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A1 SHRNUTÍ 
Praha je hlavním městem České republiky. Zároveň jejím městem největším svojí rozlohou (496 km2) a počtem 
obyvatel (1,28 mil. k 31. 12. 2016). 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 období 2014–2018 Rada hl. m. Prahy označuje zdravé životní 
prostředí jako jeden ze základních předpokladů kvalitního života lidí. Mezi hlavními záměry v oblasti životního 
prostředí jsou uvedeny např. zastavení úbytku zelených ploch; snižování negativního dopadu hluku na obča-
ny; zvýšení podílu vodních prvků, zlepšování čistoty vody ve Vltavě a dalších pražských tocích a v přírodních 
koupalištích; další zavádění protipovodňových opatření na Vltavě i jejích přítocích; prosazení nové koncepce 
odpadového hospodářství hl. m. Prahy s cílem snížit množství komunálního odpadu; podpora separovaného 
sběru biologicky rozložitelného odpadu; podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty; ochrana 
unikátních přírodních území, zapojení Prahy do Národní sítě Zdravých měst a Místní agendy 21, podpora za-
pojování veřejnosti do péče o životní prostředí. V oblasti dopravy pak modernizace, rozvíjení a provozování 
dopravní infrastruktury tak, aby podporovala dobré fungování hl. m. Prahy a jeho další rozvoj, a aby byla šetrná 
k životnímu prostředí. Prioritou je podpora městské hromadné dopravy.

A1.1 OVZDUŠÍ A OCHRANA KLIMATU

Na území města docházelo v roce 2016 k překračování imisního limitu suspendovaných částic PM10, benzo[a]
pyrenu a v menší míře i oxidu dusičitého NO2. Stejně jako v předchozích letech byla i v tomto roce dominantním 
zdrojem znečišťování ovzduší doprava. Příčinou zvýšené úrovně znečištění ovzduší byly také lokální topeniště 
spalující tuhá paliva a emise z výstavby. V meziročním srovnání se projevil nárůst emisí ze zdrojů, zajišťujících do-
dávky tepla, které byly vyšší z důvodu chladnějšího topného období v porovnání s rokem 2015. Mobilní zdroje 
se podílely na celkových emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) cca 60 %, na celkových emisích oxidů dusíku 
(NOx) cca 70 %.

V roce 2016 se projevila stagnace 36. nejvyšší denní koncentrace i ročního průměru PM10. Imisní limit pro prů-
měrnou 24hodinovou koncentraci PM10 nebyl v roce 2016 na území aglomerace Praha překročen ani na jedné 
ze 13 lokalit s dostatečným počtem dat pro hodnocení. Vyšších koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5 
a nejčastějšího překračování hodnoty 24hodinového imisního limitu PM10 je tradičně dosahováno v chladném 
období roku, kdy dochází jak k vyšším emisím tuhých látek (TZL) v důsledku vyšší intenzity vytápění a vyšším 
emisím z dopravy, tak i k méně příznivým meteorologickým podmínkám pro rozptyl znečišťujících látek.

Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci suspendovaných částic PM2,5 nebyl v roce 2016 překročen ani na 
jedné stanici z pěti stanic s dostatečným počtem dat pro hodnocení. Nejvyšší koncentrace byla naměřena na 
stanici Praha 5 – Smíchov, která je klasifikována jako dopravní. Na této lokalitě je v roce 2016 patrný vzestup 
průměrné roční koncentrace PM2,5 proti předchozímu roku, na stanici Praha 2 – Legerova (hot spot) je naopak 
viditelný pokles této koncentrace. Celkově došlo v roce 2016 k mírnému poklesu imisních koncentrací PM2,5. 
Hodinový imisní limit oxidu dusičitého (NO2) nebyl v roce 2016 překročen na žádné lokalitě z 10 relevantních 
pro vyhodnocení. V případě ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého (NO2) bylo oproti roku 2015 zazna-
menáno mírné snížení úrovně znečištění, přesto však stále dochází k překročení ročního imisního limitu pro NO2 
na dvou lokalitách (Praha 2 – Legerova /hot spot/ a Praha 5 – Smíchov).

V roce 2016 nebyl imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo[a]pyrenu překročen ani na jedné ze tří 
stanic. Koncentrace benzo[a]pyrenu byl v porovnání s předchozím rokem téměř na stejné úrovni. V roce 2016 
(v průměru za 3 roky 2014–2016) byl překročen imisní limit pro přízemní ozon na třech lokalitách (Praha 6 – 
Suchdol, Praha 4 – Libuš a Praha 5 – Stodůlky). K překročení došlo poprvé od roku 2008. V roce 2015 byl přerušen 
stagnující trend a došlo k výraznému vzestupu počtu překročení hodnoty imisního limitu ozonu v průměru na 
lokalitu. V roce 2015 a 2016 byla tato skutečnost ovlivněna vysokými teplotami a slunečním zářením v letních 
měsících. Pro ostatní látky znečišťující ovzduší, uvedené v legislativě (CO, SO2, benzen a těžké kovy), se daří dlou-
hodobě plnit imisní limity.
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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 2015–2016 voda na těchto profilech klasifikována prvním a dru-
hým (částečně třetím) stupněm hodnotící škály, s výjimkou mikrobiologických a biologických ukazatelů klasifi-
kovaných prvním až čtvrtým stupněm, v celkovém hodnocení (výsledné třídy jakosti) byly 3 profily klasifikovány 
4. stupněm a 1 profil 5. stupněm (tj. zlepšení oproti předchozímu období).

Na drobných vodních tocích byla voda hodnocena dle procentuálního zastoupení výsledků měření v jednotli-
vých třídách jakosti vody za dvouleté období 2016–2017 a hodnoty byly zatříděny i do 5letých období. Zastoupe-
ní hodnot spadajících do V. třídy jakosti vody pro roky 2016–2017 se oproti období 2011–2015 prakticky nezmě-
nilo, zároveň však výrazně narostlo zastoupení hodnot spadajících do I. a II. třídy (z celkového počtu 38 zlepšení 
u 30 profilů, u 7 zhoršení).

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 114,1 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2016 se vodní zdroj Želivka podílel 72,6 %. Na veřejnou vodovodní 
síť jsou napojeny téměř všechny domácnosti. Spotřeba pitné vody v domácnostech z veřejné vodovodní sítě 
v dlouhodobém horizontu klesá, v roce 2016 však mírně vzrostla oproti rokům 2014 a 2015 (v roce 2016 činila cca 
108 litrů na osobu za den, v letech 2014 a 2015 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 2014 pod 20 % – v roce 2016 ztráty činily cca 14,1 %. 
Kvalita pitné vody je pravidelně sledována a vyhovuje tuzemským i evropským standardům.

Na systém kanalizační sítě je napojeno cca 99 % domácností. Za rok 2016 bylo čištěno cca 115,3 mil. m3 odpad-
ních vod (jde o 100 % odpadních vod), z čehož 93,2 % 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 od roku 2015 (ve vazbě na městský okruh) 
plně i protipovodňová linie v částech vnějších. V roce 2016 byla provedena protipovodňová úprava koryta Ro-
kytky v Nedvězí. Pokračuje příprava opatření na ostatních tocích a rovněž příprava doplnění a rozšíření PPO na 
základě zkušeností z povodně 2013.

A1.3 KRAJINA, PŘÍRODA A ZELEŇ

Bilance ploch podle evidence ČÚZK pro Prahu v roce 2016 ukazuje mírný nárůst celkové výměry zastavěných ploch 
ve srovnání s rokem předchozím (jejich podíl činil na konci roku 2016 cca 10 % z celkové rozlohy města, od roku 1990 
však nárůst celkem o 738 ha), zároveň je však evidován další nárůst výměry tzv. ostatních ploch, a to o 52 ha oproti 
roku 2015, který jde na úkor zemědělské půdy (u této je meziroční pokles výměry o 47 ha). Udržitelné využívání 
území je systematicky zohledňováno v rozvojových plánech města, včetně využití starých nevyužitých objektů nebo 
ploch většinou průmyslové zástavby (tzv. „brownfields“). Pozitivním jevem ve městě jsou každoroční přírůstky ploch 
pozemků určených k plnění funkcí lesa, tedy lesních ploch. V roce 2016 nebyl nárůst v této bilanci ještě zaznamenán, 
reálně však bylo nově zalesněno cca 31 ha původně zemědělských ploch.

Na území Prahy se nachází poměrně velké množství cenných přírodních lokalit, které jsou chráněny ze zákona na růz-
ném stupni ochrany a jejich managementu a údržbě se město intenzivně věnuje. K 1. 12. 2016 byla na území města 
zajištěna legislativní ochrana 93 maloplošných zvláště chráněných území (v tom 8 národních přírodních památek, 
69 přírodních památek 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. Na území hlavního města bylo dále zřízeno 12 přírodních parků. Současně bylo registrováno 
28 významných krajinných prvků a 201 stromů požívalo ochranu jakožto stromy památné. Město se systematicky 
věnuje péči o přírodu, krajinu a zeleň rovněž v případě uličních stromořadí, parků v historických částech města a lesů 
(s rekreační funkcí) nacházejících se převážně v okrajových částech. Cílem je, aby zeleně ve městě neubývalo, ale na-
opak přibývalo. V rámci obnovy uličních stromořadí I. kategorie bylo od roku 1995 do konce roku 2016 vysazeno více 
než 3 869 nových stromů. Díky výsadbě nových lesních porostů narostla od roku 1990 rozloha lesů o 315 ha (o více 
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než 6 %). Významnou součástí pražské krajiny jsou také vodní toky a nádrže. Město průběžně zajišťuje projekty jejich 
revitalizace (projekty Obnova a revitalizace pražských nádrží /upraveno již 61 lokalit/ a Potoky pro život).

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 2016 bylo na území hlavního města vyprodukováno 
4,6 mil. tun odpadů (4,2 mil. tun v roce 2015, 4,3 mil. tun v roce 2014). Z celkového množství produkovaného 
odpadu bylo cca 27,3 % využito na území hl. m. Prahy, z čehož např. energetické využití činilo 26,0 %, 15,8 % bylo 
použito na terénní úpravy a 37,7 % recyklováno. Odstraňování odpadů skládkováním na území města činilo cca 
0,6 % z celkové produkce odpadů. Spalování odpadů bez energetického využití je již dlouhodobě na hodnotě 
menší než desetina procenta z celkové produkce odpadů. S větší částí vyprodukovaného odpadu se nakládá 
mimo území kraje Praha.

Množství vyprodukovaného komunálního odpadu od občanů v roce 2016 dosáhlo 423,5 tis. tun, což činí cca 
333 kg na obyvatele. Nadále byl rozvíjen komplexní systém nakládání s komunálními odpady Praze. Podíl využi-
tého odpadu v roce 2016 činil 84,7 %, 58,1 % přitom činilo energetické využití.

V roce 2016 byl zaznamenán nárůst objemu vytříděných využitelných složek odpadu v ulicích a domovním 
vybavení (papíru, skla, plastů, nápojových kartonů) – celkové množství činilo cca 51,9 tis. tun (meziroční ná-
růst oproti roku 2015 činil cca 4,8 %; dosud nejvyšší množství bylo vysbíráno v roce 2009, kdy hodnota činila 
53,4 tis. tun). Nadále je zajišťován sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (sběrné dvory, stabilní sběrny 
nebezpečného odpadu, mobilní sběr aj.). Na konci roku 2016 bylo v provozu 20 sběrných dvorů hl. m. Prahy. 
Částečně narostl počet stanovišť tříděného sběru odpadů (cca 3 347 veřejných sběrných míst a cca 1 250 přímo 
v objektech na území Pražské památkové rezervace). Důležité postavení v rámci systému měl také sběr bioodpa-
du (sezónně pomocí velkoobjemových kontejnerů, dále prostřednictvím stabilního sběrného místa bioodpadu 
v Praze 10 – Malešicích, sběrných dvorů HMP a 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 pátým rokem zajištěn obnovený sběr vybraných komodit prostřednictvím mobilních 
sběrných dvorů.

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 udr-
žitelný rozvoj hlavního města (z údajů roku 2009) bylo cca 47 % populace zatíženo hlukem Ldn 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 protihlukových clon, výmě-
ny povrchů na vybraných komunikacích, rekonstrukce tramvajových tratí, modernizace vozového parku MHD aj. 
Opatření ke snižování hluku byla v roce 2016, 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 setrvalý nárůst (s vý-
jimkou roku 2015) dopravy ve vnějším pásmu města. V roce 2016 zde doprava vzrostla oproti předchozímu 
roku o cca 5 %. Narostl opět 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, snižuje dopady na kvalitu ovzduší (včetně využití vozidel na CNG a podpory elektromobili-
ty) 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 2016 byly v rámci PID v pro-
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vozu 3 linky metra, 24 denních a 9 nočních tramvajových linek, 320 autobusových linek (153 městských, 92 pří-
městských, 75 regionálních), 42 železničních linek s označením S a R, 6 linek přívozů a 1 lanová dráha. V rámci 
systému PID bylo na území Prahy přepraveno zhruba 1,28 mld. cestujících (z toho nejvíce metrem – 36 %), podíl 
hromadné dopravy v rámci dělby celkové přepravní práce činil 42 % (pěší 26 %, cyklodoprava 1 %, automobilová 
doprava 29 %).

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 2016 vyznačeno směrovým značením na 
472 km cyklotras. Z celé sítě cyklistických komunikací mělo více než 173 km charakter chráněných tras a 125 km 
využívalo integrační opatření. V roce 2016 bylo zprovozněno cca 1,7 km nových cyklopruhů. Zřízeno bylo dále 
např. 9 cyklopřejezdů a realizována byla řada dalších opatření na podporu cyklistiky. Podíl cyklistické dopravy 
činil v roce 2016 zhruba 1 % všech cest ve městě.

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 2016 bylo realizováno celkem 457 opatření ve výši 1,585 mld. Kč. Za-
teplováním budov jsou dosahovány úspory energie ve výši až 50 %.

V roce 2016 pokračoval také dotační program „Čistá energie Praha“ na podporu přeměny topných systémů 
na ekologická média a využití obnovitelných zdrojů v bytových objektech (vyplaceno bylo 20,995 mil. Kč na 
1 220 bytových jednotek). V roce 2016 byla zároveň vyhlášena 1. výzva tzv. kotlíkových dotací v hl. m. Praze, rea-
lizovaná v rámci Operačního programu životní prostředí. Do konce roku 2016 byla dotačně podpořena výměna 
76 ks starých neekologických kotlů v celkové výši 8 961 083,60 Kč. 

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 (Strategický plán hl. m. Prahy, Územní plán sídel-
ního útvaru hl. m. Prahy, Územně analytické podklady aj.) a ekonomické nástroje, z nichž Praha realizuje např. 
grantová řízení a programy dotací v oblasti životního prostředí a využívání energie (Granty na podporu projektů 
ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy /od roku 1996/, program dotací Čistá energie Praha /od roku 
1994/). Mezi moderní nástroje podpory ochrany životního prostředí, které město uplatňuje samo nebo jejich vy-
užívání různou formou podporuje, patří environmentální 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 nově (od roku 2017) v přijaté Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
a dále v řadě koncepčních dokumentů zaměřených na dílčí tematické oblasti. V roce 2016 měla Praha k dispozici 
koncepční dokumenty, akční programy a plány pro dílčí oblasti životního prostředí, které uvedené strategické cíle 
a záměry dále podrobně rozpracovávaly.

EIA
V roce 2016 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy jako příslušný úřad 43 oznámení podléhají-
cích zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2016 9 procesů 
EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 24 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že 
záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno celkem 7 souhlasných stanovisek dle 
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§ 10 zákona. Na žádost investora bylo ukončeno 12 procesů EIA. Ministerstvo životního prostředí jako příslušný 
úřad obdrželo v roce 2016 4 oznámení záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. 
Ve sledovaném období byly 4 procesy ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován 
dle zákona, 1 záměr byl ukončen závěrem, že záměr bude dále posuzován a nebylo vydáno žádné stanovisko dle 
§ 10 zákona. Žádný investor nepožádal o ukončení procesu EIA.

IPPC
V hl. m. Praze bylo od účinnosti zákona (od roku 2003) do konce roku 2016 vydáno 36 pravomocných integrova-
ných povolení a 257 jejich změn. Z toho zaniklo celkem 10 integrovaných povolení: 6 zařízení ukončilo provoz 
a 4 zařízení byla vyňata z režimu zákona o integrované prevenci. Ke konci roku 2016 tak bylo v Praze evidováno 
26 zařízení s platným integrovaným povolením.

EVVO
Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále EVVO) v návaznosti na 
celostátně platné právní předpisy a koncepční dokumenty a zároveň platné mezinárodní dokumenty. Základním 
krajským strategickým dokumentem pro oblast EVVO na úrovni kraje byla v roce 2016 Krajská koncepce envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016–2025. Na tuto koncepci na-
vazují akční plány Krajské koncepce EVVO pro jednotlivé roky nebo delší období (v roce 2016 byl platným AP KK 
EVVO hlavního města Praha na období 2016–2017). K pilířům systému EVVO v Praze patří školy a školská zařízení 
a nestátní neziskové organizace, mezi nimi zejména střediska ekologické výchovy. V roce 2016 bylo 6 organizací 
členy SSEV Pavučina. Realizace environmentální výchovy na školách probíhá na základě Rámcových vzdělávacích 
programů a jiných dokumentů a příslušných metodik na všech úrovních vzdělávacího systému.

MÍSTNÍ AGENDA 21
Hl. m. Praha jako kraj se oficiálně přihlásilo k principům místní Agendy 21 v roce 2013 vstupem do asociace Ná-
rodní síť Zdravých měst ČR a přijetím Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha“. V roce 2016 pokračovaly 
dále projekty MA21 na úrovni jednotlivých městských částí. Za tento rok je evidováno v databázi MA21 celkem 
17 městských částí, z toho 11 v kategorii C, 2 v kategorii D a 4 v kategorii Zájemci.
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A2 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. 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 kultur-
ního dědictví UNESCO.

Počet obyvatel Prahy v období 2002–2010 mírně rostl především díky ekonomicky motivované zahraniční mi-
graci. 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, v roce 2013 
poklesl a od roku 2014 opět pozvolna narůstá. Současný počet obyvatel (k 31. 12. 2016) v Praze je 1 280 508 oby-
vatel. Počet narozených v Praze meziročně mezi lety 2015 a 2016 opět mírně vzrost. Poklesl přitom celkový počet 
zemřelých i počet zemřelých na 1 000 obyvatel. Standardizovaná úmrtnost v Praze je u obou pohlaví nižší než 
v ČR. Od roku 1990 klesá u obou pohlaví. 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 pozvolna klesá.

Podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě, je Praha statutárním městem. Je spravována orgány hlavního 
města – Zastupitelstvem hl. m. Prahy, Radou a Magistrátem hl. m. Prahy. Pro výkon státní správy je Praha od 
roku 2001 členěna na 22 správních obvodů, z hlediska samosprávného ji tvoří 57 autonomních městských částí 
s vlastními volenými orgány. Praha je zároveň jedním ze 14 krajů České republiky. Základní charakteristiky Prahy 
jsou uvedeny v tab. A2.1.
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Tab. A2.1 Praha – základní charakteristika k 31. 12. 2016
Hl. m. Praha

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 (Praha-Ruzyně)
Průměrná roční teplota vzduchu [°C] 
Roční úhrn srážek [mm]

9,5 
471,0

Řeka Vltava
Délka toku [km] 
Průtok – Velká Chuchle [m3.s-1]

30,0 
96,6

Druhy pozemků [ha]
Zemědělská půda
Lesní pozemky
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

19 800
5 173
1 087
5 005

18 557
Obyvatelstvo

Počet obyvatel k 31. 12. 2016
Ženy 
Muži
Střední stav obyvatelstva
Zalidnění obyvatel na 1 km2

1 280 508
621 565  
658 943

1 272 732
2 581

Domy, byty *
Počet obydlených domů 
Počet obydlených bytů 
Index počtu obydlených domů 2001/2011 [%] 
Index počtu obydlených bytů 2011/2001 [%]

92 927
542 168

113,1 
109,1

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele
– v Kč
– v EURO

937 542
34 680

Nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných osob [%] 3,35

*Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 2011
Zdroj: ČSÚ, ČHMÚ, ČÚZK, MPSV
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Obr. A2.1 Praha – Správní členění města, stav k 31. 12. 2016

Pr
ah

a 6

Pr
ah

a 8

Pr
ah

a 5

Pr
ah

a 1
6

Pr
ah

a 2
2

Pr
ah

a 1
1

Pr
ah

a 1
2

Pr
ah

a 1
5

Pr
ah

a 4

Pr
ah

a 2
1

Pr
ah

a 1
3

Pr
ah

a 1
4

Pr
ah

a 1
0

Pr
ah

a 2
0

Pr
ah

a 1
9

Pr
ah

a 1
8

Pr
ah

a 9
Pr

ah
a 7

Pr
ah

a 1
7

Pr
ah

a 3
Pr

ah
a 1 Pr
ah

a 2

Pr
ah

a 
6

Pr
ah

a 
5

Pr
ah

a 
4

Pr
ah

a 
8

Pr
ah

a 
12

Pr
ah

a 
10

Pr
ah

a 
20

Pr
ah

a 
22

Pr
ah

a 
9

Pr
ah

a 
14

Pr
ah

a 
13

Zl
ičí

n

Du
be
č

Vi
no
ř

Zb
ra

sla
v

Pr
ah

a 
15

Pr
ah

a 
21

Ča
ko

vic
e

Ře
po

ry
je

Pr
ah

a 
11

Li
pe

nc
e

Pr
ah

a 
16

Ďá
bl

ice

Li
bu

š

Pr
ah

a 
7

Sl
ive

ne
c

Ku
nr

at
ice

Pr
ah

a 
3

Pr
ah

a 
1

Ko
lo

vr
at

y

Tr
oj

a

Bě
ch

ov
ice

Pr
ah

a 
19

Új
ez

d

Su
ch

do
l

Pr
ah

a 
18

Kl
án

ov
ice

Še
be

ro
v

Kr
ál

ov
ice

Pr
ah

a 
2

Sa
ta

lic
e

Ne
dv
ěz

í

Kř
es

lic
e

Ko
lo

dě
je

Ve
lká

 C
hu

ch
le

Be
ni

ce

Ne
bu

šic
e

Do
ln

í C
ha

br
y

Do
ln

í P
oč

er
ni

ce

Pr
ah

a 
17

Lo
ch

ko
v

Bř
ez

i ně
ve

s

Ly
so

la
je

Št
ěr

bo
ho

ly

Pe
tro

vic
e

Do
ln

í M
ěc

ho
lu

py

Př
ed

ní
 K

op
an

in
a

sp
rá

vn
í o

bv
od

y
m
ěs

tsk
é 
čá

sti

Zdroj: IPR, MHMP



Praha – Životní prostředí 2016

A2ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA 

17

Tab. A2.2 Praha – městské části, rozloha a vztah k dalším územním jednotkám, stav k 31. 12. 2016 

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*

547042 Praha-Kunratice 810 16 Kunratice

500143 Praha 5 2 750 72 Břevnov*, Hlubočepy, Jinonice*, Košíře, Malá Strana*, Motol, Radli-
ce, Smíchov

539678 Praha-Slivenec 759 9 Holyně, Slivenec

500178 Praha 6 4 156 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 514 9 Sedlec*, Suchdol
500186 Praha 7 709 20 Bubeneč*, Holešovice*, Libeň*
530077 Praha - Troja 337 4 Troja*

500208 Praha 8 2 179 58 Bohnice, Čimice, Karlín, Kobylisy, Libeň*, Nové Město*, Střížkov*, 
Troja*, Žižkov*

538124 Praha-Březiněves 338 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*, Malešice*, Prosek, Střížkov*, Vysočany*

500224 Praha 10 1 861 60 Hloubětín*, Hrdlořezy*, Malešice*, Michle*, Strašnice*, Vinohrady*, 
Vršovice, Záběhlice*, Žižkov*

547034 Praha 11 979 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 2 333 44 Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany, Točná
547051 Praha - Libuš 524 17 Libuš, Písnice
539694 Praha 13 1 320 34 Jinonice*, Řeporyje*, Stodůlky*, Třebonice*
539635 Praha-Řeporyje 990 11 Řeporyje*, Stodůlky*, Třebonice*, Zadní Kopanina
547361 Praha 14 1 353 31 Černý Most, Hloubětín*, Hostavice, Kyje
538175 Praha - Dolní Počernice 576 7 Dolní Počernice
547387 Praha 15 1 025 22 Horní Měcholupy, Hostivař
547379 Praha - Dolní Měcholupy 466 7 Dolní Měcholupy
538205 Praha-Dubeč 860 3 Dubeč
547395 Praha-Petrovice 179 4 Petrovice
547409 Praha-Štěrboholy 297 7 Štěrboholy
539601 Praha 16 930 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 17 325 8 Řepy
539899 Praha-Zličín 717 11 Sobín, Třebonice*, Zličín
547417 Praha 18 561 9 Letňany
547310 Praha-Čakovice 1 018 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 18 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 376 3 Koloděje
538931 Praha 22 1 562 13 Hájek u Uhříněvsi, Pitkovice, Uhříněves
538078 Praha-Benice 277 3 Benice
538361 Praha-Kolovraty 650 5 Kolovraty, Lipany u Kolovrat
538388 Praha-Královice 496 3 Královice
538531 Praha-Nedvězí 381 3 Nedvězí u Říčan

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 2016

Zdroj: IPR, MHMP
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A3 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 (ÚAP). 
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 2016 založena na sadě 178 in-
dikátorů, definovaných v rámci 12 hlavních oblastí (aspektů) udržitelného rozvoje. Při tvorbě indikátorové sady 
jsou v maximální míře využívány klíčové indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy v oblasti životního prostře-
dí. Od roku 2008 jsou ÚAP zpracovány každé dva roky, naposledy v roce 2016. 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 2016 z pražských stanic

Rok 2016 v Praze lze v porovnání s teplotním normálem let 1961–1990 považovat za silně teplotně nadnormál-
ní. S odchylkou +1,4 °C a průměrnou roční teplotou +9,5 °C to byl od roku 1946 pátý nejteplejší rok na stanici 
Praha-Ruzyně. Teplotně mimořádně nadnormální bylo září (odchylka +3,9 °C), silně nadnormální byly měsíce 
únor, duben, červen, červenec a srpen (s odchylkami +3,9, +0,5, +1,8, +1,9 a +1,3 °C). Zápornou odchylku, avšak 
v mezích normálu, měly měsíce říjen a listopad (oba -0,2 °C). Teploty v ostatních měsících se pohybovaly kolem 
dlouhodobého normálu. Nejvyšší denní teplotní maximum +34,5 °C naměřila 11. července stanice Praha-Libuš, 
nejvyšší průměrná denní teplota +28,2 °C byla naměřena 24. června na stanici Praha-Karlov i Praha-Klementi-
num. V roce 2016 nejnižší denní teplotní minimum -17,5 °C z 23. ledna změřila stanice Praha-Kbely a nejnižší prů-
měrnou denní teplotu -11,8 °C z 22. ledna naměřila stanice Praha-Ruzyně. Klementinská řada dlouhodobých ab-
solutních extrémů denních teplotních maxim (měření od roku 1775) byla v roce 2016 překonána celkem 5x, vždy 
1x v měsíci lednu, únoru, dubnu, červnu a září. Absolutní minima v Klementinu nebyla v tomto roce překonána.

Roční srážkový úhrn 471,0 mm naměřený v Praze-Ruzyni představuje 89 % dlouhodobého normálu stanice. 
Srážkově silně nadnormální byl měsíc říjen (234 % normálu), nadnormální byl měsíc únor (133 %), mezi podnor-
mální se řadily měsíce duben a listopad (59 a 60 %) a ostatní měsíce již byly v rámci normálu. Nejvyšší denní úhrn 
43,1 mm (četnost jednou za 2 až 5 let) v Praze byl naměřen 26. července na stanici Praha-Komořany. Na stanici 
Praha-Komořany byl naměřen v červenci také nejvyšší měsíční srážkový úhrn 119,4 mm. Největší roční srážkový 
úhrn 565,8 mm v pražské oblasti byl naměřen v Praze-Libuši.

Průměrná rychlost větru v roce 2016 byla v Praze v normálu. Největrnější měsíc byl podle stanice na letišti v Ru-
zyni únor s průměrnou rychlostí 4,9 m.s-1. Maximální okamžitý náraz větru v tomto roce 23,5 m.s-1 byl zazname-
nán 2. července v Praze-Karlově. Roční suma slunečního svitu 1 678 h byla v normě, nejvíce hodin slunečního 
svitu bylo v srpnu (243,7 h), ve srážkově podnormálním měsíci listopadu slunce svítilo nadnormálních 145 %. 
Roční průměr oblačnosti byl v Praze v normálu. Bouřková činnost na většině pražských stanic byla průměrná. 
Nejčastěji bouřilo v červenci a červnu. Nejvíce dnů s bouřkou za rok bylo na stanici Praha-Ruzyně (35). Krupobití 
bylo v Praze v roce 2016 pozorováno na 8 stanicích, nejčastěji se vyskytlo v Praze-Karlově a Komořanech (3x). 
Rok 2016 nebyl bohatý ani na sníh. Počet 23 dnů se sněhovou pokrývkou na stanici Praha-Ruzyně byl podprů-
měrný. Maximální výška sněhové pokrývky 15 cm byla v roce 2016 v oblasti Prahy naměřená 1. března na stanici 
Praha-Libuš.

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.



Praha – Životní prostředí 2016

B1OVZDUŠÍ

27

Tab. B1.1.1: Srovnání průměrných měsíčních hodnot vybraných meteorologických prvků v roce 2016 s třicetiletým 
normálem (1961–1990) v Praze-Ruzyni

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

T  2016 -0,3 3,2 3,7 8,2 14,1 17,7 19,4 18,5 17,4 8,2 3,0 0,6 9,5

T  1961–1990 -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 1,6 3,9 0,5 0,5 1,4 1,8 1,9 1,3 3,9 -0,2 -0,2 0,7 1,4

SSV 2016 53 67,2 89,3 157,1 228,4 210,3 209,8 243,7 225,5 54,6 81 58 1 677,9

SSV 1961–1990 61,1 80,2 129,6 168,9 211,3 219,9 228,3 214,2 159,0 122,3 55,9 52,8 1 703,3

% normálu 87 84 69 93 108 96 92 114 142 45 145 110 99

SRA 2016 24,6 30,7 19,5 22,5 55,1 73,9 53,2 46,7 30,5 71,5 19 23,8 471,0

SRA 1961–1990 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 104 133 69 59 71 102 80 67 75 234 60 94 89

O  2016 8,1 7,9 7,9 6,7 6,1 6,7 6,3 4,9 5,2 8,3 7,7 8 7,0

O  1961–1990 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 107 109 117 106 99 109 107 87 89 135 101 104 106

F  2016 4,3 4,9 3,8 3,4 3,8 2,9 3,4 3,5 3,3 3,6 3,8 4,2 3,7

F 1996–1913* 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 100 107 87 88 105 86 95 106 92 97 100 100 97

*) Normál větru byl změněn na průměr období 1996–2013 (ovlivnění dat změnou polohy stanice).

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 po-
krytí oblohy

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

Zdroj: ČHMÚ

Tab. B1.1.2: Roční hodnoty vybraných meteorologických prvků v letech 2009–2016 a jejich srovnání s třicetiletým 
normálem (1961–1990) v Praze-Ruzyni

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Průměrná teplota vzduchu [°C] 9,2 7,8 9,3 9,1 8,3 10,0 10,2 9,5

T 1961–1990 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

rozdíl 1,1 -0,3 1,2 1,0 0,2 1,9 2,1 1,4

Úhrn trvání slunečního svitu [h] 1 643,8 1 623,9 1 900,7 1 865,2 1 557,6 1 606,5 1 817,1 1 677,9

SSV 1961–1990 1 703,3 1 703,3 1 703,3 1 703,3 1 703,3 1 703,3 1 703,3 1 703,3

% normálu 97 95 112 110 91 94 107 99

Úhrn srážek [mm] 478,9 651,5 456,3 522,4 683,5 624,8 380,8 471,0

SRA 1961–1990 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6 526,6

% normálu 91 124 87 99 130 130 130 130

Oblačnost v desetinách pokrytí 
oblohy

7,2 7,2 6,6 6,8 7,4 7,2 7,2 7,0

O 1961–1990 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

% normálu 110 110 100 103 112 109 109 106

Průměrná rychlost větru [m.s-1] 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 4,0 3,7

F 1961–1990 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

% normálu 101 99 99 99 99 91 104 97

*) Normál větru byl změněn na průměr období 1996–2013 (ovlivnění dat změnou polohy stanice).

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 po-
krytí 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 2016 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 2016 byly ohlášeny podle náležitostí nové legislativy v ochraně ovzdu-
ší, platné od konce roku 2012. To se projevuje zejména v zařazení jednotlivě sledovaných provozoven do kate-
gorií 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 Mělník 
– Praha, byl rovněž pokles počtu jak velkých, tak středních zdrojů. Prostřednictvím Pražské teplárenské soustavy 
(PTS) je zásobována většina objektů v pravobřežní části hlavního města. Postupný rozvoj soustavy umožnil od-
stavení 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.

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 
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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 roku 2013. V kategorii nazvané „Ostatní vč. technologií“ tvoří poměrně velký podíl 
nespalovací technologické zdroje (čerpací stanice, tiskárny, lakovny, apod.).

V období od roku 2013 se v počtu provozoven (tj. těch, za které byla ohlášena souhrnná provozní evidence) 
projevují změny v zařazení zdrojů podle zákona 201/2012 Sb. (viz Tab. B1.2.1). Klesající počet plynových kotelen 
může souviset s postupným ukončením ohlašování souhrnné provozní evidence za zdroje, které už nenáleží 
pod přílohu č. 2 zákona. Současně dochází také k rekonstrukcím, při kterých se sníží celkový příkon zdrojů pod 
0,3 MWt, tj. pod hranici určující vyjmenované zdroje.

Tab. B1.2.2: Evidovaný počet zdrojů znečišťování ovzduší v Praze, 2006–2016

Kategorie 1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152) 2016

REZZO 1  
(počet provozoven celkem)

258 245 228 229 221 213 211 192 193 705 696

REZZO 2

celkem 3 252 3 246 3 304 3 458 3 153 2 897 2 206 1863 1 866 1 304 1 280

v tom: 

Pevná paliva 62 60 55 37 31 23 20 11 8 0 0

Kapalná paliva 45 41 60 85 66 27 83 66 108 14 11

Plynná paliva 2 551 2 660 2 713 2 835 2 661 2 472 1 833 1 321 1 303 1 113 1 093

Ostatní vč. 
technologií

594 485 476 501 395 345 270 465 447 177 176

1) Počty zdrojů v letech 2008 až 2016 jsou ovlivněny změnami ve vymezení zdrojů podle nového zákona.

2) Od roku 2015 jsou již provozovny rozděleny podle nového členění, odpovídajícímu požadavkům na ohlášení souhrnné provozní 
evidence podle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Skupina REZZO 2 – Ostatní vč. technologií zahrnuje pouze benzínové čer-
pací stanice.

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 vytápění 
domácností byly získány modelovým výpočtem s využitím údajů o spotřebách paliv a nové sady emisních faktorů 
zpracované podle výsledků výzkumných projektů minulých období. Počty bytů, vytápěných jednotlivými druhy paliv 
jsou přebírány ze SLDB 2011 a jsou, stejně jako v minulosti, v následných letech průběžně aktualizovány ve spolupráci 
s hlavními dodavateli paliv a energií (Pražská plynárenská, a. s., PRE, a. s., Pražská teplárenská, a. s. – PT, a. s.). Množství 
emisí znečišťujících látek závisí mj. na množství spáleného paliva vázaného na potřebu tepla, a je proto ovlivněno kli-
matickými podmínkami topných období v jednotlivých letech. Nejnovější prezentované údaje byly sestaveny pro po-
třeby aktualizace Programu zlepšování kvality ovzduší pro data od roku 2008 a využívají celostátních údajů o spotřebě 
paliv pro vytápění domácností, vaření a ohřev teplé vody podle výstupů ENERGO 2015 (výběrového šetření o ener-
getické spotřebě v domácnostech prováděného ČSÚ). Emise plošně sledovaných stacionárních zdrojů dále obsahují 
odhady emisí ze stavebních činností, polních prací, skládek komunálního odpadu, čistíren odpadních vod, plošného 
použití rozpouštědel i požárů budov a automobilů.

Tabulky a grafy celkových emisí  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-
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strukce a modernizace kotelního fondu). Významnou příčinou je i tlak ekonomicko-legislativních opatření na 
snižování emisí z těchto zdrojů.

Tabulka B1.2.3 ukazuje vývoj od prvních odhadů emisí za roky 1980 a 1990 po údaje za období 2000 a 2005, kdy již 
byly prováděny pravidelné inventarizace zdrojů znečišťování ovzduší. V prezentované řadě od roku 2008 je patrný 
mírný trend snižování většiny emisí. 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 území 
hl. m. Prahy – teplárny Malešice a souvisejícím snížením a následně i úplným ukončením spotřeby uhlí od roku 2015. 
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 domác-
ností došlo meziročně k mírnému zvýšení emisí především díky chladnějšímu topnému období. Emise TZL z vytápění 
domácností se společně s emisemi ze stavebních prací a dopravy významně 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.). Jeden z dosavadních 
nejvýznamnějších zdrojů Teplárna Malešice byl i v roce 2016 provozován pouze s kotly na spalování zemního plynu, čímž 
dochází ke značnému snížení celkových emisí evidovaných na území Prahy. Významnými zdroji jsou vedle dalších pro-
vozů 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 spalovacích zdrojů nižších příkonu a lokál-
ního vytápění, 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, tiskárny EUROPRINT a. s., tiskárny Svoboda Press s. r. o. a Libertas, a. s.

Emise TZL z vyjmenovaných stacionárních zdrojů zahrnují rovněž emise z mobilních recyklačních linek pro drcení 
stavebního odpadu. Vykazování emisí je u těchto zdrojů částečně závislé na aktuálním stavu legislativy a ovlivňuje tak 
celkovou výši emisí, např. meziroční nárůst měrné emise, uvedený v tabulce B1.2.4.

V meziročním srovnání vývoje emisí se projevuje několik vzájemně protichůdných vlivů. Emise ze zdrojů, zajišťují-
cích dodávky tepla, jsou vyšší z důvodu chladnějšího topného období roce 2016 v porovnání s rokem 2015. Pouze 
u emisí NOX se proti tomu projevuje výrazné snížení emisí u provozovny Českomoravský cement, závod Radotín (cca 
o 55 t/rok) a také u provozovny Pražské služby, a. s. – Závod 14, Zařízení na energetické využití odpadů Malešice (cca 
o 8 t/rok). K mírnému nárůstu došlo také u vykázané spotřeby zemního plynu provozoven, zařazených do kategorie  
REZZO 2, a tím také ke zvýšení emisí vypočítaných z této spotřeby.

Tab. B1.2.3: Emise vybraných základních znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů v Praze v letech 1980–2016 [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

2008 336 1 490 2 765 601 212 352 276 938 1 703 3 117

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

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

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

2015 98 58 1 524 424 224 362 214 523 282 1 886

2016 107 47 1 440 484 171 395 262 591 218 1 835

Pozn.: * emise TZL ze stavebních prací až od roku 2005

Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, MHMP
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Tab. B1.2.4: Emise základních znečišťujících látek (celkové a podíl v %) ze stacionárních zdrojů, Praha, 2016 

Kategorie
Tuhé látky SO2 NOx CO VOC

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

REZZO 1 104,1 17,6 45,5 20,9 1 299,4 70,8 248,7 6,3 393,8 6,9

REZZO 2 2,9 0,5 1,6 0,7 140,5 7,7 34,6 0,9 7,1 0,1

REZZO 3 483,8 81,9 171,0 78,4 395,0 21,5 3 691,1 92,8 5 269,9 93,0

CELKEM 590,8 100,0 218,1 100,0 1 834,9 100,0 3 974,4 100,0 5 670,8 100,0

Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, MHMP

Tab. B1.2.5: Porovnání celkových plošných měrných emisí ze stacionárních zdrojů, Praha – ČR, 2015–2016

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  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Praha 496 1,054 1,191 0,568 0,440 3,803 3,699 7,657 8,013

ČR 78 864 0,710 0,684 1,638 1,457 1,292 1,214 8,945 8,992

Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, MHMP

Tab. B1.2.6: Nejvýznamnější velké zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 1), Praha, 2016

Zdroj
Výška komína Tuhé látky SO2 NOx

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

Českomoravský cement, závod Radotín 68; 68; 59 + další 9,003 7,053 781,478

Pražské služby, a.s. - Závod 14, Zařízení na energe-
tické využití odpadů Malešice

177 1,462 1,256 169,618

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., ÚČOV Praha 6 20; 9; 7 0,023 0,187 41,292

Veolia Energie Praha, a.s. - Teplárna Veleslavín 77 0,356 0,153 32,723

KÁMEN Zbraslav,a.s. - Kamenolom Zbraslav - 31,760 - -

MITAS a.s. - VÚ Praha 63; 7 + další 1,155 0,073 18,812

TEDOM a.s. - kogenerační teplárna areál Daewo-Avia 28; 18 0,066 3,528 15,449

Veolia Energie Praha, a.s. - Výtopna Juliska 55 0,249 0,120 17,291

Pražská teplárenská a.s. - Teplárna Holešovice 100 0,159 0,242 16,986

Jiří Haman - kotelna 34 0,257 9,427 0,921

Fakultní nemocnice v Motole 80 0,182 0,630 8,807

KNAUF Praha, spol. s r.o., výrobní závod Praha 38; 44 0,210 4,072 5,041

Letiště Praha, a.s. 34; 18; 16 + další 0,140 0,068 7,011

Svoboda Press s.r.o. 24; 17; 16 + další 0,129 - 6,358

NEXIMA a.s. - Praha, K Třebonicům 30 0,098 4,696 0,335

Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP
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Obr. B1.2.1: Významné stacionární zdroje emisí, Praha, 2016

Obr. B1.2.2: Emise znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů (REZZO 1–3), Praha, 2016

* Včetně odhadu emisí z použití rozpouštědel u nesledovaných zdrojůREZZO 1 REZZO 2 REZZO 3
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Obr. B1.2.3: Celkové a měrné emise ze stacionárních zdrojů, Praha, 2008–2016

Pozn.: Od roku 2010 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 kli-
matickými 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 pa-
liv, 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 Městě po-
kračovalo rozšiřování PTS i do dalších oblastí Prahy a svůj provoz již ukončily plynové kotelny v Krči, Modřanech, 
Horních Počernicích, Horních Měcholupech, Petrovicích a oblasti Lhotka – Libuš. V roce 2012 byl vybudován 
tepelný napáječ Libeň – Holešovice pro přivedení tepla z PTS i do levobřežní části Prahy, zásobované doposud 
z teplárny Holešovice. Obnova tepelných rozvodů v horních Holešovicích včetně výstavby páteřního napáječe 
je naplánována na roky 2016–2018. Po dokončení projektu bude možné odstavit stávající parní zdroj. Útlum 
stávajícího parního zdroje Holešovice a ukončení jeho provozu tak přinese objektivní snížení emisí škodlivin do 
ovzduší.

V lokalitě Malešice – Kyje využívají někteří významní odběratelé dodávky tepla v technologické páře. Jedná se 
zejména o mlékárnu Pragolaktos a výrobce nealko nápojů společnost Coca-Cola Česká Republika, s.r.o. Těm jsou 
dodávky v průběhu roku zajišťovány ze zdroje ZEVO Malešice (Pražské služby a.s.). V době letních odstávek to-
hoto zdroje byly parovodní dodávky tepla zajišťovány černouhelnou teplárnou Malešice II. V důsledku přerušení 
provozu však bylo nutné vybudovat a zprovoznit záložní parní plynový zdroj o jmenovitém výkonu 17,2 MWt, 
který v době letních odstávek ZEVO Malešice zajišťuje od roku 2015 dodávky technologické páry. Umístění par-
ního zdroje bylo zvoleno přímo do areálu ZEVO Malešice zejména z důvodu minimalizace ztrát v parovodních 
rozvodech.

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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Spotřeba celkem 34 957 32 906 33 565 31 981 33 853 29 814 28 738 28 134 24 368 25 586 25 257

REZZO 1 - velké zdroje 18 910 17 614 18 141 16 630 16 470 13 664 13 377 12 693 10 944 13 276 12 161

REZZO 2 - střední zdroje 8 416 8 005 7 937 7 943 8 408 7 311 6 255 5 575 4 799 3 274 3 588

Dodávka tepla  
z napaječe EMĚ-Praha

7 631 7 287 7 487 7 408 8 975 8 839 9 106 9 866 8 625 9 036 9 508

Tuhá paliva 7 966 6 806 7 732 7 687 7 006 5 636 5 473 5 299 4 721 5 931 4 850

REZZO 1 - velké zdroje 7 809 6 686 7 642 7 597 6 919 5 577 5 416 5 258 4 695 5 931 4 850

REZZO 2 - střední zdroje 156 120 90 90 87 58 56 41 27 0 0

Kapalná paliva 412 169 160 212 163 184 93 57 73 69 80

REZZO 1 - velké zdroje 270 74 53 103 87 125 44 16 41 63 64

REZZO 2 - střední zdroje 142 96 107 109 76 59 49 41 32 6 16

Plynná paliva 18 948 18 645 18 186 16 675 17 709 15 155 14 066 12 912 10 948 10 550 10 818

REZZO 1 - velké zdroje 10 830 10 855 10 447 8 930 9 463 7 962 7 917 7 419 6 208 7 283 7 247

REZZO 2 - střední zdroje 8 118 7 790 7 739 7 745 8 245 7 194 6 149 5 493 4 740 3 268 3 571

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.2.4: Vývoj spotřeby paliv v kotelnách REZZO 1 a 2, Praha, 2006–2016
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B1.2.3 MOBILNÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ (REZZO 4 – DOPRAVA)
Vyhodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy pomocí modelových výpočtů je prováděno již řadu let pra-
videlně v dvouletých intervalech. Pro období mezi dvěma řádnými termíny vyhodnocení je provedeno emisní 
vyhodnocení pro stav s dopravními daty za rok 2016. Emise z automobilové dopravy pro oba uvedené časové 
horizonty (dopravní data za rok 2015 a 2016) byly stanoveny jednotným postupem, výsledky tak tedy odrážejí 
skutečnou změnu v produkci emisí z dopravy na území Prahy. Oba výpočty byly v souladu se zadáním provede-
ny pro automobilovou a leteckou dopravu.

B1.2.3.1 Emise z automobilové dopravy

Pro výpočet byl použit emisní model MEFA, a to v jeho nejnovější verzi MEFA-13. Model MEFA umožňuje zohled-
nit 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 emisních 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. Prv-
ních cca 5 km po startu vozidla se studeným motorem dochází v porovnání s normálním provozem ke zvýšené 
produkci 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. Například 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.

V případě hodnocení suspendovaných částic PM10 a PM2,5 byly vedle sazí, emitovaných přímo spalovacími mo-
tory do ovzduší (tzv. primární prašnost), vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími automobily (tzv. 
sekundární prašnost). Stanovení množství zvířených částic bylo provedeno aktuálně používanou metodikou 
MŽP.

Tab. 1.2.8.: Emise z automobilové dopravy na území Prahy (t.rok-1) – rok 2016
PM10 PM2,5 SO2 NOx CO HC VOC Benzen BaP

Osobní automobily 336,7 260,0 26,9 2 948,5 5 690,4 1 484,0 1 199,6 57,2 37,6

Lehké nákladní auto-
mobily

28,4 24,9 1,2 169,4 296,8 36,2 20,5 1,1 3,2

Těžké nákladní auto-
mobily

101,1 81,2 1,0 927,9 1 012,6 255,0 121,0 5,8 6,0

Autobusy 44,6 35,8 2,2 604,8 552,4 121,8 70,0 1,7 2,6

Resuspenze 3 297,3 797,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3

Liniové zdroje celkem 3 808,1 1 199,6 31,3 4 650,6 7 552,2 1 897,0 1 411,1 65,8 75,7

Tunely 53,1 25,6 1,3 220,8 254,5 53,2 30,9 1,9 2,8

Křižovatky + MÚK 79,2 25,1 1,7 150,8 1 062,7 26,7 16,1 1,8 1,2

Nádraží a terminály 
BUS

3,4 1,4 0,0 13,8 11,0 3,2 1,0 0,0 0,0

Garáže a parkoviště 14,8 5,6 0,4 41,9 79,5 31,0 28,2 1,1 0,3

Celkem 3 958,6 1 257,3 34,7 5 077,9 8 959,9 2 011,1 1 487,3 70,6 80,0

Zdroj: ATEM
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Tab. B1.2.9: Podíl jednotlivých skupin zdrojů na emisích z automobilové dopravy (%) – rok 2016
PM10 PM2,5 SO2 NOx CO HC VOC Benzen BaP

Osobní automobily 8,5 20,7 77,5 58,1 63,5 73,8 80,7 81,0 47,0

Lehké nákladní automobily 0,7 2,0 3,5 3,3 3,3 1,8 1,4 1,6 4,0

Těžké nákladní automobily 2,6 6,5 2,9 18,3 11,3 12,7 8,1 8,2 7,5

Autobusy 1,1 2,8 6,3 11,9 6,2 6,1 4,7 2,4 3,3

Resuspenze 83,3 63,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,9

Liniové zdroje celkem 96,2 95,4 90,2 91,6 84,3 94,3 94,9 93,2 94,6

Tunely 1,3 2,0 3,7 4,3 2,8 2,6 2,1 2,7 3,5

Křižovatky + MÚK 2,0 2,0 4,9 3,0 11,9 1,3 1,1 2,5 1,5

Nádraží a terminály BUS 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0

Garáže a parkoviště 0,4 0,4 1,2 0,8 0,9 1,5 1,9 1,6 0,4

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.

Obr. B1.2.5 a B1.2.6: Emise z dopravy – vybrané polutanty, rok 2016

Zdroj: ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
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Jak je zřejmé z uvedených hodnot, byl zaznamenán v posuzovaném období mírný pokles v případě primárních 
emisí téměř všech znečišťujících látek. Důvodem je obměna vozového parku, která převáží nad velmi mírným 
nárůstem dopravního výkonu na posuzované komunikační síti. Výjimkou jsou emise benzo[a]pyrenu, kde je vliv 
obměny vozového parku velmi malý a celkový nárůst intenzit dopravy tak převáží. V případě resuspenze došlo 
k nárůstu emisí u všech tří sledovaných látek, neboť zde se obměna vozového parku nikterak neprojeví.

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.

B1.2.3.2 Emise z letecké dopravy

Kromě automobilové dopravy jsou do výpočtu zahrnuty též emise z dopravy letecké, resp. z Letiště Václava Havla 
Praha. Přehled o celkové emisní bilanci uvádí tab. B1.2.11. V případě letecké dopravy byl zaznamenán mírný ná-
růst množství emisí všech znečišťujících látek, který koresponduje s celkovým nárůstem objemu letecké dopravy. 
Jak je patrné z tab. B1.2.10, počet příletů a odletů se meziročně zvýšil o cca 6 %. 

Tab. B1.2.10: Počet pohybů letadel (přílety + odlety) na Letišti Václava Havla Praha v období let 2010–2016
Rok Přílety + odlety

2010 156 052

2011 150 717

2012 131 564

2013 131 564

2014 128 633

2015 125 437

2016 136 766

Zdroj: Letiště Praha, a. s.
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Tab. B1.2.11: Emise z letecké dopravy (t.rok-1) – rok 2016

NOx CO PM10 PM2,5 SO2 Benzen Benzen
Pohyby letadel 431,89 337,74 4,23 3,49 32,60 0,772 0,74
Přídavné palubní jednotky 3,65 4,53 0,01 0,01 0,13 0,003 0,00
Motorové zkoušky 4,04 3,96 0,04 0,04 0,46 0,007 0,01
Stáčení leteckého petroleje – – – – – 0,014 0,02
Pozemní obsluha letiště 40,68 20,51 6,38 4,54 0,03 0,101 –
Liniové zdroje v areálu letiště 6,26 11,20 8,13 2,36 0,04 0,127 0,11
Celkem 486,52 377,94 18,79 10,44 33,26 1,024 0,29

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

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 kli-
matu (IPCC). V ČR je proto od roku 2007 provozován Národní inventarizační systém (NIS) emisí skleníkových ply-
nů, jehož správu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav. Národní inventarizace emisí skleníkových plynů je 
prováděna podle mezinárodně standardizovaných metodik a je primárně určena pro plnění povinností vyplýva-
jících z přistoupení k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu. Mezinárodní jednání 
o pokračování Kjótského protokolu dospěla koncem roku 2015 k vyjednání tzv. Pařížské dohody, která by měla 
zajistit ochranu klimatického systému Země po roce 2020. Na úrovni EU byla přijata legislativa, která požaduje 
a nastavuje podmínky a pravidla pro tvorbu národních inventur, které jsou zaměřeny na území daného státu. Re-
gionální či lokální výpočty se pomalu prosazují do praxe v rámci mezinárodních  i národních aktivit, bohužel pro 
ně neexistuje jednotná metodika.

Při národní inventarizaci se sledují tyto skleníkové plyny: oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O), flu-
orid 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 a používání 
výrobků, 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 vyspě-
lých 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 2016 emise oscilují v rozmezí 7,3 až 8,6 mil. t CO2 ekv. Po přepočtu na obyvatele se 
emise pohybují na úrovni přibližně 5,9 až 7,0 t CO2 ekvivalent. V roce 2016 byly emise 6,75 t CO2 ekv. na obyvatele. 
Pokles emisí pozorovatelný mezi lety 2010 až 2014 se zastavil a v letech 2015 i 2016 došlo k výraznému nárůstu 
emisí. Největším podílem v roce 2016 přispěly emise z výroby elektřiny (39 %.), dále emise z dopravy (25 %), ze 
spalování zemního plynu (22 %) a z výroby dálkově dodávaného tepla (8 %). Nejvýznamnější vliv má nárůst emisí 
z výroby elektřiny a ze spalování zemního plynu. Stejně jako v roce 2015, tak i v roce 2016 se významně na nárůstu 
emisí z výroby elektrické energie podílejí dva faktory a to jak vyšší spotřeba elektrické energie, tak i vyšší emise na 
jednotku produkce. Toto bylo způsobeno vyšší výrobou elektrické energie v paroplynových elektrárnách (které 
při výrobě elektřiny emise skleníkových plynů generují) a nižší výrobou v jaderných elektrárnách (v nichž k pří-
mým emisím při výrobě elektrické energie nedochází).
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Tab. B1.2.12: Celková spotřeba paliv, elektrické energie a tepla na území hl. m. Prahy [TJ a TWh]
2001 2005 2010 2013 2014 2015 2016*

Zemní plyn a jiná plynná paliva kromě biomasy 36 803 33 866 29 244 26 974 30 427 31 397 34 067

Tuhá paliva kromě biomasy 7 832 6 826 5 688 5 299 4 721 5 931 4 850

Kapalná paliva kromě biomasy 792 237 174 80 90 87 100

Biomasa 612 863 820 913 782 1 876 1 876

Celková distribuovaná elektrická energie [TWh] 4 717 5 063 5 911 6 389 5 719 5 807 5 930

Dodané teplo 7 179 7 676 8 975 9 866 8 625 9 036 9 508

*) předběžné údaje

Zdroj: D. Vácha, O. Hrubý, ERU, ČSÚ

Tab. B1.2.13: Celkové emise skleníkových plynů na území hl. m. Prahy [tis. t CO2 ekv. ]
2001 2005 2010 2013 2014 2015 2016*

Zemní plyn a jiná plynná paliva kromě biomasy 2 056 1 892 1 634 1 507 1 689 1 743 1 891

Tuhá paliva kromě biomasy 735 637 537 510 444 558 456

Kapalná paliva kromě biomasy 60 18 13 6 7 6 7

Biomasa 0 0 0 0 0 0 0

Celková distribuovaná elektrická energie 3 055 2 899 3 090 2 996 2 559 3 037 3 369

Dodané teplo 887 1 058 1 151 949 620 687 722

Doprava (bez letecké a vodní) 1 457 1 779 2 028 1 886 1 958 2 029 2 107

Celkem 8 251 8 283 8 454 7 854 7 276 8 060 8 553

*) předběžné údaje

Zdroj: D. Vácha, CDV

Tab. B1.2.14: Měrné emise skleníkových plynů na území hl. m. Prahy  [t CO2 ekv. / obyvatel]
2001 2005 2010 2013 2014 2015 2016*

Zemní plyn 1,77 1,60 1,30 1,21 1,36 1,38 1,49

Tuhá paliva 0,63 0,54 0,43 0,41 0,36 0,44 0,36

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

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

Emise z výroby externí elektřiny 2,63 2,45 2,46 2,40 2,06 2,41 2,66

Emise z výroby externího tepla 0,76 0,90 0,92 0,76 0,50 0,55 0,57

Doprava 1,26 1,51 1,61 1,51 1,57 1,61 1,66

Celkem 7,11 7,01 6,72 6,30 5,85 6,40 6,75

*) předběžné údaje

Zdroj: D. Vácha, CDV, ČSÚ

Tab. B1.2.15: Průměrné emise na výrobu elektrické energie v ČR [g CO2/kWh]

2001 2005 2010 2013 2014 2015 2016*

Emisní faktor pro vyrobenou elektřinu v ČR 686 610 552 486 464 541 588

*) předběžný údaj

Zdroj: D. Vácha, ČSÚ
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Obr. B1.2.7: Měrné emise skleníkových plynů na území hl. m. Prahy, 2001, 2005–2016 [t CO2 ekv. / obyv.]

Zdroj: D. Vácha, CDV, MŽP, CSÚ

Obr. B1.2.8: Podíly kategorií zdrojů na emisích skleníkových plynů, Praha, 2016

Zdroj: D. Vácha, CDV
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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. Doplňující 
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 – Statistická ročenka hl. m. Pra-
hy, která sice udává spotřebu paliv a energie v 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 kapitole D. Pro výpočty musí být použity hodnoty energií získané pomocí výhřevnosti.

Aby bylo možné 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 energeti-
ky, 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 metodikou 
jako národní emise těchto plynů s využitím stejných emisních faktorů. Jak ukazuje tab. B1.2.13 a graf B1.2.8 hlavním 
zdrojem emisí ze spalovacích procesů je spalování zamního plynu, který v průběhu 90. let nahradil 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 roku 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 
katalyzátory. Vstupními údaji jsou: celková spotřeba paliv za daný rok, počet vozidel v dané kategorii, dopravní výko-
ny, průměrná spotřeba paliv, výhřevnost a emisní faktory. Do emisí z dopravy na území hl. m. Prahy jsou započítány 
kategorie: 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) 
s rozhodnutím Rady 97/101/ES, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů ze sítí a jednotlivých sta-
nic 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 2016 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 2016

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

O3

AOT40, vypočten z 1h 
hodnot v období květen 

– červenec

– – 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

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.
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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 2016 
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 2016 a zastoupení monitorujících or-
ganizací vystihuje obr. B1.3.1. 

Tab. B1.3.2: Přehled měřicích lokalit v Praze (stav 2016) 
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; PM1; NO; NO2; NOx; CO

ALEGD BZN

ALEG9 FIDAS

Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR ČHMÚ

ARIEA SO2; PM10; PM2,5; NO; NO2; NOx; O3

ARIE0 PM10; TK v PM10

ARIEP PAH

Praha 4 – Braník T/U/R ČHMÚ ABRAA PM10; NO; NO2; NOx

Praha 4 – Chodov B/U/RN ČHMÚ ACHOA 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

ARERA PM10; PM2,5; PM1; meteo

ARERK PM10

ARERP PAH

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 6 – Suchdol B/S/R ČHMÚ ASUCA PM10; O3; meteo

Praha 6 – Břevnov B/U/RN ČHMÚ ABREA 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
ZÚ Ústí, 

SZÚ

ASRO0 TK v PM10

ASRO5 TK v PM2,5

ASROA PM10; PM2,5; PM1; NO; NO2; NOx; meteo

ASROM PM10; PM2,5; NO2

ASROP PAH

Praha 10 – Vršovice T/U/R ČHMÚ AVRSA PM10
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Vysvětlivky:

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav  
ZÚ Ústí Zdravotní ústav se sídlem v Ústí n. L.  
SZÚ  Státní zdravotní ústav 
VOC těkavé organické látky 
PAH polycyklické aromatické uhlovodíky 
BZN benzen 
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 
9 měření distribuce počtu částic – FIDAS 
P měření PAH 
D pasivní dosimetr 
V měření VOC (benzen + další látky)

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

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 2016“.

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, 2016

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 2016 
nedošlo na žádné monitorovací stanici na území hl. m. Prahy k překročení imisních limitů stanovených legisla-
tivou. Nejvyšší hodinová koncentrace byla naměřena na stanici Praha 2 – Riegrovy sady (23,2 µg.m-3), kde byla 
zaznamenána i nejvyšší denní koncentrace (8,8 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 2016 na stanici Praha 6 – Riegrovy sady (2,6 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 2016 byl na stanicích, na kterých je SO2 na území Prahy měřen, v po-
rovnání s rokem 2015 zaznamenán pokles 4. nejvyšší 24h koncentrace, roční průměrná koncentrace byla pro 
oba roky shodná. 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, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace pLV
Max. hodinová koncen-

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

[µg.m-3]

1 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 0 23,2 13,0

2 Praha 4 – Libuš B/S/R 0 21,0 12,5

Pozn.: pLV – počet překročení limitní hodnoty (350 µg.m-3)

Zdroj: ČHMÚ

Tab. B1.3.4: Stanice s nejvyššími hodnotami 4. a maximální 24h koncentrace oxidu siřičitého, Praha, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace pLV
Max. 24h koncentrace 

[µg.m-3]
4. nejvyšší 24h koncentrace 

[µg.m-3]

1 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 0 8,8 7,9

2 Praha 4 – Libuš B/S/R 0 8,5 6,6

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, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace
Roční koncentrace  

[µg.m-3]

1 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 2,6

2 Praha 4 – Libuš B/S/R 2,4

Zdroj: ČHMÚ

Tab. B1.3.6: Vývoj ročních charakteristik koncentrace oxidu siřičitého, Praha, 2000, 2003–2016
[µg.m-3] LV 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

4. nejvyšší  
24h koncentrace

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

Pozn.: Údaje za výběr stanic charakteristických pro aglomeraci Praha, dlouhodobě sledovaných s požadovaným minimálním po-
čtem měření za roky 2000–2016: Praha 4 – Libuš, Praha 2 – Riegrovy sady.

Zdroj: ČHMÚ
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Obr. B1.3.2: Vývoj ročních charakteristik koncentrace oxidu siřičitého, Praha, 2000–2016

Obr. B1.3.3: Čtvrtá nejvyšší 24h koncentrace a 25. nejvyšší hodinová koncentrace oxidu siřičitého v letech 2006–2016

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-
pendovaných1 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)2.

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).3

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. V letech 2015 a 2016 pak byly zaznamenány opět nižší koncentrace. 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 2016 nebyl 24hodinový imisní limit PM10 překročen na žádné z 13 lokalit s dostatečným počtem dat pro 
hodnocení. Také roční imisní limit pro PM10 nebyl v roce 2016, podobně jako v předešlých letech, překročen na 
žádné z 13 lokalit, které byly relevantní pro vyhodnocení ročních koncentrací.

Vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5 je obecně dosahováno v chladném období roku, kdy 
dochází jak k vyšším emisím tuhých znečišťujících látek (TZL) v důsledku vyšší intenzity vytápění (včetně lokál-
ních topenišť) a vyšším emisím z dopravy, tak i k méně příznivým meteorologickým podmínkám pro rozptyl 
znečišťujících látek. 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 nebyl v roce 2016 překročen na žádné 
z pěti stanic s dostatečným počtem dat pro hodnocení. Nejvyšší koncentrace byly naměřeny na stanici Praha 5 
– Smíchov, která je klasifikována jako dopravní. Na této lokalitě je patrný vzestup průměrné roční koncentrace 
PM2,5, a to již od roku 2013 (včetně). K nárůstu ročních průměrných koncentrací PM2,5 v roce 2016 došlo i na stani-
ci Praha 2 – Riegrovy sady. Naopak na stanici Praha 2 – Legerova (hot spot) je viditelný trend poklesu roční prů-
měrné koncentrace, a to již od roku 2013 (včetně) – v roce 2016 nebyla na stanici poprvé naměřena nejvyšší roč-
ní koncentrace PM2,5 v aglomeraci Praha. K nepatrnému nárůstu koncentrací došlo na stanici Praha 5 – Stodůlky.

1 rozptýlených a pomalu sedimentujících
2 PÖSCHL, U., 2011. Gas–particle interactions of tropospheric aerosols: Kinetic and thermodynamic perspectives of multiphase 

chemical reactions, amorphous organic substances, and the activation of cloud condensation nuclei. Atmospheric Research. Vol. 
101, p. 562–573. [online]. [cit. 5. 9. 2014]. Dostupné z: 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]. Do-
stupné z: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-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: 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 24h limitu PM10, Praha, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace pLV
Max. 24h koncentrace  

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

[µg.m-3]

1 Praha 10 – Vršovice T/U/R 27 92,8 46,7

2 Praha 1 – nám. Republiky B/U/C 24 97,3 43,7

3 Praha 8 – Karlín T/U/C 24 83,0 43,8

4 Praha 10 – Průmyslová T/U/IC 23 84,3 45,0

5 Praha 9 – Vysočany T/U/CR 21 80,5 41,5

6 Praha 5 – Smíchov T/U/RC 14 80,0 42,4

7 Praha 2 – Legerova (hot spot) T/U/RC 13 84,9 39,6

8 Praha 5 – Stodůlky B/U/R 11 87,7 34,1

9 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 11 83,3 38,5

10 Praha 6 – Břevnov B/U/RN 9 71,8 32,5

11 Praha 8 – Kobylisy B/S/R 7 73,3 34,4

12 Praha 4 – Libuš B/S/R 7 67,1 33,4

13 Praha 6 – Suchdol B/S/R 7 67,0 36,6

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, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace Roční koncentrace [µg.m-3]

1 Praha 10 – Průmyslová T/U/IC 26,9

2 Praha 5 – Smíchov T/U/RC 26,5

3 Praha 8 – Karlín T/U/C 26,0

4 Praha 10 – Vršovice T/U/R 25,2

5 Praha 9 – Vysočany T/U/CR 24,6

6 Praha 2 – Legerova (hot spot) T/U/RC 23,1

7 Praha 1 – nám. Republiky B/U/C 22,7

8 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 21,7

9 Praha 6 – Suchdol B/S/R 20,5

10 Praha 5 – Stodůlky B/U/R 20,4

11 Praha 4 – Libuš B/S/R 19,6

12 Praha 6 – Břevnov B/U/RN 19,3

13 Praha 8 – Kobylisy B/S/R 19,3

Pozn.: imisní limit = 40 µg.m-3 
Zdroj: ČHMÚ

Tab. B1.3.9: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM2,5, Praha, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace
Roční koncentrace  

[µg.m-3]

1 Praha 5 – Smíchov T/U/RC 19,5
2 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 17,2
3 Praha 5 – Stodůlky B/U/R 16,5
4 Praha 2 – Legerova (hot spot) T/U/RC 16,1
5 Praha 4 – Libuš B/S/R 15,8

Pozn.: imisní limit = 25 µg.m-3 

Zdroj: ČHMÚ
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Tab. B1.3.10: Vývoj ročních charakteristik PM10, Praha, 2000, 2003–2016
[µg.m-3] LV 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Roční průměr 40 33,7 40,0 34,7 32,1 34,1 24,5 22,1 23,2 25,3 24,8 24,2 24,5 25,6 19,4 19,5

36. nejvyšší 24h 
koncentrace

50 63,7 70,1 59,1 53,7 53,0 40,5 33,8 38,5 46,4 45,5 41,6 42,5 43,8 32,5 33,9

Pozn.: Údaje za výběr stanic charakteristických pro aglomeraci Praha, dlouhodobě sledovaných s požadovaným minimálním po-
čtem měření za roky 2000–2016: Praha 8 – Kobylisy, Praha 4 – Libuš.

