ale o to hlubší změnu v životě dětí. tráví 
čím dál více času před obrazovkami a dříve tak rozšířená svobodná hra venku v přírodě se smrskla na pouhé 
minuty. vědecké studie dávají tuto změnu životního stylu do souvislosti s mnoha problémy dětí (epidemií 
obezity, chatrným zdravím, psychickým stresem i poruchami pozornosti a učení). ukazuje se, že (dříve) tak 
běžná věc, jako je kontakt s přírodou, má dalekosáhlé přínosy pro rozvoj dětské osobnosti. proto podporu-
jeme rodiče, aby znovu objevili kouzlo her v přírodě a se svými dětmi trávili dostatečný čas venku. více na: 
www.jdeteven.cz.

http://www.ekodomov.cz/ekovychova/?utm_source=zpravodaj201602&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj201602
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/?utm_source=zpravodaj201602&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj201602
http://www.ekoskola.cz/
http://globe.terezanet.cz/
http://lesveskole.cz/cz
www.jdeteven.cz
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 • vzdělávací semináře pro učitele – organizace pořádala v roce 2014 celkem 45 vzdělávacích seminářů pro 
učitele, kterých se zúčastnilo celkem 700 účastníků z celé čr.

 • tvorba výukových materiálů – organizace vydala 3 výukové nebo metodické materiály k environmentální-
mu vzdělávání, výchově a osvětě.

 • veřejné akce pro rodiče s dětmi – Sdružení tereza pořádalo celkem 17 akcí pro rodiče s dětmi. jednalo se 
o následující akce: setkání jděte ven, ekodny v iKea.

 • realizace projektu 3xr (reduce, reuse, recycle) zaměřeného na propagaci znovuvyužití odpadových mate-
riálů – výstava v design Bloku v superstudiu, cca 10 000 účastníků.

klub ekologické výchovy r.s.

Klub ekologické výchovy r.s. (Kev) je celostátní profesní asociace škol a pedagogů s environmetální orientací. 
Kev byl založen před více než dvaceti lety. převážná část aktivit je zaměřena na vzdělávání pedagogů směřující 
k odbornému a metodickému zvyšování při-pravenosti pro realizaci environmetální výchovy (ev) a výchovy 
k udržitelnému rozvoji (vur). v posledních letech je zvýšená pozornost věnována specializačnímu studiu ko-
ordinátorů a jejich dalšímu vzdělávání. další aktivitou Kev je organizování akcí pro děti a mládež (ekologické 
konference, literární a výtvarná soutěž).

do národní sítě škol Kev je přihlášeno 24 pražských škol, kolektivních členů. Kolektivními členy Kev se sídlem 
v praze jsou národní ústav vzdělávání, oddělení odborného školství a institut vzdělávání a poradenství čzu. 
dalších 10 individuálních členů jsou pedagogové různých typů škol včetně vysokých.

Klíčové aktivity Kev

 • Odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro ev/vur – jedná se o pilotní projekt, jehož 
cílem je příprava a realiza¬ce specializačního studia v kombinované formě s podporou e-learningu pro školní 
koordinátory ev akredi¬tované MšMt (kurz v roce 2014 ukončilo 6 pedagogů z prahy, další je připravován 
pro období 2015–2016).

 • další vzdělávání koordinátorů ev – je realizováno prostřednictvím setkávání koordinátorů evvo s důrazem 
na zvyšování manažerských dovedností (úloha středního managementu škol, sestavování školních progra-
mů evvo, strategické plánování roz¬voje evvo na škole, profil školy v kontextu environmentálních aktivit, 
publicita škol a jejich fungování jako center vzdělávání pro ur, evaluace evvo na školách).

 •  v roce 2014 se uskutečnilo ii. setkání koordinátorů evvO hl. m. prahy v galerii 14, ve spolupráci Kev, zš ge-
nerála janouška z prahy 9 a Mč prahy 14. Setkání se zúčastnilo celkem 75 školních koordinátorů ev z Mš, zš 
a Sš, zástupci úMč prahy 14, MhMp a nno. školní koordinátoři evvo byli seznámeni s novinkami a tématy 
vyhlašovanými oSn a uneSco pro rok 2014. Manažerským tématem byly náměty pro publicitu a propagaci 
školy. účastníci získali pomůcku s návody pro zlepšení komunikace s veřejností a dalšími subjekty v oblasti 
propagace environmentálních aktivit škol.

 • tvorba a poskytování metodických a informačních materiálů – Kev vydává nebo spolupracuje na vydávání 
metodických materiálů pro koordinátory evvo ve školách např. školy jako centra vzdělávání pro ur, aktuální 
otázky ochrany biodiverzity, publicita a propagace školy.

 •  realizace vzdělávacích kurzů (seminářů, přednášek, komplexních exkurzí zaměřených na problematiku ur, 
workshopů) pro pedagogické pracovníky z pražských škol. akreditováno MšMt 9 kurzů. osvědčil se dlouho-
dobější program spojený s realizací programu uneSco Kulturní a přírodní dědictví čr, tedy i regionu prahy.

 • ekologické žákovské konference - xi. ročník Středoškolské ekologické konference, ix. ročník žákovské eko-
logické konference. Konferencí se zúčastnilo 73 žáků a pedagogů ze zš a Sš, z toho 5 z pražských škol. zámě-
rem těchto konferencí je podpořit badatelské aktivity žáků různých stupňů a typů škol a posílit prezentační 
dovednosti. akce probíhá ve spolupráci s uneSco a MšMt.

 •  Škola udržitelného rozvoje – v roce 2014 na základě komplexního hodnocení dlouhodobějších proenvi-
ronmentálních aktivit získaly čtyři pražské školy, kolektivní členové Kev, titul škola udržitelného rozvoje na 
období 2015–2017.

 •  spolupráce na tvorbě dokumentů v kontextu ev a vUr – členové Kev se v roce 2014 podíleli ve spolupráci 
s núv na tvorbě a finalizaci Standardu pro základní vzdělávání a na tvorbě Standardu specializačního studia 
koordinátorů ev.
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školami a jinými organizacemi z prahy jsou využívány i služby některých středisek a organizací zaměřených na evvo 
sídlících mimo prahu (např. Sev chaloupky, Sever, dřípatka aj.). významné aktivity se zaměřením na osvětu veřejnosti 
vyvíjely např. zelený kruh (informační centrum pro veřejnost/ekolinka, kampaň hra o zemi aj.) a  sdružení arniKa. 
evvo tvoří důležitou součást náplně a zaměření české společnosti ornitologické (čSo) sídlící na v praze 5 na Smíchově.

K mimoškolní evvo dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významně přispívají i správy chráněných krajinných ob-
lastí v okolí prahy (SchKo český kras, SchKo Kokořínsko, SchKo Křivoklátsko).

více informací o aktivitách nno v praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací.

e.5.3 financOvání evvO v hl. m. praZe
financování z rozpočtu hl. m. prahy zahrnuje jednak prostředky určené na realizaci akčního plánu environmen-
tálního 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 (agendu zabezpečoval v roce 2014 Mzo 
MhMp, celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. prahy a celoměstských programů pod-
pory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. prahy (agendu zabezpečoval v roce 2014 SMS MhMp).

část projektů v oblasti evvo realizovaných na území hl. m. prahy byla financována či spolufinancována také z dalších 
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.).

Tab. E5.1: Financování EVVO v hl.m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2010–2013
2010 2011 2012 2013

ap KK evvo 6 848 682 Kč 9 000 000 Kč 10 800 000 Kč 8 344 644 Kč

provoz středisek ekologické výchovy hMp (Sev tolucův 
dvůr a Sev lesů hl. m. prahy) 

5 475 652 Kč 5 286 164 Kč  5 016 833 Kč 4 400 000 Kč

granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. prahy (oblast evvo)*

3 213 000 Kč 
(34 podpořených 

projektů)

4 797 710 Kč 
(25 podpořených 

projektů)

4 035 000 Kč 
(26 podpoře-

ných projektů)

4 277 000 Kč 
(36 pod-

pořených 
projektů)

celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. 
m. prahy (oblast evvo)*

250 000 Kč 
(3 podpořené 

projekty)

308 100 Kč 
(4 podpořené 

projekty)

116 000 Kč 
2 podpořené 
projekty **)

      75 000 Kč 
2 podpořené 

projekty)

celoměstské programy podpory využití volného času 
dětí a mládeže na území hl. m. prahy (oblast evvo)*

125 tis. Kč  
(5 podpořených 

projektů)

220 tis. Kč  
(6 podpořených 

projektů)

180 000 Kč  
(6 podpořených 

projektů)

      75 000 Kč  
(6 pod-

pořených 
projektů)

Tab. E5.2: Financování EVVO v hl.m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014

ap KK 
evvo

provoz středi-
sek ekologické 
výchovy hMp 
(Sev tolucův 
dvůr a Sev lesů 
hl. m. prahy) 

granty na pod-
poru projektů 
ke zlepšení 
stavu životní-
ho prostředí 
hl. m. prahy 
(oblast evvo)*

celoměstské 
programy 
podpory vzdě-
lávání na území 
hl. m. prahy 
(oblast evvo)*

celoměstské pro-
gramy podpory 
využití volného 
času dětí a mlá-
deže na území 
hl. m. prahy 
(oblast evvo)*

další aktivity 
a projekty evvo 
hrazené z rozpoč-
tu MhMp (nezařa-
zené v ap KK 
evvo /rozpočet 
ocp MhMp/)

informatika život-
ního prostředí ve 
vztahu k evvo (pub-
likace ročenka praha 
žp, rozvoj portálu žp 
apod. /rozpočet ocp 
MhMp/)

4 034 159 Kč 4 667 000 Kč
8 378 000 Kč**
(56 podpoře-

ných projektů)

110 000 Kč
(2 podpořené 

projekty)

84 900 Kč
(5 podpořených 

projektů)
512 509 Kč 983 646 Kč

* rozčlenění projektů na projekty v oblasti evvo a ostatní je orientační.

** včetně výukových a vzdělávacích programů pro školy (dříve zajišťovány prostřednictvím zakázek)

*** Skutečná částka pro oblast evvo je vyšší – podpořeny byly dále také projekty na pořádání školních soutěží, které zahrnovaly 
více tematických oblastí, mezi nimi oblast evvo.

zdroj: ocp MhMp a SMl MhMp
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e6 dObrOvOlné nástrOje

e6.1 místní aGenda 21

e6.1.1 místní aGenda 21 v čr
Místní agenda 21 a místní akce 21 (Ma 21) jsou dobrovolné programy a projekty pro udržitelný rozvoj obcí, 
měst a regionů. 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, 
ziskových a neziskových organizací. Místní agendy 21 naplňují v lokálním měřítku tzv. agendu 21, která je glo-
bálním programem pro udržitelný rozvoj, přijatým na Světovém summitu o životním prostředí a rozvoji v roce 
1992 v riu de janeiro.

v čr podporují místní agendu 21 Strategický rámec udržitelného rozvoje čr 2010, Státní politika životního 
prostředí 2012–2020, Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2000 s navazujícími akč-
ními plány 2010–2012 s výhledem do roku 2015 nebo Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj čr pro léta 
2008–2015. Ministerstvo vnitra zařadilo Ma 21 od roku 2006 mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné 
správě. evropská unie taktéž prosazuje uplatňování environmentální legislativy na lokální úrovni, přístupy „zdo-
la“ a zprostředkovává informace o udržitelném rozvoji měst a místní agendě 21. vláda české republiky schválila 
svým usnesením ze dne 11. ledna 2012 č. 30 Koncepci podpory místní agendy 21 v české republice do roku 
2020 a akční plán pro období 2012–2013.

Koordinátorem v čr pro tuto problematiku je pracoviště pro místní agendu 21 cenia, české informační agen-
tury pro životní prostředí. to zprostředkovává informace a kontakty, zajišťuje konzultační činnost, poskytuje 
metodiku a provozuje databázi subjektů realizujících Ma 21, která zahrnuje obce, města, mikroregiony, kraje, 
nevládní organizace i firmy. databáze umožňuje těmto subjektům prokázat, jakým způsobem a na jaké úrovni 
realizují Ma 21 a zároveň je využívána jako podpůrný prostředek pro žádosti o podporu z vybraných dotačních 
titulů (http://www1.cenia.cz/www/ma21, resp. http://ma21.cenia.cz).

Ke konci roku 2014 bylo v databázi Ma 21 oficiálně zaregistrováno 134 municipalit a ostatních subjektů, z toho 
111 obcí (2 statutární města, 76 obcí, 33 malých obcí), 6 krajů, 7 mikroregionů, které realizují místní agendy 21, 
místní akce 21 a podobné projekty a 10 místních akčních skupin. pracovní skupina pro Ma 21, která je poradním 
orgánem rady vlády pro udržitelný rozvoj, koordinovala uplatňování sady kritérií pro měření kvality procesů 
Ma 21 v čr. Sada je členěna do čtyř hlavních kategorií kvality (a–d) a zahrnuje také „startovací“ skupinu zájemci. 
v kategorii a byl oficiálně registrován 1 subjekt, v kategorii B 5 subjektů, v kategorii c 39 subjektů, v kategorii d 
28 subjektů a v kategorii zájemci 61 subjektů.

Tab. E6.1.1 Kategorie kvality MA 21

kategorie charakteristika

zájemci Startovací skupina. předběžný zájem o informace. Bez vytváření struktur pro Ma 21.

d
aktivity na principu partnerství. vytvořené organizační zázemí (odpovědná osoba). Komunikace s veřejností 
a zapojování do procesů plánování.

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. pravi-
delná setkání (fóra) a informace k udržitelnému rozvoji. pravidelné sledování a vyhodnocení procesu Ma 21.

B

rozšíření předchozí kategorie o tvorbu strategie a dílčích koncepcí respektujících principy udržitelného rozvoje 
za účasti expertů, schválení politickou reprezentací. zahrnutí externích zdrojů do finančního zajištění. úsilí o vý-
měnu zkušeností a příklady dobré praxe, sledování indikátorů. určený koordinátor, zapojený do akreditovaného 
školení.

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 realizace. 
Stálý orgán pro Ma 21 (komise rady, zastupitelstva). zavádění certifikovaného systému řízení kvality – např. 
eMaS, iSo 14001 nebo 9000.

podle metodiky pracovní skupiny pro Ma 21 rady vlády pro udržitelný rozvoj: Místní agenda 21 – informace, postupy, kritéria 
(2006), viz též http://ma21.cenia.cz/kriteria. 

zdroj: Mžp, cenia

http://www1.cenia.cz/www/ma21
http://ma21.cenia.cz
http://ma21.cenia.cz/kriteria
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ffinancování zavádění a realizace Ma 21 v roce 2014 z veřejných rozpočtů v rámci úsporných opatření přímo 
nezajišťovalo Ministerstvo životního prostředí čr ani ostatní resorty. další existující zdroje, jako např. blokové 
granty finančního mechanismu ehp/norska a operační programy Strukturálních fondů eu sloužily k financo-
vání aktivit souvisejících s Ma 21, resp. na realizaci výstupů z Ma 21. hlavním problémem byly omezené zdroje 
finančních prostředků na podporu vlastního zavádění procesů Ma 21. Menší podpory byly poskytovány z kraj-
ských (např. liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Kraj vysočina) a z obecních rozpočtů.

celostátně významné jsou dvě sítě měst a obcí podporujících Ma 21 – ci2, o. p. s. pro sledování indikátorů míst-
ního udržitelného rozvoje a národní síť zdravých měst čr (nSzM čr).

e6.1.2 praha a místní aGenda 21 v rOce 2014
hlavní město praha jako kraj se oficiálně přihlásilo k principům místní agendy 21 v roce 2013 vstupem do asocia-
ce národní síť zdravých měst české republiky a přijetím deklarace projektu „zdravé hlavní město praha“ (usnese-
ní zastupitelstva hl. m. prahy č. 30/93 ze dne 20. 6. 2013). odpovědným politikem projektu zdravý kraj byl v roce 
2014 nadále radní hl. m. prahy pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení. v rámci Magistrátu hl. m. prahy 
pracoval koordinátor projektu. hlavními aktivitami v této oblasti v roce 2014 byly, ustanovení koordinátora místní 
agendy 21, schůzky s jednotlivými koordinátory místní agendy 21 z jednotlivých městských částí, identifikace 
témat budoucí spolupráce s městskými částmi.

v roce 2014 bylo v databázi pro Ma 21 spravované cenia (http://ma21.cenia.cz) v členění dle metodiky pracovní 
skupiny pro Ma 21 v čr registrováno celkem 12 městských částí. v kategorii c byla evidována Mč praha – dolní 
počernice, Mč praha-libuš, Mč praha 7, Mč praha 14, Mč praha 18, Mč praha 20 a Mč praha 21, v kategorii d Mč 
praha-Slivenec, Mč praha-troja, Mč praha 12 a Mč praha 13 a Mč praha 4 pak v kategorii zájemci. Každá z těchto 
kategorií má měřitelné ukazatele, kterými lze hodnotit úroveň procesu Ma21 v dané municipalitě (v kategorii a, 
ani v kategorii B nebyly v roce 2014 registrovány žádné městské části hl. m. prahy).

