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111 ―  Geologie

Geologické poměry
Geologický vývoj v  oblasti hl. m. Prahy probíhá téměř tři 

čtvrtě miliardy let, od starohor až po současnost, a tomu odpovídá 
i pestrost horninového podloží. Území bylo třikrát zaplaveno mo-
řem, na jehož dně se ukládaly bohaté vrstvy sedimentů, mezitím 
zase vystupovalo, když horotvornými procesy vznikala pohoří. 

Řešené území leží ve střední části Českého masivu a spadá 
do oblasti tepelsko-barrandienské. Nejstarší geologický podklad 
území Prahy tvoří na severozápadě a  jihozápadě svrchní prote-
rozoikum. Mladší paleozoikum je zastoupeno ordovikem, silurem 
a  devonem. Paleozoické uloženiny byly zvrásněny do úzkého 
brachysynklinoria protaženého ve směru JZ–SV, kde nejstarší 
horniny vystupují na okrajích a  nejmladší uprostřed struktury. 
Pravidelnost uložení je porušena příčnými a  podélnými poru-
chami (pražský zlom, šárecký zlom, závistský přesmyk). Křída – 
dnešní rozšíření křídových sedimentů na území Prahy je výsled-
kem terciérní a  kvartérní denudace. Proto se zde zachovaly jen 
horniny mořského a sladkovodního (příp. brakického) cenomanu 
a spodního a středního turonu. Terciér – terciérní sedimenty jsou 
v zájmovém území zastoupeny uloženinami řazenými k miocénu 
a pliocénu. Kvartér je zastoupen pleistocenními a holocenními se-
dimenty. Značný význam, co do rozsahu i mocnosti, mají na území 
Prahy antropogenní uloženiny. Jejich ukládání je spojeno zejména 
se stavební a těžební činností.

Hydrogeologické poměry
Území Prahy leží v  severní části barrandienského prote-

rozoika a  paleozoika, tvořeného sedimentárními komplexy se 
střídajícími se křemenci, pískovci, drobami, vápenci a břidlicemi. 
Oba komplexy patří k  zvrásněným hydrogeologickým struktu-
rám. Na vyvýšeninách jsou denudační zbytky svrchnokřídového 
pokryvu, kde pískovce mají průlinovo-puklinovou propustnost 
a nadložní slínovce a  jílovce mají funkci regionálního izolátoru. 
Podložní horniny proterozoika a paleozoika mají puklinovou pro-
pustnost. Fluviální sedimenty teras a údolní nivy Vltavy a jejích 
přítoků mají průlinovou propustnost. 

V  kvarterních sedimentech, jako např. v  údolní nivě 
Vltavy, je rychlost proudění podzemní vody závislá na spádu hla-
diny povrchové vody, na zrnitostním složení štěrků a písků, popř. 
na přítomnosti jílových poloh. Původní roční – sezonní režim hla-

diny mělké podzemní vody je vyrovnaný v důsledku přehradních 
stupňů. Zásadní je pro rychlost pohybu hodnota koeficientu filtra-
ce, což je rychlost proudění při jednotkovém spádu. V křídových 
pískovcích mořského cenomanu je podzemní voda mírně napja-
tá a při výchozech je na nepropustném podloží drénována, např. 
na Strahově, Bílém Beránku a  Vidouli. V  ordovických břidlicích 
a křemencích je podzemní voda vázána na puklinový systém, kde 
prakticky stagnuje. Dlouhodobý specifický odtok podzemní vody 
se odhaduje na 0‚5 až 1 l/s.km2.

Podzemní vody v proterozoickém a paleozoickém puklino-
vém systému mají různou celkovou mineralizaci, od několika de-
sítek mg/l do několika g/l. Většinou jde o Ca-CO4 typ, nebo různé 
typy přechodné a smíšené s různým obsahem iontů hydrogenkar-
bonátů, popř. vyššími obsahy antropogenních chloridů a  jiných 
složek stejného původu. Podzemní vody podobného chemického 
složení jsou i v křídových pískovcích. Mineralizace je obvykle do 
1‚5 g/l, častější je typ Ca-HCO3 a rovněž i vyšší obsahy iontů žele-
za. Křídové sedimenty jsou po antropogenní stránce zranitelnější, 
zvláště v  partiích při výchozech. V  kvartérních sedimentech od 
soutoku Berounky s  Vltavou jsou typické smíšené a  přechodné 
typy Ca-HCO3-SO4. Obvykle mají vyšší obsahy iontů železa a man-
ganu a pro pitné účely vyžadují úpravu. Tyto vody jsou antropo-
genně velmi zranitelné nejen nečištěným odpadem z  průmyslo-
vých závodů, ale i netěsnostmi kanalizační soustavy.

Hladina podzemních vod se v  současné době pohybuje 
v rozmezí 55 až 75 % dlouhodobého průměru. V rámci státní sítě 
kontroly jakosti podzemních vod jsou na území hlavního města 
Prahy sledovány 2 objekty podzemních vod, na kterých jsou ode-
bírány celkem čtyři vzorky ročně, lokální překročení normativů 
bylo zjištěno u chloridů. Jakost podzemních vod na území Prahy 
zpravidla nevyhovuje normám pro pitnou vodu. 

Inženýrsko-geologické poměry
Z  hlediska regionálního inženýrsko-geologického dělení 

patří území Prahy ke dvěma regionům:
 ― regionu nemetamorfovaného předvariského podkladu,
 ― regionu křídových pánví

Region nemetamorfovaného předvariského podkladu je 
zastoupen subregionem barrandienu, který tvoří zpevněné sedi-
mentární horniny proterozoika a paleozoika. Subregion České kří-
dové tabule je zastoupen sladkovodními a  mořskými sedimenty 
cenomanu a  turonu, které leží diskordantně na starším zvrásně-
ném podkladu. Podle litologického charakteru jednotlivých hor-
ninových a genetických typů je možné v území vyčlenit 15 rajonů.

Vhodnost území k  zástavbě bývá obvykle hodnocena ze-
jména podle únosnosti základové půdy. Podle těchto kritérií se 
vyčleňují 3 rajony podle vhodnosti pro zástavbu:

 ― Rajon vhodný k zástavbě tvoří území, kde vhodná a únosná 
základová půda leží v hloubce do 2 m pod terénem. Je 
zde možné zakládat i náročné objekty bez zvláštních 
technických opatření a zvýšených nákladů. K rajonu patří 
území s výskytem flyšoidních hornin, pleistocenních 
říčních teras a písčitých sedimentů, kde hladina podzemní 
vody neovlivňuje založení objektů.