Zdroj: ČHMÚ

Tab. B1.3.11: Vývoj ročních charakteristik PM2,5, Praha, 2005–2016
[µg.m-3] LV 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Roční průměr 25 24,5 22,9 15,5 18,5 18,9 20,2 17,4 17,6 17,7 17,1 17,2 15,8

Pozn.: Údaje za výběr stanic charakteristických pro aglomeraci Praha, dlouhodobě sledovaných s požadovaným minimálním po-
čtem měření za roky 2005–2016: Praha 4 – Libuš.

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.3.4: Vývoj ročních charakteristik PM10, Praha, 2000–2016

Obr. B1.3.5: Vývoj ročních charakteristik PM2,5, Praha, 2005–2016

Zdroj: ČHMÚ

Zdroj: ČHMÚ
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Obr. B1.3.6: Třicátá šestá nejvyšší 24h koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 v letech 2006–2016

Obr. B1.3.7: Roční průměrné koncentrace PM2,5 v letech 2006–2016

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 2016 byla hodnota hodinového imisního limitu 200 µg.m-3 překročena pouze na dvou lokalitách z 10 
relevantních pro hodnocení. Jednalo se o stanice Praha 5 – Smíchov (dvě překročení) a Praha 2 – Legerova (hot 
spot) – jedno překročení. Hodinový imisní limit NO2 (200 µg.m-3) má povolený počet překročení 18x ročně a ne-
byl v roce 2016 překročen na žádné z výše uvedených 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. Hodi-
nový imisní limit zde nebyl překročen od roku 2012.

Roční imisní limit pro NO2 (40 µg.m-3) byl na území aglomerace Praha v roce 2016 překročen na dvou lokali-
tách z 10. Jednalo se o lokality Praha 2 – Legerova (hot spot) – roční průměrná koncentrace dosáhla hodnoty 
53,6 µg.m-3 a Praha 5 – Smíchov (43,5 µg.m-3). 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, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace pLV
Max. 1h koncentrace  

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

[µg.m-3]

1 Praha 5 – Smíchov T/U/RC 2 202,2 162,2

2 Praha 2 – Legerova (hot spot) T/U/RC 1 205,4 156,5

3 Praha 1 – nám. Republiky B/U/C 0 153,2 109,8

4 Praha 9 – Vysočany T/U/CR 0 150,5 111,9

5 Praha 8 – Karlín T/U/C 0 149,4 113,2

6 Praha 10 – Průmyslová T/U/IC 0 146,9 100,6

7 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 0 114,0 92,6

8 Praha 6 – Břevnov B/U/RN 0 108,3 82,1

9 Praha 4 – Libuš B/S/R 0 102,3 79,0

10 Praha 8 – Kobylisy B/S/R 0 89,5 69,8

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, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace
Roční koncentrace  

[µg.m-3]

1 Praha 2 – Legerova (hot spot) T/U/RC 53,6

2 Praha 5 – Smíchov T/U/RC 43,5

3 Praha 9 – Vysočany T/U/CR 35,5

4 Praha 10 – Průmyslová T/U/IC 32,0

5 Praha 8 – Karlín T/U/C 32,0

6 Praha 1 – nám. Republiky B/U/C 25,6

7 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 25,5

8 Praha 6 – Břevnov B/U/RN 24,3

9 Praha 8 – Kobylisy B/S/R 17,8

10 Praha 4 – Libuš B/S/R 17,6

Pozn.: imisní limit = 40 µg.m-3 

Zdroj: ČHMÚ

Tab. B1.3.14: Vývoj ročních charakteristik NO2, Praha, 2000, 2003–2016

[µg.m-3] LV 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Roční průměr 40 32,2 32,6 28,4 29,1 30,1 25,5 26,0 25,2 26,7 25,6 24,5 23,6 24,2 21,7 20,3

19. nejvyšší 1h 
koncentrace

200 91,6 121,4 108,0 103,4 116,2 95,4 93,9 94,6 101,3 99,3 89,5 87,5 96,7 86,3 80,5

Pozn.: Údaje za výběr stanic charakteristických pro aglomeraci Praha, dlouhodobě sledovaných s požadovaným minimálním po-
čtem měření za roky 2000–2016: Praha 8 – Kobylisy, Praha 4 – Libuš a Praha 2 – Riegrovy sady.

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.3.8: Vývoj ročních charakteristik NO2, Praha, 2000–2016

Zdroj: ČHMÚ



Praha – Životní prostředí 2016

B1 OVZDUŠÍ 

56

Obr. B1.3.9: Devatenácté nejvyšší hodinové koncentrace a roční průměrné koncentrace NO2 v letech 2006–2016

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 průmy-
slu a stavebnictví (železo a ocel a ostatní procesy), veřejná energetika a výroba tepla, výroba železa a oceli a otěry 
pneumatik a brzd ze silniční dopravy.

Na žádné z lokalit, které dosáhly v roce 2016 platného ročního průměru, nedošlo k překročení stanoveného imisní-
ho limitu. Nejvyšší koncentrace byla v roce 2016 naměřena na stanici Praha 5 – Řeporyje (9,1 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, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace
Roční koncentrace 

[ng.m-3]

1 Praha 5 – Řeporyje B/S/RA 9,1

2 Praha 10 – Šrobárova B/U/RC 6,6

3 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 6,4

4 Praha 10 – Šrobárova* B/U/RC 6,2

5 Praha 4 – Libuš B/S/R 6,2

6 Praha 4 – Libuš* B/S/R 5,3

* Měření v PM2,5

Pozn.: Imisní limit = 500 ng.m3 

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.3.10: Roční průměrné koncentrace olova v ovzduší v letech 2006–2016

Zdroj: ČHMÚ
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B1.3.3.5 Oxid uhelnatý (CO)

Antropogenním zdrojem znečištění ovzduší oxidem uhelnatým jsou procesy, kdy může docházet k nedokonalé-
mu spalování fosilních paliv. Jedná se především o dopravu a stacionární zdroje, zejména pak domácí topeniště.

V roce 2016 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 2016 na 
lokalitě Praha 2 – Legerova (hot spot) (1 279,9 µg.m-3).

Tab. B1.3.16: Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních 8h klouzavých průměrných koncentrací CO, Praha, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace
Max.8hod. koncentrace  

[µg.m-3]

1 Praha 2 – Legerova (hot spot) T/U/RC 1 279,9

2 Praha 4 – Libuš B/S/R 965,6

Pozn.: Imisní limit = 10 000 µg.m3 

Zdroj: ČHMÚ

Tab. B1.3.17: Vývoj ročních charakteristik CO, Praha, 2000, 2003–2016
[µg.m-3] LV 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Max. denní 
8h klouzavý 
průměr

10000 1 698 3 812 2 604 1 568 2 237 1 257 1 720 1 587 1 742 1 508 1 418 1 410 1 135 936 966

Pozn.: Údaje za stanici Praha 4 – Libuš, dlouhodobě sledované s požadovaným minimálním počtem měření za roky 2000–2016.

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.3.11: Vývoj ročních charakteristik CO, Praha 4 – Libuš, 2000–2016

Zdroj: ČHMÚ
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Obr. B1.3.12: Maximální denní 8h klouzavé průměrné koncentrace oxidu uhelnatého v letech 2006–2016

Obr. B1.3.13: Vývoj ročních charakteristik benzenu, Praha 4 – Libuš, 2005–2016

Zdroj: ČHMÚ

Zdroj: ČHMÚ
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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 2016 koncentrace benzenu sledovány na čtyřech lokalitách. Nejvyšší průměrná roční koncen-
trace byla v roce 2016 zaznamenána na dopravní stanici Praha 2 – Legerova (hot spot; 1,3 µg. m-3).

Tab. B1.3.18: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzenu, Praha, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace
Roční koncentrace   

[µg.m-3]

1 Praha 2 – Legerova (hot spot) T/U/RC 1,3

2 Praha 5 – Smíchov T/U/RC 1,2

3 Praha 1 – nám. Republiky B/U/C 1,1

4 Praha 4 – Libuš B/S/R 0,9

Pozn.: imisní limit = 5 µg.m-3 

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.3.14: Roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší v letech 2006–2016

1 EEA, 2013. Air quality in Europe — 2013 report. EEA Technical report 9/2013. Copenhagen: EEA. [online]. [cit. 5. 9. 2014]. Do-
stupné z: 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 2016 (v průměru za 3 roky 2014–2016) byl imisní limit pro přízemní ozon překročen na třech ze šesti hod-
nocených stanic na území aglomerace Praha. K překročení došlo na lokalitách Praha 6 – Suchdol (29krát), Praha 
4 – Libuš (28krát) a Praha 5 – Stodůlky (26krát), k překročení imisního limitu na třech lokalitách došlo poprvé 
od roku 2008. Nejnižší koncentrace byly naměřeny na dopravní stanici Praha 9 – Vysočany, což odpovídá vzniku 
přízemního ozonu a chodu jeho koncentrací.

Imisní limit na ochranu vegetace (expoziční index AOT40) nebyl v roce 2016 překročen na žádné lokalitě. K pře-
kročení na lokalitě Praha 6 – Suchdol docházelo každoročně od roku 2007, s výjimkou let 2013, 2015 a 2016. 
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 8h klouzavých průměrných koncentrací 
ozonu, Praha, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace n
ppLVn 

2014–2016

MAX8h-n 
2014–2016 

[µg.m-3]

MAXx-n 
2014–2016 

[µg.m-3]
x Platné roky

1 Praha 6 – Suchdol B/S/R 3 28,7 182,4 122,9 76 2014–2016

2 Praha 4 – Libuš B/S/R 3 28,3 187,7 122,7 76 2014–2016

3 Praha 5 – Stodůlky B/U/R 3 26,0 183,8 122,0 76 2014–2016

4 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 3 22,0 175,3 116,7 76 2014–2016

5 Praha 8 – Kobylisy B/S/R 3 14,7 160,7 109,3 76 2014–2016

6 Praha 9 – Vysočany T/U/CR 3 7,0 154,6 99,3 76 2014–2016

Pozn.:

n počet platných let pro výpočet

x x-tá max. denní 8h koncentrace

ppLVn průměrný počet překročení LV za n platných let

MAX8h-n nejvyšší max. denní 8h koncentrace za n platných let

MAXx-n nejvyšší x. max. denní 8h 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, 2000; 2005–2016

Stanice Klasifikace 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Praha 8 – Kobylisy B/S/R 4 0 16 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0

Praha 4 – Libuš B/S/R 12 4 10 5 0 0 0 0 6 3 2 29 0

Praha 1 – nám. Republiky B/U/C 1 0 0 0 0 0 0 0      

Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR      0 0 0 1 3 0 11 0

Praha 5 – Smíchov T/U/RC 0 0 0 1 0 0 0 0 0     

Praha 5 – Stodůlky B/U/R  0 19 4 0 0 2 0 6 0 0 30 0

Praha 6 – Suchdol B/S/R  1 24 10 0 0 3 0 2 9 1 28 0

Praha 6 – Veleslavín B/S/R 10 0 12 8 0 0 0 0 0     

Praha 6 – Veleslavín I/U/I         0 0    

Praha 9 – Vysočany T/U/CR 11 0 1 0 0 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 průměru.

Zdroj: ČHMÚ

Tab. B1.3.21: Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na předměstských stanicích, Praha, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace n
AOT40*  

[µg.m-3.h]
Platné roky

1 Praha 4 – Libuš B/S/R 5 17 153,3 2012–2016

2 Praha 6 – Suchdol B/S/R 5 17 104,0 2012–2016

3 Praha 8 – Kobylisy B/S/R 4 10 546,3 2012–2013, 2015–2016

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 2016 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 – Řeporyje (0,76 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, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace
Roční koncentrace  

[ng.m-3]

1 Praha 5 – Řeporyje B/S/RA 0,76

2 Praha 10 – Šrobárova B/U/RC 0,71

3 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 0,69

4 Praha 4 – Libuš B/S/R 0,44

5 Praha 10 – Šrobárova* B/U/RC 0,43

6 Praha 4 – Libuš* B/S/R 0,26

Pozn.: *) Měření v PM2,5; **) Imisní limit = 20 ng.m-3

Zdroj: ČHMÚ
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Obr. B1.3.15: Dvacáté šesté nejvyšší hodnoty maximálního 8hod. klouzavého průměru koncentrací ozonu 
v průměru za 3 roky v letech 2006–2016

Obr. B1.3.16: Roční průměrné koncentrace niklu v ovzduší v letech 2006–2016

Zdroj: ČHMÚ

Zdroj: ČHMÚ
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B1.3.3.9 Kadmium

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

Koncentrace kadmia byly v roce 2016 sledovány celkem na šesti lokalitách. Nejvyšší roční průměr byl v roce 2016 
zaznamenán na stanici Praha 5 – Řeporyje (0,19 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, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace
Roční koncentrace ** 

[ng.m-3]

1 Praha 5 – Řeporyje B/S/RA 0,19

2 Praha 10 – Šrobárova B/U/RC 0,15

3 Praha 10 – Šrobárova* B/U/RC 0,14

4 Praha 4 – Libuš B/S/R 0,14

5 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 0,14

6 Praha 4 – Libuš* B/S/R 0,12
Pozn.: *) Měření v PM2,5. **) Imisní limit = 5 ng.m-3

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.3.17: Roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší v letech 2006–2016

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 2016 sledovány celkem na šesti lokalitách. Nejvyšší roční průměr byl v roce 2016 
zaznamenán na stanici Praha 5 – Řeporyje (4,39 ng.m-3). Koncentrace arsenu na většině stanic v Praze dlouho-
době nepřekračují imisní limit. Výjimkou je již jmenovaná stanice Praha 5 – Řeporyje, na které je v rámci Prahy 
dosahováno nejvyšších nebo dokonce nadlimitních koncentrací. Roční průměrná koncentrace arsenu zde pře-
kročila imisní limit v letech 2007, 2008 a 2011.

Tab. B1.3.24: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací arsenu v ovzduší, Praha, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace
Roční koncentrace 

[ng.m-3]

1 Praha 5 – Řeporyje B/S/RA 4,39

2 Praha 10 – Šrobárova B/U/RC 1,31

3 Praha 10 – Šrobárova* B/U/RC 1,22

4 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 1,12

5 Praha 4 – Libuš B/S/R 1,06

6 Praha 4 – Libuš* B/S/R 0,88

Pozn.: Měření v PM2,5; 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 ně-
kterých dalších polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), jsou prokázány karcinogenní účinky na lidský or-
ganismus (IARC 2014)1. Příčinou jeho vnosu do ovzduší, stejně jako ostatních PAH, je jednak nedokonalé spalování 
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 2016 byl benzo[a]pyren v Praze sledován na třech lokalitách (Praha 4 – Libuš a Praha 10 – Šrobárova a Praha 2 
– Riegrovy sady). Imisní limit nebyl na žádné z výše uvedených lokalit překročen. V meziročním srovnání došlo opro-
ti roku 2015 k nárůstu koncentrací na stanici Praha 10 – Šrobárova a k poklesu na stanici Praha 4 – Libuš. Průměrná 
hodnota pro Prahu zůstala stejná jako v roce 2015. Koncentrace benzo[a]pyrenu v období od roku 2005 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 kromě let 2015 a 2016 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, 2005–2016

[ng.m-3] LV 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Roční 
průměr

1,00 1,53 2,18 1,13 1,21 1,11 1,02 1,05 0,99 1,11 1,01 0,79 0,79

Pozn.: Údaje za výběr stanic charakteristických pro aglomeraci Praha, dlouhodobě sledovaných s požadovaným minimálním po-
čtem měření za roky 2005–2016: Praha 4 – Libuš a Praha 10 – 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: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf.
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Obr. B1.3.18: Roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší v letech 2006–2016

Obr. B1.3.19: Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu v ovzduší v letech 2006–2016

Zdroj: ČHMÚ

Zdroj: ČHMÚ
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Obr. B1.3.20: Vývoj ročních charakteristik benzo[a]pyrenu, Praha, 2006–2016

Zdroj: ČHMÚ 

Obr. B1.3.21: Měsíční průměry koncentrací benzo[a]pyrenu v letech 2007–2016

Tab. B1.3.26: Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu, Praha, 2016

Poř. č. Lokalita Klasifikace
Roční koncentrace

[ng.m-3]

1 Praha 10 – Šrobárova B/U/RC 0,81

2 Praha 4 – Libuš B/S/R 0,77

3 Praha 2 – Riegrovy sady B/U/NR 0,73

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 2000–2016

Dlouhodobý trend vývoje znečištění oxidem siřičitým, částicemi PM10, oxidem dusičitým a oxidem uhelnatým 
v aglomeraci Praha za období 2000–2016 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), B1.3.8 (NO2), B1.3.11 (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.

Ve 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 
podmínek 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 2016 oproti roku 2015 nepatrně 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 2007–2016

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 2016 vymezeny na 56,1 % území 
aglomerace Praha (v roce 2015 na 41,9 %). 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.

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.
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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 2015 oblasti s překročením imisních limitů  stanovených bodem 1 zákona 
č. 201/2012 Sb. (dříve tzv. OZKO) nezahrnovaly žádné území aglomerace Praha (v roce 2014 na 6 %, v roce 2013 
na 1 % a 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.

Obr. B1.3.22: Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu 
zdraví, 2015 a 2016 

2015                    2016

Zdroj: ČHMÚ

B1.3.3.14 Index kvality ovzduší na stanicích v aglomeraci Praha v roce 2016

IIndex 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. až 30. 9.) hodinnových 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 hodinové průměrné 
koncentrace, protože lépe vystihují aktuální stav (meze pro hodinové koncentrace byly odvozeny na základě 
statistické analýzy mezi 24hodinovými a hodinovými 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 2016 byl IKO vyhodnocen na celkově pěti stanicích. Jednalo se o čtyři stanice městské či předměstské 
pozaďové (Praha 2 – Riegrovy sady, Praha 4 – Libuš, Praha 6 – Suchdol a Praha 8 – Kobylisy) a jednu stanici do-
pravní (Praha 9 – Vysočany). Na těchto stanicích (s výjimkou stanice Praha 6 – Suchdol, kde došlo k ukončení 
měření NO2 a SO2 k 31. 12. 2015) 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, 
je znázorněna v grafech (obr. B1.3.23). Zastoupení jednotlivých kategorií IKO na uvedených stanicích je pak pre-
zentováno i v mapě (obr. B1.3.24).

Index kvality ovzduší pro jednotlivé stanice byl vyhodnocen pouze v případě (s výjimkou stanice Praha 6 – Such-
dol), že byla v dané hodině dostupná měření všech tří hlavních sledovaných látek, tedy oxidu dusičitého (NO2), 
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suspendovaných částic PM10 a přízemního 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. B1.3.23, 
tyto látky nejsou určující pro hodnotu IKO).

Na všech stanicích byl splněn cíl pro kvalitu údajů získaných posuzováním úrovně znečištění, tj. minimální 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. stupeň 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 2016
Stanice Klasifikace Sběr údajů Měřené znečišťující látky, jejichž koncentrace byly použité pro výpočet IKO

Praha 2-Riegrovy sady městská 91 % PM10, O3, NO2, SO2

Praha 4-Libuš předměstská 91 % PM10, O3, NO2, SO2, CO

Praha 6-Suchdol předměstská 95 % PM10, O3

Praha 8-Kobylisy předměstská 93 % PM10, O3, NO2, 

Praha 9-Vysočany dopravní 93 % PM10, O3, NO2, 

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 převažovala 
v roce 2016 dobrá a uspokojivá kvalita ovzduší (odpovídající 2. a 3. stupni IKO). Vyhovující a špatná kvalita ovzdu-
ší (odpovídající 4. a 5. stupni IKO) se vyskytovala převážně v chladném období roku v důsledku zvýšených kon-
centrací PM10 nebo (v menší míře) v letních měsících v důsledku zvýšených koncentrací O3. Velmi špatná kvalita 
ovzduší (odpovídající 6. stupni IKO) nebyla zaznamenána na žádné stanici.

Praha 2 – Riegrovy sady

Na městské stanici Praha 2 – Riegrovy sady byly v roce 2016 standardně měřeny suspendované částice PM10, 
NO2, O3 a SO2. Kvalita ovzduší byla na této lokalitě ovlivněna zejména PM10, NO2 a O3. Koncentrace SO2 vždy 
nabývaly hodnot, které odpovídají velmi dobré kvalitě ovzduší. Velmi dobrá kvalita ovzduší byla zaznamenána 
v 17,7 % hodnocených hodin během roku 2016. Dobrá (44,2 % hodin) a uspokojivá (34,0 %) kvalita ovzduší pře-
važovaly. Vyhovující kvalita ovzduší byla vyhodnocena pro 3,8 % hodin, špatná pro 0,4 % hodin. Velmi špatná 
kvalita ovzduší nebyla na této stanici během roku 2016 zaznamenána.

Praha 4 – Libuš 

Na předměstské stanici Praha 4 – Libuš byly v roce 2016 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 
ve všech případech nabývaly hodnot, které odpovídají velmi dobré kvalitě ovzduší. Velmi dobrá kvalita ovzduší 
byla na této stanici zaznamenána ve 28,0 % hodnocených hodin během roku 2016. Dobrá (35,5 % hodin) a uspo-
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kojivá (32,1 %) kvalita ovzduší převažovaly. Vyhovující kvalita ovzduší byla zaznamenána v 4,1 % hodin, špatná 
v 0,4 % hodin. Velmi špatná kvalita ovzduší nebyla na této stanici během roku 2016 zaznamenána.

Praha 6 – Suchdol 

Na předměstské stanici Praha 6 – Suchdol byly v roce 2014 standardně měřeny pouze suspendované částice 
PM10 a O3 (měření NO2 a SO2 bylo ukončeno 31. 12. 2015). Kvalita ovzduší byla na této lokalitě ovlivněna oběma 
látkami (PM10 a O3). Velmi dobrá kvalita ovzduší byla zaznamenána ve 29,2 % hodnocených hodin během roku 
2016. Na této stanici taktéž převažovala dobrá (31,9 % hodin) a uspokojivá (33,7 %) kvalita ovzduší. Vyhovující 
byla zaznamenána v 4,9 % hodin, špatná v 0,2 % hodin. Velmi špatná kvalita ovzduší nebyla na této stanici bě-
hem roku 2016 zaznamenána. 

Praha 8 – Kobylisy 

Na předměstské stanici Praha 8 – Kobylisy byly v roce 2016 standardně měřeny suspendované částice PM10, NO2 
a O3. Velmi dobrá kvalita ovzduší byla zaznamenána ve 25,2 % hodnocených hodin během roku 2016. Převažo-
vala dobrá (44,5 % hodin) a uspokojivá (28,5 %) kvalita ovzduší. Vyhovující byla zaznamenána ve 1,6 % hodin, 
špatná během 0,2 % hodin. Velmi špatná kvalita ovzduší nebyla na této stanici během roku 2016 zaznamenána.

Praha 9 – Vysočany

Na dopravní stanici Praha 9 – Vysočany byly v roce 2016 standardně měřeny suspendované částice PM10, NO2 
a O3. Velmi dobrá kvalita ovzduší byla zaznamenána v 10,8 % hodnocených hodin během roku 2016. Převažo-
vala dobrá (46,1 % hodin) a uspokojivá (39,6 %) kvalita ovzduší. Vyhovující byla zaznamenána ve 3,0 % hodin, 
špatná během 0,5 % hodin. Velmi špatná kvalita ovzduší nebyla v roce 2016 na této stanici zaznamenána. Vliv 
přízemního ozonu (O3) na kvalitu ovzduší není na dopravních stanicích tak výrazný jako na stanicích městských 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. B1.3.23: 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 2016 

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. B1.3.24: Index kvality ovzduší vypočítaný na základě koncentrací NO2, PM10 a O3 na jednotlivých stanicích 
v aglomeraci Praha v roce 2016 – zastoupení jednotlivých hodnot indexu

Zdroj: ČHMÚ

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 
analýza na plynovém chromatografu. Za rok je provedeno přes 100 analýz ovzduší k získání dat pro výpočet roč-
ního průměru. Výsledky analýz jednotlivých organických uhlovodíků jsou součásti imisní databáze Informační 
systém kvality ovzduší (ISKO).

Průměrné roční koncentrace většiny VOC na stanici Praha 4 – Libuš vykazují během 20 let monitoringu statistic-
ky významný sestupný trend, který reflektuje pokles emisí VOC jak v ČR, tak v celém středoevropském prostoru. 
Výjimkou je pouze isopren, který je přírodního původu a 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 situa-
cí, 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. 
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Z průběhu grafů je též patrné, že koncentrace vybraných uhlovodíků spolu korespondují – snížení nebo zvýšení 
koncentrací se projeví v celé skupině uhlovodíků.

Obr. B1.3.25: Koncentrace vybraných prekurzorů ozonu na stanici Praha 4 – Libuš, 2016

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 lokalitě 
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.

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 depo-
zice 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 90. 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.

Zdroj: ČHMÚ
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V tabulce B1.3.29 jsou uvedeny podrobné údaje za rok 2016. Vývoj roční mokré depozice pro vybrané ionty pak 
charakterizují grafy v obrázku B1.3.26.

Tab. B1.3.29: Kvalita srážek a atmosférická depozice, Praha 2016
Průměrné roční koncentrace*  
a další ukazatele

Praha 4 – Libuš
Roční depozice**  
a další ukazatele

Praha 4 – Libuš

Srážkový úhrn [mm] 566,8
Srážkový úhrn [mm] 566,8Vodivost [µS.cm-1] 15,0

pH 5,35 H+ [mg.m-2] 2,5
Na+ [µg.l-1] 109,4 Na+ [mg.m-2] 61,4
K+ [µg.l-1] 46,8 K+ [mg.m-2] 26,5
NH4

+ [µg.l-1] 998,0 NH4
+ [mg.m-2] 562,8

Mg2+ [µg.l-1] 27,0 Mg2+ [mg.m-2] 15,2
Ca2+ [µg.l-1] 257,4 Ca2+ [mg.m-2] 145,7
Mn [µg.l-1] 4,6 Mn [mg.m-2] 2,6
Zn [µg.l-1] 8,0 Zn [mg.m-2] 4,5
Fe [µg.l-1] 65,5 Fe [mg.m-2] 37,1
Pb [µg.l-1] 1,1 Pb [mg.m-2] 0,6
Cd [µg.l-1] 0,03 Cd [mg.m-2] 0,02
Ni [µg.l-1] 0,26 Ni [mg.m-2] 0,15
F- [µg.l-1] 17,2 F- [mg.m-2] 9,7
Cl- [µg.l-1] 224,4 Cl- [mg.m-2] 125,6
NO3

- [µg.l-1] 2 205,0 NO3
- [mg.m-2] 1 242,7

SO4
2- [µg.l-1] 1 244,7 SO4

2- [mg.m-2] 700,8

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

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.3.26: Vývoj roční mokré depozice hlavních složek na lokalitě Praha 4 – Libuš, 1991–2016

Zdroj: ČHMÚ
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B1.4 VYHODNOCENÍ SMOGOVÉHO A REGULAČNÍHO SYSTÉMU V PRAZE V ROCE 2016 

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. Smogová situace je definována a pravidla jejího 
vyhlašování jsou stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (konkrétně §10 a příloha č. 6). Pravidla 
vyhlašování a odvolávání, která platila v roce 2016, jsou uvedena v Tab. B1.4.1. Smogový varovný a regulační sys-
tém (SVRS) provozuje na základě pověření Ministerstva životního prostředí Český hydrometeorologický ústav 
(ČHMÚ). Oblasti reprezentativní stanice pro PM10, SO2 a NO2 jsou stanoveny Věstníky MŽP a pro O3 směrnicí 
ředitele ČHMÚ pro provádění SVRS na území ČR. V roce 2016 byl pro PM10, SO2 a NO2 v platnosti seznam zveřej-
něný ve Věstníku MŽP č. 10/2015. Pro O3 byl po celý rok v platnosti seznam upravený směrnicí ředitele ČHMÚ 
č. 2013/05. Aktuálně platný seznam oblastí a reprezentativních stanic je zveřejněn na internetových stránkách 
ČHMÚ (Tab. B1.4.2).

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 průběhu 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 (jen NO2)

Zdroj: ČHMÚ
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B1.4.2 SMOGOVÉ SITUACE V PRAZE
Na území hl. m. Prahy nebyla v roce 2016 vyhlášena žádná smogová situace ani regulace. Prahové hodnoty PM10, 
O3, NO2 a SO2 pro vyhlášení smogové situace či regulace (varování) nebyly překročeny na žádné reprezentativní 
stanici SVRS (ty však nezahrnují všechny stanice AIM v Praze). Nejvyšší naměřené hodnoty na stanicích SVRS 
v Praze v roce 2016 jsou uvedeny v Tab. B1.4.3.

Tab. B1.4.3: Nejvyšší naměřené hodnoty na reprezentativních stanicích SVRS 
Znečišťující látka Interval Hodnota [µg.m-3] Stanice Datum

Suspendované částice PM10 24 hodin 87,7 Praha 5 – Stodůlky 6. 1. 2016

Troposférického ozónu O3
1 hodina 173,2 Praha 6 – Suchdol 9. 9. 2016

Oxidu siřičitého SO2 1 hodina 23,2 Praha 2 – Riegerovy sady 8. 3. 2016

Oxidu dusičitého NO2 1 hodina 114,0 Praha 2 – Riegerovy sady 11. 9. 2016

Zdroj: ČHMÚ

B1.4.3 METEOROLOGICKÉ PODMÍNKY V PRAZE V ROCE 2016
Kromě vlastních zdrojů znečišťování ovlivňují kvalitu ovzduší také meteorologické podmínky. Mají vliv na množ-
ství emisí z antropogenních i přírodních zdrojů a určují rozptylové podmínky. Dále také ovlivňují tvorbu sekun-
dárních znečišťujících 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).

Rozptylové podmínky jsou určeny především stabilitou mezní vrstvy atmosféry a rychlostí proudění. Čím větší je 
stabilita mezní vrstvy, tím méně dochází k vertikálnímu promíchávání vzduchu. Stabilita mezní vrstvy je určena 
především průběhem teploty s výškou: při nejstabilnějších situacích teplota vzduchu s výškou roste (inverzní 
zvrstvení), při nestabilním zvrstvení teplota s výškou klesá rychleji, než by odpovídalo běžným podmínkám v at-
mosféře. Jedna z možností, jak číselně vyjádřit rozptylové podmínky, je tzv. ventilační index (VI), který odpovídá 
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 podmín-
kami neznamená nutně vysoké koncentrace znečišťujících látek. Opačně lze ale říci, že k výraznému a plošně 
rozsáhlému překračování imisních limitů suspendovaných částic PM10 dochází téměř výhradně za mírně nepří-
znivých (1 100 < VI ≤ 3 000) a nepříznivých rozptylových podmínek (1 100 ≤ VI).

V roce 2016 panovaly v Praze v porovnání s dlouhodobým průměrem 2007–2015 mírně zlepšené rozptylové 
podmínky (Obr. B1.4.2). K výraznějšímu poklesu výskytu nepříznivých rozptylových podmínek došlo v únoru, 
březnu, říjnu a listopadu (Tab. B1.4.4). Naopak pokles dobrých podmínek nastal pouze v prosinci. Nejvíce dob-
rých rozptylových podmínek se vyskytovalo v únoru, květnu a srpnu (> 90 %), naopak nejméně v prosinci (48 %) 
(Obr. B1.4.3).

Tab. B1.4.4: Rozdíl procentuálního zastoupení rozptylových podmínek v roce 2016 a průměru za období 
2007–2015 v Praze

Rozptylové pod-
mínky

Rok
Měsíc

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Dobré RP 11,7 12,3 37,1 8,5 13,0 12,2 4,1 3,2 26,2 10,4 13,8 13,6 -13,3

Mírně nepříznivé RP -7,0 -13,4 -22,1 -1,3 -14,4 -11,5 -3,3 -0,7 -25,1 -9,6 2,0 6,0 9,0

Nepříznivé RP -4,6 1,0 -15,0 -7,2 1,5 -0,7 -0,7 -2,5 -1,1 -0,7 -15,9 -19,5 4,3

Pozn.: Změny větší jak ±5 % jsou zvýrazněny. Hodnoty vychází z denních průměrů ventilačního indexu počítaného modelem ALADIN.

Zdroj: ČHMÚ
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Obr. B1.4.1: Procentuální změna v zastoupení rozptylových podmínek v Praze v roce 2016 oproti průměru 
2007–2016 (posuzováno ventilačním indexem VI)

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.4.2: Srovnání procentuálního zastoupení rozptylových podmínek v Praze v roce 2016 a dlouhodobému 
průměru 2007–2016

Zdroj: ČHMÚ

Obr. B1.4.3: Roční chod procentuálního výskytu rozptylových podmínek v Praze v roce 2016

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“, 
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 2016“ 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 hl. m. Prahy z pohledu sedmi 
znečišťujících látek: oxidu siřičitého, oxidu dusičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, benzenu, suspendova-
ných částic PM10 a suspendovaných částic PM2,5.

Z výsledků hodnocení vyplývá, že pro období roku 2016 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.

Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého 

 • Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2, nad hranicí 40 µg.m-3, byly vypočteny u cementárny 
Radotín, lokálně v centrální části města (ulice Wilsonova, Legerova), podél Jižní spojky v prostoru Spořilova 
nebo u výjezdu ze Strahovského tunelu (ulice Patočkova).

 • Hodnoty překračující 30 µg.m-3 jsou patrné prakticky v celé centrální části Prahy a podél dalších komunikací 
s vyššími intenzitami automobilové dopravy, například podél Jižní spojky, ulice 5. května a navazující Brněn-
ské, v okolí Barrandovského mostu, dále pak v okolí cementárny Radotín a v oblasti letiště Václava Havla na 
Ruzyni.

 • Hodnoty mezi 25 a 30 µg.m-3 byly vypočteny v širším centru, podél Pražského okruhu v jihozápadní části 
Prahy, v okolí Kbelské, Cínovecké, Strakonické a podél dalších významnějších komunikací na území města.

 • Oproti roku 2015 došlo jen k velmi mírným změnám v imisní zátěži. Nejvyšší nárůst byl vypočten na úrovni 
okolo 1 µg.m-3, a to podél několika nejvýznamnějších komunikací (Brněnská, V Holešovičkách nebo jihozá-
padní úsek Pražského okruhu), pokles byl vypočten taktéž v řádu desetin µg.m-3, a to například podél ulic 
Strakonická, nebo v oblasti Smíchova či Krče a některých menších lokalit v centru města).

Průměrné roční koncentrace částic PM10

 • Z výkresu  je patrný výrazný vliv prašnosti z hlavních komunikací. Nejvyšší vypočtené hodnoty průměrných 
ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 jen zcela lokálně přesahují 40 µg.m-3 a byly vypočte-
ny podél Jižní spojky nebo SOKP, případně podél Olomoucké.

 • Hodnoty 30 až 40 µg.m-3 byly vypočteny v blízkém okolí nejvýznamnějších komunikací, a to zejména podél 
Silničního okruhu kolem Prahy, Brněnské, Jižní spojky, Olomoucké a lokálně v centru města.

 • Koncentrace 25 až 30 µg.m-3 lze naopak zaznamenat prakticky v celé centrální části Prahy a dále podél dalších 
významněji zatížených komunikací na území města.

 • Ve větší vzdálenosti od komunikací koncentrace klesají, zejména na okraji města lze zaznamenat hodnoty 
pod 20 µg.m-3.

 • Oproti roku 2015 došlo pouze k mírným změnám v imisní zátěže, zpravidla pod hranicí 1 µg.m-3. Vyšší nárůst 
byl zaznamenán pouze lokálně (do 2 µg.m-3) v nejbližším okolí několika úseků jihozápadní části Pražského 
okruhu či ulice Brněnské, pokles byl zaznamenán pouze lokálně (pod hranicí 0,5 µg.m-3) podél ulice Strako-
nické a v několika dalších, prostorově méně výrazných lokalitách).
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Průměrné roční koncentrace částic PM2,5

 • Z výkresu  je patrný výrazný vliv prašnosti na hlavních komunikací. Nejvyšší vypočtené hodnoty průměrných 
ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM2,5 lokálně přesahují 18 µg.m-3 a byly vypočteny podél 
nejvíce dopravně zatížených komunikací (například Jižní spojka, Brněnská, SOKP, Spořilovská, Olomoucká) 
a lokálně v centru města.

 • Koncentrace PM2,5 nad 16 µg.m-3 lze zaznamenat v širším území centra a podél hlavních dopravních tahů 
zejména v jižní polovině města. Kromě SOKP a Brněnské také podél Strakonické či podél ulici K Barrandovu.

 • Nejnižší koncentrace je možné očekávat ve větší vzdálenosti od dopravně zatížených komunikací a dalších 
zdrojů prašnosti, a to pod 14 µg.m-3, při hranici města lze zaznamenat i koncentrace pod 13 µg.m-3.

 • Oproti roku 2015 došlo pouze k mírným změnám v imisní zátěže, zpravidla pod hranicí 0,5 µg.m-3. Vyšší ná-
růst byl zaznamenán pouze lokálně (do 0,7 µg.m-3) v nejbližším okolí několika úseků jihozápadní části Praž-
ského okruhu či ulice Brněnské, pokles byl zaznamenán pouze lokálně (pod hranicí 0,1 µg.m-3) podél ulice 
Strakonické a v několika dalších, prostorově méně výrazných lokalitách).

Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu 

 • Nejvyšší koncentrace (nad 1,6 ng.m-3) byly zaznamenány v jihozápadní části území hl. m. Prahy, a to zejména 
v lokalitách Radotína, Slivence a Řeporyjí, kde se projevuje vliv lokálních topenišť.

 • Oblasti nacházející se v rozmezí hodnot 1,2 až 1,6 ng.m-3 byly zaznamenány v bezprostředním okolí oblas-
tí předchozích, dále pak v okolí Točné, Cholupic, Třebonic, ale také Kolodějí nebo Suchdola. Lokálně byly 
příspěvky v této výši vypočteny podél dopravně zatížených komunikací. Hodnoty nad 1 ng.m-3 jsou patrné 
v pásu na jihozápadním okraji území mezi výše zmíněnými lokalitami, dále podél frekventovaných komuni-
kací – Brněnské, Jižní spojky a lokálně v centru a dalších okrajových částech města (např. Horní Počernice, 
Kyje, Kobylisy, Čakovice, Královice a další).

 • V ostatních částech města koncentrace klesají pod 1 ng.m-3, nejnižší hodnoty lze zaznamenat pod 0,7 ng.m-3 
ve větší vzdálenosti od komunikací a zástavby.

 • Oproti roku 2015 došlo pouze k velmi mírným změnám v imisní zátěže, zpravidla pod hranicí 0,02 ng.m-3. Vyš-
ší nárůst byl zaznamenán pouze lokálně (do 0,05 ng.m-3) v nejbližším okolí několika úseků jihozápadní části 
Pražského okruhu či ulice Brněnské, pokles byl zaznamenán pouze lokálně (pod hranicí 0,01 ng.m-3) podél 
ulice Strakonické a v několika dalších, prostorově méně výrazných lokalitách).
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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 hl. m. Prahy 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 pří-
toků, 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 hydrometeo-
rologický ústav (databáze ARROW). Údaje o jakosti povrchových vod vychází z realizace tzv. Programů monito-
ringu povrchových vod, což zajišťují státní podniky Povodí, včetně Povodí Vltavy, s. p. 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 MHMP 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 2016 podprůměrný, průměrný roční průtok dosáhl 67,6 % dlouhodobého nor-
málu (Qa – profil 1690 Praha-Zbraslav), dále hlavní přítok Vltavy na území hlavního města – Berounka (Qa – profil 
1980 Berounka) byl rovněž z hlediska průtoku podprůměrný (66,3 % Qa). Stejně podprůměrný stav (67,4 % Qa) 
byl zaznamenán na profilu 2030 Vraňany – Vltava.

Tab. B2.1.1: Průměrné roční průtoky na vybraných profilech, 2007–2016

Profil
Qa (1986-

2010)*
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1690
Praha-Zbraslav – 
Vltava

103,7 67,4 98,4 118,0 144,0 88,5 92,9 165,6 69,1 58,6 70,1

2030 Vraňany – Vltava 152,4 121,0 113,0 161,0 196,0 144,0 134,1 236,9 101,0 84,9 101,0

1980
Beroun –  
Berounka

37,4 28,8 27,5 31,0 42,2 43,8 34,6 58,3 26,2 20,7 25,2

* Qa (1986–2010) – dlouhodobý průměr

Zdroj: ČHMÚ 

Obr. B2.1.1: Průměrné roční průtoky na vybraných profilech, 1986–2016

Zdroj: ČHMÚ
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Obr. B2.1.2: Průměrné měsíční průtoky na vybraných profilech, 2012–2016

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 pěti tříd. Jakost vody se klasifikuje na základě výsledků kontroly z delšího uce-
leného 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

Jakost povrchové vody lze hodnotit rovněž podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění, kdy jsou porovná-
ny zjištěné statistické hodnoty s normami environmentální kvality (dále jen „NEK“) příslušného ukazatele. Ukazatele 
mají stanoveny NEK zpravidla jako celoroční průměry, případně také maxima. Na grafech obr. B2.1.3 jsou znázorně-
ny průběhy průměrných ročních hodnot vybraných ukazatelů a jejich srovnání s příslušnou hodnotou NEK.
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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 pou-
žity údaje převzaté od státního podniku Povodí Vltavy. Zařazení sledovaných profilů do tříd jakosti podle  
ČSN 75 7221 bylo zpracováno na základě údajů za dvouleté období 2015–2016.

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; 2007–2016

Profil
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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 1,6 1,5

1045 Praha Podolí 2,4 2,8 2,0 2,2 3,0 2,6 2,5 2,6 2,0 2,0

1046 Libčice n.Vltavou 3,3 3,6 2,5 2,9 3,7 3,1 3,0 3,5 2,9 2,1

1090 Praha Lahovice 3,8 3,4 2,7 2,7 4,1 3,5 2,7 3,5 2,8 3,1

 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 18,8 17,9

1045 Praha Podolí 19,2 25,2 16,8 18,3 19,2 19,2 21,4 20,3 19,0 18,3

1046 Libčice n.Vltavou 19,3 17,8 18,2 19,1 20,0 19,9 22,2 21,8 20,7 18,7

1090 Praha Lahovice 22,9 18,8 19,3 18,2 22,6 23,0 19,2 21,3 19,1 20,4

 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 2,20 2,40 2,52

1045 Praha Podolí 2,38 2,42 2,60 3,59 3,56 2,62 3,34 2,30 2,34 2,58

1046 Libčice n.Vltavou 2,78 2,90 3,08 3,98 4,55 2,99 3,68 2,90 2,83 3,12

1090 Praha Lahovice 2,39 2,68 2,87 3,93 3,74 2,91 4,25 3,10 2,59 3,06

 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 <0,03 <0,03

1045 Praha Podolí 0,06 0,15 0,04 0,04 0,05 0,08 0,03 <0,03 <0,03 <0,03

1046 Libčice n.Vltavou 0,19 0,27 0,13 0,27 0,18 0,17 0,16 0,26 0,20 0,15

1090 Praha Lahovice 0,09 0,06 0,10 0,09 0,09 0,09 0,05 <0,03 0,04 <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 0,06 0,07

1045 Praha Podolí 0,08 0,30 0,08 0,07 0,10 0,09 0,09 0,09 0,07 0,08

1046 Libčice n.Vltavou 0,14 0,12 0,11 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,11 0,12

1090 Praha Lahovice 0,17 0,14 0,14 0,11 0,16 0,16 0,11 0,13 0,11 0,11

*) 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 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., 1995–2016
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Tab. B2.1.5: Třídy jakosti vod v povrchových tocích – Vltava, Berounka; 2015–2016

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 III

Elektrolytická konduktivita I I I II

Rozpuštěné látky při 105°C I I I I

Nerozpuštěné látky při 105°C I I II II

Kyslík rozpuštěný II I I I

Chem.spotř.kyslíku [CHSKMn] 0 II 0 0

Chem.spotř.kyslíku [CHSKCr] II II II II

Biochem.spotř.kyslíku [BSK5] II II III III

Uhlík organický celkový [TOC] II II III II

Absorbovatelné organické halogeny [AOX] III III 0 III

Dusík amoniakální I I II I

Dusík dusičnanový II II II II

Fosfor celkový II II II 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 II 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 I I I

Polychlorované bifenyly [PCB] II II II II

Suma PAU I II 0 II

C – kovy a metaloidy II II II II

Arsen II II II II

Chrom I I I I

Kadmium 0 0 0 I

Mangan II I 0 II

Měď I I I I

Nikl 0 0 0 I

Olovo 0 0 0 I

Rtuť 0 0 0 II

Zinek I I I II

Železo celkové I I 0 II

D – mikrobiologické a biologické ukazatele III IV IV IV

Saprobní index makrozoobentosu II 0 0 II

Chlorofyl-a III IV IV IV

Bakterie koliformní termotolerantní I I I I

Enterokoky intestinální I 0 0 I

VÝSLEDNÁ TŘÍDA JAKOSTI III IV IV IV

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 2015–2016

Zdroj: OCP MHMP 

B2.1.3.2 Hodnocení jakosti povrchových vod v drobných vodních tocích, vybraných rybnících a nádržích

Kvalita povrchových vod byla v období 2016–2017 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. B2.1.7 a dále teplota a pH). V 33 profilech bylo sledování kvality povrchových vod 
prováděno s frekvencí jedenkrát za 2 měsíce. V 5 významných závěrových profilech větších toků (Rokytka, Botič, 
Kunratický potok, Dalejský potok a Litovicko-Šárecký potok) bylo sledování kvality vod prováděno každý měsíc.

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

Jakost vody pro jednotlivé profily v období 2016–2017 byla klasifikována pro každý ukazatel zvlášť a to tak, že 
do klasifikace nebyla zahrnuta maximální změřená hodnota. Po eliminaci maximální koncentrace byla pro kaž-
dý ukazatel v dvouletí 2016–2017 určena výsledná třída podle druhé nejhorší (nejvyšší) koncentrace. Výjimkou 
bylo zatřídění ukazatele rozpuštěného kyslíku, kde byla nejprve ze souboru dat vyloučena minimální hodnota, 
a zatřídění bylo provedeno podle druhé nejnižší hodnoty saturace kyslíku.

Výsledná třída profilu za období 2016–2017 byla stanovena podle nejvyšší třídy, tedy podle kvalitativně nejhor-
šího ukazatele. V případě, že bylo zjištěno, že vysoké koncentrace nejhoršího ukazatele nejsou způsobeny antro-
pogenním znečištění, ale přírodními podmínkami v povodí (vodivost, sírany a mangan), pak byl tento ukazatel 
vyloučen z hodnocení výsledné třídy profilu a výsledná třída profilu byla stanovena podle nejhoršího ukazatele 
antropogenního znečištěním toku.
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Z výsledného zatřídění sledovaných 38 profilů na území hl. m. Prahy vyplývá, že žádný profil nebyl zatříděn do  
I. třídy. Do II. třídy byl zatříděn 1 profil, do III. třídy 13 profilů, do třídy IV. 19 profilů, což představuje 50 % sledo-
vaných profilů, a do V. třídy 5 profilů, což představuje 13 % sledovaných profilů.

Tab. B2.1.6: Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů – drobné vodní toky (vybrané profily), 2009–2016

Profil
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

BO12c Botič – ústí 4,4 5,1 4,0 4,1 4,4 4,2 4,5 4,1

DA15d Dalejský potok – ústí 2,0 2,0 2,7 2,4 2,2 2,5 3,2 1,6

KU14d Kunratický potok – ústí 2,8 4,2 4,0 4,9 5,2 5,8 4,7 3,8

RO13d Rokytka – ústí 4,7 5,4 4,3 4,2 5,0 5,3 4,3 5,9

SA16e Litovicko-Šárecký potok – ústí 3,3 3,8 3,9 4,3 6,3 4,1 3,6 2,7

 Chemická spotřeba kyslíku dichromanem – CHSKCr [mg.l-1]

BO12c Botič – ústí 24,3 26,9 24,9 27,8 25,2 22,3 21,7 22,6

DA15d Dalejský potok – ústí 17,4 12,8 16,5 20,5 21,1 16,7 20,5 12,5

KU14d Kunratický potok – ústí 20,8 26,8 25,2 31,7 32,2 30,9 27,2 22,3

RO13d Rokytka – ústí 36,6 30,8 24,9 29,9 31,0 26,4 28,9 31,4

SA16e Litovicko-Šárecký potok – ústí 23,2 25,3 21,8 31,4 31,5 21,6 22,4 19,5

 Dusík dusičnanový – N-NO3 [mg.l-1]

BO12c Botič – ústí 4,19 5,34 4,78 3,09 4,77 3,02 2,63 2,36

DA15d Dalejský potok – ústí 5,01 5,32 5,66 5,56 5,91 4,64 4,54 4,34

KU14d Kunratický potok – ústí 3,56 4,73 3,36 1,82 3,47 2,06 1,74 1,71

RO13d Rokytka – ústí 2,95 4,48 3,55 2,94 4,06 2,27 2,62 2,68

SA16e Litovicko-Šárecký potok – ústí 4,14 3,66 5,17 4,69 5,10 4,12 4,13 3,74

 Dusík amoniakální – N-NH4 [mg.l-1]

BO12c Botič – ústí 0,43 0,44 0,10 0,25 0,13 0,11 0,39 0,40

DA15d Dalejský potok – ústí 0,19 0,10 0,05 0,23 0,06 0,09 0,04 0,05

KU14d Kunratický potok – ústí 0,08 0,18 0,06 0,07 14,66 0,09 0,07 0,09

RO13d Rokytka – ústí 0,36 0,36 0,16 0,19 0,23 0,16 0,19 0,12

SA16e Litovicko-Šárecký potok – ústí 0,05 0,20 0,14 0,18 0,15 0,08 0,08 0,10

 Fosfor celkový [mg.l-1]

BO12c Botič – ústí 0,25 0,37 0,27 0,21 0,16 0,22 0,22 0,19

DA15d Dalejský potok – ústí 0,33 0,29 0,25 0,26 0,28 0,27 0,33 0,24

KU14d Kunratický potok – ústí 0,15 0,22 0,18 0,21 0,15 0,21 0,20 0,26

RO13d Rokytka – ústí 0,26 0,22 0,16 0,16 0,15 0,19 0,24 0,23

SA16e Litovicko-Šárecký potok – ústí 0,17 0,23 0,19 0,21 0,22 0,22 0,19 0,17

Zdroj: OCP MHMP 
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Obr. B2.1.5: Vývoj průměrných ročních hodnot vybraných ukazatelů – drobné vodní toky (vybrané profily)
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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
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Tab. B2.1.7: Vyhodnocení jakosti vod v povrchových tocích – drobné vodní toky (vybrané profily), 2016–2017, 
procentuální podíly zastoupení analýz spadajících do jednotlivých tříd jakosti
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BO12c/5 
Botič – 
ústí

I 0,0 87,0 95,7 0,0 26,1 60,9 87,0 60,9 4,3 34,8 4,3 82,6 95,7 100,0 100,0 82,7 57,6

II 13,0 13,0 4,3 52,2 39,1 17,4 8,7 30,4 43,5 60,9 95,7 17,4 4,3 0,0 0,0 13,0 25,8

III 87,0 0,0 0,0 43,5 34,8 21,7 0,0 8,7 47,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 15,8

IV 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

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

DA15d/4 
Dalejský 
potok – 
ústí

I 0,0 95,7 100,0 60,9 60,9 100,0 100,0 8,7 0,0 34,8 0,0 100,0 100,0 95,7 100,0 100,0 66,0

II 0,0 0,0 0,0 30,4 39,1 0,0 0,0 78,3 0,0 56,5 21,7 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 14,4

III 65,2 4,3 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 13,0 100,0 8,7 78,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4

IV 34,8 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 2,2

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

 KU14d/4 
Kunratic-
ký potok 
– ústí

I 0,0 87,0 95,7 8,7 8,7 47,9 95,7 91,3 0,0 13,0 0,0 34,8 91,3 100,0 100,0 82,7 53,6

II 0,0 13,0 4,3 43,5 60,9 39,1 4,3 8,7 43,5 78,3 34,8 65,2 8,7 0,0 0,0 13,0 26,1

III 56,5 0,0 0,0 43,5 30,4 13,0 0,0 0,0 47,8 8,7 65,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 16,8

IV 43,5 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5

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

SA16e 
Litovic-
ko-Šárec-
ký potok  
– ústí

I 0,0 61,0 100,0 26,1 13,0 56,5 95,7 26,1 0,0 26,1 0,0 87,0 91,4 100,0 100,0 91,3 54,7

II 0,0 30,4 0,0 56,6 69,6 34,8 4,3 69,6 47,8 73,9 56,5 13,0 4,3 0,0 0,0 8,7 29,3

III 78,3 4,3 0,0 13,0 17,4 8,7 0,0 4,3 52,2 0,0 43,5 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 14,1

IV 21,7 0,0 0,0 4,3 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

V 0,0 4,3 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

RO13d/7 
Rokytka 
– ústí

I 0,0 43,5 100,0 0,0 0,0 21,7 82,6 56,5 0,0 39,1 0,0 8,7 78,3 100,0 100,0 87,0 44,8

II 0,0 52,2 0,0 30,4 30,4 52,3 8,7 43,5 26,1 56,6 17,4 91,3 21,7 0,0 0,0 8,7 27,4

III 78,3 4,3 0,0 56,6 65,3 21,7 8,7 0,0 65,2 4,3 82,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 24,5

IV 21,7 0,0 0,0 13,0 4,3 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

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 2016–2017 (procentuální podíly zastoupení analýz spadajících do jednotlivých tříd jakosti – celkem)

Zdroj: OCP MHMP

Neznečištěná voda 

Velmi silně znečištěná voda 

Silně znečištěná voda

Znečištěná voda

Mírně znečištěná voda 

Bo
tič

Ku
nr

at
ic

ký
 p

.

Ro
ky

tk
a

D
ra

ha
ns

ký
 p

.
Či

m
ic

ký
 p

.

Pi
tk

ov
ic

ký
 p

.

M
ot

ol
sk

ý 
p.

Pr
ok

op
sk

ý 
p.

Ra
do

tín
sk

ý 
p.

Li
to

ve
ck

o-
Šá

re
ck

ý 
p.

D
al

ej
sk

ý 
p.

Lh
ot

ec
ký

 p
.

Li
bu

šs
ký

 p
.



Praha – Životní prostředí 2016

B2 VODA 

92

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 
skupiny Veolia Česká republika. 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 2016 bylo ve Středočeské vodárenské soustavě vyrobeno celkem 114,1 mil. m3 pitné vody. Z tohoto množ-
ství bylo předáno mimopražským odběratelům 19,9 mil. m3. V porovnání s rokem 2015 bylo vyrobeno o 0,5 mil. m3 
vody méně, tzn. pokles výroby vody o 0,4 %. Výroba vody byla na obdobné úrovní jako v roce 2015.

Nejvýznamnější podíl výroby vody pro zásobování Prahy zajišťuje úpravna vody Želivka (72,6 %), dále úpravny 
vody Káraný (16,0 %) a Sojovice (10,9 %). 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 2016 dodávala 
pitnou vodu v září při odstávce úpravny vody Želivka.

Pitnou vodou je zásobováno 1,28 mil. obyvatel hl. m. Prahy a dalších téměř 200 tisíc obyvatel v sousedních regionech.

Tab. B2.2.1: Vývoj výroby pitné vody v Praze, 2002–2016

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

2015 1 263 018 114 517 95 729 208

2016 1 276 213 114 061 94 149 202

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, 2000–2016
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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 108 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, 2000–2016

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. 2016 je cena vody v Praze 85,18 Kč/m3 včetně DPH (vodné: 46,75 Kč/m3 a stočné: 38,43 Kč/m3).

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 111 225 odběrových míst (fakturačních vodoměrů). Výjimkou je pouze 129 odběratelů, tj. 0,12 % 
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 systémů dohledu nad distribucí vody.

V roce 2016 dosahovaly ztráty pitné vody v distribuční síti 14,1 %. PVK soustavně vyvíjí činnosti pro další snižování 
ztrát vody a ve spolupráci s PVS navrhuje opatření k systémovému snižování ztrát vody.

Tab. B2.2.2: Vývoj ztrát vody v distribuční síti v Praze, 2003–2016
Rok Ztráty v distribuční síti [%] Rok Ztráty v distribuční síti [%]

2003 28,7 2010 21,6

2004 26,6 2011 21,1

2005 25,8 2012 21,3

2006 23,8 2013 20,3

2007 21,4 2014 17,3

2008 20,8 2015 17,6

2009 21,0 2016 14,1

Zdroj: PVK, a. s.
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Obr. B2.2.4: Ztráty vody v síti, 1990–2016

Distribuce vody na území Prahy je pro složitou konfiguraci terénu technicky velmi náročná. Pro dopravu vody je 
k dispozici 3 521 km vodovodních řadů (bez přípojek), z toho 3 501 km řadů pro rozvod pitné vody, 852 km vo-
dovodních přípojek, 49 čerpacích stanic a 66 vodojemů o celkovém využitelném objemu 566 288 m3. Vodovodní 
síť je rozdělena do 181 samostatných zásobních pásem, které dodávají vodu spotřebitelům.

Tab. B2.2.3: Distribuční síť pro zásobování pitnou vodou
Délka vodovodní sítě 3 521 km

Délka vodovodních přípojek 852 km

Počet vodovodních přípojek 113 605 ks

Počet havárií na vodovodních řadech a přípojkách 4 486 ks

Počet odběrových míst (vodoměrů) 111 225 ks

Počet čerpacích stanic 49 ks

Počet vodojemů 66 ks

Objem vodojemů 566 288 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 2016 odstraněno celkem 4 486 
havárií, z toho 2 423 tekoucích, což je o 182 méně, resp. o 214 tekoucích méně než v předchozím roce. Průměrná 
doba přerušení dodávky vody činila 10 hodin a 22 minut, tj. o 2 hodiny a 24 minut méně než v předchozím roce.

Z celkového množství bylo 59 havárií 1. kategorie (zásobování přerušeno pro více než 1 000 obyvatel) a 139 ha-
várií 2. kategorie. Nejčastější příčinou havárie (přes 90 % 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 2016 úpravna vody Podolí pitnou vodu spotřebitelům dodávala při odstávce 
úpravny vody Želivka v měsíci září.
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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 2016 vyrobila úpravna vody Káraný celkem (z podzemních zdrojů) 18,3 mil. m3 pitné vody. Na celkové 
výrobě pitné vody pro Prahu se úpravna vody Káraný v roce 2016 podílela 16,0 %. Úpravnu vody Káraný provo-
zuje PVK s výjimkou části umělé infiltrace (Úpravna vody Sojovice), kterou provozuje od 6. 11. 2013 společnost 
Vodárna Káraný, a.s. a PVK se podílí na dodávce vybraných služeb. V roce 2016 vyrobila úpravna vody Sojovice 
(z umělé infiltrace) 12,5 mil. m3 pitné vody. Na celkové výrobě pitné vody pro Prahu se úpravna vody Sojovice 
v roce 2016 podílela 10,9 %.

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 2016 vyro-
beno ve vodárně Želivka 82,8 mil. m3 pitné vody. Tento objem představuje 72,6 % z celkové výroby pitné vody 
Středočeské vodárenské soustavy. Meziročně zaznamenala tato úpravna vody snížení výroby o 0,5 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 provozují Pražské vodovody a kanalizace, a.s. průmyslový vodovod, 
sloužící k zásobení podniků v severovýchodní části Prahy užitkovou vodou. Čerpací stanice je situována na Li-
beňském 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 opětovně 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 2016 
činila 1 112 tis. m3 užitkové vody.

Tab. B2.2.4: Výroba vody společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s. v roce 2016

Úpravna pitné vody Výroba [tis.m3] Podíl na výrobě vody [%] Podíl na výrobě pitné vody %]

Želivka 82 832 71,9 72,6

Káraný 18 294 15,9 16,0

Sojovice 12 460 10,8 10,9

Podolí 475 0,4 0,4

Celkem pitná voda 114 061 99,0 100,0

Průmyslový vodovod 1 112 1,0 -

Celkem 115 173 100,0 -
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 2016 podíl na celkové výrobě pitné vody 16,0 %. Umělá infiltrace 
v úpravně vody Sojovice představovala podíl 10,9 %. Úpravna vody Želivka dosáhla v roce 2016 podílu 72,6 %. 
Úpravna Podolí se podílela 0,4 % při mimořádném provozu.

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 2016 činil 16,0 %.

Obr. B2.2.8: Časový průběh odběru vody z klasických zdrojů v Káraném, 1993–2016
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Obr. B2.2.9: Podíl podzemní vody na celkovém množství vyrobené pitné vody, 1986–2016

Obr. B2.2.10: Vývoj výšky hladiny vody ve vodárenské nádrži Švihov, 1993–2016
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Obr. B2.2.11: Podíl jednotlivých vodáren na celkové výrobě pitné vody, 1996–2016

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 požadavky 
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 čerpací 
stanice až ke kohoutku u spotřebitele přísně kontrolován. V rámci kontroly kvality pitné vody se stanovuje přes 
sto různých kvalitativních chemických, senzorických, fyzikálních, mikrobiologických a biologických parametrů. 
Do rozsahu sledovaných látek byly nově zařazeny také nerelevantní metabolity pesticidních látek alachlor, meto-
lachlor a metazachlor a současně se na výstupu z úpraven vody dodávajících pitnou vodu do pražské vodovodní 
sítě realizují také screeningové rozbory dalších pesticidních látek a jejich metabolitů, aby bylo potvrzeno, že pitná 
vody neobsahuje v nadlimitních koncentracích tyto cizorodé látky, které se do vodního řetězce dostávají ze ze-
mědělské činnosti. 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 2016 sledovaly kvalitu vyrobené a distribuované pitné vody u více než 6 000 vzorků. 
Vzorky byly průběžně odebírány z pražské distribuční sítě a také na úpravnách vody Želivka a Káraný, které záso-
bují Prahu a vybrané přilehlí oblasti pitnou vodou. Děje se tak z důvodu, aby byl pod kontrolou celý proces jímání, 
úpravy a distribuce pitné vody určené k lidské spotřebě.

Pro kontrolu kvality dodávané vody byly vzorky odebírány i po přerušení zásobování pitnou vodou. Po haváriích 
bylo odebráno 423 vzorků, u kterých bylo stanoveno 10 410 parametrů a z toho bylo 99,1 % parametrů vyhovují-
cích požadavkům Vyhlášky pro pitnou vodu. Po plánovaných opravách bylo odebráno 501 vzorků, u kterých bylo 
stanoveno 11 900 parametrů a z toho bylo 99,2 % parametrů vyhovujících.

Doplňující údaje o sledování kvality pitné vody

Proces výroby pitné vody byl v roce 2016 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, 
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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.

Program sledování kvality pitné vody na rok 2016 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: Skladba vzorků sledování kvality pitné vody v roce 2016 

Rok 2016 Podíl 

Program kontroly 35 %

Provozní kontrola sítě 30 %

Výluky a havárie 27 %

Stížnosti a reklamace 6 %

Vodojemy po čištění 2 %

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 2016 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. Agresivita želivské vody je snižo-
vána optimalizací dávky vápenného hydrátu na pH vody 8,0 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 roku 2004 také monitoring z hle-
diska triazinových pesticidů. Monitoring pesticidních látek a dalších polutantů je postupně doplňován o nově sledova-
né látky, včetně sledování metabolitů těchto látek. 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 opera-
tivně 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 příz-
nivými biogenními vlastnostmi. Tato podzemní voda vykazuje vyrovnaný obsah iontů, které pozitivně ovlivňují i orga-
noleptické 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. Od roku 2015 je tato artéská voda využívána jako zdroj pro mobilní balící linku, 
která produkuje vodu pro náhradní zásobování pitnou vodou v 2 l sáčcích a tato voda slouží jako doplněk zavedeného 
systému náhradního zásobování pitnou vodou v případě výluk a havárií vodovodní sítě.

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 dceřinou společností vlastníka Zdroj pitné vody Káraný 
a.s. Kontrola kvality vody je i nadále zajišťována zkušební laboratoří PVK. Systém břehové infiltrace a artézská 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 ke změně 
filtrační náplně a používá se kombinace antracitu a filtračního písku. V roce 2013 probíhal zkušební provoz rekonstruo-
vané části filtrace a jsou připraveny 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 2016 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 provozo-
vání úpravny a monitoringu jímacího území matematický model. Vzhledem k ohrožení zdrojů přirozené infiltrace du-
sičnany, 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 jednotli-
vých lokalitách, kde jsou situovány zdroje břehové infiltrace. Matematický model je na základě výsledků monitoringu 
aktualizován jednou za dva roky. V některých oblastech jímacího území, zejména tam, kde je provozováno zeměděl-
ské hospodaření, byly zjištěny koncentrace dusičnanů v surové jímané vodě v nadlimitních koncentracích. Pouze díky 
citlivému provozování nebyla dotčena výsledná kvalita vody z úpravny Káraný. Současně jsou do sledování zařazeny 
i pesticidní látky, které můžou do podzemních vod pronikat ze zemědělské činnosti.

Úpravna vody Podolí 

Úpravna Podolí slouží od konce roku 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 
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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.

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 
2016 nebylo zjištěno překročení limitní hodnoty chloroformu ani celkové sumy THM.

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 2016 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, 1996–2016
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Zdroj: PVK, a. s.

Želivka Káraný Podolí Vodojemy a sítě
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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 Generel 
zásobování vodou hl. m. Prahy. Generel řeší hlavní směry rozvoje vodárenského systému města, je jedním z pod-
půrných dokumentů pro řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy a Územního plánu hl. m. Pra-
hy. 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 2016 bylo dokončeno zpracování detailní fáze Generelu zásobování vodou území Ďáblice, Letňany, 
Kobylisy, Střížkov, Prosek, Bohnice, Troja, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves, Třeboradice, Čakovice a Miškovice 
(MČ Praha 8, Praha 9). 

Projekt zahrnuje zásobní pásma:

 • 106 GR Ládví III pro Ďáblice jih

 • 110 GR Ládví II přes RV U Václava pro Dolní Chabry

 • 114 GR Ládví II přes RV U Pazderek pro Staré Bohnice

 • 114-1 GR Ládví II přes RV U Pazderek a přes RV1 
Bohnická

 • 114-2 GR Ládví II přes RV U Pazderek a přes RV1 
Bohnická a přes RV2 Bohnická pro Staré Bohnice

 • 116 GR Ládví II přes RV U Prosecké školy pro Prosek

 • 117 GR Ládví III pro Březiněves

 • 121 GR Ládví II pro Bohnice

 • 121-1 GR Ládví II pro Bohnice přes RV Na Pazderce

 • 122 GR Ládví II přes RV Vysočanská pro Krocínku

 • 125 GR Ládví II pro Ďáblice sever

 • 130 GR Ládví III pro Čakovice a Staré Letňany

 • 135 GR Ládví II pro Staré Kobylisy

 • 136 GR Ládví II pro sídliště Kobylisy

 • 138 GR Ládví II pro sídliště Ďáblice a Prosek

 • 138-1 GR Ládví II pro sídliště Ďáblice a Prosek přes 
RV Ďáblická

 • 138-2 GR Ládví II pro sídliště Ďáblice a Prosek přes 
RV Stoupající

 • 139 GR Ládví II pro Čimice a Chabry

 • 155 GR Ládví III přes RV Schoellerova pro Třeboradice

 • 157 GR Ládví III přes RV Polabská pro Miškovice

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 Ďáblice, Letňany, Kobylisy, Střížkov, Prosek, Bohnice, Troja, Čimice, Dolní 
Chabry, Březiněves, Třeboradice a Čakovice 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., Metodika zpracování detailních hydraulických modelů zásobních pásem v Praze (v prostředku 
MIKE URBAN).