Tab. E6.1.2 Praha a místní Agenda 21 v roce 2014

kategorie městská část

c

Mč praha 7, http://www.praha7.cz

Mč praha 14, http://www.praha14.cz

Mč praha 18, http://www.praha18.cz

Mč praha 20, http://www.praha20.cz

Mč praha 21, http://www.praha21.cz

Mč praha – dolní počernice, http://www.praha-dolnipocernice.cz

Mč praha–libuš, http://www.praha-libus.cz

d

Mč praha 12, http://www.praha12.cz

Mč praha 13, http://www.praha13.cz

Mč praha–Slivenec, http://praha-slivenec.cz

Mč praha–troja, http://www.mctroja.cz

zájemci Mč praha 4, http://www.praha4.cz

zdroj: Mžp, cenia 

popis aktivit jednotlivých Mč je uveden v následujícím textu. aktuální informace jsou publikovány na strán-
kách jednotlivých městských částí, na stránkách cenia k Ma 21 (http://ma21.cenia.cz) a na webových stránkách 
hl. m. prahy k životnímu prostředí (portál žp) v části Místní agenda 21 a udržitelný rozvoj (http://portalzp.praha.
eu/ma21).

http://ma21.cenia.cz
http://www.praha7.cz
http://www.praha14.cz
http://www.praha18.cz
http://www.praha20.cz
http://www.praha21.cz
http://www.praha-dolnipocernice.cz
http://www.praha-libus.cz
http://www.praha12.cz
http://www.praha13.cz
http://praha-slivenec.cz
http://www.mctroja.cz
http://www.praha4.cz
http://ma21.cenia.cz
http://portalzp.praha.eu/ma21
http://portalzp.praha.eu/ma21
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zdroj: MhMp

podrobné informace k jednotlivým městským částem hl. m. prahy

kategorie c

městská část praha 7, http://www.praha7.cz

Mč praha 7 se přihlásila k procesu místní agendy 21 v roce 2003, kdy bylo přijato usne-
sení zastupitelstva „Memorandum Mč praha 7 – projekt místní agenda 21“. v kategorii 
zájemci databáze Ma 21 byla zaregistrována od roku 2007. odpovědným politikem 
pro Ma 21 byl zastupitelstvem Mč dne 21. 4. 2008 ustanoven zástupce starosty Mč. 
v prosinci 2008 vstoupila Mč praha 7 do asociace národní sítě zdravých měst přijetím 
deklarace „projekt Městská část praha 7 – zdravé město“. v rámci odboru životního pro-
středí je vyhrazeno místo samostatného koordinátora pro tuto oblast. zastupitelstvo 
Mč praha 7 schválilo strukturu Ma 21 v praze 7. dne 15. 3. 2011 byla ustanovena Komise 

zdravého města a Ma 21 rady Mč praha 7. aktivity spojené s Ma 21 v praze 7 doprovází logo Ma 21 prahy 7 a ná-
zev „praha 7 – Místo pro život“, na internetových stránkách prahy 7 je sekce věnovaná projektům Ma 21 v praze 7.

v prosinci 2014 byly pro Mč praha 7 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie c Kritérií místní agen-
dy 21 – fáze stabilizace Ma 21.

hlavní aktivity v roce 2014: pod patronací Mč praha 7 funguje dobrovolnická mládežnická organizace Student-
ské zastupitelstvo prahy 7, která kromě vlastních projektů spolupracuje i na akcích pořádaných Mč praha 7. 

Obr. e6.1: městské části hl. m. prahy evidované v databázi místní agendy 21 za rok 2014

Kategorie c

Kategorie d

zájemci

http://www.praha7.cz
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Městská část výrazně posílila svojí komunikaci skrze elektronická média, která jsou především doménou mla-
dých. praha 7 pravidelně komunikuje na oficiální fB stránce a zřídila zvláštní facebookový profil zaměřený na 
mládež.

v únoru 2014 byla zorganizována anketa „obnova zeleně v ulici u letenské vodárny“.

v březnu byl schválen plán zlepšování na rok 2014, jehož cílem je přehledně a transparentně formulovat plán 
postupu zdravého města Městské části praha 7 v roce 2014. plán obsahoval přehled klíčových aktivit, které byly 
v daném roce uskutečněny včetně termínů jejich plnění a odpovědných realizátorů. aktivity byly realizovány 
pod metodickým vedením národní sítě zdravých měst čr.

v dubnu 2014 byla v letenských sadech u letenského zámečku pro veřejnost připravena oslava dne země. 
Městská část praha 7 se touto aktivitou připojila k osvětové ekologické informačně-vzdělávací kampani. akce 
byla pořádána ve spolupráci s Magistrátem hl. města prahy, s Mč praha 7, se Studentským zastupitelstvem Mč 
praha 7, se společností pražské služby a. s., s lesy hMp, se zástupci firem reprezentujících kolektivní systémy 
(asekol s.r.o., elektrowin a.s., ekolamp s.r.o. a ecobat s.r.o.) a s ekocentrem Koniklec. nosným tématem byla pro-
blematika třídění a recyklace odpadů, péče o zeleň, ochrana vod, využívání a úspory energií.

v červnu 2014 se ve Stromovce uskutečnil osmý ročník celopražské zábavně-preventivní akce Bezpečné prázd-
niny. projekt zaměřený na nástrahy a nebezpečí, jimž mohou být děti vystaveny během prázdninového období, 
pořádala Městská část praha 7 za finanční podpory hl. m. prahy. akce byla určena pro žáky pražských základních 
škol a víceletých gymnázií. na Bezpečných prázdninách měli svá stanoviště hasičský záchranný sbor hl. m. prahy, 
zdravotnická záchranná služba hl. m. prahy, policie čr, Městská policie hl. m. prahy, armáda čr, Sdružení linka 
bezpečí, český červený kříž praha 7, zoologická zahrada hl. m. prahy, zdraví-život, národní centrum bezpečněj-
šího internetu, yMca praha o.s., armáda čr, promotým s.r.o., eSet-help, občanské sdružení, ztracené děti o.s. 
a další odborníci v oblasti prevence a bezpečnosti.

dne 20. 9. 2014 byl pro občany zorganizován bohatý kulturně-zábavní program k příležitosti oslav 130 let exis-
tence Mč praha 7.

v rámci veřejného fóra „10 problémů prahy 7“ byla v září 2014 prezentována témata pro diskusi, která zahrnovala 
životní prostředí; vzdělávání a sport + volný čas; dopravu; sociální soudržnost; bezpečnost + veřejnou správu; 
územní rozvoj; podnikání a studentský stůl. na přelomu října a listopadu 2014 proběhla anketa, v jejímž rámci 
měli místní obyvatelé možnost vybrat nejvýznamnější problémy, které jsou vážnou překážkou zvyšování kvality 
života v Mč praha 7. tyto problémy by měly být v dalším období přednostně vyřešeny.

Kontakt: františek vosecký, radní pro sport, Ma 21 a podporu podnikání Mč praha 7; voseckyf@praha7.cz

hana Kotounová, koordinátorka Ma 21 pro Mč praha 7; kotounovah@praha7.cz

městská část praha 14, http://www.praha14.cz

Mč praha 14 chce být zdravou městskou částí. ve druhé polovině roku 2009 se Mč praha 14 stala členem národ-
ní sítě zdravých měst čr a její zastupitelstvo schválilo deklaraci zdravé městské části, v níž se místní samospráva 
zavázala k aktivní podpoře aktivit města v mezinárodním „projektu zdravé město“ a mezinárodním programu 
„místní agenda 21“. na zavedení zmiňované metody kvality samosprávných činností byl pro období 2011 – 2012 
zpracován projekt „Mč praha 14 – zavádění místní agendy 21“, který byl podpořen z revolvingového fondu Mžp 
čr. v listopadu 2012 dosáhla Mč praha 14 výsledků požadovaných pro splnění kategorie d Kritérií místní agen-
dy 21 – fáze zavádění Ma 21.

odpovědným politikem projektu zdravá městská část a Ma 21 byl zastupitelstvem Mč dne 29. 9. 2009 usta-
noven starosta Mč. v rámci úřadu byla jmenována koordinátorka pro výchovu, vzdělávání a Ma 21. dne 15. 11. 
2010 zřídilo zastupitelstvo Mč výbor pro výchovu, vzdělávání a Ma 21 (vvMa 21). dne 18. 3. 2013 byla radou 
Mč nově jmenována koordinátorka zdravé městské části a Místní agendy 21.

v srpnu 2013 dosáhla Mč praha 14 výsledků požadovaných pro splnění kategorie c Kritérií místní agendy 21 – 
fáze stabilizace Ma 21.

hlavní aktivity v roce 2014: na počátku roku byl zpracován plán zlepšování pzM – Ma 21 pro rok 2014.

v lednu 2014 zorganizovala Mč praha 14 setkání vedoucích představitelů samosprávy a státní správy se zástupci 
místních neziskových organizací. cílem bylo informovat nno o stávající podpoře a spolupráci, kterou jim Mč nabízí.
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v březnu proběhlo velké veřejné projednání výstavby v ulici Bryksova. plánovaná výstavba byla představena 
v prezentaci ve všech souvislostech a občané měli možnost diskutovat o plánovaných aktivitách s architekty 
i s odpovědnými zástupci Mč praha 14.

dospělí, děti i mládež měli možnost na veřejných projednáních k celkovému rozvoji Mč praha 14 na tzv. fóru 
zdravé městské části praha 14 a dětském fóru, stanovit problémy, které je nejvíce trápí. nejzávažnější problémy 
byly v květnu 2014 ověřovány anketou. Ke každému ověřenému problému byl stanoven politický i odborný ga-
rant, který je zodpovědný za jeho řešení. výsledky byly předány radním a zastupitelstvu Mč praha 14.

v dubnu 2014 byla na prostranstvích před stanicí metra rajská zahrada pro veřejnost připravena oslava dne 
země. Městská část praha 14 se touto aktivitou připojila k osvětové ekologické informačně-vzdělávací kampani. 
akce byla pořádána ve spolupráci s Magistrátem hl. města prahy, s Mč praha 14, se zš generála janouška, s iKea 
černý Most, s rádiem Blaník, se společností pražské služby a. s., s lesy hMp, se zástupci firem reprezentujících 
kolektivní systémy (asekol s.r.o., elektrowin a.s., ekolamp s.r.o. a ecobat s.r.o.) a s ekocentrem Koniklec. nosným 
tématem byla problematika třídění a recyklace odpadů, péče o zeleň, ochrana vod, využívání a úspory energií.

Kontakt: Mgr. irena Kolmanová, radní Mč praha 14; irena.kolmanova@praha14.cz

ing. pavlína george, koordinátorka zdravé městské části a Ma 21; george@p14.mepnet.cz

městská část praha 18, http://www.praha18.cz

Městská část praha 18 se k místní agendě 21 přihlásila v květnu 2009 začleněním do asociace národní sítě zdra-
vých měst čr. zároveň byla zastupitelstvem schválena „deklarace zdravého města“. dne 22. 7. 2009 zřídilo za-
stupitelstvo Mč Komisi zdravého města a Ma 21. na konci roku 2009 byla Mč registrována v databázi Ma 21 v čr 
v kategorii d a v roce 2010 tuto kategorii úspěšně obhájila. v roce 2011 postoupila Mč praha 18 do kategorie c, 
kterou v letech 2012, 2013 i 2014 obhájila.

odpovědným politikem projektu zdravé město a Ma 21 byla zastupitelstvem Mč ustanovena zástupkyně sta-
rosty Mč. v červnu 2013 byla v rámci úřadu Mč vytvořena pozice koordinátorky národní sítě zdravých měst 
a Ma 21 a zároveň koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb.

v prosinci 2014 byly pro Mč praha 18 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie c Kritérií místní agen-
dy 21 – fáze stabilizace Ma 21.

hlavní aktivity v roce 2014: v únoru 2014 proběhl letňanský masopust s bohatým kulturním a osvětovým pro-
gramem, který byl mimo jiné zaměřen i na propagaci zdravého životního stylu.

na letošní fórum občanů, které se konalo 7. dubna 2014, se dostavilo 95 občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu 
městské části praha 18. u pracovních stolů se otevřeně hovořilo o problémech, které občané naší městské části 
považují za aktuální. celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech: úřad, občan a služby; problémy očima 
mládeže; ekonomika, výstavba a strategický rozvoj; školství, sport, kultura a volný čas; bezpečnost, životní pro-
středí a doprava; zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl. do hledání nejpalčivějších témat se podařilo 
zapojit i letňanskou mládež.

v dubnu 2014 zorganizovala Mč informační kampaň ke dni země o problematice odpadů, životního prostředí 
a zdravého životního stylu. na organizaci akce spolupracovali Magistrát hl. města prahy, Mč praha 13, pražské 
služby, a. s. a eKo – KoM, a. s. občané mimo jiné obdrželi informace o možnostech dalšího využívání vytřídě-
ných komodit jako je papír, sklo, plasty, bioodpad a nápojové kartony a také informace o stavu městské zeleně, 
o chráněných územích v praze a o cyklostezkách. akce se zúčastnily společnosti zabývající se systémy zpětného 
odběru elektrozařízení (asekol, elektrowin, ekolamp, eKo-KoM).

v dubnu a říjnu 2014 proběhl v letňanech den zdraví. v prostorách nového vstupu do letňan Městská část pra-
ha 18 ve spolupráci s ččK praha organizovala zdarma měření krevního tlaku a pulzu, cholesterolu, hladiny cukru 
v krvi či množství tuku v těle. zájemcům byly doporučeny aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k fyzické 
i duševní pohodě.

v květnu 2014 se uskutečnil v letňanském lesoparku Běh naděje. tato veřejnosti poměrně známá humanitárně 
sportovní akce je pořádána po celém světě a jejím hlavním posláním je shromažďování prostředků směřujících 
na výzkum rakoviny a propagace pravidelného pohybu.
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v rámci Světového dne bez tabáku, který každoročně připadá na 31. května, zajistila Městská část praha 18 ve 
spolupráci s českou koalicí proti tabáku, o.s. semináře o škodlivosti kouření, kterých se zúčastnili žáci čtvrtých tříd.