 ― Rajon podmínečně vhodný k zástavbě tvoří území, 
kde je únosná a vhodná základová půda v hloubce 
větší než 2 m, nebo kde horniny a zeminy mají nižší 
únosnost, případně je hladina podzemní vody nad 
úrovní základové spáry objektů. Nenáročné objekty lze 
zakládat při využití jednotlivých technických opatření 
bez výrazného zvýšení nákladů. Náročné objekty je nutné 
zakládat ve větší hloubce nebo hlubinně. Jde převážně 
o území, kde jsou vyvinuty silně zvětralé a zvětralé slabě 
metamorfované horniny, dále pískovcovo-slepencové, 
jílovcovo-prachovcové, pyroklastické a magmatické 
a vápencovo-dolomitické horniny, eolické písky, eolické 
spraše, polygenetické sprašové sedimenty, deluviální, 
deluviofluviální a eolicko-deluviální písčité sedimenty.

 ― Rajon málo vhodný k zástavbě zahrnuje území s výskytem 
náplavů nížinných toků, heterogenních navážek odpadů 
a násypů, včetně území s hladinou podzemní vody mělko 
pod terénem. Výstavba je zde možná pouze po podrobném 
inženýrsko-geologickém a geotechnickém průzkumu, 
zpravidla za použití technicky i finančně náročnějších 
způsobů zakládání a odvodňování stavební jámy. Výstavba 
v tomto rajonu představuje zpravidla zvýšené náklady na 
komplexní průzkumné práce i na vlastní zakládání, což má 
vliv na celkovou ekonomiku stavby. 

112 – Geomorfologie 

Geomorfologické poměry
Území Prahy se nachází ve střední části České vysočiny, 

převážně v  oblasti Poberounské soustavy; menší část na severo-
východě je součástí České tabule. Pro rozhodující část území, více 
než 4/5, je typický plochý až mírně zvlněný reliéf, který svými re-
lativně malými výškovými rozdíly dodává většině území celkově 
plošinný ráz. Původní parovina zvolna klesá směrem od jihozápadu 
k severovýchodu k širokému úvalu Labe. Dnešní charakteristickou 
morfologii vlastního území centrální Prahy pak ovlivnila především 

erozní a akumulační činnost Vltavy a jejích přítoků během posled-
ního milionu let, kdy v  okolní parovině Pražské plošiny vznikla 
Pražská kotlina se skalními stěnami a strmými svahy. Pražská kot-
lina je poměrně úzká sníženina s rozšířením v místě Holešovického 
meandru; nejsevřenější je Vltava v místě vtoku, respektive odtoku 
z  Prahy. Morfologická členitost Prahy je poměrně značná, v  jejím 
geomorfologickém utváření nápadně kontrastuje plošinný reliéf 
nejvýše položených míst s hluboce zaříznutými údolími Vltavy a je-
jích přítoků. Nejčlenitější reliéf vznikl na levém břehu Vltavy, kde 
hluboce zaříznuté potoky vytvořily řadu protáhlých výběžků leckdy 
končících až prudkými svahy v  Pražské kotlině. Výškové rozpětí 
v Praze dosahuje 224 m, a to na relativně malém území. Nejvyšším 
místem je zarovnané návrší jihozápadně od Zličína s nadmořskou 
výškou 399 m. Nejnižším místem (177 m n. m.) je hladina Vltavy 
v  místě, kde na severním okraji Prahy v  Suchdole opouští území 
hlavního města. 

Vyvýšené plošiny na obou březích Vltavy představují zbytky 
starých zarovnaných povrchů, níže položené pak akumulační povr-
chy říčních teras. K nejstarším a nejvyšším plošinám patří křídové 
plošiny v západní části území – Ruzyně, Přední Kopanina, Lysolaje 
s výškou 360 až 390 m n. m. Vyvinuly se na paleozoických a křído-
vých horninách a mírně se sklánějí směrem k severu. Nejrozsáhlejší 
plošina zarovnaného povrchu se vyvinula na svrchnokřídových 
opukách v Praze–Ruzyni. Plošiny na pravém břehu Vltavy založe-
né vesměs na proterozickém podkladě jsou nižší – Chodov a Libuš 
300–320 m n. m., Průhonice a Kolovraty 290–320 m n. m. Jedinou, 
poměrně plošně rozsáhlou akumulační plošinou je pliocenní 
Zdibská plošina (290–310 m n. m.). Na pravém břehu je význam-
ná plošina pokrytá mocným eolickým pokryvem v prostoru Satalic, 
Letňan, Čakovic a Vinoře s nadmořskou výškou 260 až 280 m n. m. 

Mimo plošiny zarovnaných povrchů a  hluboce zaříznutá 
údolí vodních toků jsou na území Prahy významnými prvky reliéfu 
útvary podmíněné geologickou stavbou podloží. V místech výskytu 
odolnějších proterozoických a  staropaleozoických hornin vynikají 
výrazné strukturní hřbety a suky. Jejich tvar a velikost jsou závis-
lé na strukturně-tektonických poměrech a  stupni denudace relié-
fu. Tyto útvary se váží především na buližníky, spility, křemence, 
diabasy a  vápence. Morfologicky se zřetelně projevují především 
v  silněji denudovaných územích a  údolích v  tektonicky členitém 
území podél pražského zlomu. Sledují zpravidla barrandienský 
zlom a souvisí se strukturními a tektonickými poměry. Místy výraz-
ně ovlivnily vývoj, směr a tvar údolí, jako příklad lze uvést Vltavu, 
Radotínský potok, Šárecký potok, Rokytku a Botič. 

Nejvýraznějšími strukturními hřbety se vyznačuje Turská 
plošina na severu Prahy s  buližníkovým útvarem Ládví, zveda-
jícím se o 30 až 50 metrů nad okolní terén. Kromě Ládví (359 m 
n. m.) se zde nacházejí ještě další buližníkové suky – Velká skála 
(314 m n. m.), Kozí hřbety (304 m n. m.) a Kamýk (320 m n. m.). 
Další výrazné strukturní hřbety lemují také údolí Šáreckého potoka. 
Hřbítky a suky z ordovických křemenců a zčásti silurských diabasů 
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jsou typickým rysem reliéfu Motolského potoka. Plošně rozsáhlé 
strukturní hřbety z ordovických křemenců vystupují také v severní 
části Prahy mezi Žižkovem a Hloubětínem. Na zvrásněných devon-
ských a silurských vápencích vznikly výrazné hřbety také v údolí 
Radotínského potoka. 