Podkladem modelu současného stavu byly i výsledky měrné kampaně. Na základě hydraulického modelu součas-
ného stavu zásobování vodou a shromážděných podkladů k územnímu rozvoji byl vytvořen hydraulický model 
výhledového stavu. Demografické podklady v území byly převzaty od Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
a projednány s městskými částmi. Projekt detailní fáze byl dokončen v roce 2016.
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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. 401/2015 Sb., které vstoupilo v účinnost 1. 1. 2016:

Tab. B2.3.1: Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění městských odpadních vod podle tabulky 1a k naří-
zení vlády č. 401/2015 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. 401/2015 Sb. (cca v 10 % hodnocení). Hodnoty „m“ jsou nepřekročitelné maximální koncentrace. Hodnoty „m*“ platí pouze při 
teplotách odpadní vody nad 12°C. Hodnoty „prům“ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok, které nesmí být pře-
kročeny.

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 nařízení vlády č. 401/2015 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. „citlivých oblastí“ a postupovat při jejich revizích každé čtyři roky i podle ekonomických možnos-
tí. Výhodu „postupovat 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. Stejné vymezení „citlivých 
oblastí“ převzalo i nové nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

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 zavedlo nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských od-
padních vod a jimi dosažitelné hodnoty jakosti vypouštěných odpadních vod. Tato úprava byla přenesena i do 
nově platného nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
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Tab. B2.3.3: Dosažitelné hodnoty koncentrací při použití nejlepší dostupné technologie podle přílohy č. 7 k naří-
zení vlády č. 401/2015 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 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

Emisní limity vypouštěného znečištění mohou být též stanoveny pomocí účinnosti čištění. To však může vo-
doprávní úřad povolit pouze za předpokladu, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a je dosaženo jeho 
dobrého stavu.  Užití nejlepší dostupné technologie má být požadováno 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 
vyžadovány správci toku a správci povodí pro všechny městské čistírny odpadních vod kromě Ústřední čistírny 
odpadních vod Praha.

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). V roce 2016 
se oslavilo výročí 110 let systematického čištění odpadních vod v Praze, které je datováno od zprovoznění Lin-
dleyovy Kanalizační čistírny v Bubenči v roce 1906.

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 27) a další dvě slouží pro letiště Václava Havla. Na obr. B2.3.1 je představen základní systém kanalizač-
ních sběračů ÚČOV Praha a povodí pobočných ČOV na území hl. m. Prahy.

Na čistírny je odkanalizováno též několik mimopražských obcí (Radonice, Přezletice, Kosoř, Chrášťany a část Si-
břiny). Naopak část území Suchdola je odkanalizována na ČOV Roztoky u Prahy. 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 (cca 1,27 mil. 
obyvatel). 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 tab. 
B2.3.4. 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 Pra-
ha, 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 2016

Počet obyvatel napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu cca 1,28 mil.

Délka stokové sítě 3 671 km

Délka kanalizačních přípojek 979 km

Počet kanalizačních přípojek 120 928 ks

Počet havárií na kanalizaci a přípojkách 3 913 (z toho 2 986 ucpávek a sedimentů)

Počet čerpacích stanic 322

Počet čistíren odpadních vod:
Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči 

(ÚČOV) + 20 pobočných čistíren

Množství vyčištěné odpadní vody, celkem 115 290 244 m3

   -  ÚČOV 107 494 226 m3 (93,2 %)

   -  pobočné ČOV 7 796 018 m3 (6,8 %)

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, 2007–2016

Obr. B2.3.3: Podíl čištěných odpadních vod na ÚČOV a pobočných ČOV v roce 2016

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 napo-
jení nově plánované zástavby v povodí pobočných ČOV Běchovice, Březiněves, Horní Počernice – Čertousy, Kbely, 
Královice, Lochkov, Miškovice, Sobín, Horní Počernice – Svépravice, Uhříněves – Dubeč, Újezd u Průhonic a Vinoř.
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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 součas-
nosti není, i přes provádění dílčích modernizací, schopna plnit požadavky nařízení vlády č. 401/2015 Sb. (původně 
61/2003 Sb.) v ukazateli celkového dusíku, a proto hl. m. Praha připravila její rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření. V ná-
vaznosti na plánovaný harmonogram výstavby předložený hl. m. Prahou vydal vodoprávní úřad dne 17. 12. 2012 
nové povolení k vypouštění z ÚČOV Praha na období 1. 7. 2013 – 31. 12. 2018 s méně přísnými emisními limity pro 
ukazatel celkového dusíku. Současně stanovil lhůtu pro dosažení limitů podle požadavků tehdy platného nařízení 
vlády č. 61/2003 Sb. do 31. 12. 2018.

Projekt celkové rekonstrukce a rozšíření ÚČOV je rozčleněn celkem do 8 dílčích stavebních etap, jenž budou dle prio-
rit důležitosti postupně realizovány v čase. Přednostními pro dosažení legislativních emisních standardů vypouštění 
jsou etapy 0001 – Nová vodní linka a 0007 – Nátoky na ÚČOV. K zahájení stavby etapy 0001 – nové vodní linky došlo 
dne 9. 10. 2015, po nabytí právní moci stavebního povolení. Zhotovitel stavby, kterým je sdružení celkem čtyř spo-
lečností, by dle smluvních podmínek měl dílo dokončit do 30 měsíců, tj. do 9. 4. 2018, včetně počáteční fáze zprovoz-
nění linky. Poté má následovat v délce trvání 12 měsíců předepsaný zkušební provoz stavby. V tomto období již musí 
čistit odpadní vody na limity stanovené vodoprávní povolením. Nová vodní linka bude dle předpokladů zpracovávat 
50 % odpadních vod přitékajících na ÚČOV a ve výhledu umožní komplexní rekonstrukci stávající čistící linky, kdy po 
dobu realizace této stavby převezme čištění celého objemu přítoku odpadních vod. Následně budou obě linky ÚČOV 
provozovány souběžně a očekává se, že zajistí odstraňování dusíku a fosforu na legislativně předepsané limity, jaké 
jsou platné pro tzv. „citlivé oblasti“, i při nejvyšším zatížení čistírny.

Primárním objektem etapy 0007 rámcového projektu celkové přestavby a rozšíření ÚČOV je stavba hlavní čerpací sta-
nice. Ta má v konečném provedení zajistit rozdělování odpadních vod mezi novou a stávající vodní linkou dle provoz-
ních potřeb. Tohoto stavu bude nicméně dosaženo až po realizaci nátokových labyrintů na ÚČOV (etap 0004 a 0005 
projektu), jež mají sloužit k soustředění veškerých odpadních vod právě na přítok hlavní čerpací stanice. Do termínu 
zprovoznění labyrintů mohou hlavní čerpací stanice a nová vodní linka zpracovávat pouze určitý podíl z celkového 
množství odpadních vod přitékajících na ÚČOV. Zbytek musí být nevyhnutelně stále čerpán současnými stanicemi 
a čištěn na stávající vodní lince ÚČOV. Stavba hlavní čerpací stanice byla zahájena 4. 1. 2016. V září byla realizována 
první dodávka a montáž hlavních technologických zařízení na nové vodní lince.

V rámci obnovy pobočných ČOV v roce 2016 proběhly výměny aeračních elementů na čistírně v Březiněvsi, v rege-
neraci na ČOV Zbraslav včetně opravy pojezdových drah dosazovacích nádrží. Z plánovaných investičních akcí bylo 
dokončeno zkapacitnění kalového hospodářství a výměna řídicího systému na ČOV Koloděje a rekonstrukce hrubé-
ho předčištění a čerpací stanice na ČOV Kolovraty. Probíhala rozsáhlá rekonstrukce ČOV Miškovice. Dále probíhala 
projektová příprava pro intenzifikaci ČOV Horní Počernice – Čertousy a Královice a výběr zhotovitele pro rekonstrukci 
ČOV Nedvězí.

Hodnocení provozu ÚČOV

Oproti roku 2015 s jeho haváriemi vodní linky i kalového hospodářství byl rok 2016 na ÚČOV Praha podstatně méně 
problematický. Nejvíce kalamitní situace se odehrávala od září do listopadu a její příčinou byla kombinace soubě-
hu plánovaných odstávek, mimořádných vnějších zásahů do chodu čistírny a zhoršující se funkce některých tech-
nologických uzlů. V polovině září byl zaznamenán masivní přítok neznámé hydrofobní bělavé látky, která zhoršila 
stav usazovacích nádrží, u některých došlo k zahnití. O měsíc později postoupila kalamitní situace do biologického 
stupně, aktivovaný kal začal vykazovat nebývale nízký kalový index, rozpadaly se vločky a objevila se pěna tvořená 
mrtvým rozpadlým kalem. Souběžně s těmito problémy vodní linky začaly vyhnívací nádrže pěnit a jejich teplota 
klesala pod přijatelnou mez. Část směsného surového kalu bylo nutno odklonit z vyhnívacích nádrží, odvodňovat 
a následně hygienizovat vápněním. V reakci na kritický stav byla na konci měsíce října roku 2016 v provozu kalového 
hospodářství ÚČOV vyhlášena havárie II. kategorie. Vápnění odvodněného směsného surového kalu probíhalo až do 
konce roku, výše popsané potíže se podařilo eliminovat do poloviny listopadu. Díky opatřením provozovatele se tato 
kalamitní situace obešla bez ovlivnění kvality vody v recipientu Vltava. Po dobu zhoršeného stavu bylo zaznamenáno 
pouze jednorázové překročení limitu „p“ v ukazateli NL, kdy koncentrace NL na odtoku dosáhla 25,4 mg/l.

Obdobně jako v předchozích letech probíhaly v roce 2016 na objektech technologických zařízení ÚČOV nezbytné 
opravy a několik větších či menších investic na jejich obnovu a rekonstrukci. Největším zásahem byla výměna do-
žilých úseků potrubí a dvou průtokoměrů vratných kalů ze starých dosazovacích nádrží DN 1 až 8 na přelomu října 
a listopadu. Tato akce si vyžádala úplnou odstávku starých dosazovacích nádrží na čtyři dny. Dále bylo vyměněno 
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turbodmychadlo TD 10 (pro regenerační nádrž, v dmychárně 1) za nový stroj D 10, byl instalován průtokoměr odpad-
ních vod na přívodním kanálu z ČS horního horizontu, byly opraveny norné stěny a přepadové hrany usazovacích 
nádrží SN 1 až 4. Rovněž pokračovala dlouhodobá rekonstrukce vyhnívacích nádrží; v prvním čtvrtletí byla dokonče-
na oprava havarované nádrže VN7, ve zbytku roku byla rekonstruována dvojice VN 9 a VN 10.

Co se týká množství vyčištěné odpadní vody a vlivu řeky Vltavy na provoz ÚČOV, rok 2016 byl z hlediska srážek vý-
znamně suchý. To se odrazilo v ročním přiteklém množství na ÚČOV, které bylo druhé nejnižší za celou dobu provozu 
ÚČOV. Řeka vykázala nulovou povodňovou aktivitu. 

Limitní hodnoty platného 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 množství vypouštěných odpadních vod 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.

Tab. B2.3.6: Povolené limitní hodnoty vypouštěného znečištění z ÚČOV Praha
Emisní limity vypouštěného znečištění

Ukazatel

„p“
„m“ bilanční hodnoty

*průměr

[mg/l] [mg/l] [t/rok]

BSK5 15 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 24h směsných vzorků získaných proporčně k průtoku

m – maximální přípustná hodnota koncentrací pro rozbory 24h směsných vzorků získaných proporčně k průtoku

průměr – nepřekročitelný aritmetický průměr koncetrací za kalendářní rok

Zdroj: PVS, a. s.

Provozovateli se i během výše popsaných událostí, kdy došlo k ovlivnění provozu ÚČOV, podařilo udržet odto-
kové koncentrace a účinnost čištění odpadních vod na velmi dobré úrovni. V ukazatelích znečištění BSK5, CHSKCr 
byla v roce 2016 účinnost stejná jako o rok dříve, v ukazateli Pc mírně poklesla. V ukazateli Nc dosažená účinnost 
významně stoupla a poprvé překročila hodnotu 68,5 %. Roční průměrné koncentrace zpoplatňovaných ukaza-
telů byly rovněž udrženy pod limitem zpoplatnění.

Tab. B2.3.7: Povolená a vypouštěná roční množství vypouštěných znečišťujících látek z ÚČOV Praha, 2016 [t]

ÚČOV Praha BSK5 CHSKcr NL  Nc Pcelk 

Povolené 900 5 200 1 300 2 800 125

Vypouštěné 779 3 972 881 2 255 83
Zdroj: PVS, a. s.
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Tab. B2.3.8: Průměrné koncentrace a celkové bilance znečištění a účinnost čištění na ÚČOV Praha, 2016

Ukazatel kvality

Přítok Odtok Účinnost

průměr  
[mg.l-1]

celkem  
[t.rok-1]

průměr  
[mg.l-1]

celkem  
[t.rok-1]

průměr  
[%]

BSK5 310 33 325 7,3 779 97,7

CHSK 754 81 080 37 3 972 95,1

Nerozpuštěné látky 382 41 012 8,2 881 97,9

N-NH4
36,8 3 958 5,3 574 -

Nanorg 37,2 3 998 18,2 1 960 -

Nc 66,6 7 162 21 2 255 68,5

Pc 7,5 805 0,78 83 89,7

Zdroj: PVS, a. s.

Obr. B2.3.4: Celková bilance znečištění v přitékající odpadní vodě a vypouštěných vyčištěných vodách v roce 2016
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Obr. B2.3.5: Povolená a vypouštěná roční množství vypouštěných znečišťujících látek z ÚČOV Praha 2007–2016

Pozn.: Výsledky z roku 2008 jsou ovlivněny zhoršením čistícího procesu, ke kterému došlo po havarijním přítoku velkého množství 
bahna, které bylo nedovoleně vypuštěno do kanalizace na podzim 2007 při odbahňování Kyjského rybníka. 

Zdroj: PVS, a. s.
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V roce 2016 činil průměrný denní přítok odpadních vod na ÚČOV Praha 295 911 m3/d, tj. 3,42 m3/s. Jedná se 
o statisticky druhý nejmenší přítok odpadních vod v celé historii čistírny – po roce 2015. Příčinou je zejména 
nízký objem srážek v průběhu dvou let po sobě, jistý podíl může mít i pokračování trendu úspor spotřeb pit-
né vody domácnostmi a průmyslem. Také vlivem nízkého celkového množství odpadních vod přiteklých na 
ÚČOV došlo opět k meziročnímu nárůstu koncentrací u nejdůležitějších dvou sledovaných polutantů (CHSKCr, 
Nc) a v roce 2016 také k nárůstu látkového zatížení. Protože ÚČOV vykazuje určitou mezní účinnost, nepřekroči-
telnou v důsledku stavebních omezení biologické části čistírny, je trend zahušťování odpadních vod na přítoku 
jednoznačně negativním faktorem, který může vést ke zhoršování jakosti odpadní vody vyčištěné. To se týká 
zejména ukazatelů dusíkatého znečištění.

Tab. B2.3.9: Průměrný průtok odpadních vod na ÚČOV 1996–2016

Rok
Q  

[m3.rok-1]
Q  

[m3.s-1]
Rok

Q  
[m3.rok-1]

Q  
[m3.s-1]

1996 183 936 993 5,82 2006 119 632 250 3,79

1997 170 190 100 5,40 2007 114 454 962 3,63

1998 154 203 203 4,89 2008 112 565 590 3,57

1999 150 482 733 4,77 2009 115 185 343 3,65

2000 143 207 992 4,54 2010 125 466 718 3,98

2001 147 590 750 4,68 2011 119 568 480 3,79

2002 127 243 958 4,03 2012 112 921 029 3,58

2003 128 069 602 4,06 2013 125 342 044 3,97

2004 125 423 675 3,98 2014 111 388 108 3,53

2005 119 639 100 3,79
2015 106 019 285 3,35

2016 108 303 508 3,42

Zdroj: PVS, a. s.

Obr. B2.3.6: Průměrný průtok odpadních vod na ÚČOV, 1996–2016

Provoz kalového hospodářství ÚČOV Praha, ve kterém je zpracováván kal produkovaný při čištění odpadních 
vod, je dlouhodobě částečně omezen z důvodu postupné rekonstrukce jednotlivých dvojic vyhnívacích nádrží. 
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Účinnost stabilizace kalu s ohledem na produkci danou zatížením odpadních vod je v době realizace investice 
nižší, než by odpovídalo plnému provozu všech 6 dvojic vyhnívacích nádrží. Jak je uvedeno výše, kvůli kalamitní 
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2015 a pro případ mimořádné situace se ukázalo jako efektivní s tím, že zajišťuje plnění požadavků vyhlášky 
č. 382/2001 Sb. na jakost upraveného kalu.

V kalovém hospodářství ÚČOV Praha bylo v roce 2016 zpracováno celkem 36 273 tun sušiny produkovaného 
směsného surového kalu, přičemž objemová produkce činila 1 907 m3/d při průměrné sušině kalu 5,3 %. K dal-
šímu zpracování bylo v roce 2016 předáno 76 989 tun odvodněného stabilizovaného kalu. Zatížení kalu těžkými 
kovy bylo v roce 2016 na příznivé, velmi nízké úrovni, viz. Tab. B2.3.10.

Pro vlastní spotřebu ÚČOV Praha je využívána elektrická energie a teplo, které se společně vyrábějí v kogenerač-
ních jednotkách, v nichž se spaluje kalový plyn vznikající při anaerobním rozkladu a stabilizaci kalu ve vyhníva-
cích nádržích. Spotřeba elektrické energie pro provoz čistírny byla v roce 2016 vlastní výrobou pokryta ze 71 %, 
což znamenalo zvýšení soběstačnosti v zásobování elektrickou energií o 5 % oproti roku 2015.

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 recipi-
entů. 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 vodoprávním úřa-
dem, 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 ka-
nalizačními řády zpracovanými pro jednotlivá povodí ČOV a schválenými vodoprávním úřadem. Provozovatel 
– PVK, a. s. prostřednictvím útvaru měření pravidelně kontroluje producenty odpadních vod z hlediska dodržo-
vání 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 2007–2016 [mg.kg-1] sušiny kalu
Rok Chrom Olovo Měď Zinek Kadmium Nikl Kobalt Rtuť Arsen

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 - 

2015 42 32 286 920 2,2 29 8,1 1,9 - 

2016 41 31 249 894 1,9 28 8,4 1,9 2,1

2016 max 119 52 323 1 328 3,8 64 12 4 10

limit dle ČSN 1 000 500 1 200 3 000 13 200 - 10 50

Vyhláška 382/2001 200 200 500 2 500 5 100 - 4 30

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.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zeměděl-
ské půdě, stanovuje mezní hodnoty koncentrace vybraných rizikových látek pro aplikaci na zemědělskou půdu. 
Tyto limity hodnoty, ale i další požadavky na upravené kaly, kaly z ÚČOV bezpečně splňují a kaly z těchto provo-
zoven jsou aplikovány na zemědělskou půdu. Kaly z těchto provozu jsou z 85 % využívány na zemědělské půdě 
a z 15 % míří k dalšímu využití do kompostáren.
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B2.3.3 GENEREL ODVODNĚNÍ HL. M. PRAHY 
Po dokončení I. koncepční fáze generelu odvodnění v roce 2001 zahájila Pražská vodohospodářská společnost 
a.s. zpracování II. detailní fáze, řešící podrobně odvodnění jednotlivých dílčích území hl. m. Prahy. Generel od-
vodnění 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 stanoveny hlav-
ní směry rozvoje systému odvodnění města. Odvodnění je řešeno jako variantní multioborový projekt. Řešení 
představuje soubor technických opatření vedoucí k minimalizaci dopadů odvodnění na životní prostředí. Jedná 
se mimo jiné i o zadržení srážkové vody v území, její zasakování, akumulaci a retenci, využívání v místě spadu 
(závlahy, splachování) a následné regulované odvádění. Navržená koncepce představuje nástroj pro řídící a roz-
hodovací procesy při údržbě a rozvoji systému odvodnění města. Umožňuje postupovat systémově a zároveň 
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 2016 pokračovaly práce na II. detailní fázi Generelu odvodnění hl. m. Prahy zahrnující ucelené území Sto-
důlek, Jinonic a okrajově i Třebonic. Na základě shromážděných podkladů byl vytvořen matematický simulační 
model stávající stokové sítě jednotné a splaškové kanalizace a model dešťové kanalizace. Na základě výsledků 
kalibrovaného modelu byla provedena analýza současného stavu odvodnění a bylo provedeno vyhodnocení 
stávajícího stavu odvodnění řešeného území. Pro stávající stav byl posouzen dopad odvodnění na hlavní reci-
pient, kterým je Dalejský potok a jeho přítoky – Stodůlecký potok a Jinonický potok. Výstupy ve formě textové 
a grafické části byly projednány na výrobních výborech.

Ve výhledovém stavu bylo odvodnění řešeného území navrženo převážně jako oddílný systém, ve kterém jsou 
odděleny splaškové a srážkové vody. V oblasti s již vybudovanou jednotnou soustavou byla prověřena možnost 
jejího postupného přebudování na oddílnou kanalizační soustavu. Při rozvoji v okrajových částech území od-
vodňovaných jednotnou soustavou byl preferován rozvoj oddílné nebo modifikované soustavy.

Pro odvádění srážkových vod byly v maximální míře využívány stávající systémy odvodnění. Na nových rozvojo-
vých plochách bylo odvádění srážkových vod klasickým kanalizačním systémem do vodního toku minimalizová-
no. Bylo preferováno povrchové odvádění srážkových vod pomocí příkopů a jejich retence s prověřením možnos-
ti zasakování srážkové vody. Snahu bylo zajistit vyrovnanou vodní bilanci na řešeném povodí. Na matematických 
simulačních modelech pro výhledový stav byly navrženy a posouzeny dvě varianty řešení a to pro stokovou síť 
i vodní toky. Generel odvodnění byl v rozpracovanosti projednán se zástupci MČ Praha 5, Praha 13 a Řeporyje.

Obr. B2.3.7: Rozsah řešeného území

Zdroj: PVS, a. s. 
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Tab. B2.3.11: Realizace nejdůležitějších staveb ve vazbě na Generel odvodnění hl. m. Prahy v letech 2006–2016 
(investice dokončené v roce 2016 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

Výstavba sběrače Rokytka, P 9

Rekonstrukce kanalizace v ul. Ocelkova, P14

Rekonstrukce Radlické výpusti, P 5

Rekonstrukce výpusti z OK 1C v ul.  Maďarská, P 6

Přepojení ČSOV Uhříněves IV a XIX do sběrače G6, P 22

Rekonstrukce kanalizace v ul. Zenklova, P 8

Rekonstrukce ul. Podolské nábřeží, P4

Rekonstrukce ČSOV Štěpánovská VINOŘ, Praha 9

Rekonstrukce OK 23K ul. Podbělohorská, P5

Ústřední ČOV
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 
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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

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

ÚČOV – Rekonstrukce vyhnívacích nádrží VN II. část

ÚČOV – Rekonstrukce kogenereační jednotky č. 3

ÚČOV – Výměna turbodmýchadel regenerace

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

PČOV Miškovice – modernizace
       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

Výstavba gravitační stoky z Cholupic do A2, P12

ÚČOV
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, P 6,7

Úpravy nátokového labyrintu ÚČOV, P 6,7
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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

Přepojení PČOV Nebušice na ÚČOV Praha (Nebušický sběrač)
        Zdroj: PVS, a. s.

B2.4 HAVARIJNÍ ÚNIKY ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK
V roce 2016 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 Od-
bor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), který při šetření oznámených havárií spo-
lupracuje s Českou inspekcí životního prostředí – oblastní inspektorát Praha (ČIŽP). Havarijní úniky závadných 
látek jsou nejčastěji hlášeny Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy a následně pak Operačnímu středisku 
Krizového štábu hl. m. Prahy, které informuje OCP MHMP, ČIŽP, Povodí Vltavy, s. p. a další orgány podílející se na 
likvidaci havárie. OCP MHMP, jako vodoprávní úřad, řídí průběh likvidace havárie. Souběžně OCP MHMP vydává 
rozhodnutí o uložení opatření k nápravě závadného stavu.

V roce 2016 OCP MHMP zasahoval při 26 haváriích a následně vydal 20 správních rozhodnutí. Pokud není pů-
vodce havarijního znečištění znám, likvidoval OCP MHMP znečištění na náklady hl. m. Prahy, prostřednictvím 
odborně a technicky způsobilé právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající dle zvláštních předpisů. V roce 
2016 nebyl původce zjištěn ve 13 případech. V roce 2016 šetřilo oddělení ochrany vod ČIŽP, oblastního inspek-
torátu Praha na území města 23 havárií znečištění vod.

Tab. B2.4.1: Přehled havarijních úniků evidovaných a řešených OOP MHMP v roce 2016

Datum Popis
Původce 

zjištěn
Příčina znečištění

27. 1. 2016 Únik ropné látky do vodního toku Rokytka při ul. Farská, Hostavice NE nezjištěno

4. 2. 2016
Únik motorové nafty z nákl.auta při DN do zeminy u komunikace Přátelství, 
Uhříněves

ANO dopravní nehoda

15. 3. 2016
Znečištění Rokytky nad nátokem do Kyjského rybníka v úseku až nad hráz VD 
Čihadla, ropné látky

NE nezjištěno

19. 3. 2016
Znečištění Vltavy LB motorovou naftou v úseku VD Smíchov - Kosárkovo 
nábřeží

NE nezjištěno

30. 3. 2016 Únik leteckého benzínu Letiště Praha-Letňany ANO technická závada

31. 3. 2016
Únik motrové nafty z kamoinu, Pražský okruh, ve směru k letišti, Praha 5, před 
sjezdem na Ořech

ANO dopravní nehoda

15. 4. 2016 Únik provozních kapalin ze zaparkovaného vozidla ul. Toužimská, Praha 19 ANO technická závada

3. 6. 2016
Únik benzínu a nafty ze 2 zaparkovaných osobních aut při krádeži pohonných 
hmot při ul. Pod Táborem, Praha 9

NE krádež PHM

7. 6. 2016
Únik ropných látek z míchačky betonu do přítoku Krůteckého potoka, Voko-
vická x Oválová, Praha 6-Vokovice

ANO dopravní nehoda

29. 6. 2016
Únik motorové nafty na komunikaci Průmyslová, Praha 10, znečištění Měcho-
lupského potoka

NE nezjištěno

30. 6. 2016
Únik motorové nafty na komunikaci Novopacká, Praha 9, znečištění dešťové 
kanalizace a DUN

ANO dopravní nehoda

8. 7. 2016
Únik motorové nafty z nákladního vozidla, Pražský okruh, mezi sjezdy Ořech 
a Barrandov, směr Komořany

ANO dopravní nehoda
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Datum Popis
Původce 

zjištěn
Příčina znečištění

11. 7. 2016
Výskyt ropných látek v zemině ve výkopu vodovodního řadu při jeho opravě, 
Modřanská, při č. p. 80, Praha 4

NE nezjištěno

14. 7. 2016
Únik nafty z nákladního vozidla do dešťové kanalizace a DUN, Pražský okruh x 
Karlovarská, P-17

ANO dopravní nehoda

23. 8. 2016
Přítok modře zabarvené vody dešťovou kanalizací do Košíkovského potoka, 
ul. Mírového hnutí x Benkova, P11

NE nezjištěno

23. 8. 2016
Únik nafty z nákladního vozidla na komunikaci a do nezpevněného terénu, 
Štěrboholská radiála, P15

ANO dopravní nehoda

27. 9. 2016
Výtok zrzavé vody z trubky na levém břehu Rokytky cca 7m před křížením 
s cyklostezkou, P9-Hloubětím

NE nezjištěno

30. 9. 2016
Znečištění Vltavy ropnou látkou při levém břehu pod mostem Barikádníků, 
Praha 8 – Troja

NE nezjištěno

1. 10. 2016 Přítok modře zbarvené vody kanalizací do Hořejšího rybníka, P9-Hloubětín NE nezjištěno

4. 10. 2016
Únik motorové nafty z nákladního vozidla, Markétská ul., Praha 6, ohrožení 
povrchových vod rybník Markéta I a Markéta II

ANO dopravní nehoda

13. 10. 2016
Únik motorového oleje z osobního automobilu na parkovací místo při 
ul. Ďáblická

NE nezjištěno

12. 10. 2016
Únik motorové nafty na komunikaci Novopacká, Praha 9, znečištění dešťové 
kanalizace a DUN

ANO dopravní nehoda

14. 10. 2016
Znečištění Vltavy ropnou látkou při pravém břehu 150 m před Mánesovým 
mostem, Praha 1

NE nezjištěno

17. 11. 2016
Únik cca 350 l motorové nafty, ul. Národní třída v úseku mezi Spálenou 
a Charvátovou, Praha 1, z dieselagregátu zajišťující akci k výročí 17. 11. 

ANO technická závada

6. 12. 2016
Únik cca 100 l motorové nafty z nákl. vozidla na parkovišti při ČS PHM Benzina, 
Jižní spojka, Praha 10, směr Barrandov

ANO dopravní nehoda

17. 12. 2016 Únik ropné látky do Vltavy, Rašínovo nábřeží u železničního mostu, Praha 2 NE nezjištěno

Zdroj: OCP MHMP

Tab. B2.4.2: Přehled havarijních úniků evidovaných ČIŽP za rok 2016

Datum Místo havárie
Název toku-

-nádrže
Kategorie 

látky
Hlavní příčina Zjištění původce*

27. 1. 2016 Ulice Farská, Hostavice Rokytka ropné látky nezjištěna nezjištěn

15. 3. 2016
Rokytka nad nátokem do Kyjského ryb-
níka v úseku nad hráz VD Čihadla

Rokytka ropné látky nezjištěna nezjištěn

19. 3. 2016
Levý břeh Vltavy v úseku PK Smíchov - 
Kosárkovo nábřeží, Praha 5 a Praha 1

 
motorová 

nafta
nezjištěna nezjištěn

30. 3. 2016 Letiště Letňany  letecký benzín lidský faktor nezjištěn

31. 3. 2016
Pražský okruh - 17,7 km směr letiště 
mezi sjezdy Barrandov a Ořech/Řeporyje

Ořešský 
potok

motorová 
nafta, roztok 

močoviny

technický 
faktor

ano

15. 4. 2016
Ulice Toužimská u domu č.p.686/85, 
Praha 19 - Kbely

 
provozní 
kapalina

nezjištěna nezjištěn

3. 6. 2016 Parkoviště při ulici Pod Táborem, Praha 9  
benzín + 

nafta
lidský faktor ano

7. 6. 2016
Rokle u Sadu, Vokovice, příjezd z křižo-
vatky ulic Vokovická a Oválová, Praha 6

 
ropné látky 
(motorový 
olej, nafta)

technický a 
lidský faktor

nezjištěn

29. 6. 2016 Ulice Průmyslová, Praha 15
Měcholupský 

potok
motorová 

nafta
lidský faktor ano
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Datum Místo havárie
Název toku-

-nádrže
Kategorie 

látky
Hlavní příčina Zjištění původce*

30. 6. 2016 Komunikace Novopacká, Praha 9  
motorová 

nafta
lidský faktor ano

8. 7. 2016 Pražský okruh, Barrandov  
motorová 

nafta
lidský faktor nezjištěn

11. 7. 2016 Modřanská, při č.p. 80, Praha 4  ropné látky nezjištěna nezjištěn

14. 7. 2016
Pražský okruh - 27 km ve směru od 
Ruzyně, nedaleho sjezdu na Řepy

 
motorová 

nafta
lidský faktor nezjištěn

23. 8. 2016
Štěrboholská radiála ve směru od ulice 
Průmyslová k přemostění ulice Nedokon-
čená, cca 100 m za čerpací stanicí MOL

 
motorová 

nafta
nezjištěna ano

27. 9. 2016
Rokytka, cca 7 m před křížením s cyklo-
stezkou, Praha 9 - Hloubětín

Rokytka rezavá voda nezjištěna ano

30. 9. 2016 Vltava pod mostem Barikádníků Vltava ropná látka nezjištěna nezjištěn

1. 10. 2016 Hořejší rybník, Praha 9 - Hloubětín Vltava
modře zbar-
vená voda

nezjištěna nezjištěn

4. 10. 2016 Ulice Markétská, Praha 6  
motorová 

nafta
lidský faktor ano

12. 10. 2016
Ulice Novopacká, do odvodňovacích 
kanalizačních vpustí, do dešťové kanali-
zace a do DUN Horní Počernice I

 
motorová 

nafta
nezjištěna ano

14. 10. 2016
Pravý břeh Vltavy, cca 150 m pře Máne-
sovým mostem

 ropné látky nezjištěna ano

17. 11. 2016
Národní třída v pásu při obrubníku širo-
kém cca 0,5 m v úseku mezi ulicí Spálená 
a pasáží do ulice Charvátova, Praha 1

 
motorová 

nafta
nezjištěna ano

6. 12.2 016
Parkoviště u ČS PHM Benzina, Jižní 
Spojka, Praha 10, směr Barrandov

Slatinský 
potok

motorová 
nafta

lidský faktor nezjištěn

17. 12. 2016
Pravý břeh Vltavy, od Rašínova nábření 
až do přístaviště Podolí

Vltava
neznámá 

ropná látka
nezjištěna

* Zjištění původce a typu zařízení, z něhož znečišťující látka unikla 

Zdroj: ČIŽP
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B2.5 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

B2.5.1 INFORMACE O VÝSTAVBĚ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY V HL. M. PRAZE
Výstavba protipovodňových opatření byla v roce 1997 původně navržena na 100letou 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 – Výtoň, Podolí a Smíchov, 0006 – 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 dokončena 
již před koncem roku 2005 a od té doby je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města v rozsahu etap 0001 
– Staré Město a Josefov, 0002 – Malá Strana a Kampa, 0003 – Karlín a Libeň, 0004 – Holešovice a Stromovka, 0005 
– Výtoň, Podolí a Smíchov a 0008 – protipovodňová opatření Modřany. Následně byly realizovány etapy 0006 – 
Zbraslav, Radotín a Velká Chuchle a 0007 – Troja. Hlavní město je tak 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.

Přípravu a realizaci výstavby protipovodňových opatření zajišťoval do 31. 7. 2014 Odbor městského investora 
MHMP a od 1. 8. 2014 Odbor technické vybavenosti MHMP.

B2.5.2 VÝSTAVBA PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2016
Vybudováním vlastní protipovodňové linie stavba neskončila. V roce 2016 byla provedena protipovodňová 
úprava koryta Rokytky a Nedvězí a pokračovala i příprava přírodě blízkých protipovodňových opatření v Čako-
vicích a na Kopaninském potoce.

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 úze-
mí. Na základě zkušeností z této povodně pokračovala v roce 2016 příprava modernizace a rozšíření části PPO, 
například pro vybudování čerpacího místa v Holešovicích pod Hlávkovým mostem nebo pro rozšíření povodňo-
vé čerpací stanice v Libeňských přístavech.
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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 hl. m. Prahy, resp. za jednotlivá katastrální území, vždy k poslednímu dni přísluš-
ného roku (31. 12. 2016).

Po poklesu ve velikosti zastavěných ploch na území hl. m. Prahy (v letech 2011 a 2012) nastal jejich pouze velmi 
mírný nárůst (v letech 2013 a 2014) a v následujících letech se ustálil na hodnotě mírně nad 5 000 ha. Ve srovnání 
s rokem 1990 představuje hodnota k 31. 12. 2016 nárůst zastavěných ploch o 738 ha, tj. 17,3 % v kategorii, resp. 
1,5 % z celkové rozlohy města. Významný nárůst v roce 2016 zaznamenala, stejně jako v předchozích letech, ka-
tegorie ostatních ploch (oproti roku 2015 nárůst o 52 ha, tj. o 0,3 %). Tento nárůst jde na vrub úbytku zemědělské 
půdy, a to zejména půdy orné (úbytek proti roku 2015 celkem o 37 ha). Dlouhodobý trend postupného úbytku 
ploch ovocných sadů se výrazně zpomalil a v roce 2016 se jednalo o snížení o 1 ha oproti roku 2015. Naopak se 
zvýšil meziroční úbytek zahrad, a to o 7 ha. Výměry lesních pozemků i vodních ploch zůstaly meziročně beze 
změny. Celkové výměry ostatních kategorií zůstaly v roce 2016 poměrně stabilizované.

Tab. B3.1.1: Úhrnné hodnoty druhů pozemků, stav k 31. 12. 2016 [ha]
Druh pozemku Kód 1990 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Zemědělská půda 02–07 21 495 20 250 20 135 20 006 19 878 19 847 19 800

– Orná půda 02 15 783 14 776 14 676 14 559 14 436 14 405 14 368

– Chmelnice 03 - 0 0 0 0 0 0

– Vinice 04 - 10 10 10 10 10 10

– Zahrady 05 4 074 3 965 3 960 3 950 3 954 3 953 3 946

– Ovocné sady 06 741 623 619 617 608 607 606

– Trvalé travní porosty 07 887 876 870 869 869 872 871

Lesní půda 10 4 858 5 099 5 122 5 132 5 165 5 173 5 173

Vodní plochy 11 1 073 1 076 1 076 1 078 1 086 1 088 1 087

Zastavěné plochy 13 4 267 5 029 4 995 5 007 5 008 5 003 5 005

Ostatní plochy** 14 17 921 18 158 18 288 18 392 18 479 18 505 18 557

Celková výměra* 49 614 49 613 49 616 49 615 49 615 49 616 49 621

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 zemědělského půdního fondu (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. 2016 [ha]

Číslo k. ú. Název k. ú.
Zemědělská 

půda
Lesní po-

zemky
Vodní plo-

cha
Zastavěná 

plocha
Ostatní 
plocha 

Součet

601527 Běchovice 360 37 11 25 250 683

602582 Benice 214 8 6 7 42 277

730556 Bohnice 74 106 12 38 236 466

727873 Braník 3 53 24 56 304 440

729582 Břevnov 4 6 1 86 426 524

614131 Březiněves 283 0 1 15 40 338

730106 Bubeneč 0 0 44 76 325 444

731561 Čakovice 153 0 7 44 179 383

731676 Černý Most 22 2 2 36 147 210

730394 Čimice 91 13 3 23 127 258

730629 Ďáblice 522 55 2 29 130 738

729272 Dejvice 9 134 11 106 480 739

730599 Dolní Chabry 314 8 2 33 142 499

732541 Dolní Měcholupy 235 9 2 42 177 466

629952 Dolní Počernice 190 130 39 21 196 576

633330 Dubeč 557 47 27 27 203 860

728233 Háje 29 4 4 34 166 236

773395 Hájek u Uhříněvsi 246 2 5 5 36 295

731234 Hloubětín 91 48 8 48 350 545

728837 Hlubočepy 69 69 15 54 400 607

727857 Hodkovičky 20 44 10 18 116 208

730122 Holešovice 0 0 73 117 279 469

750573 Holyně 112 21 1 5 53 193

732583 Horní Měcholupy 13 3 0 27 181 225

643777 Horní Počernice 743 83 20 147 701 1 694

731722 Hostavice 64 1 5 15 112 198

732052 Hostivař 48 163 40 114 435 800

727121 Hradčany 0 0 1 33 118 151

731765 Hrdlořezy 18 40 2 15 121 196

728225 Chodov 39 35 4 102 563 743

652393 Cholupice 374 142 3 10 110 639

728730 Jinonice 153 133 5 49 277 617

727008 Josefov 0 0 0 4 4 9

728438 Kamýk 0 46 1 26 181 254

730955 Karlín 1 0 10 60 145 216

731641 Kbely 137 18 1 48 396 600

665444 Klánovice 30 322 5 23 210 590

730475 Kobylisy 7 13 0 61 243 323

668508 Koloděje 212 55 7 13 89 376

668591 Kolovraty 430 9 4 22 126 592

728519 Komořany 6 81 14 7 101 208

728764 Košíře 9 69 1 46 198 323

672629 Královice 414 7 6 7 61 496

727598 Krč 18 17 6 78 401 521

676071 Křeslice 233 0 8 11 92 344
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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 189 213 20 59 329 810

731226 Kyje 165 26 20 60 298 569

729248 Lahovice 95 0 28 8 71 203

731439 Letňany 127 28 0 80 325 561

728071 Lhotka 1 6 1 15 81 105

730891 Libeň 8 32 37 128 532 738

729795 Liboc 47 240 5 19 113 425

728390 Libuš 18 9 1 34 96 158

668605 Lipany 39 0 1 3 16 58

683973 Lipence 394 20 42 28 342 825

686425 Lochkov 140 47 1 7 77 272

729931 Lysolaje 106 41 0 12 89 248

729183 Malá Chuchle 13 63 11 3 52 142

727091 Malá Strana 0 0 13 42 82 137

732451 Malešice 17 11 0 65 289 382

727750 Michle 8 81 6 104 352 551

731552 Miškovice 205 6 2 11 43 267

728616 Modřany 40 139 17 96 477 769

728951 Motol 0 67 4 25 223 319

729876 Nebušice 175 55 1 23 115 368

702323 Nedvězí u Říčan 313 18 2 6 43 381

727181 Nové Město 1 0 23 162 149 334

728161 Nusle 0 0 2 96 187 285

732613 Petrovice 51 7 15 16 90 179

720984 Písnice 205 23 5 22 112 366

773417 Pitkovice 175 3 3 8 50 240

728152 Podolí 0 1 23 49 165 238

731382 Prosek 0 0 0 30 137 168

734373 Přední Kopanina 199 64 1 7 56 328

728641 Radlice 131 16 0 13 81 242

738620 Radotín 178 287 14 60 391 930

729710 Ruzyně 252 12 1 116 1 123 1 504

745251 Řeporyje 305 23 5 33 200 567

729701 Řepy 38 7 2 53 226 325

746134 Satalice 200 41 0 22 115 380

730041 Sedlec 18 22 13 8 84 146

750590 Slivenec 351 24 0 29 162 566

729051 Smíchov 7 40 48 151 458 705

793256 Sobín 265 0 2 6 30 302

727024 Staré Město 0 0 28 61 40 129

755541 Stodůlky 162 16 9 133 643 962

731943 Strašnice 6 19 0 118 475 618

729302 Střešovice 0 1 0 34 120 155

730866 Střížkov 13 0 0 23 166 203

729981 Suchdol 135 45 13 36 203 431
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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 307 26 19 22 125 500

732516 Štěrboholy 112 0 2 28 156 297

652407 Točná 173 177 1 8 103 463

730190 Troja 34 20 28 43 418 543

770353 Třebonice 244 2 2 29 181 458

731528 Třeboradice 291 2 4 11 61 369

773425 Uhříněves 543 36 25 72 352 1 028

773778 Újezd nad Lesy 166 516 8 56 269 1 015

773999 Újezd u Průhonic 149 84 15 14 108 370

729353 Veleslavín 2 10 1 25 93 131

729213 Velká Chuchle 61 112 8 20 258 461

727164 Vinohrady 0 0 0 130 248 379

782378 Vinoř 377 51 13 30 129 600

729418 Vokovice 3 144 13 33 159 352

732257 Vršovice 0 3 2 79 210 293

731285 Vysočany 78 19 1 110 399 607

727300 Vyšehrad 0 0 5 6 25 36

732117 Záběhlice 51 2 9 88 418 569

745278 Zadní Kopanina 155 90 2 5 98 350

791733 Zbraslav 162 80 49 49 442 783

793264 Zličín 116 0 5 35 161 318

727415 Žižkov 0 9 0 133 402 544

Celkem 19 800 5 173 1 087 5 005 18 557 49 621

Zdroj: ČÚZK

B3.2 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Dlouhodobá udržitelnost využívání správního území hl. m. Prahy souvisí především s racionálním funkčním vyu-
žitím a prostorovým uspořádáním území a s přinejmenším dostatečnými plochami pro uspokojení lidských po-
třeb urbanity v zastavěném i přírodním prostředí. Základním předpokladem udržitelnosti je trvalá snaha o har-
monizaci 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, nedosta-
tek srážek a prodlužující se období sucha).

V textu Odůvodnění návrhu Metropolitního plánu je uvedeno: „Extenzivní rozvoj, který proběhl na území Prahy 
v minulých desetiletích, přinesl s sebou mimo jiné řadu negativních dopadů. Vzhledem k tomu, že v mnoha pří-
padech šlo o rozvoj, 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 nedo-
statkem financí na samotnou správu území. Městské části, převážně v okrajových částech města, navíc řeší pro-
blémy plynoucí z blízkosti zdejších struktur a z jejich postupného srůstání dovnitř města na straně jedné, a hroz-
bami plynoucími z překotného a často nekoordinovaného rozvoje suburbií (území obcí za správními hranicemi 
města Prahy). Realitou těchto městských částí je neúměrná zátěž území 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.
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 • Tlak na developerskou výstavbu v produkční krajině namísto její proměny v rekreační a přírodní zázemí města.

 • 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 jednak prostředky mimo kompetence územního plánování (např. koordinace a společné plánování zá-
měrů 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 schvá-
lena také Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, které stanovují priority pro rozvoj města a vyme-
zení 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 jejich 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 roz-
voj kolejové dopravy (nová čtvrtá trasa metra D, nové druhé vestibuly a bezbariérové přístupy stávajících stanic 
metra, rozvoj tramvajových tratí, úpravy železniční sítě pro potřeby přepravy osob uvnitř města a pro rozvoj 
dálkové dopravy, dopravní obsluha Letiště Václava Havla aj.), dále rozvoj systému záchytných parkovišť P+R, do-
končení 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 apod.

Za zásadní východisko k zajištění udržitelného využití území hl. m. Prahy je v návrhu Metropolitního plánu po-
važováno omezování negativních vlivů suburbanizace. V souladu se schválenými a od 1. 8. 2016 účinnými Praž-
skými stavebními předpisy je území hl. m. Prahy členěno na území zastavitelné, kde je výstavba prioritně smě-
řována především do transformačních lokalit, popř. transformačních ploch a území nezastavitelné, určené pro 
ochranu a rozvoj přírodních hodnot a rozvoj krajinných struktur poskytujících vhodné podmínky pro příměstské 
rekreační využití. Návrh (pracovní verze) Metropolitního plánu byl předán pořizovateli, tedy Odboru územního 
rozvoje MHMP a na pokyn Rady hl. m. Prahy ze 7. 6. 2016 zveřejněn na webových stránkách Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy.

Pro návrh Metropolitního plánu (MP) bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). „Za jeden 
z nejvýraznějších prvků MP a také rozdíl oproti předchozím přístupům v rozvoji Prahy patří snaha o koncentraci 
rozvoje a aktivit do nově vymezeného souvisle zastavitelného území. Předpokládaným dopadem zahušťování 
kompaktního města bude vedle ochrany doposud nezastavěné krajiny na okrajích Prahy zcela jistě lepší ob-
služnost a větší efektivita infrastrukturních investic jako výsledek aglomeračních výhod (synergie koncentrace 
aktivit a funkcí). Tento efekt však bude patrně doprovázen rovněž některými negativními jevy obecně spojenými 
s vyšší koncentrací lidí a jejich aktivit. Tomu odpovídá identifikované potenciální riziko nárůstu počtu obyvatel 
ovlivněných hlukem (především z dopravy), a imisemi znečišťujících látek (i když v tomto případě v koncentra-
cích pod hygienickými limity). Zatímco vnitřní část města je podle MP možné rozvíjet jako celek, rozvoj v perifer-
ní části (krajiny za městem) je podmíněn naplněním celkového potenciálu MP. To teoreticky znamená nutnost 
dosažení nárůstu o řádově statisíce bydlících obyvatel a pracovních míst a následně případné zvýšení zástavby 
tak, aby byly vyčerpány veškeré možnosti rozvoje zastavitelného území předtím, než bude umožněna nová ex-
panze zastavěného území na okrajích města. Vše vyplývá z požadavku chránit volnou krajinu, který je správný 
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a nesporný. Otázkou je ovšem míra této ochrany zejména při poměrně velkém podílu orné a zemědělské půdy 
uvnitř města a dále, zda omezení možnosti rozvoje na území města nepovedou k nárůstu tlaku na intenzivnější 
využití ploch za jeho hranicemi.“

V polovině roku 2016 byl také zpracovatelem (Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy) dokončen návrh 
„Strategického plánu hlavního města Prahy, aktualizace 2016“, který byl podroben vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí (SEA) a ke konci roku 2016 bude předložen ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Opatření důležitá 
z hlediska udržitelného rozvoje území jsou v návrhu Strategického plánu obsažena především ve strategických 
cílech 1.3 – Život ve městě a 1.4 – Zdravé město:

 • Rozvíjet kompaktní město v souladu s principy města krátkých vzdáleností s cílem zkvalitnit život ve městě 
a omezit suburbanizaci.

 • Upřednostňovat intenzivní rozvoj města v transformačních územích na místo extenzivního rozvoje a další 
expanze do nezastavěných území.

 • Uplatňovat principy ochrany specifických vizuálních charakteristik Prahy (mnohovrstevnatosti pražského 
panoramatu, zachovalých pohledových vztahů, zelených svahů a horizontů, kompozičních os utvářených 
především řekou a dalšími přírodními prvky, průhledů do krajiny apod.).

 • Posilovat identifikaci obyvatel s místem, podporovat specifika historických části města, respektovat hodnot-
né urbanistické celky 20. století, zamezit průniku cizorodých prvků do původní zástavby někdejších venkov-
ských sídel.

 • Uplatňovat celostní řešení záměrů s dopadem na krajinu, a to i s využitím prvků zelené infrastruktury včetně 
sídelní zeleně a jejich vzájemného propojování.

 • Zakládat nové a revitalizovat stávající parky a ostatní vegetační plochy v místech s jejich největším deficitem 
při zohlednění žádoucí velikosti ploch zeleně na obyvatele v lokalitě.

 • Vytvořit funkční systém zelené infrastruktury a sídelní zeleně jako vhodného nástroje pro propojení zastavě-
ných území s volnou krajinou a jednoho z účinných prostředků pro zlepšování mikroklimatických podmínek 
a přizpůsobení se klimatickým změnám.

 • Zastavit další degradaci a fragmentaci krajiny a omezit její nehospodárné zastavování s využitím přírodních 
a polopřírodních prvků zapojených do integrovaného systému.

 • Zlepšit prostupnost krajiny pro rozšiřování a migraci živočišných druhů, umožnit pěším i cyklistům volný 
průchod krajinou a její větší využitelnost pro volnočasové venkovní aktivity.

 • Opatřeními cílenými na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny snížit pravděpodobnost zaplavení 
urbanizovaných území při vydatných dešťových srážkách, omezit rychlý odtok srážkových vod do vodních 
toků a tím i riziko povodní především na drobných vodních tocích, zvýšit dotaci podzemních vod, redukovat 
ztráty půdy její erozí.

 • Zajistit odvodnění urbanizovaných území města způsobem, který napodobuje přirozený koloběh vody, a to 
zejména prostřednictvím decentrálních objektů, které srážkové vody zadržují, vsakují, vypařují nebo čistí 
v blízkosti jejich dopadu na zemský povrch (namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do vodních toků.

Nedílnou součástí udržitelného rozvoje měst se v posledních letech stává adaptace, tedy přizpůsobení se pro-
bíhajícím a očekáváným projevům změny klimatu. Rada HMP se usnesením č. 3213/2015 rozhodla připojit k ev-
ropské iniciativě měst Mayors Adapt – Pakt starostů a primátorů se závazkem vytvoření adaptační strategie 
do dvou let od podepsání iniciativy. Rada proto uložila odboru ochrany prostředí MHMP a Institutu plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy součinnost při realizaci opatření vyplývajících z připojení k této iniciativě a k vypracování 
Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Vizí této připravované koncepce je zvýšení dlouhodo-
bé odolnosti a snížení zranitelnosti hl. m. Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných 
adaptačních opatření (s přednostním využitím ekosystémově založených opatření, v kombinaci s šedými (tech-
nickými) a měkkými opatřeními) a zajištění jejich implementace v rámci jednotlivých oblastí a sektorů s cílem 
zabezpečení kvality života obyvatel města.
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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 Jinoni-
cích v areálu 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 adminis-
trativní 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 prostorem pro společenské a kulturní akce v rekonstruovaných prostorách ČKD Karlín. Částeč-
ně se rovněž naplňují plochy bývalých továren ČKD ve Vysočanech, kde kromě komplexu tzv. Zeleného ostrova 
s O2  Arénou a obchodním 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, a zbývající 
zrušená průmyslová zóna ve Vysočanech. V pokročilé přípravě je oblast Na Knížecí, spojená s regenerací části 
ploch Smíchovského nádraží. Potenciál ploch k obnově je dobře rozpoznán ze strany developerů a významných 
investorů, město však dosud není zcela připraveno proces transformace nejen efektivně řídit, ale ani ovlivňovat. 
V dosavadní praxi jsou transformační území většinou zakonzervována stavební uzávěrou, jejíž zrušení je pod-
míněno 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 nastartování 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). Sledovány jsou zejména plochy a území větší 
než 10 ha; cílem je průběžný monitoring jejich rozsahu a zásadního vývoje. V rámci ÚAP 2016 bylo identifiko-
váno celkem 51 ploch větších než 10 ha o celkové rozloze 1 404 ha. Z toho 34 ploch je sledováno dlouhodobě, 
jejich výměra se často mění oběma směry, zatímco celkový rozsah zůstává řádově stejný – cca 1 100 ha. Pouze 6 
sledovaných území o celkovém rozsahu cca 90 ha se stabilizovalo nebo regenerovalo. Nově bylo identifikováno 
13 území o celkovém rozsahu cca 240 ha; většinou jde o nedořešené a nedokončené plochy uvnitř městské 
nebo sídlištní struktury nebo zanedbaná území s nevýrobními podnikatelskými provozy v převážně provizor-
ních objektech v okrajových částech Prahy.
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B3.3 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 
Pro území hl. m. Prahy zajišťoval v roce 2016 agendu ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, odbor ochrany prostředí (OCP MHMP). Pro rok 2016 lze na tomto 
úseku uvést následující skutečnosti.

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Na území hlavního města Prahy byla k 31. 12. 2016 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 
2 321 ha (tj. cca 4,7 % z celkové rozlohy města). V roce 2016 nedošlo u ZCHÚ na území města k žádné úpravě. 
Počty pro jednotlivé kategorie ZCHÚ jsou následující: PP – 69, PR – 16, NPP – 8.

Soustava NATURA 2000

V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 bylo nařízeními vlády k 31. 12. 2014 schváleno na území města celkem 
12 evropsky významných lokalit (část evropsky významné lokality Břežanské údolí se nachází na území Stře-
dočeského kraje, okres Praha–Západ). V roce 2013 a následně v roce 2014 byly realizovány potřebné úpravy 
hranic u vybraných zvláště chráněných území, čímž byla zajištěna územní ochrana odpovídajících evropsky vý-
znamných lokalit (EVL Praha–Petřín, Milíčovský les, Břežanské údolí, Blatov a Xaverovský háj). V roce 2016 nebyly 
realizovány žádné další úpravy.

Významné krajinné prvky (VKP)

K 31. 12. 2016 bylo registrováno 28 významných krajinných prvků jakožto přírodovědně cenných segmentů 
městské a příměstské krajiny. V roce 2016 nedošlo, co se týče VKP na území města, k žádné změně.

Přírodní parky

K 31. 12. 2016 bylo na území hl. m. zřízeno 12 přírodních parků. V roce 2016 nedošlo, co se týče přírodních parků 
v hl. m. Praze, k žádné úpravě.

Památné stromy

K 31. 12. 2016 požívalo na území hl. m. Prahy ochranu 201 jedinců. V rámci revize byl aktualizován počet jedinců 
u č. 32 Duby letní v pásu u Říčanky na počet 4.

Tab. 3.3.1: Přehled zvláště chráněných území města (stav k 31. 12. 2016)

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

15,9

4. Bílá skála PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 6,4

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

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 91,17

12. Černé rokle NPP V usnesení č. 262 Rady Středočeského KNV
13,3 (z toho na území 

Prahy cca 2,51 ha)
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č. Název Kat. OP Zřizovací předpis Rozloha  [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 29,3

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

24. Chvalský lom PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,7

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 289,0

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 27,6

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 29,3

37. Lochkovský profil NPP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 35,5

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 104,73

40. Modřanská rokle PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 122,75

41. Motolský ordovik PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,9

42. Mýto PR Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 18,6

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 78,85

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  
Kopanina

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

51. Pecka PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,9

52. Petřín PP V nařízení RHMP č. 13/2013 52,67

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 41,1

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
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č. Název Kat. OP Zřizovací předpis Rozloha  [ha]

57. Podolský profil PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 2,7

58. Pod školou PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 2,58

59. Pod Žvahovem PP Z vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 0,5

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

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 10,6

71. Skály v zoologické zahradě PP V
nařízení RHMP č. 17/2014 (s účinností od 
1. 12. 2014)

1,76

72. Slavičí údolí PR Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 38

73. Staňkovka PR Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 44,47

74. Střešovické skály PP Z vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 1,45

75. Šance PR Z nařízení RHMP č. 14/2013 198,28

76. Trojská PP V vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP 1,3

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 150,2

79. Údolí Únětického potoka PR Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 59,6

80. U Hájů PP Z vyhl. č. 1/1982 Sb. NVP 6,6

81. U Nového mlýna NPP Z vyhl. č. 3/1982 Sb. NVP 12,3

82. U Závisti PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 0,7

83. Velká skála PP Z vyhl. č. 5/1968 Sb. NVP 1,8

84. V Hrobech PP Z vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 1,3

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 3,1

88. V Pískovně PR V vyhl. č. 5/1988 Sb. NVP 7,73

89. Xaverovský Háj PP Z nařízení RHMP č. 1/2014 Sb. 70,1

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 16,1

93. 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. 2016 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 74,8212 kontinentální
Nařízení vlády č. 

132/2005 Sb.
PR – přírodní rezervace, PP – 

přírodní památka

Havránka a Salabka 2,7348 kontinentální
Nařízení vlády č. 

132/2005 Sb.
PP – přírodní památka

Kaňon Vltavy u Sedlce 34,7508 kontinentální
Nařízení vlády č. 

132/2005 Sb.
PR – přírodní rezervace, PP – 

přírodní památka

Prokopské údolí 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. 2016)

Č. Název Zřizovací předpis
Rozloha  

[ha]

1. Botič – Milíčov nařízení RHMP č. 10/2014 Sb. 824

2. Říčanka nařízení RHMP č. 10/2014 Sb. 407,7

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. 578,8

6. Hostivař – Záběhlice nařízení RHMP č. 10/2014 Sb. 423,1

7. Rokytka nařízení RHMP č. 10/2014 Sb. 136,5

8. Modřanská rokle – Cholupice nařízení RHMP č. 10/2014 Sb. 1 707,50

9. Košíře – Motol nařízení RHMP č. 10/2014 Sb. 354,4

10. Klánovice – Čihadla nařízení RHMP č. 10/2014 Sb. 2 222,80

11. Prokopské a Dalejské údolí nařízení RHMP č. 10/2014 Sb. 652,5

12. Smetanka nařízení RHMP č. 10/2014 Sb. 150,1

Zdroj: OCP MHMP
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Tab. 3.3.4: Přehled registrovaných významných krajinných prvků (stav k 31. 12. 2016)

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 evidence): 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 evidence): 
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. 2016)
č. Orientační název Druh k.ú. Parcela Počet

1. Dub uherský v Italské ulici Quercus frainetto Vinohrady 2267/1 1

2. Jinan dvoulaločný v Královské oborě Ginkgo biloba L. Bubeneč 1772/1 1

3.
Tis červený v Rajském dvoře u Františ-
kánů

Taxus baccata L. Staré Město 663 1

4. Dub letní v Dolních Chabrech Quercus robur L. Dolní Chabry 541 1

5. Stromořadí lípy srdčité v ul.  Gagarinova Tilia cordata L. Suchdol 2383 19

6. Dva duby letní v Točné Quercus robur L. Točná 409 2

7. Dub letní v Klánovicích Quercus robur L. Klánovice 677 1

8. Dub letní Nad Výšinkou Quercus robur L. Smíchov 3690 1

9. Cedr atlaský Na Balkáně
Cedrus atlantica Manetti 
ex Carr.

Vysočany 1919/1 1

10. Lípa srdčitá Na Šabatce Tilia cordata L. Komořany 687/1 1

11.
Platan javorolistý u Velkopřevorského 
paláce

Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

Malá Strana 249 1

12. Platan javorolistý v zahradě Kinských
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

Smíchov 3134 1

13. Dub letní v Nedvězí Quercus robur L. Nedvězí 245 1

14. Jasan ztepilý u školy v Bártlově ul. Fraxinus excelsior L. Horní Počernice 192 1

15. Platan javorolistý na Karlově náměstí
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

Nové Město 2418/1 1

16. Kunratický dub letní Quercus robur L. Kunratice 862 1

17. Lípa srdčitá na Vídeňské Tilia cordata L. Krč 2998 1

18. Platan javorolistý na Kampě
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

Malá Strana 778/1 1

19. Lípa srdčitá  u kostela ve Vinoři Tilia cordata L. Vinoř 309 1

20. Dub letní v Kunraticích „U Vesteckých“ Quercus robur L. Kunratice 2362/1 1

21. Lípa srdčitá v Přední Kopanině Tilia cordata L. Přední Kopanina 725 1

22. Lípa srdčitá u brány zámeckého parku Tilia cordata L. Kunratice 11.led 1

23. Lípa srdčitá v ul.  Krnská Tilia cordata L. Kbely 1771/1 1

24. Jasan ztepilý u kostela sv. Petra Fraxinus excelsior L. Dubeč 2 1

25. Dub letní na návsi v Hostavicích Quercus robur L. Hostavice 914 1

26.
Duby letní Na jelenách u Kunratického 
lesa

Quercus robur L. Kunratice 862, 863/1 3

27. Duby letní na Pavím vrchu Quercus robur L. Smíchov 1487/1 3

28. Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích
T. cordata L. + T. platy-
phylla Scop.

Satalice 76 4

29. Duby letní v pásu u Říčanky Quercus robur L. Uhřiněves 1756/1 4

30. Dub letní při ul.  Střelničná Quercus robur L. Kobylisy 2364/1 1

31. Duby letní ve Farské ulici Quercus robur L. Hostavice 8.led 2

32. Dub letní u samoty Nouzov Quercus robur L. Točná 845 1

33. Hrušeň obecná nad Zdíkovskou ulicí Pyrus communis L. Smíchov 4221/1 1

34. Platan javorolistý v parku Jezerka
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd.

Nusle 2387 1

35. Dub ve Švehlově sadě – ul.  K Horkám Quercus robur L. Hostivař 2241/1 1

36. Dub letní v ul.  U Malvazinky Quercus robur L. Smíchov 1813/1 1

37. Duby letní ve Ctěnickém háji Quercus robur L. Vinoř 704/1 11

38. Duby letní v Cholupické bažantnici Quercus robur L. Cholupice 342 2
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č. Orientační název Druh k.ú. Parcela Počet

39. Lípa republiky v Krčské 205/24l Tilia platyphylla Scop. Krč 1451 1

40. Dub letní v Řásnovce Quercus robur L. Staré Město 1027 1

41. Lípa srdčitá v Chabech Tilia cordata L. Třebonice 339 1

42. Velký dub letní na Císařském ostrově Quercus robur L. Bubeneč 1893/9 1

43. Dub letní v Modřanech Quercus robur L. Modřany 4400/152 1

44. Dub letní v Záběhlicích Quercus robur L. Záběhlice 22.led 1

45. Platan javorolistý v Podbabě 20/2523
Platanus acerifolia (Ait.) 
Willd.

Dejvice 4838 1

46. Dub letní v Dolních Počernicích Quercus robur L. Dolní Počernice 303 1

47. Buky lesní v oboře Hvězda Fagus silvatica L. Liboc 1244, 1245 2

48. Dub letní u parku v Březiněvsi Quercus robur L. Březiněves 7 1

49. Dub letní za náměstím bří. Jandusů Quercus robur L. Uhříněves 169/1 1

50. Platan u sv. Klimenta
Platanus acerifolia (Ait.) 
Willd.

Nové město 322 1

51. Hrušeň obecná pod Vysokou cestou Pyrus communis L. Braník 170 1

52. Hraniční dub Uhříněvského panství Quercus robur L. Uhříněves
1758/1, 
1758/2

1

53. Duby na hrázi rybníku Homolka Quercus robur L. Újezd u Průhonic

650, 653, 
654/1, 
654/2, 
651/2

12

54. Skup. Jírovce maďal – obora Hvězda
Aesculus hippocastanum 
L.

Liboc 1227/1 5

55. Dub zimní nad sz spojkou ve Hvězdě Quercus petraea (Matt) Liboc 1227/5 1

56. Buk lesní při sz spojce v oboře Hvězda Fagus silvatica L. Liboc 1227/1 1

57. Buk proti Ruzyňské bráně – Hvězda Fagus silvatica L. Liboc 1227/1 1

58. Lípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích Tilia cordata L. Šeberov 862 1

59. Dub proti Lišovické ul. v Kunratické baž. Quercus robur L. Kunratice 1660/1 1

60. Dub proti altánu v Kunratické bažantnici Quercus robur L. Kunratice 1660/1 1

61. Olše lepkavá Sobín
Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.

Sobín 272/1 1

62. Dub letní pod zemědělskou usedlostí Quercus robur L. Nedvězí 171/1 1

63. Dub nad altánem Satalické bažantnice Quercus robur L. Satalice 924 1

64. Dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích Quercus robur L. Pitkovice 112/1 1

65. Duby u Podleského rybníku Quercus robur L. Uhříněves 1674 8

66. Dub při úřadu M.Č. Praha - Křeslice Quercus robur L. Křeslice 4.dub 1

67. Dub letní na hrázi Libockého rybníku Quercus robur L. Liboc 329 1

68. Duby letní u hájovny v Čimickém háji Quercus robur  L. Bohnice 607, 613 2

69. Dub letní v Hrobech Quercus robur  L. Kamýk
1858/1, 
890/2

1

70. Dub sev. Branišovské Quercus robur Točná 866/2 1

71. Lípa v Nedvězí Tilia cordata L. Nedvězí 162/1 1

72. Dub letní v Dienzenhoferových sadech Quercus robur L. Smíchov 31 1

73. Dub Karel Quercus robur L. Koloděje 32 1

74. Duby v lesoparku Na Cibulkách Quercus robur L. Košíře
1863/2, 
2142/1, 
1868/1

3

75. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Quercus robur L. Košíře 1872/1 1
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č. Orientační název Druh k.ú. Parcela Počet

76. Dub v Klánovicích Quercus robur L. Klánovice 320/1 1

77. Dub letní v Horních Počernicích Quercus robur L. Horní Počernice 2078/2 1

78. Jasan ve Strahovské zahradě Fraxinus excelsior L. Hradčany 255/1 1

79. Jinan na Novém Městě Ginkgo biloba L. Nové Město 562 1

80. Jasanová alej v Chodově Fraxinus excelsior L. Chodov

391/1, 
251/5, 
245/2, 
251/5

9

81. Skupina dubů letních v Satalické oboře Quercus robur L. Satalice 924 2

82. Skupina dubů letních v ul. Mezivrší Quercus robur L. Braník 951/3 2

83. Dub v lesním porostu Kamýk Quercus robur L. Kamýk 1858/1 1

84. Dub letní v Kolovratech Quercus robur L. Kolovraty 377,351/2 1

85. Dub na sportovišti Quercus robur L. Dejvice 3211/3 1

86. Skupina dubů v ul. Sládkovičova Quercus robur L. Krč 2869/1 4

87. Jilm vaz v Michelském lese Ulmus laevis PALL. Krč 2232/1 1

88. Lípa na Proseku u kostela Sv. Václava Tilia cordata MIIL. Prosek 1122 1

89. Dub s bizardním kmenem Na Cibulkách Quercus robur L. Košíře 1872/1 1

90. Dub letní v ul. Mezivrší Quercus robur L. Braník 951/3 1

91.
Lípa u hasičské zbrojnice v Újezdu nad 
Lesy

Tillia platyphylla Scop. Újezd n. Lesy 461/1 1

92. Duby v ul. V Lučinách Quercus robur. L Hodkovičky 056/5, 1056 12

93. Dub v parku v Dolních Počernicích Quercus robur L. Dolní Počernice 1482 1

94.
Skupina dubů na hrázi Počernického 
rybníka

Quercus robur L. Dolní Počernice 1482 2

95. Dub v polích mezi Točnou a Cholupicemi Quercus robur L. Točná 920/11 1

96. Dub v Podolí Quercus robur L. Podolí 418 1

97. Babyka v Seminářské zahradě Acer campestre L. Malá Strana 919/1 1

98. Jasan u Starokolínské Fraxinus excelsior L. Ujezd nad Lesy 737 1

99. Dub  v ul. Pod Labuťkou Quercus robur Libeň 2637/1 1

100. Dub v ul. Slavíčkova Quercus robur Bubeneč 702 1

101. Dub uherský u Palaty Quercus frainetto TEN. Smíchov 3715/1 1

102. Sekvojovce  michelském lese
Sequoiadendron gigan-
teum

Michle 3179/14 2

103. Lípa v poli u Holyně Tilia cordata L. Holyně, Slivenec
322/50, 
1744/2

1

104. Jasan v zámeckém parku v Čakovicích Fraxinus excelsior L. Čakovice 1270 1

105. Jinan v zámeckém parku v Čakovicích Quikgo biloba L. Čakovice 1270 1

106. Linda v poli u Satalic Populus alba. L. Satalice 641/1 1

107. Tisy na Turbové Taxus baccata L. Košíře 833/2 2

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 2016. 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 2016 zajišťoval Odbor ochrany 
prostředí (OCP MHMP). V části B3.4.5 „Péče o zvláště chráněná území“ jsou uvedeny také managementové zása-
hy financované Správou 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 ochrany prostředí (OCP 
MHMP) spravoval v roce 2016 v souladu s touto koncepcí zahrady a parky skupiny ploch celopražského vý-
znamu (dříve parky I. kategorie) o celkové rozloze cca 232 ha a zároveň zastupoval hl. m. Prahu jako vlastníka 
těchto pozemků. Od července 2014 jsou správcem zahrad a parků skupiny ploch celopražského významu Lesy 
hl. m. Prahy. OCP MHMP v roce 2016 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.