Každoročně se letňanské školy zapojují do kampaně evropský týden mobility, která se snaží ovlivnit mobili-
tu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. letošní kampaň proběhla od 16. do 
22. září s mottem „naše ulice, naše volba“. po celý týden se prolínalo téma mobility ve vyučovacích hodinách. 
v zš tupolevova se děti zapojily do projektu Bezpečná cesta do školy a Bezpečná jízda na kole. žáci z prvního 
stupně uspořádali výtvarnou soutěž na téma doprava kolem nás. týden mobility v zš fryčovická měl téma park 
ve městě. cílem kampaně je upozornit na bezpečnost v ulicích a zamyslet se nad vztahem dopravy a životního 
prostředí v naší městské části.

S nápadem uspořádat seniorské hry přišli v roce 2011 představitelé Městské části praha 18 a hned jej také uvedli 
do praxe. letošní, již čtvrtý ročník seniorských her se uskutečnil v areálu ctěnického zámku. nechyběli zde sa-
mozřejmě reprezentanti z letňan. Senioriáda vinoř 2014 se za účasti šesti družstev a domova laguna psáry pro 
mentálně postižené děti, coby tradičně přizvaných hostí, konala 19. září.

v září se konal také den zdraví v letňanech. v prostorách nového vstupu do letňan Mč praha 18 ve spolupráci 
s ččK praha organizovaly zdarma měření krevního tlaku a pulzu, cholesterolu či hladinu cukru v krvi. v návaz-
nosti na tuto akci pak proběhly další osvětové aktivity zdravotně preventivního charakteru, tematické ukázky 
a přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže (úřad roku půl na půl) organizuje Ministerstvo 
vnitra české republiky ve spolupráci s alternativou 50+, fórem 50 % a společností gender consulting již od 
roku 2007. cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender 
mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v české republice. v letošním roce proběhl již osmý ročník této 
soutěže. úřad městské části praha 18 se soutěže poprvé zúčastnil v roce 2009 a obsadil tehdy 3. místo. v letech 
2010, 2011 a 2012 zvítězil a po loňském druhém místě letos opět zvítězil. K vítězství určitě přispěl i genderový 
audit realizovaný v prosinci 2013, který sledoval a hodnotil dodržování zásad genderové rovnosti napříč celým 
spektrem procesů, prezentací a aktivit úřadu.

Své první ocenění v soutěži vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví čr získal úřad městské části praha 18 již 
v roce 2011, kdy mu byl propůjčen titul podnik podporující zdraví za 1. místo v kategorii malé a střední podniky. 
letos své prvenství v soutěži obhájil.

v listopadu 2014 obhájila Mč praha 18 požadavky stanovené pro management jakosti normou čSn en iSo 
9001:2008.

Kontakt: Michaela řepová, zástupkyně starosty Mč praha 18; michaela.repova@letnany.cz

Bc. Blanka zahradníková, koordinátorka zdravé Mč a Ma 21 a koordinátorka komunitního plánování sociálních 
služeb; zahradnikova@letnany.cz

městská část praha 20, http://www.pocernice.cz

Mč praha 20 se přihlásila do programu Ma 21 v roce 2011 v kategorii zájemce s cílem účinně prosazovat principy 
udržitelného rozvoje v praxi.

odpovědným politikem pro Ma 21 byla zastupitelstvem Mč dne 7. 11. 2011 pověřena starostka Mč. v rámci 
úřadu byl ke stejnému dni koordinátorem Ma 21 ustanoven referent odboru životního prostředí Mč a zároveň 
byla ustanovena neformální skupina Ma 21. dne 10. 9. 2012 byla usnesením zastupitelstva Mč novou koor-
dinátorkou projektu „zdravé horní počernice“ a místní agendy 21 jmenována referentka oMh úMč praha 20. 
dne 10. 10. 2013 byla ustanovena Komise pro Ma 21 a pzM a řídicí tým projektu „zdravé městské části a Ma 21“. 
v listopadu 2012 dosáhla Mč praha 20 výsledků požadovaných pro splnění kategorie d Kritérií místní agendy 
21 – fáze zavádění Ma 21. v listopadu 2013 byly pro Mč praha 20 ověřeny výsledky požadované pro splnění 
kategorie d Kritérií místní agendy 21.

Mč praha 20 si stanovila za cíl postoupit v Místní agendě 21 do kategorie c. zastupitelstvo Městské části praha 
20 schválilo 16. 9. 2013 deklaraci projektu „zdravé město horní počernice“. přijetím deklarace je potvrzen zájem 
Mč praha 20 o naplňování zásad a cílů základních dokumentů evropské unie a oSn, které se zabývají oblastmi 
udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. dne 16. 9. 2013 schválilo zastupitelstvo Mč praha 20 „Strategický 
plán rozvoje městské části praha 20“. Se stanovenými konkrétními opatřeními pracovali odpovědní zástupci 
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obce při následné přípravě rozpočtu Mč na rok 2014. dne 6. 11. 2013 Mč praha 20 vstoupila do asociace národní 
síť zdravých měst.

v listopadu 2014 dosáhla Mč praha 20 výsledků požadovaných pro splnění kategorie c Kritérií místní agendy 
21 – fáze stabilizace Ma 21.

hlavní aktivity v roce 2014: v únoru 2014 proběhlo jednání pracovní skupiny Mč praha 20, které mělo na progra-
mu výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi.

v březnu 2014 se na chvalském zámku konal tradiční masopust. ve stejném měsíci byla veřejnosti představena 
studie nově navrhovaného parku s přírodním hřištěm mezi domy canaba a ulicí jizbickou.

v dubnu 2014 byly v areálu zš ratibořická zorganizovány oslavy dne země. Součástí akce byla ekologická olym-
piáda, vysazování stromů a prezentace rukodělných výrobků z přírodních materiálů. na organizaci akce spolupra-
covali Magistrát hl. města prahy, Mč praha 20, pražské služby, a. s., eKo – KoM, a. s. a ekocentrum Koniklec, o. p. s.

do května 2014 mohli občané přihlašovat své snímky do fotografické soutěže „praha a horní počernice v promě-
nách“. výsledky této soutěže byly vyhlášeny v roce 2015.

v červnu 2014 se v areálu zš Stoliňská konala cyklistická akce „S kolem bezpečně na prázdniny“, která byla sou-
částí národní kampaně „dny bez úrazu“.

v září 2014 se na chvalském zámku uskutečnilo veřejné fórum, na němž občané vybrali 8 největších problémů, 
které brání úspěšnému rozvoji Mč praha 20. tento soubor byl na přelomu září a října zveřejněn na webových 
stránkách zdravehornipocernice.cz , pocernice.cz a v říjnovém hornopočernickém zpravodaji. veřejná anketa 
umožnila závažnost definovaných problémů ověřit.

Kontakt: hana Moravcová, starostka Mč praha 20; Hana_Moravcova@pocernice.cz

Bc. lenka tomsová, koordinátorka pzM a Ma 21; Lenka_Tomsova@pocernice.cz

městská část praha 21, http://www.praha21.cz

Mč praha 21 schválila dne 21. 3. 2011 na základě usnesení zastupitelstva Mč „deklaraci o implementaci místní 
agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v Mč praha 21“ a ustanovila starostu jako odpovědného politika pro-
cesu Ma 21. dne 2. 6. 2011 zastupitelstvo schválilo „Metodiku implementace místní agendy 21“. dne 19. 3. 2012 
zastupitelstvo schválilo vstup městské části do asociace národní síť zdravých měst. rada Mč jmenovala koordi-
nátorkou procesu Ma 21 vedoucí odboru školství, kultury a Ma 21. v září 2012 schválila rada Mč zřízení Komise 
zdravé městské části a místní agendy 21 (zMč/Ma21) složená ze zástupců veřejné správy, příspěvkových a ne-
ziskových organizací, soukromého sektoru a občanské veřejnosti. dne 18. 6. 2012 byl zastupitelstvem schválen 
Strategický plán rozvoje Mč praha 21 na období 2012–2022. v říjnu 2012 dosáhla Mč praha 21 výsledků poža-
dovaných pro splnění kategorie d Kritérií místní agendy 21 – fáze zavádění Ma 21. v červenci 2013 dosáhla Mč 
praha 21 výsledků požadovaných pro splnění kategorie c Kritérií místní agendy 21 – fáze stabilizace Ma 21.

v červenci 2014 byly pro Mč praha 21 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie c Kritérií místní 
agendy 21 – fáze stabilizace Ma 21.

hlavní aktivity v roce 2014: v březnu 2014 byla v Klánovickém lese otevřena patnáctikilometrová naučná stezka 
„lesní galerie“ se šedesáti stanovišti. na jejím vzniku se významně podíleli žáci Masarykovy zš.

v dubnu 2014 se uskutečnil již xiv. ročník akce úklid lesa, kterou zorganizovalo občanské sdružení újezdský StroM. 
Starosta Mč rndr. pavel roušar na setkání městských částí na Magistrátu hl. m. prahy od národní sítě zdravých 
měst čr ocenění za příkladný přístup ke strategickému plánování a řízení pomocí metod místní agendy 21.

v dubnu 2014 se v újezdě nad lesy uskutečnilo veřejné fórum, jehož cílem bylo vybrat 10 největších problémů, 
které snižují životní úroveň v Mč praha 21 a které budou řešeny opatřeními financovanými z rozpočtu obce. ob-
čané se vyjadřovali k 7 oblastem: školství, kultura, sport a volný čas; životní prostředí; doprava; Sociální a zdra-
votní systém; veřejná správa, informovanost občanů a jejich bezpečnost; rozvoj území, infrastruktura a podpora 
podnikání; děti a mládež. deset klíčových problémů bylo v průběhu května ověřeno anketou mezi občany Mč 
praha 21 a následně zveřejněno na internetových stránkách. v dubnu proběhlo i veřejné projednání a připo-
mínkování Koncepce školství a rovněž veřejné projednání pilotního projektu „hlídání na přechodech“ v rámci 
programu „Bezpečná cesta do škol“.
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v září 2014 byly v radě Mč praha 21 projednány výsledky veřejného fóra a soubor 10 největších problému brz-
dících rozvoj obce.

Kontakt: rndr. pavel roušar, starosta Mč praha 21; pavel.rousar@praha21.cz

ing. lucie ponicová, referentka grantové podpory a koordinátorka Ma 21; lucie.ponicova@praha21.cz

městská část praha-libuš, http://www.praha-libus.cz, http://zdravemesto.praha-libus.cz

S místní agendou 21 a projektem zdravá libuš a písnice (zlp) začala městská část v roce 2005, ve stejném roce 
se stala členem národní sítě zdravých měst čr (nSzM). v roce 2006 byla zaregistrovaná v kategorii d, v roce 2008 
splnila podmínky pro kategorii c a v roce 2009 dosáhla výsledků požadovaných pro splnění kategorie B Kritérií 
místní agendy 21. v roce 2011 se městské části podařilo splnit podmínky kritérií místní agendy 21 a úspěšně 
obhájit kategorii B. v roce 2012 však praha – libuš sestoupila z kategorie B do c.

v rámci úřadu byla zastupitelstvem Mč dne 23. 6. 2010 ustanovena koordinátorka projektu zlp a Ma 21. poli-
tikem projektu zlp a Ma 21 byl zastupitelstvem Mč dne 26. 1. 2011 ustanoven starosta Mč. aktivity související 
s Ma 21 a udržitelným rozvojem řídila Komise pro udržitelný rozvoj složená ze zástupců veřejného, neziskového 
a soukromého sektoru, která byla zřízena radou Mč dne 1. 2. 2011. dne 9. 8. 2011 byla tato Komise ustanovena 
oficiálním orgánem pro sledování stavu udržitelného rozvoje Mč. v červnu 2013 schválilo zastupitelstvo akční 
plán Mč praha – libuš na roky 2013 – 2014.

v listopadu 2014 byly pro Mč praha – libuš ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie c Kritérií místní 
agendy 21 – fáze stabilizace Ma 21.

hlavní aktivity v roce 2014:

dne 25. 2. 2014 vyhlásila rada Mč praha - libuš dotační programy na podporu veřejně prospěšných aktivit 
v rámci projektu zdravá libuš a písnice a místní agenda 21. uzávěrka příjmu žádostí o dotaci byla 26. 3. 2014. 
v březnu 2014 se rada Mč praha – libuš zapojila do ekovýchovné akce „praha plná počítačů aneb pokus o vy-
tvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků na území prahy“, kterou pořádalo hlavní město praha 
ve spolupráci s neziskovou organizací aSeKol a agenturou dobrý den.

v dubnu 2014 se uskutečnilo veřejné fórum občanů, na němž bylo vybráno 10 největších problémů, které snižují 
životní úroveň v Mč praha – libuš. Soubor problémů byl zveřejněn na internetových stránkách Mč a ověřen 
ve veřejné anketě, která proběhla v květnu a červnu 2014.  v témže měsíci se také konaly akce ke dni země, na 
jejichž organizování se podílely kromě Magistrátu hl. m. prahy, Mč praha – libuš a žákovského zastupitelstva 
praha – libuš také mateřské a základní školy a nestátní neziskové organizace.

v květnu 2014 se konala akce „Studentské fórum, aneb 10 problémů libuše a písnice očima žáků a studentů 
základních a středních škol“. v září 2014 bylo veřejnosti předáno k užívání dětské hřiště v parku K jezírku, které 
bylo podstatně rozšířeno a doplněno o nové herní prvky. v listopadu 2014 byl ve spolupráci Mč praha – libuš 
a ekocentrum Koniklec, o. p. s. pro veřejnost zorganizován seminář „zeleň v městské zástavbě“.

Kontakt: Mgr. jiří Koubek, starosta Mč praha – libuš; koubek@praha-libus.cz

Bc. petr Borský, koordinátor projektu zdravé město a Ma 21; borsky@praha-libus.cz.

městská část praha – dolní počernice, http://www.praha-dolnipocernice.cz

Mč praha - dolní počernice implementuje principy místní agendy 21 od roku 
2008. v letech 2009 a 2010 splnila kritéria pro zařazení do kategorie d, v roce 
2010 byla Mč udělena také kategorie c. postup v kategoriích Ma21 byl cílem 
projektu „zdravá městská část praha - dolní počernice a její postup v Ma 21“, na 
jehož realizaci Mč získala grant z revolvingového fondu Mžp.

odpovědným politikem pro členství Mč v národní síti zdravých měst (nSzM) 
a pro Ma 21 byl zastupitelstvem Mč dne 11. 2. 2008 ustanoven starosta Mč. 
v rámci úřadu byl dne 28. 3. 2008 radou Mč ustanoven koordinátor pro členství 
Mč v nSzM a pro Ma 21. dne 2. 4. 2009 ustanovila rada Mč Komisi projektu 
zdravé město a Ma 21, jejíž složení aktualizovala dne 7. 9. 2010. Byla schvále-
na deklarace o implementaci Místní agendy 21 a principů udržitelného rozvoje 
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v Mč praha - dolní počernice. dne 27. 11. 2013 jmenovala rada Mč novou Komisi projektu zdravé město (pzM) 
a místní agendy 21 (Ma 21), v níž jsou 4 zástupci veřejného sektoru, 2 zástupci neziskového sektoru a 2 zástupci 
podnikatelského sektoru. zároveň byla ustanovena nová koordinátorka pro členství Mč v nSzM a pro Ma 21.

v listopadu 2013 byly pro Mč praha – dolní počernice ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie c 
Kritérií místní agendy 21 – fáze stabilizace Ma 21.

hlavní aktivity v roce 2014: Byl zpracován akční plán Ma 21 pro rok 2014.

v únoru 2014 se občané zúčastnili tradičního dolnopočernického masopustu. v dubnu 2014 se konaly akce ke 
dni země, na jejichž organizování se podílel Magistrát hl. m. prahy a Mč praha – dolní počernice. osvětová kam-
paň byla zaměřena na ochranu přírody a zelených ploch a na revitalizaci zásadních zelených ploch v Mč.

v květnu 2014 se konalo v hotelu Svornost již 5. veřejné fórum, které pořádala zdravá Mč praha – dolní počerni-
ce pro své občany. S nimi měla pojmenovat 10 největších problémů, které brzdí rozvoj dolních počernic. řešily 
se oblasti veřejného života jako doprava, školství, územní plán, životní prostředí a bezpečnost. velkým přínosem 
fóra byl dětský stůl žáků základní školy, kteří projevili příkladnou aktivitu a znalost problémů. vybrané problémy 
byly zveřejněny na internetových stránkách obce a v jejím zpravodaji a formou ankety byly ověřeny. v září 2014 
projednalo výsledky ankety zastupitelstvo Mč praha – dolní počernice, které také přijme opatření k jejich řešení.

v červnu 2014 se konaly farmářské trhy – společné setkání nno, spolků, podnikatelů a veřejnosti. v červnu 2014 
proběhla v rámci dne bez úrazů osvětová kampaň na téma „jak předcházet úrazům“ pořádaná úřadem Mč 
a zdravotnickou záchrannou službou hl. m. prahy.

v září byla v rámci xix. ročníku zahradní slavnosti „Babí léto 2014“ otevřena v místním parku geologická zahrada. 
Mč praha – dolní počernice finančně podpořila v roce 2014 akce, které byly pořádány komunitním způsobem.