Vltava je hydrografickou osou území města a  tvoří také jeho 
erozní bázi. Její výrazné a místy hluboce zaříznuté údolí přetíná v ji-
ho-severním směru struktury barrandienských hornin. Na nich se na-
cházejí časté skalní výchozy i rozsáhlé skalní partie, které na mnoha 
místech ještě zvýrazňují kamenolomy. V Pražské kotlině má vltavské 
údolí nesouměrný příčný profil s příkrým a vyšším levobřežním sva-
hem a mírnějšími pravobřežními svahy, kde jsou dobře patrné kvartér-
ní říční terasy. Přítoky Vltavy a Berounky se zařezávají do podložních 
hornin a  vytvářejí hluboká kaňonovitá údolí se zvětšeným sklonem 
dna  – Karlický potok, Švarcava, Radotínský potok, Dalejský potok, 
Šárecký potok, Únětický potok, Rokytka apod. V nivách těchto potoků 
se často zachovala koryta v podobě blízké přírodě a ve stopě člověkem 
neupravené nebo jen minimálně korigované.

Celkový plochý ráz reliéfu zvýrazňují akumulace třetihor-
ních sedimentů – písků a štěrků a čtvrtohorních uloženin – říčních 
teras a  údolních niv. V  reliéfu se také výrazně uplatňují eolické 
akumulační tvary, zejména pak sprašové pokryvy, které kopírují 
a změkčují původní reliéf a navíc působí jako konzervační prvek.

V  recentní době morfologii města zásadně přeměnila čin-
nost člověka. Nevýznamnější zásahy do reliéfu souvisejí především 
s těžbou stavebních materiálů, s ukládáním navážek a se zásahy do 
koryt vodních toků, jejichž důsledkem jsou rozsáhlé změny v nivě 
Vltavy i jejích přítoků. → MAPA / 112.1

 Geodynamické jevy
Územně analytické podklady hlavního města Prahy se zabý-

vají také základními geodynamickými jevy vyskytujícími se na ře-
šeném území. Pozornost byla věnována lokalitám postiženým nebo 
ohroženým sesouváním, pozemkům na strmých svazích, okrajích 
strží a starých lomů a poddolovaným územím.

Sesuvy a jiné nebezpečné svahové deformace
Obsahem vrstvy je lokalizace výskytu sesuvů a ostatních ne-

bezpečných svahových deformací. Jde o staré i recentní gravitační 
pohyby zemského povrchu, zejména o ty, které mohou být z lidské-
ho hlediska určitým způsobem nebezpečné. V případě malého ploš-
ného rozsahu vzhledem k  měřítku mapového podkladu je obrys 
nahrazen bodem. V datové části je uvedena mj. klasifikace druhu 
svahové deformace, její stupeň aktivity, provedené sanace ap.

Pro vznik svahových pohybů jsou v Praze příznivé podmín-
ky zejména podél okrajů křídových plošin, kde geologické a hyd-
rogeologické poměry dávají předpoklad vzniku sesuvů či dokonce 
skalních řícení. Pevné, propustné křídové pískovce a slínovce zde 
leží na relativně měkkém podloží, tvořeném buď jílovci na bázi 
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křídy, nebo jílovitě zvětralými břidlicemi ordoviku. Voda vyvěra-
jící na bázi pískovců rozmáčí jílovité horniny v  podloží, zhoršuje 
jejich geotechnice vlastnosti, a tím klesá i stabilita svahu. Tento vý-
voj mohou urychlit vibrace způsobené dopravou na komunikacích 
vedených při patách svahů, takže zástavba a dopravní provoz pod 
nimi mohou být ohroženy. Taková místa je třeba pravidelně kont-
rolovat a při zjištění narušení stability včas přistoupit k zabezpečo-
vacím pracím. 

Přirozené svahové pohyby jsou v pražských poměrech dnes 
ojedinělé, častější jsou morfologické formy, které jsou výsledkem 
fosilních procesů. Okraje křídových plošin tvořené kvádrovými pís-
kovci jsou rozpukané systémem vertikálních puklin, podle nichž se 
oddělují od masivu jednotlivé kry, které se zabořují do plastických 
podložních hornin, naklánějí se a posouvají po svahu. Rozpukání 
a rozvolnění pískovců může zasahovat až 200 metrů zpět do plo-
šiny. Okraje křídových plošin by se proto neměly zastavovat, neboť 
zásah do svahu může porušit stávající stabilní poměry. 

Rovněž svahy pod úpatím křídových plošin nejsou trva-
le stabilní. Svahové hlíny tvořené zvětralinou křídových jílovců 
s opukovou a pískovcovou sutí jsou většinou postiženy pomalými 
pohyby plouživého charakteru. Nakloněné a ohnuté stromy, defor-
mované chodníky a pěšiny, posunuté a potrhané zídky a schodiště 
jsou důkazem, že tyto pomalé pohyby stále trvají. 

Dalšími typy svahových pohybů jsou v Praze pohyby vyvo-
lané antropogenními vlivy. Nejznámější je sesuv petřínské stráně, 
který porušil těleso lanové dráhy. V důsledku snížení smykové pev-
nosti, ke kterému došlo nasycením vodou, se do pohybu dostaly 
svahové uloženiny. Rozmáčení způsobila voda přitékající z  neu-
držovaných odvodňovacích štol a voda z netěsností na vodovodní 
a kanalizační síti. Další sesuvy vznikly zpravidla nevhodnými zá-
sahy do svahu nebo podříznutím vrstev konformně ukloněných po 
svahu – například letenská stráň. Ve spraších dochází k sesuvům 
po válcových smykových plochách vlivem rozmáčení z netěsných 
vodovodních nebo kanalizačních soustav. 

Poddolovaná území
Objekty této vrstvy jsou obrysy území, ve kterých byla hlou-

bena nebo ražena hlubinná díla při průzkumu nebo těžbě nerost-
ných surovin. V případě malého plošného rozsahu vzhledem k mě-
řítku mapového podkladu nebo v případě, kdy není známa přesná 
poloha a rozsah, je obrys nahrazen definičním bodem. V datové čás-
ti jsou údaje jako stáří a rozsah díla, povrchové projevy, nebezpečí 
propadání ap. 

Pražské podzemí
V posledních letech se zintenzivnil zájem o městské podze-

mí, protože přirozené i umělé podzemní prostory mohou představo-
vat překážku pro územní plánování a mohou být příčinou propadů 
a řícení budov. Navíc tyto prostory často slouží jako útočiště speci-

fických druhů fauny a flóry. Praha nemá, na rozdíl od řady jiných 
měst srovnatelného stáří, rozsáhlé městské podzemí, ale spíš jen 
soubor menších, navzájem nespojených podzemních objektů nej-
různějšího stáří, které se přesto čas od času projevují na povrchu 
propady jako např. na Proseku a  ve Střešovicích nebo svahovými 
pohyby, jak je tomu na Petříně a Strahově. V současné době Česká 
speleologická společnost eviduje na území města asi 170 větších 
nebo jinak zajímavých objektů speleologického zájmu.