Obr. B3.4.1: Zahrady a parky I. kategorie – orientační mapka

Komplex zahrad vrchu Petřín

V komplexu zahrad vrchu Petřína a v zahradě Kinských v roce 2016 proběhlo, kromě běžné údržby, ošetření stromů 
bezpečnostním, zdravotním nebo výchovným řezem, instalace bezpečnostních vazeb a v nutných případech kácení 
stromů. Byly provedeny opravy laviček, zábradlí, herních prvků na dětských hřištích, vybraných asfaltových, dláždě-
ných a mlatových povrchů cest, drobných vodních prvků a údržba historických štol.

V Růžovém sadu byly provedeny dosadby růží a zmlazení části přestárlých šeříků. Park u rozhledny byl odstraněním 
nevzhledné novodobé zdi propojen se zahradou patřící klášteru Premonstrátů. V Lobkovické zahradě proběhla opra-
va obvodové opěrné zdi.

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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V Seminářské zahradě byly odstraněny nevhodné náletové dřeviny v mandloňovém sadu a v ochranném pásmu lano-
vé dráhy. V Petřínských skalkách byl proveden rozsáhlý úklid odpadu po bezdomovcích a mřížemi zajištěny vstupy do 
vyčištěných podzemních prostor skalek.

Ve Strahovské zahradě byla realizována obnova spodní části zahrady u vstupu z ulice Vlašská spočívající v odstranění 
staré dřevěné stavby, vybudování odpočívadla s pítkem, výměně asfaltového povrchu za dlážděný, doplnění laviček 
a opravě zdi. Dále byla opravena celá zeď mezi vinicí a ulici Úvoz včetně malé stavby u vstupu z této ulice, instalovány 
nové opěrné kůly k vinné révě a na vyhlídkovou cestu Raoula Wallenberga doplněny lavičky.

Letenské sady

V Letenských sadech proběhlo, kromě běžné údržby, ošetření stromů bezpečnostním, zdravotním nebo výchovným 
řezem, instalace bezpečnostních vazeb, v nutných případech kácení stromů a následně vysazení náhradní výsadby 
v počtu 85 ks stromů se zajištěním pětileté povýsadbové péče. Dále osázení záhonu u schodů pod bývalým pomní-
kem růžemi, dosadby keřů na dětském hřišti U Hrocha a okolo plochy se psím hřištěm, řez vzrostlých tisů a vyklizení 
odpadků od bezdomovců v těchto keřových skupinách.

Byly provedeny opravy laviček, zábradlí, infosystému, herních prvků na dětských hřištích, vybraných asfaltových, dláž-
děných a mlatových povrchů cest, bazénku u objektu Expo 58 a zajištěna deratizace celého Letenského svahu.

V části parku mezi Hanavským pavilonem a vstupem z ulice Gogolova byla realizována rozsáhlá rekonstrukce komuni-
kací, travnatých ploch, trvalkových záhonů a mobiliáře včetně veřejného osvětlení.

Královská obora – Stromovka

V roce 2016 bylo v rámci Stromovky ošetřeno arboristickými zásahy v části parku u planetária 292 stromů, na dně bý-
valého rybníka 231 stromů a v části parku Za drahou 334 stromů. Proběhlo i vyvětvení stromů v alejích v parku na pod-
chozí a podjezdné výšky. Arboristické práce v parku probíhají průběžně, na základě zpracovaných dendrologických 
průzkumů, znaleckých posudků atd. Pěstební zásahy jsou prováděny odbornými arboristickými firmami a arboristy 
Lesů hl. m. Prahy.

Bylo vysázeno 500 ks vzrostlých tisů na severní svahy parku Stromovka. V rámci realizace „Komplexní obnovy parkové 
komunikace mezi ulicemi Oveneckou a U Výstaviště“ bylo na podzim 2016 vysázeno 23 ks vzrostlých alejových stromů 
(javory babyky a kaštany) do stromořadí.

Královská obora Stromovka je jedním z nejvýznamnější pražských přírodně krajinářských parků. Od konce roku 2015 
probíhá celková obnova centrální části Královské obory Stromovky, bývalého dna rybníka, dle projektu Ing. Šimka – 
atelier Florart. V první etapě rekonstrukce v roce 2016 byla provedena rekonstrukce původního vodohospodářského 
systému. Na rekonstrukci navázala výstavba nových vodních ploch v nejvíce podmáčených místech dna bývalého 
rybníka a další související práce. Do konce roku 2016 byla provedena rekonstrukce původního vodohospodářského 
systému ve Stromovce a byly zrealizovány nové vodní plochy. Byly opraveny vyhlídky u rybníků včetně historického 
zábradlí. V okolí vodních ploch byly provedeny terénní modelace a následně založeny nové trávníky. U Rudolfova 
rybníka bylo obnoveno molo a ponton s kačenami od sochaře MgA. Michala Sedláka. Úprava dispozice vodních ploch 
a navázání na stávající kompozici parku na dně bývalého rybníka, tzn. celkové řešení dna bývalého rybníka, pochází 
z dílny ateliéru Florart. Technické řešení vodních ploch zpracoval Ing. Jílek.

V prosinci 2016 byla v parku Stromovka dokončena „Komplexní obnova parkové komunikace mezi ulicemi Ovenec-
kou a U Výstaviště“. Jednalo se o I. etapu obnovy jedné z hlavních parkových komunikací v tomto parku (U Výstaviště 
– Ovenecká – Místodržitelský Letohrádek). Součástí prací byly obnova stromořadí, rekonstrukce zpevněných ploch, 
odvodňovacích prvků, opěrných zídek, zábradlí, zpevněných komunikací, založení trávníků hydroosevem a dodání 
nového mobiliáře (laviček a velkoobjemových odpadkových košů) včetně nového veřejného osvětlení.

Od srpna 2016 do poloviny listopadu u zábradlí z kamenných sloupků (patníků) podél Mesceryho cesty ve Stromovce 
proběhly restaurátorské práce. K realizaci restaurátorských prací bylo přistoupeno na základě závěrů projektu akade-
mického sochaře Petra Vitvara. Vzhledem k špatnému stavu u všech kamenných sloupků byl u nich navržen rozsáhlý 
restaurátorský zásah a bylo také navrženo doplnění chybějících sloupků. Zároveň bylo doporučeno všechny sloupky 
vyrovnat, tzn. vyjmout a znovu osadit podél okraje komunikace. K propojení sloupků bylo navrženo použít dřevěné 
dubové hranoly na místo nefunkčních novodobých betonových prvků mezi sloupky. Po očištění stávajících sloup-



Praha – Životní prostředí 2016

B3PŘÍRODA, KRAJINA A ZELEŇ 

143

ků bylo doporučeno barevné a povrchové sjednocení všech restaurovaných i doplněných sloupků podél Mesceryho 
cesty. Restaurátorské práce prováděla firma COR INTERIORS s. r. o. dle projektu akademického sochaře Petra Vitvara. 
Zrestaurováno bylo celkově osmdesát kamenných sloupků včetně propojení dřevěnými hranoly (zrestaurováno bylo 
75 sloupků a doplněno 5 sloupků).

V roce 2016 došlo k opravě historické vstupní brány u Místodržitelského Letohrádku. Realizace provedla firma AKANT 
Praha dle projektu Ing. Arch. Miloslava Hanzla. Ve Stromovce v části parku Za drahou byly doplněny dva fitness prvky 
pro posilování vlastní vahou těla (workout fitness). Nové fitness prvky jsou umístěny v rámci stávajícího fitness stano-
viště v části parku Za drahou poblíž viaduktu Podmokelské dráhy.

Byla upravena část u vstupu do Stromovky od předprostoru Výstaviště včetně vjezdů do sousedních objektů. Dále 
byla zrealizována propojka z parku směr Císařský ostrov, upravena plocha u portálu buštěhradské dráhy a byla zreali-
zována propojka na cestu od bývalého bubenečského nádraží směrem na Psí louku.

V roce 2016 bylo díky komunikaci MHMP OCP s vlastníky pozemku navazujícího na ovocný sad ve Stromovce umožněno 
Praze 7 (Spolku přátel Stromovky) založit na navazujícím pozemku komunitní zahrádku. 2.–3. července 2016 se ve Stro-
movce v okolí Planetária konalo Mistrovství Evropy ve stromolezení, kterého se zúčastnili nejlepší evropští arboristé.

Park na vrchu Vítkově

Ze stavebních prací bylo dokončeno schodiště mezi Vítkovem a Invalidovnou, které již bylo místy téměř neschůdné. 
Celé schodiště je doprovozeno zábradlím a navazuje na úsek schodů budovaný v souvislosti se stavbou Nového spo-
jení. Dále bylo v parku prováděno běžné čištění odvodňovacího systému a opravy povrchů.

V roce 2013 byly odstraněny náletové a nevhodné dřeviny a ruderální porosty v části jižního svahu u TJ Žižkov, tím se 
zpřístupnila plocha, která byla zarostlá a nepřístupná. V této lokalitě byly následně vysázeny vysokokme ny ovocných 
dřevin. Na svazích podél hlavního schodiště k památníku byla vyseta květnatá směs Suchá stráňka. V travnatých plo-
chách byly vysázeny cibuloviny.

Na severních svazích byla podél vyhlídkové trasy vysázena Hedera (břečťan). U parkoviště u památníku byly instalo-
vány fit prvky, které jsou hojně využívány návštěvníky parku. Po likvidaci požární nádrže nad Vojenským muzeem byly 
provedeny sadové úpravy.

Obr. B3.4.2: Rekonstrukce hlavního schodiště k památníku a obnova vegetace v okolí schodiště v parku na 
vrchu Vítkově

Zdroj: OCP MHMP
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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 4 000 nových stromů.

I v roce 2016 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.

OCP MHMP je zástupcem vlastníka, investorem a zadavatelem projektových dokumentaci a investorem realizací 
celkových obnov stromořadí a dosadeb ve vybraných uličních stromořadích celopražského významu na území 
městských částí Praha 1 až 10 v rozsahu smlouvy uzavřené mezi Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 
a Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Správcem stromořadí jsou Lesy hl. m. Prahy. Jedná se o cca 
51 ulic se 3 850 ks stromů.

V roce 2016 bylo ve stromořadích arboristicky ošetřeno cca 500 stromů.pokáceno – 83 ks

Realizace výsadeb zeleně – 2016

Obnova stromořadí v ulici Pod Kaštany, Praha 6, Dejvice

Projekt je realizačně rozložen do dvou let a řeší dosadbu stávajících prázdných stromových míst. U všech výsa-
deb bude nadále vysoutěženým dodavatelem zajišťována i pětiletá povýsadbová péče. V druhé etapě v roce 
2016 se jednalo o výsadby do středového pásu v prostoru náměstí Pod kaštany a vysadilo se celkem 10 stromů 
– 7 třešní (Prunus avium ´Plena´), 2 růžové jírovce (Aesculus carnea) a 1 kulovitý kultivar jírovce (Aesculus hippo-
castanum ´Umbraculiferra´). Celkem tak do stromořadí Pod kaštany za obě etapy projektu v letech 2015–2016 
přibylo dohromady 44 nových stromů.

Dosadby do stromořadí na Praze 2, 3 a 10

Projekt řešil dosadbu stávajících prázdných stromových míst a výsadbu jako náhradu za kácené stromy ve vy-
braných stromořadích. Vysadilo se celkem 30 jednotlivých stromů do ulic Francouzská, Milešovská, Šrobárova, 
Slavíkova, Moskevská a Ruská. Druhové složení dosadeb koresponduje se stávajícími výsadbami v jednotlivých 
lokalitách, tudíž byly vysazeny především lípy, akáty, platany a jerlíny. U všech výsadeb bude vysoutěžený doda-
vatel nadále zajišťovat pětiletou povýsadbovou péči.

Obnova stromořadí v Chorvatské ulici, Praha 10

Stromořadí doplnilo celkem 14 nových stromů, a to 13 jerlínů japonských (Sophora japonica) sázených do ze-
leného pásu a 1 lípa (Tilia cordata ´Greenspire´) v rabátku. Část realizace zahrnující opravy mozaikové dlažby 
v horní části ulice pak proběhla ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. U všech výsadeb 
bude vysoutěžený dodavatel nadále zajišťovat pětiletou povýsadbovou péči.

Dosadba v ulici Korunní, Praha 2, 3 a 10

Vlastní výsadby v části stromořadí na území Prahy 3, 10 a částečně Prahy 2 proběhly na podzim 2016 a bylo vysa-
zeno 28 akátů kultivaru Robinia pseudoacacia ´Monophylla´, část z nich jako plnění uložené náhradní výsadby. 
U všech výsadeb bude vysoutěžený dodavatel nadále zajišťovat pětiletou povýsadbovou péči.
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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 10,5 % 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 2016 prostřednictvím Oddělení péče o zeleň odboru ochrany prostředí 
správu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře téměř 2 800 ha.

Na území hlavního města Prahy (k 31. 12. 2016, zdroj: ČSÚ/ČÚZK) bylo 5 176 ha lesních pozemků, z toho:

 • cca 2 764 ha v majetku hl. m. Prahy – ve správě OCP MHMP;

 • cca 1 010 ha v majetku státu a správě LS Mělník, LZ Konopiště a LS Nižbor;

 • cca 1 390 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 roce 1994 schválilo Zastupitelstvo HMP záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fyzických osob. K 31. 12. 2016 bylo 
vykoupeno do majetku města přes 230 ha lesa, tím je na této ploše zajištěna řádná lesnická péče. V lesích vlastně-
ných 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, vítací tabule aj.).

Obr. B3.4.3: Přirozená obnova lesa v Kunratickém lese 

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B3.4.4: 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 od roku 2007 
systémem FSC® (Forest Stewardship Council). Certifikát FSC® potvrzuje, že v lesích 
v majetku hl. m. Prahy se hospodaří ekologicky šetrným a trvale udržitelným způ-
sobem 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 2016 bylo zalesněno celkem více než 257 000 m2 původně zemědělských pozemků, celkem bylo vysázeno 
36 000 stromků. Zalesnění proběhlo zejména v rámci výsadby Lesa Robotka (k. ú. Dubeč), částečně byly lesnické 
výsadby provedeny také v rámci ozelenění parku U Čeňku.

Obnova lesa 
Obnova v lesích probíhá přísně maloplošně. Průměrná velikost obnovované plochy v roce 2016 činila 11 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 borovi-
ce lesní. Průměrné roční těžby činí v lesích v majetku hl. m. Prahy v posledních letech 2–4 m3/ha lesa, což je cca 
polovina přírůstu. V roce 2016 činila celková těžba pouze cca 3,5 m3/ha 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 50 % – 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. 

V rámci stávajících lesů bylo v roce 2016 v rámci obnovy vysázeno více než 175 000 stromků. Přirozené zmlazení 
převážně dubů bylo nově evidováno na ploše 2,92 ha (především Kunratický les, Chuchelský háj a Xaverovský háj).

Obr. B3.4.5: Nově zalesněné plochy, 2002–2016
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     Značka odpovědného lesnictví
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Obr. B3.4.6: 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. V roce 2016 byly v rámci podpory rekreačních funkcí lesa postaveny dvě 
nová workoutová hřiště (Běchovice, Satalice).

Z důvodů maximalizace rekreačních funkcí lesů mají vybrané části lesa charakter lesoparků, příp. parkově upra-
vených lesů, takže část lesních pozemků není zalesněna, ale na více než 210 hektarech se nacházejí lesní rekre-
ační louky, které se pravidelně udržují. Nové rozsáhlé louky jsou založeny zejména v lesoparku Letňany (15 ha), 
lesoparku Vinice (10 ha), v lesích Polník (5 ha), U Remízku (3 ha) a Pod Cihelnou (7 ha).

48,38%

23,34%

6,84%

4,23%

3,28%

2,93%
2,19% 1,88%

1,88%
1,77% 1,31% 1,14% 0,31% 0,52%

Dub letní, zimní Buk lesní

Lípa malolistá Jedle bělokorá

Douglaska tisolistá Borovice lesní

Třešeň ptačí Modřín opadavý

Habr obecný Jilm habrolistý

Javor mléč Jasan ztepilý

Javor babyka Ostatní

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B3.4.7: Kunratický les Obr. B3.4.8: Lesopark Vinice – altán a workout hřiště

Zdroj: OCP MHMPZdroj: 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 na konci roku 2016 nacházelo přibližně 319 ha vodních ploch, z čehož bylo cca 230 rybníků o plo-
še 180 ha, 3 přehradní nádrže o ploše 57 ha, 54 velkých retenčních nádrží o ploše 29 ha a další malé vodní plochy. 
Hl. m. Praha, zastoupené odborem ochrany MHMP, vlastnilo k 31. 12. 2016 celkem 69 rybníků o ploše 113,9 ha, 
3 přehradní nádrže o ploše 59,6 ha, 30 retenčních nádrží o ploše 29,7 ha a 7 suchých poldrů o ploše 44,9 ha a re-
tenčním objemu 1,1 mil. m3.

K nejvýznamnějším nádržím patří Vodní dílo Hostivař (34,9 ha), Vodní dílo Džbán (13,0 ha), Vodní dílo Jiviny 
(9,0 ha) a Počernický rybník (19,4 ha), který je zároveň nejcennější vodní plochou z hlediska výskytu fauny a flóry. 
V Praze lze nalézt 100 potoků, jejichž celková délka je 357 km, z čehož na velké potoky (Botič, Dalejský, Kunratic-
ký, Litovicko-Šárecký, Lipanský, Rokytka a Říčanka) připadá 142 km a menší potoky a potůčky pak 215 km.

Hlavní město Praha, zastoupené odborem ochrany prostředí MHMP v roce 2016 zajišťovalo správu a financovalo 
údržbu na 308 km potoků na území hl. m. Prahy a 6 km za hranicemi Prahy (Litovicko-Šárecký od Litovického 
rybníka po nádrž Jiviny a Vestecký potok). Dále pak 7,6 km náhonů a cca 120 ha související zeleně. Výkon správy 
a údržbu pražských potoků zajišťovala příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy.

Pražské toky v číslech (k 31. 12. 2016):

 • 100 potoků, o délce téměř 357 km

 • Ve správě odboru ochrany prostředí MHMP: 308 km na území hl. m. Prahy a 6 km za hranicemi Prahy

 • Ve správě Lesů ČR: 6 km

 • Ve správě Povodí Labe: 25 km

 • Ve správě Povodí Vltavy: 18 km

Obr. B3.4.9: 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 zvelebováno. 
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 zkva-
litňovaní svého životního prostředí obrací na hl. m. Prahu s žádostmi o odsvěření jim svěřených vodních ploch 
a následné zajištění jejich revitalizací a kvalitní údržby. MHMP tak každým rokem roste 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 ekosysté-
my – zvýšení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů) v hl. m. Praze, ochrana chráněných 
druhů. 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 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.

 • Od roku 2009 bylo v Praze zřízeno 7 nových sportovních rybářských revírů (Vodní dílo Jiviny, rybník Martiňák 
v Dolních Počernicích, Libocký rybník, rybník Labuť v Kunratickém lese, Cukrovarský rybník ve Vinoři, rybník 
V Rohožníku a nádrž Slatina v Dubči).

 • Dvě vysychající vodní plochy se podařilo zachránit nalezením dodatečných zdrojů vody (Čimický rybník 
a rybník Aloisov).

 • Vznikly čtyři nové vodní plochy na místech již zaniklých rybníků (rybník Ve Hvězdě, Střední rybník v Cha-
brech, nádrž Pod Lesem a Polifkův rybník).

 • Byl založen zcela nový pražský rybník (rybník Zahrádky).
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 • U 12 vodních ploch, které jsou součástí zvlášť chráněných území, probíhala revitalizace velmi citlivě. Uprave-
ná plocha v roce 2016 činila cca 4,3 ha a vynaložené náklady pak 51,7 mi. Kč.

 • Do konce roku 2016 bylo upraveno celkem 61 lokalit o ploše 177,4 ha. Celkem bylo vytěženo 576 tis. m3 se-
dimentu a náklady dosáhly 633,3 mil. Kč

V rámci projektu byly v roce 2016 opraveny tyto rybníky a nádrže:

 • Rozšíření vodních ploch ve Stromovce – výstavba dvou nových vodních ploch na dně bývalého Rudolfova 
rybníka. Celkové náklady: 31,1 mil. Kč.

 • Výstavba rybníka Zahrádky ve Vysočanech – výstavba nového pražského rybníka v nově vzniklém parku ve 
Vysočanech, výstavba náhonu, výstavba balvanitého skluzu na Rokytce. Celkové náklady: 8,8 mil. Kč.

 • Oprava rybníčka Pod Petřínkou – odbahnění, výstavba nového vypouštěcího zařízení, úprava nátoku. Cel-
kové náklady: 0,7 mil. Kč.

 • Revitalizace suchého poldru Čihadla III. etapa zvýšení retenčního prostoru – odstranění kynologického 
cvičiště poničeného povodněmi, odstranění navážek v ploše poldru, výstavba tůní. Celkové náklady: 2,2 mil. Kč.

 • Revitalizace retenční nádrže Nebušice – odbahnění, oprava sdruženého objektu, nahrazení gabionového 
opevnění balvanitou rovnaninou, odstranění nefunkčních betonových konstrukcí, vegetační úpravy. Celko-
vé náklady: 0,76 mil. Kč.

 • Revitalizace nádrže Interlov v Kunratickém lese – celková rekonstrukce sdruženého objektu, úprava hráze, 
revitalizace koryta Roztylského potoka, zajištění stálého nadržení vody. Celkové náklady: 9,3 mil. Kč

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B3.4.10: Rekonstrukce hráze a odbahnění rybníka V Rohožníku 
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Projekt Revitalizace pražských potoků

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  rodech dochází k prokysličování vody. Obnažené kořeny a mrtvé dřevo v korytech slouží jako úkryty. 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 redukováno 
a samotné koryto je tak degradováno na stoku za účelem rychlého odvedení vody. Dno postrádá členitost a mi-
nimální hloubka vody neposkytuje životní prostředí pro ryby ani jiné vodní organismy.

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.
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3. Kulturně-historické a společenské

 • Zvyšování povědomí obyvatel Prahy o pražských potocích a jejich významu v městské krajině a historii.  
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

Souhrnné údaje o projektu k 31. 12. 2016:

 • do konce roku 2016 bylo celkem zrevitalizováno 14,4 km potoků. Z toho bylo:

 • upraveno technicky 1,6 km

 • upraveno přírodně blízkým způsobem 6,6 km

 • upraveno přírodním způsobem 6,2 km

 • koryta potoků byla prodloužena o 3,98 km

 • v rámci revitalizace bylo vyhloubeno 14 232 m2 tůní

 • čtyři stupně byly přestavěny na migračně postupné balvanové skluzy

Výstupy projektu v roce 2016

 • Plocha 91 m2 nových tůní

 • Prodloužení koryt potoků o 474 m

 • Vynaložené finanční prostředky ve výši 18,4 mil. Kč

 • 2,047 km revitalizovaných toků

Obr. B3.4.11: Revitalizace koryta Rokytky podél Hořejšího rybníka (nově vytvořený balvanitý skluz)

Zdroj: OCP MHMP
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V rámci projektu byly v roce 2016 prováděny nebo dokončeny tyto revitalizační akce:

 • Litovicko-Šárecký – úprava v Podbabě. Výstavba stabilizačních prahů, vyčištění koryta a zpozvolnění břehů, 
výstavba ostrůvku. Délka revitalizace 150 m (vše přírodě blízká úprava). Celkové náklady 0,2 mil. Kč. Délka 
revitalizace 35 m (technická úprava). Celkové náklady 0,6 mil. Kč.

 • Prokopský potok – revitalizace u Petra. Projekt zahrnoval stabilizaci břehů a dna těžkou balvanitou rovna-
ninou, výstavbu stabilizačních prahů vyčištění koryta a zpozvolnění břehů. Délka revitalizace 181 m. Celkové 
náklady 0,2 mil. Kč.

 • Jinonický potok – obnova pramenné části. Projekt zahrnoval obnovu již zaniklého potoka, vybudování no-
vého napouštění z Vidoulského vodovodu. Délka revitalizace 458 m, v tom 78 m technické úpravy. Celkové 
náklady 6,4 mil. Kč.

 • Brusnice – oprava a revitalizace koryta Nový svět. Projekt zahrnoval stabilizaci břehů a dna těžkou balva-
nitou rovnaninou, výstavbu stabilizačních prahů, opravu kamenných dlažeb. Délka revitalizace 476 m, v tom 
technické úpravy 349 m. Celkové náklady 3,1 mil. Kč.

 • Roztylský potok pod DUN Interlov. Projekt zahrnoval stabilizaci břehů a dna těžkou balvanitou rovnaninou, 
výstavbu stabilizačních prahů. Délka revitalizace činila 487 m (přírodní úpravy). Celkové náklady 1,2 mil. Kč.

 • Sedlecká svodnice I. Etapa. Délka revitalizace činila 260 m (vše přírodě blízká úprava). Celkové náklady 
6,6 mil. Kč.

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 2016 nabyly účinnosti změna stanovení záplavového území Motolského potoka a nové stanovení zá-
plavových území jeho přítoků. Současně se stanovením záplavových území na těchto vodních tocích byla vy-
mezena aktivní zóna záplavového území. Informace o dříve vyhlášených záplavových územích jsou uvedeny 
v předchozích ročenkách.
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B3.4.5 PÉČE O ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Hl. m. Praha zajišťovalo v roce 2016 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 roce 2016 
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 Počernický rybník, 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 a 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 a PP Zmrzlík).

 • Strhávání travního drnu (PP Salabka a PP Trojská).

 • Vytrhávání některých druhů keřů a tím narušování travního drnu (PP Sedlecké skály a PP Pitkovická stráň).

 • 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 Jenerál-
ka, PR Divoká Šárka, PR Prokopské údolí, PP Radotínské skály, PP Milíčovský les a rybníky, PP V hrobech, 
PP Rohožník – lom v Dubči, PP Zmrzlík, PP Cikánka II, PR Radotínské skály a 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 a NPP Barrandovské skály).

 • Kosení rákosových porostů částečně v zimním období (PP Lítožnice, PP Milíčovský les a rybníky, PP Po-
-černický rybník a Albrechtův vrch v PR Prokopské údolí) a částečně ve vegetačním období (PP Milíčovský 
les a rybníky, PP Hrnčířské louky, PR V pískovně a PP Počernický rybník).

 • Likvidace akátů formou kácení v metrové výšce nad zemí (PP Cihelna v bažantnici, PP Podbabské skály, 
PR Podhoří, PP Zámky, PP Modřanská rokle, PR Homolka, PR Prokopské údolí a PP Baba).

 • Podpora přirozeného zmlazení dubu a buku v PP Obora Hvězda.

 • Mechanické narušování vřesovišť (PP Salabka a PP Zlatnice).

 • Pastva smíšeným stádem ovcí a koz (již 17. rokem) navštívila, spásla a zdupala následující chráněná úze-
mí – PP Zámky, PP Bohnické údolí, PP Čimické údolí, PP Trojská, PP Jabloňka, PP V hrobech, 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 Zlatnice, PP Sedlecké skály, PP Baba, PP Podbabské skály, 
PP Salabka, PP Havránka a 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 Troji, v Lysolajích, v Hostivaři, v Radotíně, v Dubči, v Liboci, ve 
Vinoři a v Sedleci).

 • o Pečováno bylo i o několik sadů založených v posledních letech (na Kamýku, v Hrdlořezích, v Čimicích, 
v PP Počernický rybník a v Šeberově) a několik ovocných alejí založených v posledních letech (v Dubči, ve 
Vinoři a v PR Radotínské skály).

 • Tůně byly udržovány v PP Milíčovský les a rybníky, PR Prokopské údolí, PP Hrnčířské louky a PP Modřanská 
rokle).

 • Průběžně byly kontrolovány a opravovány naučné stezky na území ZCHÚ. Proběhla také kontrola značení 
zvláště chráněných území.

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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Management zvláště chráněných území realizovaný na území hl. m. Prahy 
Správou CHKO Český kras za rok 2016:

 • PR Radotínské údolí – likvidace rozptýlených náletových dřevin na lokali-
tách s výskytem kriticky ohroženého včelníku rakouského (Dracocephalum 
austriacum) na ploše cca 0,13 ha.

 • NPP Cikánka I – pokosení kavylového trávníku na plošině a vegetace na 
svazích na ploše cca 1,4 ha. Likvidace nepůvodních a invazních druhů bylin 
– zlatobýlu kanadského (celík), pámelníku, ostružin a měchýřníku na ploše 
0,44 ha.

 • NPP Dalejský profil – likvidace náletu a výmladků invazních druhů dřevin 
(zejména akát, jasan, borovice černá, trnka, svída, ptačí zob a další křoviny) 
na lokalitách silně ohrožených druhů rostlin (křivatec český) na ploše cca 0,46 ha.

 • NPP Barrandovské skály – odstranění náletových dřevin z geologicky významných profilů na ploše cca 0,9 ha 
– vyřezání dřevin, aplikace herbicidu pro potlačení růstu a odstranění biomasy z lokality. Dále úklid a odvoz 
případného rozptýleného odpadu v místech provádění managementových prací (cca 0,2 ha). Oprava (obno-
va) pruhového hraničního značení v délce cca 4,6 km.

 • NPP Letiště Letňany – trojí pokosení travnatých ploch a odklizení travní hmoty na ploše NPP Letiště Letňany 
a jejího ochranného pásma (46 ha), které jsou biotopem kriticky ohroženého druhu sysla obecného (Spermo-
philus citellus).

 • NPR Větrušické rokle – odstranění invazní a expanzivní vegetace, zejména dřevin (akát, jasan, pajasan, dub 
červený, mahalebka, borovice černá, šípek, trnka, ostružiník aj.), na plochách skalních stepí a lemů v NPR Vě-
trušické rokle a jejím ochranném pásmu, které jsou biotopem kriticky ohrožené ještěrky zelené (Lacerta viri-
dis), na celkové ploše cca 1 ha. 

 • PP Zmrzlík – likvidace akátu, svídy krvavé a dalších nežádoucích dřevin v biotopu suchých trávníků pomocí 
chemického postřiku, vyřezání křovinořezem a sečení na ploše cca 1,1 ha.

Celkový použitý objem finančních prostředků z PPK v roce 2016 činil 396 tis. Kč

Obr. B3.4.12: Koniklec luční český na skalách v přírodní rezervaci Podhoří

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 2016 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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Celkem 5 224 6 144 6 795 4 715 4 941 3 811 4 269 4 161 4 602

z toho v kategorii:
nebezpečné 103 136 211 109 132 79 62 71 58

ostatní 5 120 6 008 6 584 4 605 4 810 3 732 4 207 4 090 4 544

Zdroj: 2008–2012 – CENIA (ISOH), 2013–2016 – OCP MHMP

Tab. B4.1.2: Produkce odpadů na území hl. m. Prahy za rok 2016 rozdělená do skupin podle jejich původu

Skupina Název skupiny
Množství  

[t]

1 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 166

2 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin 5 972

3 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 11 364

4 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 168

5 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 85

6 Odpady z anorganických chemických procesů 154

7 Odpady z organických chemických procesů 1 515

8
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, 
těsnicích materiálů a tiskařských barev

644

9 Odpady z fotografického průmyslu 309

10 Odpady z tepelných procesů 12 310

11
Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovu a jiných materiálů a z hydrome-
talurgie neželezných kovů

2 079

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 5 640

13
Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05, 
12 a 19)

10 755

14 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08) 252

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 89 668

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 44 786

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 3 474 937

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)

6 907

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 pro průmyslové účely

301 669

20
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady 
z úřadů), včetně složek z odděleného sběru

632 373

Zdroj: OCP MHMP
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Obr. B4.1.1: Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy podle jejich původu, 2016

Obr. B4.1.2: Odstraňování odpadu skládkováním na území hl. města Prahy, 2006–2016 [t]

Obr. B4.1.3: Způsoby využití odpadů na území hl. m. Prahy, 2016
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Tab. B4.1.3: Způsoby využití odpadů na území hl. m. Prahy podle kategorií v roce 2016 [t] 

Způsoby využívání odpadů
Kategorie odpadu

Nebezpečný Ostatní Celkem

R1 Využití odpadu obdobným způsobem jako paliva 49,7 325 760,1 325 809,8

R3 Získání / regenerace  organických látek 2,5 51 958,5 51 960,9

R4 Recyklace / znovuzískání kovů 0,0 303,9 303,9

R5 Recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů 0,0 473 059,8 473 059,8

R8 Získání složek katalyzátorů 0,0 1,3 1,3

R9 Rafinace použitých olejů, opětovné použití olejů 0,0 1 959,2 1 959,2

R10 Aplikace do půdy 0,0 49 641,8 49 641,8

R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací z postupů uvedených pod R1až R10 65,8 13 985,9 14 051,7

N1 Využití odpadů na terénní úpravy 0,0 197 864,4 197 864,4

N2  Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě 0,2 58 236,7 58 236,8

N7   Vývoz odpadu do členského státu EU 6 959,8 146 020,5 152 980,3

N8  Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití 0,0 757,3 757,3

N10 Prodej odpadu jako suroviny (druhotné suroviny) 161,5 73 186,5 73 348,0

N11 Využití odpadu na rekultivace skládek 0,0 0,0 0,0

N12  Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky 0,0 7 512,4 7 512,4

N13  Kompostování 0,0 44,8 44,8

N15  Protektorování pneumatik 0,0 0,0 0,0

N17  Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU 0,00 3 225,80 3 225,80

Celkem 7 239,4 1 403 518,9 1 410 758,3

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B4.1.4: Podíl odpadu (v %) z celkové produkce využitého a odstraněného na území hl. m. Prahy  
(vybrané způsoby využití), 2007–2016
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*) V souladu s metodikou MŽP jsou při výpočtu podílu využití odpadů zahrnuty všechny způsoby  využití uvedené v tab. B4.1.3 
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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 2016 probíhala 19. 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 2016 realizován v souladu 
s aktualizovaným Plánem odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH). V roce 2016 byla uzavřena smlouva na 
zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy v období 2016–2025. 

Odpad byl v roce 2016 tříděn na následující složky komunálního odpadu: 

 •  papír a lepenka
 •  sklo směsné
 •  sklo čiré
 •  plasty směsné
 •  nápojové kartony
 •  nebezpečný odpad
 •  kovy železné a neželezné
 •  kovové obaly

 •  stavební suť
 •  objemný odpad
 •  dřevěný odpad
 •  bioodpad
 •  pneumatiky
 •  obnošený textil, oděvy a obuv
 •  použitý potravinářský olej a tuk
 •  výrobky zpětného odběru

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 měli občané možnost odkládat donáškovým nebo odvozným systémem následujícími způsoby:

 • papír a lepenku, sklo, plasty, nápojové kartony a kovové obaly – do sběrných nádob, určených na tyto slož-
ky KO, přímo na ulicích nebo v domech (na území Pražské památkové rezervace) a ve sběrných dvorech města;

 • nebezpečný odpad – při mobilním sběru, ve stabilních sběrnách včetně sběrných dvorů města a v lékárnách 
(nepoužité či prošlé léky);

 • kovy železné a neželezné – ve sběrných dvorech města;

 • stavební suť – ve sběrných dvorech města a mobilních sběrných dvorech;

 • 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 určených pro sběr bio odpadu umísťovaných na ulicích v pra-
videlných intervalech, tento odpad lze odložit i ve sběrných dvorech města a v mobilních sběrných dvorech, 
dále také na stabilní sběrné místo v Praze 10 - Malešicích;

 • pneumatiky – ve sběrných dvorech města;

 • obnošený textil, oděvy a obuv – ve sběrných dvorech města;

 • použitý potravinářský olej a tuk – ve sběrných dvorech města;

 • zbytek po vytřídění jednotlivých složek (směsný komunální odpad) – do sběrných nádob umístěných vdo-
movním vybavení každé nemovitosti, případně na pozemní komunikaci nebo na jiném schváleném místě;

 • zpětný odběr elektrozařízení pocházejících z domácností – ve sběrných dvorech města a drobná elektro-
zařízení (včetně baterií) v červených kontejnerech umístěných na ulicích.

Pozn.: Děti mohou papír a lepenku odkládat také ve školách zapojených do soutěží ve sběru starého papíru a dal-
ších komodit (plastová víčka, hliník aj.), např. v rámci soutěže pořádané Českými sběrnými surovinami pod záštitou 
Magistrátu hl. m. Prahy a dalšími společnostmi (Pražské služby, a.s., 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 2016 dosáhlo celkové evidované množství komunálního odpadu 423,5 tisíc tun (dle ročního hlášení)*.

Tab. B4.2.1: Produkce a nakládání s komunálním odpadem, 2013–2016 [tis. t]

Rok
Komunální 

odpad *

Odstranění Využití

Skládkování 
Vypouštění do 
vodních těles

Termické Energetické Materiálové Celkem

2013** 400,9 77,5 - 1,8 226,6 95,0 321,6

2014 405,8 65,7 - 0,5 241,9 97,8 339,7

2015 408,2 55,7 - 0,1 251,7 100,0 351,9

2016*** 423,5 50,8 13,2 0,6 245,9 113,0 358,9

*) 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.

**) V roce 2013 je zahrnut i tzv. povodňový odpad, který byl skládkován.

***) V roce 2016 jsou na doporučení ČIŽP v celkovém množství započítány i produkce odpadů z činnosti fyzických osob na území 
MČ, přičemž tyto odpady generovaly služby, které pro své občany poskytovaly MČ ze svých vlastních rozpočtů nad rámec služeb 
poskytovaných Magistrátem hl. m. Prahy.

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, 2007–2016 (tis. t)

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, 2007–2016 [tis. t]
Rok 1997* 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014 2015 2016

Účinnost 
třídění

Pouze 
materiálové 

využití (% 
hmotnosti)

0,5 11,0 24,5 27,8 30,3 31,1 31,3 32,2 23,7 24,1 24,6 26,7

Podíl vyu-
žívaného 
odpadu

Materiálové 
a energe-

tické využití 
(% hmot-

nosti)

0,5 57,0 82,0 81,0 80,0 83,0 87,0 91,0 80,0 84,0 86,0 85,0

*) 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. 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, stabilní sběrny nebezpečného odpadu a další zařízení, 2016

B4.2.2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH V RÁMCI  
SYSTÉMU SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

a) Tříděný sběr papíru a lepenky, skla, plastů, nápojových kartonů a kovových obalů na stano-
vištích 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 horním 
nebo spodním výsypem o objemu 1 100 až 4 000 litrů, v případě nápojových kartonů a kovů i nádoby s obje-
mem 240 litrů. Počet nádob na separovaný sběr je v současné době stabilní. Na konci roku 2016 dosáhl počet 
sběrných míst v donáškovém systému 3 347, z toho 103 stanovišť podzemních kontejnerů. 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 2016 byly sběrné nádoby osazeny 
v cca 1 250 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 2016 již bylo osazeno 2 816 sběrných míst. Dále jsou sběrné nádoby na tříděný odpad umístěny na všech 
sběrných dvorech hl. m. Prahy.

IPODEC
KOMWAG

PRAŽSKÉ SLUŽBY
AVE CZ

Stabilní sběrné místo
pro sběr bioodpadu
Malešice

Komunální kompostárna
Praha 20

SD HMP – sběrné dvory hl. m. Prahy (zdarma pro všechny občany hl. m. Prahy)
SD MČ – sběrné dvory městské části (zdarma pro občany dané MČ)
SSNO – stabilní sběrny nebezpečného odpadu

Stabilní sběr bioodpadu / Komunitní kompostárna

Stav k: 31.12.2016
Počet: 20 SD HMP, 
             3 SD MČ, 
           28 SSNO

Svozové společnosti zajišťují na daném 
území směsný odpad, tříděný odpad 
a objemný odpad.

Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO)

Skládka Ďáblice

Zdroj: OCP MHMP
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V prosinci 2004 byl zahájen pilotní projekt odděleného sběru čirého skla. V roce 2016 již bylo ke stanovištím tří-
děného odpadu rozmístěno celkem 1 682 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, 
provozního a ekonomického a následně jsou zpravidla schváleny. Počet sběrných míst zohledňuje počet obyva-
tel, typ a hustotu zástavby.

V roce 2013 zahájený pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek byl od července 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 – Kolo-
vraty, Praha – Kunratice a Praha – Štěrboholy. Pilotní projekt byl ukončen k 31. 12. 2014. Od 1. 8. 2016 probíhal 
sběr kovových obalů formou přistavených nádob na 433 stanovištích tříděného odpadu a došlo k jeho začlenění 
do komplexního systému nakládání s komunálním odpadem pro roky 2016–2025.

Pozn.: Pod patronátem Magistrátu hl. m. Prahy proběhla v roce 2016 již 22. 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 2016 
sběr papíru na školách i FCC Česká republika, s.r.o., LeoCzech, s.r.o. a Pražské služby, a. s. Celkové množství papíru 
sebraného na školách v roce 2016 činilo 1 246,4 t. Mimoto se na základních školách sbírá i plast (4,1 t) a hliník (1,8 t). 
Kromě veřejných stanovišť tříděného odpadu umístěných v ulicích města a v domovním vybavení, Hl. m. Praha jako 
původce odpadu hlásí tříděný odpad vysbíraný v rámci služeb organizovaných ÚMČ, dále na SD hl. m. Prahy, na praž-
ské náplavce, v budovách HMP a v aquacentru Šutka. V roce 2016 toto množství činilo cca 808 t.

Obr. B4.2.4: Podzemní kontejnery v MČ Praha 5, Újezd 

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, nápojových kartonů a kovových obalů bez započte-
ní sběrných dvorů, 2007–2016 [t]

Rok Papír Sklo směsné Sklo čiré Plasty
Nápojové 
kartony

Kovové obaly Celkem

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 11 904 814 - 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

2015 20 633 11 851 3 572 12 546 895 - 49 497

2016 21 426 13 282 3 402 12 827 937 21 51 895

Zdroj: OCP MHMP

Tab. B4.2.5: Výsledky tříděného sběru papíru, skla, plastů a nápojových kartonů na sběrných dvorech  
hl. m. Prahy, 2007–2016 [t]

Rok Papír Sklo směsné Sklo čiré Plasty Nápojové kartony Celkem

2007 104 - - - - 104

2008 162 - - - - 162

2009 192 - - - - 192

2010 243 12 - - 103 358

2011 253 2 - - 5 260

2012 262 18 - 36 3 319

2013 571 319 - 59 0,4 950

2014 408 299 - 65 1 773

2015 405 197 - 120 1 723

2016 467 184 - 131 2 784

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B4.2.7: Množství tříděného sběru v ulicích a v domovním vybavení v letech 2007–2016 [t]

Zdroj: OCP MHMP
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b) Tříděný sběr nebezpečných odpadů v roce 2016

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu (dále jen „NO“) – rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemiká-
lie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk (vyjma kuchyňského), barvy, tiskařské barvy, lepidla, 
pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory – probí-
hal v roce 2016 na území hl. m. Prahy v několika úrovních:

 • mobilní sběr – celkem 302 tras s cca 8 zastávkami;

 • stabilní sběr – celkem 28 stabilních shromažďova-
cích míst NO;

 • sběr nepoužitých léčiv – celkem v systému zapoje-
no 320 lékáren.

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 někte-
rých 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 minimálně 3x ročně podle pevně stanove-
ného harmonogramu. Počet sběrových tras a zastávek 
odpovídá počtu obyvatel příslušné městské části. Na 
určených zastávkách ve stanoveném čase osádka vozi-
dla přebírá od občanů NO.

Stabilní sběr byl v roce 2016 zajištěn na 28 stabilních shromažďovacích místech s celoročním provozem, kde 
mohou občané odevzdávat NO. Z toho 20 stabilních sběren bylo zřízeno v rámci sběrných dvorů, jejichž provoz 
hradí hl. m. Praha.

Sběr nepoužitelných léčiv probíhá rovněž v 320 lékárnách, které jsou zapojeny do systému organizovaného 
městem. Obyvatelé mohou odevzdat nepoužitelná 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 2003–2016 [t]
Způsob sběru 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013 2014 2015 2016

Stabilní sběr 196 236 271 391 288 322 322 311 366 378 367 413 424 512

Mobilní sběr 92 82 46 32 34 80 123 101 64 14* 39 27 29 34

Celkem stabilní 
a mobilní sběr

308 318 317 423 322 402 445 412 430 392 406 440 453 546

Sběr léčiv a rtuť. 
teploměrů

36 33 48 45 47 68 57 57 56 61 68 79 87 95

Celkem 799 850 874 468 369 470 502 469 486 453 474 519 540 641

*) 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, nápojových kartonů a kovových obalů 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 ne-
bezpečné složky komunálního odpadu. V rámci sběrných dvorů hl. m. Prahy jsou dále zřízena místa zpětného 
odběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení z domácností.

V roce 2015 byla služba rozšířena o možnosti odevzdat obnošený textil, obuv a oděvy (na základě smlouvy s Diakonií 
Broumov) a od roku 2016 i použitý potravinářský olej a tuk na základě smlouvy se společností Viking group, s. r. o.

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B4.2.8: Kontejner s nebezpečným odpadem
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V rámci spolupráce s diakonií Broumov bylo na sběrných dvorech města v roce 2016 vysbíráno celkem 42 tun 
starého textilu, který je sbírán mimo režim odpadů. Veškerý textil se z 98 % smysluplně využije k materiální po-
moci. Z nevhodného materiálu pro humanitární účely se vytváří čistící plachetky k průmyslovému zpracování 
a 5 % se dává jako alternativní palivo do cementáren. 

Sběr použitých potravinářských olejů a tuků začal v listopadu roku 2016. Nová služba získává na popularitě, 
což dokazuje evidence přijatého množství. V roce 2016 bylo odevzdáno celkem 160 kg olejů a tuků, které jinak 
převážně končí v kanalizaci.

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území Prahy mají službu odkládání odpadu zdarma (výjimku tvoří pneuma-
tiky a stavební odpad nad 1 m3), právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají službu poskytova-
nou za úhradu. Provozní doba sběrných dvorů je: pondělí až pátek od 8.30 do 18.00 hodin (v zimním období do 
17.00 hodin) a sobota od 8.30 do 15.00 hodin.

K 31. 12. 2016 provozovalo hl. m. Praha 20 sběrných dvorů.

 • MČ Praha 2, Perucká 2542/10

 • MČ Praha 3, Malešická 74

 • MČ Praha 4, Zakrytá ul.

 • MČ Praha 4, Dobronická 892

 • MČ Praha 5, Puchmajerova ul.

 • MČ Praha 6, Proboštská 1

 • MČ Praha 8, Voctářova ul.

 • MČ Praha 8, Ďáblická 791/89

 • MČ Praha 9, Pod Šancemi 444/1

 • MČ Praha 10, Teplárenská 602/9

 • MČ Praha 11, Bartůňkova 711

 • MČ Praha 12, ul. Generála Šišky

 • MČ Praha 14, Teplárenská 5

 • MČ Praha 15, Za zastávkou 3

 • MČ Praha 16, V Sudech 1488/2

 • MČ Praha 19, Jilemnická ul.

 • MČ Praha 19, K Cihelně 420

 • MČ Praha 20, Chvalkovická 3

 • MČ Praha 21, Podnikatelská ul.

 • MČ Praha 22, Bečovská 939

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 v roce 2016 provozovaly na území hl. m. Prahy také úřady MČ Praha 4, Praha 5 a Praha 6. Umístění 
sběrných dvorů městských částí, podmínky provozu, výběr druhů odpadů, provozní doba i finanční krytí je plně 
v kompetenci jednotlivých úřadů městských částí.

Objemný odpad; 32,63 %

Pneuma�ky; 0,34 %

Dřevo; 15,80 %

Sklo; 0,24 %Odpad ze zeleně; 10,10 %

Kovový odpad; 2,31 %

Papír; 0,61 %

Nebezpečný odpad; 
0,64 %

Stavební odpad; 37,17 %

Plasty; 0,17 %
Nápojový karton; 0,00 %Oleje a tuky; 0,00 %

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B4.2.9: Hmotnostní zastoupení jednotlivých druhů odpadů na sběrných dvorech hl. m. Prahy, 2016 
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Tab. B4.2.7: Hmotnostní zastoupení druhů odpadů na sběrných dvorech, 2016 [t]
Druh odpadu Hmotnost [t] Druh odpadu Hmotnost [t]

Objemný odpad 25 180 Papír 467

Pneumatiky 260 Nebezpečný odpad 490

Dřevo 12 192 Stavební odpad 28684

Sklo 184 Plasty 131

Odpad ze zeleně 7 791 Nápojový karton 2

Kovový odpad 1 783 Oleje a tuky 0,16

Zdroj: OCP MHMP

Tab. B4.2.8: Množství odevzdaných odpadů a návštěvnost sběrných dvorů hl. m. Prahy, 2007–2016
Rok Návštěvnost [osob] Množství odpadu celkem [t] Počet sběrných dvorů

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

2015 350 556 70 693 20

2016 375 218 77 164 20

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B4.2.10: V roce 2016 nově otevřený sběrný dvůr hl. m. Prahy, MČ Praha-Ďáblice

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 od roku 2015 místo kovů nově stavební odpady v omezeném množství 
(zdarma do 1 m3).

Tab. B4.2.9: Množství odevzdaných odpadů v MSD, 2012–2016 [t]

MSD
2012  

(provozován 52 x)
2013  

(provozován 91 x)
2014  

(provozován 89 x)
2015  

(provozován 95 x)
2016  

(provozován 95 x)

Objem 25,95 836,67 60,28 59,41 55,17

Dřevo 14,53 288,05 28,05 33,07 29,39

Bioodpad 29,15 15,59 56,22 85,54 57,38

Kovy 1,47 17,65 3,33 3,89 -

Stavební suť - - - 44,18 78,05

Odpad celkem 71,10 1 157,96 147,88 226,09 219,99

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B4.2.11: Mobilní sběrný dvůr, MČ Praha-Čakovice, Bahenní ul.

Zdroj: OCP MHMP

e) Objemný odpad

Objemný odpad od občanů je možné odložit do velkoobjemových kontejnerů (dále jen „VOK“) o minimálním ob-
jemu 10 m3. Hl. m. Praha hradilo v roce 2016 přistavení 5 368 ks VOK. VOK jsou přidělovány městským částem 
s ohledem na počet obyvatel, dostupnost sběrných dvorů hl. m. Prahy a finanční možnosti města. Minimální počet 
přidělených VOK na jednu MČ v roce 2016 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 mís-
tech 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 sběr-
ných dvorech v ulicích. Od 23. 7. 2015 byla drtivá většina objemného odpadu z VOK a MSD využívána materiálově.

Pozn.: Hl. m. Praha mimo uvedené způsoby nakládání s objemným odpadem, ještě zajišťuje tzv. doúklid okolo sběr-
ných nádob na sběr separovaných složek odpadu. Z tohoto úklidu bylo v roce 2016 nashromážděno dalších 6 492 tun 
objemného odpadu. Mimo to není v tabulce uveden objemný odpad sbíraný v rámci ÚMČ a TSK, který v roce 2016 činil 
2 119,5 tun a 220,98 tun.
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Obr. B4.2.12: Kontejner na velkoobjemový odpad, MČ Praha 8 (Libišská ul.)

Tab. B4.2.10: Produkce objemného odpadu, 2000, 2007–2016 [t]

Rok VOK v ulicích Sběrné dvory města MSD Celkem

2000 16 150      916 - 17 066

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 35 052

2013 6899 18 741 837 26 477

2014 6387 22 023 60 28 740

2015 5122 24 039 59 29 220

2016 4258 25 019 55 29 332

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B4.2.13: Vývoj produkce objemného odpadu, 2000, 2007–2016 [t]
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f) Bioodpad 

Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu v Praze 10 – Malešicích
Zařízení v Dřevčické ulici, č. p. 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 plánovaná 
výstavba rozlehlé křižovatky. Z původní předpokládané doby trvání provozu zařízení do konce roku 2005 se poda-
řilo termín ukončení provozu prodloužit do konce roku 2020 (Do roku 2008 zde bylo prováděno zpracování bioodpa-
du 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.: V červenci 2016 byla ukončena výstavba Kompostárny hl. m. Prahy v MČ Praha-Slivenec, která následně v roce 
2017 zahájila pravidelný provoz..

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 či neznečištěná zemina). 
Kontejnery jsou přistaveny v ur-
čeném termínu na max. 3 hodi-
ny. Po celou dobu přistavení je 
přítomna odborná obsluha, která 
monitoruje naplňování kontejne-
ru a zodpovídá za čistotu vysbíra-
ného bioodpadu. 

V roce 2016 bylo celkem přistaveno více než dvojnásobné množství kontejnerů než v předchozím roce 2015, tj. 
celkem 1 486 ks VOK pro bezplatný sběr bioodpadu od občanů, do kterých se sebralo 1 008,14 tun bioodpadu. 
Ten byl posléze předán ke zpracování.

Další možnosti nakládání s bioodpadem

Bioodpad z údržby zahrad mohli v roce 2016 občané odevzdat i na 20 sběrných dvorech hl. m. Prahy (počet na 
konci roku 2016). 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 v roce 2014 byly kompo-
stéry účastníkům darovány. Součástí projektu bylo i odborné poradenství v problematice kompostování, více 
na http://www.odpadovecentrum.cz. Na úspěšný projekt navázaly další obdobné projekty realizované jednotli-
vými ÚMČ nebo Magistrátem hl. m. Prahy.

Zdroj: OCP MHMP

Obr. B4.2.14: Kontejner na bioodpad, MČ Praha 4, křižovatka ulic Jižní IX 
a Jihozápadní V

http://www.odpadovecentrum.cz
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Tab. B4.2.11: Produkce bio odpadu, 2001, 2007–2016 [t] 

Rok Bio VOK v ulicích SD města
Stabilní místo - 

Malešice
MSD Celkem

2001 -    552 - -

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

2015 578 5503 865 86 7032

2016 1008 7651 959 57 9675

*) V roce 2010 služba přistavování bio VOK probíhala pouze od 1. 9. do 30. 11. 2010.

Pozn.: V tabulce nejsou uvedeny bioodpady sbírané v rámci TSK. V roce 2016 tyto bioodpady činily 1 108,59 t. V rámci povinností 
původce odpadů ještě MHMP eviduje bioodpady vysbírané ze služeb organizovaných ÚMČ 1 046,77 t a bioodpad z aquacentra 
Šutka, který v roce 2016 činil 0,62 t.

Zdroj: OCP MHMP

g) Směsný odpad

Dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad zajišťovali vlastníci nebo správci nemovitostí. Počet sběr-
ných nádob u jednotlivých nemovitostí se postupně navyšoval a v roce 2016 se pohyboval kolem 117 620 ks. 
Během posledních let došlo v důsledku změn zákona o odpadech několikrát ke změnám souvisejícím s přista-
vováním sběrných nádob na směsný odpad. Vlastníci objektů se při zajišťování dostatečného objemu sběrných 
nádob snažili optimalizovat objednávky tak, aby byly náklady spojené se svozem odpadu pro jednotlivé objekty 
co možná nejnižší.

Přesto se průměrný objem na jednoho obyvatele a týden vycházející z aktuálního počtu nádob při dané frek-
venci mírně zvyšoval z 36,4 litrů v roce 1998 na 37,3 litrů v roce 2001. Po zavedení kapitační platby v roce 2002 
se tento průměrný objem na základě požadavků obyvatel zvyšoval podstatně rychleji, v polovině roku činil 42,6 
litrů na osobu a týden a koncem roku 2002 tento objem stoupl na 43,8 litrů na osobu a týden. V roce 2003 došlo 
opět ze strany vlastníků nemovitostí k úpravě objemu sběrných nádob. Koncem roku 2003 bylo obsluhováno 
v průměru 42,3 litrů na osobu a týden. V současné době se tento průměr udržuje na této úrovni.

Kromě směsného komunálního odpadu pocházejícího z nádob od občanů, hl. m. Praha jako původce odpadů 
ještě hlásí směsný odpad pocházející z domovů pro seniory, z ÚMČ, z pražských náplavek, z budov MHMP, z TSK 
a z aquacentra Šutka. V roce 2016 se jednalo o množství 6 499,61 t.

Tab. B4.2.12: Produkce směsného odpadu, 2005–2016

Rok Množství odpadu [tis. tun] Meziroční změna Rok Množství odpadu [tis. tun] Meziroční změna

2005 234,7 1,02 % 2011 246,8 0,69 %

2006 237,7 1,29 % 2012 247,3 0,20 %

2007 240,5 1,11 % 2013 246,3 -0,40 %

2008 243,2 1,16 % 2014 246,2 -0,04 %

2009 244,6 0,62 % 2015 247,2 0,40%

2010 245,1 0,20 % 2016 249,2 0,81%

Zdroj: OCP MHMP
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Obr. B4.2.15: Vývoj produkce směsného odpadu, 2000, 2007–2016 [tis. tun]

Sběr vánočních stromků

Vánoční stromky měli obyvatelé možnost odložit jako v uplynulých letech ke sběrným nádobám na směsný 
odpad. Svozové společnosti zajišťují jejich svoz v rámci sběru a svozu směsného odpadu. Náklady za svoz a od-
stranění vánočních stromků jsou od roku 2015 zakalkulovány v ceně za svoz a energetické využití směsného 
komunálního odpadu.

h) Sběr pytlů naplněných listím napadeným klíněnkou jírovcovou 

Tato aktivita byla ze strany města ukončena v roce 2011, ale v následujících letech obnovena v některých MČ. 
Pytle naplněné listím z jírovce mohou občané odkládat max. v 5 ks ke sběrným nádobám na směsný odpad, 
nejlépe v čase pravidelného svozu. V rámci systému bylo v roce 2016 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 2016 bylo v ulicích města umístěno 293 kontejnerů na drobné elektrozařízení.

Zpětný odběr použitých baterií (monočlánků) probíhal v roce 2016 v rámci fungování kolektivního systému 
ECOBAT, dále např. na úřadech městských částí, na základních a středních školách, v obchodních centrech aj.
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Tab. B4.2.13: Množství zařízení a výrobků odevzdané v rámci zpětného odběru na SD hl. m. Prahy v letech 2013–2016 [t]
Druh zařízení, výrobků 2013 2014 2015 2016

TV a monitory 925,0 1 584,4 923,9 891,7

Ostatní elektrozařízení - Asekol 407,5 769,0 563,5 325,5

Světelné zdroje 14,9 15,7 19,7 21,9

Chladničky 933,0 822,7 855,7 889,2

Velké a malé spotřebiče - Electrowin 668,4 659,1 798,1 999,4

Baterie 6,4 18,4 20,4 34,7

Celkem 1 353,8 3 869,3 3 181,3 3 162,4

Zdroj: OCP MHMP

Tab. B4.2.14: Množství vysbíraného drobného elektrozařízení v stacionárních kontejnerech umístěných v ulicích [t]
Rok Množství

2012 94,5

2013 108,0

2014 143,1

2015 178,9

2016 243,1

Zdroj: OCP MHMP

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

Přenosné baterie 6,0 7,0 9,6 6,3 11,5 5,7 nezjištěno 10,5

Televize a monitory 83,0 442,0 776,0 1346,0 1735,0 1525,0 1486,0 1660,0

Chladničky 171,0 635,0 837,0 1021,0 1170,0 1032,0 1799,0 1574,0

Světelné zdroje - 0,8 3,8 7,2 10,0 10,4 11,5 13,7

Celkem odevzdáno 260,0 1084,8 1626,4 2380,5 2926,5 2573,1 3296,5 3258,2

*) 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 2016 cca 1,321 mld. Kč. Největší 
část nákladů tvoří nakládání se směsným odpadem. Částka cca 864,6 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 2016 se jednalo o částku 160,9 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, nápojových kartonů a kovových obalů, pro-
voz sběrných dvorů, provoz mobilních sběrných dvorů, systém sběru a zpracování nebezpečných odpadů, sběru 
bioodpadu a náklady na nadstandardní službu přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad 
a jejich zpracování. 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 2016 cca 479,0 mil. Kč – hradí ze svého rozpočtu Magistrát 
hl. m. Prahy.
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Tab. B4.2.16: Celkové náklady a příjmy komplexního systému nakládání s odpady, 2013–2016, [tis. Kč]
Celkové náklady

 
Tříděný sběr 

celkem 
VOK + 
MSD

Směsný 
odpad

Nebezpeč-
ný odpad

BIO (VOK - 
SSM)

Sběrné  
dvory

Kovové 
obaly

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

2015 321 227 16 616 808 704 5 469 1 360 65 139 - 1 218 515

2016 365 076 15 718 864 581 5 541 3 617 66 536 - 1 321 069

Celkové příjmy

 
Tříděný sběr 

celkem 
VOK + 
MSD

Směsný 
odpad

Nebezpeč-
ný odpad

BIO (VOK - 
SSM)

Sběrné  
dvory

Kovové 
obaly

CELKEM

2013 162 4442 - 705 2973 1 3454 - - - 869 086

2014 128 714 - 699 670 1 055  - - - 829 439

2015 133 656 - 701 763 981 - - - 836 399

2016 140 847 - 700 079 1 096 - - - 842 022
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

Příspěvek společnosti EKO-KOM, a. s. 

Součástí tříděného sběru papíru, skla, plastů a nápojových kartonů jsou z větší části obaly. Do roku 2001 byl 
zpětný odběr obalů na území ČR zajišťován prostřednictvím tzv. Dobrovolné dohody, uzavřené mezi Českým 
průmyslovým sdružením pro obaly a životní prostředí a Ministerstvem životního prostředí České republiky. Na 
základě této Dobrovolné dohody podepsalo hl. m. Praha v roce 2001 smlouvu se společností EKO-KOM, a. s. 
S přijetím obalového zákona musí povinné osoby zajistit zpětný odběr obalů nebo odpadu z těchto obalů. Zpět-
ný odběr obalů mohou zajistit prostřednictvím tzv. autorizované společnosti (EKO-KOM). Příspěvek za rok 2016 
činil cca 140,0 mil. Kč a pomáhá snižovat náklady hl. m. Prahy spojené s provozem systému sběru využitelných 
složek komunálních odpadů.

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 2016 činila 1 096 tisíc Kč.

Tab. B4.2.17: Náklady na komplexní systém nakládání s odpady, 2007–2016 [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

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 1 220 727 705 297 163 789 351 641

2014 1 243 739 699 670 129 769 414 300

2015 1 218 515 701 763 134 637 382 116

2016 1 321 069 700 079 141 943 479 047

Zdroj: OCP MHMP
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Obr. B4.2.16: Vývoj nákladů na komplexní systém nakládání s odpady, 2007–2016, [tis. Kč]

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 dodržována 
ustanovení tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Dále kontroluje tyto přímo použitelné 
předpisy Evropských společenství: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech (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 parlamentu 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 obec-
né bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů.

Inspekce v roce 2016 neprovedla žádnou 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 
byla zmocněna až od října 2016, kdy nabyl účinnosti 324 ZÁKON ze dne 6. září 2016 o biocidních přípravcích a účin-
ných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech (dále jen „biocidní zákon“).

V roce 2016 provedli pracovníci ČIŽP, Oddělení odpadového hospodářství celkem 89 kontrol (povinností dle jednot-
livých problematik) u 66 subjektů se sídlem na území hl. m. Prahy, které se zabývají výrobou, dovozem nebo distri-
bucí nebezpečných chemických látek či směsí nebo předmětů, které nebezpečné chemické látky obsahují. Kontroly 
se uskutečnily na základě chemického zákona a byly zaměřeny na dodržování povinností zajištění klasifikace, balení 
a označování nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí. Kontroly nařízení REACH sestá-
valy z dozoru předávání bezpečnostních listů, kontrol jejich obsahu včetně scénářů expozice (látky), dále pak sdělo-
vání 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 dne 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). Směsi neoznačené dle 
nařízení CLP a uvedené na trh před 1. 6. 2015, bude možné doprodat do 31. 5. 2017.

Kontroly klasifikace balení a označování byly Českou inspekcí životního prostředí provedeny u 52 subjektů (z toho 
u 39 subjektů dle nařízení CLP) se sídlem na území hl. m. Prahy. Dodržování povinností vyplývajících z nařízení RE-
ACH bylo kontrolováno u 47 subjektů na území hl. m. Prahy. Dále bylo provedeno 14 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 bylo provedeno 9 kontrol na základě 
podnětů (za rok 2016 byly podány na ČIŽP celkem 4 podněty k prošetření na subjekty se sídlem na území hl. m. Pra-
hy). Česká inspekce životního prostředí se také v roce 2016 podílela na projektech ECHA týkajících se detailních 
kontrol bezpečnostních listů a opatření k omezení rizik se za účasti inspektorů SÚIP. V rámci omezování chemic-
kých látek uváděných na trh v EU byly provedeny kontroly spojené s odběry vzorků týkající předmětů/směsí, které 
obsahují látky omezené přílohou XVII nařízení REACH, konkrétně kadmium, nikl, šestimocný chrom, olovo, ftaláty, 
azbest, benzen, toluen a chloroform. Při těchto kontrolách bylo nutné využít chemických analýz, ke screeningu 
analyzátor XRF (vlastněný inspekcí), popřípadě akreditované laboratoře pro účely následných správních řízení. Dále 
byla provedena 1 kontrola dle nařízení o detergentech.