Kontakt: zbyněk richter, starosta Mč praha - dolní počernice; starosta@dpocernice.cz

Markéta Brožová, koordinátorka pzM a Ma 21; brozova@dpocernice.cz

kategorie d

městská část praha - slivenec, http://www.praha-slivenec.cz

Městská část praha – Slivenec je členem národní sítě zdravých měst od roku 2008 a oficiálně se připojila v létě 
roku 2008 usnesením č. 226/13/2008. uplatňování principů místní agendy 21 v Mč praha - Slivenec probíhalo 
spontánně už před vstupem do sítě zdravých měst. veřejnost měla v roce 2007 možnost zapojit se do plánování 
nové podoby centra (za pomoci nadace partnerství se zde uskutečnily tři schůzky, na jejichž základě byl vypra-
cován projekt revitalizace centra). od té doby jsou principy komunitního plánování běžnou součástí fungování 
veřejné správy. Běžně jsou pořádány kulaté stoly pro veřejnost. Mč získala z grantu poštovní spořitelny a čSoB 
peníze na realizaci obecní louky za budovaným pražským okruhem. Mč praha – Slivenec má ustanoveného 
zodpovědného politika projektu. odpovědným politikem v rámci národní sítě zdravých měst a Ma 21 byla usne-
sením č. 32/2/2014 zastupitelstva Mč dne 10. 6. 2009 pověřena starostka Mč. od roku 2010 má ustanovenou 
Komisi zM a Ma21 a koordinátora projektu pokynem starostky č. 13 a v roce 2011 bylo pokynem starostky č. 19 
ustaveno nové složení komise a jmenován nový koordinátor. jednotlivé aktivity jsou rozpracovány v akčním 
plánu zlepšování.

hlavní aktivity v roce 2014: v lednu 2014 zorganizovala Mč s místními podnikateli z oblasti gastronomie tradiční 
Slivenecký masopust. ve stejném měsíci byl zahájen projekt „dejme život knize“. Byly stanoveny 4 lokality realizace 
– úřad, kavárna, klub seniorů a klub švestka. nápad veřejnost zaujal. dnes projekt funguje samoregulačně, knížky 
se obměňují, některé definitivně nalezly nové majitele, čtenáře. Koordinátor zastává funkci supervizora pro dohled 
nad fungováním jednotlivých lokalit projektu včetně lokality na úřadu. Místní kavárna se do projektu zapojila 
poskytnutím svých prostor a ve vlastní režii dozoruje pořádek kolem vystavených knížek, případně odstraňuje ne-
vyhovující nebo zcela zničené knížky. Klub švestka a Klub seniorů rovněž vyhradili prostory pro realizaci projektu. 
Scházející se návštěvníci těchto klubů velmi pozitivně hodnotí projekt a aktivně se angažují v jeho realizaci.

v dubnu 2014 se uskutečnil velikonoční jarmark, který se nesl v duchu podtitulu akce zapomenutá řemesla. 
obec zajistila pr celé akce, zorganizovala ukázky řemesel, která se váží k svátkům jara, ale pomalu se již vytrácí 
z povědomí doby. o to víc byla tato řemesla atraktivní podívanou pro návštěvníky jarmarku. ti mohli vyzkoušet 
lidové techniky jako pletení pomlázek, malování kraslic a ti nejmenší měli připravenou cukrářskou dílnu.
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v květnu 2014 proběhla akce „Slivenecký hafík“ – přehlídka psích mazlíčků a jejich dovedností. tentokrát se sou-
těžilo v kategoriích: velký pes, malý pes a pes s dětským doprovodem. na vítěze jednotlivých kategorií čekaly 
poháry a zvláštní cena pro nejmladšího a nejstaršího psa. pro každého účastníka byl připraven odznak soutěže 
a psí pamlsek. Městská část ustanovila a koordinovala práci realizačního týmu, zajistila inscenaci soutěže a úklid.

v listopadu 2014 se uskutečnilo komunitní plánování „další rozvoj Slivence – co nám zde schází?“. Komunitní plá-
nování s občany bylo připraveno v souvislosti s novým volebním obdobím a zapojením občanů do spolurozho-
dování samosprávy. občané diskutovali se zástupci obce na téma dopravní obslužnosti, občanské vybavenosti 
a investiční výstavby.

Kontakt: Mgr. lenka Kudláková, zástupkyně starostky Mč praha – Slivenec; kudlakova@praha-slivenec.cz

jiří urválek, koordinátor nSzM a Ma 21; urvalek@praha-slivenec.cz

městská část praha-troja, http://www.mctroja.cz

Mč praha–troja se do programu místní agenda 21 zapojila v roce 2011 s cílem postoupit z kategorie zájemců 
do kategorie d. odpovědným politikem pro Ma 21 byl zastupitelstvem Mč dne 22. 11. 2011 pověřen starosta 
Mč. v rámci úřadu byla koordinátorkou Ma 21 ustanovena tajemnice úMč. Ke stejnému datu byla ustanovena 
neformální skupina Ma 21, která provádí monitoring aktivit a řídí proces Ma 21 v Mč.

v listopadu 2012 dosáhla Mč praha – troja výsledků požadovaných pro splnění kategorie d Kritérií místní agen-
dy 21 – fáze zavádění Ma 21.

hlavní aktivity v roce 2014: v lednu 2014 proběhla vernisáž vii. ročníku výstavy trojské plány – pravidelné pokra-
čování výstavy plánů, záměrů a vizí v prostoru trojské kotliny obyvatelé troje mohli vyjádřit své názory a připo-
mínky k projektům realizace rozmanitých staveb v prostoru troje. na výstavě byl představen např. záměr park 
vodních sportů troja a úprava okolí, vizualizace čistírny odpadních vod, nebo podoba administrativně technická 
budova zdravotnicky záchranné služby. Součástí výstavy byly i záměry Mč praha-troja na spásání svahu pomocí 
stáda ovcí a koz nebo regenerace zahrady v troji a či úpravy Staré školy.

v dubnu a květnu 2014 se konaly 4 komentované procházky se starostou Mč. jejich smyslem byla společná re-
vize stavu trojských lokalit, které jsou z hlediska využívání nestabilizované, často neudržované, či trpí problémy, 
které byly na místě diskutovány.

v červnu 2014 měli občané možnost diskutovat na pravidelném setkání se starostou Mč o budoucnosti troje. 
letošní setkání bylo zaměřeno hladně na dopravu a na omezení spojená s výstavbou městského okruhu.

v září 2014 se uskutečnilo setkání starosty a zastupitelů Mč s občany. Byly na něm představeny a diskutovány 
rozvojové záměry do dalších let. prezentován byl projekt „Stromy za Blanku“ – obyvatelé Mč měli možnost získat 
zdarma strom. zároveň byl připomínkován záměr umístění velkého množství stromů na veřejném prostranství.

ve spolupráci tj Sokol troja, Mč praha-troja, vlastníků pozemků a místních obyvatel byla obnovena „Sokolská 
cesta“ -  historická cesta pro chodce.

Kontakt: ing. arch. tomáš drdácký, starosta; drdacky@mctroja.cz

ing. irena Marková, tajemnice úMč, koordinátorka nSzM a Ma 21; markova@mctroja.cz 

městská část praha 12, http://www.praha12.cz

Mč praha 12 se k programu Ma 21 přihlásila v srpnu 2010, aby zastřešila současné aktivity a zlepšila zapojení 
občanů do rozhodovacích procesů. hlavním cílem je setřídit činnosti, zařadit je do tří pilířů udržitelného rozvoje 
a sledovat pak jejich vyváženost.

odpovědným politikem pro Ma 21 byl zastupitelstvem Mč dne 8. 2. 2011 stanoven zástupce starosty Mč. Ke dni 16. 2. 
2011 byla ustanovena Skupina pro Ma 21, která provádí monitoring aktivit a řídí proces Ma 21 v Mč. v listopadu 2012 
schválilo zastupitelstvo Mč Strategický plán městské části praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj a v prosinci 2012 de-
klaraci městské části praha 12 k místní agendě 21. v únoru 2013 bylo aktualizováno složení Skupiny pro Ma 21. dne 4. 
4. 2013 byla radou Mč jmenována nová Koordinátorka Ma 21 a rada Mč schválila roční zprávu k Ma 21 za rok 2012.

v listopadu 2014 byly pro Mč praha 12 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie d Kritérií místní 
agendy 21 – fáze zavádění Ma 21.
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hlavní aktivity v roce 2014: v březnu 2014 se v Modřanech konal masopustní trh. ve stejném měsíci bylo zahá-
jeno zpracovávání analýzy stavu dětských hřišť na území Mč praha 12 pro vytvoření koncepce jejich dalšího 
rozvoje.

v dubnu 2014 uspořádala Mč praha 12 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. prahy, ekocentrem Koniklec, o. p. s. 
a fSpM, a. s. oslavy dne země ve volnočasovém areálu freestyle park Modřany. Motivem byl „Mezinárodní rok 
rodinných farem“, vyhlášený oSn. Byly připraveny ekologické soutěže pro děti i rodiče, krátké přednášky k dané 
tematice, divadlo eKodoMov aj. akci doplnily informační a prodejní stánky. jako každý rok byly osloveny místní 
školy s nabídkou zapojit se do programu oslav dne země.

v květnu 2014 proběhl další ročník sportovně-společenského projektu pro celé rodiny „pojďte se hýbat do Mod-
řan. na organizaci spolupracovala česká obec sokolská, župa pražská – Scheinerova, pražské sdružení sportu pro 
všechny, městská část praha 12, Spartak Modřany – oddíl národní házené, český klub nordic walking, vyznavači 
hledání skrytých pokladů v přírodě, severské chůze, táboření a další významní partneři.

v Senátu parlamentu čr byl základní škole t. g. Masaryka v praze 12 podruhé udělen mezinárodní titul eco – SchoolS.

Kontakt: Milan Maruštík, starosta Mč praha 12; marustik.milan @praha12.cz

ing. jiří hladovec, koordinátor Ma 21; hladovec.jiri@praha12.cz

městská část praha 13, http://www.praha13.cz

Mč praha 13 se přihlásila k realizaci Ma 21 v roce 2007 v kategorii zájemce s cílem zvyšovat kvalitu veřejné 
správy i spokojenost občanů s životem v Mč a vytvořit podmínky pro širší zapojení veřejnosti do rozhodovacích 
procesů.

v rámci úřadu byla dne 16. 4. 2007 Koordinátorkou Ma 21 radou Mč ustanovena vedoucí odboru životního 
prostředí Mč. Ke stejnému dni byla ustanovena pracovní skupina pro Ma 21, která provádí monitoring aktivit 
a řídí proces Ma 21 v Mč. odpovědným politikem pro Ma 21 byl zastupitelstvem Mč dne 9. 3. 2011 jmenován 
zastupitel Mč. dne 11. 6. 2012 byla radou Mč praha 12 ustanovena Komise pro sledování postupu realizace Ma 
21. v září 2012 schválilo zastupitelstvo Mč deklaraci o implementaci místní agendy 21 a principů udržitelného 
rozvoje na Mč praha 13.

v listopadu 2014 byly pro Mč praha 13 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie d Kritérií místní 
agendy 21 – fáze zavádění Ma 21.

hlavní aktivity v roce 2014: v dubnu 2014 zorganizovala Mč praha 13 představení a veřejné projednání projektu 
Mč prahy 13 „revitalizace prostranství Seydlerovy ulice u polikliniky lípa, revitalizace prostranství u ulice jeremi-
ášova – K Sopce, úprava prostranství u hasičského cvičiště třebonice“.

v polovině dubna se na úMč uskutečnilo setkání s občany k projektu „zeleň do měst a jejich okolí“.

v květnu 2014 proběhlo veřejné projednání záměru „revitalizace vnitrobloku petržílkova“.

od dubna do listopadu si na Slunečním náměstí mohli obyvatelé prahy 13 nakoupit domácí potraviny a výrobky. 
uskutečnilo se zde 5 pravidelných farmářských trhů. jednotlivé trhy se konaly každé pondělí od 8 do 18 hodin. 
celkový vzhled i rozmístění stánků bylo koncipováno tak, aby přirozeně navazovalo na tradici staropražských 
jarmarků.

v průběhu roku byl analyzován a rozpracováván soubor 10 prioritních problémů vybraných občany Mč praha 12 
tak, aby mohlo být postupně navrhováno jejich efektivní řešení.

Kontakt: Mgr. štěpán hošna, zastupitel Mč praha 13; stepan.hosna@email.cz

Mgr. david Michut, koordinátor Ma 21; michutd@p13.mepnet.cz

mailto:marustik.milan%20%40praha12.cz?subject=
mailto:hladovec.jiri%40praha12.cz?subject=
mailto:stepan.hosna%40email.cz?subject=
mailto:michutd%40p13.mepnet.cz?subject=
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e7 meZinárOdní spOlUpráce

e7.1 sOUhrnné infOrmace
praha dlouhodobě usiluje o posilování svého významného postavení na evropské i světové scéně a o prohlou-
bení mezinárodní spolupráce. rozvíjí aktivní vztahy s partnerskými městy, zapojuje se do činnosti mezinárod-
ních organizací a asociací samospráv, podílí se na výměně zkušeností a realizaci mezinárodních projektů, usiluje 
o prestižní ocenění a realizuje řadu dalších aktivit. jednou z oblastí mezinárodní spolupráce je i problemati-
ka životního prostředí, která se uskutečňuje jak na úrovni politické (např. prostřednictvím účasti představitelů 
hl. m. prahy ve výboru regionů), tak na úrovni administrativy a odborných organizací města. 