Podzemní prostory můžeme rozdělit do několika skupin, 
jsou to především prostory krasového původu, pseudokrasové 
dutiny, podzemní lomy, vodovodní a  jímací štoly a  nehomogenní 
skupina umělých historických podzemních prostor, jako jsou skle-
py, objekty historické kanalizace, krypty, grotty a objekty původně 
sloužící vojenskému účelu.

S krasovými dutinami se můžeme setkat v celé vápencové 
části Prahy. Jeskyně nebo krasové rozsedliny zaplněné zvětralinami 
mohou zasahovat pod dnešní erozní bázi. V prostoru mezi hlubočep-
ským Jezírkem, lomem pod zrušeným kostelíkem sv. Prokopa a kra-
sovou depresí Bílé rokle existuje pravděpodobně aktivní podzemní 
hydrologický systém, který je nutné respektovat při provádění prací 
ve dnu údolí. Významnější pseudokrasové dutiny jsou vázány na 
sjíždějící okraje křídových plošin. Vyskytují se jako zející otevřené 
pukliny o šířce 10–30 cm (místy i přes 1 m) do vzdáleností nejméně 
50 m od okrajů plošiny. Okraje křídových plošin (Prosek, Strahov, 
Vidoule, Střešovice aj.) by neměly být zatěžovány výstavbou.

Na okrajích křídových plošin na kontaktu propustných 
nadložních pískovců s podložními jílovci vystupuje hlavní křídová 
zvodeň, která byla jímána řadou historických vodovodních štol. Na 
dobré drenáži této zvodně závisí stabilita svahů. Problém je nedoře-
šen zejména v případě Strahovského kláštera, kde kanalizace z roku 
1906 zaslepila starý odvodňovací systém. Rovněž petřínské štoly 
chátrají a předávají část své vodní kapacity svahovým sedimentům, 
což může vést ke svahovým pohybům.

Podzemní dobývání písku bylo rovněž vázáno na okraje 
křídových plošin, zejména v pruhu mezi Libní a Hloubětínem; na 
Strahově a ve Střešovicích sahají podzemní lomy do vzdálenosti ob-
vykle menší než 40–60 m od okrajů plošin a čas od času se projevu-
jí propady a statickým porušením zástavby a komunikací. Složitou 
oblastí je návrší Zlatý kůň mezi autobusovým depem Klíčov a kbel-
ským letištěm, které bylo po dobu jednoho století územím s inten-
zivní těžbou křídového uhlí. Přestože z  této oblasti nejsou známy 
novější propady, je nutné při územním plánování respektovat sta-
rou těžbu. Podobná situace platí i pro severní okraj Červeného vr-
chu, kde v boční rokli pod tramvajovou smyčkou probíhala hlubin-
ná těžba železných rud.

Praha patří mezi města s nejstaršími spádovými vodovody 
vybudovanými na sever od Alp. Již Karel IV. rozhodl o vybudování 
hradního vodovodu, jehož základ tvořily dvě vodovodní větve. Jižní 
větev směřovala od Kajetánky přes Boleslavovu ulici ke Strahovské 
bráně a  do Loretánské ulice. Větev severní jímala prameny pod 

střešovickou nemocnicí, Veleslavínem a Bílou horou. Postupně, jak 
vzrůstaly nároky na vodu, byla prodlužována až k Litovickým ryb-
níkům. Na počátku každé větve byla soustava jímacích štol, které 
sváděly vodu do rybníků, jež sloužily jako rezervoáry, odkud byla 
voda vedena do lokální jímky v historickém objektu. Nejdelší z asi 
10 jímacích štol hradního vodovodu leží v bočním údolí západně od 
Hvězdy a je dlouhá přes 300 m. Většina jímacích štol vznikla v le-
tech 1540–1570 a byla několikrát rekonstruována a prodlužována. 
Většina pražských domů ale byla odkázána na vodu poříční zvod-
ně čerpanou buď přímo z řeky, nebo ze stovek studní. V souvislosti 
s historickými vodovody je třeba také zmínit Rudolfovu štolu, která 
představuje jedno z  nejdůležitějších českých podzemních děl vů-
bec. Spojuje levé nábřeží Vltavy u Štefánikova mostu vedle domku 
správce štoly s vodohospodářským domkem u Šlechtovy restaurace 
ve Stromovce. Zkracovala meandr Vltavy a přiváděla vodu do ryb-
níků ve Stromovce. 

Původní pražská kanalizace není v dobrém stavu. Desítky až 
stovky kilometrů chodeb nejsou přístupné a neudržují se. Rovněž 
novější kanalizace na tom není vždy lépe. Dochází k únikům vody, 
zvyšování hladiny spodní vody, ke kontaminacím. Například kapa-
cita pramenů na Petříně se v důsledku úniků vody za posledních 15 
let desetkrát zvýšila. Hlavní město tak pravděpodobně bude dříve 
či později postaveno před problém velkorysého řešení kanalizační 
a vodovodní sítě.

113 – HYDROLOGIE

Území hlavního města Prahy se nachází v geologické ob-
lasti Pražské kotliny, která byla do dnešní podoby zformována 
činností tekoucí vody. Pražská kotlina je pro erozní činnost vod 
ideálním místem. Geologicky je tvořena měkkými horninami 
jako jsou břidlice, droby, pískovce, vápence, dále se zde nachá-
zí velké množství sedimentů přinesených Vltavou. K formování 
terénu dochází již od třetihor. Erozní činnost prováděla nejen 
Vltava a Berounka, ale i řada drobných vodotečí.

Ty odvádějí vodu do dvou povodí, do povodí Vltavy a Labe. 
Mezi vodohospodářsky významné vodoteče patří Kunratický po-
tok, Botič, Rokytka, Litovicko-Šárecký potok, Dalejský potok, 
Radotínský potok. Většina těchto vodotečí pramení v nadmořských 
výškách kolem 450 m n.m. a ústí v nadmořské výšce kolem 185 m 
n.m. Všechny vodní toky na území Prahy se výrazným způsobem 
podílely na modelaci terénu. V odolných vrstvách skalního podlo-
ží vznikla sevřená údolí (Prokopské údolí, Šárecké údolí, Libušská 
rokle, Nuselské údolí, Břežanské údolí). V  tratích s malými spády 
docházelo k ukládání neseného materiálu a vzniku území se slatina-
mi (Slatinský potok, některé části Botiče a Rokytky). Veškeré vodní 
toky byly obklopeny mocnou doprovodnou zelení.