Z celkem 52 kontrol provedených v roce 2016 (u subjektů se sídlem na území hl. m. Prahy) zahájila inspekce celkem 
15 správních řízení, ve kterých uložila sankce v celkové výši 325 000 Kč. Dále inspekce zahájila celkem 6 správních 
řízení z kontrol provedených již v roce 2015, ve kterých uložila sankce v celkové výši 95 000 Kč (k nabytí právní moci 
uložené sankce došlo v roce 2016).
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Tab. B4.3.1: Přehled kontrol plnění povinností chemického zákona, nařízení REACH a CLP za rok 2016

Kontroly
Počet kontrolovaných sub-

jektů a provozoven
Počet pokut v právní 

moci
Částka uložených pokut  

[tis. Kč]

Klasifikace, balení a označování che-
mických látek a přípravků

52

21 (6) 325 (95)
Nařízení REACH 47

Nařízení CLP 39

Nařízení o detergentech 1 0 0

RAPEX 14 0 0

Celkem 65 27 420

Zdroj: ČIŽP



Praha – Životní prostředí 2016

B5 HLUK

178

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 ochraně veřejného zdraví a s ním souvisejícím nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdra-
ví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění ukládá všem provozovatelům 
a správcům zdrojů hluku povinnost nepřekračovat limity hluku v prostředí. Pokud by tuto povinnost nemohli 
dodržet, stanoví zákon obsahové a termínové 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 působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, který existoval 
před 1. lednem 2001 a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené k tomuto datu.

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,T 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 tab. B5.1.1 a B5.1.2).
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Tab. B5.1.1: 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 
venkovním prostoru“

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 použití korekce uvedené v tabulce B5.1.1:

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.

Tab. B5.1.2: Limity hluku ve venkovním prostoru, příloha č. 3 části A Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „Hodnoty hluku půso-
beného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití další korekce +5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí“

Pozemní komunikace a železniční dráhy Doba dne LAeq,T [dB]

Dálnice, silnice I. a II.tř., místní komunikace I. a II.tř.
Denní 65

Noční 55

Silnice III. tř, komunikace III.tř. a účelové komunikace
Denní 60

Noční 50

Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy
Denní 65

Noční 60

Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy
Denní 60

Noční 55

Pozn.: Denní doba je doba mezi 06:00 a 22:00 hodinou, noční doba mezi 22:00 a 06:00 hodinou.

V oblasti strategické hlukové legislativy nabyla v roce 2007 v České republice účinnosti také transpozice směrni-
ce Evropského parlamentu a Rady EU 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 strate-
gickým hlukovým mapováním uloženy v § 80 povinnosti Ministerstvu zdravotnictví a v § 81 Ministerstvu dopravy, 
Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu pro místní rozvoj a krajským úřadům.

 • 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 seznamu aglomerací pro účely hodnocení 
a snižování hluku.
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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 výraznějšímu zvýšení v průměru o 4,6 % ve srovnání s rokem 2009, následovaném víceméně 
stagnací mezi roky 2011 a 2015, kterou v roce 2016 opět vystřídal růst. Celkově se automobilová doprava na 
území Prahy v roce 2016, měřená dopravním výkonem na celé komunikační síti, zvýšila v průměru o 2,1 % ve 
srovnání s předcházejícím rokem. Z toho doprava osobními automobily vzrostla o 2,0 % 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 Praze 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 aktualizu-
je pravidelně cca po pěti letech od roku 1976, jak je patrné z tabulky B5.2.1. Poslední aktualizace hlukové mapy 
automobilové dopravy proběhla z údajů z roku 2012. Další výpočtová hluková mapa automobilové dopravy pro 
území hlavního města Prahy bude zpracovávána podle předpokladů 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. 

Aktuální mapové výstupy jsou k dispozici v novém Atlasu ŽP na adrese http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zi-
votniho-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 MZd, Akustika Praha
Výpočetní program Predic-
tor-LimA Type 7810 a INM

Výpočtová hluková mapa hl. m. Prahy 2017 (z dat 
2015–2016)

2017 IPR Praha, Ekola group -

Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2017 (z dat 
2015)

2017 MZd, Akustika Praha -

Zdroj:  OCP MHMP

B5.2.1.1 Výpočtová hluková mapa povrchové dopravy

Objednatelem výpočtové hlukové mapy byl Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková orga-
nizace, zpracovatelem společnost EKOLA group, spol. s r. o. Zpracování proběhlo v průběhu roku 2017. Podkladová 
data se vztahují k roku 2016. Součástí projektu bylo zpracování výpočtové hlukové mapy v denní a noční době pro 
všechny druhy povrchové dopravy na území hl. m. Prahy. Předmět zpracování se skládal ze tří dílčích částí:

 • Výpočtové hlukové mapy automobilové dopravy

 • Výpočtové hlukové mapy kolejové dopravy

 • Součtové hlukové mapy povrchové dopravy

Dále byl proveden výpočet a grafické výstupy pro celkovou akustickou situaci z provozu povrchové dopravy na 
území hl. m. Prahy při kumulaci dopravních zdrojů hluku (silniční, železniční, tramvajová). Součtová hluková mapa 
pozemní dopravy vypovídá o reálném akustickém zatížení území hl. m. Prahy posuzovanou povrchovou dopravou.

Podkladem pro výpočet akustické situace ze silniční dopravy byly údaje TSK hl. m. Prahy o intenzitách dopravy v roce 
2016, podkladem pro výpočet akustické situace z tramvajové dopravy byly údaje o intenzitách dopravy k říjnu 2016. 
Podkladem pro výpočet akustické situace ze železniční dopravy byly údaje poskytnuté SŽDC. Tramvajová doprava byla 
hodnocena pro rozsah tramvajových tratí k 31. 12. 2016, železniční doprava pro rozsah železničních tratí k 31. 12. 2016.

Výstupem projektu jsou údaje o hlukovém zatížení v 5dB hlukových pásmech pro jednotlivé posuzované dopravní 
zdroje hluku na území hl. m. Prahy v tabelární formě pro chráněné stavby a ve formátu *.shp pro plošná hluková 
pásma. Dále byl proveden výpočet, analýzy a grafické výstupy pro celkovou akustickou situaci z provozu pozemní 
dopravy na území hl. m. Prahy při kumulaci posuzovaných dopravních zdrojů hluku.

Výpočtový model byl vytvořen v prostředí výpočtového programu CadnaA, verze 2017. Podrobné informace k vý-
počtu jsou k dispozici v rámci Souhrnné zprávy k uvedenému projektu. Na základě výsledku výpočtu byly pro 
jednotlivé dopravní zdroje hluku v území pomocí programu CadnaA extrahovány třídy prvků hlukových pásem 
po 5 dB pro celé území hl. m. Prahy. Tyto třídy prvků byly extrahovány pro každý posuzovaný dopravní zdroj hluku 
zvlášť a dále pro celkovou akustickou situaci.
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Imisní hodnoty LAeq,T byly vypočítané celkem u 98 712 chráněných objektů dle RÚIAN (Registr územní identifikace, 
adres a nemovitostí). Rozdělení chráněných staveb dle nejvyšší zjištěné hodnoty LAeq,T vypočtené na fasádě objek-
tu do pásem setříděných podle hygienických limitů uvedených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. jsou pro jednot-
livé zdroje hluku pozemní dopravy a pro celkovou akustickou situaci pro denní dobu (6:00–22:00) a noční dobu 
(22:00–6:00) uvedeny v následujících tabulkách.

Tab. B5.2.2: Rozdělení chráněných staveb dle nejvyšší vypočtené hodnoty LAeq,T na fasádě objektu – silniční doprava

a) v denní době (6:00–22:00)
Pásmové hodnoty LAeq,16h na fasádě objektu [dB] Četnost Relativní četnost [%]

          LAeq ≤ 55 71 504 72,44

55 < LAeq ≤ 60 11 430 11,58

60 < LAeq ≤ 65 10 006 10,14

65 < LAeq ≤ 70 5 086 5,15

70 < LAeq 686 0,69

Součet 98 712 100,00

Zdroj: IPR

b) v noční době (22:00–6:00)
Pásmové hodnoty LAeq,8h na fasádě objektu [dB] Četnost Relativní četnost [%]

         LAeq ≤ 45 62 322 63,14

45 < LAeq ≤ 50 14 941 15,14

50 < LAeq ≤ 55 11 247 11,39

55 < LAeq ≤ 60 7 384 7,48

60 < LAeq 2 818 2,85

Součet 98 712 100,00

Zdroj: IPR

Tab. B5.2.3: Rozdělení chráněných staveb dle nejvyšší vypočtené hodnoty LAeq,T na fasádě objektu – tramvajová doprava

a) v denní době (6:00–22:00)

Pásmové hodnoty LAeq,16h na fasádě objektu [dB] Četnost Relativní četnost [%]

          LAeq ≤ 55 93 369 94,59

55 < LAeq ≤ 60 1 760 1,78

60 < LAeq ≤ 70 2 686 2,72

70 < LAeq  897 0,91

Součet 98 712 100,00

Zdroj: IPR

b) v noční době (22:00–6:00)
Pásmové hodnoty LAeq,8h na fasádě objektu [dB] Četnost Relativní četnost [%]

         LAeq ≤ 45 91 228 92,42

45 < LAeq ≤ 50 2 413 2,44

50 < LAeq ≤ 60 2 830 2,87

60 < LAeq  2 241 2,27

Součet 98 712 100,00

Zdroj: IPR
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Tab. B5.2.4: Rozdělení chráněných staveb dle nejvyšší vypočtené hodnoty LAeq,T na fasádě objektu – železniční doprava

a) v denní době (6:00–22:00)

Pásmové hodnoty LAeq,16h na fasádě objektu [dB] Četnost Relativní četnost [%]

         LAeq ≤ 55 96 086 97,34

55 < LAeq ≤ 60 1 612 1,63

60 < LAeq ≤ 65 671 0,68

65 < LAeq ≤ 70 254 0,26

70 < LAeq  89 0,09

Součet 98 712 100,00
Zdroj: IPR

b) v noční době (22:00–6:00)

Pásmové hodnoty LAeq,8h na fasádě objektu [dB] Četnost Relativní četnost [%]

         LAeq ≤ 45 94 551 95,78

45 < LAeq ≤ 50 2 496 2,53

50 < LAeq ≤ 55 1 099 1,11

55 < LAeq ≤ 60 351 0,36

60 < LAeq  215 0,22

Součet 98 712 100,00
Zdroj: IPR

Obr. B5.2.1: Rozdělení chráněných staveb dle nejvyšší vypočtené hodnoty LAeq,T na fasádě objektu podle druhů 
pozemní dopravy

a) v denní době (6:00–22:00)

Zdroj: IPR

b) v noční době (22:00–6:00)

Zdroj: IPR
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Tab. B5.2.5: Rozdělení chráněných staveb dle nejvyšší vypočtené hodnoty LAeq,T na fasádě objektu – celková 
akustická situace

Pásmové hodnoty LAeq,16h na fasádě 
objektu [dB]

V denní době (6:00–22:00) V noční době (22:00–6:00)

Četnost Relativní četnost 
[%]

Četnost Relativní četnost 
[%]

          LAeq ≤ 35 1 981 2,01 12 695 12,86

35 < LAeq ≤ 40 5 001 5,07 19 775 20,03

40 < LAeq ≤ 45 16 823 17,04 21 150 21,43

45 < LAeq ≤ 50 23 438 23,74 18 064 18,30

50 < LAeq ≤ 55 20 305 20,57 13 220 13,39

55 < LAeq ≤ 60 13 186 13,36 8 158 8,26

60 < LAeq ≤ 65 9 883 10,01 4 399 4,46

65 < LAeq ≤ 70 6 055 6,13 1 135 1,15

70 < LAeq ≤ 75 1 879 1,90 113 0,11

75 < LAeq 161 0,16 3 0,00

Součet 98 712 100,00 98 712 100,00

Zdroj: IPR

Výsledky výpočtu a provedených analýz jsou prezentovány jak pro jednotlivé pozemní zdroje dopravního hluku 
(silniční, tramvajová a železniční doprava), tak pro celkovou akustickou situaci z posuzovaných dopravních zdro-
jů hluku v grafické formě v podobě map. V rámci této Zprávy jsou prezentovány mapy celkové akustické situace. 
Výstupy jsou prezentovány pro denní (6:00–22:00) a noční (22:00–6:00) dobu. Hluková pásma jsou zobrazena ve 
výšce 4,0 m nad terénem.

Obr. B5.2.2: Celková akustická situace ze všech dopravních zdrojů

a) v denní době (6:00–22:00)

Zdroj: IPR
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b) v noční době (22:00–6:00)

Zdroj: IPR

B5.2.1.2 Strategické hlukové mapování a navazující akční plán

Dalším způsobem monitorování hluku je tzv. strategické hlukové mapování vyplývající z transpozice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady ES 2002/49/ES o hodnocení a řízení environmentálního hluku, která nabyla plat-
nosti v roce 2007. V tomto roce byla v souladu se směrnicí zpracována Ministerstvem zdravotnictví strategická 
hluková mapa také pro hlavní město Prahu, jakožto aglomeraci s více než 250 tisíci obyvateli. Strategická hlu-
ková mapa i navazující akční plán jsou aktualizovány přibližně v pětiletém cyklu. Výsledky následujícího 2. kola 
strategického hlukového mapování (na základě dopravně – inženýrských podkladů z roku 2012) byly k dispozici 
na konci roku 2015, poslední Strategická hluková mapa 2018 (na základě podkladů z roku 2015) byla MHMP 
předána Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2018.

V roce 2008 byl Magistrátem hl. m. Prahy, jako krajským úřadem, vypracován první Akční plán snižování hluku 
pro aglomeraci Praha, podle kterého byla postupně realizována konkrétní doporučená opatření ke zlepšení hlu-
kové situace ve vybraných kritických lokalitách až do vytvoření nového akčního plánu v roce 2016 (více v kapi-
tole B5.2.3 Protihluková opatření). Podkladem byla Strategická hluková mapa 2015 a v následujících letech byla 
prováděna navrhovaná opatření.

Pozn. k 10/2018: Obdobně po 3. kole strategického hlukového mapování 2018 bude zpracován nový akční plán snižo-
vání hluku pro aglomeraci Praha na další období.
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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 ústavem 
(SZÚ). 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 (ukončeno v roce 2003), 
v Praze 10 ve Vršovicích (ukončeno v roce 2006) a v Praze 3 na Žižkově, kde probíhá dosud. Jsou sledovány dvě loka-
lity s různou hlučností – v ulici Pod Lipami a v ulici Koněvova. Měřící místo v Praze 3, Pod Lipami 44 leží v obytné části 
města, komunikace má obslužný charakter. Měřící místo v Praze 3, Koněvova 158, leží na frekventované průjezdní 
komunikaci. V lokalitách probíhá pravidelné 24hodinové měření hluku. Do roku 2006 bylo měření prováděno každo-
ročně, poté bylo přistoupeno k měření s intervalem 2 až 3 roky, měření probíhala v letech 2009, 2011 a 2014. Součástí 
měření je i sčítání četnosti a intenzity dopravy. Po zpracování výsledků měření hluku jsou výstupem hlukové ukaza-
tele 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 hladiny 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. V jednot-
livých lokalitách jsou prováděny analýzy dlouhodobého vývoje hluku pro ukazatel Ldvn.

Výsledky za uplynulé roky byly prezentovány v předchozích ročenkách. Nové údaje by měly být z měření v roce 2018 
(zveřejnění ve Zprávě o životním prostředí v Praze za rok 2018).

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.

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 2016 bylo zadáno zpracování Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2016. Podkla-
dem byla Strategická hluková mapa, jejíž zajištění bylo v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR. Její zpracování bylo 
ve skluzu a výsledek nezahrnoval zásadní organizační změnu v dopravě, kterou bylo zprovoznění Tunelového 
komplexu Blanka. Zadání akčního plánu tedy nutně předcházelo zpracování akustické studie, která by tuto změ-
nu postihla a pak byla součástí podkladů.

Obr. B5.2.3: Měřicí místo v ulici Pod Lipami v Praze 3

Zdroj: Google map, A – měřicí místo
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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 komuni-
kacích. Jde o více než 200 komunikací, které byly budovány a rozvíjely se v době, kdy se vliv hluku na zdraví oby-
vatel dostatečně nedoceňoval a kdy 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. B5.2.6: Protihlukové clony (PHC) navrhované akčním plánem

Ulice Číslo PHC Výška [m] Délka  [m] Katastrální území

Průmyslová 999064* 3
532

Hloubětín
466

Jižní spojka 202** 4
412

Lanový most
427

Jižní spojka 203** 4
165

Most přes Záběhlickou ul.
136

Jižní spojka 999429/3* 6 1 277 Spořilovská – Švehlova

Jižní spojka – val, PHC 999407* 6 75+145 Spořilovský plácek

Jižní spojka 212** 6 400 Záběhlická – Spořilovská

Jižní spojka 999421/1* 6 1 056 Vrbova – Na Strži

Jižní spojka 999429/2* 6 600 Na Strži – 5. května

Jižní spojka 999063* 8 761 Spořilov I

Spořilovská – MPHC 999416** 4
100

2 mobilní PHC
240

Štěrboholská spojka 999325* 5 3 344 Dolní Počernice

5. května 211/999091* 8 700 Michle

5. května – MPHC 999418** 5 357 Estakáda Kačerov – Vyskočilova

Cínovecká – val, PHC 999341** 5 700 Březiněves

Slánská 999062* 6 400 Řepy

Pozn.: Clony označené „** “ jsou již realizovány, clony označené „*“ jsou připravené k realizaci. 

Zdroj: MHMP

Podrobné informace o protihlukových opatřeních v roce 2016

V roce 2016 pokračovaly přípravy realizace protihlukových stěn podél Jižní spojky v úseku Vrbova – Na Strži 
(1056 m dlouhá a 6 m vysoká clona) a Na Strži – 5. května (600 m dlouhá a 5 m vysoká clona). Záměry obou clon 
se dostaly do fáze projednávání dokumentace územního rozhodnutí. Předpoklad realizace je v letech 2018–
2019. Celkové náklady jsou odhadnuty na 76 mil. Kč.

Pro snížení negativního dopadu hluku z dopravy v ulici Jižní XVII, Praha 4, a nejbližším okolí bylo pravomocně 
vydáno územní rozhodnutí k výstavbě valu o délce 75 m a protihlukové stěny o délce 145 m. Realizován byl 
nezbytný výkup pozemků. Akce je přihlášena do projektu financovaného z Operačního programu Praha – Kon-
kurenceschopnost. Předpokládané náklady jsou 50 mil. Kč.

Podél Jižní spojky v oblasti Spořilova, v úseku Sliačská – Spořilovská po prověření možnosti vhodné náhrady stá-
vající protihlukové stěny, která z hlediska akustického útlumu již nevyhovuje, pokračovala projekční příprava do-
kumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení k výstavbě nové clony. Délka řešeného úseku je 761 m. 
V úvahu připadá jedině demolice stávající stěny z let 1982–1983 a výstavba nové 8 m vysoké stěny tak, aby byla 
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Zdroj: MHMP

Zdroj: MHMP

Obr. B5.2.5: Znázornění protihlukových clon v ulici Průmyslová

Obr. B5.2.4: Znázornění protihlukových clon na Jižní spojce

účinně odhlučněna přilehlá zástavba především sídliště Spořilov I. Celkové náklady jsou odhadnuty na 86 mil. Kč.

Zcela dokončena a zkolaudována byla stavba 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 přede-
vším kochraně ulic Na Lávce, Podle Náhonu, Zárybničná a Krajánkova. Jedná se o jednostrannou pohltivou stěnu 
o výšce 6 m a celkové délce 440 m v úseku mezi ulicemi Spořilovská a Záběhlická. Stavba byla v únoru 2014 té-
měř dokončena, vyvstala však nutnost dodatečných stavebních prací souvisejících s řešením křížení protihluko-
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vé stěny s plynovodem. V dané lokalitě podle akustického posudku nejsou reálná žádná účinnější protihluková 
opatření. Předpokládaná účinnost stěny byla potvrzena měřeními hluku u vytipovaných objektů.

V úseku Jižní spojky mezi komunikacemi Spořilovská a Švehlova, kde stávající clony nevyhovují nebo dosud 
nejsou, bylo připravováno nové řešení. Je navržena nová clona o celkové délce 1277 m a výšce 6 m. Předpoklad 
realizace je v letech 2018–2019.

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.  V roce 2011, 
v rámci přidělených finančních prostředků, odbor městského investora zahájil přípravu realizace protihlukové 
clony u Spořilovské (PHC 209) zadáním studie možnosti zakrytování této komunikace. Jedná se o velmi náklad-
né opatření v řádech desítek miliard Kč. Prozatím nebylo o realizaci takového opatření rozhodnuto. Souběžně 
jsou realizována dílčí opatření, která sice nemohou znamenat zásadní zlepšení situace, ale jejich spolupůsobe-
ním je dopad hlukové situace zmírňován. Dosud byla na komunikaci Spořilovská v celém úseku snížena rychlost 
na 50 km/h pro všechna vozidla a k vynucení 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 22:00 do 06:00 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 letech 2014–2015 proběhly ve dvou etapách výstavby mobilních protihlukových stěny v úseku mezi Jižní 
spojkou a ulicí Severovýchodní I. V celé délce čtyřproudové komunikace Spořilovská došlo v roce 2016 k výměně 
krytu na vozovce ve směru do centra (od ulice 5. května k Jižní spojce). Z důvodu vedení trasy těžké nákladní do-
pravy byla v celém rozsahu této vozovky provedena výměna ložné vrstvy a položen nový zvukopohltivý povrch. 
Kontrolní měření hluku před rekonstrukcí a po ní prokázala významný pokles hladiny hluku z dopravy.

V lokalitě komunikace Průmyslová je řešena realizace zcela nových protihlukových stěn na silničním mostě přes 
údolí Rokytky s železniční tratí (Akční plán PHC 201). Údolí je zastavěné bytovými a dalšími objekty především 
v jeho jižní části – blíže sjezdu na ulici Českobrodskou. Délka řešeného úseku je přibližně 480 m, výška navrho-
vaných stěn z pohltivého materiálu je 3 m. Dosud bylo vydáno kladné stanovisko MČ Praha 9 a 14 k variantní 
studii proveditelnosti. Projekční příprava byla dočasně přerušena z důvodu stanovení únosnosti komorového 
mostního profilu a určení dalšího postupu.

Obr. B5.2.10: Znázornění protihlukových clon na Štěrboholské spojce

Zdroj: MHMP
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V lokalitě Bělohorská, Praha 6, stávající protihluková stěna neplní současné nároky na protihlukovou ochranu. 
Délka řešeného úseku je cca 350 m, výška stěny se předpokládá 4 m. Stávající stěna bude rekonstruována a na-
výšena nebo bude realizována zcela nová s výrazně vyšším dosahem a účinností. Jejím účelem je odhlučnit 
blízké sídliště bytových domů a další obytnou zástavbu. Vzhledem k negativním stanoviskům k variantní studii 
nemohla projektová a inženýrská příprava v roce 2016 pokračovat.

Obdobně je řešena akusticky nevyhovující protihluková clona na komunikaci Slánská, Praha 6–Řepy. Vzhledem 
ke špatnému technickému stavu stávající protihlukové clony z 80. let 20. století bylo odstraněno zasklení stáva-
jícího ochranného protihlukového tubusu. Po následném odstranění nosných trámů, budou realizována nová 
nezbytná protihluková opatření. Délka řešeného úseku je přibližně 400 m od křižovatky s ulicí Šimonovou přes 
křižovatku s ulicí Bazovského až k výjezdu z parkovišť u ulice Žufanova. V jeho okolí se nachází po obou stranách 
sídliště s bytovými domy. Byla zpracována variantní architektonická studie Kultivace dopravního koridoru Slán-
ská. V rámci zpracování variantních studií jsou kromě protihlukových stěn posuzována i další opatření – výměna 
povrchu vozovek a snížení maximální povolené rychlosti na komunikaci. Předpoklad realizace v 1. pololetí 2018.

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 
zpracované dokumentace pro stavební povolení, resp. ohlášení celkové rekonstrukce protihlukové clony v ob-
lasti Dolních Počernic mezi benzinovými stanicemi AGIP Počernice a AGIP Štěrboholy, která proběhne v 5 eta-
pách. Celková délka všech celků je 3 344 m. Výška stěny po rekonstrukci bude 3,5 až 4 m v závislosti na hlukové 
studii. Na stavbu je vydáno stavební povolení. Předpoklad dokončení je ve 2. pololetí 2017.

Na komunikaci 5. května v úseku ulic Vyskočilova – Michelská byl projekčně dokončen návrh protihlukové stěny 
o výšce 8 m a délce téměř 700 m, vydáno stavební povolení a vybrán zhotovitel. Stěna by měla chránit přede-
vším obytnou zástavbu v ulici Jihlavská a přilehlou školu se sportovním hřištěm.

V oblasti Praha – Březiněves byla ozeleněna a zkolaudována protihluková stěna na stávajícím valu, která chrání 
bytovou zástavbu před hlukem z dopravy na komunikaci Cínovecká.

Mimo opatření na stávajících komunikacích jsou v rozsahu schválené projektové dokumentace postupně re-
alizována protihluková opatření v rámci nových dopravních staveb. Usnesením RHMP č. 14 ze dne 10. 1. 2012 
bylo schváleno čerpání finanční rezervy Souhrnného rozpočtu souboru 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 objek-
tech 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. Projektová 
příprava protihlukových opatření je složitý a velmi zdlouhavý proces, při kterém je nezbytná součinnost vlastní-
ků, resp. uživatelů předmětných nemovitostí.

V letech 2014 a 2015 proběhla realizace záměru u objektů první etapy, celkem 25 objektů. Na konci 3. čtvrtletí 
2015 se podařilo dokončit a předat 60 % objektů. Zbývající část byla z důvodu technických změn přesunuta 
do druhé etapy nebo v případě doloženého odmítnutí vlastníků vyřazena z plánované realizace. V rámci druhé 
etapy realizace protihlukových opatření v lokalitě ulice V Holešovičkách byla v roce 2016 zpracována realizační 
dokumentace, samotná realizace začne v roce 2017.

Protihluková opatření v souladu s platnou legislativou ve většině případů nepředstavují pouze výměnu oken, 
ale širokou škálu vyvolaných stavebních úprav spočívajících např. v nutné změně způsobu vytápění, elektric-
kých rozvodů, instalaci vzduchotechniky, revize komínových průduchů, vyvložkování a úpravy spalinových cest 
apod. Tyto úpravy mnohdy investičně převyšují náklady na samotnou výměnu oken. Předmětem není řešení 
výměny oken výkladů obchodů a provozoven, pevných zasklení (luxfery apod.) ani sklepních a střešních oken, 
která prokazatelně 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.
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Opatření Technické správy komunikací hl. m. Prahy

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (dále jen TSK) v průběhu roku 2016 zahájila či plně uskutečnila ne-
jen v rámci Akcí na odstranění staré hlukové zátěže výměnu povrchu na 17 komunikacích a křižovatkách, resp. 
úsecích a křižovatkách (např. Bělehradská 3. etapa, Korunovační, Spořilovská, Štěrboholská spojka, Malešická, 
Na Hutmance – Klikatá, Na Hutmance – Jinonická, Prokopova x Rokycanova, K Cihelně, Jižní spojka, Žitomírská, 
Belgická, Do Panenek). Akce často probíhají v etapách vzhledem k nutnosti koordinovat realizaci se správci sítí 
a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. Celkové finanční prostředky na tyto akce vyčíslené v kategorii protihluk 
byly 817,49 mil. Kč.

V různém stupni rozpracovanosti jsou připraveny záměry k výměně krytu komunikací Jičínská (2. etapa), Zenklo-
va, Badeniho, Branická, Pod Bruskou, Rokycanova, Revoluční, Jugoslávská, Korunovační a U Výstaviště.

Realizované výměny povrchů a opravy vozovek byly doplněny měřením hluku k ověření efektivnosti a k objek-
tivizaci 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 vozidel, výstavba telematických systémů a činnosti v rámci BESIP (zpomalovací prahy, infor-
mační tabule s proměnlivou informací o rychlosti).

V rámci plnění opatření souvisejících s odstraňováním staré hlukové zátěže TSK zadávala nutná měření a zpra-
cování akustických studií.

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 2016 provedl celkové rekonstrukce tratí v ulicích Sokolovská, Vršovická Nuselská – U Ply-
nárny a obratiště Těšnov v souhrnné délce téměř 11 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 
rekonstrukce tramvajové trati, byl v kontrolních místech při srovnávacím měření před rekonstrukcí a po ní patr-
ný pozitivní 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 2016 provedena na téměř 117 km kolejnic. 

Velmi důležité je také přiměřené mazání dotykových ploch, zejména v obloucích. Pevné traťové mazníky je mož-
no instalovat pouze v některých zvláště exponovaných místech. V roce 2016 byly nově vybudovány 2 pevné 
mazníky na trati Nuselská. Pokud je to možné, zaměřuje se DP na variantu přimazávání vozidlem. Speciální pra-
covní 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 kolejovou 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 zdroj hluku projevuje zejména v okolí mezinárodního letiště Praha/Ruzyně. To provozu-
je společnost Letiště Praha, a. s., která je dceřinou společností Českého Aeroholdingu, a. s. Ostatní pražská letiště 
nepatří k významným zdrojům hluku na území hl. m. Prahy. 

B5.3.1 LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ 
Letiště Praha/Ruzyně (kódové označení LKPR) je významným článkem dopravní infrastruktury České republiky. 
V posledních letech se počet odbavených cestujících stále zvyšuje a v roce 2016 jejich počet dosáhl 13 074 517. 
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 problematiky – Nařízení 
598/2014 a Směrnice 2002/49/ES.

Letiště Praha, a. s. jako provozovatel letiště Praha/Ruzyně má v souladu s § 42a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním 
letectví, ve znění pozdějších předpisů, povinnost vypracovat za každý kalendářní rok „Zprávu o hlukové situaci“ 
na letišti. Ve zprávě je popsán rozsah a skladba leteckého provozu se zaměřením na zastoupení tzv. letadel okra-
jově vyhovujících a z něj vyplývající hlukové zatížení, včetně odhadu počtu hlukem ovlivněných osob. Ve zprá-
vě se dále uvádí předpokládaný rozvoj letiště a posouzení účinnosti protihlukových opatření. Poslední zpráva 
zaslaná Ministerstvu dopravy 31. 8. 2016 hodnotí vlivy hluku z leteckého provozu letiště Praha/Ruzyně za roky 
2014 a 2015. Ve vyjádření z 9. 9. 2016 Ministerstvo dopravy konstatuje, že vliv letadel okrajově vyhovujících na 
celkovou situaci je zanedbatelný a nenavrhuje žádná nová provozní omezení ke snížení hluku na letišti.

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 drá-
hy odpovídá azimutu zaokrouhlenému na desítky sníženímu o jeden řád. Špičková hodinová kapacita dráho-
vého 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.

Obr. B5.3.1: Vývoj leteckého provozu na Letišti Praha/Ruzyně v letech 2000–2016. Počet pohybů (starty a přistání)
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Zdroj: Letiště Praha, a. s. 



Praha – Životní prostředí 2016

B5HLUK

193

Obr. B5.3.2: Dráhový systém letiště Praha/Ruzyně

Následující tabulky ukazují vybrané charakteristiky leteckého provozu za rok 2016. 

Tab. B5.3.1: Počet pohybů (vzletů a přistání) v charakteristickém letovém dni v roce 2016
Pohyby Podíl [%]

Počet pohybů (DEP+ARR) za den (24 hodin) 410 100

Počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00 hodin) 361 88

Počet pohybů v noční době (22:00 - 06:00 hodin) 49 12

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 2016 [%]
Dráha RWY 24 RWY 06 RWY 12 RWY 30

Přílety/odlety ARR DEP ARR DEP ARR DEP ARR DEP

Den [%] 35,75 34,86 8,38 7,78 2,51 3,59 3,06 4,07

Noc [%] 42,85 40,29 7,94 6,06 1,02 0,70 0,67 0,48

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 2016

Kategorie letadel
Den 
[%]

Noc 
[%]

Všeobecné letectví 2,41 0,80

Vrtulová 15,90 8,99

Proudová do 79 t 74,69 77,77

Proudová 80 t a více 6,89 12,36

Vojenské letouny 0,12 0,08

Zdroj: Letiště Praha, a. s.

Zdroj: Letiště Praha, a. s. 
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Protihlukové aktivity Letiště Praha, a. s.

Společnost Letiště Praha, a.s. jako provozovatel LKPR a nositel odpovědnosti za hluk z leteckého provozu přistu-
puje k řešení této problematiky v souladu s hlukovou strategií Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), 
která je založena na konceptu vyváženého přístupu k regulaci hluku letadel. Princip vyváženého přístupu spočí-
vá v dosažení maximálních environmentálních přínosů zaváděných protihlukových opatření při nákladově efek-
tivním řešení. Vyvážený přístup vychází ze 4 pilířů:

 • omezení hluku u zdroje;

 •  územní plánování a řízení;

 •  protihluková provozní opatření;

 •  provozní omezení.

Omezení hluku u zdroje

Snížení hluku u zdroje znamená snížení hlučnosti samotných letadel. Toho je dosahováno několika způsoby. 
Jedním z nich je legislativní omezení vycházející z požadavků EU, kdy na letištích EU mohou být provozována 
pouze letadla s odpovídající hlukovou certifikací. Dalším opatřením je poplatková politika letiště, kdy je apli-
kován hlukový poplatek při přistání v závislosti na hlučnosti letadla. Hlukový poplatek je zaveden v souladu  
s ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services, 9. edice z roku 2012.

V roce 2016 hlukový poplatek platilo každé letadlo s maximální vzletovou hmotností nad 9 tun, které operovalo 
na letišti Praha/Ruzyně. Na základě hodnot uvedených v osvědčení o hlukové způsobilosti (hlukovém certifiká-
tu), který každé letadlo musí předložit, bylo letadlo zařazeno do jedné z pěti hlukových kategorií. Výše poplatku 
pak odpovídala hlukové kategorii, do které bylo letadlo zařazeno a maximální vzletové hmotnosti letadla. Po-
platek se účtoval za každé přistání. Mimo standardního hlukového poplatku jsou na LKPR zavedeny poplatky za 
nedodržení slotové koordinace (plánovaného času přistání) a za nedodržování pravidel pro noční provoz.

Výnosy z hlukových poplatků jsou využívány k pokrytí nákladů na řešení hlukové problematiky, tj. na moni-
torování hluku z leteckého provozu, hlukové studie a realizaci protihlukových opatření u chráněných objektů 
v ochranném hlukovém pásmu, spočívajících ve výměně oken a balkónových dveří.

Tab. B5.3.4: Podíl zastoupení letadel na letišti Praha/Ruzyně v jednotlivých hlukových kategoriích v období 
2006–2016 (1. kategorie: nejméně hlučná letadla – 5. kategorie: nejvíce hlučná letadla)

Rok

Hluková kategorie

1 2 3 4 5

Pohyb letadla [%]

2006 52,85 36,78 9,09 1,14 0,14

2007 54,72 29,35 10,18 3,64 2,11

2008 63,25 24,68 5,09 2,03 4,95

2009 73,03 21,60 3,16 1,28 0,94

2010 73,67 22,05 2,71 0,85 0,71

2011 73,29 23,87 2,58 0,07 0,19

2012 74,33 21,89 3,14 0,35 0,29

2013 75,38 21,51 2,25 0,55 0,31

2014 72,49 24,94 2,17 0,12 0,28

2015 63,95 33,37 2,42 0,08 0,18

2016 67,19 31,12 1,51 0,03 0,14

Zdroj: Letiště Praha, a. s.
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Územní plánování a řízení

Hlavním cílem územního plánování je nezvyšování počtu obyvatel dotčených hlukem z leteckého provozu. 
K tomu slouží zejména institut ochranného hlukového pásma letiště, které je vyhlášeno na území, kde se před-
pokládá překročení hodnot hygienického limitu hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor a pro 
chráněný venkovní prostor staveb. Hygienický limit hluku z leteckého provozu pro chráněný vnitřní prostor sta-
veb v ochranném hlukovém pásmu být překročen nesmí. Vzhledem k povinnosti nepřekračovat hygienický limit 
hluku z leteckého provozu pro chráněný venkovní prostor a pro chráněný venkovní prostor staveb za hranicí 
ochranného hlukového pásma je toto regulačním opatřením, které svou hranicí určuje rozsah provozu (kombi-
nace počtu pohybů a typů letadel) a využívání jednotlivých směrů drah.

Tvar a rozsah ochranného hlukového pásma (viz obr. B5.3.3) reflektuje provoz na dráhovém systému. Hranice 
je vedena po významných územních prvcích a dobových intravilánech obcí. Ochranné hlukové pásmo letiště 
je vymezeno dvěma zónami A a B. Pro každou platí jiný stavební režim pro původní a novou výstavbu, který je 
specifikován v příslušných opatřeních obecné povahy, jimiž je ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně 
v jednotlivých katastrálních územích dotčených obcí vyhlášeno.

Obr. B5.3.3: Ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně, zóna A a B

Pro splnění limitu hluku z leteckého provozu pro chráněný vnitřní prostor staveb a v ostatních případech jako 
protiváha k určité stavební regulaci byla od roku 1998 postupně prováděna na celém území ochranného hluko-
vého pásma výměna oken a balkonových dveří obytných a pobytových místností stávajících staveb za protihlu-
ková s předepsanou vzduchovou neprůzvučností. Jednalo se o bytové a rodinné domy, o stavby školní a před-
školní výchovy, stavby pro zdravotnické a sociální účely a funkčně obdobné stavby. Celkové náklady dosáhly 
více než 600 mil. Kč.

Protihluková provozní opatření

Provozní opatření ovlivňují zásadním způsobem provoz na letišti. Při jejich nastavení musí být brán v úvahu, 
mimo dosažených přínosů z hlukového hlediska, také vliv na bezpečnost provozu a kapacitu letiště a vzdušného 
prostoru. Hlavním cílem je, aby leteckým provozem bylo dotčeno co nejméně obyvatel a aby mohl být v rozum-
né míře umožněn bezproblémový rozvoj sídelních celků v okolí letiště. Vlivem meteorologických a technických 
podmínek dochází k situacím, kdy není možné z důvodu bezpečného provedení letu nastavená protihluková 
provozní opatření dodržet. Mezinárodní předpisy jasně stanovují podmínky, za kterých nemohou být protihlu-
kové postupy určující. 

Zdroj: Letiště Praha, a. s. 
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Provozní opatření na LKPR zahrnují níže uvedené postupy a pravidla:

 • Distribuce provozu na dráhovém systému, kdy se prioritně používá RWY 06/24, aby letadla nelétala přes 
hustě osídlené části hl. m. Prahy.

 • Protihlukové postupy pro přílet, kdy gradient klesání na trati konečného přiblížení nesmí být menší než 3° 
(5,2 %) a letadla na ni musí být usazena před sestoupením pod předepsanou výšku. Toto opatření zajistí, aby 
se přibližující letadla pohybovala od stanovené vzdálenosti před letištěm v úzkém proudu. Tím se zmenší 
rozsah dotčeného území při příletech.

 • Protihlukové postupy pro odlet, kdy se letadlo může odklonit od osy vzletové dráhy nebo standardní od-
letové tratě až po dosažení stanovené vzdálenosti od letiště. Toto opatření zajistí, aby se vzlétající letadla 
pohybovala do stanovené vzdálenosti za letištěm v užším proudu. Tím se zmenší rozsah dotčeného území 
v  blízkosti letiště při odletech.

 • Reverzní tah při jiném než volnoběžném režimu může být v době od 22:00 do 06:00 použit pouze z bezpečnost-
ních důvodů. Toto opatření zajistí snížení hlukového dopadu při přistání v blízkém okolí letiště v noční době.

 • Motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu nejsou v noční době povoleny. Výjimku tvoří motorové 
zkoušky prováděné v odůvodněných případech u letadel, která mají plánovaný odlet v nočních nebo ran-
ních hodinách. V tomto případě mohou být motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu prováděny 
pouze v okrajových hodinách noční doby od 22:00 do 23:00 a od 05:00 do 06:00. Toto opatření zajistí snížení 
hlukového dopadu při motorových zkouškách v blízkém okolí letiště zejména v noční době.

 • Letadla jsou po zastavení na stání neprodleně (nejpozději 5 minut po zastavení) připojena k vnějšímu zdroji 
napájení a pomocné energetické jednotky (APU) musí být po dobu stání vypnuty. Jejich opětovné zapnutí 
je možné nejdříve 20 minut před odletem. Toto opatření zajistí snížení hlukového dopadu při odbavování 
letadel v blízkém okolí letiště.

Popis provozních opatření ke snížení hluku z leteckého provozu je publikován v Letecké informační příručce AIP 
CR LKPR AD 2.21 Postupy pro omezení hluku. Případné změny před publikací v AIP schvaluje v souladu s Letec-
kým předpisem L15 Ministerstvo dopravy ČR.

Provozní omezení

Provozními omezeními se rozumí opatření ke snížení hluku, která omezují přístup některých letadel na letiště 
či snižují jeho provozní kapacitu, nebo částečná provozní omezení, která se vztahují např. na stanovenou dobu 
během dne nebo pouze na některé letištní dráhy. Na letiště Praha/Ruzyně je zamezen přístup letadlům bez cer-
tifikace a letadlům certifikovaným podle Hlavy 2 dle ICAO, Annex 16/I.

V noční době je na letišti Praha/Ruzyně povolen provoz pouze typů a verzí letadel zařazených do Bonus listu, 
která zároveň splňují kritéria pro zařazení do hlukové kategorie LP 1 nebo 2. Plánovaný počet pohybů je 48 s tím, 
že většina letadel je odbavena v okrajových částech noci. Stejně jako popis provozních opatření je i popis pro-
vozních omezení publikován v AIP CR LKPR AD 2.21 Postupy pro omezení hluku. Případné změny před publikací 
v AIP schvaluje v souladu s Leteckým předpisem L15 Ministerstvo dopravy ČR.

Monitoring leteckého hluku a letových tratí

Významným technickým opatřením je systém monitoringu leteckého hluku a letových tratí (ANOMS 9). Monito-
ring leteckého hluku je nezbytným nástrojem k zjišťování aktuální hlukové situace zahrnující kontrolu dodržo-
vání hygienických limitů hluku z leteckého provozu.

Monitoring letových tratí umožňuje především kontinuální kontrolu stanovených protihlukových postupů a 
zajišťování podkladů pro řešení stížností. Zobrazování trajektorií letu je možné v 2D i 3D. Aktualizované výsled-
ky stacionárních měřicích stanic jsou měsíčně zveřejňovány na https://www.prg.aero/hluk. 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 hygie-
nickými 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 zveřejňovány vždy jednou ročně na výše uvedené adrese po skončení hodnoceného roku. Charakteristic-
kým letovým dnem se rozumí průměrný letový den za 6 měsíců s největším leteckým provozem (květen až říjen).

https://www.prg.aero/hluk
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Monitorovací systém ANOMS 9 má zabudovaný i software umožňující matematické modelování. Lze tedy do-
předu namodelovat pravděpodobné dopady nově navržených provozních opatření ke snižování hluku a predi-
kovat budoucí akustickou situaci.

Obr. B5.3.4: Rozmístění stacionárních měřicích stanic a ochranné hlukové pásmo letiště Praha/Ruzyně

Zdroj: Letiště Praha, a.s.

Lokality stacionárních měřicích stanic (viz obr. B5.3.4):

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 podmínky 
charakteristického letového dne v roce 2016

Lokalita č.
Výsledné hodnoty LAeq [dB]

LAeq, 16 h LAeq, 8h

Jeneč 1 57,5 53,0

Červený Újezd 2 52,1 46,8

Unhošť 3 53,8 49,6

Pavlov 4 53,6 49,1

Hostivice 5 40,3 37,5

Dobrovíz 6 53,5 47,3

Knězeves 7 54,5 49,5

Horoměřice střed 8 56,7 52,1

Přední Kopanina 9 54,4 48,0

Horoměřice JV 10 52,4 47,3

Řepy 11 48,6 36,9

Bílá Hora 12 53,2 40,4

Suchdol 13 55,0 50,3

Pozn.: Limitní hodnota pro LAeq,16 h = 60 dB. Limitní hodnota pro LAeq, 8 h = 50 dB. U stacionárních stanic umístěných v lokalitách v ochran-
ném hlukovém pásmu mohou být limitní hodnoty překročeny. Nejistota měření je ±2,4 dB.

Zdroj: Letiště Praha, a. s.
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Obr. B5.3.5: Výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní a noční dobu vztažené na podmínky 
charakteristického letového dne v roce 2016

Hlukové kontury (křivky hluku, izofony) zobrazují hlukové zatížení území, způsobené leteckým provozem na leti-
šti Praha/Ruzyně v roce 2016 (viz obr. B5.3.6 a B5.3.7). Kontury byly vytvořeny matematickým modelováním s vy-
užitím vstupních dat z reálného provozu. Izofony znázorňují stejnou hodnotu ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku zakreslenou na topografickém podkladě. Kontury byly vytvořeny v ukazatelích, ve kterých jsou stanoveny 
hygienické limity. Důležitým faktem je, že pro hodnocení, zda došlo, nebo nedošlo k překročení hygienického 
limitu, slouží v tomto případě výsledky z akreditovaného měření. Hlukové kontury z leteckého provozu v tomto 
případě slouží jako ucelená informace o dotčeném území.

Obr. B5.3.6: Izofony z leteckého provozu v denní době (06:00–22:00 hodin) vztažené k charakteristickému letovému 
dni v roce 2016

Pozn.: Prostřední kontura o hodnotě 50 dB, což je hodnota hygienického limitu pro noční dobu, ohraničuje území vystavené nadlimitní-
mu hluku z leteckého provozu v roce 2014. 

Zdroj: Letiště Praha, a. s.
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Obr. B5.3.7: Izofony z leteckého provozu pro noční dobu (22:00–06:00 hodin) vztažené k charakteristickému 
letovému dni v roce 2016

Pozn.: Kontury jsou odstupňovány po 5 dB (45; 50; 55 dB).

Zdroj: Letiště Praha, a.s.
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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 4,5krát. 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. Od roku 2013 se počet obyvatel postupně navyšoval, a to díky především přírůstku 
stěhováním. V roce 2006 byl poprvé po 26 letech zaznamenán přírůstek přirozeným pohybem (počet naroze-
ných 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 2016 činil 2 788 osob. Počet obyvatel k 31. 12. 2016 v Praze 
byl 1 280 508 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 2016 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 me-
ziročně mírně narostlo (na 15,2 % obyvatel do 14 let, v roce 2016). Počet osob v produktivním věku se od roku 
2011 do 2013 mírně snižoval (klesal i jejich procentuální zastoupení), nicméně od té doby se pohybuje kolem 
obdobné hodnoty. Meziročně se také zvyšuje od roku 2011 počet obyvatel starších 65 let, v roce 2016 dosahoval 
na 18,6 % pražské populace. Index stáří v Praze za rok 2016 (130,7) trvale překračuje celorepublikový průměr 
(119,9). 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 seni-
ory nad 64 let) se meziročně zvýšil na hodnotu 51,1. 

Na věkovou strukturu populace má vliv především migrace. Vliv pozitivního vývoje přirozené měny v posledních 
několika letech je také příznivý. V roce 2016 došlo opět k migračnímu přírůstku 10 271 (oproti velkému poklesu 
v roce 2013 – úbytek 5 297 osob). Stěhováním tak došlo v roce 2016 k výraznému přírůstku 8,1 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 příslušní-
ků v pražské populaci, ale také posuny ve věkové struktuře populace. Počet cizinců s trvalým pobytem dosáhl 
v roce 2016 v Praze 184 264.

Jednoznačně kladným rysem demografického vývoje posledních desetiletí je prodlužování naděje dožití. Oby-
vatelé Prahy se dožívají nejvyššího věku ze všech krajů ČR. V roce 2016 opětovně došlo k mírnému zvýšení na-
děje dožití při narození u žen na 82,69 let a u mužů na 78,02 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


Praha – Životní prostředí 2016

C1 OBYVATELSTVO, DOMY A BYTY

202

Tab. C1.1: Počet a pohyb obyvatel, 2011–2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet obyvatel (k 31. 12.) 1 241 664 1 246 780 1 243 201 1 259 079 1 267 449 1 280 508

- muži 602 987 605 484 602 613 610 376 614 669 621 565

- ženy 638 677 641 296 640 588 648 703 652 780 658 943

Cizinci (bez azylantů)1) 160 783 162 715 161 004 166 332 171 408 184 264

Střední stav obyvatelstva 1 237 943 1 243 695 1 244 762 1 251 075 1 262 507 1 272 732

- muži 600 786 604 265 604 041 606 436 612 180 617 339

- ženy 637 157 639 430 640 721 644 639 650 327 655 393

Živě narození 13 968 14 176 13 867 14 624 14 759 14 929

Zemřelí 12 092 12 411 12 149 12 118 12 420 12 141

Přirozený přírůstek 1 876 1 765 1 718 2 506 2 339 2 788

Přirozený přírůstek na 1000 obyvatel 1,5 1,4 1,4 2,0 1,9 2,2

Přistěhovalí 28 291 32 194 30 473 40 332 33 711 36 901

Vystěhovalí 22 540 28 843 35 770 26 960 27 680 26 630

Přírůstek stěhováním 5 751 3 351 -5 297 13 372 6 031 10 271

Přírůstek stěhováním na 1000 obyvatel 4,6 2,7 -4,3 10,7 4,8 8,1

Celkový přírůstek 7 627 5 116 -3 579 15 878 8 370 13 059

Celkový přírůstek na 1000 obyvatel 6,2 4,1 -2,9 12,7 6,6 10,3

Zalidnění obyvatel na 1 km2 2 502 2 513 2 506 2 538 2 555 2 581

Pozn.:  1) Cizinci s trvalým nebo dlouhodobým (občané EU přechodným) pobytem nad 90 dnů, bez občanů s azylem

Zdroj: ČSÚ

Tab. C1.2: Věk obyvatelstva, 2011–2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet obyvatel k 31. 12. celkem 1 241 664 1 246 780 1 243 201 1 259 079 1 267 449 1 280 508

– ženy 602 987 605 484 602 613 610 376 614 669 621 565

– muži 638 677 641 296 640 588 648 703 652 780 658 943

Obyvatelé ve věku  

0–14 164 659 170 253 175 353 182 500 188 832 194 897

– ženy 84 555 87 337 89 996 93 643 97 037 99 899

– muži 80 104 82 916 85 357 88 857 91 795 94 998

Obyvatelé ve věku  

15–64 863 497 856 494 842 806 846 961 844 932 846 980

– ženy 431 798 428 481 420 646 422 562 421 594 423 374

– muži 431 699 428 013 422 160 424 399 423 338 423 606

Obyvatelé ve věku  

65 a více let včetně nezjištěno 213 508 220 033 225 042 229 618 233 685 238 631

– ženy 86 634 89 666 91 971 94 171 96 038 98 292

– muži 126 874 130 367 133 071 135 447 137 647 140 339

Průměrný věk obyvatel celkem 41,9 41,9 42,0 42,0 42,0 42,0

– ženy 40,2 40,3 40,4 40,4 40,4 40,5

– muži 43,4 43,4 43,5 43,4 43,4 43,4

Střední délka života  

– ženy 76,46 76,99 77,32 77,52 77,69 78,02

– muži 81,66 81,83 82,08 82,46 82,61 82,69

Pozn.: Data navazují na výsledky SLDB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky.

Zdroj:  ČSÚ
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Obr. C1.1: Počet obyvatel k 31.12., 1990–2016

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, 1995–2016

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 1995–2016

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, 2016

Zdroj: ČSÚ

Muži Ženy

64,00

66,00

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00
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

20
15

20
16

2016

1991

MUŽI

2016

1991

ŽENY

 020 00040 00060 000  0 20 000 40 000 60 000

0–4

5–9

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

75–79

80–84

85 +



Praha – Životní prostředí 2016

C1OBYVATELSTVO, DOMY A BYTY

205

Obr. C1.5: Hustota zalidnění v městských částech Prahy, 2016

Zdroj:  ČSÚ

Obr. C1.6: Přírůstky a úbytky obyvatelstva v městských částech Prahy, 2016

Zdroj:  ČSÚ
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Tab. C1.3: Obyvatelstvo, domy a byty v městských částech Prahy, 2016
Městská část

Rozloha
[ha]

k 31. 12. 
2016

Obyvatelstvo Dokončené byty celkem

Kód Název
Počet obyv. 

k 31. 12. 
2016

Přírůstek 
celkem

Hustota 
obyv.

na 1 km2

2016

Skutečnost
Index

2016/2015

Hl. m. Praha celkem 49 621 1 280 508 13 059 2 581 6 092 117 

500054 Praha 1 554 29 587 -37 5 342 1 4 

500089 Praha 2 419 49 335 41 11 788 87 121 

500097 Praha 3 648 73 095 588 11 276 1 105 2 125 

500119 Praha 4 2 420 128 301 42 5 302 109 47 

547042 Praha-Kunratice 810 9 599 171 1 185 19 238 

500143 Praha 5 2 750 84 165 1535 3 061 41 10 

539678 Praha-Slivenec 759 3 534 103 466 6 100 

500178 Praha 6 4 156 102 858 2706 2 475 132 115 

547140 Praha-Lysolaje 248 1 433 12 579 14 108 

547158 Praha-Nebušice 368 3 276 -43 890 3 43 

539589 Praha - Přední Kopanina 327 692 -25 211  -  - 

547271 Praha-Suchdol 514 7 099 76 1 382 7 140 

500186 Praha 7 709 43 362 460 6 112 217 723 

547328 Praha-Troja 337 1 292 20 383 3 50 

500208 Praha 8 2 179 104 224 1175 4 782 379 94 

538124 Praha-Březiněves 338 1 539 66 455 3 30 

547298 Praha-Ďáblice 738 3 612 -20 489 3 50 

547301 Praha - Dolní Chabry 499 4 383 258 879 122 64 

500216 Praha 9 1 331 57 048 757 4 286 483 114 

500224 Praha 10 1 861 109 336 580 5 877 245 60 

547034 Praha 11 979 77 522 347 7 915 317 145 

538400 Praha-Křeslice 344 1 034 15 301 4 80 

539724 Praha-Šeberov 500 3 124 66 625 8 267 

539791 Praha-Újezd 370 3 064 99 827 16 64 

547107 Praha 12 2 333 55 522 482 2 380 524 156 

547051 Praha-Libuš 524 10 235 60 1 955 28 311 

539694 Praha 13 1 320 61 945 318 4 694 224 147 

539635 Praha-Řeporyje 990 4 493 109 454 239 346 

547361 Praha 14 1 353 46 577 437 3 442 181 43 

538175 Praha - Dolní Počernice 576 2 424 42 421 2 29 

547387 Praha 15 1 025 33 286 696 3 248 621 108 

547379 Praha - Dolní Měcholupy 466 2 802 95 601 82 132 

538205 Praha-Dubeč 860 3 710 45 431 22 200 

547395 Praha-Petrovice 179 5 997 -21 3 357 4 100 

547409 Praha-Štěrboholy 297 2 203 31 742 24 800 

539601 Praha 16 930 8 401 81 903 31 258 

539449 Praha-Lipence 825 2 692 11 326 2 18 

539465 Praha-Lochkov 272 765 40 282 2 100 

547115 Praha - Velká Chuchle 603 2 423 46 402 10 250 

539864 Praha-Zbraslav 985 10 010 63 1 016 2 25 

547174 Praha 17 325 24 485 -181 7 527 3 8 
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Městská část
Rozloha

[ha]
k 31. 12. 

2016

Obyvatelstvo Dokončené byty celkem

Kód Název
Počet obyv. 

k 31. 12. 
2016

Přírůstek 
celkem

Hustota 
obyv.

na 1 km2

2016

Skutečnost
Index

2016/2015

539899 Praha-Zličín 717 6 566 251 916 8 2 

547417 Praha 18 561 19 291 313 3 441 260 1 857 

547310 Praha-Čakovice 1 018 10 781 276 1 059 126 134 

547344 Praha 19 600 7 027 101 1 171 4 57 

538736 Praha-Satalice 380 2 526 26 665 10 200 

539007 Praha-Vinoř 600 4 251 118 709 32 128 

538213 Praha 20 1 694 15 304 80 903 46 307 

538949 Praha 21 1 015 10 807 49 1 065 17 74 

538060 Praha-Běchovice 683 2 623 12 384 1 100 

538302 Praha-Klánovice 590 3 438 -2 583 15 58 

538353 Praha-Koloděje 376 1 500 32 399 6 150 

538931 Praha 22 1 562 10 882 333 697 131 62 

538078 Praha-Benice 277 668 27 241 9 225 

538361 Praha-Kolovraty 650 3 686 80 567 94 470 

538388 Praha-Královice 496 371 21 75 8 50 

538531 Praha-Nedvězí 381 303 -4 80  -  - 

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
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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 trvale 
s nepatrnými odchylkami klesal, nicméně v roce 2016 byl zaznamenán nepatrné zvýšení oproti předchozím letům. 
Podíl umělých přerušení těhotenství se pohybuje stále okolo stejné hodnoty, nicméně z dlouhodobého hlediska se 
jejich podíl snižuje. Kojenecká a novorozenecká úmrtnost je již na velmi nízkých hodnotách, nicméně v roce 2016 
došlo k nepatrnému navýšení, oproti předchozím rokům, tzn., že zemřelo v Praze 2,0 ‰ kojenecká úmrtnost a 1,2 ‰ 
novorozenecká úmrtnost. Celkový počet zemřelých i počet zemřelých 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 dlouho-
dobém vývoji u obou pohlaví klesající trend. Standardizovaná úmrtnost žen je v Praze i v ostatních krajích výrazně niž-
ší než úmrtnost mužů. Nejčastější skupinou příčin úmrtí jsou nemoci oběhové soustavy (v čele s ostatními ischemic-
kými 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 2016 zaznamenal opět 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. 
Karcinom 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 vstoupá, u žen incidence stagnuje či 
spíše mírně klesá. 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 informací a statistiky ČR (http://www.uzis.cz).

Tab. C2.1: Narození, potraty, zemřelí, 2011–2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Narození celkem* 14 002 14 233 13 913 14 665  14 808 14 984

           z toho živě narození* 13 968 14 176 13 867 14 624  14 759 14 929

Živě narození na 1 000 obyv. 11,3 11,4 11,2 11,7 11,7 11,7

Potraty celkem 4 431 4 171 4 239 4 074 3 880 4 358

  z toho samovolné 1 292 1 211 1 329 1 376 1 400 1 642

                miniinterupce 2 264 2 891 2 084 1 906 1 761 1 777

                jiné legální UPT**) 787 776 738 714 609 817

Potraty na 1 000 obyvatel 3,6 3,3 3,4 3,3  3,1  3,4

Potraty na 100 narozených 31,6 29,3 30,6 27,8  26,2 29,1

Zemřelí celkem 12 092 12 411 12 149       12 118        12 420    12 141

                na 1 000 obyvatel 9,8 10 9,8 9,7 9,8 9,5

Kojenecká úmrtnost [‰] 1,9 1,9 1,6 1,1 1,8 2

Novorozenecká úmrtnost [‰] 1,3 0,8 1 0,6 1,1 1,2
*) Předběžná data, **) UPT = umělé přerušení těhotenství

Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR
Tab. C2.2:  Zemřelí podle vybraných příčin smrti na 100 000 obyvatel, 2011–2016

Příčina smrti (MKN-10) *) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Novotvary 251,3 257,7 257,6 264,5 253,6 264,3

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látkové 20 20,5 36,8 33,7 38,3 35,7

Nemoci oběhové soustavy 478,2 480,7 449,9 434,4 437,5 404,1

Nemoci dýchací soustavy 54,8 54,7 61,8 52,8 68,8 60,9

Nemoci trávicí soustavy 39,7 40,7 37,2 39,2 35,8 37,0

Nemoci močové a pohlavní soustavy 11,6 12,5 10,7 10,9 10,1 12,1

Vnější příčiny (poranění a otravy) 49,2 46,6 43,2 48,4 47,5 42,6

Ostatní příčiny smrti 72 84,5 80,2 968,6 983,8 97,2

Celkem 976,8 997,9 977,2 968,6 983,8 953,9

*) Desátá decenální revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů
Zdroj: ČSÚ, ÚZIS ČR

http://www.uzis.cz
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Obr. C2.1: Živě narození, potraty a zemřelí na 1 000 obyvatel, 1995–2016

Zdroj ČSÚ

Obr. C2.2: Struktura úmrtnosti podle příčin smrti, 1995 a 2016

Zdroj ČSÚ
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Obr. C2.3: Vývoj standardizované úmrtnosti na 100 000 obyvatel evropské standardní populace, 1982–2016

Zdroj: ÚZIS ČR

Tab. C2.3: Hospitalizovaní v nemocnicích podle příčin hospitalizace, 2013–2016

Kapitola (MKN-10)
2013 2014 2015 2016

Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy

I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 682 2 698 2 758 2 752 2 720 2671  3 548  3 211

II. Novotvary 8 800 10 753 8 992 10 660 8 214 9798  16 898  19 340

III.
Nemoci krve, krvetvorných orgánů  
a imunity

606 767 683 900 619 827  1 028  1 109

IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 457 3 647 2 749 4 134 2 591 3819  3 870  5 928

V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 926 1 982 2 074 2 147 1 990 1999  3 159  3 129

VI. Nemoci nervové soustavy 3 001 2 645 3 039 2 632 3 097 2625  5 972  4 732

VII. Nemoci oka a očních adnex 1 050 1 395 1 086 1 223 990 1122  2 172  2 462

VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 686 753 786 795 689 714  1 315  1 282

IX. Nemoci oběhové soustavy 16 357 13 447 16 453 13 488 15 792 12 603  30 650  20 164

X. Nemoci dýchací soustavy 7 108 5 631 7 205 5 881 6 925 5499  9 612  7 104

XI. Nemoci trávicí soustavy 10 002 8 975 10 115 9 481 9 838 8830  14 719  13 130

XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 193 1 023 1 232 1 027 1 101 955  1 634  1 512

XIII.
Nemoci svalové a kosterní soustavy  
a poj. tkáně

6 357 8 457 7 035 9 220 6 458 8 529  10 402  12 494

XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5 119 12 379 5 245 12 259 5 346 11 628  8 951  17 035

XV. Těhotenství, porod a šestinedělí - 18 659 - 19 609 - 18 947 -  24 928

XVI.
Některé stavy vzniklé v perinatálním 
období

1 356 1 151 1 024 911 860 660  1 609  1 393

XVII.
Vrozené vady, deformace a chromos. 
abnormality

892 537 933 585 808 589  2 823  2 056

XVIII. Příznaky, znaky a  nálezy nezařazené jinde 3 126 3 804 3 296 4 001 3 439 4 048  5 071  5 785

XIX. Poranění, otravy a  následky vnějších příčin 8 655 8 568 9 114 8 974 8 557 8 482  13 817  11 925

XXI.
Faktory ovlivňující zdr. stav a kontakt se zdr. 
službami

10 009 13 142 11 370 14 204 11 478 14 164  16 763  20 813

Celkem 91 382 120 413 95 189 124 883 91 512 118 509  154 013  179 532

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), 2005–2016

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

2015 5 433 5 555 10 988 887,5 854,2 870,3

2016 5 458 5 566 11 024 884,1 849,3 866,2

Zdroj: ÚZIS ČR, Národní onkologický registr

Obr. C2.4: Vývoj počtu zemřelých na zhoubné novotvary (MKN-10 dg. C00-C97) na 100 000 obyvatel, 1995–2016

Zdroj: ÚZIS ČR, Národní onkologický registr ČR

Obr. C2.5: Počet hlášených zhoubných novotvarů a novotvarů in situ (MKN-10 dg. C00-D09), 1980–2016
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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, 1995–2016

Muži

Ženy

Poznámka: C16 – ZN žaludku, C18 – ZN tlustého střeva, C19–C21 – ZN rektosigmoidálního spojení, rekta, řiti a řitního kanálu,  
C33–C34 – ZN průdušnice, průdušky a plíce, C50 – ZN prsu, 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 Praz 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 13 pražských měřicích stanic (pro-
vozovaných ČHMÚ a Státním zdravotním ústavem), na kterých jsou v antropogenní vrstvě atmosféry sledovány 
koncentrace 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 a ostatní emise 
(resuspenze, otěry, koroze atd.), v sídlištních celcích jsou pak tyto emise kombinovány například s centrálním 
zásobováním 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

2016
NO2 

[µg/m3]
PM10 

[µg/m3]
PM2,5 

[µg/m3]
BZN  

[µg/m3]
BaP 

[ng/m3]

Cd  
(v PM10) 
[ng/m3]

Pb  
(v PM10) 
[ng/m3]

Ni  
(v PM10) 
[ng/m3]

As  
(v PM10) 
[ng/m3]

Městské loka-
lity ČR

17,9 22,4 18,2 1,2 1,46 0,19 7,25 0,60 1,08

Praha 20,1 22,4 17,1 1,1 1,31 0,14 6,64 0,53 1,44

Pozaďové 
stanice ČR

5,7 13,0 10,5 0,6 0,48 0,11 3,28 0,24 0,57

Zdroj: SZÚ

Ve srovnání s rokem 2015 se situace v roce 2016 opět mírně zlepšila ve většině sledovaných parametrů kvality 
venkovního ovzduší. Kvalita ovzduší je, při víceméně stabilizované emisní zátěži, významněji ovlivňována mete-
orologickými podmínkami s vyšší četností rychlých změn počasí a excesů zahrnujících jak dlouhodobější suchá 
období vysokých teplot, tak krátká období intenzivních srážek. Pokračoval trend snížení počtu zimních inverz-
ních situací. S vyšší četností slunných dnů s teplotami nad 30 oC narůstá i počet dnů se zvýšenými koncentracemi 
přízemního ozónu. 

V roce 2016 byly v Praze na všech stanicích překračovány 24hodinové imisní limity suspendovaných částic frakce 
PM10 (počet překročení denního imisního limitu ale nebyl nikde vyšší než 35 hodnot). Nejvíce překročení 24ho-
dinové hodnoty 50 µg/m3 bylo zaznamenáno na stanici v Praze 8 v Karlíně (AKAL) – 25x. Roční imisní limit nebyl 
na žádné stanici překročen. Roční imisní limit NO2 byl překročen na dvou stanicích (dopravní hot spoty Legero-
va – ALEG – 53,6 µg/m3 a Smíchov – Strahovský tunel - ASMI 43,5 µg/m3). Ve srovnání s rokem 2015 zde došlo 
k mírnému nárůstu, na obou stanicích bylo naměřeno i překročení hodinového imisního limitu 200 µg/m3/hod, 
počet překročení ale nebyl vyšší než 18 hodnot. Mírně zvýšené hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2 
ve srovnání s městskými pozaďovými obytnými lokalitami potvrzují význam zátěže pražského ovzduší emisemi 
z dopravy. U benzo[a]pyrenu byl roční imisní limit překročen na stanici Praha-Řeporyje (ARER); roční střední 
hodnoty byly jinak, shodně s rokem 2015, na úrovni 0,8 ng/m3. V pražské aglomeraci je významná, i když ne 
nadlimitní zátěž venkovního ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM2,5. Roční průměrné koncentrace se, 
podobně jako v roce 2015, pohybovaly v rozsahu 16 až 20 µg/m3, tedy na úrovni 60 až 80 % ročního imisního li-
mitu. Dlouhodobě platí, že hodnoty měřené na dopravně exponovaných stanicích (Legerova, Strahovský tunel) 

http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi
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zůstávají na zvýšené úrovni. Přes významný podíl plynofikace zůstává nezanedbatelnou, zvláště v okrajových 
městských částech, zátěž ovzduší z lokálních malých zdrojů. V Praze jsou lokálně nalézány zvýšené hodnoty 
arsenu a benzo[a]pyrenu (Řeporyje). Zde se jedná o zdravotně nejzávažnější polutanty, u kterých navíc dochází 
k nejvýznamnějšímu čerpání imisního (potenciálně expozičního) limitu. 