činnOst v asOciacích 
v problematice životního prostředí je významnou platformou pro výměnu zkušeností organizace eurocitieS 
a její fórum pro životní prostředí (eurocitieS environment forum). tato organizace sdružuje celkem 140 vel-
kých evropských měst ve 36 zemích. praha je členem od roku 1993 (více na www.eurocities.org). do práce v eu-
rocitieS environment forum se aktivně zapojuje v současné době 95 měst. jejich aktivity se soustřeďují na 
ovlivňování procesu tvorby legislativy a politik eu, spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti ochrany prostředí 
a udržitelného rozvoje měst, tvorbu a realizaci koncepcí, využití indikátorů a poměřování, přípravu a realizaci 
společných projektů, zajištění spolupráce různých zainteresovaných stran aj. Specifické aktivity jsou zaměřeny 
na ochranu klimatu a adaptaci na jeho změny, úlohu měst v realizaci Strategie udržitelného rozvoje eu a imple-
mentaci 6. akčního programu eu pro životní prostředí. v rámci činnosti organizace se praha v roce 2013 podílela 
na aktivitách pracovní skupiny „Budget Review Task Force“, která byla sestavena na období 2011–2013 za účelem 
ovlivňování rozhodovacích procesů na úrovni eu při přípravách víceletého finančního rámce pro léta 2014 – 
2020. Spolupráce hl. m. prahy byla v roce 2014 zajišťována odborem životního prostředí MhMp v součinnosti 
s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MhMp. 

meZinárOdní srOvnání, příklady dObré praXe, OcenĚní 
v letech 2006 a 2007 se praha zúčastnila mezinárodního projektu „urban ecosystem europe“ s účastí 25 (v roce 
2006), resp. 32 (v roce 2007) velkých evropských měst. výstupem byly publikace porovnávající životní prostředí 
a politiku životního prostředí prostřednictvím sady indikátorů. další navazující etapa srovnávacího projektu pro-
běhla v roce 2010 a 2011 v rámci iniciativy inforMed citieS, resp. projektu priMuS – policies and research for an 
integrated Management of Sustainability. projekt podpořený evropskou komisí v 7. rámcovém programu (7th fp) 
koordinovala mezinárodní asociace samospráv iclei. praha na projektu spolupracovala formou aktualizace hod-
not sledovaných indikátorů. v oblasti informatiky o životním prostředí si praha vytváří podmínky pro mezinárodní 
spolupráci již řadu let. v roce 1992 byla vydána první ročenka i v anglické verzi. v následujících letech byly nava-
zovány kontakty, byla zahájena systematická distribuce výstupů ze systému iožip zahraničním partnerům města 
a systém byl prezentován na mezinárodní scéně. dostalo se mu významného uznání a byl publikován mezi „vzo-
rovými příklady“ (good/Best practices) při různých příležitostech (publikace enWap a cape vydané v rámci aktivit 
evropské komise, dg information Society, databáze haBitat Best practices hub aj.). Server enviS získal v červnu 
2003 třetí místo v mezinárodní soutěži webových stránek o životním prostředí (unep/grid). 

dalŠí aktivity 
v uplynulých letech se v praze uskutečnila řada mezinárodních konferencí a seminářů k tématům životního 
prostředí a udržitelného rozvoje, kterých se účastnili zástupci města. např. jednání eurocities environment co-
mmittee (x/2003), konference Sustainable urban Management – from policy to praktice (vii/2004), organizo-
vaná evropskou komisí (dg research) ve spolupráci s magistrátem, dále konference k hlukové problematice 
internoiSe (viii/2004) aj. v březnu 2009 se v praze konala konference towards eenvironment jako akce v rámci 
předsednictví čr v eu. příkladem zapojení se do mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky byla účast prahy 
v kampani udržitelná energie evropa (Sustainable energy europe campaign, www.sustenergy.org). v rámci kam-
paně byly do databáze partnerských projektů zařazeny příklady dobré praxe realizované v praze (podrobněji viz 
kapitola d2 energetika). v roce 2010 byly také monitorovány iniciativy jako pakt starostů a primátorů (covenant 
of Mayors), Smart cities, stejně jako aktivity eurocitieS deklarace ke klimatickým změnám (declaration on cli-
mate change) a zelená digitální charta (green digital charter). 

http://www.eurocities.org
http://www.sustenergy.org
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prOjekty 
jedním z prvních mezinárodních projektů v oblasti životního prostředí a práce s informacemi, do něhož se praha 
zapojila (v roce 1999), byl projekt ceroi (cities environment reports on the internet, www.ceroi.net, resp. http://
ceroi. net, program unep, koordinace grid – arendal). praha společně s dalšími městy zpracovala pilotní prezen-
taci podle stanovené metodiky. v dalších letech (2000–2002) se praha účastnila projektů eu v oblasti informatiky 
o životním prostředí – interact (interactive Services and Management Support for environment impact asse-
ssment and permitting procedures) a heaven (healthier environment through abatement of vehicle emission 
and noise). v posledních několika letech se praha zapojila spoluprací s jinými městy eu i do příprav dalších 
projektů v tématických oblastech informatika, životní prostředí, územní plánování, doprava aj. (např. air for eu-
rope, citeair, intelcity, inSpire, Sure, Boocla). projekty byly představeny podrobněji v minulých ročenkách. 
novějšími projekty probíhajícími v roce 2013 byly např. paSodoBle a air iMpleMentation pilot a v roce 2014 
tranSphorM a uhi – urBan heat iSland (více viz část e7.2). 

e7.2 vybrané prOjekty

i. transphOrm 

transport related air pollution and health impacts – integrated methodologies for assessing particulate 
matter (integrovaná metodika pro posouzení znečištění ovzduší emisemi prašného aerosolu z dopravy 
a jeho vlivu na lidské zdraví) 

projekt byl schválen v 7. rámcovém programu pro vědu a výzkum rdt v roce 2009. cílem projektu je vytvoření 
integrované metodiky na vyhodnocení nepříznivých účinků prašného aerosolu vznikajícího z dopravy ve měs-
tech na lidské zdraví a vyhodnocení účinnosti vhodných nápravních opatření na zlepšení kvality ovzduší. 

hlavním koordinátorem projektu je university of hertfordshire (velká Británie). partnery projektu jsou význačná 
univerzitní a výzkumná pracoviště v evropě, jako tno (nizozemí), nilu norsko, finský meteorologický ústa, aris-
totelova univerzita v Soluni, čhMú praha a další. 

přínosy pro prahu:

projekt tranSphorM umožnilo předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odbornou komunitou a vy-
tvoření kvalitnějšího modelu pro posouzení kvality ovzduší v praze. ve spolupráci s výzkumným ústavem pro 
kvalitu ovzduší nilu norsko a čhMú praha byly vypracovány metodiky na stanovení příspěvků prašného aero-
solu pM z automobilové dopravy ke zhoršené kvalitě ovzduší v praze. Koncentrace pM překračují limitní hodnoty 
na většině území prahy. 

projekt byl zaměřen na identifikování jednotlivých zdrojů znečištění pM z dopravy a na návrh opatření na jejich 
redukci. Součástí projektu bylo vyhodnocení účinnosti opatření na snižování koncentrací škodlivých prašných 
aerosolů na zdraví obyvatel v zasažených oblastech. 

účast na projektu tranSphorM umožnila vyhodnotit potenciální urbanistická řešení snižování emisí z automo-
bilové dopravy a posouzení dalších investičních záměrů, zejména vyhodnocení dopadů na kvalitu ovzduší po 
vytvoření nízkoemisní zóny v praze. 

výsledky modelování a vyhodnocení dopadů zavedení nízkoemisní zóny v praze byly prezentovány na mezi-
národní konferenci air Quality 2014 – application and Science v garmisch-partenkirchenu, 2014 pod názvem 
„Transport realed emission assessment for Prague, N. Benešová, M. Kazmuková, H.Kazmarová, B. Kotlík“.

výsledky posouzení vlivu emisí z dopravy v souvislosti se zavedením nízkoemisní zóny na zdraví obyvatel prahy 
byly publikovány v článku: „Assessment of low emission zone in Prague: emissions, air quality and health“, nina Be-
nešová, Mária Kazmuková, Brian Miller, helena Kazmarová, Bohumil Kotlík. journal: transportation research part 
d: transport and environment, 2016

doba trvání projektu: leden 2010 – červen 2014

další informace o projektu www.transphorm.eu

http://www.ceroi.net
http://ceroi. net
http://ceroi. net
http://www.transphorm.eu
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ii. Uhi – Urban heat island
development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the 
global Urban heat islands phenomenon (vývoj a aplikace urbanistických strategií a opatření na adaptaci a sni-
žování výskytu a účinku extrémně vysokých teplot v centrech velkoměst, tzv. „tepelných ostrovech měst“)

projekt byl financován z evropského fondu regionálního rozvoje pod operačním programem nadnárodní spolu-
práce Střední evropa - životní prostředí.

vedoucím projektovým partnerem projektu byl euriS sídlící v padově (it). projekt vytvořil platformu pro užší 
vzájemnou spolupráci zúčastněných odborných partnerů s příslušnými orgány místních samospráv vybraných 
velkých středoevropských aglomerací, jako dvojice měst Bologna – Modena (it) nebo venezia – padova (it), 
Wien (at), Stuttgart (d), Łódź – Warsawa (pl), ljubljana (Sl), Budapest (hu) a praha (cz), jakož i prostor pro vzá-
jemnou výměnu zkušeností, týkajících se prevence nežádoucích účinků fenoménu uhi.

cíl projektu: strategie pro monitorování a zmírnění následků fenoménu Uhi

projekt uhi byl zaměřen na výzkum, monitorování a modelování tepelného ostrova měst. cílem je upozornit veřej-
nost ve střední evropě na zvyšující se přírodní a antropogenní rizika spjatá s tímto fenoménem. výsledkem projek-
tu je posouzení možnosti praktických preventivních urbanistických opatření, vedoucích ke zmírnění těchto rizik. 

Zaměření projektu:

 • získání hlubších znalostí o rizicích vlivů lidské činnosti na vývoj fenoménu uhi a jeho interakce s probíhající-
mi globálními změnami teplot

 • vytvoření široké mezinárodní sítě sloužící k monitorování vývoje a účinků fenoménu uhi 

 • Sestavení vhodných strategií na zmírňování účinků a adaptaci na fenomén uhi 

 • zdokonalení stávajících urbanistických nástrojů a systémů veřejné správy podle navržených strategií, vedou-
cích ke zmírňování a adaptaci na fenomén uhi 

Základní poznatky o fenoménu Uhi v praze:

 • Monitorování a modelování tepelného ostrova prahy a znečištění ovzduší (český hydrometeorologický ústav 
(čhMú), Katedra meteorologie Matematicko-fyzikální fakulty university Karlovy v praze)

 • návrh vhodných urbanistických opatření na zmírnění výskytu a účinků uhi a vyhodnocení jejich účinnosti (ipr) 

 • návrh systému pro prevenci škodlivých účinků vysokých teplot a varování pro ciltlivé skupiny obyvatel

přínosy pro prahu:

vyhodnocení a modelování stále častějších výskytů extrémně vysokých teplot na území konglomerace hlavního 
města prahy, které se směrem do centra zvyšují a vytvářejí tzv. tepelný ostrov města. v porovnání s r. 2000 se 
výskyt tzv. tropických dní zvýšil v roce 2010 o 12. extrémně vysoké teploty v létě zatěžují zdraví obyvatel zvýše-
nými teplotami a zvýšenou koncentrací škodlivin v ovzduší.

tento fenomén se vyskytuje ve všech městech střední evropy, které se snaží o zmírnění dopadů oteplování po-
mocí urbanistických řešení a dalšími možnými strategiemi.

v rámci projektu uhi se pracovníci Katedry meteorologie university Karlovy a českého hydrometeorologického 
ústavu spolupracují na modelování a predikci tepelného ostrova. 

ipr se v rámci spolupráce s dalšími účastnickými městy podílel na návrhu na vyhodnocení urbanistických řešení 
na zmírnění dopadů extrémních teplot a znečištění ovzduší.

výsledky projektu byly předneseny na závěrečné mezinárodní konferenci projektu uhi v praze v červnu 2014 a na 
konferenci ic2uhi 2014 – third internationl conference on countering urban heat island v Benátkách pod názvem: 
fine resolution modelling of meteorological and air quality conditions in prague, Maria Kazmukova et al. 2014.
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na mezinárodní konferenci air Quality 2016, Science and application v Milane (it), 2016 byla prezentována 
přednáška o vlivu klimatické změny na kvalitu ovzduší a tepelný ostrov v praze pod názvem: „Street level 
Modelling of cliMate adaptation MeaSureS and their conSeQuenceS on SuBjective Biological 
indiceS and urBan air Quality“, kterou společně připravili j. ressler, p. juruš, K. eben (čvút), n. Benešová, 
o. vlček (čhMú), M. Belda (av čr) a M. Kazmuková (ipr praha) jako partneři v projektu urbanadapt. tato před-
náška je zaměřena na vyhodnocení účinků implementace adaptačních strategií v uliční síti prahy.

doba trvání projektu: květen 2011 – červen 2014. 

více informací: www.eu-uhi.eu. 

Obr.: E7.1: Titulní strana projektového webu

zdroj: http://www.eu-uhi.eu 

http://www.eu-uhi.eu
http://www.eu-uhi.eu 
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e8 infOrmační systémy
práce s informacemi a jejich poskytování je jedním z důležitých nástrojů ochrany prostředí, a to v několika úrov-
ních. odborníci a vedení města využívají informace při zpracování kvalifikovaných podkladů pro hodnocení 
stavu a vývoje životního prostředí, rozhodování o území a investičních akcích, posuzování dopadů na prostředí 
apod. úřady provozují informační systémy k agendám a evidencím, jimiž jsou ze zákona pověřeny. informování 
veřejnosti je pak v zájmu politiky otevřenosti a vstřícnosti, lepší orientaci v úředních postupech při řešení život-
ních situací, stejně jako v zájmu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

problematika životního prostředí je velmi rozsáhlá a zpracováním potřebných informací se zabývá velké množ-
ství úřadů, institucí, odborných i nevládních organizací. ilustrativním příkladem je i tato ročenka a množství 
zdrojů dat využitých pro její zpracování. přestože i v dnešní době internetu nelze podceňovat klasické způso-
by zpracování a prezentace informací (tištěné, odborné semináře, video apod.), je pochopitelné úsilí o využití 
webových stránek či dalších elektronických komunikačních nástrojů, za jejichž výstupy stojí mnohdy rozsáhlé 
informační systémy. v následujícím textu je stručná informace o vybraných informačních systémech realizova-
ných hl. m. prahou v oblasti životního prostředí a péče o území.

e8.1 infOrmační systém O živOtním prOstředí v praZe (iOžip)
hlavní město praha má dlouholetou tradici v oblasti soustřeďování, zpracování a poskytování informací o život-
ním prostředí. informační systém o životním prostředí v praze (iožip) soustřeďuje a zpracovává údaje o vybra-
ných složkách životního prostředí. cílem systému iožip je: 

 • shromažďování a zpracování dat o stavu jednotlivých faktorů žp v praze pořizovaných různými organizacemi; 

 • hodnocení rozsahu dostupných dat a iniciace pořizování údajů, pro něž neexistují jiné zdroje; 

 • poskytování informací orgánům městské správy, odborníkům a veřejnosti. 

počátky tvorby informačního systému o životním prostředí v praze spadají do poloviny 80. let, kdy byl vyvíjen 
jako jeden z tematických okruhů Městského informačního systému. z té doby pochází zavedená zkratka iožip, 
počátky systematického sledování vybraných složek životního prostředí a přejímání údajů, které tvoří základ 
datového fondu systému. 

za dobu svého trvání systém prošel některými organizačními a technologickými změnami. od roku 2008 se na 
jeho zajištění společně podílejí (pozn.: uvedeny názvy odborů v roce 2014) odbor informatiky MhMp, odbor 
městské zeleně a odpadového hospodářství a odbor životního prostředí MhMp (od 4/2015 pak společně jako 
odbor ochrany prostředí MhMp) a institut plánování a rozvoje hl. m. prahy.

informační systém o životním prostředí v praze (iožip) je řešen na základě schématu zahrnujícího aktivity na za-
jištění a zpracování vstupních dat a tvorbu a poskytování výstupů. hlavními informačními výstupy vytvářenými 
a provozovanými v rámci systému iožip byly v roce 2014 tato elektronická zpráva o žp v praze a sada různých 
webových aplikací (enviS, preMiS, atlas žp aj.). 

nová koncepce iOžip (2009) a její realizace v roce 2014

v roce 2009 byla zpracována nová koncepce dalšího rozvoje systému. důvody byly následující: rozvoj informač-
ního obsahu, potřeba vyhovět potřebám různých cílových skupin uživatelů, zlepšit přehlednost a dostupnost 
informací integrací dílčích výstupů, reagovat na vývoj technologií, zohlednit nové trendy v oblasti zpracování 
a prezentace celoměstsky významných dat (centrální datová základna, mapové služby, portál hl. m. prahy). po-
drobné informace ke koncepci byly prezentovány v ročence praha žp 2009. 

v roce 2014 probíhal dílčí rozvoj existujících částí informačního systému v souladu s přijatou koncepcí.
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Obr. E8.1: Schéma Informačního systému o životním prostředí (IOŽIP) v Praze

hlavní informační výstupy systému iOžip, rekapitulace 

 • nejznámějším publikačním výstupem systému se stala ročenka „praha životní prostředí“ vydávaná tiskem 
pravidelně od roku 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě (zveřejněno na webových stránkách 
a  na cd/dvd). v roce 2000 byla rozšířena struktura ročenky a rozsah zpracovávaných informací s respek-
továním schématu vliv-stav-odezva. pro zpracování publikace za rok 2008 byly na základě nové koncepce 
systému iožip přijaty další dílčí úpravy členění informací a byla doplněna nová témata (i pro zpracování 
ročenky). od roku 2008 je detailní ročenka zpracovávána pouze v elektronické verzi (pdf) v češtině. tiskem je 
vydávána zestručněná verze (od verze 2010 do 2013 v dvojjazyčné podobě v rozsahu cca 60 stran, od verze 
2014 odděleně v české a angl. mutaci v rozsahu cca 20 stran) a přílohou tištěné ročenky bylo (do vydání 2013) 
cd s celou sadou informačních výstupů (detailní cz, stručná cz + en, leták cz + en) a také tištěný propagační 
leták („miniročenka“), distribuovaný také v elektronické podobě. pro další vydání od r. 2015 se předpokládá 
navazující zpracování shrnující zprávy o vývoji za období několika předchozích roků, a to v elektronické i tiš-
těné podobě.