Se vznikem zemědělství a  později rozvojem průmyslu 
začalo docházet ke změnám krajiny (odlesňování, melioracím, 
navážkám, k výstavbě dopravních tepen a jiných významných 
staveb), ke kterým dochází nepřetržitě dodnes. Řada toků nebo 
jejich částí je narovnána či zatrubněna. V  současné době lze 
tedy většinu drobných vodních toků označit za silně ovlivněné. 
Následkem těchto zásahů je rozkolísání extrémních průtoků ve 
vodním toku. Jedná se jak o  nárůst maximálních průtoků při 
dešťových událostech, tak snížení minimálních průtoků v  su-
chém období, někdy i  zánik pramenné oblasti. Nevyrovnaný 
splaveninový režim způsobuje na odkrytých územích zvýšení 
eroze. Zvýšené průtoky vodních toků hydraulicky namáhají ko-
ryto, kde dochází k zvýšené erozi břehů. S těmito negativními 
průvodními jevy je nutné se v urbanizovaném území následně 
vypořádat. Této problematice se více věnuje kapitola 713 Odtok 
povrchových vod.

Vodní toky na území hl. m. Prahy
Odvodňovacím systémem každého přirozeného povodí je 

soustava vodních toků. Stejně je tomu i na území hlavního města 
Prahy, které se nachází v oblastech povodí Berounky, dolní Vltavy 
a horního a středního Labe. 

Územím hl. m. Prahy protéká kromě Vltavy a Berounky 
ještě zhruba 360  km drobných vodních toků, spravovaných 
čtyřmi správci: hlavní město Praha (zajišťuje organizace Lesy 
hl. m. Prahy), Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí Labe, státní 
podnik, a  Lesy ČR, s. p. Mezi nejvýznamnější pražské potoky 
patří Rokytka, která je nejdelším pražským potokem (celková 
délka 37‚5 km, na území Prahy 30‚3 km). Největším pražským 
potokem je Botič, jehož celková délka je 34‚5 km. Dalšími vý-
znamnými potoky jsou Litovicko-Šárecký potok (23‚48  km), 
Dalejský potok (14‚3  km) a  Kunratický potok (13‚3  km). 
Historicky nejvýznamnější potok je dnes již nepatrný potůček 
Brusnice, jehož jméno se objevuje v nejstarších legendách o za-
ložení Prahy.

Dále se v  Praze nalézá asi 290 ha vodních ploch, z  toho 
182  rybníků, 3 přehradní nádrže a  37 retenčních nádrží (včetně 
suchých poldrů). Nejvýznamnějšími vodními díly v hlavním městě 
Praze jsou vodní dílo Hostivař, vodní dílo Džbán, vodní dílo Jiviny, 
vodní dílo N4 Jinonice a Velký počernický rybník. V majetku hlav-
ního města Prahy se v současnosti nachází 1 vodní dílo II. kategorie, 
3 vodní díla III. kategorie a 47 rybníků a 33 retenčních nádrží (včet-
ně 7 suchých poldrů) IV. kategorie. 

Lesy hl. m. Prahy zároveň zajišťují správu 98 vodních děl 
na území Prahy. Ostatní vodní díla jsou ve správě městských částí 
a ostatních subjektů. → MAPA / 113.1

Za účelem vzájemného harmonizování veřejných zájmů, 
jako ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení nepříz-
nivých účinků povodní a  sucha, a  udržitelného užívání vodních 
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zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou, zajišťuje stát 
soustavnou činností plánování v oblasti vod.

Nástrojem plánování jsou návrhy plánů oblastí povodí, kte-
ré obsahují definici dobrého stavu vod, hodnocení stavu vod v sou-
časnosti, odhad stavu vod do budoucna, návrh cílů pro jednotlivé 
vodní útvary a návrh opatření k dosažení těchto cílů.

Pro potřeby tohoto plánování jsou definovány základní 
jednotky představující významná dílčí povodí  – vodní útvary. Na 
území hl. m. Prahy zasahují dle těchto vymezení, zpracovaných 
podniky Povodí Vltavy, státní podnik, a Povodí Labe, státní podnik, 
následující vodní útvary: 

 ― 13749070 – Berounka po ústí do toku Vltava
 ― 12911030 – Vltava po soutok s tokem Berounka
 ― 13879000 – Vltava po ústí do toku Labe
 ― 13769000 – Botič po ústí do toku Vltava
 ― 13782010 – Rokytka po ústí do toku Vltava
 ― 11073000 – Labe po soutok s tokem Jizera
 ― 11335000 – Labe po soutok s tokem Vltava

Berounka po ústí do toku Vltava
Území hl. m. Prahy se Berounka dotýká v  MČ Lipence, 

kde nejprve tvoří hranici mezi Prahou a  Středočeským kra-
jem. Významnějším přítokem Berounky na pražském území je 
Radotínský potok.

Berounka na území Prahy je souvisle technicky upra-
vená. Technická úprava, jejímž produktem je málo členité, 
uniformní řečiště lichoběžníkového průřezu s  břehy ponej-
více stabilizovanými kamenným opevněním, vymezila řece 
proti dřívějšímu stavu podstatně užší pás. Na úkor někdej-
šího říčního pásu vznikly převážně vyvýšené nivní plochy, 
které byly v  průběhu 20.  století ve značném rozsahu za-
stavěny obytnými a  rekreačními objekty. Při povodňových 
situacích jsou zde často a ve velkém množství registrovány 
povodňové škody.

Celkově je stav tohoto úseku Berounky nevyhovující. 
Břehové porosty jsou z větší části staré, často je tvoří přestárlé topo-
ly. Současně jsou místy vysazovány nové porosty s dlouhověkými 
domácími dřevinami. V celé délce úseku se vyskytují invazní rostli-
ny, zejména křídlatka japonská.

Pražský úsek Berounky vykazuje značný revitalizační 
potenciál, který umožňuje provést vodohospodářsko-krajinář-
ská opatření, jejichž základem může být obnova nebo nápodoba 
některého z původních členitých průběhů řeky, včetně obnovení 
průtoku vody z Berounky do starého ramene Krňáku.

Radotínský potok
Jde o jediný významnější přítok Berounky na území hl. m. 

Prahy. V  horní části průtoku pražským územím je přírodní nebo 
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Krajina

Vývoj a podmínky

Hydrologie

přírodě blízký, ovlivněný nevyhovujícím stavem horního povodí na 
území Středočeského kraje. 

Dolní část potoka v  zástavbě MČ Radotín je z  ekologic-
kého hlediska zásadním způsobem znehodnocena technickými 
úpravami jednostranně zaměřenými na provádění povodňo-
vých průtoků, jež jsou migračními překážkami pro vodní živoči-
chy. V současné době se připravuje revitalizace a úprava koryta 
Radotínského potoka.