Expozice obyvatel oxidu uhelnatému na úrovni 450 µg/m3/rok v dopravou významně exponované lokalitě – do-
pravní hot spoty a/nebo oxidu siřičitému (2,4 µg/m3/rok) z venkovního ovzduší je v Praze již dlouhodobě, tedy 
i v  roce 2016, zdravotně nevýznamná. V případě ozónu, s rozmezím ročních průměrů na pražských stanicích 
(35 až 54 µg/m3/rok), tvoří výjimku případná letní dlouhodobější období nepříznivých rozptylových podmínek, 
kdy se zvyšuje pravděpodobnost, že maximální hodnota 8hodinového klouzavého průměru překročí 120 µg/
m3. Kritérium maximálně 25 překročení 8hodinového průměru 120 µg/m3 za posledních pět let je v Praze pře-
kročeno na 4 stanicích z šesti.

Hodnoty ročních aritmetických průměrů oxidu dusičitého (NO2) se na pražských stanicích pohybovaly od 18 až 
26 µg/m3 v méně dopravou zatížených lokalitách, přes 18 až 44 µg/m3 ročního průměru v dopravně významně 
zatížených lokalitách až k 54 µg/m3 na dopravní „hot spoty“ stanici (Praha 2 – Legerova ALEG). Pole zvýšených 
hodnot má, zvláště ve středu města, kde je vyšší hustota komunikací a dopravní infrastruktury, plošný charakter. 
V roce 2016 byl v pražské aglomeraci roční imisní limit (40 µg/m3) překročen na 2 stanicích, na kterých docházelo 
i k překračování hodinového imisního limitu (200 µg/m3). 

Roční aritmetický průměr koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 byl v roce 2016 v rozpětí od 19 do 
27 µg/m3. Kritérium překročení ročního imisního limitu (> 40 µg/m3 nebo více než 35 překročení 50 µg/m3/24 
hodin za rok) nebylo v roce 2016 naplněno. 

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 sus-
pendovanými 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 (při střední „pražské“ hodnotě 22,4 µg/m3, při použití odhadu zastoupení frakce PM2,5 ve frakci PM10 na hla-
dině 75 % a po vyloučení zemřelých na vnější příčiny) představuje v Praze více než 4,1 %, což odpovídá přibližně 
450 osobám; trend je v období 2012 až 2016 klesající. Pro odhad rizika dlouhodobé expozice suspendovaným 
částicím byly použity závěry projektu WHO HRAPIE, který ve zprávě z roku 2013 formuluje doporučení pro funk-
ce koncentrace a účinku pro aerosol, ozón a oxid dusičitý. Podle autorů nárůst průměrné roční koncentrace jem-
né frakce suspendovaných částic PM2,5 o 10 µg/m3 zvyšuje celkovou úmrtnost exponované populace nad 30 let 
o 6,2 %, Relativní riziko (RR) je 1,062 (95 % CI 1,040, 1,083) na 10 µg/m3.)

Hmotnostní koncentrace vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), byly v roce 2016 hodnoce-
ny na čtyřech pražských stanicích; k dopravně zatížené stanici v Praze 10 v areálu SZÚ (ASRO) a městské pozaďo-
vé stanici v Praze 4 v Libuši (ALIB) přibyla městská pozaďová lokalita Riegrovy sady (ARIE) a stanice v příměstské 
části Praha 5 – Řeporyje – (ARER). Monitorována je směs látek významná z hlediska potenciálního zdravotního 
rizika. Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu v centrální části Prahy dlouhodobě kolísají okolo hodnoty 
imisního limitu (v roce 2016 byl aritmetický průměr 0,82 na stanici v SZÚ, 0,77 na stanici v Riegrových sadech 
a 0,80 ng/m3 na stanici Libuš), hodnota imisního limitu 1 ng/m3 ale byla překročena na stanici v Řeporyjích – 
3,08 ng/m3; což potvrzuje existenci více zatížených městských a předměstských lokalit. Referenční roční koncen-
trace stanovená SZÚ pro benzo[a]antracen (10 ng/m3) byla v centrální části Prahy naplněna v rozsahu 7 (stanice 
v SZÚ) až 10 % (stanice v Praze 4 Libuši); na příměstské stanici v Řeporyjích pak roční průměr benzo[a]antracenu 
dosáhnul hodnoty 30 % stanovené referenční koncentrace.

Porovnáním potenciálního karcinogenního účinku (IARC, WHO) zjištěných  koncentrací různých zástupců mě-
řené směsi polycyklických aromatických uhlovodíků se zdravotní závažností jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe 
prozkoumaných karcinogenních PAU – benzo[a]pyrenu (BaP), lze vyjádřit karcinogenní potenciál směsi v ovzdu-
ší pomocí toxického ekvivalentu (TEQ BaP). Karcinogenní potenciál PAU spočtený pro pražské stanice je, až na 
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příměstskou stanici v Řeporyjích s hodnotou 4,5, dlouhodobě přibližně dvojnásobný proti hodnotám stanove-
ným pro pozaďové stanice v ČR (v roce 2016 1,3 až 1,4 proti 0,8 ng/m3). Zároveň jsou ale spočtené hodnoty spíše 
nižší ve srovnání s hodnotami nalézanými na ostatních městských stanicích v ČR a několikanásobně až řádově 
nižší než na nejvíce zatížených stanicích v průmyslové Ostravsko-karvinské oblasti Moravskoslezského kraje. 

Úroveň znečištění ovzduší těžkými kovy v období 1995 až 2016 je, snad až na hodnoty arsenu v některých okra-
jových částech města a postupný pokles hodnot niklu, stabilní bez významnějších výkyvů. Dobrá shoda hodnot 
ročního aritmetického a geometrického průměru u chrómu, manganu, niklu, kadmia a olova svědčí o relativní 
stabilitě a homogenitě měřených imisních hodnot. Ze srovnání s hodnotami měřenými v městských, dopravou 
a průmyslem nezatížených oblastech v ČR vyplývá, že Praha patří mezi oblasti s nižší než průměrnou zátěží 
ovzduší v případě kadmia a olova. V okrajových částech města mohou být lokálně nevýznamně zvýšené hod-
noty arsenu. 

Teoretické zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění v důsledku expozice karcinogenním 
látkám v pražském ovzduší bylo hodnoceno pro celoživotní expozici arzénu, niklu, kadmiu, benzenu a poly-
cyklickým aromatickým uhlovodíkům – viz obr. C3.1. Do výpočtu rizik jsou zahrnuty pouze stanice v centrální 
části města, lokálně zatížené hodnoty naměřené na příměstské stanici v Řeporyjích sice indikují existenci více 
exponovaných oblastí, pro odhad střední zátěže za Prahu, ale pravděpodobně nejsou relevantní. 

Odhad zvýšení celkového individuálního karcinogenního rizika v důsledku znečištění ovzduší v pražské aglome-
raci v roce 2016 se pohyboval na úrovni 8 × 10-5 (cca 8 přídatných případů na 100 000 obyvatel) pro celoživotní 
expozici této koncentrační hladině (70 let). Největší příspěvek k riziku představuje expozice benzo[a]pyrenu 
(přibližně 90% podíl na celkovém karcinogenním riziku). 

Pro celkový počet obyvatel Prahy (střední hodnota v roce 2016) se celkové karcinogenní riziko vyjádřené jako 
pravděpodobné zvýšení počtu nádorových onemocnění v důsledku znečištění ovzduší, podobně s lety 2011 až 
2015, pohybuje na úrovni jednoho přídatného případu za rok. 

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 2016

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 
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C3.2 REKREAČNÍ VODY
Kvalita koupacích vod v Praze byla v průběhu celé koupací sezóny sledována na čtyřech nádržích s povrchovou 
vodou, jednom koupališti s vlastním podzemním zdrojem a jednom koupališti se systémem přírodního způsobu 
čištění vody (tzv. přírodním biotopem). Všech šest lokalit má statut přírodního koupaliště. To znamená, že mají 
provozovatele, který se stará o čistotu, hygienické zázemí, pravidelné laboratorní odběry koupací vody atd. 

Z nádrží s povrchovou vodou byl na tom z hlediska výskytu fytoplanktonu (sinic a řas) v koupací sezóně 2016 
nejlépe rybník Motol, kde byla voda hodnocena po celou sezónu stupněm 1. Sinice byly zaznamenány jen v jed-
nom odběru a nepřekročily limit stanovený legislativou. Výskyt fytoplanktonu na dalších třech koupalištích byl 
ve srovnání s Motolem řádově vyšší. V nádrži Džbán během koupací sezóny obvykle dominovaly zelené řasy 
(výskyt sinic byl zanedbatelný) a proto byla kvalita vody hodnocena většinou stupněm 1, případně stupněm 2 
(voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi). Na dalších dvou nádržích (Hostivařská nádrž a Šebe-
rák) se sinice vyskytovaly, avšak ve srovnání s minulosti jen v relativně nízkých počtech, takže voda byla nejhůře 
hodnocena stupněm tři (zhoršená jakost vody). Na Hostivařské nádrži se sinice vyskytovaly průběžně skoro ve 
všech odběrech, na Šeberáku pravidelně od poloviny července. 

Přírodní koupaliště Divoká Šárka se skládá ze dvou různě velkých betonových nádrží (bazénů) s vlastním kva-
litním zdrojem vody. Po celou dobu koupací sezóny byla voda vhodná pro koupání. Rovněž voda v přírodním 
biotopu v Radotíně (obr. C3.3 a C3.4) byla celou sezónu hodnocena jako vhodná ke koupání.

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).

Tab. C3.2: Souhrnné hodnocení pražských koupacích vod v roce 2016. Koupaliště na přírodních nádržích (první 
tři uvedené) byly hodnoceny podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 238/2011 Sb., koupaliště Divoká Šárka a přírodní bio-
top Radotín podle metodického hodnocení SZÚ

Týden roku 2016

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Koupaliště Motol

Koupaliště Džbán

Koupaliště Hostivař

Koupaliště Šeberák

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 nelze 
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

http://www.hygpraha.cz
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Obr. C3.3: Přírodní koupaliště se systémem přírodního způsobu čištění vody (tzv. přírodní biotop neboli biokou-
paliště) v Radotíně

Zdroj: SZÚ

Obr. C3.4: Přírodní způsob čištění vody na koupališti v Radotíně

Zdroj: SZÚ
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C3.3 BIOLOGICKÝ MONITORING ČLOVĚKA
Hl. m. Praha je od roku 2005 zařazeno mezi oblasti, v nichž se provádí národní biomonitoring expozice toxickým 
látkám z prostředí. V roce 2016 byly monitorovací aktivity zaměřeny na sledování obsahu nezbytných i toxických 
látek u dětí ve věku 5 a 9 let, a to hladin 25-hydroxyvitaminu D v krevním séru dětí a metabolitů ftalátů v moči. Dále 
byl zkoumán obsah kadmia, olova a rtuti v krvi a také obsah kadmia, rtuti, selenu, jódu a arsenu v moči. Zatímco 
sledování hladin anorganických látek probíhá v rámci českého biomonitoringu u dětské populace již od roku 1994, 
informace o zátěži metabolity ftalátů a o saturaci vitaminem D jsou dosud značně omezené.

Nábor dětí byl proveden v rámci preventivních prohlídek celkem u 17 dětských praktických lékařů v Praze (kro-
mě toho také v Liberci, Ostravě, Žďáru nad Sázavou a v Kutné Hoře). Rodiče vyplnili krátký dotazník zaměřený na 
faktory související s expozicí sledovaným látkám a dali písemný souhlas s odběrem vzorků krve a moče dítěte. 
V Praze se studie zúčastnilo 99 dětí.

Vitamin D ve formě metabolitu 25(OH)D (25-hydroxyvitamin D) byl v rámci biologického monitoringu sledován 
poprvé. Výsledky ukázaly dostatečné zásobení tímto vitaminem pouze zhruba u třetiny dětí a potvrdily výrazný 
vliv expozice dítěte slunečnímu záření na obsah vitaminu D v organismu, především doby pobytu dítěte na slun-
ci a velikosti povrchu těla exponovaného slunci. Děti užívající potravinové doplňky obsahující vitamin D měly 
významně vyšší hladiny 25(OH)D v séru, přičemž souvislost s přívodem potravou (ryby, mléko, houby, vejce) se 
neprokázala, pravděpodobně pro obecně nízký dietární přívod vitaminu D. Dlouhodobý nedostatek vitaminu 
D je aktuálním problémem veřejného zdraví, neboť je stále jasněji prokazován jeho negativní vliv na celou řadu 
dějů v lidském organismu. Zásadní nedostatek vitaminu D byl pozorován v zimních a jarních měsících, přičemž 
právě na jaře mělo pouze 14 % českých dětí hodnoty 25(OH)D v pásmu optimální saturace vitaminem D (obr. 
C3.5). Výsledky studie slouží jako podklad pro odbornou diskuzi se zainteresovanými zdravotními odborníky 
(pediatři, dermatologové, endokrinologové, odborníci na výživu i na podporu zdraví).

Obsah metabolitů ftalátů byl sledován v moči dětí. Konkrétně se jednalo o MEHP (mono(2-ethylhexyl) ftalát); 
5-OH-MEHP (mono(2-ethyl-5-hydroxy-hexyl)ftalát); a 5-oxo-MEHP (mono(2-ethyl-5-oxo-hexyl)ftalát); MBzP 
(mono-benzyl ftalát); MiBP (mono-isobutyl ftalát) a MnBP (mono-n-butyl ftalát). Z analyzovaných metabolitů 
ftalátů převládaly MnBP, MiBP a suma 5-OH-MEHP a 5-oxo-MEHP. MEHP tvořil v moči pouze minoritní část, vzhle-
dem k  rychlé biotransformaci na sekundární metabolity. Ve srovnání s daty získanými u české dětské populace 
v rámci dřívějšího mezinárodního projektu Democophes (2011) jsou hodnoty jednotlivých metabolitů zjištěné 
v roce 2016 nižší. Zdravotně významná mezní hodnota (HBM I: 500 µg/l moče) stanovená německou Komisí pro 
biomonitoring pro součet metabolitů 5-OH-MEHP a 5-oxo-MEHP nebyla překročena u žádného dítěte; střední 
hodnota obsahu těchto látek u pražských dětí činila 30,0 µg/l (28,4 µg/g kreatininu), celkově za všechny děti ve 
studii (419 dětí) dosáhla 33,8 µg/l (34,2 µg/g kreatininu). 

Obsah kadmia v krvi je ukazatelem současné aktuální expozice. Hodnoty zjištěné v roce 2016 jsou srovnatelné 
s údaji z předchozích let. Obsah kadmia v moči charakterizuje dlouhodobou zátěž. Hodnoty v roce 2016 navazují 
na sestupný trend pozorovaný v průběhu monitoringu. Překročení zdravotně významné mezní hodnoty I. stupně 
stanovené německou Komisí pro biomonitoring pro obsah kadmia v moči (HBM I - 0,5 µg/l) bylo zjištěno u jedno-
ho pražského dítěte (z celkem tří dětí s vyššími hodnotami). Zdravotně významná mezní hodnota II. stupně vyža-
dující již intervenci (HBM II - 2 µg/l) nebyla překročena u žádného dítěte. Obsah olova v krvi olova (plumbémie) má 
nejen u dětské populace sestupný trend související se snižováním emisí olova do životního prostředí. Koncentrace 
rtuti v roce 2016 podobně jako v minulých letech sledování neukazují na zvýšenou zátěž české populace rtutí 
a ve srovnání se zdravotně významnými mezními hodnotami jsou výrazně nižší. Jako expoziční zdroj organické 
rtuti byla potvrzena konzumace ryb a mořských plodů. Nicméně pro českou populaci převažují pozitiva plynoucí 
z konzumace ryb (obsah omega-3 mastných kyselin, a dalších látek, jako je např. jód, vitamin D aj.). Opakovaně je 
potvrzován vliv počtu amalgámových zubních výplní na obsah rtuti v moči dětí. Obsah celkového arsenu v moči 
nad 100 µg/l indikuje dle agentury ATSDR vyšší expozici; ta byla zjištěna u 4 % sledovaných dětí v Praze. 

Zjištěný obsah jodu v moči (jodurie) u dětské populace dosahuje optimálních hodnot pouze u čtvrtiny českých 
dětí; nadměrný obsah byl zjištěn u 34 % dětí. Obsah jódu v moči pražských dětí je znázorněn na obr. C3.6. 

Hladina selenu byla u 81 % sledovaných dětí v optimálním rozmezí a shoduje se s hodnotami zjištěnými v před-
chozích letech biomonitoringu. Deficitní hodnoty (méně než 80 µg/l) mělo 19 % dětí. U žádného dítěte nebyla 
nalezena hodnota ukazující na těžký deficit selenu (méně než 40 µg/l). Na obsah selenu v krvi měla významně 
pozitivní vliv konzumace sladkovodních ryb a mořských plodů. 
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Obecně lze konstatovat, že obsah sledovaných látek u pražských dětí je v zásadě srovnatelný se středními hod-
notami zjištěnými v rámci národního biomonitoringu.

Obr. C3.5: Koncentrace 25(OH)D v krevním séru českých dětí v závislosti na ročním období, 2016

Zdroj: SZÚ

Obr. C3.6: Rozdělení pražských dětí podle obsahu jódu v moči (podle hodnocení Světové zdravotní organizace), 

2016
Zdroj: SZÚ

C3.4 ZDRAVÍ DĚTÍ
V roce 2016 proběhlo celostátní monitorování vybraných ukazatelů zdravotního stavu dětí, mezi městy zařaze-
nými do sledování byla také Praha. Studie byla provedena s podporou Společnosti praktických lékařů pro děti 
a dorost. Ve spolupráci s 6 pražskými praktickými lékaři pro děti a dorost proběhlo dotazníkové šetření zaměře-
né na sledování výskytu alergických onemocnění, obezity, rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění 
a poruch pohybového aparátu u dětí. Součástí dotazníku byly také otázky na stravovací návyky dětí. Údaje byly 
získány v rámci povinných preventivních prohlídek, které zahrnují mimo jiné fyzikální vyšetření, změření krev-
ního tlaku a zjištění hmotnosti a výšky. Pokud bylo u dítěte v anamnéze zjištěno kardiovaskulární riziko, byla 
po domluvě s rodiči odebrána žilní krev na stanovení lipidogramu (koncentrace celkového cholesterolu, HDL 
cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů). V Praze se studie zúčastnilo 680 dětí, 51 % chlapců a 49 % dívek. 
Zastoupení věkových skupin bylo rovnoměrné.

V pražském souboru byl podíl alergiků (31,9 %) srovnatelný s celostátním souborem (29,1 %). Nejčastější dia-
gnózou byla sezónní pylová rýma (15,3 %) a atopický ekzém (11,3 %). Astma mělo 7,2 % pražských dětí a alergii 
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na potraviny 5,0 % dětí. Respirační alergie jsou častější u chlapců, s věkem dítěte jejich výskyt stoupá, naopak 
výskyt ekzému je srovnatelný u obou pohlaví a s věkem klesá. Ve srovnání s ostatními městy byl v Praze vyšší 
výskyt pylové rýmy a alergie na potraviny, naopak nižší byla prevalence astmatu. 

Pražské děti měly vyšší výskyt respiračních obtíží, ať už se jednalo o akutní záněty horních cest dýchacích nebo 
průdušek či příznaky mimo nachlazení, jako je suchý kašel nebo podráždění spojivek, příznaky ucpaného nosu, 
vodnaté rýmy, kýchání atd. Poměrně velká část pražských rodičů uvedla dopravní zátěž v okolí bydliště (38,8 %; 
ostatní města 30,3 %), průmyslové zatížení bydliště bylo naopak uváděno významně méně často (12,8 %; ostatní 
města 22,4 %). V rodinách bydlících poblíž větší dopravní komunikace byl u dětí vyšší výskyt astmatu (9,9 % ve 
srovnání s výskytem  5,8 % u dětí bydlících mimo dopravní zátěž). V souvislosti s dopravou byl také zjištěn vyšší 
výskyt opakovaných akutních zánětů horních cest dýchacích a průdušek, stejně tak jejich častější antibiotická 
léčba. V pražských domácnostech byla výrazně nižší prevalence kouření v bytě ve srovnání se souborem z ostat-
ních měst (4,2 % a 8,1 %).

Alergie jsou u dětí celostátně sledovány v pětiletých intervalech od roku 1996. Pražští dětští lékaři se podíleli na 
všech pěti zrealizovaných etapách. Trend výskytu alergií u dětí v Praze byl stoupající od počátku sledování až 
do roku 2011, poté došlo ke stabilizaci jejich výskytu. Vývoj sledovaných diagnóz je vidět na obr. C3.7. Po po-
čátečním nárůstu se mezi posledními dvěma etapami (2011 a 2016) nezměnil výskyt ani jedné ze sledovaných 
diagnóz – alergické pylové rýmy, astmatu ani atopického ekzému.

Obr. C3.7: Vývoj alergických onemocnění u dětí v Praze v letech 1996–2016
Zdroj: SZÚ

Shrnutí poznatků studie, vybrané závěry z Odborné zprávy Životního prostředí a zdraví pro hl. m. Prahu, 2016 
(zpracovatel Státní zdravotní ústav, Praha):

 • Výskyt alergií celkem byl v Praze srovnatelný s celostátním souborem. Nižší byl výskyt astmatu, vyšší pylové 
rýmy a alergie na potraviny. Vývoj alergických onemocnění byl, podobně jako v ostatních městech, mezi 
lety monitoringu 1996–2011 rostoucí, v období mezi dvěma posledními etapami monitorování alergií (2011 
a 2016) se výskyt stabilizoval. 

 • Pražské děti mají vyšší výskyt respiračních obtíží, jako jsou akutní záněty horních cest dýchacích nebo prů-
dušek, příznaky mimo nachlazení jako je suchý kašel nebo podráždění spojivek, příznaky ucpaného nosu, 
vodnaté rýmy, kýchání atd. než děti v jiných městech.

 • U pražských dětí uváděli rodiče (subjektivně) vyšší výskyt dopravního zatížení a naopak nižší průmyslovou 
zátěž.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1996 2001 2006 2011 2016

Pr
oc

en
to

 d
ět

í s
 a

le
rg

ií

Alergie celkem Astma Ekzem Alergická rýma pylová



Praha – Životní prostředí 2016

C4BIOLOGICKÉ FAKTORY

221

C4 BIOLOGICKÉ FAKTORY
C4.1 SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU PŮVODCŮ NÁKAZ V KLÍŠŤATECH
Hygienická stanice hl. m. Prahy v roce 2016 pokračovala v monitorování promořenosti klíšťat původců nákaz 
lymeské borreliózy a klíšťové meningoencefalitidy, v dlouhodobě vytipovaných lokalitách na území hlavního 
města Prahy, v možných přírodních ohniscích nákazy na území hlavního města Prahy. Pracovníci Hygienické 
stanice hl. m. Prahy prováděli sběr klíšťat vlajkováním.  Vyšetření byla prováděna Národní referenční laboratoří 
pro lymeskou borreliózu Státního zdravotního ústavu Praha a Národní referenční laboratoří pro arboviry Zdra-
votního ústavu se sídlem v Ostravě.

Biologický vývoj klíšťat byl ovlivněn klimatickými podmínkami, které byly příznivější v letních měsících, kdy byla 
aktivita klíšťat vyšší. Do laboratoří se k vyšetření na klíšťovou meningoencefalitidu a lymeskou borreliózu pře-
dala klíšťata všech vývojových stadií, ve velkém počtu převažovala stádia nymf. Promořenost klíšťat původcem 
lymeské borreliózy na sledovaných lokalitách (viz tabulka C4.1) byla v průměru 22,8 %.  

Vysoká promořenost na Lymeskou boreliózou byla prokázána: 

 • Prokopské údolí – Dalejský potok, Praha 5 41,2 % 
 • Kunratický les – Globus, Praha 4   30,9 % 
 • Divoká Šárka – Horní Šárka, Praha 6   29,6 % 
 • Satalická obora, Praha 9    26,8 % 
 • Kunratický les – U Václava IV.    22,0 % 

Pozitivita byla prokázána metodou PCR na přítomnost borreliové DNA.

Výsledky vyšetření na přítomnost viru klíšťové meningoencefalitidy (dále jen „KE“) prokázaly pozitivitu v jednom 
vzorku – u všech 8 samiček z lokality Divoká Šárka – Horní Šárka, Praha 6, což činí 6 % z celkového počtu vyšetřo-
vaných klíšťat z této lokality. Ostatní lokality uvedené v tabulce C4.2 neprokázaly pozitivitu v odebrané populaci 
všech vývojových stadiích klíšťat.

Trend dlouhodobého sledování klíšťat ve vytipovaných lokalitách na území hlavního města Prahy ukazuje, že 
i v hlavním městě se musí dodržovat preventivní opatření při návštěvě přírodních lokalit. Mezi preventivní opat-
ření patří očkování na KE, používání repetentů, včasné odstranění klíštěte a dezinfekce místa přisátí klíštěte, 
vhodné oblečení. Očkování proti Klíšťové meningoencefalitidě provádí očkovací centra, zdravotní ústavy nebo 
praktičtí lékaři, jejich seznam je k dispozici na internetu.

Průběžné informace jsou k dispozici na webových stránkách Hygienické stanice hl. m. Prahy, http://www.hygpraha.cz, 
sekce odborné informace, kolonka epidemiologie.

Tab. C4.1: Promořenost klíšťat původcem Lymeské borreliózy v roce 2016 na lokalitách sledovaných HS hl. m. Prahy
Lokalita Datum Samice Samci Nymfy Celkem

P4, Kunratický les
U Václava IV

03. 05. 2016 4 4 42 50

výsledky 1 poz 1 poz 9 poz 22,0 %

P4, Kunratický les
Globus

09. 05. 2016 6 3 46 55

výsledky 4 poz 1 poz 12 poz 30,9 %

P9, Klánovický les 10. 05. 2016 5 5 45 55

výsledky neg neg 1 poz 1,8 %

P4, Zátišský les 18. 05. 2016 5 9 49 63

výsledky 1 poz 4 poz 2 poz 11,1 %

P9, Satalická obora 23. 05. 2016 19 13 9 41

výsledky 3 poz 5 poz 3 poz 26,8 %

P6, Divoká Šárka
Horní Šárka

06. 06. 2016 5 11 38 54

výsledky 3 poz 6 poz 7 poz 29,6 %

P5, Prokopské údo-
lí, Dalejský potok

09. 06. 2016 20 11 20 51

výsledky 15 poz 3 poz 3 poz 41,2 %

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 2016 na lokalitách sledovaných HS hl. m. Prahy
Lokalita Datum Samice Samci Nymfy Celkem

P9, Klánovický les
 

10. 05. 2016 5 5 40 50

výsledky neg neg neg  

P9, Satalická obora
 

23. 05. 2016 4 12 4 20

výsledky neg neg neg  

P4, Kunratický les
U Václava IV.

23. 05. 2016 12 12 30 54

výsledky neg neg neg  

P6, Divoká Šárka
Horní Šárka

06. 06. 2016 5 6 53 64

výsledky neg neg neg  

P7, Stromovka 09. 06. 2016 3 2 12 17

výsledky neg neg neg  

P5, Prokopské údo-
lí, okolí Dalejského 
potoka

09. 06. 2016 15 12 15 42

výsledky neg neg neg  

P5, Pod Kesnerkou 9. a 10. 6. 2016 15 7 29 51

výsledky neg neg neg  

P6, Divoká Šárka
Horní Šárka

29. 06. 2016 8 4 112 124

výsledky poz neg neg 6%

Vysvětlivky: neg / poz = negativní / pozitivní na virus klíšťové meningoencefalitidy 

Zdroj: HS HMP

C4.2 PYLOVÝ MONITORING V ROCE 2016
Systém záchytu pylových alergenů v ovzduší, hodnocení a předávání dat se nezměnil. Na pražské stanici v roce 
2016 probíhalo sledování pylových alergenů od poloviny února do konce října. 

Odběr vzorků je v Praze v areálu Státního zdravotního ústavu, kde je parková 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.

Průběh celé pylové sezóny v roce 2016 je prezentován na obr. C4.1. Z vyhodnocení dlouhodobých trendů je 
zřejmé, že pylová sezóna začíná obvykle v polovině února, kulminuje v dubnu až v červnu a doznívá na přelomu 
září a října v závislosti na počasí. Výskyt silně alergenních pylů má vlastně dvě maxima. První, to je období květu 
olše a lísky, obvykle začíná v únoru a končí v dubnu. Druhé, delší období, trvá obvykle od května až do konce září 
a zahrnuje postupně na sebe navazující rozkvět trav, pelyňku, kopřivy a ambrózie a stoupající nálezy jejich py-
lových zrn v ovzduší. I podle typického zastoupení jednotlivých druhů pylů lze pylovou sezónu dělit na období. 

V závislosti na aktuálních meteorologických podmínkách pak pro hodnocená období (přibližně) platí, viz tab. 
C4.3.

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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Obr. C4.1: Zastoupení alergenních pylů podle významnosti rodu, Praha 10, 2016

Zdroj: SZÚ

Pro jarní období je typický výskyt pylových zrn kvetoucích dřevin, pyly lísky (Corylus) a olše (Alnus) jsou význam-
ným alergenem a způsobují první pylové alergické potíže. V roce 2016 jejich sezóna začala hned v únoru a vrcho-
lila shodně na jeho konci, v 8. týdnu. Nalezené počty zrn v tomto týdnu byly u lísky 176, u olše 280. Zrna obou 
dřevin byla v ovzduší ještě na začátku dubna. Zároveň se v tomto čase objevila i pylová zrna středně alergenního 
tisu (Taxus), s vrcholem v 7. týdnu s počtem 1 127 zrn.

Nejvýznamnějším jarním alergenem je pyl břízy (Betula). Její první pylová zrna se objevila v půli března a byla 
v ovzduší až do konce května. Vysoký počet zrn se v ovzduší vyskytoval po celý duben a i v prvním květnovém 
týdnu. Množství dosahovala několik stovek na den, 12. 4. bylo dokonce nalezeno 1 364 zrn. Vrcholem pak byl 
16. týden s maximálním počtem 2 655 zrn. 

Od března do května se objevovala pylová zrna středně významných alergenů. Jasan (Fraxinus), s kulminací 
v 17. týdnu, týdenní počty zrn ale nedosahovaly ani 100. U vrby (Salix), která kvetla od dubna do konce května, 
nebyl počet nacházených pylových zrn také nijak velký, vrchol v 17. týdnu měl počet zrn jen 50. Habr (Carpinus) 
s dobou květu od konce března do začátku května, měl kulminaci nálezu pylových zrn ve 14. týdnu – 218. Pylová 
zrna dubu (Quercus), bylo možné nalézt od poloviny dubna do konce května, vrcholný byl 18. týden s počtem 
zrn 555. V tomto období byla v ovzduší také pylová zrna dalších dřevin, např. topolu (Populus), jilmu (Ulmus), 
javoru (Acer).

Na začátku května rozkvetly jehličnany, smrk (Picea) a borovice (Pinus). V ovzduší se pylová zrna smrku nacháze-
la do začátku června s vrcholem v 19. týdnu, zrna borovice byla nalézána až do poloviny července, s vrcholem 
v týdnech 20. a 21 (1 142 a 1 059 zrn). Pyl těchto stromů sice není významným alergenem, ale ve velkém množ-
ství může potíže vyvolat.

V polovině května se pak objevil pyl šťovíku (Rumex), v ovzduší byl do konce července. Na konci května se začala 
objevovat pylová zrna jitrocele (Plantago) a bezu (Sambucus). Jitrocel bylo možné najít v ovzduší až do září, šťo-
vík jen do konce července. Týdenní počty nalezených zrn nebyly nijak velké, nepřesáhly stovku. Zatímco šťovík 
může působit potíže spíše v kombinaci s trávou, u pylu bezu se předpokládá, že působí alergické problémy stále 
většímu počtu lidí. Ten kvetl od konce května do půli července, s vrcholem ve 23. týdnu, kdy týdenní počet zrn 
byl 100 (obr. C4.2). 
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Obr. C4.2: Rozdělení rodů rostlin do skupin podle významnosti vlivu na alergie (trávy, šťovík, jitrocel)

Zdroj: SZÚ

Nejvýznamnějším alergenem v pozdně jarním období je pyl trav – lipnicovitých (Poaceae). V roce 2016 začaly 
trávy kvést v květnu a jejich pyl byl v ovzduší až do poloviny září. Nejvíce pylových zrn bylo nalezeno v týdnech 
22. a 23. (321 a 432), což byl začátek června (Obr. C4.3).

Obr. C4.3: Výskyt pylových zrn dřevin, 2016

Zdroj: SZÚ

Od května do poloviny června se v ovzduší vyskytovala pylová zrna řepky olejky. Začátkem června se objevila 
první zrna kopřivy (Urtica); jejich pyl se řadí mezi méně až středně významné alergeny, ale při vysoké koncentraci 
v ovzduší mohou u citlivých osob potíže nastat. Zatímco pylových zrn řepky se v Praze nenacházelo nijak velké 
množství, množství pylu kopřivy bylo vysoké a to téměř po celou dobu květu. Například v týdnu 25. to bylo 1 032 
zrn, ve 29. týdnu 1 485, v týdnu následujícím 1 309 zrn, ve 32. týdnu 1 302 zrn. 

V celém letním období se v ovzduší nacházel zejména pyl bylin a plevelných rostlin. Mezi nimi nejvýznamnější 
alergeny tohoto období pelyněk (Artemisia) a ambrózie (Ambrosia). Pyl pelyňku se objevil v polovině července 
a v ovzduší byl do poloviny září. První pylová zrna ambrózie se našla v posledním srpnovém týdnu a poslední 
zrna v polovině září. Počty zrn v ovzduší obou agresivních alergenů byly v Praze nízké (Obr. C4.4).
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Obr. C4.4: Výskyt pylových zrn bylin (pelyněk, ambrózie), 2016

Zdroj: SZÚ

V období podzimním, tj. ve druhé polovině září a v říjnu, se pylová zrna vyskytovala už jen sporadicky. Do půli 
září byla v ovzduší ještě zrna ambrózie, pelyňku, jitrocele, trávy a kopřivy, ve druhé polovině září a v říjnu už jen 
spory plísní a to v poměrně vysokém počtu (41. týden 878 zrn), viz obr. C4.5. 

Obr. C4.5: Výskyt pylových zrn bylin (kopřiva) a spory plísní, 2016
Zdroj: SZÚ

Plísně jsou agresivním činitelem, způsobujícím mnohé alergické reakce. Spory rodů Cladosporium, Alternaria, 
Epicoccum, Stemphylium, Polythrincium a Helminthosporium byly v ovzduší nalézány od konce dubna až do kon-
ce pylové sezóny a to v poměrně vysokém množství, kdy, v závislosti na aktuálních meteorologických podmín-
kách, jejich počty dosahovaly i přes tisíc zrn/24 hod. Srovnání vývoje nálezů spor plísní a alergenních a nealer-
genních pylových zrn je zobrazeno na obr. C4.6. 
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Obr.C4.6: Celkový počet pylových zrn, alergenní pyly a spory plísní, 2016

Zdroj: SZÚ

Tab. C4.4: Rozdělení rodů rostlin do skupin podle významnosti vlivu na alergie

Pylová skupina Zařazené sledované rody rostlin Identifikace v grafech

Velmi významný rod bříza, trávy, pelyněk, ambrózie

Významný rod olše, líska, bez

Středně významný rod
vrba, habr, dub, javor, ořešák, jitrocel, 
šťovík, lípa, merlíkovité

Méně až středně významný rod kopřiva, řepka olejka, topol

Málo významný rod tis, borovice, buk, jírovec
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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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D1 HOSPODÁŘSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ FAKTORY

D1.1 EKONOMIKA, PRÁCE A 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 čtvrtinu celostátního HDP. V přepočtu HDP na 1 obyvatele v paritě 
kupní síly dosahuje ČR 87,7 % průměru zemí EU, ale v případě Prahy objem regionálního HDP na 1 obyvatele 
překračuje několik let průměr EU o 80 %. Vysoká úroveň tohoto ukazatele je pro metropole typická a je ovlivně-
na některými okolnostmi, které jsou úzce spojeny s ekonomickými podmínkami života v těchto městských aglo-
meracích. Je to odlišná hospodářská struktura oproti ostatním regionům, dále vysoká úroveň mezd, ale i velký 
objem dojížďky za prací a také lokalizace či registrace sídel významných ekonomických subjektů ve městě.

Charakteristickým rysem vývoje pražské ekonomické základny je dlouhodobá výrazná pozice obslužné sféry 
a menší význam výrobních odvětví. Terciární odvětví představují v Praze již dlouhodobě více než 80 % hrubé 
přidané hodnoty. V roce 2016 to bylo 84,2 %. Také zaměstnanost v této sféře je v Praze výrazně vyšší než v ČR 
úhrnem, v roce 2016 to bylo 82,4 % 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 letech však dochází ke stagnaci na úrovni let 2011–2014, kdy se projevil vliv 
krize. Praha je sice na vedoucí pozici co do objemu základní stavební výroby, která v roce 2016 představovala 
36,3 % z celé ČR. Nicméně od roku 2003 trvale klesá počet vydaných stavebních povolení až na 5 147 v roce 
2016. Výrazně se meziročně snížil počet zahájených bytů o 52,8 %. Trh s byty v Praze zaznamenává útlum a na 
tuto skutečnost reaguje i bytová výstavba. Ta se v posledních letech z Prahy spíše přelévá do jejího okolí ve Stře-
dočeském 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 roce 2016 se v Praze ubytovalo 7,1 mil. hostů, což bylo o 7,9 % 
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 85,7 %. O nárůst ubytovaných se přičinili zejmé-
na zahraniční hosté. Počet domácích oproti roku 2015 stoupl o 14,1 %. Dlouhodobě nejvíce hostů ze zahraničí 
pochází z Německa. V roce 2016 jich bylo 877,4 tis., s podílem 14,4 % na celkovém počtu zahraničních turistů. Na 
druhém místě skočili hosté ze Spojených států amerických, jejichž počet se meziročně nepatrně zvýšil o 0,7 % 
a dosáhl hodnoty 453,1 tis. Dlouhodobě na druhém místě byli turisté z Ruské federace, jejichž počet se v roce 
2015 dramaticky propadl téměř na polovinu předchozího stavu. V roce 2016 zaujímali s 280,6 tis. páté místo 
v počtu zahraničních turistů.

S výkonností ekonomiky bezprostředně souvisí i situace na trhu práce. Praha je největším regionálním trhem 
práce v ČR. Charakteristickými rysy dosavadního vývoje jsou na jedné straně vysoká lokalizační atraktivita praž-
ského trhu práce, na druhé straně schopnost Prahy pokrýt zvýšenou poptávku. To je dáno jak značnou profesní 
mobilitou vnitřních zdrojů, tak doposud rychle rostoucími zdroji zahraničních pracovníků. Pražská pracovní síla 
má ve srovnání s ostatními regiony výrazně vyšší kvalifikaci. Pražský trh práce díky nabízené šíři profesí stačil 
absorbovat téměř všechnu pracovní sílu uvolňovanou v procesu transformace i nově přicházející. Praha působí 
také na zbytek ČR a zejména na Středočeský kraj. Také průměrné mzdy v Praze dosahují výrazně vyšších hodnot 
než v ostatních regionech. Dalším charakteristickým rysem pražského trhu práce je i podprůměrná míra neza-
městnanosti. V roce 2016 měl podíl nezaměstnaných osob v Praze hodnotu 3,35 %, zatímco v ČR 5,19 %. V témže 
roce bylo registrováno na úřadech práce 30,2 tis. uchazečů o zaměstnání.

Další podrobné informace jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány na stránkách Českého statistického úřa-
du, Praha (www.czso.cz, resp. www.praha.czso.cz – Regionální pracoviště hl. m. Praha). 

http://www.czso.cz
http://www.praha.czso.cz


Praha – Životní prostředí 2016

D1 EKONOMIKA

230

Tab. D1.1.1: Makroekonomické ukazatele

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hrubá přidaná hodnota celkem [mil. Kč] 905 845 902 621 905 258 943 267 1 041 997 1 073 035 

Hrubý domácí produkt v běžných cenách 
 - mil. Kč, b.c.
 - mil. EUR
 - mil. PPS, b.c.1)  
 - podíl kraje na HDP České republiky [%]
 - vývoj HDP ve stálých cenách, předchozí rok = 100

1 003 742
40 819 
56 730 

24,9 
99,4

1 004 400
39 938 
57 067 

24,7 
99,7

1 011 319
38 927 
58 092 

24,7 
100,5

1 044 120
37 918 
60 577 

24,2 
102,3 

1 157 950 
42 448 
67 154 

25,2 
109,8

1 193 240 
44 138 
67 553 

25,0 
101,0

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele 
 - Kč 
 - EUR
 - PPS1)

 - průměr ČR = 100
 - průměr EU 28 v PPS1) = 100

810 814 
32 973 
45 826 

211,0 
175,6 

807 594 
32 112 
45 885 

209,0 
172,5 

812 460 
31 273 
46 669 

208,4 
174,8 

834 578 
30 309 
48 420 

203,6 
175,4 

 
917 183 

33 622 
53 191 

210,4 
183,4 

937 542 
34 680 
53 077 

207,5 
182,4 

Hrubý domácí produkt na 1 zaměstnaného2)

 - Kč 
 - průměr ČR = 100

1 115 244 
139,4 

1 094 769 
136,6 

1 106 762 
137,2

1 163 437 
137,8

1 284 272 
144,8

1 318 940 
145,0

Tvorba hrubého fixního kapitálu [mil. Kč] 
 - mil. Kč
 - na 1 obyvatele [Kč]
 - podíl na celkové THFK v ČR [%]
 - na 1 obyvatele, ČR=100 [%]

276 894
223 673

26,0 
220,0

272 218
218 878

25,9 
218,7  

290 535
233 406

28,3 
238,9 .

289 962
231 770

26,7
225,0

342 409
271 214

28,2
235,1 

- 
-
-  
-

1) PPS – jednotka pro měření kupní síly.
2) Zaměstnanci v hlavním pracovním poměru podle místa pracoviště.

Zdroj: ČSÚ 

Obr. D1.1.1: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele, 1995–2016 [tis. Kč]

Zdroj: ČSÚ 
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Tab. D1.1.2: Struktura hrubé přidané hodnoty v členění podle odvětví klasifikace CZ NACE

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hrubá přidaná hodnota celkem [mil. Kč, b.c.] 905 845 902 621 905 258 943 267 1 041 997 1 073 035

v tom podíl odvětví: 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 2 810 3 539 3 555 3 787 3 976 5 064

B+C+D+E Průmysl, těžba a dobývání celkem 101 535 96 598 94 258 104 592 113 269 119 994

z toho C: zpracovatelský průmysl 63 375 64 684 62 020 68 404 71 814 74 853

F Stavebnictví 43 653 42 198 43 484 42 697 48 275 44 957

G+H+I
Obchod, doprava, ubytování a po-
hostinství

179 395 185 223 184 180 195 806 229 463 233 619

J Informační a komunikační činnosti 113 907 112 038 112 188 118 445 129 887 134 650

K Peněžnictví a pojišťovnictví 111 559 110 341 102 197 99 408 112 991 114 118

L Činnosti v oblasti nemovitostí 89 609 89 396 90 140 92 953 102 373 106 774

M+N
Profesní, vědecké, technické a ad-
ministrativní činnosti

110 065 112 956 120 422 120 983 128 874 134 610

O+P+Q
Veřejná správa a obrana, vzdělává-
ní, zdravotní a sociální péče

124 612 126 218 130 929 138 765 146 137 151 432

R+S+T+U Ostatní činnosti 28 700 24 114 23 905 25 831 26 752 27 817

Zdroj: ČSÚ

Obr. D1.1.2: Hrubá přidaná hodnota podle vybraných odvětví CZ NACE v roce 2016 (běžné ceny)

Zdroj: ČSÚ
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Obr. D1.1.3: Míra inflace v ČR

Pozn.: 

* Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (průměr roku 2015=100) vyjadřuje změnu 
cenové hladiny sledovaného měsíce příslušného roku proti průměru roku 2015.

* Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové 
hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.

 Zdroj: ČSÚ

Tab. D1.1.3: Vybrané ukazatele hospodářského vývoje (průmysl, stavebnictví, cestovní ruch) 
Měrná 

jednotka
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Průmysl1) 

Tržby za prodej vlastních výrobků a slu-
žeb průmyslové povahy (běžné ceny)

mil. Kč 320 533 314 377 315 441 314 460 314 529 304 184 

Stavebnictví podle sídla podniku2) 

Základní stavební výroba - výběr po-
dle skutečného počtu zaměstnanců

mil. Kč 
(b.c.)

71 136 61 289 56 676 57 642 66 574 57 543 

z toho v tuzemsku        

pozemní stavitelství
mil. Kč 
(b.c.)

16 412 14 255 14 717 13 794 14 643 14 046 

inženýrské stavitelství
mil. Kč 
(b.c.)

49 640 44 151 38 936 39 299 46 627 38 050 

Dokončené byty byty 3 480 4 024 3 845 4 848 5 211 6 092 

Zahájené byty byty 2 733 2 827 3 352 4 481 5 227 2 758 

Cestovní ruch 3) 

Hosté v hromadných ubytovacích 
zařízeních

osoby 5 050 923 5 726 454 5 899 630 6 096 015 6 605 776 7 127 558 

z toho nerezidenti osoby 4 360 390 4 919 457 5 047 956 5 315 054 5 714 835 6 110 762 

Průměrná doba pobytu noci 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 
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. D1.1.4: Zaměstnanost a mzdy, nezaměstnanost
Měrná 

jednotka 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Míra ekonomické aktivity2) % 61,27) 61,9 62,2 62,1 62,0 62,8

Zaměstnaní v NH celkem (VŠPS) tis. osob 635,27) 647,6 649,4 648,0 649,6 663,3 

z toho podle postavení v zaměstnání 
podnikatelé4) tis. osob 151,87) 170,0 143,2 145,4 138,3 131,5 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců
tis. osob, 

přepočte-
né osoby 

726,3 741,3 742,2 752,3 761,1 799,23)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda5) Kč 34 403 35 356 35 155 35 343 36 371 37 931 

Medián hrubé měsíční mzdy5)  Kč 27 162 27 182 27 410 27 750 28 677 30 209 

Nezaměstnanost1) 

Volná pracovní místa místa 7 765 9 9946) 7 299 9 426 15 016 21 054

Neumístění uchazeči osoby 32 580 36 771 44 922 43 499 37 218 30 179

z toho ženy osoby 16 326 18 245 22 238 22 202 19 429 15 882

Dosažitelní uchazeči osoby 31 019 35 562 43 803 42 0508) 35 5428)    28 2498)

Uchazeči pobírající příspěvek osoby 9 226 7 912 9 582 9 161 7 931 7 259

Míra registrované nezaměstnanosti % 3,95 4,52 - - - -

Podíl nezaměstnaných osob % 3,59 4,16 5,14 5,03 4,20 3,35

Uchazeči na 1 volné pracovní místo 4,4 3,7 6,2 4,6 2,5 1,4
1) Stav k poslednímu dni sledovaného období, zdroj (MPSV).
2) Podíl počtu zaměstnaných a nezaměstnaných (pracovní síly) na počtu všech 15letých a starších (VŠPS).
3) Předběžné údaje.
4) Do roku 2015 včetně rodinných příslušníků podle metodiky VŠPS, od roku 2016 bez pomáhajících rodinných příslušníků.
5) Od roku 2011 jsou zahrnuti dříve nesledovaní zaměstnanci podniků s 1–9 zaměstnanci, zaměstnanci neziskových institucí a pod-

nikatelů-fyzických osob (MPSV),

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. D1.1.4: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnaců) podle místa prcoviště – ČR, Praha

Zdroj: ČSÚ
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Obr. D1.1.5: Podíl nezaměstnaných osob [%] (k 31. 12.) 

Zdroj: ČSÚ

Tab. D1.1.5: Čerpání výdajů hl. m. Prahy podle kapitol rozpočtu (včetně městských částí) v tisících Kč
Rozpočtová kapitola 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Výdaje celkem 65 722 841 61 266 441 58 855 502 68 055 061 58 341 556 61 959 929 

z toho: 

Rozvoj obce 729 270 546 970 512 032 1 340 307 734 729 787 260 

Městská infrastruktura 4 823 973 4 475 260 3 907 406 4 008 988 3 853 432 5 513 724 

Doprava 25 865 577 25 115 095 22 873 835 27 255 409 21 326 687 20 845 524 

Školství, mládež a samospráva 14 780 330 14 002 003 14 927 833 15 831 318 15 934 165 17 615 400 

Zdravotnictví a sociální péče 4 910 823 3 022 442 2 485 653 2 818 663 3 514 226 3 409 423 

Kultura, sport a cestovní ruch 2 281 324 2 283 164 1 827 460 2 019 050 1 929 461 1 935 533 

Bezpečnost 2 309 602 2 131 896 2 198 592 2 162 302 2 230 362 2 365 247 

Hospodářství 2 270 693 1 953 263 1 733 763 5 643 386 1 834 840 1 628 599 

Vnitřní správa 6 755 533 6 182 349 6 250 787 6 165 063 6 194 766 6 965 078 

Pokladní správa 995 715 1 553 999 2 138 142 810 575 788 888 894 141 

 Zdroj: MHMP

Hl. město PrahaČR

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Po
dí

l n
ez

am
ěs

tn
an

ýc
h 

os
ob

 [%
]



Praha – Životní prostředí 2016

D2ENERGETIKA

235

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.

Trend vývoje skladby spotřeby jednotlivých druhů paliv je odrazem změn v kotelním fondu. Celková spotřeba 
tepla v palivu ve sledovaných letech je ovlivňována rozdílnými klimatickými podmínkami, vyšší účinností spa-
lování zemního plynu oproti spalování tuhých paliv (které jsou nahrazovány zemním plynem) a odběrem tepla 
z Mělníka. K celkovému poklesu spotřeby paliv přispívají i značné úspory ve spotřebě energie u odběratelů, sní-
žení objemů výroby, změna chování odběratelů adekvátní vývoji prostředí, sociálních podmínek apod., přičemž 
na úsporách se podílí jak podnikatelský, tak i bytový sektor.

Snížení spotřeby tuhých a plynných paliv v posledních letech bylo zapříčiněno především příznivějšími klima-
tickými podmínkami topných sezón, které způsobily výrazný pokles spotřeby paliv v teplárenských zdrojích na 
území hl. m. Prahy. Výrazné snížení spotřeby vykázaly především zdroje, pracující do Pražské teplárenské sousta-
vy (PTS), která zásobuje v současné době téměř celou pravobřežní část Prahy a od roku 2012 též území Holešo-
vic. Důvodem bylo úsilí o maximálně ekonomicky efektivní provoz PTS s optimálním využitím mělnické palivové 
základny a tamní kogenerace. Největší podíl na dlouhodobém snižování spotřeby paliv v teplárenských zdrojích 
na území hl. m. Prahy mělo v posledních desetiletích odstavení některých samostatných zdrojů a lokálních kote-
len spalujících zemní plyn, mazut nebo uhlí a nahrazení jejich výroby tepla teplem ze soustavy PTS.

Struktura spotřeby paliv se v posledních letech ustálila – přibližně dvě pětiny spotřeby energie na vytápění 
a ohřev vody jsou kryty zemním plynem, pětina tuhými a kapalnými palivy a zbytek dodávkou tepla z Mělníka 
dodávané do PTS. Spotřeba paliv ve stacionárních zdrojích byla v roce 2016 celkem 25 257 TJ.

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 
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rozsah sítě celkem [km] 
napětí 110 kV 
vysoké napětí 
nízké napětí 

11 901
202

3 863
7 836

11 921
206

3 865
7 850

11 912
206

3 872
7 834

12 006
207

3 854
7 945

12 014 
207

3 867
7 940

12 054
207

3 872
7 975

Počet odběrných míst 
velkoodběratelé 
maloodběratelé 
podnikatelé 
domácnosti 

1 970

134 679
617 944

1 990

133 457
624 321

1 992

131 520
631 496

2 002

126 648 
639 912

2 007

128 436
647 695

2 019

127 367 
656 881

Dodávka elektřiny celkem [GWh] 
velkoodběratelé 
maloodběratelé 
podnikatelé 
domácnosti 

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

5 807
3 291

1 115 
1 401

5 930 
3 350

1 142
1 437

 Zdroj: PREdistribuce, a. s.  
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Tab. D2.1.2: Plyn 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016

Délka sítě [km] 4 425 4 430 4 431 4 437 4 441 4 444

Počet odběrných míst 439 961 438 830 435 436 431 212 428 982 426 997

Počet velkoodběratelů a středních 
odběratelů

1 845 1 812 1 804 1 800 1 821 1 817

Počet velkoodběratelů 185 184 183 55 185 186

Počet středních odběratelů 1 660 1 628 1 621 1 745 1 636 1 631

Počet maloodběratelů 39 461 39 602 39 411 38 933 38 655 38 481

Počet odběratelů domácností 398 655 397 416 394 221 390 479 388 506 386 699

Prodej plynu celkem [mil. m3] 962 950 957 802 821 892

Prodej plynu celkem [mil. kWh] 10 186 10 019 10 149 8 510 8 731 9 523

 velkoodběr + střední odběr 4 741 4 622 4 600 3 909 3 909 4 175

 maloodběr 2 060 2 056 2 135 1 891 1 890 2 076

 domácnosti 3 319 3 271 3 336 2 644 2 829 3 144

 ostatní (prodej tepla, prodej CNG) 66 70 78 66 103 128

Zdroj: PP distribuce, a. s. 

Tab. D2.1.3: Teplo 
  2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Délka topných kanálů (STK + PTK) [km] 682 648 649 650 547 549

Počet výměníkových stanic 2 281 2 256 2 265 2 277 1 775 1 790

Vyrobené a nakoupené teplo [TJ] 13 969 14 116 14 571 12 368 10 657 11 183

Prodej tepla celkem [TJ] 11 741 12 049 12 333 10 276 8 776 9 209

  bytový odběr 7 292 7 344 7 496 6 355 5 133 5 368

  nebytový odběr 4 449 4 705 4 837 3 921 3 643 3 841

*) Od května 2015 se lokální plynové zdroje zejména na levém břehu Vltavy odčlenily do samostatné dceřinné společnosti PT 
LPZ, a. s. Ta pak byla v dubnu 2016 odprodána firmě Veolia Energie, ČR, a. s., takže bilanční údaje od roku 2015 jsou již bez těchto 
lokálních zdrojů.

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: PPD, a. s.

Zdroj: Pražská teplárenská, a. s. 

b) Plyn
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c) Teplo

Prodej tepla celkem Z toho bytový odběr
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Tab. D2.1.4: Spotřeba paliv a energie v kraji hl. m. Praze

2012 2013 2014 2015 2016

Instalovaný výkon elektrizační soustavy [MW] 197,0 199,5 198,9 199,7 199,7 

Podíl na ČR [%] 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

v tom:     

Parní elektrárny 147,9 147,9 148,1 148,1 147,9 

Paroplynové elektrárny -  -  -  -  -  

Vodní elektrárny vč. přečerpávacích 12,2 12,2 10,4 11,9 11,9 

Plynové a spalovací elektrárny 16,9 17,1 17,7 17,4 18,0 

Jaderné elektrárny -  -  -  -  -  

Větrné elektrárny -  -  -  -  -  

Fotovoltaické elektrárny 19,9 22,2 22,7 22,2 21,8 

Podíl na instalovaném výkonu v kraji [%]      

Parní elektrárny 75,1 74,1 74,5 74,2 74,1 

Paroplynové elektrárny -  -  -  -  -  

Vodní elektrárny vč. přečerpávacích 6,2 6,1 5,2 6,0 6,0 

Plynové a spalovací elektrárny 8,6 8,6 8,9 8,7 9,0 

Jaderné elektrárny -  -  -  -  -  

Větrné elektrárny -  -  -  -  -  

Fotovoltaické elektrárny 10,1 11,1 11,4 11,1 10,9 

Výroba elektřiny brutto1) [GWh] 230,3 229,4 200,7 190,7 200,7 

Podíl na ČR [%] 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

v tom:      

Parní elektrárny 86,0 82,1 69,8 62,0 65,3 

Paroplynové elektrárny -  -  -  -  -  

Vodní elektrárny vč. přečerpávacích 44,9 41,8 30,0 37,5 43,2 

Plynové a spalovací elektrárny 83,7 85,9 80,6 69,1 71,6 

Jaderné elektrárny -  -  -  -  -  

Větrné elektrárny -  -  -  -  -  

Fotovoltaické elektrárny 15,7 19,6 20,3 22,1 20,7 

Podíl na výrobě elektřiny brutto1) v kraji [%]      

Parní elektrárny 37,3 35,8 34,8 32,5 32,5 

Paroplynové elektrárny -  -  -  -  -  

Vodní elektrárny vč. přečerpávacích 19,5 18,2 14,9 19,7 21,5 

Plynové a spalovací elektrárny 36,3 37,4 40,2 36,2 35,7 

Jaderné elektrárny -  -  -  -  -  

Větrné elektrárny -  -  -  -  -  

Fotovoltaické elektrárny 6,8 8,5 10,1 11,6 10,3 

1) Výroba elektřiny brutto = celková výroba elektřiny na svorkách generátorů.

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 věnuje oddělení udržitelné energe-
tiky v rámci odboru ochrany prostředí. Opatření v oblasti úspor energie a jejího efektivního využívání vycházejí z poža-
davků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, i z koncepčních dokumentů města. 

Územní energetická koncepce hlavního města Prahy 

Základním koncepčním dokumentem v oblasti rozvoje zásobování města palivy a energií a vytváření podmínek 
pro zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i obnovitelných zdrojů je Územní energetická koncepce 
hl. m. Prahy (ÚEK), která byla zpracována podle požadavků zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a Ra-
dou hl. m. Prahy 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 provedeno 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. Na 
jaře roku 2015 bylo započato s procesem posuzování a aktualizace ÚEK podle zákona č. 100/2001 Sp., o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí, tzv. SEA hodnocení. V polovině roku 2016 byl dokončen proces SEA. Rada hl. m. 
Prahy vzala posudek SEA a stanovisko MŽP na vědomí usnesením č. 2081 z 26. 8. 2016. Následně ÚEK obdržela 
kladné stanovisko i od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Energetické audity a energeticky úsporná opatření 

V letech 2003–2004 bylo zpracováno téměř 2 000 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 2016 bylo realizováno 457 energeticky úsporných opatření na budovách v majetku hl. m. Prahy 
ve výši 1,585 mld. Kč. Realizací zateplování budov v kombinaci 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) nebo jsou projekty realizovány za využití metody 
EPC – energetické služby se zárukou. Projekty jsou zaměřeny převážně na zateplování budov školských objektů, 
případně využití obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

Průkazy energetické náročnosti budov

V uplynulých několika letech byly vypracovány průkazy energetické náročnosti budov na 497 objektů v majetku 
hl. m. Prahy, u nichž vznikla tato povinnost, neboť se jednalo o budovy užívané orgánem veřejné moci s celko-
vou energeticky vztažnou plochou nad stanovenou úroveň. Průkazy energetické náročnosti byly umístěny na 
veřejně přístupném místě.

Program Čistá energie Praha 

Program 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 vyu-
žití obnovitelných zdrojů energie.

Na realizaci Programu uvolnilo město ze svého rozpočtu za celé období už více než 550 mil. Kč, čímž podpořilo 
ekologické vytápění ve více než 46 tisících bytových jednotkách.
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Největší přínos Programu se projevil bezesporu v prvních letech (1994–1997), kdy proběhl největší počet pře-
měn 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 pod-
pořených zdrojů v podobě redukcí emisí škodlivin za období 2001–2012 více než 4 000 tun CO, více než 100 tun 
SO2, 80 tun NOX a téměř 20 000 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.

Přehled dosavadního průběhu Programu dotací je zpracován v grafu a tabulce.

Tab. D2.2.1: Celkový přehled podaných žádostí o dotace 1994–2016

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 1 283 13 775

2015 990 823 20 971 000 1 347 15 569

2016 1040 917 20 995 000 1 220 17 209

Celkem 27 604 18 677 551 375 363 46 347 -

Zdroj: OCP MHMP 

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.
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Obr. D2.2.1: Průběh Programu dotací Čistá energie Praha v letech 1994–2016 

Obr. D2.2.2: Struktura čerpání dotací Čistá energie Praha (podle počtu podpořených bytových jednotek) v roce 2016

Zdroj: OCP MHMP

Obr. D2.2.3: Struktura čerpání dotací Čistá energie Praha (podle výše dotace) v roce 2016

Zdroj: OCP MHMP
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Tab. D2.2.2: Struktura vyplacených dotací podle nového zdroje v roce 2016
Nový zdroj Počet žadatelů Počet bytů Částka (Kč)

Topný plyn – modernizace 817 1 092 17 709 300

Přeměna lokálních topidel ve prospěch vytápění 
centrálního typu

64 81 2 015 000

Tepelná čerpadla 23 27 875 100

Topný plyn – náhrada neekologického zdroje 11 18 347 400

Solární kolektory 1 1 23 200

Elektřina 1 1 25 000

CELKEM 917 1 220 20 995 000

Zdroj: OCP MHMP

Program je příznivě hodnocen veřejností a je pozitivně vnímán i v rámci Evropské unie. Vedle ostatních pro-
gramů na ozdravění ovzduší se podílí na poklesu emisí znečišťujících látek na území hl. m. Prahy a i po více než 
dvaceti letech svého trvání plní svou motivační úlohu k ekologickému chování občanů města v oblasti vytápění 
a ohřevu vody v domácnostech.

Dotační program zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického vytápění 
v domácnostech (Kotlíkové dotace Praha) v roce 2016

První výzva tzv. kotlíkových dotací v hl. m. Praze, realizovaná v rámci Operačního programu životní prostředí, 
byla vyhlášena dne 18. 2. 2016 pod názvem „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze – pořízení ekologického 
vytápění v domácnostech“. Příjem žádostí v listinné podobě byl zahájen dne 21. 3. 2016.

Do konce roku 2016 bylo podáno 84 žádostí o dotaci. Z uvedeného počtu byla osmi žadatelům žádost zamít-
nuta, neboť nesplňovala předepsané podmínky – neprovedli obměnu topného zdroje. 76 žadatelů splnilo pod-
mínky programu, Rada hl. m. Prahy schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy a po jejím podpisu byla žadatelům 
vyplacena dotace v celkové výši 8 961 083,60 Kč.

Obr. D2.2.4: Struktura čerpání tzv. kotlíkových dotací (podle počtu podpořených žádostí) v roce 2016

Zdroj: OCP MHMP

Do konce roku 2016 byla dotačně podpořena výměna76 kusů starých neekologických kotlů na pevná paliva 
zdroji uvedenými na Obr. D2.2.4. Z uvedených údajů vyplývá, že žadatelé upřednostňovali instalaci plynových 
kondenzačních kotlů a tepelných čerpadel. V hl. m. Praze nebyla podporována náhrada starých kotlů (opět) 
novými kotli na uhlí.

Podmínkou pro poskytnutí dotace bylo i provedení některého z devíti způsobů tzv. mikroenergetických opatře-
ní na základě doporučení energetického specialisty. Někteří žadatelé této podmínky využili ke zlepšení energe-
tické bilance domu provedením opatření většího rozsahu např. celkového zateplení domu, někteří provedli jen 
nejnutnější doporučená dílčí opatření ke snížení úniků tepla.
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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. 

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 
automobil připadal na 32 obyvatel, byl znovu překročen až v roce 1959. Od 60. let se začal počet vozidel postup-
ně 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 2016 stoupl z 353 na tisíc obyvatel na více jak dvojnásobek (783 na tisíc obyvatel), dopravní výkony (ve 
vozokilometrech) na trojnásobek (ze 7,3 mil. vozokm na 22,3 mil. vozokm za den) a intenzita dopravy na kon-
krétních úsecích komunikační sítě podle lokality běžně na dvoj- až čtyřnásobek.

Nedostatek kapacity a výskyt kongescí se staly celoplošnou problematikou městského prostoru. Na nejza-
tíženějších úsecích komunikační sítě v Praze je dosahováno celodenních obousměrných intenzit blížících se 
137  000 vozidel a nejzatíženější mimoúrovňovou křižovatkou (5. května – Jižní spojka) projíždí 204 000 vozidel 
za den. Významný byl i vývoj nákladní automobilové dopravy, kdy počet nákladních vozidel překračujících hra-
nice hlavního města vzrostl od roku 1990 téměř na dvojnásobek. Podle posledního výběrového šetření náklad-
ních vozidel tvořil podíl tranzitní dopravy 70 % z celkového počtu nákladních vozidel vjíždějících v průměrném 
pracovním do Prahy. 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 automo-
bilové dopravy na vstupech hlavních výpadových silnic a dálnic do souvisle zastavěného území města) intenzita 
automobilové dopravy v roce 2016 oproti roku předcházejícímu vzrostla (+5,2 %). Do Prahy přijíždělo přes hrani-
ci vnějšího kordonu za 24 h průměrného pracovního dne 313 000 vozidel, z toho 279 000 osobních automobilů.

Míra nárůstu automobilové dopravy je různá v jednotlivých pásmech města. V letech 1990–2016 se zvýšil auto-
mobilový provoz:

 • v průměru na celé síti +205 %

 • v širší oblasti centra města +8 %

 • ve vnějším pásmu +306 %

 • ve středním pásmu města +200 až +300 %

 • nárůst osobních automobilů +403 %

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 × 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 8,0–9,0 % na 6,9 % a došlo k jejímu posunu o hodinu na 8:00–
9:00, odpolední špička je v čase 16:00–18:00 se stejným podílem jako 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 stagnuje či velmi mírně roste.

 •  Plynulé snižování průměrné obsazenosti osobních vozidel v čase (1,71 v roce 1990, 1,30 v roce 2016).

 •  Zachování vysokého podílu osobních vozidel ve skladbě dopravního proudu (centrální kordon – 95,8 %, 
vnější kordon – 89,2 % a v průměru v celé síti 92,0 % v roce 2016). 

Obr. D3.1.1: Intenzita dopravy na centrálním a vnějším kordonu, 1961–2016

 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 volnočasových 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.

Hl. m. Praha 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.

Dopravu v Praze v roce 2016 ovlivnily zejména velké dopravní stavby, zprovozněné v roce předcházejícím (pro-
dloužení trasy A metra k Nemocnici Motol, nový úsek Městského okruhu Malovanka – Pelc Tyrolka). Obě stavby 
vykázaly v roce 2016 znatelně vyšší využití oproti roku 2015. 

Centrální kordon Vnější kordon
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Mezi nejvýznamnější dopravní stavby za rok 2016 patří rekonstrukce mostu a vozovek v ulicích Korunovační, Pod 
kaštany a Spořilovská, výstavba vratné rampy Vyskočilova – 5. Května a opravy Pražského okruhu v úseku Satalice 
– Běchovice. Dále došlo například k revitalizaci železniční tratě č. 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany.

Celková délka komunikační sítě v Praze činila k roku 2016 3 977 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 2016 v Praze na celé komunikační síti v průměru k 3,3 nehodám na milion 
vozokilometrů.