Pozn.: Podrobná verze za rok 2014 byla připravena pod názvem Elektronická zpráva o stavu ŽP v Praze v roce 2014. 

 • od roku 1997 do roku 2008 bylo vydáno sedm cd/dvd praha životní prostředí, která v každém vydání obsa-
hovala poslední ročenky, atlas životního prostředí, Statistickou ročenku numeri pragenses (čSú), případně 
další specializované publikace k problematice ovzduší (rezzo, ateM), ochrany přírody (vegetační mapa, ptá-
ci, Motýli, chráněná území), hlukové mapy prahy, datové a informační zdroje (úep) aj. 



Praha – Životní prostředí 2014

E8inforMační SyStéMy

307

 • rozvoj systému je veden snahou o přizpůsobení vývoji informačních technologií včetně giS a internetu. na 
webových stránkách města byla již v 90. letech minulého století prezentována sada ročenek, později byly 
vytvořeny tematické informační výstupy na internetu.

od roku 2002 byl v provozu internetový server envis – informační servis o životním prostředí v praze http://
envis.praha-mesto.cz, který integroval do té doby odděleně řešené aplikace pro poskytování informací o život-
ním prostředí v praze (faktografie z ročenek, informace z odborů MhMp, mapy, databáze, monitoring ovzduší, 
aktuality, odkazy aj.). v roce 2009 a 2010 byla v rámci stránek enviS připravena řada tematických dílčích stránek, 
např. po praze podél potoků, pražské studánky, pražská příroda známá, neznámá aj., věnovaných pražské přírodě 
a jejímu rekreačnímu využití. od září 2014 je server enviS nahrazen nově připraveným portálem žp hl. m. prahy 
(portalzp.praha.eu), který je součástí portálové rodiny hl.m. prahy. 

 • Server pražská příroda na adrese http://www.praha-priroda.cz/ obsahuje komplexní informace o pražské 
přírodě, rybnících, lesích, naučných stezkách nebo zvláště chráněných územích. zájemcům umožňuje hledat 
informace o uvedených součástech pražské přírody na základě interaktivní mapy či vyhledávacího formuláře. 

 • dalším výstupem na internetu je atlas životního prostředí v praze (nově na adrese http://www.geoportalpra-
ha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi, původní verze na http://www.premis.cz/atlaszp), obsahující množství map 
s připojenými údaji z databází, zpracovaný jako interaktivní aplikace giS. atlas žp byl zveřejněn na webu 
již v roce 1999, od roku 2010 probíhala postupná příprava nového atlasu žp (Mapového portálu žp) coby 
nástupce atlasu původního. atlas žp v nové technologii byl publikován v červenci 2013 a následně probíhá 
jeho postupné obsahové rozšiřování. 

 • Systém iožip je pojímán jako širší soubor aktivit navazující na další projekty v oblasti informatiky o životním 
prostředí. v rámci specifického projektu vznikly webové stránky premis – pražský ekologický monitoro-
vací a informační systém (http://www.premis.cz), které od konce 90. let poskytují operativní údaje o kvalitě 
ovzduší, hydrologických poměrech a meteorologických podmínkách i další informace (upozornění, výstra-
hy), převážně ve vazbě na systémy čhMú. v rámci přípravy a následného zprovoznění nového portálu žp 
byla v roce 2014 zahájena postupná integrace vybraných částí systému preMiS do nového systému formou 
dílčích modulů zařazených v jednotlivých rubrikách (ovzduší, voda). následně se předpokládá ukončení pro-
vozu systému preMiS ve stávající podobě. 

Systém iožip se neobejde ani bez výstupů dalších specifických projektů zaměřených na modelování složek žp 
(ovzduší, hluk) a inventarizaci potřebných vstupních údajů. například hodnocení kvality ovzduší s využitím mo-
delových výpočtů (ateM), aktualizace a správa údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (rezzo), zpracování výpo-
čtové hlukové mapy apod. Mezi těmito projekty jsou datové i technologické vazby, výstupy jsou pak prezento-
vány v ročence i v atlasu životního prostředí. 

 • další faktografické informace přinášely webové stránky vytvořené v rámci projektu envis4 – informační 
servis o životním prostředí ve vybraných mč hl. m. prahy (http://envis4.praha.eu). projekt enviS4 byl rea-
lizován v roce 2008 odborem informatiky MhMp s využitím dotace ze strukturálních fondů eu v rámci pro-
gramu jpd2 (jednotný programový dokument pro cíl 2). projekt se zabýval informacemi o čtyřech složkách 
prostředí: ovzduší, hluk, Krajina a zeleň, a to v dosud chybějícím územním detailu. informace jsou zpracová-
ny s ohledem na podmínky programu jpd2 pouze pro třetinu území hl. m. prahy (24 Mč, převážně severo-
východní část). Byly využity nástroje modelování (ovzduší, hluk), průzkumy v terénu i data z evidencí MhMp. 
návazně probíhala do roku 2013 (data za rok 2012) každoroční periodická aktualizace systému. návazná 
aktualizace, resp. rozvoj systému enviS4 nebyly z rozpočtových důvodů zajištěny.

http://envis.praha-mesto.cz
http://envis.praha-mesto.cz
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://www.premis.cz/atlaszp
http://www.premis.cz
http://envis4.praha.eu
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server pražská příroda – komplexní informace o praž-
ské přírodě  http://www.praha-priroda.cz/

portál žp hl. m. prahy – komplexní informační servis o ži-
votním prostředí v hl. m. praze, http://portalzp.praha.eu

portál žp hl. m. prahy – sekce ovzduší, aplikace aktuální 
informace o kvalitě ovzduší v praze, http://portalzp.praha.eu

atlas žp – atlas životního prostředí v praze,  
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi 
ukázka mapy nakládání s Ko v praze

Obr. E8.2: Ukázky webových stránek IOŽIP a souvisejících projektů

http://www.praha-priroda.cz/
http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
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e8.2 infOrmační systém O ÚZemí hl. m. prahy (isU) 
problematika životního prostředí souvisí s územím, proto je stručně představen i informační systém o území 
(iSu), který v roce 2014 a v letech předchozích realizoval a spravoval institut plánování a rozvoje hl. m. prahy 
(http://www.iprpraha.cz). iSu je průběžně vytvářený systém dat, aplikací a služeb určených pro správu, sdílení 
a publikování dat a informací popisujících jednotlivé složky území hl. m. prahy. iSu se tedy zabývá i problemati-
kou životního prostředí. 

informační systém o území není z technologického hlediska jednotný aplikační systém, ale je tvořen řadou díl-
čích systémů, mezi nimiž jsou úzké obsahové, datové a technologické vazby. Součásti iSu tvoří:

1. data, 2. Systémy pro správu a zpracování dat a informací, 3. aplikace pro sdílení a prezentaci dat a informací.

 • data a datové úložiště – jádrem informačního systému je soubor dat o území. data sloužící k popisu jevů 
v území jsou pořizována přímo činností ipr praha nebo získávána z externích zdrojů. základními požadavky 
na data jsou aktuálnost, obsahová úplnost, technická jakost a garance původu. data jsou využívána např. 
pro aktualizaci digitální mapy prahy, územně analytických podkladů, územního plánu hl. m. prahy a slouží 
zároveň jako podklad pro rozhodování v území, investiční přípravu a další aktivity. 

 • systémy pro správu a zpracování dat a informací – aplikace a systémy zajišťující vytváření a aktualizaci dat 
a provoz datového úložiště jsou vytvářeny s využitím robustních systémů pro práci s geografickými daty 
a databázových systémů. pro správu a zpracování geodat jsou využívány pokročilé technologie giS a cad 
a vyspělé databázové systémy pro správu geodat. 

 • aplikace pro sdílení a prezentaci dat a informací – prezentace dat a informací a jejich sdílení pro potřeby 
veřejnosti, veřejné správy a partnerských subjektů je základní úlohou iSu. obecně jsou poskytovány dva dru-
hy služeb: publikace on-line mapových prezentací a informačních výstupů, vytvářených analýzou zdrojových 
dat a služby zajišťující poskytování nebo přístup k vlastním zdrojovým geodatům iSu. 

data a nástroje iSu jsou využívány mj. při tvorbě územně analytických podkladů hl. m. prahy a dalších dokumen-
tů v oblasti územního a strategického plánování, dále pro vytváření specifických informačních výstupů (mapo-
vých služeb). 

podrobné informace o geografických datech, službách a aplikacích hl. m. prahy jsou k dispozici na geoportálu 
hl. m. prahy http://www.geoportalpraha.cz. 

Obr. E8.3: Webová aplikace Geoportál hl. m. prahy  http://www.geoportalpraha.cz/

http://www.iprpraha.cz
http://www.geoportalpraha.cz
http://www.geoportalpraha.cz/
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f1 infOrmační ZdrOje, kOntakty
v ročence jsou využity údaje z cele řady organizací, jejich publikací, informačních systémů a zejména stále na-
růstajícího množství informací veřejně vystavených na internetových stránkách. vedle adres uvedených v textu 
ročenky uvádíme v této kapitole přehled adres internetových stránek vybraných organizací, které poskytují či 
zpracovávají údaje o životním prostředí, nebo mají jinou souvislost s problematikou města. výčet organizací 
s jejich internetovými adresami není kompletní adresář, ale pomůcka pro ty, kdo chtějí s pomocí internetu získat 
další informace.

Tab. F1.1: Informace o životním prostředí a související problematice na internetových stránkách hl. m. Prahy
základní informace 

– Magistrát hl. m. prahy http://magistrat.praha.eu

– portál hlavního města prahy http://www.praha.eu

životní prostředí 

portál žp – informační servis o životním prostředí hl. m. prahy 
(komplexní informace, vč. publikací o žp, nástupce stránek enviS)

http://portalzp.praha.eu

atlas životního prostředí v praze (témata ovzduší, voda, Kraji-
na, hluk, odpady, doprava aj.)

http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi

geoportál hl. m. prahy http://www.geoportalpraha.cz

vybraná témata a rubriky na serveru portál žp

- posuzování vlivů na životní prostředí (eia) http://portalzp.praha.eu/eia

– informace o odpadovém hospodářství http://portalzp.praha.eu/odpady

– informace k energetice v hl. m. praze http://portalzp.praha.eu/energ

– informace k environmentálnímu vzdělávání, výchově 
a osvětě (evvo)

http://ekovychova.praha.eu ; http://portalzp.praha.eu/evvo
https://www.facebook.com/EVVOPraha/  (ekovýchova v Praze na 
Facebooku)

– informace o Místní agendě 21 http://portalzp.praha.eu/ma21

- rubrika „žp v praze a volný čas“
http://portalzp.praha.eu/zaprirodou 
http://portalzp.praha.eu/volnycas

- rubrika „po praze podél potoků“ http://portalzp.praha.eu/podelpotoku

- rubrika „pražské studánky“ http://portalzp.praha.eu/studanky

- rubrika „pražská příroda – známá, neznámá“ http://portalzp.praha.eu/znama-neznama

- rubrika „za památnými stromy prahy“ http://portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy

další vybrané informace na webových stránkách města

praha zelená http://www.prahazelena.cz

Strategický plán hl. m. prahy http://www.iprpraha.cz/clanek/83/co-je-strategicky-plan

územní plánování a rozvoj města http://www.iprpraha.cz/clanek/72/o-uzemnim-planovani-v-praze

Sekce portálu hMp „praha cyklistická“ http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/index.html

http://magistrat.praha.eu
http://www.praha.eu
http://portalzp.praha.eu
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://www.geoportalpraha.cz
http://portalzp.praha.eu/eia
http://portalzp.praha.eu /odpady
http://portalzp.praha.eu/energ
http://ekovychova.praha.eu 
http://portalzp.praha.eu/evvo
https://www.facebook.com/EVVOPraha/
http://portalzp.praha.eu/ma21
http://portalzp.praha.eu/zaprirodou
http://portalzp.praha.eu/volnycas
http://portalzp.praha.eu/podelpotoku
http://portalzp.praha.eu/studanky
http://portalzp.praha.eu/znama-neznama
http://portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy
http://www.prahazelena.cz
http://www.iprpraha.cz/clanek/83/co-je-strategicky-plan
http://www.iprpraha.cz/clanek/72/o-uzemnim-planovani-v-praze
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/cyklisticka/index.html
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Tab. F1.2: Městské části
Městská část praha 1 www.praha1.cz

Městská část praha 2 www.praha2.cz

Městská část praha 3 www.praha3.cz

Městská část praha 4 www.praha4.cz

Městská část praha 5 www.praha5.cz

Městská část praha 6 www.praha6.cz

Městská část praha 7 www.praha7.cz

Městská část praha 8 www.praha8.cz

Městská část praha 9 www.praha9.cz

Městská část praha 10 www.praha10.cz

Městská část praha 11 www.praha11.cz

Městská část praha 12 www.praha12.cz

Městská část praha 13 www.praha13.cz

Městská část praha 14 www.praha14.cz

Městská část praha 15 www.praha15.cz

Městská část praha 16 (dříve praha-radotín) www.mcpraha16.cz

Městská část praha 17 (dříve praha-řepy) www.repy.cz

Městská část praha 18 (dříve praha-letňany) www.praha18.cz; www.letnany.cz

Městská část praha 19 (dříve praha-Kbely) www.praha19.cz

Městská část praha 20 (dříve praha - horní počernice) www.pocernice.cz

Městská část praha 21 (dříve praha - újezd nad lesy) www.praha21.cz

Městská část praha 22 (dříve praha-uhříněves) www.praha22.cz

Městská část praha-Běchovice www.praha-bechovice.cz

Městská část praha-Březiněves www.brezineves.cz

Městská část praha-čakovice www.cakovice.cz

Městská část praha - dolní chabry www.dchabry.cz

Městská část praha - dolní Měcholupy www.dolnimecholupy.cz

Městská část praha - dolní počernice www.praha-dolnipocernice.cz

Městská část praha-dubeč www.praha-dubec.cz

Městská část praha-Ďáblice www.dablice.cz

Městská část praha-Klánovice www.praha-klanovice.cz

Městská část praha-Kolovraty www.kolovraty.cz

Městská část praha-Kunratice www.praha-kunratice.cz

Městská část praha-libuš www.praha-libus.cz

Městská část praha-lipence www.praha-lipence.cz

Městská část praha-lysolaje www.praha-lysolaje.cz

Městská část praha-nebušice www.prahanebusice.cz

Městská část praha-nedvězí www.mcnedvezi.cz

Městská část praha-petrovice www.prahapetrovice.cz

Městská část praha - přední Kopanina www.prednikopanina.cz

Městská část praha-řeporyje www.prahareporyje.cz

Městská část praha-Satalice www.satalice.cz

Městská část praha-Slivenec www.praha-slivenec.cz

Městská část praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz

Městská část praha-šeberov www.seberov.cz

Městská část praha-štěrboholy www.sterboholy.cz

http://www.praha18.cz
www.praha-dolnipocernice.cz
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Městská část praha-troja www.mctroja.cz