Vltava po soutok s tokem Berounka
Zahrnuje dílčí povodí Vltavy od ústí Sázavy po ústí 

Berounky. Pražskými přítoky Vltavy v  tomto útvaru jsou zleva 
Lipanský potok – Krňák, zprava potok od Točné, Komořanský potok 
a Cholupický potok.

Vltava je v  tomto útvaru souvisle technicky upravená 
s  oboustranným kamenným opevněním. Součástí hodnocené-
ho úseku je zvláště chráněné území Krňák na levém břehu řeky. 
Vlastní vodní plochu Krňák (zbytek starého ramene Berounky na-
pájený vodami Lipanského potoka) v nedávné době město odbah-
nilo a nyní připravuje projekt komplexní revitalizace, včetně zave-
dení vod z Berounky.

Přírodně významným územím je rovněž pravobřežní pro-
stor bývalých výhonových tůní v  Komořanech, poblíž soutoku 
Vltavy s Berounkou. 

V tomto úseku Vltavy je rovněž nevyhovující stav břeho-
vých porostů, v nichž dosud převažují účelové výsadby kultur-
ních odrůd topolů.

Komořanský potok
Do Vltavy ústí na 64‚4  km zprava. Průtok při měření 

v  roce 1999 činil 6‚8  l/s. Pramení v  přilehlém lese a  protéká 
středem zástavby Komořan, nedaleko konečné zastávky auto-
busů Komořany. Do Vltavy vtéká přibližně pod vlakovou stanicí 
Praha-Komořany.

Jako drobný pravostranný přítok Vltavy je postižen nepřiro-
zeným odvodněním v souvislosti s výstavbou komunikace silniční-
ho Pražského okruhu.

Cholupický potok
Vlévá se pod Písnicí do Libušského potoka. Pramení 

u přírodní památky Cholupická bažantnice a jeho délka je jen 
cca 1‚8 km.

Vltava po ústí do toku Labe
Představuje dílčí povodí Vltavy od ústí Berounky po ústí do 

Labe. Na území hlavního města zasahuje až po severní okraj Prahy, 
kde Vltava opouští město pod pravostranným vyústěním Drahaňského 
potoka. Do tohoto vodního útvaru v Praze náleží významnější přítoky:

 ― levostranné: Vrutice, Dalejský a Prokopský potok, Motolský 
potok, Brusnice, Litovicko-Šárecký potok a pravobřežní 
částí Únětický potok;

 ― pravostranné: Libušský, Lhotecký, Zátišský, Kunratický, 
Botič, Rokytka, Čimický a Drahanský potok.

Řeka Vltava v  celém tomto úseku prošla na území Prahy 
v  první polovině 20.  století soustavnou technickou úpravou pro 
městské a  plavební účely. V  historickém středu města byla vybu-
dována vysoká zděná nábřeží. V  celém úseku je řeka vzduta sou-
stavou vodních stupňů: Modřanský jez, Šítkovský, Staroměstský, 
Helmovský jez a Trojský jez.

Od pojímání řeky jako vodní cesty a povodňového recipien-
tu se odvíjí dlouhodobě neuspokojivé nakládání se suchými berma-
mi v říčním korytě a s nivními plochami, které ke korytu přiléhají. 
Napomoci zlepšení neuspokojivého stavu má za úkol v  roce 2013 
zpracovaná Koncepce pražských břehů.

V  důsledku mnoha faktorů (starší nevhodné výsad-
by kultivarů topolů, dlouhodobá absence koncepce, sprá-
vy a  péče, jednostranně likvidační zásahy po povodni roku 
2002, výskyt chorob a oslabení porostů po povodni, tlumení 
přirozené obnovy i hodnotných složek porostů, selekce keřo-
vých porostů aj.) je současný stav břehových porostů podél 
Vltavy špatný. 

Vrutice
Do Vltavy ústí na 62‚5 km zleva. Průtok při měření v  roce 

1999 byl 8 l/s. Pramení u Slivence a protéká údolím Velké Chuchle. 
Posledních několik set metrů včetně toku pod Strakonickou ulicí 
vede pod zemí. Měří 3‚12 km.

Dalejský potok 
Pramení pod obcí Chrášťany a do Vltavy se vlévá v Praze  5 – 

Hlubočepích. Mezi významné přítoky Dalejského potoka patří 
Prokopský, Jinonický, Jinočanský, Klukovický, Holyňský a  Ořešský 
potok. Dalejský potok je spolu s  přilehlým povodím od Hlubočep 
až po Řeporyje v celkové délce asi 5‚5 km chráněnou přírodní re-
zervací (Prokopské údolí) jak z hlediska přírodně biologického, tak 
z hlediska geologického.

Horní část povodí nad Řeporyjemi (Dalejský potok, 
Jinočanský potok) charakterizuje jednak nevyhovující stav tech-
nicky upravených koryt potoků, jednak nepříznivé využívání ploch 
k lavinovité zástavbě.

Dalejský potok v Řeporyjích má nevyhovující intraviláno-
vou technickou úpravu s výrazným znečištěním vody. Od Řeporyj 
po Hlubočepy protéká potok mimořádně hodnotným přírodním 
územím, kde se kombinují úseky přírodě blízké se staršími, ve-
směs již i  stavebně nevyhovujícími technickými úpravami. Jak 
podélné úpravy, tak příčné spádové objekty vytvářejí na potoce 
migrační překážky.

V roce 2001 bylo koryto Dalejského potoka ve spodní části 
při výstavbě Hlubočep upraveno a  opevněno kamenným opevně-
ním. V  letech 2004–2005 byla dokončena revitalizace této části 
toku Dalejského potoka v Hlubočepích. 

Od Hlubočep po ústí do Vltavy je potok degradován jed-
nostranně technicky provedenou úpravou, která mj. představuje 
migrační blok mezi potokem a řekou.

V roce 2013 došlo k významnějšímu revitalizačnímu zásahu 
odstraněním Klukovického koupaliště.

Prokopský potok
Přitéká do Dalejského potoka od Jinonic a  ústí do něj na 

4‚6 km. V horním úseku pod Stodůlkami byl v minulosti částečně 
zatrubněn, částečně v  důsledku výstavby kanalizace a  kolektorů 
byl ovlivněn jeho průtok. Tento úsek potoka prošel revitalizačními 
úpravami v rámci budování tzv. centrálního parku Prahy 13. V po-
vodí potoka leží tři velké retenční nádrže. Pod těmito nádržemi byl 
potok v některých úsecích úspěšně revitalizován.