 Tab. D3.1.1: Automobilová doprava 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Délka komunikační sítě [km] 
z toho dálnice 
ostatní rychlostní komunikace 

3 897
10
88

3 932
10
93

3 966
10
98

3 972
10
98

3 962
10
98

3 971
44

-

3 977
44

-

Počet motorových vozidel 
z toho osobních automobilů 

928 769
699 630 

948 872
722 343

835 427
647 839

855 057
665 866

881 235
690 037

941 145
740 745

1 002 645 
795 178

Stupeň motorizace  
[vozidel na 1000 obyvatel] 

739 765 670 688 700 743 783

Stupeň automobilizace [osobních 
automobilů na 1000 obyvatel]

557 582 520 536 548 584 621

Dopravní výkon automobilové dopravy 
na celé komunikační síti
za prům. pracovní den [mil. vozokm] 
za rok [mld. vozokm] 

22,2
7,3

21,9
7,2

21,8
7,2

21,9
7,2

21,8
7,2

21,8 
6,9

22,3
7,0

Počet dopravních nehod za rok 
Relativní nehodovost [počet nehod 
na 1 mil. ujetých km]

18 190
2,5

16 572
2,3

17 795
2,5

18 593
2,6

19 306
2,7

21 462
3,1

22 876
3,3

Intenzita automob. dopravy v centr. 
části města/den (0-24 hod.) – centrál-
ní kordon [vozidel/den]

625 000 608 000 586 000 569 000 551 000 526 000 517 000

Zdroj: TSK–ÚDI 

Poznámka k Obr. D3.1.2: Údaje v letech 2003–2008 za Prahu jsou zatíženy chybou v evidenci. Do roku 2001 byly údaje o počtech 
registrovaných motorových 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 hl. m. Prahy, odbor dopravně správních činností, a za ČR Ministerstvo dopravy, odbor do-
pravně správních 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. říjen 2003. Počínaje rokem 2012 jsou údaje 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 –2016

Zdroj: TSK–ÚDI 

Obr. D3.1.3 Dopravní výkon automobilové dopravy za průměrný pracovní den, 1990–2016

Zdroj: TSK–ÚDI

Obr. D3.1.4 Skladba dopravního proudu, 2016

Pozn.: Podíl cyklistů na celkovém počtu vozidel v dopravním proudu se pohybuje v rozmezí 0,1 až 1,0 %.                               Zdroj: TSK–ÚDI 
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Obr. D3.1.5 Intenzita automobilové dopravy na vybrané komunikační síti, 2016

Zdroj: TSK – ÚDI
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Tab. D3.1.2 Úseky, křižovatky a tunely pražské komunikační sítě s největší dopravní zátěží, 2016
Úseky Vozidel za den (0–24 hod.)

Barrandovský most 137 000

Jižní spojka v úseku 5. května – Vídeňská 126 000

Jižní spojka v úseku Chodovská – V Korytech 124 000

Strakonická v úseku Dobříšská – Barrandovský most 120 000

Jižní spojka v úseku V Korytech – Průběžná 113 000

Tunely

Zlíchovský tunel 84 000

Brusnický tunel 77 000

Strahovský tunel 74 000

Dejvický tunel 73 000

Bubenečský tunel 72 000

Mimoúrovňové křižovatky 

5. května – Jižní spojka 204 000

Strakonická – Barrandovský most 180 000

Jižní spojka – Chodovská 162 000

Jižní spojka – Barrandovský most 134 000

Liberecká – Cínovecká 131 000

Úrovňové křižovatky 

Poděbradská – Kbelská 70 000

Legerova – Anglická 64 000

Kolbenova – Kbelská 63 000

Černokostelecká – Průmyslová 63 000

Mezibranská – Žitná 60 000

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 a 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 
uskutečnit cestu na jeden jízdní doklad bez ohledu na zvolený dopravní prostředek je důležitým nástrojem pro růst 
konkurenceschopnosti hromadné dopravy vůči dopravě individuální. Rozhodujícími kritérii atraktivity integrova-
ného systému jsou čas, pohodlí spolehlivost a bezpečnost. V závěru roku 2016 byly v rámci PID v provozu 3 linky 
metra, 24 denních, 9 nočních a jedna historická tramvajová linka, 320 autobusových linek (153 městských, 92 pří-
městských, 75 regionálních), 42 železničních linek s označením S a R, 6 linek přívozů a 1 lanová dráha.

Hromadná doprava v systému PID (včetně železnice, přívozů a lanové dráhy na Petřín) přepravila za rok 2016 v Praze 
1 278,4 mil. osob. Nejvíce osob za rok přepravilo metro (461,2 mil. osob), následují autobusy – městské i příměstské 
(410,7 mil.), tramvaje (366,9 mil.), železnice na doklad PID nebo ČD (37,5 mil.), lanovka (1,8 mil.) a přívozy (452 tis.). 
Na nejzatíženějších úsecích metra (např. I. P. Pavlova – Vyšehrad) dosahuje obousměrná intenzita téměř 277 300 
osob za den v obou směrech (údaj za rok 2015). Na tramvajových tratích (např. I. P. Pavlova – Štěpánská) tato hod-
nota dosáhla 84 730 osob v obou směrech za den. Nejzatíženějším úsekem autobusových linek je Nemocnice Krč 
– U Labutě s 66 000 osobami 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.
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Systém P+R měl v roce 2016 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 
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 75 000 
vozidel (patrný nárůst v zimních, jarních a podzimních měsících). Ročně je v roce 2016 využilo 941 125 vozidel 
(mírný nárůst oproti roku 2015). Bylo dosaženo nového maxima, které přesáhlo dosud nejvyšší hodnotu využí-
vání systému P+R dosažené za rok 2010 (933 254 vozidel). 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 důle-
žitých rozhodovacích místech na příjezdových trasách k parkovištím P+R je volná kapacita zveřejněna prostřed-
nictvím 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 hromad-
nou dopravou nebo obráceně jsou v současnosti situována na 30 lokalitách. Tato krátkodobá stání jsou vyznače-
na nápisem na vozovce „K+R“ a svislou dopravní značkou „Parkoviště K+R“ s textem „MAX. 3 min“. Kromě míst pro 
zastavení u stanic a zastávek hromadné dopravy se v posledním období nevhodně užívá značení K+R i na dal-
ších místech, zejména před budovami škol nebo úřadů. Celkový počet takto vyznačených lokalit není sledován.

Tab. D3.2.1 Městská hromadná doprava, 2010–2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Provozní délka sítě celkem [km] 881,7 896,5 888,5 893,4 1 172,2 1 185,8 1 192,8

Metro 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 65,1 65,1

Tramvaje 141,6 142,4 142,4 142,4 142,7 142,7 142,7

Autobusy*** 681,0 695,0 687,0 691,9 810,4 818,0 825,0

Železnice - - - - 160,0 160,0 160,0

Ujeté vozokilometry* celkem [tis.] 162 632 169 806 164 530 162 299 180 842 180 973 194 934

Metro 53 341 54 962 54 285 53 532 52 231 55 673 57 529

Tramvaje** 47 097 48 205 47 041 43 879 50 855 51 470 54 578

Autobusy*** 62 194 66 639 63 204 64 888 73 676 69 666 77 924

Železnice - - - - 4 080 4 164 4 903

Přepravené osoby za rok celkem [mil. osob] 1 211,8 1 109,0 1 214,7 1 218,2 1 249,4 1 261,1 1 276,3

Metro 578,5 530,5 589,2 583,9 450,1 456,8 461,2

Tramvaje 345,5 311,1 322,3 332,0 356,9 358,3 366,9

Autobusy*** 287,8 267,4 303,2 302,3 405,9 409,3 410,7

Železnice - - - - 36,5 36,7 37,5

* U železniční přepravy jde o vlakokilometry.

** Včetně lanové dráhy na Petřín.

*** Od roku 2014 jsou do statistik pro území hl. m. Prahy započítány ukazatele z úseků příměstských autob. linek na území města.

Zdroj: TSK–ÚDI 

http://www.tsk-praha.cz


Praha – Životní prostředí 2016

D3 DOPRAVA

250

Obr. D3.2.1 PID – přepravené osoby za rok [v mil.]

Poznámka: Od roku 2006 jsou do grafu zaneseny i hodnoty přepravených osob za vlaky, od roku 2014 i za lanovku a přívozy. Tyto 
hodnoty byly sloučeny do kategorie ostatní.

Zdroj: TSK–ÚDI

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 cyklistické 
dopravy až na 5 % v roce 2020, čehož má být dosaženo kombinací vhodných opatření. V lednu 2015 byla ustavena 
Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu.

Páteřní a hlavní cyklotrasy vytvářejí základní síť, ze které vycházejí opatření ke zlepšování podmínek pro plošnou 
průjezdnost a obsluhu území města pro jízdní kola. Zlepšení podmínek má být dosaženo kombinací opatření infra-
struktury 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, vyčkávací prostory 
před světelnou křižovatkou, cykloobousměrky apod.). Intenzity provozu cyklistické dopravy jsou celoročně sledo-
vány automatickými sčítači na 27 profilech (sčítače jsou rozmístěné na významných směrech cyklistické dopravy 
a na rekreačních trasách), jejichž výstupy jsou zveřejněny on-line na stránkách TSK Praha a https://unicam.camea.
cz/Discoverer/BikeCounter/index. Další podklady jsou získávány z ručních sčítání dopravy v uliční síti a z dat o vyu-
žívání navigačních aplikací pro cyklisty. Na profilech sledovaných automatickými sčítači došlo v letech 2015/2016 
k meziročnímu nárůstu o 0,56 %. Nejvyšší počet detekovaných cyklistů byl v květnu (s velkou pravděpodobností je 
příčinou kampaň Do práce na kole).

Ke konci roku 2016 bylo vyznačeno směrovým značením 472 km cyklotras. Z celé sítě cyklistických komunikací 
mělo 173 km charakter chráněných tras a 102 km (při zahrnutí cykloobousměrek) využívalo integrační opatření.

Integrace cyklistických řešení v projektech novostaveb a rekonstrukcí zahájená v předchozích letech přinesla své 
plody v roce 2016 v podobě samotných realizací staveb. Pokračování tohoto trendu dává naději pro zlepšování 
podmínek pro cyklistickou dopravu i v dalších letech.
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V roce 2016 byly realizovány následující významnější akce:

 •  cyklostezka Uhřiněves – Kolovraty (cyklotrasa A22, délka 3,50 km),

 •  cyklostezka Radotín (cyklotrasa A1, délka 0,29 km), 

 •  cyklostezka Přední Kopanina – Nebušice (cyklotrasa A167, délka 0,38 km),

 •  cyklostezka Beladova – Toužimská (cyklotrasa A265, délka 0,41 km),

 •  cyklostezka Košíkovský potok (cyklotrasa A225, délka 0,19 km),

 •  zřízení 1,69 km cyklopruhů,

 •  zřízení 9 cyklopřejezdů (z toho 5 řízených světelnou signalizací),

 •  zřízení 1,44 km vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, taxi a jízdní kola,

 •  zřízení cykloobousměrek (22 úseků, celkem 3,57 km),

 •  zřízení prostorů pro cyklisty (parkoviště se stojany u vlakového nádraží Praha-Klánovice),

 •  instalace dalších 792 městských stojanů na kola (dvoumístné),

 •  souvislé i lokální opravy povrchů, revitalizace i realizace dopravního značení a zařízení cyklistických komunikací.

V létě 2016 byla opět vydána tištěná aktualizovaná cyklomapa Prahy, která byla distribuována zdarma.

Informace z oblasti cyklistické dopravy lze nalézt na internetových stránkách hl. m. Prahy na adrese cyklo.praha.eu. 
Oficiální cyklistická mapa Prahy (dynamická mapa) je k disp. v rámci Geoportálu hl. m. Prahy (www.geoportalpraha.
cz) a od roku 2017 také na adrese www.nakoleprahou.cz. Magistrát hl. m. Prahy nechal vyvinout navigační aplikaci 
Na kole Prahou, která je volně k dispozici pro bezplatné užití. Pokrývá jak Prahu, tak její nejbližší okolí a kromě uži-
vatelsky pokročilého nastavení vyhledávání a variantního plánování nabízí i doporučené výlety a zajímavá místa.

Obr. D3.3.1: Vývoj intenzity cyklistické dopravy, 2010–2016

Vzhledem k postupné obměně sítě sčítačů a občasným až ročním výpadkům byly vypočteny meziroční změny intenzity cyklistické 
dopravy na sčítačích, přičemž do výpočtu byly započteny vždy pouze ty sčítače, které fungovaly v obou po sobě následujících 
letech. Výsledkem je index cyklistické dopravy k roku 2010.

Zdroj: RFD MHMP
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Obr. D3.3.2: Opatření pro cyklisty na značených a vybraných doporučených cyklistických trasách, 2016

Zdroj: IPR, MHMP

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 na tzv. „zlatém kříži“ (Václavské náměstí – ulice Na můstku – ulice 
28. října – Na příkopě) a pohybují se v pracovním dnu v rozmezí od 5 000 – 8 000 chodců za hodinu. Pro turisty 
a návštěvníky historické Prahy jsou přitažlivá místa Pražského hradu, Malé Strany a Starého Města, kde intenzity 
dosahují až 4 000 chodců za hodinu. Intenzity chodců jsou zde ještě o cca 15 – 20 % vyšší o víkendu (hlavně 
v sobotu).

Z počinů, které přispěly v roce 2016 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

Značené cyklistické trasy
po cyklostezkách
po cyklopruzích a cyklopiktokoridorech
bez dopravního opatření 
Další vybrané doporučené trasy
po cyklostezkách, cyklopruzích 
a cyklopiktokoridorech
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 •  Lokální dopravní zklidnění místních komunikací

 •  Bezbariérové úpravy přechodů

 •  Zřizování zón s nejvyšší povolenou rychlostí jízdy vozidel 30 km/h

D3.5 DALŠÍ PROJEKTY V OBLASTI UDRŽITELNÉ MOBILITY

Projekt Čistou Stopou Prahou

MHMP v roce 2016 spustil několikaletý projekt zvyšování informování veřejnosti o udržitelné dopravě v Praze 
a okolí s cílem podpořit udržitelné formy dopravy. Projekt Čistou Stopou Prahou je komunikován skrze webový 
portál www.cistoustopou.cz a je propojován s řadou dalších aktivit města v této oblasti, jako například Evropský 
týden mobility (více v části k EVVO), mezinárodní projekt SWITCH – Dělám co cítím a další.

Příprava plánu udržitelné mobility Prahy a okolí

Pokračovala příprava klíčového koncepčního materiálu v dopravě, Plánu mobility, dle metodiky vypracovávání 
plánů udržitelné dopravy. Dokument vytýčí parametry rozvoje dopravního systému města v úzkém propojení 
s provázaností nejen na otázky životního prostředí.

Město přátelské pěším (bez ohledu na jejich možný zdravotní či jiný handicap)

Pokračovaly aktivity města směřující k lepším podmínkám pro bezmotorovou dopravu.  Jednalo se o opatření 
tradičně spojovaná s odstraňováním bariér v pohybu osob se sníženou schopností orientace a pohybu a osob 
doprovázejících dětské kočárky, kde zejména pokračovalo plnění Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hro-
madné dopravě v Praze. Pozornost byla věnována bezbariérovým úpravám přechodů pro chodce i budování 
pěších spojení tam, kde taková možnost dosud chybí. Kromě odstraňování fyzických bariér se Praha starala i o to, 
aby její občané chtěli chodit pěšky – aby je pohyb po pražských ulicích těšil a inspiroval, aby kladnému vztahu 
k aktivnímu pohybu učili i své děti. K tomuto cíli směřovaly aktivity Evropského týdne mobility, zejména oslava 
Dne bez aut, dále Praha v roce 2016 opět finančně podpořila projekt neziskové organizace Pražské matky Bez-
pečné cesty do školy.

Projekt dopravního regulačního opatření, jenž omezuje vjezd nákladních automobilů  
nad 12 m do hl. m. Prahy

V první polovině roku 2016 byl vytvořen návrh dopravního regulačního opatření, jenž omezuje vjezd nákladních 
automobilů nad 12 m do hl. m. Prahy. Tento návrh byl sestavován cíleně na tranzitní kamionovou dopravu. Usne-
sením RHMP ze dne 19. 7. 2016 se toto opatření začalo zpracovávat.

Pozn. 8/2017: Na základě usnesení RHMP z 19. 7. 2017 se začal vypracovávat realizační projekt, který bude po 
dokončení předložen silničnímu správnímu úřadu k projednání, a současně Ministerstvu dopravy k projednání 
s ŘSD a Středočeským krajem. K realizaci se přistoupí po schválení všemi dotčenými orgány.

Projekt rozšíření zón placeného stání (ZPS) na další městské části

V roce 2016 došlo k rozšíření o Prahu 5, 6 a 8. I nadále pokračuje rozšiřování zón placeného stání (ZPS) ve spolu-
práci s jednotlivými městskými částmi

Pozn. k 12/2018: V roce 2018 došlo k dílčím rozšířením ZPS v Praze 5, 6 a 8. Nově byly zavedeny ZPS v Praze 4 
a na rok 2019 se připravuje zřízení ZPS také v Praze 9. I nadále bude rozšiřování ZPS pokračovat ve spolupráci 
s jednotlivými městskými částmi.
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E1 VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
Tab. E1.1 Státní legislativa – zákony (setříděno tematicky, stav k 31. 12. 2016)

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. 2016)
Číslo Název

12/1964 Sb. NVP vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“ 

5/1968 Sb. NVP o prohlášení chráněných 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 Uhří-
něvsi 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 

5/1988 Sb. NVP kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hl. m. Praze 

6/2001 Sb. HMP o ochraně veřejné zeleně 

2/2005 Sb. HMP kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 

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 

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

3/2016 Sb. HMP
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově 
veřejné zeleně na území hlavního města Prahy

6/2016 Sb. HMP kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy

Zdroj: OCP MHMP
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E2 STRATEGIE A KONCEPCE

E2.1 PŘEHLED KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOU-
VISEJÍCÍ OBLASTI
V průběhu roku 2016 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 2016. 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 2016

 • Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na období 2016–
2025 (KK EVVO) a navazující Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
hl. m. Prahy na období 2016–2017

 • Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl. m. Prahy)

 •  Program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (pozn.: dokument připravován v gesci MŽP) 

Dokumenty v roce 2016 ve stavu přípravy

 • Plán odpadového hospodářství (POH) hl. m. Prahy (jako původce odpadů – obce)

 • Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

Dříve přijaté platné dokumenty

 • Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze

 • Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze

 • Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008

 • Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (jako původce odpadů – obce) 2012

 • Územni energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK) pro období 2013–2033

 • 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 – aktualizace 2011, aktualizace 2007

 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

 • 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

Dokumenty v oblasti strategického a územního plánování (platné, stav k 12/2016)

 • Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016

Dokument schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 24. 11. 2016 (viz usnesení ZHMP č. 21/7 ze dne 24. 11. 2016). 
Více informací na webových stránkách IPR Praha (www.iprpraha.cz), část Strategické plánování.
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 • 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 (tento dokument byl 
k datu 31. 12. 2016 ve stavu přípravy, více na webových stránkách IPR Praha www.iprpraha.cz, část Územní plánování).

 • Územně analytické podklady, 2014 (UAP hl. m. Prahy, 2014)

(verze schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 05/16 dne 26. 3. 2015)

Pozn.: V roce 2016 proběhlo zpracování další aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2016, která byla 
návazně projednána orgány města (aktualizace 2016 byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 15. 6. 2017, 
více na webových stránkách IPR Praha www.iprpraha.cz, část Územní plánování).

 • Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR hl. m. Prahy), Aktualizace č.1

Dne 11. 9. 2014 byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 41/1 schválena Aktualizace č. 1 Zásad územního 
rozvoje hl. m. Prahy vydaná formou opatření obecné povahy č. 43/2014 s účinnosti od 1. 10. 2014.

(Pozn.: ZUR hl. m. Prahy byly vydané opatřením obecné povahy č. 8/2009 usnesením Zastupitelstva hl. m. Pra-
hy č.  23/59 ze dne 17. 12. 2009; Zpráva o uplatňování ZUR hl. m. Prahy byla schválena usnesením Zastupitelstva 
hl. m. Prahy č. 10/77 dne 4. 11. 2011). 

E2.2 OBOROVÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ 
OBLASTI

E2.2.1 DOKUMENTY PROJEDNANÉ A PŘIJATÉ ORGÁNY MĚSTA V ROCE 2016  
A DOKUMENTY ROZPRACOVANÉ

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016–
2025 (KK EVVO)

Stav (k 31. 12. 2016): Dokument schválený Radou HMP 26. 1. 2016, viz usnesení Rady HMP č. 125 ze dne 26. 1. 2016.

Rámec zpracování: Povinnost kraje zpracovat, koordinovat a aktualizovat KK EVVO vycházející ze Státního progra-
mu je zakotvena v ustanovení § 13 odst. 5 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostře-
dí. Příprava koncepce probíhá také v návaznosti na celostátní koncepční dokumenty v oblasti EVVO. Koncepce by se 
měla po schválení orgány města stát základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2025.

Zadavatel: Krajská koncepce EVVO byla zpracovávána pro potřeby hlavního města Prahy. Vlastní zpracování uvede-
ného návrhu Krajské koncepce zajistila Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Řídicím výborem 
ke zpracování Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 
2016–2025.

Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.

Popis, průběh zpracování: Krajská koncepce EVVO je strategickým dokumentem, jehož cílem je naplňovat Usne-
sení vlády ČR a Rady HMP v oblasti EVVO, aktualizovat definování obsahu a zabezpečení komplexního a funkčního 
systému EVVO v hl. m. Praze tak, aby mohly být naplněny povinnosti kraje v přenesené i samostatné působnosti, 
dané právními předpisy pro oblast EVVO.

Zadávací řízení na zpracovatele koncepce proběhlo na začátku roku 2015. Ke zpracování návrhu Krajské koncep-
ce EVVO, do doby ukončení zpracování návrhu, byl ustanoven Řídicí výbor. Byl ustanoven jako poradní, kontrolní 
a schvalovací složka ke tvorbě zpracování návrhu uvedené koncepce (složení výboru, zápisy z jednání). Realizace 
zakázky byla zahájena v únoru 2015, výstup zakázky – návrh nové koncepce – byl předán odboru ochrany prostředí 
MHMP v polovině prosince. Následně byl návrh koncepce předán odborem ochrany prostředí MHMP k projednání 
Radou HMP.

Dokument k dispozici: Schválený dokument je v elektronické verzi na webových stránkách HMP k EVVO v Praze 
(portalzp.praha.eu/evvo, část Aktivity města), dále je k dispozici v tištěné podobě (plná verze, popř. Brožura Praha 
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).

http://www.iprpraha.cz
http://www.iprpraha.cz
http://portalzp.praha.eu/evvo
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Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení udržitelné energetiky, krajský koordi-
nátor EVVO v Praze, stránky HMP k EVVO v Praze (portalzp.praha.eu/evvo, část Aktivity města).

Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2016–2017

Stav (k 31. 12. 2016): Dokument schválený Radou HMP 3. května 2016, viz usnesení Rady HMP č. 1067 ze dne 
3. května 2016.

Rámec zpracování: Akční plán navazuje na Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na 
území hl. m. Prahy na roky 2016–2025 (KK EVVO).

Zadavatel: Hl. m. Praha prostřednictvím příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Dokument byl zpracován pro 
potřeby hl. m. Prahy. Ke zpracování Krajské koncepce EVVO a návazného Akčního plánu byl ustanoven Řídicí výbor 
jako poradní, kontrolní a schvalovací orgán.

Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.

Popis, průběh zpracování: Dokument určuje prioritní činnosti a úkoly v oblasti EVVO na období 2016–2017, které 
budou realizovány ve spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají. Dokument byl zpraco-
ván v průběhu roku 2015.

Dokument k dispozici: Schválený dokument je v elektronické verzi na webových stránkách HMP k EVVO v Praze 
(http://portalzp.praha.eu/evvo, část Aktivity města).

Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení udržitelné energetiky, krajský koordi-
nátor EVVO v Praze, stránky HMP k EVVO v Praze (portalzp.praha.eu/evvo, část Aktivity města).

Krajský Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy na období 2016-2025 (POH HMP)

Stav (k 31. 12. 2016): Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy pro období 2016–2025 byl schválen usne-
sením Rady hl. m. Prahy č. 690 ze dne 29. března 2016 a návazně Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na svém 
zasedání dne 31. března 2016 usnesením č. 15/2 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 
vyhlašuje jeho závazná část s účinností od 15. dubna 2016.

Rámec zpracování: Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH HMP) vychází ze závazné části Plánu 
odpadového hospodářství České republiky, a musí obsahovat náležitosti dané zákonem o odpadech. Nový krajský 
plán navazuje na Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy z roku 2005.

Zadavatel: Hl. m. Praha.

Zpracovatel: POH pro hl. m. Prahu zpracovávala na základě výběrového řízení společnost ISES, s. r. o.

Popis, průběh zpracování: Plán představuje dlouhodobou strategii určující základní směr v nakládání s hlavními 
skupinami odpadů v zájmu splnění strategických cílů, kterými jsou předcházení vzniku odpadů a snižování měrné 
produkce odpadů; minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní 
prostředí; udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se evropské „recyklační společnosti“;  maximální využívání od-
padů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. Je plně v souladu s Plánem odpadového 
hospodářství České republiky a zavazuje se k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady.

Krajský POH vychází z POH ČR a je členěn na 3 části: analytickou, závaznou a směrnou. Analytická část obsahuje vy-
hodnocení stavu odpadového hospodářství kraje. Závazná část obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku od-
padů a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů 
k hodnocení plnění cílů krajského POH. Směrná část obsahuje výčet nástrojů pro splnění cílů krajského POH; kritéria 
hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl krajský POH zpracován; kritéria pro typy, umístění a kapacity zaří-
zení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů; záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady.

Závazná část POH hl. m. Prahy je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí, pro 
rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, kraje a obcí v oblasti odpadového hospodářství 
a  podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje.

Součástí koncepčního dokumentu je také vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA – Strategic Environmental Assesment) a veřejné i legislativní projednání 
návrhu dokumentu se zapracováním připomínek do konečné podoby Plánu předaného ke schválení vedením kraje.

http://portalzp.praha.eu/evvo
http://portalzp.praha.eu/evvo
http://portalzp.praha.eu/evvo
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POH HMP musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky, který byl vyhlá-
šen vládou, jakožto nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 
2015–2024. Pro zpracování návrhu koncepce zřídil zhotovitel Řídící tým, jehož členové byli zejména zástupci objed-
natele a odborníci na danou problematiku.

Zapracování stanovisek orgánů ochrany přírody k POH HMP proběhlo dle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování oznámení koncepce POH HMP podle přílohy 
č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení koncepce POH HMP bude mít veškeré náležitosti dle 
přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a bude splňovat požadavky příslušného orgánu posuzo-
vání vlivů na životní prostředí).

Zapracování požadavků ze závěru zjišťovacího řízení proběhlo podle zákona o posuzování vlivů na životní prostře-
dí do návrhu koncepce POH HMP. Zpracování vyhodnocení koncepce POH HMP podle § 10e a přílohy č. 9 zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Prezentace koncepce POH HMP a vyhodnocení koncepce POH HMP na 
veřejném projednání koncepce dle § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dle § 44 zákona č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zá-
konů, obec zpracuje návrh plánu odpadového hospodářství obce do 12 měsíců od vyhlášení závazné části plánu od-
padového hospodářství kraje (den vyhlášení 31. březen 2016 – Vyhláška č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy) nebo její změny.

Dokument k dispozici: V elektronické podobě ke stažení na webových stránkách hl. m. Prahy (Portál životního pro-
středí) v rubrice Odpady (http://portalzp.praha.eu/odpady, Plány, koncepce).

Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení odpadů, webové stránky HMP k život-
nímu prostředí (http://portalzp.praha.eu/odpady, rubrika Odpady, část Plány, koncepce).

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu

Stav (k 31. 12. 2016): Dokument v přípravě. Pozn.: Dokument Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu byl 
schválen Radou hl. m. Prahy dne 18. července 2017 (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1723 ze dne 18. července 2017).

Rámec zpracování: Hl. m. Praha se rozhodnutím Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze dne 12. prosince 2015 stala členem 
mezinárodní iniciativy Mayors Adapt (pozn.: v současnosti Pakt starostů a primátorů), čímž přijala závazek vypracovat 
Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018.

Zadavatel: Hl. m. Praha.

Zpracovatel: Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s IPR Praha. Přípravu dílčích dokumentů zajišťovaly 
externí subjekty (Czech Globe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR) a další odborníci.

Popis, průběh zpracování: Základním účelem strategie je snížení zranitelnosti hl. m. Prahy vůči dopadům změny 
klimatu s cílem zabezpečit kvalitní životní prostředí pro obyvatele města v budoucnosti. Vizí strategie je zvýšení 
dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti hl. m. Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhod-
ných adaptačních opatření (s přednostním využitím ekosystémově založených opatření v kombinaci se šedými 
(technickými) a měkkými opatřeními s cílem zabezpečit kvalitu života obyvatel města.

Práce na adaptační strategii probíhaly v roce 2016 v pracovních skupinách, pracujících na specifických cílech:

 •  Snížení negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova – opatření, zvyšující podíl pří-
rodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů ekologické stability. Do této kategorie patří 
budování zelených střech a zelených fasád, které fungují jako přírodní chlazení budov a zvyšují energetickou 
efektivnost staveb.

 •  Dnížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha – opatření vodního hospodářství, zvyšo-
vání retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody.

 •  Snížení energetické náročnosti Prahy a podpora adaptace budov – využití technických prvků, zde je možné 
uvést například využití solárních a fotovoltaických panelů, zateplování budov, nebo i technologická opatření 
větších rozměrů (protipovodňové hráze).

 •  Pracovní skupina, zabývající se zlepšením připravenosti Prahy v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení.

 •  Pracovní skupina, zabývající se opatřeními edukativního rázu, mířícími přímo na obyvatele, které se snaží 
upozornit, jak být k přírodě šetrnější a jak omezit zbytečné plýtvání energií a finančních prostředků.

http://portalzp.praha.eu/odpady
http://portalzp.praha.eu/odpady
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V prosinci roku 2016 byl zveřejněn návrh Strategie k připomínkování ze strany městských částí hl. m. Prahy a odbor-
né veřejnosti.

Na předkládanou Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu navazuje příprava Implementačního plánu 
hl. m. Prahy, ve kterém budou jednotlivá opatření a jejich implementace podrobněji rozpracována, včetně rozdělení 
kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce. Návrhová část bude předložena 
v roce 2018 Řídícímu výboru přípravy Implementačního plánu a následně Radě hl. m. Prahy ke schválení (pozn.: 
Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018–2019 byl schválen Radou 
hl. m. Prahy dne 26. 6. 2018, viz usnesení Rady HMP č. 1650 ze dne 26. 6. 2018).

Dokument k dispozici: V elektronické podobě ke stažení na webových stránkách hl. m. Prahy (Portál životního pro-
středí) v rubrice Ochrana klimatu (http://portalzp.praha.eu/ochranaklimatu).

Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení ochrany ovzduší, webové stránky HMP 
k životnímu prostředí (portalzp.praha.eu/ochrana klimatu, rubrika Ochrana klimatu).

E2.2.2 DOKUMENTY PŘIPRAVOVANÉ V GESCI JINÝCH SUBJEKTŮ:

Program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01

Stav (k 31. 12. 2016): Dokument vydaný MŽP 26. května 2016, účinný od 13. června 2016. Rada hl. m. Prahy vza-
la Program na vědomí dne 27. září 2016 (viz usnesení Rady ze dne 27. září 2016 č. 2349 k Programu zlepšování 
kvality ovzduší aglomerace Praha CZ01).

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. listopadu 2010.

Zpracovatel: Ministerstvo životního prostředí za spolupráce odborných subjektů, Magistrátu hl. m. Prahy a ne-
státních neziskových organizací zastřešených asociací Zelený kruh, zástupců Ministerstva dopravy, zemědělství, 
průmyslu a obchodu, místního rozvoje, vnitra, zdravotnictví, vybraných provozovatelů stacionárních zdrojů zne-
čišťování ovzduší.

Popis, průběh zpracování: Program zlepšování kvality ovzduší je hlavním koncepčním dokumentem pro po-
stup města ve snaze o zlepšování parametrů kvality ovzduší v období let 2016–2020. Cílem PZKO je co nej-
dříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto kvalitu udržet a zlepšo-
vat, a to na celém území aglomerace Praha – CZ01.

PZKO stanovuje opatření k dosažení požadované kvality ovzduší, jejímu udržení a dalšímu zlepšení, ze kterých 
budou vycházet orgány ochrany ovzduší, veřejná správa a samospráva dle svých kompetencí v rámci řízení kva-
lity ovzduší dle zákona a v souladu s obecnou povinností pečovat o rozvoj obce a kraje a jejich území. Mezi 
významná nová opatření zavedená zákonem o ochraně ovzduší patří stanovení emisních stropů a lhůt k jejich 
dosažení pro vymezená území.

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. pro-
since 2013 a 11. dubna 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 písemných připomínek. Zároveň bylo uspořádáno průběžné konferenční 
vypořádání připomínek a komentářů k rozeslaným návrhům, které proběhlo dne 26. listopadu 2014 v Praze. Na 
základě uplatněných a akceptovaných připomínek byl návrh PZKO upraven. Jednotlivé připomínky byly vypořá-
dány písemně a zaslány členům Regionálního řídícího výboru.

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 byl zpracován v rámci projektu „Střednědobá stra-
tegie ke zlepšení kvality ovzduší v České republice“. Opatření PZKO k dodržení imisních limitů jsou navržena do 
roku 2020. Účelem PZKO bylo zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit 
taková opatření, jejichž realizace povede k dosažení přípustné úrovně znečištění ovzduší dle zákona o ochraně 

http://portalzp.praha.eu/ochranaklimatu
http://portalzp.praha.eu/ochrana klimatu
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ovzduší. V oblastech, kde jsou tyto úrovně splněny, byla navržena opatření v přiměřeném rozsahu, s cílem udržet 
dobrou kvalitu ovzduší a dále ji zlepšovat. V oblastech aglomerace, kde je imisní limit překročen, byla navržena 
implementace opatření v rozsahu uvedeném v PZKO. Opatření byla stanovena za pomocí rozptylové studie 
a byla modelově sestavena způsobem, aby v aglomeraci došlo k dosažení zákonem požadované kvality ovzduší.

PZKO obsahuje podrobné geografické a demografické informace, popis kvality ovzduší včetně detailní analýzy 
příčin nevyhovujícího stavu kvality ovzduší na území Prahy. Součástí PZKO je popis dosud přijatých opatření 
a realizovaných aktivit ke zlepšení kvality ovzduší a popis nových opatření vedoucích k dosažení norem kvality 
ovzduší.

Obsah a struktura PZKO zlepšování kvality ovzduší vychází v souladu s § 9 odst. 2 zákona z přílohy č. 5 zákona 
a je strukturován následovně:

 •  Úvod, popis důvodů k vydání PZKO (kapitola A)

 •  Základní informace o aglomeraci CZ01 (kapitola B)

 • Analýza situace (kapitola C. 1 až C. 7, C. 9)

 •  Cíle a priority PZKO (kapitola D)

 •  Podrobnosti o přijatých opatřeních a opatřeních nově stanovených v rámci PZKO, emisní stropy (kapitola C. 
8 a kapitola E)

 •  Přínos opatření a způsob monitorování implementace PZKO (kapitola F)

 •  Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací (kapitola G)

Program, jakožto koncepce, byl posouzen ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí a o změně některých souvisejících zákonů (řízení SEA). Z posuzování tohoto koncepčního dokumentu 
vyplynulo, že jeho důslednou realizací se podaří dosáhnout požadovaného snížení emisí PM10 a emisí benzo[a]
pyrenu z dopravy. Obecně lze očekávat významný pozitivní vliv PZKO na kvalitu ovzduší v aglomeraci.

Za účelem implementace PZKO byla Radou hl. m. Prahy jmenována pracovní skupina, která průběžně moni-
toruje plnění jednotlivých dílčích opatření a má za úkol aktivně podporovat jejich realizaci. Pracovní skupině 
předsedá paní radní RNDr. Jana Plamínková.

Od roku 2013 probíhá v gesci MŽP projekt „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“, 
v jehož rámci jsou zpracovávány aktualizace programů pro všechny zóny a aglomerace v rámci ČR. Dle zákona 
musí být aktualizace programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší provedena nejpozději do tří let.

Dokument k dispozici: V tištěné podobě je PZKO uveden ve Věstníku MŽP ročník XXVI – červen 2016. V elektronické 
podobě je PZKO ke stažení na webových stránkách MŽP na adrese http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdu-
si_praha_2016. Na webových stránkách HMP (Portál životního prostředí) v rubrice Ovzduší (http://portalzp.praha.
eu/ovzdusi, Koncepční dokumenty).

Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení ochrany ovzduší, webové stránky HMP 
k životnímu prostředí (http://portalzp.praha.eu/ovzdusi, rubrika Ovzduší, část Koncepční dokumenty).

http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_praha_2016
http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_praha_2016
http://portalzp.praha.eu/ovzdusi
http://portalzp.praha.eu/ovzdusi
http://portalzp.praha.eu/ovzdusi
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Tab. E2.2.1: Přehled dalších, dříve přijatých a k 31. 12. 2016 platných, významných koncepčních dokumentů 
souvisejících s problematikou ochrany životního prostředí

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)

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).

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), rubrika Veřejný prostor – Koncepční materiály.

Zdroj: OCP MHMP

http://portalzp.praha.eu
http://www.praha.eu
http://www.iprpraha.cz
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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 ka-
pitola D2.2). 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 životního prostředí. Od roku 2006 došlo ke 
sjednocení výkaznické povinnosti pro podnikatelský a veřejný sektor a oba sektory jsou obesílány stejným výka-
zem ŽP 1-01. Tento výkaz je rozesílán vybraným ekonomickým subjektům, obcím nad 500 obyvatel, rozpočto-
vým 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 životního 
prostředí, 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 pro-
duktů 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; ochranu biodiverzi-
ty a krajiny; ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod; ochranu proti záření; výzkum a vývoj na 
ochranu životního prostředí; ostatní aktivity na ochranu životního prostředí.

Tab. E3.1.1: Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha [v tis. Kč, běžné ceny]
2012 2013 2014 2015 2016

Celkem 4 076 064 4 636 846 3 609 248 5 603 628 10 772 037

v tom 
- ochrana ovzduší a klimatu 
- nakládání s odpadními vodami
- nakládání s odpady 
- ostatní 

 
   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

 
1 169 674 
   694 446 
   673 271 
3 066 237 

 
5 392 040 
2 810 179 
   480 344 
2 089 474 

Zdroje financování [%] 
- vlastní zdroje a rozpočtové prostředky 
- granty a dotace z veřejných rozpočtů
- ostatní granty a dotace 
- úvěry, půjčky a finanční výpomoci 

 
97,3
  i.d.
  i.d.
  2,6

 
90,6
  i.d.
  i.d.
  8,7

 
96,9
   1,1
   0,0
   1,9

 
92,5
  5,8 
   i.d.
  1,0

 
98,9
   0,3 
   i.d.
   0,6

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]
2012 2013 2014 2015 2016

Česká republika   25 617 059 27 074 371 31 390 275 40 109 604 25 475 951 

Hl. m. Praha 1 825 602   1 928 703   1 443 602 1 464 314 3 794 021

Středočeský 3 582 086   3 485 117   3 354 317 4 012 756 1 926 270

Jihočeský 1 221 620   1 465 618   1 756 020 2 023 885 746 696

Plzeňský 1 283 920   1 330 293   2 493 669 1 212 183 1 470 352

Karlovarský    502 845      468 902   950 931 830 907 775 474

Ústecký 2 204 251   3 467 001 2 718 756 4 255 514 6 257 387

Liberecký 1 304 089     952 584 485 175 552 557 440 984

Královéhradecký 1 483 382   1 399 923 1 014 380 1 229 062 830 227

Pardubický 1 522 025   1 734 506 1 895 683 4 121 155 1 235 005

Vysočina 1 355 215   1 371 712 2 811 872 3 509 206 894 643

Jihomoravský 3 027 281   2 539 911 3 119 868 6 203 721 2 231 844

Olomoucký 1 548 870   1 211 209 1 538 428 2 463 398 805 484

Zlínský 1 180 759   1 220 042 2 052 777 1 515 136 449 911

Moravskoslezský 3 575 114   4 498 850 5 754 797 6 715 810 3 617 653

Zdroj: ČSÚ

Tab. E3.1.3: Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha  
[v tis. Kč, běžné ceny]

2012 2013 2014 2015 2016

Celkem 13 662 163 13 616 536 13 814 494 13 383 941 13 018 063

v tom
- ochrana ovzduší a klimatu
- nakládání s odpadními vodami
- nakládání s odpady 
- ostatní

      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

      647 069
      800 459
10 448 655
  1 487 758

     673 276
      809 585
10 113 633
 1 421 569

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]

2012 2013 2014 2015 2016

Celkem 13 432 275 13 857 791 13 807 264 12 944 105 11 860 722

v tom
- ochrana ovzduší a klimatu
- nakládání s odpadními vodami
- nakládání s odpady 
- ostatní

    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

16 799 
706 694 

11 632 251 
588 361 

9 552 
660 196 

10 866 278 
324 696

Zdroj: ČSÚ



Praha – Životní prostředí 2016

E3 EKONOMICKÉ NÁSTROJE

266

Obr. E3.1.1: Výdaje na ochranu životního prostředí v hl. m. Praze, 2009–2016

Obr. E3.1.2: Investice na ochranu životního prostředí podle krajů, 2016
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Obr. E3.1.3: Ekonomický přínos aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, 2016
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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 2016 obdržel Odbor ochrany prostředí MHMP jako příslušný úřad 43 oznámení podléhajících zjišťovací-
mu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). V roce 2016 bylo na základě zjišťovacího řízení 9 procesů EIA ukonče-
no závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 24 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr ne-
bude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno celkem 7 stanovisek dle § 10 zákona. Na žádost 
investora bylo ukončeno 12 procesů EIA (viz tab. E4.1.1). Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 
2016, obdržel MHMP celkem 1 041 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. E4.1.2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy 
je uvedeno v tab. E4.1.3.

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. 2016 bylo na MHMP celkem podáno 3 612 úplných podli-
mitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a. V roce 2016 bylo podáno 480 oznámení, v tomto počtu nejsou 
započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo pro 468 záměrů vydáno sdělení, 
že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 10 záměrů sdělení, že podléhají zjišťovacímu řízení.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2016 4 oznámení záměrů 
podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byly 4 procesy ukon-
čeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 1 záměr byl ukončen závěrem, 
že záměr bude dále posuzován dle zákona a 1 záměr byl ukončen závěrem, že záměr bude dále posuzován 
a nebylo vydáno žádné stanovisko dle § 10 zákona. Žádný investor nepožádal o ukončení procesu EIA (viz tab. 
E4.1.4). Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2016, obdrželo MŽP celkem 82 oznámení záměrů 
týkajících se území hl. m. Prahy.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období jeden záměr podléhající 
zjišťovacímu řízení, který svými vlivy zasahoval na území hl. m. Prahy. Krajský úřad vydal jeden závěr zjišťovacího 
řízení, že záměr bude dále posuzován a vydal jedno rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále 
posuzován dle zákona. Jeden proces EIA týkající se území hl. m. Prahy byl ukončen na žádost oznamovatele, žád-
né stanovisko nebylo vydáno (viz tab. E4.1.5). Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2016, bylo 
Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 15 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 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad OCP MHMP, posu-
zovaných v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Kód zá-
měru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA052
Podzemní garáže Klárov v Praze 1 - Malá Strana, ul. U Že-
lezné lávky

15. 5. 2003
16. 7. 2003 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA171
Recyklační středisko minerálních stavebních odpadů, k. ú. 
Třeboradice (WECO)

2. 1. 2006
2. 3. 2006 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA399
Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot – Obchodní 
areál Vídeňská, Praha - Kunratice

30. 5. 2007
11. 1. 2008 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA531
Dočasná deponie výkopového materiálu, lokalita Na 
Kameni, k. ú. Písnice, Praha 12

10. 3. 2008
24. 9. 2008 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA577 Bytové domy „NOVÉ KOLOVRATY“, Praha – Kolovraty 10. 9. 2008
7. 6. 2010 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA700
EUFI PARK SLIVENEC, Praha 5, parc. č. 1792/18, 1792/32, 
k.  ú. Hlubočepy

17. 2. 2010
9. 4. 2010 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA702 Stavba č. 8265 Pobřežní IV - severní a jižní větev 26. 2. 2010
15. 7. 2010 bude 
posuzován 

8. 9. 2011 zveřejněna 
dokumentace, 19. 1. 
2012 dokumentace 
vrácena k přepra-
cování

PHA707
Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje, parc. č. 1442/2, 
1438/1, 1449, 1451/3, 1434/1, k. ú. Řeporyje

11. 3. 2010
14. 6. 2010 bude 
posuzován

12. 1. 2012 zveřejně-
na dokumentace, 21. 
5. 2012 dokumenta-
ce vrácena k přepra-
cování

PHA714
Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2. část, Praha 22 - 
Uhříněves

22. 4. 2010
18. 3. 2011 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA808
Stavba č. 3127, „TV Běchovice, etapa 0011, Protipovodňo-
vá opatření“

17. 2. 2012
13. 4. 2012 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA809 Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8 21. 2. 2012
2. 5. 2012 bude 
posuzován

veřejné projednání 
21. 1. 2014 přeru-
šeno

PHA823 Hromadné garáže v ulici Nešporova, Praha 11 4. 9. 2012
17. 1. 2013 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA836 Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov 1. 11. 2012
7. 1. 2013 bude 
posuzován

 15. 7. 2014 zveřej-
něna dokumentace, 
12. 12. 2014 doku-
mentace vrácena 
k doplnění

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 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA866 Objekty sociálního bydlení Prosek, k. ú. Střížkov, Praha 9 21. 5. 2013
11. 11. 2013 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA872
Výrobna betonových směsí a transportbetonů Praha - 
Radotín

22. 7. 2013
25. 9. 2013 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA880 Polyfunkční domy – Centrum Lužiny, Praha 13 23. 8. 2013
18. 11. 2013 bude 
posuzován

29. 12. 2016 doručen 
posudek

PHA881
Rozšíření manipulačních a skladovacích ploch v areálu 
společnosti METRANS, a. s., k.ú. Uhříněves, Praha 22

2. 9. 2013
28. 11. 2013 bude 
posuzován 

10. 6. 2016 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_PHA399
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA399
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_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_PHA714
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA714
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_PHA823
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA836
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_PHA880
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA881
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA881
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Kód zá-
měru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA894 Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov 9. 12. 2013
2. 4. 2014 bude 
posuzován

5. 5. 2016 souhlasné 
stanovisko

PHA900
Dostavba městského bloku v ul. Kováků, Praha 5, k.ú. 
Smíchov

20. 12. 2013
21. 3. 2014 bude 
posuzován

10. 6. 2016 souhlas-
né stanovisko

PHA914
Administrativní centrum HARFA POINT, Poděbradská ul., 
Praha 9, k. ú. Vysočany

7. 4. 2014
24. 7. 2014 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA924 Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy (projekt Zelené Město) 20. 6. 2014
2. 10. 2014 bude 
posuzován

7. 12. 2016 zveřejně-
na dokumentace

PHA929
Areál Praha West Investment k.s. (ul. Türkova, k. ú. Cho-
dov) (Centrála Globus)

4. 7. 2014
23. 10. 2014 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA930
Obchodní a skladové centrum Na Jelenách, Praha 11, k. ú. 
Chodov a Šeberov

4. 7. 2014
24. 10. 2014 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA932
Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 
430/1 a 430/5 (2014)

14. 7. 2014
29. 1. 2015 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

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 
předložené doku-
mentace, ta byla 
16. 2. 2015 vrácena 
k přepracování

PHA943 Golfové hřiště - Újezd u Průhonic 29. 9. 2014
23. 2. 2015 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA953 Building H a Hotel Vyskočilova, Praha 4 - Michle 3. 12. 2014
8. 12. 2014 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA954
Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha 7 - 
Letná

10. 12. 2014
13. 4. 2015 bude 
posuzován

19. 8. 2016 souhlas-
né stanovisko

PHA959 P+R Opatov, Praha 11, k. ú. Chodov 23. 12. 2014
15. 4. 2015 bude 
posuzován

proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 12.1.2016

PHA960 Riverpark Modřany, Praha 12 30. 12. 2014
19. 6. 2015 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA962
Revitalizace centra Květ a polyfunkční dům, Praha 10 – 
Záběhlice

17. 12. 2014
2. 4. 2015 bude 
posuzován

9. 5. 2016 souhlasné 
stanovisko

PHA963
Bytový soubor REZIDENCE NODOM, Praha 11 – Chodo-
vec, k. ú. Chodov

12. 01. 2015
9. 7. 2015 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA973
Holešovičky – zakopání, 2. etapa, tunel Holešovičky, 
č. akce 999402/2, Praha 8

28. 04. 2015
17. 8. 2015 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA975
Průmyslová – zkapacitnění, 1. etapa křižovatka Kolbeno-
va – Kbelská, Praha 9

20. 04. 2015
1. 10. 2015 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA976
Průmyslová – zkapacitnění, 2. etapa křižovatka Poděbrad-
ská – Průmyslová, Praha 9

20. 04. 2015
1. 10. 2015 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA978
Revitalizace areálu Bubenečských papíren, Praha 6, k. ú. 
Bubeneč

29. 06. 2015
14. 10. 2015 bude 
posuzován

26. 10. 2016 souhlas-
né stanovisko

PHA980
Dostavba administrativní budovy a parkoviště Lidl ČR, 
Praha – Stodůlky (květen 2015)

03. 07. 2015
15. 10. 2015 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA982
Areál Britské tenisové akademie, Praha – Kamýk (červen 
2015)

11. 08. 2015
12. 11. 2015 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA894
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA900
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA900
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA914
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA914
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA924
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
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA932
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA932
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA937
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA937
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA943
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA953
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA954
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA954
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA959
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA960
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA962
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA962
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA963
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA963
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA973
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA973
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA975
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA975
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA976
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA976
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA978
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA978
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA980
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA980
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA982
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA982
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Kód zá-
měru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA986 Areál ledových sportů 17. 09. 2015
16. 12. 2015 bude 
posuzován

26. 9. 2016 souhlas-
né stanovisko

PHA988 Dům – Blok Radlická, Praha 5 – Radlice 21. 09. 2015
23. 11. 2015 bude 
posuzován

proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 4. 3. 2016

PHA990
Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19 
(revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)

19. 10. 2015
25. 1. 2016 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA991 Výstavba Bílý Vrch – revize 1, Praha 20 10. 11. 2015
11. 1. 2016 bude 
posuzován

9. 6. 2016 souhlasné 
stanovisko

PHA992
Administrativní a skladovací objekt DEK STAVEBNINY 
Praha Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodůlky

27. 11. 2015
6. 4. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
10. 5. 2016

PHA993
Navýšení stávajícího množství shromažďovaných ne-
bezpečných odpadů v zařízení ke sběru, výkupu, třídění 
a lisování odpadů společnosti PAPKOV s.r.o., Praha 10

04. 12. 2015
3. 2. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
8. 3. 2016

PHA994 CR hala, Praha 20, k. ú. Horní Počernice  09. 12. 2015
5. 2. 2016 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA995
Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic – etapa 
0001 – stoka H1, č. inv. akce 8548

16. 12. 2015
18. 7. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
19. 8. 2016

PHA996
Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A 
Dejvická (mimo) – Motol

21. 12. 2015
21. 3. 2016 nebude 
posuzován

ZZŘ zrušen rozhod-
nutím MŽP ze dne 
15. 11. 2016 a věc 
vrácena k novému 
projednání

PHA997 Rekonstrukce a dostavba areálu TOPTRANS EU, Praha 15 22. 12. 2015
4. 4. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
10. 5. 2016

PHA998
P3 Prague Horní Počernice, hala F – změna užívání části 
haly na sklad barev a laků, Praha 20

18. 12. 2015
6. 4. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
10. 5. 2016

PHA999 Výstavba hasičské stanice Holešovice, Praha 7 19. 01. 2016
1. 6. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
5. 7. 2016

PHA1000 Rezidenční komplex Čakovice, Praha – Čakovice 08. 02. 2016
1. 6. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
5. 7. 2016

PHA1001 Administrativní centrum Vinohradská, Praha 2 25. 02. 2016
15. 6. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
19. 7. 2016

PHA1002
Stavba č. 40555 „Zokruhování vodovodního řadu Praha 
– východ, et. 0001 – DN 800, 2. část Pitkovice – Újezd 
u Průhonic“ 

04. 03. 2016
12. 7. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
13. 8. 2016

PHA1003
Zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování 
odpadů – DE.PO.NA, Praha 4 – Pramenná

03. 02. 2016
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 17. 5. 2016

PHA1004
Sportovně relaxační centrum Radlice, Praha 5, k. ú. 
Radlice

23.03.2016
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 13. 5. 2016

PHA1005
Vestavba nového lakovacího boxu do stavajících prostor 
Haly č. 1 v ÚD BUS Hostivař

31.03.2016
6. 6. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
9. 7. 2016

PHA1006
Navýšení výroby recyklátu ze stavební sutě v areálu firmy 
Domeček-odpady s.r.o., Praha 10

16. 03. 2016
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 20. 7. 2016

PHA1007 Obytný soubor Praga, k. ú. Záběhlice a k. ú. Hostivař 05. 04. 2016
3. 8. 2016 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

http://www.cenia.cz/eia/info/PHA986
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA988
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA990
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA990
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA991
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA992
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA992
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA993
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA993
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA993
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA994
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA995
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA995
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA996
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA996
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA997
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA998
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA998
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA999
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA1000
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA1001
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA1002
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA1002
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA1002
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1003
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1003
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1004
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1004
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1005
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1005
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1006
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1006
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1007
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Kód zá-
měru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA1008
Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní do-
pravní připojení, k. ú. Dolní Chabry a k. ú. Čimice

07. 04. 2016
20. 7. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
23. 8. 2016

PHA1009
Stacionární zařízení na využívání odpadů, ul. Teplárenská, 
Praha 14, k. ú. Kyje

13. 04. 2016
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 14. 6. 2016

PHA1010
Bytový a administrativní komplex Štěchovická, Praha 10, 
k. ú. Strašnice

02. 05. 2016
3. 8. 2016 bude 
posuzován

proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 11. 8. 2016

PHA1011 Tramvajová trať Modřany – Libuš 16. 05. 2016
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 16. 8. 2016

PHA1012
Rezidenční park Na Vackově, 5. etapa (zóna C1, C2 a E), 
Praha 3, k. ú. Žižkov

04. 07. 2016
31. 10. 2016 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA1013
Zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování od-
padů – DE.PO.NA., Praha 4, k. ú. Kunratice (červen 2016)

20. 06. 2016
4. 10. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
8. 11. 2016

PHA1014
Administrativní budova Na Florenci včetně připojení na 
technickou infrastrukturu, Praha 1

11. 07. 2016
21. 9. 2016 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA1015 Kopec u teplárny Třeboradice, k. ú. Třeboradice 13. 06. 2016
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 29. 9. 2016

PHA1016
Navýšení výroby recyklátu ze stavební sutě v areálu firmy 
Domeček-odpady s.r.o., Praha 10 (červenec 2016)

18. 07. 2016
12. 9. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
18. 10. 2016

PHA1017
Sportovně relaxační centrum Radlice, Praha 5, k. ú. Radli-
ce (červenec 2016)

22. 07. 2016
12. 12. 2016 nebu-
de posuzován

nabylo právní moci 
17. 1. 2017

PHA1018 Bydlení – Újezd u Průhonic, k. ú. Újezd u Průhonic 26. 07. 2016
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA1019
Přístavba ČSPH v areálu AUTO JAROV – Praha, Osiková 
ulice, k. ú. Žižkov

27. 07. 2016
19. 9. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
22. 10. 2016

PHA1020
Obchodní a administrativní centrum Poděbradská, k. ú. 
Vysočany

19. 08. 2016
21. 11. 2016 nebu-
de posuzován

nabylo právní moci 
28. 12. 2016

PHA1021 Komerční zóna Štěrboholy – východ 26.08.2016
5. 12. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
7. 1. 2017

PHA1022 Revitalizace průmyslového areálu Satalice 25. 08. 2016
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 7. 12. 2016

PHA1023 Obytný soubor Do Zahrádek, Praha – Zličín 26. 08. 2016
14. 12. 2016 nebu-
de posuzován

nabylo právní moci 
17. 1. 2017

PHA1024
Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání, 
Praha 13, Stodůlky

18. 08. 2016
3. 11. 2016 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA1025
REZIDENČNÍ PROJEKT JESENIOVA 38, výstavba bytových 
domů, Praha 3, k. ú. Žižkov

01. 09. 2016
29. 11. 2016 bude 
posuzován

zpracovává se doku-
mentace

PHA1026
Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého 
občerstvení, Praha 17

02. 08. 2016
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 2. 11. 2016

PHA1027
R7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně – provizorní přeložka 
silnice I/7

05. 09. 2016
probíhá zjišťovací 
řízení

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1008
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1008
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1009
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1009
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1010
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1010
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1011
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1012
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1012
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1013
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1013
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1014
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1014
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1015
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1016
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1016
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1017
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1017
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1018
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1019
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1019
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1020
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1020
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1021
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1022
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1023
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1024
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1024
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1025
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1025
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1026
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1026
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1027
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1027
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Kód zá-
měru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA1028 Bytový dům Na Dolinách, Praha 4 26. 08. 2016
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 28. 11. 2016

PHA1029
Stavební úpravy objektu automatické telefonní ústředny, 
k. ú. Stodůlky

05. 10. 2016
5. 12. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
7. 1. 2017

PHA1030
Podzemní zásobník motorové nafty pro záložní zdroj 
elektrické energie, Praha 1, parc. č. 417, k. ú. Malá Strana 
(ambasáda USA)

10. 10. 2016
21. 12. 2016 nebu-
de posuzován

nabylo právní moci 
24. 1. 2017

PHA1031
Přístavba k hale M6, areál LATECOERE Czech republic, 
s.r.o., Praha 9 – Letňany

12. 10. 2016
22. 12. 2016 nebu-
de posuzován

nabylo právní moci 
24. 1. 2017

PHA1032 Tramvajová trať Modřany – Libuš (10/2016) 12. 10. 2016
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA1033
Dušan Urban – ekologická likvidace vozidel Praha, k. ú. 
Uhříněves

25. 08. 2016
6. 12. 2016 nebude 
posuzován

nabylo právní moci 
10. 1. 2017

PHA1034
Umístění provozní nádrže na kapalinu do ostřikovačů, 
k. ú. Čakovice

25. 10. 2016
14. 12. 2016 nebu-
de posuzován

nabylo právní moci 
17. 1. 2017

PHA1035 Komunikace Evropská – Svatovítská (KES), stavba č. 8559 26. 10. 2016
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA1036 Stavba č. 8781 – Prodloužení sběrače T do Třebonic 06. 12. 2016
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA1037 Terminál Malešice 09. 12. 2016
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA1038 Centrum Radlická, Praha 5, k. ú. Radlice 21. 12. 2016
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA1039
Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého 
občerstvení, Praha 17 (prosinec 2016)

22. 12. 2016
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA1040 Deponie Sodomkova, k. ú. Hostivař 16. 11. 2016
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA1042 Smyčka Zahradní Město 28. 12. 2016
probíhá zjišťovací 
řízení

Zdroj: OCP MHMP

Tab. E4.1.2: Bilance podaných oznámení v roce 2016, příslušný úřad OCP MHMP, členění podle charakteru 
posuzovaných záměrů

Druh posuzovaného záměru Počet Podíl v %

Čistírny odpadních vod, kanalizace (dle bodu 1.9 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 2,33

Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven (dle bodu 4.2., kategorie II příl. č. 1 
zákona)

2 4,65

Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy neuvedené v ka-
tegorii I (dle bodu 9.1 kategorie II příl. č. 1 zákona)

2 4,65

Novostavby, rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah neuvedené v kategorii I 
(dle bodu 9.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)

1 2,33

Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek (dle bodu 9.3 kategorie II příl. č. 1 zákona) 3 6,98

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)

8 18,60

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (dle bodu 10.4 kate-
gorie II příl. č. 1)

7 16,28

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1028
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1029
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1029
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1030
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1030
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1030
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1031
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1031
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1032
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1033
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1033
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1034
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1034
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1035
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1036
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1038
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1039
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1039
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1040
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1042
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Druh posuzovaného záměru Počet Podíl v %

Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže (dle bodu 10.6 kategorie II příl. 
č. 1 zákona)

11 25,58

Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály 
mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů (dle bodu 10.8 kategorie II přílohy č. 1 
zákona)

3 6,98

Záměry uvedené v příloze č. 1 zákona, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (podli-
mitní záměr) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení (dle § 4 odstavec 1 písmeno d) 
zákona

5 11,63

Celkem 43 100,00

Zdroj: OCP MHMP

Tab. E4.1.3: Bilance podaných oznámení v roce 2016, příslušný úřad OCP MHMP, členění dle správních obvodů
Správní obvod Počet záměrů Správní obvod Počet záměrů

Praha 1 1 Praha 13 2

Praha 2 0 Praha 14 0

Praha 3 3 Praha 15 1

Praha 4 2 Praha 16 0

Praha 5 3 Praha 17 1

Praha 6 1 Praha 18 3

Praha 7 1 Praha 19 1

Praha 8 0 Praha 20 0

Praha 9 0 Praha 21 0

Praha 10 4 Praha 22 1

Praha 11 1 akce zasahující do více správních obvodů 17

Praha 12 1 Celkem 43

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. 2016 do 31. 12. 2016

Kód 
záměru

Název akce
Datum ozná-
mení EIA

Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

MZP055
Krematorium pro zvířata chova-
ná v zájmových chovech

24. 3. 2004 31. 5. 2004 bude posuzován zpracovává se dokumentace

MZP104
Praha – Beroun – nové železniční 
spojení

8. 11. 2005 30. 12. 2005 bude posuzován zpracovává se dokumentace

MZP108 Břevnovská radiála – č. 7553 12. 1. 2006 16. 3. 2006 bude posuzován

5. 6. 2009 dokumentace vrácena 
k dopracování, nová dokumentace 
rozeslána 19. 11. 2010 a vrácena 
k dopracování 21. 2. 2011

MZP427
Kolejové napojení Letiště Václava 
Havla Praha do odbočky Jeneček

12. 9. 2013 4. 11. 2013 bude posuzován                                                    
veřejné projednání 10. 2. 2016, 
zpracovává se stanovisko

MZP440
Plavební komora Praha – Staré 
Město

3. 4. 2014 3. 6. 2014 bude posuzován zpracovává se posudek

MZP452
D11, stavba 1101, km 0,0 – exit 
Jirny, modernizace dálnice na 
šestipruhové uspořádání

17. 12. 2014 13. 4. 2015  bude posuzován
veřejné projednání 21. 12. 2016, 
zpracovává se stanovisko

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_MZP427
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP427
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP440
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP440
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP452
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP452
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP452
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Kód 
záměru

Název akce
Datum ozná-
mení EIA

Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

OV1152
Modernizace traťového úseku 
Praha-Libeň - Praha-Malešice,  
I. stavba

16. 12. 2014 16. 3. 2015  bude posuzován
10. 8. 2016 zveřejněna doku-
mentace

OV1163

Novostavba mola a dráhy se 
zázemím pro vodní lyžování, 
lokalita Podleský rybník, parc. 
p. č. 1692, k. ú. Uhříněves

7. 9. 2015 9. 12. 2015 bude posuzován zpracovává se posudek

OV1164 Přesun mezideponie odpadů 2 17. 9. 2015
16. 12. 2015 vydáno Rozhod-
nutí - nebude posuzován, 
právní moci nabylo 19. 1. 2016

OV1170

Přeložka vedení 110 kV V903/904 
TR Letňany – TR Třeboradice úsek 
stožár č. 6 – stožár č. 10, resp. 
stožár č. 11

23. 10. 2015

23. 2. 2016 vydáno Rozhod-
nutí - nebude posuzován, 
právní moci nabylo 30. 3. 
2016

OV1172
Kabel 110 kV TR Červený vrch – 
TR Ruzyně

16. 2. 2016
21. 4. 2016 vydáno Rozhodnu-
tí - nebude posuzován, právní 
moci nabylo  24. 5. 2016 

OV1173
Naučné a poznávací aktivity – 
Troja, k. ú. Troja

21. 3. 2016 13. 7. 2016 bude posuzován zpracovává se dokumentace

OV1178
VV 110 kV Chodov – Uhříněves – 
Měcholupy, úsek stožár č. 25 – TR 
– Uhříněves

24. 5. 2016
19. 10. 2016 vydáno Rozhodnu-
tí - nebude posuzován, právní 
moci nabylo 22. 11. 2016

OV1189 Vedení V409/419 – smyčka PSE 23. 9. 2016 probíhá zjišťovací řízení

Zdroj: OCP MHMP, MŽP

Tab. E4.1.5: Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, příslušný úřad Krajský úřad  
Středočeského kraje, posuzovaných v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Kód 
akce

Název akce Datum ozná-
mení EIA

Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

STC1957

III/0031 Dolní Břežany – obchvat, 
k. ú. Dolní Břežany, Cholupice, 
Hodkovice u Zlatníků, Zlatníky 
u Prahy

11. 11. 2015 15. 4. 2016 vydáno Roz-
hodnutí - nebude posuzo-
ván, právní moci nabylo 
24. 5. 2016

STC2021

„Napojení území STAR na metro 
D“ v k. ú. Písnice, Vestec u Prahy, 
Hodkovice u Zlatníků a Dolní 
Břežany

17. 08. 2016 13. 10. 2016 bude posuzován zpracovává se dokumentace

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

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.

ZZákon 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., o provedení některých ustanovení zákona 
o integrované prevenci, která nahrazuje vyhlášku č. 554/2002 Sb.

http://www.cenia.cz/eia/info/OV1152
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1152
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1152
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1163
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1163
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1163
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1163
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1164
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1170
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1170
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1170
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1170
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1172
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1172
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1173
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1173
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1178
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1178
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1178
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1189
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1957
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1957
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1957
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1957
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2021
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2021
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2021
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2021
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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 po-
volení,

 •  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, které 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 v roce 2003 do konce roku 2016 vydáno 36 pravomocných integrovaných 
povolení a 257 jejich změn. Z toho zaniklo celkem 10 integrovaných povolení: 6 zařízení ukončilo provoz a 4 zaříze-
ní byla vyňata z režimu zákona o integrované prevenci. Ke konci roku 2016 tak bylo v Praze evidováno 26 zařízení 
s platným integrovaným povolením.

Tab. E4.2.1: Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2016
Kategorie Provozovatel Zařízení IČ

Kategorie 5.1. b) Purum s. r. o. Deemulgační stanice v areálu VRL Praha, a. s. 62414402

Kategorie 2.6. LATECOERE Czech Republic s. r. o. Galvanovna v hale M6 26131820

Kategorie 1.1. Pražská teplárenská, a. s. Teplárna Michle 45273600

Kategorie 6.4. b), 
bod 2

Coca-Cola HBC Česká repub-
lika‚ s. r. o.