Městská část praha-újezd www.praha-ujezd.cz

Městská část praha - velká chuchle www.chuchle.cz

Městská část praha-vinoř www.praha-vinor.cz

Městská část praha-zbraslav www.mc-zbraslav.cz

Městská část praha-zličín www.mczlicin.cz

Tab. F1.3: Organizace města a další subjekty s působností na území hl. m. Prahy
dopravní podnik hl. m. prahy, a. s. www.dpp.cz

hygienická stanice hl. m. prahy www.hygpraha.cz

Kolektory praha, a. s. www.kolektory.cz

lesy hl. m. prahy www.lesypraha.cz

pražská energetika, a. s. www.pre.cz

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

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

pražská vodohospodářská společnost, a. s. www.pvs.cz

pražské služby, a. s. www.psas.cz

pražské vodovody a kanalizace, a. s. www.pvk.cz

ropid, regionální organizátor pražské integrované dopravy www.ropid.cz

institut plánování a rozvoje hlavního města prahy www.iprpraha.cz

technická správa komunikací hl. m. prahy, a. s. www.tskas.cz

Tab. F1.4: Organizace s celostátní působností
agentura ochrany přírody a krajiny čr www.ochranaprirody.cz

cenia, česká informační agentura životního prostředí www.cenia.cz; http://issar.cenia.cz

centrum dopravního výzkumu www.cdv.cz

centrum pro otázky životního prostředí univerzity Karlovy v praze www.czp.cuni.cz

česká geologická služba www.geology.cz

česká geologická služba – geofond www.geofond.cz

česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz

český hydrometeorologický ústav www.chmi.cz

český statistický úřad
regionální pracoviště hl. m. praha

www.czso.cz

Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz

Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz

Ministerstvo zemědělství www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz 

pedagogická fakulta univerzity Karlovy v praze www.pedf.cuni.cz

přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy v praze www.natur.cuni.cz

Státní fond životního prostředí www.sfzp.cz

Státní ústav radiační ochrany www.suro.cz

Státní zdravotní ústav www.szu.cz

výzkumný ústav Silva taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví www.vukoz.cz

výzkumný ústav vodohospodářský t.g. Masaryka www.vuv.cz

ústav pro hospodářskou úpravu lesů www.uhul.cz

ústav zdravotnických informací a statistiky čr www.uzis.cz

http://www.iprpraha.cz
http://www.tskas.cz
http://www.cenia.cz
http://issar.cenia.cz
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Tab. F1.5: Nestátní neziskové organizace
agentura Koniklec, o. p. s. http://agentura.koniklec.cz

agneS, občanské sdružení www.agnes.cz

arniKa ekologické sdružení
www.sdruzeniarnika.cz
http://praha.arnika.org
http://arnika.org/bezjedu

ateliér pro životní prostředí http://atelier.ecn.cz

Brontosauří ekocentrum zelený klub (BezK),
Brontosaurus praha 7

www.bezk.ecn.cz
www.ekolist.cz, www.ecomonitor.cz

ceMc – české ekologické manažerské centrum www.cemc.cz

centrum inovací a rozvoje www.cir.cz

centrum pro dopravu a energetiku http://cde.ecn.cz

centrum pro komunitní práci (cpKp) www.cpkp.cz

ci2, o. p. s. www.ci2.co.cz

český svaz ochránců přírody (čSop) www.csop.cz

děti země www.detizeme.cz

econnect, občanské sdružení www.ecn.cz

ekocentrum Koniklec www.ekocentrumkoniklec.cz

ekocentrum podhoubí www.podhoubi.cz

ekodomov, o.s. www.ekodomov.cz

ekoWatt, centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie www.ekowatt.cz

neziskovky.cz, o. p. s. www.neziskovky.cz

Klub ekologické výchovy (Kev) http://kev.ecn.cz

Koalice SoS praha www.sospraha.cz

nadace partnerství www.nadacepartnerstvi.cz, www.greenways.cz/

národní síť zdravých měst čr (nSzM čr) www.nszm.cz

pražské matky http://pmatky.ecn.cz

Sdružení mladých ochránců přírody,
centrum pro děti a mládež čSop

www.mopici.cz

Sdružení středisek ekologické výchovy pavučina www.pavucina-sev.cz

Sdružení tereza www.terezanet.cz

Seven, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. www.svn.cz

Společnost pro trvale udržitelný život (Stuž) www.stuz.cz

toulcův dvůr – Středisko ekologické výchovy hl. m. prahy;
inspiromat děti a příroda

www.toulcuvdvur.cz
www.toulcuvdvur.cz/detiapriroda

ústav pro ekopolitiku, o. p. s. www.ekopolitika.cz

zelený kruh
www.zelenykruh.cz
www.hraozemi.cz
www.ucastverejnosti.cz

http://www.bezk.cz
http://www.ci2.co.cz
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Tab. F1.6: Pracoviště MHMP a úřadů městských částí Praha 1 – 22 v oblasti životního prostředí (stav k 1/2017)
organizace, adresa pracoviště, vedoucí telefon, fax, e-mail

Magistrát hl. m. prahy 
Mariánské nám. 2,  110 01  praha 1 
jungmannova 35/29, 110 00  praha 1

odbor ochrany prostředí MhMp (ocp MhMp)
rndr. štěpán Kyjovský, ředitel odboru

tel. 23600 4245, 4246
stepan.kyjovsky@praha.eu
ocp@praha.eu

úřad městské části praha 1
vodičkova 18, praha 1, 115 68

odbor životního prostředí
rndr. hana váňová

tel.: 221 097 231, 221 097 553
fax: 221 097 620
hana.vanova@praha1.cz

úřad městské části praha 2
nám. Míru 20, praha 2, 120 39

odbor životního prostředí
ing. Michaela Stiborová

tel.: 236 044 209
stiborovam@p2.mepnet.cz 

úřad městské části praha 3 
havlíčkovo nám. 9, praha 3, 130 85
Seifertova 51, praha 3, 130 85 (oožp) 
lipanská 11, praha 3, 130 85 (otSMi)

odbor ochrany životního prostředí 
ing. jana caldrová
odbor technické správy majetku a investic 
(správa zeleně), ing. Martin Kadlec

tel. 222 116 390 
janac@praha3.cz 
tel. 222116385
martink@praha3.cz

úřad městské části praha 4
antala Staška 2059/80b, praha 4, 140 46

odbor životního prostředí a dopravy
jaroslav vodák
ing. lenka hánlová, vedoucí odd. životního 
prostředí a odp. hospodářství

tel.: 261 192 268
jaroslav.vodak@praha4.cz
tel.: 261 192 304
lenka.hanlova@praha4.cz 

úřad městské části praha 5
nám. 14. října, praha 5, 150 22

odbor správy veřejného prostranství a zeleně
Bc. jan zeman
odbor ochrany životního prostředí
ing. Miroslav Kučera

tel.: 257 000 465
jan.zeman2@praha5.cz
tel.: 257 000 462
fax: 257 000 150
miroslav.kucera@praha5.cz, 
ozp@praha5.cz

úřad městské části praha 6
čs. armády 23, praha 6, 160 52

odbor dopravy a životního prostředí
ing. dana charvátová 

tel.: 220 189 410, 220 189 566
dcharvat@praha6.cz 

úřad městské části praha 7
nábř. kpt. jaroše 1000, praha 7, 170 00

odbor životního prostředí
ing. hana horská 

tel.: 220 144 151
horskah@p7.mepnet.cz 

úřad městské části praha 8
zenklova 35, praha 8, 180 48
na Košince 1, praha 8, 180 48

odbor životního prostředí a speciálních projektů
ing. roman Březina, pověřený vedením odboru

tel.: 222 805 743
roman.brezina@praha8.cz

úřad městské části praha 9
Sokolovská 14/324, praha 9, 180 49

odbor životního prostředí a dopravy
Mgr. pavel Morávek, vedoucí odboru
Bc.vojtěch šimáček (pověřený vedením odd. 
životního prostředí) 

tel.: 283 091 351
moravekp@p9.mepnet.cz,  
moravekp@praha9.cz
tel.: 283 091 352 (ved. odd. žp)
simacekv@p9.mepnet.cz,  
simacekv@praha9.cz

úřad městské části praha 10
vršovická 68, praha 10, 101 38

odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Bc. Martin pecánek 

tel.: 267 093 565
fax: 267 093 291
martinp@praha10.cz 

úřad městské části praha 11
ocelíkova 672, praha 4 – chodov, 149 41
vidimova 1324-25, praha 4, 149 41

odbor životního prostředí
ing. Michal vyskočil

tel.: 267 902 333
fax: 272 941 982
vyskocilm@praha11.cz 

úřad městské části praha 12
písková 830/25, praha 4 – Modřany, 143 00
cílkova 796, praha 4, 142 00

odbor životního prostředí a dopravy
ing. ivan tatai 

tel.: 261 710 447
fax: 241 715 245
itatai@p12.mepnet.cz

úřad městské části praha 13
Sluneční náměstí 2580/13, praha 5 – 
Stodůlky 158 00

odbor životního prostředí
Mgr. jana gilíková 

tel.: 235 011 471
fax: 235 011 479
gilikovaj@p13.mepnet.cz 

úřad městské části praha 14
Bratří venclíků 1072, praha 9 – černý 
most, 198 21

odbor dopravy a ochrany prostředí
ing. Markéta adámková

tel.: 225 295 325
fax: 281 912 861
marketa.adamkova@praha14.cz

mailto:martink%40praha3.cz?subject=
mailto:jan.zeman2%40praha5.cz?subject=
mailto:roman.brezina%40praha8.cz?subject=
mailto:vyskocilm%40praha11.cz?subject=
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organizace, adresa pracoviště, vedoucí telefon, fax, e-mail

úřad městské části praha 15
Boloňská 478/1, praha 10, 109 00

odbor životního prostředí
Mgr. zuzana venclíková

tel.: 281 003 310
fax: 274 864 756
venclikovaz@p15.mepnet.cz 

úřad městské části praha 16
v. Balého 23, praha 5 – radotín, 153 00

odbor výstavby, dopravy a životního prostředí 
ing. lenka Böhmová, ved. odboru 
ing. lenka hübnerová, vedoucí odd. životního 
prostředí 
ing. helena jíchová, kontaktní prac. pro žp

tel.: 234 128 260, fax. 234 128 272
lenka.bohmova@praha16.eu
tel.: 234 128 264, fax 234 128 272
lenka.hubnerova@praha16.eu
tel.: 234 128 430, fax. 234 128 272
helena.jichova@praha16.eu

úřad městské části praha 17
žalanského 291/12b, praha 6 – řepy, 163 02
Bendova 1121/5, praha 6 – řepy, 163 02

odbor životního prostředí a dopravy
rndr. Milan Svítek

tel. / fax: 235 300 634
svitekm@repy.mepnet.cz

úřad městské části praha 18
Bechyňská 639, praha 9 – letňany, 199 00

odbor dopravy a životního prostředí
ing. jana Káparová

tel.: 284 028 184, fax: 284 028 225
kaparova@letnany.cz

úřad městské části praha 19
Semilská 43/1, praha 9 – Kbely, 197 04
železnobrodská 825, praha 9 - Kbely, 197 04

odbor životního prostředí, dopravy a místní-
ho hospodářství
Bc. Blanka pokorná, diS.

tel.: 286 850 184
blanka.pokorna@kbely.mepnet.cz

úřad městské části praha 20
jívanská 647, praha 9 – horní počernice, 
193 21
jívanská 635/6, praha 9 – horní počernice, 
193 21

odbor životního prostředí a dopravy
Mgr. věra Bidlová

tel. 271 071 630, fax: 271 071 632
vera_Bidlova@pocernice.cz 

úřad městské části praha 21
Staroklánovická 260,
praha 9 – újezd n.lesy, 190 16

odbor životního prostředí a dopravy
ing. jana gurovičová

tel.: 281 012 984
fax: 281 971 531
jana.gurovicova@praha21.cz 

úřad městské části praha 22
nové náměstí 1250,
praha–uhříněves, 104 00

odbor životního prostředí a dopravy
ing. dana Sopoušková 

tel.: 271 071 870, fax: 271 071 819
dana.sopouskova@praha22.cz 
ozp@praha22.cz

Pozn.: Pokud se adresa pracoviště pro problematiku životního prostředí liší od adresy Úřadu městské části, je uvedena v levém sloupci za 
adresou hlavní budovy úřadu.

mailto:blanka.pokorna%40kbely.mepnet.cz?subject=
mailto:Vera_Bidlova%40pocernice.cz?subject=
mailto:dana.sopouskova%40praha22.cz?subject=
mailto:ozp%40praha22.cz?subject=
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Tab. F1.7 : Další vybraná pracoviště pro problematiku ŽP v Praze
organizace/ pracoviště, adresa vedoucí pracovník telefon, fax, e-mail

hygienická stanice hlavního města  pra-
hy se sídlem v praze
rytířská 12, p. s. 203, praha 1, 110 01 
(ústředí a působnost pro prahu 1 – 
kromě odboru hygieny práce a odboru 
hygieny dětí a mladistvých)

rndr. jan jarolímek, MBa
ředitel 

tel. ú.: 296 336 700, fax: 224 212 335
podatelna@hygpraha.cz
datová schránka id zpqai2i  
(ičo 71009256)
http://www.hygpraha.cz/ 

Odbory na detašovaných pracovištích:

odbor hygieny práce
rybalkova 39, praha 10, 101 00 

phdr. alena tomanová
ředitelka odboru

tel.: 271 087 100
podatelna@hygpraha.cz
datová schránka id zpqai2i

odbor hygieny dětí a mladistvých
veltruská 558/29, praha 9, 190 00
(působnost pro prahu 1 – 10)

Mudr. Blanka Kučerová
ředitelka odboru

tel.: 281 000 427
podatelna@hygpraha.cz
datová schránka id zpqai2i

pobočky:

- pobočka centrum
dukelských hrdinů 11, praha 7, 170 00 
(působnost: praha 2, 3, 7 a pouze odbor 
hygieny práce i pro prahu 1)

tel. sekr. 233 087 720, 233 087 721
fax: 233 374 091
podatelna@hygpraha.cz
datová schránka id zpqai2i

- pobočka Sever
Měšická 646, praha 9, 190 00 
(působnost: praha 8, 9)

tel. ú. 286 883 001
fax: 286 884 450
podatelna@hygpraha.cz
datová schránka id zpqai2i

- pobočka jih
němčická 8/1112, praha 4, 142 00 
(působnost: praha 4)

tel. ú. 241 010 346                                     
fax: 241 010 348
podatelna@hygpraha.cz
datová schránka id zpqai2i