Motolský potok
Na 55‚2  km ústí zleva do Vltavy. Průtok při měření v  roce 

1999 činil 5  l/s. Na délku měří 9‚9 km, z  toho 4‚2 km je zaklenu-
to, rozloha jeho povodí činí 15‚71 km2. Přítoky potoka jsou Větvený 
a Hlinitý potok a potok Cibulka.

Většina toku je zatrubněna. V  otevřené horní části povodí 
ve Zličíně provedla v letech 2003–2005 MČ Praha 13 hodnotná re-
habilitační opatření v rámci akce „Revitalizace prameniště a údolí 
Motolského potoka“, včetně výstavby tůní jako vodních biotopů. Na 
zatrubněném potoce se otvírají jenom kratší pasáže pod nemocnicí 
Motol a poblíž lesoparku Cibulka. Potok i nadále vyžaduje zásadní 
revitalizační opatření.

Brusnice
Brusnice vzniká z několika pramenů v okolí Břevnovského 

kláštera. Nejvýznamnější je pramen Vojtěška, další je ve stráni pod 
Patočkovou ulicí, třetí na východ od kláštera. Potok je v  celé dél-
ce zatrubněn nebo veden technicky upraveným korytem (Jelení 
příkop). Celková délka toku je 4‚3  km, průtok je malý, do 1  l/s. 
Připravuje se otevření části zatrubněného potoka Brusnice v úseku 
mezi rybníky Malá a Velká Markéta, rybníkem v oblasti Kajetánka 
a rybníkem Vincenium.

Litovický potok
Litovický potok, resp. Litovicko-Šárecký potok pra-

mení u  obce Chýně, v  západní části Středočeského kraje. 
Do Vltavy se vlévá v  Praze V  Podbabě, v  místech, kde končí 
Císařský ostrov. K nejvýznamnějším přítokům patří Jenečský, 
Zličínský, Nebušický a  Lysolajský potok. Litovicko-Šárecký 
potok nejprve protéká soustavou rybníků (Litovický, Kala, 
Břve, Strnad) a na území Prahy retenční nádrží Jiviny. Pod ru-

zyňskou věznicí je tok v délce asi jednoho kilometru zatrub-
něn. Velká část toku protéká Šáreckým údolím, kde je vodní 
tok zaříznut do tvrdých buližníkových hornin, v nichž vyrývá 
kaňonovité údolí, kde se kombinují pasáže přírodní a příro-
dě blízké s  převážně staršími dožívajícími technicky upra-
venými pasážemi. Stav potoka je významně limitován půso-
bením plošných a  soustředěných zdrojů znečištění zejména 
v  Hostivicích, které dostatečně neeliminují ani retenční ná-
drže se stálým nadržením Strnad a  Jiviny. Nepřekonatelnou 
migrační překážku tvoří nádrž Džbán. Ekologickou hodnotu 
potoka snižují také technicky upravené nebo zatrubněné úse-
ky v Ruzyni a Liboci.

V  roce 2009 byla provedena revitalizace zaklenuté části 
toku podél obory Hvězda, v roce 2011 pokračovala revitalizace úse-
kem v parku před ruzyňskou věznicí.

V  rámci revitalizací pražských potoků bude Litovicko-
šárecký potok revitalizován na třech lokalitách v Šáreckém údolí, 
pod retenční nádrží Jiviny a dále na Ruzyňském náměstí. Od roku 
2012 probíhají průběžně revitalizace úseků v  Šáreckém údolí 
(Zlatnice, Žežulka, Jenerálka).

Únětický potok 
Jeho poměrně krátký pravobřežní úsek, který se naléza na 

území hl. m. Prahy, je v přírodním nebo přírodě blízkém stavu a je 
součástí přírodní rezervace Údolí Únětického potoka.

Libušský potok
Do Vltavy ústí asi na 63‚6  km zatrubněn zprava. Průtok při 

měření v roce 1999 byl 13‚7 l/s. Objevuje se u styku s ulicemi Skalská 
a Na Šejdru. V Praze-Libuši po soutoku s Písnickým potokem pokraču-
je Modřanskou roklí, přičemž v přírodním území Modřanské rokle byl 
v minulosti ovlivněn výstavbou retenční dešťové nádrže v horní části 
a  navazujících technických úprav koryta nad i  pod nádrží. Poslední 
úsek je více než kilometr veden přes Modřany pod zemí. 

Kunratický potok
Pramení jižně za hranicemi Prahy a do Vltavy ústí v Braníku 

před Barrandovským mostem. Hlavními přítoky Kunratického po-
toka jsou Olšanský, Vackovský a Roztylský potok. Na toku je vybu-
dováno několik rybníků, největší z nich je Šeberák, dále pak např. 
Hornomlýnský, Dolnomlýnský a Labuť. 

Soustava drobných toků a rybníků v planině nad Kunraticemi 
se rozkládá zčásti v lukách, včetně zvláště chráněných území, zčásti 
v polnostech, kde jsou redukovány do velmi úzkých pásů, převážně 
bez vegetačního doprovodu.

V zástavbě Kunratic až po vstup do Kunratického lesa proté-
ká Kunratický potok hlouběji zaříznutým údolím, převážně v tech-
nicky upraveném stavu, doprovázený zástavbou zahradního cha-
rakteru. Starší technické úpravy koryta neodpovídají objektivním 
potřebám průtočnosti a stability koryta. 
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Ve své střední části potok protéká Kunratickým lesem pře-
vážně v přírodním nebo přírodě blízkém stavu. Toto území, kde se 
zachovala původní rostlinná i živočišná společenstva, je vyhlášeno 
přírodní památkou Údolí Kunratického potoka. 

V  dolním úseku Krč–Braník je potok souvisle technicky 
upraven opevněním dna betonovými tvárnicemi.

Lhotecký potok 
Do Vltavy ústí asi na 63  km zatrubněn zprava. Pramení 

v  lese Kamýk, zhruba kilometr teče otevřeným korytem, posled-
ní kilometr, vklíněný do moderní výstavby sídlišť v  městské části 
Modřany, je veden pod zemí. Ústí Lhoteckého potoka do Vltavy je 
neznatelné, protože řeka je vzduta Modřanským jezem. Průtok při 
měření v roce 1999 byl 7 l/s.

Zátišský potok 
Do Vltavy ústí na 61‚7 kilometru zprava. Průtok při měře-

ní v roce 1999 byl 3‚5 l/s. Potok začíná u Lhoteckého koupaliště, 
vede přes Zátiší a  Hodkovičky. Do Vltavy ústí v  místě zvaném 
Mezi vodami. Dolní úsek toku má v soustředěné zástavbě tech-
nicky upravené koryto.