Závod na výrobu nealkoholických nápojů 41189698

Kategorie 5.2. b) Fakultní nemocnice v Motole Spalovna nebezpečných odpadů v areálu FN Motol 64203

Kategorie 6.4. b), 
bod 2

Pivovary Staropramen s. r. o. Pivovar Staropramen 24240711

Kategorie 1.1. Pražská teplárenská, a. s. Teplárna Malešice 45273600

Kategorie 1.1. Energotrans, a. s. Výtopna Třeboradice 47115726

Kategorie 2.6. TK Galvanoservis s. r. o. Povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním 25608738

http://www.mzp.cz/ippc
http://www.ippc.cz
http://www.cenia.cz
http://portalzp.praha.eu/ippc
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Kategorie Provozovatel Zařízení IČ

Kategorie 5.1. b) Dekonta a. s.
Komplex zařízení určených k příjmu, skladování, úpravě 
a dalšímu využití odpadů

25006096

Kategorie 5.1. b) Purum s. r. o. Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy a. s. 62414402

Kategorie 2.6. Avia 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 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 4.5. Interpharma Praha a. s. INTERPHARMA PRAHA 44265409

Kategorie 1.1. Veolia Energie Praha, a. s. Teplárna Veleslavín 3669564

Kategorie 1.1. Pražská teplárenská, a. s. Výtopna Krč 45273600

Kategorie 5.2. a) Pražské služby, a. s. Spalovna tuhého komun. odpadu Malešice (ZEVO Malešice) 60194120

Kategorie 5.1. b) Linde Gas a. s. Výrobna acetylenu 11754

Kategorie 4.1 a) Jan Fiala – cihelna Štěrboholy Cihelna Štěrboholy 16573188

Kategorie 3.5. Mlékárna Pragolaktos, a. s. Mlékárna Pragolaktos 27133079

Kategorie 6.4 c) Veolia Energie Praha, a. s. Výtopna Juliska 3669564

Kategorie 5.1. b) Pražská teplárenská, a. s. Teplárna Holešovice 45273600

Kategorie 1.1. FCC Česká republika, s. r. o. Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice 45809712

Kategorie 1.1. PEPSICO CZ s. r. o. Výroba nápojů 48587354

Kategorie 5.4. A.P.E. s. r. o. Čistící stanice vybraných kapalných odpadů 25748777

Kategorie 6.4. b) Pivovary Staropramen s r. o. Pivovar Staropramen 24240711

Kategorie 6.4. c) Mlékárna Pragolaktos, a. s. Mlékárna Pragolaktos 27133079

Kategorie 6.4 c) Veolia Energie Praha, a. s. Výtopna Juliska 3669564

Kategorie 5.1. b) Pražská teplárenská, a. s. Teplárna Holešovice 45273600

Kategorie 1.1. FCC Česká republika, s. r. o. Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice 45809712

Kategorie 1.1. PEPSICO CZ s. r. o. Výroba nápojů 48587354

Kategorie 5.4. A.P.E. s. r. o. Čistící stanice vybraných kapalných odpadů 25748777

Zdroj: OCP MHMP

Obr. E4.2.1: Umístění stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2016

Zdroj: OCP MHMP
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E5 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO) 
V HL. M. PRAZE

E5.1 AKTIVITY HL.M. PRAHY V RÁMCI EVVO
Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v návaznosti na celostátní 
koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí programové-
ho prohlášení Rady hl. m. Prahy (dále jen Rada HMP) na léta 2015–2018 a bylo rovněž součástí i programového 
prohlášení na léta 2002–2006, 2006–2010, 2011–2014. V roce 2002 schválila 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 lednu 2016 byl schválen zásadní krajský dokument EVVO, Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na období 2016–2025 (více viz kapitola E2 Strategie a koncepce). Ten 
nahradil původní dokument z roku 2005 a stal se základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 
2025, na který navazují jednotlivé připravované akční plány KK EVVO, zpravidla na období dvou let. Pro realizaci 
aktivit v roce 2016 byl relevantním Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hl. m. Praha na období 2016–2017 
schválený Radou HMP dne 3. 5. 2016 (viz usnesení Rady HMP č. 1067). Realizaci převážné části aktivit vyplývají-
cích z platného Akčního plánu zajišťoval v roce 2016 Odbor ochrany prostředí MHMP – OCP. Dílčí související ak-
tivity zajišťovaly také další odbory MHMP (Odbor školství a mládeže – SML, Odbor sportu a volného času – SVC, 
Odbor rozvoje a financování dopravy – RFD a Odbor informatiky – INF).

K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKTIVITY PRACOVIŠŤ MHMP V ROCE 2016 V RÁMCI EVVO

Odbor ochrany prostředí

Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťovaly v roce 2016 Odbor ochrany prostředí MHMP 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 podporovány ekovýchovné projekty na území hl. m. Prahy rovněž v ostatních tematických oblastech.

Odbor ochrany prostředí 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 2016:

Stěžejními projekty v gesci OCP 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 jedenáctým rokem), rea-
lizována byla v průběhu dubna 2016 jako třídenní ve 3 atraktivních přírodních lokalitách hl. m. Prahy ve spoluprá-
ci s dalšími organizacemi a s MČ v rámci zvolených lokalit. V rámci kampaně bylo osloveno celkem 732 občanů, 
zodpovězeno 60 dotazů, distribuováno bylo cca 1 050 kusů informačních materiálů. Herních aktivit a výukových 
programů se zúčastnilo celkem 608 dětí a mládeže (21 tříd ZŠ a 3 třídy MŠ), zprostředkování exkurzí pro školy do 
provozu zpracování a využití odpadů, zajištění exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí 
pro žáky škol na území hl. m. Prahy, zajištění komplexních ekoporadenských služeb pro Pražany, projekt zajištění 
ekologických výukových programů pro školy (finančně podpořeno cca 1200 realizovaných programů), projekt 
vydávání specializovaného časopisu k EVVO (více dále) 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 současnosti, přírodních 
a kulturních hodnotách nejbližšího okolí.V průběhu roku 2016 byly připraveny nové informační materiály 
pro veřejnost v rámci projektu V Praze za přírodou – mapa a úvodní leták projektu V Praze za přírodou a dále 
pilotní letáky sady Po Praze podél potoků, Pražská příroda známá neznámá a Za památnými stromy Prahy 
pěšky a MHD s distribucí od jara 2017 a zároveň byla na konci roku zahájena postupná aktualizace sad Lesy 
a lesoparky Prahy a vybraných mutací sady Přírodní parky Prahy. Pokračovala příprava tištěných informač-
ních materiálů k revitalizacím drobných vodních toků (leták revitalizace Hostavického potoka).
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 •  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).

 •  Pro předškoláky a pro děti 1. stupně ZŠ byly připraveny (a následně od roku 2017 distribuovány) materiály 
„Omalovánky pro malé milovníky přírody“ a „Rébusy pro děti“ s hádankami z oblasti ochrany přírody.

 •  OCP MHMP zajišťovalo ve spolupráci s externími subjekty odborné semináře jako součást dlouhodobého 
cyklu přednášek určených profesionálním pracovníkům ochrany přírody městských částí hl. m. Prahy, strážím 
ochrany přírody a dalším zájemcům („Bobr evropský v Praze – předcházení a řešení konfliktních situací“, le-
den 2016, AOPK ČR a „Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v budovách“, červen 2016, Česká společnost pro 
ochranu netopýrů). Pozn.: Řada dalších odborných seminářů k tématu ochrany a péče o přírodu a krajinu v Praze 
byla realizována s finanční podporou hl. m. Prahy v rámci poskytnutých grantů na podporu projektů ke zlepšení 
stavu životního prostředí hl. m. Prahy.

Informační aktivity zaměřené na oblast nakládání s odpady

 • Ve spolupráci s Českými sběrnými surovinami probíhal již 22. ročník projektu Sběrové ekologické soutěže 
na pražských školách (MŠ, ZŠ) pod názvem „Velká cena EURO WASTE a Českých sběrných surovin“ (za účasti 
20 366 žáků z 51 pražských škol, realizace ve školním roce 2015/2016).

 • V listopadu 2016 proběhla série přednášek na téma odpady a ekologická výchova pro pedagogy pražských 
MŠ (za účasti 77 pedagogů z 69 MŠ). Projekt byl realizován ve spolupráci s kolektivními systémy společností 
Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat (zpětný odběr a recyklace elektroodpadu) a s Diakonií Broumov (sběr 
použitého textilu).

 • V roce 2016 zprostředkoval OCP MHMP již desátým rokem žákům základních a středních škol na území 
hl. m. Prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí (celkem se uskutečnilo 379 ex-
kurzí, kterých se zúčastnilo 7 294 žáků z 96 pražských škol).

 • V roce 2016 začalo hl. m. Praha prostřednictvím OCP MHMP pořádat pro žáky 2. stupně základní školy a nižší 
ročníky víceletých gymnázií exkurze také do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a nejbližším 
okolí. Organizačně zajišťoval tento projekt spolek PRO-BIO Liga ve spolupráci se spolky EKODOMOV a 01/71 
ZO ČSOP Koniklec a společností Kokoza, o. p. s. (v roce 2016 realizace celkem 49 exkurzí s účastí celkem 982 
žáků/studentů).

Obdobně jako v minulých letech připravil OCP MHMP informační brožuru pro veřejnost „Sběr nebezpečných 
odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2016“. Internetové stránky a aplikace

Odbor ochrany prostředí MHMP po obsahové stránce zajišťoval dále provoz internetových stránek pro veřejnost 
Portál životního prostředí hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu) s dílčími tematickými sekcemi Po Praze podél potoků 
(portalzp.praha.eu/podelpotoku), Pražské studánky (portalzp.praha.eu/studanky, informace o celkem 130 praž-
ských přírodních vodních zdrojích – studánkách. Podle potřeby se stránky aktualizují a jsou průběžně doplňo-
vány orientačními rozbory kvality vody), Pražská příroda známá, neznámá (portalzp.praha.eu/znama-neznama)  
a  Za památnými stromy Prahy – pěšky a MHD (portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy, sekce zprovozněna na 
konci roku 2011). V obsahové gesci OCP MHMP byly dále coby součást Portálu ŽP stránky Ekologická výchova 
v Praze (portalzp.praha.eu/ekovychova, portalzp.praha.eu/evvo). Od ledna 2014 je 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. OCP MHMP se obsahově podílel také na aktualizaci a rozvoji nového 
Atlasu životního prostředí v Praze (v gesci IPR, www.premis.cz/atlaszp, zprovozněného na konci roku 2013).

Informační časopis s tematikou EVVO

Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový časopis nazvaný Pražská EVVOluce, 
jehož vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, v roce 
2016 byly vydány ještě dvě další čísla. Pražská EVVOluce je časopis primárně elektronický, připravovaný tak, aby 
se dobře četl na tabletu či na počítači. V tištěné podobě je distribuován při speciálních příležitostech a v rámci 
vybraných akcí.

http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu/podelpotoku
http://portalzp.praha.eu/studanky
http://portalzp.praha.eu/znama-neznama
http://portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy
http://portalzp.praha.eu/ekovychova, portalzp.praha.eu/evvo
http://www.praha-priroda.cz
http://www.premis.cz/atlaszp
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Obr. E5.1.1: Oslavy Dne Země v Praze

Zdroj: OCP MHMP

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP

Odbor zabezpečoval v roce 2016 agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání 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 sportu a volného času MHMP

Odbor zabezpečoval v roce 2016 agendu spojenou s celoměstskými 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 rozvoje a financování dopravy MHMP

Odbor zabezpečoval v roce 2016 agendu spojenou s realizací projektu Čistou stopu Prahou a dalšími projekty 
souvisejícími s tematikou udržitelné mobility (více v části D3 Doprava).

Odbor informatiky MHMP

Odbor zabezpečoval i v roce 2016 po stránce technické a ve spolupráci s  Institutem plánování a rozvoje hl. m. Pra-
hy (dále jen IPR) a OCP MHMP provoz informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP), zahrnují-
cího 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, ke konci roku 2016 provoz ukon-
čen) a webové stránky města k problematice ŽP – Portál životního prostředí hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu). Po 
stránce obsahové byla správa Atlasu ŽP zajišťována IPR ve spolupráci s OCP MHMP a obsahová správa Portálu ŽP 
Odborem ochrany prostředí MHMP. V průběhu roku 2016 pokračovala úzká spolupráce INF MHMP a dalších uve-
dených subjektů na dalším rozvoji systému IOŽIP, který zahrnoval rozvoj nového Atlasu životního prostředí coby 
součásti Geoportálu hl. m. Prahy a také technickou inovaci nového Portálu životního prostředí hl. m. Prahy (např. 
příprava nové publikace Produkce komunálních odpadů v Praze, více v části E8 Informační systém o životním pro-
středí v Praze).

Hl. m. Praha se v roce 2016 opět aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem Evropský týden mobility, 
který se konal od 16. do 22. 9. s mottem „Chytrá mobilita. Silná ekonomika“. Součástí programu byly mj. akce Den 

http://www.premis.cz/atlaszp
http://www.premis.cz
http://portalzp.praha.eu
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infrastruktury (16. 9.), Den Greenways (18. 9.), Den bezpečné a chytré mobility (19. 9.), Den mobility v Čakovicích 
(20. 9.) a Den dopravní východy pro děti (21. 9.). Vyvrcholením celého týdne byla oslava mezinárodního Dne bez 
aut (22. 9.). V součinnosti s městem a městskými částmi proběhly 17. 9. v organizaci občanských sdružení pouliční 
sousedské slavnosti Zažít město jinak. Jako bonus se 25. 9. konal Rodinný festival – Pražské cyklozvonění. 

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. Prahy 
a 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. Pomocí metod tzv. lesní 
pedagogiky srozumitelnou a poutavou formou zprostředkovává Pražanům informace o přírodě a životním prostředí 
hl. m. Prahy. Při programech ekologické výchovy využívá celého rozsáhlého zázemí organizace, napříč všemi jejími 
středisky. Mnoho z péče o přírodní bohatství Prahy tak může SEV LHMP ukázat přímo v praxi a na konkrétních příkla-
dech nastínit její hlavní zásady.

V nabídce má SEV LHMP i specializované exkurze např. o lesním hospodářství, revitalizacích vodních toků a nádrží, 
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“.

Během roku 2016 uspořádalo SEV LHMP pro Pražany celkem 741 vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí, jichž 
se dohromady zúčastnilo 55 545 návštěvníků. SEV LHMP zajišťuje pro veřejnost v Praze rovněž informační servis 
v oblasti životního prostředí. Informace 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. 
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.

Obr. E5.1.2: Střediska ekologické výchovy a další vybrané subjekty působící v oblasti EVVO na území Prahy, 2016

·

SEV Toulcův dvůr

Ekodomov

Ekocentrum Koniklec

Ekocentrum 
Podhoubí

SEV Lesů hl. m. Prahy

Tereza, 
vzdělávací centrum

střediska ekologické výchovy SSEV Pavučina
další NNO zabývající se EVVO
MHMP a organizace v působnosti hl. m. Prahy
vysokoškolská pracoviště
veřejná správa na celostátní úrovni
další subjekty EVVO

Zdroj: OCP MHMP
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E5.2 REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO): 

Významná část aktivit v oblasti EVVO určených pro veřejnost, děti a mládež, rodiny aj. je realizována středisky 
ekologické výchovy hl. m. Prahy a nestátními neziskovými organizacemi (NNO) zabývajícími se EVVO. V Praze pů-
sobí přes sedm desítek celostátních nebo místních organizací, zabývajících 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 celo-
republikového sdružení SSEV Pavučina (TEREZA, vzdělávací centrum, Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, 
01/71 ZO ČSOP Koniklec, Ekodomov aj.), Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr (zahrnující organizace Botič, 
SRAZ, Sociální podnik Envira, MŠ Semínko a zastřešující spolek Toulcův dvůr). Z dalších NNO jsou to například akre-
ditovaná ekocentra ČSOP nebo profesní spolek škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (KEV).

Vybrané aktivity v Praze v roce 2016

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr (SEV Toulcův dvůr)

Historické prostory a desetihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je majetkem Hl. 
m. Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je prožitkem 
vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k životnímu prostředí.

Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek. 
Od roku 1993 je statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Jde o projekt, který slouží pro praktic-
kou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel hl. m. Prahy.

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.,

Aktivity v Toulcově dvoře v roce 2016:

 • Akce pro veřejnost: Celkem bylo připraveno 66 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 určené 
především pro rodiny, přednášky, promítání a další. Celkem tyto akce navštívilo 11 650 osob. 

 • Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ: V tomto období bylo pro děti z Prahy a okolí realizováno 
celkem 863 programů (pro16 656 dětí).

 • Semináře: Pro pedagogické pracovníky, studenty VŠ i odbornou veřejnost bylo realizováno celkem 55 semi-
nářů, kterých se zúčastnilo 1 490 osob. Během celého roku 2016 probíhalo Specializační studium pro peda-
gogické pracovníky, účastnilo se ho 20 pedagogů. 

 • Volnočasové aktivity pro děti: Celoročně zajišťuje SEV Toulcův dvůr řadu volnočasových kroužků pro děti, 
v roce 2016 jich bylo 36 a docházelo na ně 392 dětí. Připraveno bylo také 39 letních a zimních táborů, včetně 
příměstských pro celkem 853 účastníků. Pro nejmenší zajišťuje SEV činnost Rodinného centra Mateřídouška, 
jehož akcí se zúčastnilo 2 973 účastníků. 

 • Dobrovolnická činnost: V průběhu celého roku spolupracovalo SEV Toulcův dvůr s firemními a individuál-
ními dobrovolníky z ČR i ze světa, na 38 připravených dobrovolnických dnech zde pomáhalo v roce 2016 
celkem 392 dobrovolníků. Toulcův dvůr spolupracoval s 3 dlouhodobými dobrovolníky. 

 • 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 
131 studentů.
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 •  Mateřská škola Semínko a Lesní mateřská škola: Do vzdělávacího programu MŠ a lesní mateřské školy je 
zařazeno celkem 96 dětí. 

 • Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním: V SEV Toulcův dvůr bylo v rámci sociálního podniku 
zaměstnáno 36 osob se zdravotním postižením.

 • Dlouhodobé výstavy: V roce 2016 bylo celkem připraveno 5 výstav (témata Fairtrade, ochrana zvířat aj.), 
které shlédlo celkem 4 827 osob

Ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr probíhala po celý rok 2016 řada aktivit v přírodním 
areálu – výsadba nových stromů, údržba jednotlivých biotopů, každodenní zajištění provozu výukové farmy 
hospodářských zvířat, údržba dvou naučných stezek aj. Toulcův dvůr a jeho areál navštíví ročně více než 50 000 
individuálních návštěvníků, kteří tam chodí za poučením i odpočinkem.

Od roku 2011 je v provozu v Toulcově dvoře Infocentrum. Návštěvníkům nabízí nejen informace o dění na Toul-
cově dvoře, ale také v jeho okolí. K dispozici je např. průvodcovská služba po Toulcově dvoře, internet zdar-
ma, mapy okolí, ekoporadna či obchůdek s místními výrobky. Infocentrum eviduje v roce 2016 celkem 2 628 
návštěvníků. Infocentrum zvyšuje atraktivitu a návštěvnost celého mikroregionu městských částí Prahy 10, 11 
a 15. V roce 2016 se Toulcův dvůr zapojil do projektu foodsharingu a otevřel jednu z prvních „sdílených lednic“ 
v Praze. Zprovozněna byla rovněž sdílená knihovna.

01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) změnil od ledna 2014 svou právní formu a z občanského sdružení se změ-
nil na spolek. Členy ČSOP spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Svoji činnost provádí především 
v základních organizacích, které jsou nyní pobočnými spolky. 01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikl v roce 1990 z pů-
vodního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. V současné době má široké spektrum činnosti. 
Posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Vizí je lepší 
životní prostředí a vyšší kvalita života. Organizace měla v roce 2016 17 členů a mnoho externích pracovníků 
a dobrovolníků.

Činnost 01/71 ZO ČSOP Koniklec v roce 2016

 • Projekt  „Počítáme s vodou II“ – Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a z prostředků 
MŽP ČR. Navazuje na projekt Počítáme s vodou I, který probíhal v letech 2013–2015, a řadu dalších předcho-
zích aktivit organizace zaměřených na podporu zavádění systému hospodaření s dešťovou vodou. Cílovou 
skupinou této vzdělávací akce byli zástupci státní a veřejné správy. V rámci projektu se uskutečnilo 8 seminá-
řů v 8 různých krajích, bylo publikováno 21 odborných článků, v květnu 2015 se uskutečnila třídenní exkurze 
do Švýcarska za příklady dobré praxe, v únoru 2016 konference Počítáme s vodou s mezinárodní účastí. Byl 
to 2. ročník mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech. Na kon-
ferenci promluvili čtyři zahraniční řečníci a šest řečníků z České republiky. Zúčastnilo se jí cca 300 posluchačů. 
Během celého roku byla k dispozici poradna, která zodpovídala dotazy týkající se hospodaření s dešťovou 
vodou (HDV). Byla vytvořena mapa příkladů dobré praxe HDV v České republice. Bylo navázáno také na pro-
jekt z roku 2014, kdy byla na pozemku Odborného učiliště pro žáky s více vadami v Komořanech zbudována 
podzemní nádrž na dešťovou vodu určená k zalévání výukových ploch učiliště a také na zavlažování verti-
kální zahrady. Dne 22. 3. 2016 došlo v zahradnickém učilišti v Komořanech k slavnostnímu otevření pilotní 
vertikální zahrady. Při té příležitosti byl uspořádán veřejný workshop, jehož účastníci si mohli vyzkoušet, jak 
se rostliny do vertikální zahrady sázejí. Učňům poskytne unikátní možnost osvojit si péči o tento inovativní 
druh městské zeleně. Více informací naleznete na www.pocitamesvodou.cz.

 • Ekologické výukové programy (EVP) – Organizace zrealizovala v roce 2016 pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ 258 ekolo-
gických výukových progamů, celkem pro 3 975 účastníků. Byl vytvořen nový geologicky zaměřený terénní 
program „Za geologií a ekologií do Hlubočep“ pro žáky 2. stupně ZŠ, víceletá gymnázia a nižší ročníky SŠ. 
V rámci projektu „Smyslové vnímání má smysl“ aneb terénní výukové programy pro žáky MŠ a ZŠ jako pro-
středek přímého kontaktu s přírodou, finančně podpořeného MČ Praha 3, byly vytvořeny čtyři nové terénní 
programy, a to prožitkový a tvůrčí program „Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem“ zaměřený na 
smyslové vnímání a výtvarný směr land-art. Program „Skřítek Kaštánek“ zaměřený na praktickou ochranu 
přírody, kdy se děti formou prožitkových aktivit vžijí do situace nemocného stromu a na příkladu jírovce 
maďalu napadeného klíněnkou jírovcovou se nastolí problém škůdců a ekologických metod jejich hubení. 

http://www.pocitamesvodou.cz


Praha – Životní prostředí 2016

E5 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA ( EVVO) 

284

Oba programy byly vytvořeny ve dvou variantách, pro děti MŠ a pro žáky I. stupně ZŠ. Nabídka programů je 
ke zhlédnutí na www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/.

 • Environmentálně vzdělávací projekt „Mikroklima okolí školy“ – Projekt je realizován ve školním roce 
2015/2016 a zapojilo je do něj 15 pražských ZŠ¨, celkem 585 žáků. Projekt je zaměřen na zkoumání životního 
prostředí v okolí ško. Projekt vedou sami učitelé na základě metodické, materiálové a asistenční podpory lek-
torů ZO ČSOP Koniklec. Výstupy z projektu jsou k nahlédnutí na www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/.

 • Pozemkový spolek ZO ČSOP Koniklec – Cílem projektu bylo založení a akreditace pozemkového spolku 
ČSOP Koniklec. 01/71 ZO ČSOP Koniklec se rozhodla založit pozemkový spolek za účelem ochrany biologicky 
cenného území na Praze 12 v Modřanech, v části zvané Na Beránku. Zde se v okolí ulice Hornocholupická 
nachází mokřad a bezkolencová louka.

 • Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové – Jde o tradiční projekt organizace. Celkem bylo v roce 
2016 naplněno 498 pytlů listím napadeného klíněnkou jírovcovou, a to během 57 úklidů ve 25 vnitroblocích 
na Praze 2 a Praze 3. Se sběrem pomohlo 42 dobrovolníků v rámci tří firemních dobrovolnických dnů. Orga-
nizace vydala 10 informačních článků věnujících se projektu a problematice klíněnky. 

 • Revitalizace vnitrobloku Křížkovského, Ševčíkova, Kubelíkova a Slavíkova – 01/71 ZO ČSOP Koniklec ve 
spolupráci s městskou částí Praha 3 vytipovala vnitroblok jako lokalitu, ve které může dojít k výraznému 
oživení parteru a rozvoji místní komunity. Aktivity započaly již v roce 2015, během roku 2016 pak aktivity 
pokračovaly a rozvíjely se.

 • Revitalizace vnitrobloku Korunní, Slezská, Nitranská a U vodárny – V roce 2016 započala z iniciativy 01/71 
ZO ČSOP Koniklec spolupráce majitelů, správců a obyvatel společné části vnitrobloku, která tvoří zelenou 
plochu parkového charakteru. Cílem je upoutat zájem o vnitroblok, probudit debatu dotčených osob o jeho 
podobě a využití, podpořit místní obyvatele a realizovat drobné konkrétní aktivity na jeho oživení.

 • Prvky zvyšující biodiverzitu pro firmy Skanska a Siemens – 01/71 ZO ČSOP Koniklec pomáhá firmám na 
jejich pozemcích instalovat prvky zvyšující biodiverzitu. Tyto prvky pomohou přilákat různé živočišné druhy 
do areálů firem. V roce 2016 s firmou Skanska spolupracovala organizace na rezidenci Jarov na Praze 3 a re-
zidenci Jahodnice v Hostavicích. Na podzim roku 2016 byly instalovány prvky zvyšující biodiverzitu u sídla 
společnosti Siemens.

 • Rekonstrukce naučné stezky Českobrodské Zahrady – Naučná stezka Zahrady se nachází ve středočeském 
kraji u Českého Brodu v osadě Zahrady. Obsahuje pět naučných tabulí s informacemi o dané lokalitě. Vytvo-
řena byla v roce 2008. V roce 2016 byla v letních měsících provedena celková rekonstrukce v rámci projektu 
Net4Gas Blíž k přírodě. Byl také vydán aktualizovaný leták o této naučné stezce.

 • Zajištění exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol hl. m. Prahy – Učí-
me se na statku i na zahradě. Takové je motto exkurzí, které se realizovaly ve spolupráci s organizacemi PRO-
-BIO Liga (řešitel), Kokoza a Ekodomov. Bylo uskutečněno celkem 54 exkurzí pro 1 066 žáků ZŠ a víceletých 
gymnázií v Praze, ve 20 vybraných provozovnách – komunitních a školních zahradách, sadech, na statcích, 
ve včelnicích a sklenících.

 • Akce pro veřejnost – Při příležitosti 7. Evropského summitu regionů a měst v rámci doprovodné akce DANUBE 
UP (8. až 9. 7. 2016) měl Koniklec možnost prezentovat tento úspěšný projekt, ale také další své aktivity zamě-
řené na hospodaření s vodou. Koniklec byl Úřadem vlády ČR takto přizván mezi tři české zástupce na tomto 
celoevropském setkání. V návaznosti na úspěšné semináře projektu „Počítáme s vodou II“ proběhl v Dačicích 
seminář o hospodaření s dešťovou vodou. V rámci environmentálně-vzdělávacího projektu pro žáky ZŠ a SŠ 
„Mikroklima okolí školy 2015/2016“ uskutečnila organizace prezentaci projektu na pracovním semináři „Přípra-
va strategie na adaptaci hl. m. Prahy na klimatickou změnu“ v Mramorovém sálu Clam-Gallasova paláce v Praze. 
Semináře se zúčastnilo 100 návštěvníků. Projekt a činnost organizace byly dále prezentovány 4. 10. 2016 v Toul-
cově dvoře na pražské konferenci EVVO pro pedagogy ZŠ na téma Děti v přírodě – Jde to i v Praze!

Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Občanské sdružení Ekocentrum Koniklec bylo založeno v roce 2012. V únoru 2014 změnilo svou právní formu 
na obecné prospěšnou společnost. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. 
Zaměřuje se především na  ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Jeho posláním je učit sebe i druhé chránit 
životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života.

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/
http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/
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Činnost Ekocentra Koniklec v roce 2016

 • Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností – Školní projekt „Adaptace sídel 
na změnu klimatu“, který realizovalo Ekocentrum Koniklec od ledna 2015 do září 2016, byl součástí projektu 
„Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností“. Hlavním cílem tohoto komplex-
ního projektu, na kterém se podílelo dalších pět organizací, bylo přispět ke zmírnění negativních dopadů 
změny klimatu na sídla (města a obce) v ČR. Více na www.adaptacesidel.cz.

 • Projekt spolupráce pražských ekoporaden – Ekocentrum Koniklec realizovalo a zaštiťovalo dva poradenské 
a osvětové projekty: Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden a Ekoporadny-
praha.cz – osvětové a vzdělávací aktivity pražských poraden, do kterých bylo zapojeno dalších 7 organizací: 
Agentura Koniklec, Mladí ochránci přírody, PRO-BIO Liga, Natura quo vadis, Toulcův dvůr, Ekodomov a BEZK 
– Ekolist. Ekocentrum Koniklec koordinuje činnost tohoto sdružení od roku 2012. V roce 2016 bylo společně 
uspořádáno 6 poradenských a 17 osvětových akcí, vydáno 7 letáků či publikací a 31 ekoporadenských člán-
ků. Byly rovněž evidovány a zodpovídány dotazy (zejména témata voda, odpady, ochrana přírody, ekologické 
zemědělství aj.). Oba projekty byly podpořeny hl. m. Prahou.

 • Mapování zeleně v pražských ulicích – V roce 2016 Ekocentrum Koniklec pro Technickou správu komunikací 
zmapovalo celkem 7 513 stromů a 76 keřů. Mapování pouliční zeleně včetně zanešení dat do specializované-
ho počítačového programu napomáhá TSK mít o zeleni v jejím vlastnictví přehled. Tato data jsou následně 
využívána při péči o tuto zeleň. 

 • Informačně vzdělávací akce ke Dni Země – Ekocentrum Koniklec realizovalo pro hl. m. Prahu kampaň pro 
pražskou veřejnost ke Dni Země. Ta měla podobu tří větších akcí, které se v dubnu konaly v oboře Hvězda, ve 
Stromovce a v Riegrových sadech. Hlavním tématem byly odpady a také luštěniny a jejich přínos pro lidské 
zdraví. Kampaň přímo oslovila přes 700 občanů, herních aktivit se zúčastnilo 24 školních kolektivů (žáci ZŠ 
a MŠ). Bylo zodpovězeno přes 60 dotazů a rozdáno přes 1 000 ks informačních materiálů s tématikou život-
ního prostředí.

 • Rorýsové do škol – Na podzim roku 2016 zrealizovalo Ekocentrum Koniklec za přispění MČ Praha 4 projekt 
Rorýsové do škol. Projektu se účastnily 2 školy z Prahy 4 – ZŠ Jeremenkova a ZŠ Školní. Na budovy obou škol 
připevnili horolezci speciální čtyřkomorové budky pro rorýse, které dají rorýsům možnost na jaře zahnízdit.

 • Vodní škola – V roce 2016 došlo k dalšímu pokračování projektu Vodní škola, jehož hlavním cílem je rozvoj 
environmentální gramotnosti v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou u žáků druhé-
ho stupně ZŠ a ekologizace provozu škol v téže oblasti. Na podzim začal projekt na dalších dvou školách – 
ZŠ Chvaly a ZŠ Jana Wericha. Projekt byl finančně podpořen hl. m. Prahou.

Akce pro veřejnost – V rámci projektu Adaptace sídel na změnu klimatu byly aktivity projektu prezentovány 
na konferenci „Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku“ v Hradci Králové 
2. 6. 2016. Konference se zúčastnilo 32 návštěvníků. Projekt byl dále prezentován 7. 6. 2016 na zpětnovazebním 
workshopu v Praze před 29 účastníky. 27. 9. 2016 proběhla tisková konference pro 15 přítomných novinářů 
a jiných zájemců o dané téma.V rámci projektu Ekoporadny Praha Ekocentrum Koniklec uspořádalo přednášku 
spojenou s exkurzí na téma „Co je to odpad?“ v rámci Dnů Země na Praze 14. Akce se zúčastnilo 110 návštěvníků. 
Aktivity tohoto projektu a činnosti organizace byly představeny na Modřanském veletrhu volnočasových aktivit 
(14. 9. 2016, 130 návštěvníků stánku) a na komunitní akci „Zažít město jinak“ (17. 9. 2016, 35 návštěvníků stánku). 
Ekocentrum Koniklec zajišťovalo program pro návštěvníky akce ke Dni Země v MČ Praha-Libuš dne 25. 4. 2016.

Ekocentrum Podhoubí

Spolek Ekocentrum Podhoubí byl založen v roce 2005. Organizace se zaměřuje na environmentální výchovu 
a na efektivní metody výuky ve školách. Mateřským, základním a středním školám z Prahy nabízí ekologické vý-
ukové programy, provozuje vlastní školku (Ekoškolka Rozárka), pořádá semináře pro učitele a pro rodiče malých 
dětí. Věnuje se také rozvíjení komunitního života v lokalitách, kde působí. Pořádá akce pro veřejnost, stará se 
o třešňový sad, který kultivuje a zpřístupňuje pro lidi z okolí. 

Aktivity Ekocentra Podhoubí v roce 2016:

 • Ekologické výukové programy – Pro MŠ, ZŠ a SŠ v Praze a okolí bylo uspořádáno 198 programů pro 3 799 
dětí. od začátku fungování organizace prošlo výukovými programy již více než 29800 dětí.

http://www.adaptacesidel.cz
http://Ekoporadnypraha.cz
http://Ekoporadnypraha.cz
http://Ekoporadnypraha.cz
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 • Semináře a akce pro veřejnost –  Akce pro veřejnost pořádá Ekocentrum Podhoubí 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. V roce 2016 se zmíněných akcí a seminářů zúčastnilo 1 700 lidí.

 • Provoz dvou ekologických školek – Ekoškolka Rozárka v Troji a Ekoškolka Rozárka na Smíchově. Program 
školek je založený na častém pobytu venku a na programu Začít spolu. V roce 2016 bylo v těchto mateřských 
školkách zapsáno 83 dětí.

 • Projekt „Ekoškola pro MŠ“ – Ekocentrum Podhoubí je koordinátorem programu Ekoškola pro MŠ pro Prahu 
a Středočeský kraj. V roce 2016 se do projektu zapojilo 36 MŠ, kterým Ekocentrum Podhoubí poskytlo meto-
dickou podporu (semináře, konzultace, audity, příklady z praxe).

 • Revitalizace sadu v Braníku – O sad na území Prahy 4 pečuje Ekocentrum Podhoubí již pátým rokem. Nej-
prve byly vykáceny nálety a staré třešně, vysbírány odpadky a vysázeny nové stromky. V roce 2016 proběhly 
další 4 brigády, po celý rok byla prováděna údržba sadu – sekání trávy, sběr odpadků, pastva ovcí a vysazeno 
bylo dalších 15 třešní. Na obnově sadu se podílejí jak rodiče dětí z mateřské školy, tak lidé z přilehlého okolí.

Sdružení TEREZA

TEREZA je nevládní nezisková organizace, která již přes 35 let prosazuje environmentální vzdělávání dětí a mla-
dých lidí. Zaměřuje se na pomoc pedagogům s realizací environmentální výchovy v mateřských, základních 
a středních školách v celé České republice. V dlouhodobých programech environmentální výchovy TEREZA uči-
telům poskytuje vzdělávací semináře, osobní konzultace a detailně připravené a v praxi ověřené metodiky a pra-
covní listy přímo do jejich výuky. Jedná se o tyto mezinárodní programy, které TEREZA přinesla do ČR.

 • Les ve škole (www.lesveskole.cz) – Žáci poznávají přírodní prostředí, les – náš největší přírodní ekosystém, ve 
svém okolí. Aktivitami přímo v lese poznávají přírodní zákonitosti a rozvíjejí svůj vztah k přírodě. Program je 
určen pro základní školy a poskytuje podrobné plány aktivit a výukové materiály pro jednotlivé ročníky.

 • GLOBE (www.globe-czech.cz) – Žáci v roli mladých vědců provádějí odborná měření a pozorování různých 
ukazatelů a jevů v přírodě. Učí se rozumět přírodním procesům, samostatně bádat, odhalovat místní problé-
my životního prostředí a hledat jejich řešení. Program probíhá ve spolupráci s NASA a je určen pro základní 
a střední školy.

 • Ekoškola (www.ekoskola.cz, www.eko-skolky.cz) – Žáci procházejí svoji školu od sklepa až po půdu a společně 
s učiteli, provozními zaměstnanci a rodiči plánují a realizují změny, které snižují dopad školy na životní pro-
středí a dělají z ní příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší místo k životu. Program se nabízí ve verzích pro 
mateřské, základní a střední školy.

 • JDĚTE VEN (www.jdeteven.cz) – Jedná se o kampaň pro širokou veřejnost. V ní TEREZA podporuje rodiče, aby 
znovu objevili kouzlo her v přírodě a se svými dětmi trávili více času venku.

TEREZA je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT. Je certifikovaným poskytovatelem environmentální vý-
chovy. Je členem FEE (Foundation for Environmental Education), Pavučiny (Sítě středisek ekologické výchovy) 
a SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání).

TEREZA a její činnost v roce 2016 v číslech

 • 90 000 dětí, 3 500 učitelů a 834 škol v programech organizace TEREZA v celé ČR;

 • 29 škol v programu Les ve škole, 18 škol v programu GLOBE, 32 základních a středních škol a 18 mateřských 
škol v programu Ekoškola zapojeno v Praze;

 • 6 pražských škol získalo titul Ekoškola: ZŠ a MŠ Chmelnice, MŠ Praha 4 Markušova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ 
a MŠ J. A. Komenského, Ekoškolka Rozárka, ZŠ Ratibořická;

 • 40 vzdělávacích seminářů pro 822 učitelů;

 • 17 vydaných publikací a výukových materiálů;

 • 2 akce pro veřejnost.

http://www.lesveskole.cz
http://www.globe-czech.cz
http://www.ekoskola.cz
http://www.eko-skolky.cz
http://www.jdeteven.cz
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Klub ekologické výchovy z. s.

Klub ekologické výchovy z. s. (KEV) je celostátní environmentální profesní asociace škol a pedagogů s více než 
dvacetiletou působností. Převážná část aktivit je zaměřena na vzdělávání pedagogů směřující k odbornému, 
metodickému i profesionálně manažerskému zvyšování připravenosti pedagogů pro realizaci environmetální 
výchovy (EV) a výchovy k udržitelnému rozvoji (VUR). Zvýšená pozornost je věnována řízení proenvironmentál-
ních aktivit ve školách. Jako příklad lze uvést zvýšování kvalifikovanosti koordinátorů EV prostřednictvím specia-
lizačního studia koordinátorů EV/VUR či podpora jejich dalšího vzdělávání. KEV se také zaměřuje na organizová-
ní akcí pro děti a mládež, jako jsou žákovské ekologické, literární a výtvarná soutěž. Dlouhodobě se uskutečňují 
ve spolupráci se Zelným křížem a Českou komisí pro UNESCO.

Dalším zaměřením činnosti KEV je rozvoj komplexního pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v kontextu 
podpory udržitelného rozvoje. V roce 2016 zapojeno 21 škol jako kolektivních členů KEV na území hl. m. Prahy.

KEV je členem České komise pro UNESCO a podílí se na realizaci mezinárodně vyhlášených témat v České re-
publice. Spolupracuje rovněž na tvorbě dokumentů v kontextu EV a VUR s Národním ústavem pro vzdělávání 
a Radou vlády pro UR.

V národní síti škol KEV v roce 2016 bylo evidováno 21 pražských škol, kolektivních členů.   Kolektivními členy KEV 
se sídlem v Praze byl v roce 2016 rovněž Národní ústav vzdělávání, odd. odborného školství a Institut vzdělávání 
a poradenství ČZU v Praze. Dalších 10 individuálních členů jsou pedagogové různých typů škol včetně vysokých. 

 • Odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro EV/VUR –Realizace specializačního studia 
v  kombinované formě s podporou e-learningu pro školní koordinátory EVVO akreditované MŠMT (kurz 
v roce 2016 ukončilo 5 pedagogů z Prahy).

 • Další vzdělávání koordinátorů EVVO – Je realizováno prostřednictvím setkávání koordinátorů EVVO Prahy 
s důrazem na zvyšování manažerských dovedností. V roce 2016 se uskutečnilo IV. setkání koordinátorů EVVO 
Hl. m. Prahy ve spolupráci KEV, ZŠ generála Janouška z Prahy 9 a MČ Prahy 14. Setkání koordinátorů Prahy 
má od počátku záštitu starosty městské části Prahy 14. Setkání se zúčastnilo celkem 75 školních koordinátorů 
EVVO z pražských škol.

 • Tvorba a poskytování metodických a informačních materiálů – KEV vydává nebo spolupracuje na vydávání 
metodických materiálů pro koordinátory EV ve školách. V roce 2016 to byly publikace Evaluace envivron-
mentálního vzdělávání v oblasti výchovy a vzdělávání.

 • Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky z pražských škol – Akreditováno MŠMT 8 seminářů, kterých 
se v roce 2016 zúčastnilo 12 učitelů z Prahy.

 • Organizace celostátních akcí pro školní děti a mládež – 19. ročník výtvarné a 14. ročník literární soutěže 
ve spolupráci s Českou komisí UNESCO a Zeleným křížem na téma „Stopy Karla IV. na území Čech, Moravy a 
Slezska od středověku po současnost“. Zúčastnily se čytři pražské školy.

Ekologické žákovské konference – XIII. ročník Středoškolské ekologické konference, XI. ročník Žákovské ekolo-
gické konference. Konferencí se zúčastnilo 80 žáků a pedagogů ze ZŠ a SŠ, z toho 6 z pražských škol. Záměrem 
těchto konferencí je podpořit badatelské aktivity žáků různých stupňů a typů škol a posílit prezentační doved-
nosti. Akce probíhá ve spolupráci s UNESCO a MŠMT. 

Škola udržitelného rozvoje – V roce 2016, na základě komplexního hodnocení dlouhodobějších proenviron-
mentálních aktivit, získaly čtyři pražské školy titul Škola udržitelného rozvoje na období 2017–2019. Zmíněné 
školy jsou kolektivními členy KEV.Školami a jinými organizacemi z Prahy jsou využívány i služby některých stře-
disek a organizací zaměřených na EVVO sídlících mimo Prahu (např. SEV Chaloupky, SEVER, Dřípatka aj.). Vý-
znamné aktivity se zaměřením na osvětu veřejnosti vyvíjely např. Zelený kruh nebo sdružení ARNIKA. EVVO tvoří 
důležitou součást náplně a zaměření České společnosti ornitologické (ČSO) sídlící na v Praze 5 na Smíchově.

K mimoškolnímu environmentálnímu vzdělávání dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významně přispívají i správy 
chráněných krajinných oblastí v okolí Prahy (SCHKO Český kras, SCHKO Kokořínsko, SCHKO Křivoklátsko).

Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací.
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E5.3 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 2016 OCP MHMP), 
Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy a Celoměstských programů podpory využití 
volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy.

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

Tab. E5.3.1: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2014–2016 [Kč]
2014 2015 2016

AP KK EVVO (bez správy a údržby SEV HMP a grantů) 4 034 159 Kč 3 250 429 Kč 2 972 438 Kč

Správa a údržba středisek ekologické výchovy HMP (SEV 
HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy)

4 667 000 Kč
5 910 000 Kč  

(+1 400 000 Kč na 
středisko PRALES

9 410 000 Kč

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního 
prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO)*

8 378 000 Kč**  
(56 podpořených 

projektů)

9 329 000 Kč**  
(51 podpořených 

projektů)

10 601 500 Kč** 
(73 podpořených 

projektů)

Další aktivity a projekty EVVO hrazené z rozpočtu MHMP 
(nezařazené v AP KK EVVO /rozpočet OCP MHMP/)

515 509 Kč 255 366 Kč -

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. 
m. Prahy (oblast EVVO)*

110 000 Kč  
(2 podpořené pro-

jekty)

339 420 Kč  
(4 podpoření pro-

jekty)

185 000 Kč  
(3 podpořené pro-

jekty)

Celoměstské programy podpory využití volného času 
dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO)*

84 900 Kč  
(5 podpořených 

projektů)

167 300 Kč  
(7 podpořených 

projektů)

173 200 Kč  
(8 podpořených 

projektů)

Informatika životního prostředí ve vztahu k EVVO 
(publikace Ročenka Praha ŽP, rozvoj Portálu ŽP apod. /
rozpočet OCP MHMP/)

983 646 Kč 738 792 Kč 714 360 Kč

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.

** Včetně výukových a vzdělávacích programů pro školy (dříve zajišťovány prostřednictvím zakázek).

Zdroj: OCP MHMP, SML MHMP, SVC MHMP
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Tab. E5.3.2: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2009–2013 [Kč]

2009 2010 2011 2012 2013

AP KK EVVO 6 984 169 Kč 6 848 683 Kč 9 000 000 Kč 10 800 000 Kč 8 344 664 Kč

Provoz středisek ekologické 
výchovy HMP (SEV Toulcův 
dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy)

6 174 944 Kč 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)*

6 883 000 Kč  
(67 podpořených 

projektů)

3 213 000 Kč  
(34 podpořených 

projektů)

4 797 710 Kč  
(25 podpořených 

projektů)

4 035 000 Kč  
(26 podpořených 

projektů)

4 277 000 Kč  
(36 podpořených 

projektů)

Celoměstské programy pod-
pory vzdělávání na území hl. 
m. Prahy (oblast EVVO)*

120 000 Kč  
(2 podpořené 

projekty)

250 000 Kč  
(3 podpořené 

projekty)

308 100 Kč  
(4 podpořené 

projekty)

116 000 Kč  
(2 podpořené 

projekty)**

72 000 Kč  
(2 podpořené 

projekty)

Celoměstské programy pod-
pory využití volného času 
dětí a mládeže na území hl. 
m. Prahy (oblast EVVO)*

95 000  
(4 podpořené 

projekty)

125 000  
(5 podpořených 

projektů)

220 000 (6 
podpořených 

projektů)

180 000  
(6 podpořených 

projektů)

75 000  
(6 podpořených 

projektů)

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.

** 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, SMS 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 sprá-
vy, ziskových a neziskových organizací. Místní Agendy 21 naplňují v lokálním měřítku tzv. Agendu 21, která je 
globálním programem pro udržitelný rozvoj, přijatým na Světovém summitu OSN 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. 1. 2012 č. 30 Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020 
a Akční plán pro období 2012–2013. Aktuálně platným je Akční plán na období 2016–2018 schválený usnesením 
Vlády č. 312 ze dne 11. 4. 2016.

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 (viz http://www1.cenia.cz/www/ma21, resp. http://ma21.cenia.cz).

Ke konci roku 2016 bylo v Databázi MA 21 oficiálně zaregistrováno 162 municipalit a ostatních subjektů, z toho 
138 obcí (7 statutárních měst, 81 obcí, 50 malých obcí), 6 krajů, 9 mikroregionů, které realizují místní Agendy 21, 
místní Akce 21 a podobné projekty a 9 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 byly oficiálně registrovány 2 subjekty, v kategorii B 3 subjekty, v kategorii C 49 subjektů, v kategorii 
D 25 subjektů a v kategorii Zájemci 83 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.

Zdroj: MŽP, CENIA

http://www1.cenia.cz/www/ma21
http://ma21.cenia.cz
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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 2016
Hl. m. Praha jako kraj se oficiálně přihlásilo k principům místní Agendy 21 v roce 2013 vstupem do asociace Ná-
rodní síť Zdravých měst České republiky a přijetím Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha“ (usnesení Za-
stupitelstva hl. m. Prahy č. 30/93 ze dne 20. 6. 2013). Odpovědným politikem Projektu Zdravý kraj byl v roce 2016 
radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení. V rámci Magistrátu hl. m. Prahy pracoval koordinátor projek-
tu. Hlavními aktivitami v této oblasti v roce 2016 byla realizace dotačního programu pro městské části. V rámci 
prohloubení systémové spolupráce hlavního města Prahy s jednotlivými městskými částmi v oblasti místní Agen-
dy 21 bylo městským částem v roce 2016 umožněno požádat hl. m. Prahu o poskytnutí účelových neinvestičních 
finančních prostředků na realizaci projektů na místní úrovni v oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Celkem 
bylo podpořeno 28 projektů v celkové sumě 1 941 000 Kč.

V roce 2016 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 17 městských částí hl. m. Prahy. V kategorii C byla evidována MČ 
Praha 7, MČ Praha 8, MČ Praha 12, MČ Praha 13, MČ Praha 14, MČ Praha 18, MČ Praha 20, MČ Praha 21, MČ Praha 
– Dolní Počernice, MČ Praha – Libuš a MČ Praha – Slivenec. V kategorii D byla evidována MČ Praha 4 a MČ Praha 
10 a v kategorii Zájemci byly evidovány MČ Praha 5, MČ Praha 15, MČ Praha 22 a MČ Praha – Troja. Každá z těchto 
kategorií má měřitelné ukazatele, kterými lze hodnotit úroveň procesu MA 21 v dané municipalitě (v kategorii A 
ani v kategorii B nebyly v roce 2016 registrovány žádné městské části hl. m. Prahy).

Tab. E6.1.2 Praha a místní Agenda 21 v roce 2016

Kategorie Městská část

C

Praha 7, www.praha7.cz

Praha 8, www.praha8.cz

Praha 12, www.praha12.cz

Praha 13, www.praha13.cz

Praha 14, www.praha14.cz

Praha 18, www.praha18.cz

Praha 20, www.praha20.cz

Praha 21, www.praha21.cz

Praha – Dolní Počernice, www.praha-dolnipocernice.cz

Praha-Libuš, www.praha-libus.cz

Praha-Slivenec, www.praha-slivenec.cz

D
Praha 4, www.praha4.cz

Praha 10, www.praha10.cz

Zájemci

Praha 5, www.praha5.cz

Praha 15, www.praha15.cz

Praha 22, www.praha22.cz

Praha-Troja, www.mctroja.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.praha8.cz
http://www.praha12.cz
http://www.praha13.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.praha-slivenec.cz
http://www.praha4.cz
http://www.praha10.cz
http://www.praha5.cz
http://www.praha15.cz
http://www.praha22.cz
http://www.mctroja.cz
http://ma21.cenia.cz
http://portalzp.praha.eu/ma21
http://portalzp.praha.eu/ma21
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Zdroj: CENIA
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E7 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.

E7.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V PRAZE (IOŽIP)
Hl. m. Praha má dlouholetou tradici v oblasti soustřeďování, zpracování a poskytování informací o životním 
prostředí. Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) soustřeďuje a zpracovává údaje o vybraných 
složkách životního prostředí. Cílem systému IOŽIP je: 

 • shromažďování a zpracování dat o stavu jednotlivých faktorů životního prostředí v Praze pořizovaných růz-
nými 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 Odbor informatiky MHMP, 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 2016 tato elektronická zpráva o životním prostředí v Praze 
a sada různých webových aplikací (Portál ŽP, Atlas ŽP aj.).

Nová koncepce IOŽIP (2009) a její realizace v roce 2016

V roce 2009 byla zpracována nová koncepce dalšího rozvoje systému. Podrobné informace ke koncepci byly 
prezentovány v ročence Praha životní prostředí 2009. V roce 2016 probíhal dílčí rozvoj existujících částí infor-
mačního systému v souladu s přijatou koncepcí.

Hlavní informační výstupy systému IOŽIP, rekapitulace 

Nejznámějším publikačním výstupem ze systému se stala tato 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 respektováním 
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 ver-
ze (od verze 2010 do 2013 v dvojjazyčné podobě v rozsahu cca 60 stran, od verze 2014 odděleně v české a ang-
lické mutaci v rozsahu cca 20 stran) a přílohou tištěné ročenky bylo (do vydání 2013) CD s celou sadou informač-
ních výstupů (detailní CZ, stručná CZ + EN, leták CZ + EN) a také propagační leták („miniročenka“) v elektronické 
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podobě. Vydání od roku 2014 jsou doplněna mapovou přílohou v elektronické verzi. Podrobné verze za rok 2014 
a roky následující jsou připravovány pod názvem Elektronická zpráva o stavu životního prostředí v Praze v roce.

Od roku 1997 do roku 2008 bylo vydáno sedm CD/DVD Praha životní prostředí, které v každém vydání obsaho-
valy poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), případně další 
specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motý-
li, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, Datové a informační zdroje (ÚEP) aj.

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 vytvo-
řeny tematické informační výstupy na internetu.

Od roku 2002 do roku 2014 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 životním prostředí v Praze (faktografie z ročenek, informace z odborů MHMP, mapy, databáze, monitoring 
ovzduší, aktuality, odkazy aj.). V letech 2009 a 2010 byla v rámci stránek ENVIS připravena řada tematických díl-
čích 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 
životního prostředí hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu), který je součástí portálové rodiny hl.m. Prahy. Součástí Por-
tálu životního prostředí byly v roce 2016 aplikace Kalendář akcí v životním prostředí a EVVO (včetně mapové ver-

Obr. E.7.1: Schéma Informačního systému o životním prostředí (IOŽIP) v Praze

Zdroj: OCP MHMP

http://envis.praha-mesto.cz
portalzp.praha.eu
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ze), databáze ekologických výukových programů pro školy (EVP), aplikace Aktuální informace o kvalitě ovzduší 
v Praze a nově aplikace Produkce komunálních odpadů v Praze.

Server Pražská příroda na adrese http://www.praha-priroda.cz/ obsahuje komplexní informace o pražské přírodě, 
rybnících, lesích, naučných stezkách nebo zvláště chráněných území. 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 na adrese http://www.geoportalpraha.cz/cs/
atlas-zivotniho-prostredi obsahující množství map s připojenými údaji z databází, zpracovaný jako interaktivní 
aplikace GIS. Atlas životního prostředí byl zveřejněn na webu již v roce 1999. Od roku 2010 probíhala postupná 
příprava nového Atlasu životního prostředí (Mapového portálu životního prostředí) coby nástupce původního 
Atlasu. Atlas životního prostředí 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 monitorovací a in-
formační systém (http://www.premis.cz), které od konce 90. let poskytují operativní údaje o kvalitě ovzduší, hyd-
rologických poměrech, meteorologických podmínkách i další informace (upozornění, výstrahy), převážně ve 
vazbě na systémy ČHMÚ. V rámci přípravy a následného zprovoznění nového Portálu životního prostředí byla 
v roce 2014 zahájena postupná integrace vybraných částí systému PREMIS do nového systému formou dílčích 
modulů zařazených v jednotlivých rubrikách (Ovzduší, Voda). V roce 2016 došlo k ukončení provozu systému 
PREMIS ve stávající podobě.

Systém IOŽIP se neobejde ani bez výstupů dalších specifických projektů zaměřených na modelování složek 
životního prostředí (ovzduší, hluk) a inventarizaci potřebných vstupních údajů. Například hodnocení kvality 
ovzduší s využitím modelových výpočtů (ATEM), aktualizace a správa údajů o zdrojích znečišťování ovzduší  
(REZZO), zpracování výpočtové Hlukové mapy apod. Mezi těmito projekty jsou datové i technologické vazby, 
výstupy jsou pak prezentovány v ročence i v Atlasu životního prostředí.

http://www.praha-priroda.cz/
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://www.premis.cz
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F1 INFORMAČNÍ ZDROJE A KONTAKTY
V elektornické zprávě jsou využity údaje z cele řady organizací, jejich publikací, informačních systémů a zejména 
stále narůstajícího množství informací veřejně vystavených na internetových stránkách. Vedle adres uvedených 
v textu ročenky uvádíme v této kapitole přehled adres internetových stránek vybraných organizací, které posky-
tují či zpracovávají údaje o životním prostředí, nebo mají jinou souvislost s problematikou města. Výčet organi-
zací 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://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html

Portál hlavního města Prahy http://www.praha.eu

Životní prostředí 

Portál životního prostředí hl. m. Prahy  
(komplexní informace, včetně publikací o životním prostředí)

http://portalzp.praha.eu

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

http://www.geoportalpraha.cz

Web Pražská příroda http://www.praha-priroda.cz

Web Čistou stopu Prahou http://www.cistoustopou.cz

Geoportál hl. m. Prahy http://www.cistoustopou.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/energetika

Informace k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě 
(EVVO)

http://ekovychova.praha.eu 
http://portalzp.praha.eu/evvo
https://www.facebook.com/EVVOPraha/  

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

Zdroj: OCP MHMP

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
http://www.praha.eu
http://portalzp.praha.eu
http://www.geoportalpraha.cz
http://www.praha-priroda.cz
http://www.cistoustopou.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

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

Zdroj: OCP MHMP

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.lhmp.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.pid.cz

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy www.iprpraha.cz

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. www.tsk-praha.cz

Zdroj: OCP MHMP

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 inspekce životního prostředí www.cizp.cz

Český hydrometeorologický ústav www.chmi.cz

Český statistický úřad 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 

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

Zdroj: CI2, o. p. s.

www.lhmp.cz
www.pid.cz
http://www.iprpraha.cz
www.tsk-praha.cz
http://www.cenia.cz
http://issar.cenia.cz


Praha – Životní prostředí 2016

F1 INFORMAČNÍ ZDROJE, KONTAKTY

300

Tab. F1.5: Nestátní neziskové organizace
Agentura Koniklec, o. p. s. koniklec.cz

AGNES, občanské sdružení www.agnes.cz

ARNIKA ekologické sdružení
arnika.org
arnika.org/praha

BEZK, z. s.
www.bezk.cz
www.ekolist.cz

CEMC – České ekologické manažerské centrum www.cemc.cz

Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz

Centrum pro dopravu a energetiku 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 zpravodajstvi.ecn.cz

Ekocentrum Koniklec www.ekocentrumkoniklec.cz

Ekocentrum Podhoubí www.podhoubi.cz

Ekodomov, z. s. www.ekodomov.cz

EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie www.ekowatt.cz

Nadace Neziskovky.cz, o. p. s. www.neziskovky.cz

Klub ekologické výchovy (KEV) kev.ecn.cz

Nadace Partnerství www.nadacepartnerstvi.cz

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) www.zdravamesta.cz

Pražské matky www.prazskematky.cz

Oddíly Mladých ochránců přírody www.mopici.cz

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina www.pavucina-sev.cz

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s. www.svn.cz

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) www.stuz.cz

TEREZA, vzdělávací centrum www.terezanet.cz

Toulcův dvůr – Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy www.toulcuvdvur.cz

Zelený kruh www.zelenykruh.cz

Zdroj: CI2, o. p. s.

http://koniklec.cz
http://arnika.org
http://arnika.org/praha
http://www.bezk.cz
http://cde.ecn.cz
http://www.ci2.co.cz
http://zpravodajstvi.ecn.cz
http://kev.ecn.cz
http://www.prazskematky.cz
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Tab. F1.6: Pracoviště MHMP a úřadů městských částí Praha 1 – 22 v oblasti životního prostředí (stav k 12/2018)
Organizace, adresa Pracoviště, vedoucí Telefon, 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
hana.vanova@praha1.cz

Úřad městské části Praha 2
nám. Míru 20, Praha 2, 120 39

odbor životního prostředí
Ing. Simona Mullerová

tel.: 236 044 209
simona.mullerova@p2.mepnet.cz

Úřad městské části Praha 3 
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 130 85
Olšanská 7, Praha 3, 130 00 (OOŽP)
Havlíčkovo nám. 9, 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. 222 116 385
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, 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
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
dcharvatova@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
Mgr. Jindřiška Ziaťková

tel.: 222 805 743
jindriska.ziatkova@praha8.cz
Zelená linka OŽP – 800 550 222

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, vedoucí odd. životního 
prostředí

tel.: 283 091 351
moravekp@praha9.cz
tel.: 283 091 352 (ved. odd. ŽP)
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
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
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
tatai.ivan@praha12.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 1072/1973, Praha 9 – Čer-
ný most, 198 21

odbor dopravy a ochrany prostředí
Ing. Markéta Adámková

tel.: 225 295 325
marketa.adamkova@praha14.cz

Úřad městské části Praha 15
Boloňská 478/1, Praha 10, 109 00

odbor životního prostředí
Mgr. Zuzana Venclíková

tel.: 281 003 310
Zuzana.Venclikova@praha15.cz  

mailto:simona.mullerova%40p2.mepnet.cz?subject=
mailto:martink%40praha3.cz?subject=
mailto:jan.zeman2%40praha5.cz?subject=
mailto:dcharvatova%40praha6.cz?subject=
mailto:vyskocilm%40praha11.cz?subject=
mailto:tatai.ivan%40praha12.cz?subject=
mailto:marketa.adamkova%40praha14.cz?subject=
mailto:Zuzana.Venclikova%40praha15.cz?subject=
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Organizace, adresa Pracoviště, vedoucí Telefon, e-mail

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 

tel.: 234 128 260
lenka.bohmova@praha16.eu
tel.: 234 128 264
lenka.hubnerova@praha16.eu
tel.: 234 128 430

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
Mgr. David Zlatý

tel. : 235 300 634
david.zlaty@praha17.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
jana.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
Vera_Bidlova@pocernice.cz 

Úřad městské části Praha 21
Staroklánovická 260,
Praha 9 – Újezd n.Lesy, 190 16

odbor životního prostředí a dopravy
Mgr. Tomáš Svoboda

tel.: 281 012 984
tomas.svoboda@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
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.

Zdroj:  OCP MHMP

mailto:david.zlaty%40praha17.cz?subject=
mailto:jana.kaparova%40letnany.cz?subject=
mailto:blanka.pokorna%40kbely.mepnet.cz?subject=
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Tab. F1.7 : Další vybraná pracoviště pro problematiku životního prostředí v Praze
Organizace/ pracoviště, adresa Vedoucí pracovník Telefon, e-mail

Hygienická stanice hlavního města Prahy 
se sídlem v Praze
Rytířská 12, p. s. 203, Praha 1, 110 01 
(ústředí a působnost pro Prahu 1)

MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele 

tel.: 296 336 700
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i 
http://www.hygpraha.cz/ 

Odbory na detašovaných pracovištích:

Odbor hygieny práce
Rybalkova 39, Praha 10, 101 00 

Ing. Václav Krýsa
ředitelk odboru

tel.: 271 087 100
vaclav.krysa@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Odbor hygieny dětí a mladistvých
Měšická 646/5, Praha 9, 190 00

Ing. Anna Füleová
ředitelka odboru

tel.: 281 000 427
anna.fuleova@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Pobočky:

Pobočka Centrum
Dukelských hrdinů 11, Praha 7, 170 00 
(působnost: Praha 2, 3, 7)

tel.: 233 087 720
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Pobočka Sever
Měšická 646, Praha 9, 190 00 
(působnost: Praha 8, 9)

tel.: 286 883 001
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Pobočka Jih
Němčická 8/1112, Praha 4, 142 00 
(působnost: Praha 4)

tel.: 241 010 346                                     
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Pobočka Východ
Rybalkova 293/39, Praha 10, 101 00
(působnost: Praha 10)

tel.: 271 087 144, 
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Pobočka Západ
Dukelských hrdinů 11, Praha 7, 170 00
(působnost: Praha 5)

tel.: 257 000 820
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Pobočka Severozápad
Nechanského 1/590, Praha 6, 160 00
(působnost: Praha 6)

tel.: 235 365 828,                        
podatelna@hygpraha.cz
ID datové schránky: zpqai2i

Česká inspekce životního prostředí

Pracoviště, adresa Telefon, e-mail

ČIŽP – Oblastní inspektorát Praha
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 Dejvice

tel.: 233 066 111
podatelna@cizp.cz
ID datové schránky: 4dkdzty

vaclav.krysa@hygpraha.cz
mailto:podatelna%40hygpraha.cz%0D?subject=
mailto:anna.fuleova%40hygpraha.cz?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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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
Audolenská Vendula MHMP E5.1 Mach Jaroslav MHMP D3.3
Balejová Magdaléna Povodí Vltavy B2.1.3 Machálek Pavel ČHMÚ B1.2

Bäumelt Vít ČHMÚ
B1.3.2, B1.3.4, 
B1.3.5

Maratová Jana
MHMP B3.4

Bednář Ivan MHMP B3.3 Ochecová Pavla MHMP B4.2
Brzáková Jitka ČHMÚ B2.1.2 Pavlíčková Dana PVS B2.3.1, B2.3.2
Cibulková Jana MHMP E4.1 Polák Radim MHMP B4.2
Cihlová Leona ČIŽP B2.4 Polanská Jitka MHMP B1.4.3
Češková Pavla MHMP B3.4 Pospíšil Pavel MHMP B2.4
Čuřík David MHMP E1 Puklová Vladimíra SZÚ C3, C4.2
Dědečková Alice MHMP B3.4 Pytl Ondřej MHMP B2.5
Doubrava Jiří MHMP D2.2 Rom Jiří MHMP B3.4.5
Dvořák Zbyněk ČIŽP B4.3 Rosypalová Hana PVS B2.3.3
Exner Jindřich MHMP E6.1.2 Saifrt Václav MHMP E5.3
Frantík Dan MHMP B3.4.3 Sehnal Tomáš MHMP B3.2

Holý Petr MHMP
E2.2.1, E5.1, 
E5.2, E5.3

Schovánková Jana
ČHMÚ B1.3.1, B1.3.3

Hricko Ondřej MHMP B4.1 Smejtek Lubor MHMP B3.3

Hykyšová Soňa Letiště Praha B5.3
Stach Jiří

MHMP
A1, E2, E5.1, 
E5.3, E6.1.2, E7

Chadrabová Lucie MHMP D3.5 Sýkora Petr PVK B2.2.1, B2.2.2
Janáková Zlatuše MHMP E5 Škáchová Hana ČHMÚ B1.4
Janda Lukáš MHMP B4.2 Štefková Milena MHMP B3.3
Janovičová Jitka MHMP E5.1 Švecová Milada E5
Jaroš Jiří MHMP B3.2 Tothová Irena MHMP E4.1
Kačer Jan MHMP B3.4.4 Trtil Dušan PVS B2.2.3
Karel Jan Atem B1.2.3, B1.4.2 Tvrdíková Anna MHMP B4.2
Karnecki Jiří MHMP B2.1.3 Úlovcová Pavla MHMP B5.2.3

Kubáková Ivana IPR Praha B3.2
Václavík Michal

CI2
A2, A3, B2.1.1, 
B5.1, D2.1, D3, 
E6, F

Kuběnová Markéta MHMP B4.2 Vácha Dušan ČIA B1.2.4
Kudrna Karel ÚZIS C2 Zelenková Jaroslava HS MHP C4.1
Kulhánková Anna MHMP B4.2 Zeman Miroslav MHMP D2.2
Libová Tereza MHMP E2.2.1 Zuláková Aza MHMP E4.2
Loudilová Lada ČSÚ C1, D1, E3 Zusková Ilona ČHMÚ B1.1
Loulová Zuzana ČÚZK B3.1 Žižková Barbora MHMP B4.1
Ložek Vojen AOPK ČR B3.4.5



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

PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2014, MHMP, 2016

PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2015, MHMP, 2017

PRAHA – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / PRAGUE – ENVIRONMENT 2016, MHMP, 2018

Pozn.: Publikace od vydání 2014 zahrnují kromě podrobné Elektronické zprávy o stavu a vývoji ŽP v Praze (v PDF formátu, v rozsa-
hu cca 300 stran) dále informační brožuru pro veřejnost v rozsahu 20 stran s mapovou přílohou (v tištěné i elektronické podobě, 
brožura v české i anglické mutaci).



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

Praha životní prostředí, Vybrané údaje 2015 – Mapy, MHMP, 2017

Praha životní prostředí, Vybrané údaje 2016 – Mapy, MHMP, 2018

Ochrana přírody a krajiny v Praze 2017, MHMP, 2017

Ochrana přírody a krajiny v Praze 2018, MHMP, 2018

Nakládání s komunálním odpadem v Praze 2017, MHMP, 2017

Nakládání s komunálním odpadem v Praze 2018, MHMP, 2018

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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