- pobočka východ
rybalkova 293/39, praha 10, 101 00
(působnost: praha 10)

tel. 271 087 144, 
fax: 271 087 139
podatelna@hygpraha.cz
datová schránka id zpqai2i

- pobočka západ
štefánikova 17, praha 5, 150 00
(působnost: praha 5)

tel. ú. 257 000 820
podatelna@hygpraha.cz
datová schránka id zpqai2i

- pobočka Severozápad
nechanského 1/590, praha 6, 160 00
(působnost: praha 6)

tel. sekr. 235 365 828,                        
fax: 235 365 828
podatelna@hygpraha.cz
datová schránka id zpqai2i

Česká inspekce životního prostředí

pracoviště, adresa Telefon, fax, e-mail, iddS

čižp – oblastní inspektorát praha
Wolkerova 40/11, 160 00 praha 6 dejvice

tel.: 233 066 111, fax: 233 066 103
public_ph@cizp.cz, podatelna@cizp.cz
iddS: 4dkdzty
http://www.cizp.cz

mailto:podatelna%40hygpraha.cz%0D?subject=
mailto:podatelna%40hygpraha.cz%0D?subject=
mailto:podatelna%40cizp.cz?subject=
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f2 přehled hlavních Zkratek
Zkratka vysvětlení

aiM automatizovaný imisní monitoring

aopK čr agentura ochrany přírody a krajiny české republiky

ap akční plán

arr přílety letadel

ateM ateliér ekologických modelů

Bj bytová jednotka

BSK5 biologická spotřeba kyslíku

cdv centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

cenia cenia, česká informační agentura životního prostředí

cng stlačený zemní plyn

co oxid uhelnatý

co2 oxid uhličitý

cyhy uhlovodíky

čhMú český hydrometeorologický ústav

čižp česká inspekce životního prostředí

čov čistírna odpadních vod

čr česká republika

čSn česká státní norma

čSop český svaz ochránců přírody

čSú český statistický úřad

čúzK český úřad zeměměřický a katastrální

dB decibel

ddt dichlordifenyltrichloretan

dep odlety letadel

dg. diagnóza

dpp dopravní podnik hl. m. prahy

eci Společné evropské indikátory

eia posuzování vlivů na životní prostředí

eMaS Systém environmentálního řízení a auditu

eMep
european Monitoring and evaluation programme (evropský program pro sledování a vyhodnocování 
dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší)

eu evropská unie

eu28 evropská unie (28 zemí)

eur euro

evl evropsky významná lokalita

evvo, eea environmentální vzdělávání, výchova a osvěta / environmental education and awareness

giS geografický informační systém

go generel odvodnění hl. m. prahy

gzv generel zásobování vodou hl. m. prahy

ha hektar

hdp hrubý domácí produkt

hMad hluková mapa automobilové dopravy

hMp, hl. m. praha hlavní město praha

hS hMp hygienická stanice hl. m. prahy

chKo chráněná krajinná oblast
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Zkratka vysvětlení

chSK chemická spotřeba kyslíku

iarc international agency for research on cancer (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny)

inf MhMp odbor informatiky Magistrátu hl. m. prahy

iožip informační systém o životním prostředí

ippc integrovaná prevence a omezování znečištění

ipr institut plánování a rozvoje hlavního města prahy (dříve úrM - útvar rozvoje hl. m. prahy)

iSKo informační systém kvality ovzduší

KeS, Kes koeficient ekologické stability

KK evvo Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Kú katastrální území

laeq ekvivalentní hladina akustického tlaku

ldvn ukazatel pro celkové obtěžování hlukem (den, večer, noc)

ln hlukový ukazatel pro rušení spánku (noc)

lv, tv limitní hodnota, cílový imisní limit

Ma 21 místní agenda 21

Mč městská část

Md Ministerstvo dopravy

Mh mezní hodnota

MhMp Magistrát hl. m. prahy

MKn Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

Mpo Ministerstvo průmyslu a obchodu

MpSv Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mrhz Mapa rozložení hlukové zátěže

Mz Ministerstvo zdravotnictví

Mze Ministerstvo zemědělství

Mzo MhMp odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. prahy (v souč. ocp MhMp)

Mžp Ministerstvo životního prostředí

nace Statistická klasifikace ekonomických činností evropského společenství

nel nepolární extrahovatelné látky

nl nerozpustné látky

nMh nedodržení nejvyšší mezní hodnoty

nM voc nemethanové těkavé organické látky

npp národní přírodní památka

npr národní přírodní rezervace

no2, nox oxid dusičitý, oxidy dusíku

ocp MhMp odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. prahy

ohp ochranné hlukové pásmo

oMi MhMp odbor městského investora Magistrátu hl. m. prahy (v souč. odbor strategických investic MhMp)

op ochranné pásmo

opžp operační program životní prostředí

oSM MhMp odbor správy majetku Magistrátu hl. m. prahy (v souč. odbor evidence, správy a využití majetku MhMp)

oze obnovitelné zdroje energie

ozp MhMp odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. prahy (v souč. ocp MhMp)

pau, pah polycyklické aromatické uhlovodíky

pcB polychlorované bifenyly

pid pražská integrovaná doprava

piS pylová informační služba
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320

Zkratka vysvětlení

pM10, pM2,5 respirabilní frakce prašného aerosolu (velikost částic do 10 μm/2,5 μm)

poh plán odpadového hospodářství

pp přírodní památka

pp, a. s. pražská plynárenská, a. s.

ppS parita kupní síly

pr přírodní rezervace

pre, a. s. pražská energetika, a. s.

pt, a. s. pražská teplárenská, a. s.

pupfl pozemek určený k plnění funkce lesa

pvK, a. s. pražské vodovody a kanalizace, a. s.

pvS, a. s. pražská vodohospodářská společnost, a. s.

Q průtok

rezzo registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší

rvp MhMp odbor rozvoje veřejného prostoru Magistrátu hl. m. prahy (v souč. ocp MhMp)

ShM strategická hluková mapa

Shz stará hluková zátěž

SldB sčítání lidu, domů a bytů

So2 oxid siřičitý

SpM prašný aerosol

SrS Smogový regulační systém

Szú Státní zdravotní ústav

teQ toxic equivalent (toxický ekvivalent)

thfK tvorba hrubého fixního kapitálu

tol těkavé organické látky

tSK – údi technická správa komunikací hlavního města prahy – úsek dopravního inženýrství

tSK technická správa komunikací hlavního města prahy

ttp trvalý travní porost

úap územně analytické podklady

účov ústřední čistírna odpadních vod

úeK územní energetická koncepce

úhúl ústav pro hospodářskou úpravu lesů

uo urbanistické obvody

úrM útvar rozvoje hl. m. prahy (v souč. institut plánování a rozvoje hlavního města prahy, ipr)

úSeS územní systém ekologické stability

úziS čr ústav zdravotnických informací a statistiky čr

vKp významný krajinný prvek

voc těkavé organické látky (tol)

vúv tgM výzkumný ústav vodohospodářský t. g. Masaryka

zevo zařízení pro energetické využívání odpadu

zhMp zastupitelstvo hl. m. prahy

zchú zvláště chráněné území

zpf zemědělský půdní fond

žp životní prostředí



aUtOři a spOlUpracOvníci
Seznam pracovníků – autorů kapitol, zpracovatelů dat či dalších osob podílejících se na redakčních pracích 
s uvedením příslušné části ročenky, na níž se podíleli a jejich pracoviště:

příjmení, jméno pracoviště oblast příjmení, jméno pracoviště oblast
Baron Bohdan ipr praha B3, e8 novák josef ci2, o. p. s.. a, B1, d
Bednář ivan MhMp B3.3 ochecová pavla MhMp B4.2
Bradová eliška ipr praha e2.3 perlín radim ipr praha e2.3
caha ivo ipr praha B5.2.5 pochmann Michal ipr praha e8
cihlová leona čižp B2.4 polák radim MhMp B4.2
chudobová Miloslava úziS c polanská jitka MhMp B1.4.3
cibulková jana MhMp e4.1 pospíšil pavel MhMp B2.4
čabáková Miroslava cenia B4.1 prousek tomáš ropid praha d3.3
češková pavla MhMp B3.4 puklová vladimíra Szú c.3
červenková andrea MhMp B4.1 pytl ondřej MhMp B2.5
čtyřoký jiří ipr praha e8 raukner petr čižp B4.3
čuřík david MhMp e1 rom jiří MhMp B3.4.5
dědečková alice MhMp B3.4 rosypalová hana pvS B2.3.2, B2.3.3  
doubrava jiří MhMp d2.2 říhová eva letiště praha B5.3
frantík dan MhMp B3.4.3 Saifrt václav MhMp e5
gremlica tomáš úep, o.p.s. e6 Schovánková jana čhMú B1.3
herman petr aopK čr B3.4 Slavík petr MhMp B3.4.5
horner jakub pvS B2.3.1, B2.3.2 Smejtek lubor MhMp B3.3
hrubý otakar ho Base B1.2 Soukupová Kateřina povodí vltavy, s.p. B2.1.3
janáková zlatuše MhMp d2.2 Stach jiří MhMp B5.2.4, e2, e8, f
jánská Markéta MhMp e5 šléglová Mariela MhMp B3.4

janda lukáš MhMp B4.2 Stráník vojtěch čhMú
B1.3.2, B.1.3.3, 
B1.3.4, B1.3.5

janovičová jitka MhMp e5 šťastná hana čSú c, d
jaroš jiří ipr praha e2.3 štefková Milena MhMp B3.3
jelínková Magdalena MhMp B3.4.2 švecová Milada e5
juras roman čhMú B1.4 tothová irena MhMp e4.1
Karel jan atem B1.2.3, B1.4.2 tráva jiří úyiS c.2
Karnecki jiří MhMp B2.1.3 trtil dušan pvS B2.2

Kolářová lucie čhMú B1.3.1, B1.3.3 třebický viktor ci2, o. p. s. a, f

Kazmuková Mária ipr praha e7 tvrdíková anna MhMp B4.2
Kobr jan pvK B2.2.1 turba Milan ipr praha e2.3.1
Kuběnová Markéta MhMp B4.2 úlovcová pavla MhMp B5.2.3
Kulhánková anna MhMp B4.2 vácha dušan  B1.2
Kyjovský štěpán MhMp e7 vavrušková lenka pvK B2.2.2
ledvinka ondřej čhMú B2.1.2 vejvodová jitka čhMú B2.1.3
Machačová nataša ipr praha e2.3.1 zelenková jaroslava hS hMp c
Machálek pavel čhMú B1.2 zeman Miroslav MhMp d2.2

Maratová jana MhMp B3.4 zuláková aza MhMp e4.2
Marek jan MhMp e2 zusková ilona čhMú B1.1
Monzerová viola ipr praha e7 žižková Barbora MhMp B4.1
Morkus josef ipr praha e2.3.2



pOdĚkOvání
děkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování ročenky. v textu jsou uvedeny jako zdroje 
u jednotlivých tabulek a obrázků.

OrGaniZace – ZdrOje dat
agentura ochrany přírody a krajiny čr

akustika praha, s. r. o.

ateM – ateliér ekologických modelů, s. r. o.

cenia, česká informační agentura životního prostředí

centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

česká inspekce životního prostředí

český hydrometeorologický ústav

český statistický úřad

český svaz ochránců přírody 

český úřad zeměměřický a katastrální

dopravní podnik hl. m. prahy

eKola group, s. r. o.

hygienická stanice hl. m. prahy

institut plánování a rozvoje hlavního města prahy

lesy hl. m. prahy

letiště praha, a. s.

Magistrát hl. m. prahy

Ministerstvo životního prostředí

o. hrubý – ho Base

povodí vltavy, státní podnik

pražská energetika, a. s.

pražská plynárenská distribuce, a. s.

pražská teplárenská, a. s.

pražská vodohospodářská společnost, a. s.

pražské služby, a. s.

pražské vodovody a kanalizace, a. s. (člen veolia voda čr)

predistribuce, a. s.

Státní zdravotní ústav

technická správa komunikací hl. m. prahy, a. s. 

ústav zdravotnických informací a statistiky čr

výzkumný ústav vodohospodářský t. g. Masaryka



pUblikace O živOtním prOstředí v praZe
dosud vydané výstupy informačního systému o životním prostředí v praze (iožip)

rOčenky
praha – životní proStředí 1989, čeú, iMip, 1990

praha – životní proStředí 1990, čeú, iMip, 1991

praha – životní proStředí 1991, čeú, iMip, 1992

praha – životní proStředí 1992, čeú, iMip, 1993

prague – environMent 1992, čeú, iMip, 1993

praha – životní proStředí 1993/94, čeú, iMip, 1994

prague – environMent 1993/94, čeú, iMip, 1994

praha – životní proStředí 1995, iMip, 1995

prague – environMent 1995, iMip, 1995

praha – životní proStředí 1996, iMip, 1996

prague – environMent 1996, iMip, 1997

praha – životní proStředí 1997, iMip, 1997

prague – environMent 1997, iMip, 1998

praha – životní proStředí 1998, iMip, 1998

prague – environMent 1998, iMip, 1999

praha – životní proStředí / prague – environMent 1999, iMip, 1999

praha – životní proStředí / prague – environMent 2000, MhMp, 2000

praha – životní proStředí / prague – environMent 2001, MhMp, 2001

praha – životní proStředí / prague – environMent 2002, MhMp, 2002

praha – životní proStředí / prague – environMent 2003, MhMp, 2003

praha – životní proStředí / prague – environMent 2004, MhMp, 2005

praha – životní proStředí / prague – environMent 2005, MhMp, 2006

praha – životní proStředí / prague – environMent 2006, MhMp, 2007

praha – životní proStředí 2007, MhMp, 2008

prague – environMent 2007, MhMp, 2008

praha – životní proStředí / prague – environMent 2008, MhMp, 2009 

praha – životní proStředí / prague – environMent 2009, MhMp, 2011

praha – životní proStředí / prague – environMent 2010, MhMp, 2012

praha – životní proStředí / prague – environMent 2011, MhMp, 2013

praha – životní proStředí / prague – environMent 2012, MhMp, 2014

praha – životní proStředí / prague – environMent 2013, MhMp, 2015



jiné pUblikace, mapy, cd-rOm
povrchy a zeleň – Bilance za KataStrální úzeMí, iMip, 1995

zdroje znečišťování ovzduší v praze, iMip, 1997

praha – životní proStředí – vývojové trendy a StatiStiKa, 1998

prague – environMent, trendS and StatiSticS, iMip, 1998

atlaS životního proStředí v praze, iMip, 1997

atlaS životního proStředí v praze – ii, iMip, 1998

cd-roM praha – životní proStředí 1, prague environMent 1, iMip, 1997

cd-roM praha – životní proStředí 2, prague environMent 2, iMip, 1998

cd-roM praha – životní proStředí 3, prague environMent 3, iMip, 2000

cd-roM praha – životní proStředí 4, prague environMent 4, MhMp, 2001

cd-roM praha – životní proStředí 5, prague environMent 5, MhMp, 2002

cd-roM praha – životní proStředí 6, prague environMent 6, MhMp, 2005

dvd praha – životní proStředí 7, prague environMent 7, MhMp, 2008

praha – indikátory udržitelného rozvoje / prague – sustainable development indicators, MhMp, 2009

praha – udržitelná energie / prague – sustainable energy, MhMp, 2010

UpOZOrnĚní

další podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách http://portalzp.praha.eu (záložka ročenky 
praha žp nebo rubrika nástroje ochrany žp / informační systém o žp / publikace, aplikace, přímé odkazy:  
http://portalzp.praha.eu/iozip, http://portalzp.praha.eu/rocenkyzp. 

kOntakt

Magistrát hl. m. prahy – odbor ochrany prostředí (ocp MhMp)

http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu/iozip
http://portalzp.praha.eu/rocenkyzp
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