Botič po ústí do toku Vltava
Na území Prahy leží dílčí povodí Botiče od MČ Újezd a dílčí 

povodí přítoku Pitkovického potoka od k. ú. Lipany.

Botič 
Kromě Berounky jde o  největší pražský přítok Vltavy. 

Pramení jihovýchodně od Prahy blízko obce Čenětice. Do 
Vltavy se vlévá u železničního mostu na Výtoni. Do Botiče vté-
ká množství potoků a menších vodotečí, například Průhonický, 
Chodovecký, Měcholupský, Milíčovský, Pitkovický a  Slatinský 
potok. Na toku je kromě několika menších rybníků místního 
významu vybudována Hostivařská přehrada, která je využívána 
převážně pro rekreaci. 

Poměry na vodním toku Botič a  Pitkovickém potoce 
jsou určovány též horní částí povodí, která leží mimo území 
hlavního města. V tomto území je potřebná zejména rozsáh-
lá liniová revitalizace technicky upravených úseků vodních 
toků, včetně obnovy doprovodných potočních pásů a břeho-
vých porostů. 

Od Průhonického parku se tok Botiče stává osou význam-
ného přírodního a  rekreačního území, které sahá až po zvláště 
chráněné území Meandry Botiče v  Praze-Hostivaři s  převážně 
přírodním nebo přírodě blízkým korytem. Pod Hostivařskou pře-
hradou má Botič podobu přirozeně meandrujícího toku s řadou 
tůní. Toto území s  výskytem chráněných a  ohrožených druhů 
ptactva a  společenstvem vodních živočichů je vyhlášeno jako 
přírodní památka Meandry Botiče.

Dolní pasáž od dolního okraje ZCHÚ Meandry Botiče leží 
v  zastavěném území Prahy. Hodnota toku je snížena jeho starou 
technickou úpravou. Vzhledem k  okolnímu městskému území 
a k potřebě řešit komplexním způsobem provádění velkých vod je 
nevyhnutná celková rekonstrukce nivy a toku Botiče v této pasáži, 
která využije dílčích hodnotných prvků městské zeleně.

V  roce 2008 byla dokončena revitalizace koryta Botiče 
před Fidlovačkou, v  rámci projektu „Potoky pro život“ byla 
v roce 2009 provedena revitalizace koryta Botiče u Kozinova ná-
městí, jež byla součástí protipovodňových opatření. Připravuje 
se revitalizace koryta Botiče v rámci protipovodňových opatře-
ní v Hostivaři.

Rokytka po ústí do toku Vltava
Rokytka je nejdelší potok na území Prahy. Pramení jihový-

chodně od města Říčany, poblíž obce Tehovec v 453 m n.m., v Praze-
Libni ústí do Vltavy v 182 m n.m. Cestou od pramene přibírá řadu 
přítoků jako například Říčanský, Křenický, Běchovický, Svépravický, 
Hostavický, Vackovský a  Prosecký potok nebo Chvalku a  Malou 
Rokytku. Velká vodnost Rokytky dala vzniknout řadě rybníků, mezi 
nejvýznamnější patří Počernický a Kyjský rybník.

Většina povodí Rokytky, zahrnující zejména toky Říčanku, 
Rokytku (s výjimkou jejich horních úseků) a Běchovický potok, leží 
na území hl. města Prahy. V Říčanech dochází k významnému ovliv-
nění obou toků, což se projevuje sezonními defi city vody v důsledku 
odběru vody pro Říčany. Silné znečišťování odpadními vodami by 
již mělo být eliminováno rekonstrukcí ČOV Říčany (2006) a inten-
zifi kací ČOV Kolovraty.

Ve střední pasáži Rokytky v úseku Nedvězí Koloděje se do-
chovaly významné části toku v přírodním nebo přírodě blízkém sta-
vu v přírodně hodnotném údolí.

Na území města Prahy prochází již spojený tok Rokytky 
nejprve nesouvisle zastavěným územím, v  němž se sice nacháze-
jí lokální přírodní enklávy kolem velkých rybníků Počernického 
a Kyjského, jinak je koryto toku technicky upraveno. V souvislé zá-
stavbě Rokytka pokračuje technicky upraveným korytem.

S  ohledem na sníženou ekologickou hodnotou s  destabi-
lizovaným vodním režimem, byla v  letech 2007 a 2008 provede-
na revitalizace koryt potoků v prostorách suchého poldru Čihadla 
(Svépravický potok, Rokytka, Hostovický potok). Korytům potoků 
byl vrácen přírodní charakter a v  jejich okolí vzniklo několik tůní 
a drobných vodních ploch. V rpce 2012 bylo upraveno kryto v okylí 
Hořejního rybníka a v roce 2013 prošlo revitalizací a rozšířením ko-
ryto Rokytky pod Smetankou.

Labe po soutok s tokem Jizera
Území Prahy se dotýká pouze okrajově a  to tokem Výmola 

s drobnými přítoky na území MČ Praha Klánovice.

Labe po soutok s tokem Vltava
Na území Prahy zasahují povodí přítoků Vinořského potoka 

a Mratínského potoka.

Vinořský potok
Na území hlavního města je zčásti postižen staršími technic-

kými úpravami, které omezují jeho ekologickou hodnotu. Starou zá-
těž představuje kontaminace sedimentů (zejména toxickými kovy) 
v toku a v malých vodních nádržích, kterými protéká, související ze-
jména s někdejším provozem povrchové úpravny kovů ve Kbelích.

Horní úseky Mratínského potoka a  jeho přítoku 
Třeboradického potoka jsou na území Čakovic, Miškovic a Třeboradic 
zcela upraveny do podoby melioračních struh.

114 – Klima

Klimatologické poměry
Klimatické poměry konkrétního území jsou dány charakteri-

stickým režimem počasí, který podmiňuje energetická bilance, cirku-
lace atmosféry, charakter aktivního povrchu a v dnešní době také vliv 
antropogenní činnosti, která se svojí činností podílí přímo či nepřímo 
zejména na změnách energetické bilance celého klimatického systé-
mu. Nejde pouze o emise skleníkových plynů do atmosféry, ale i o pů-
sobení na další složky systému – oceán, kryosféru, litosféru a biosféru. 
Významným indikátorem probíhajících změn je teplota, která je se 
změnami energetické bilance systému velmi úzce spjata. 

Rostoucí trendy globální teploty a jejich fyzikální důsled-
ky jsou dnes zcela zřejmé a nezpochybnitelné. Deset roků ze čtr-
náctiletého období 1996–2009 patřilo mezi 12 nejteplejších let 
od roku 1850; nejteplejšími roky byly 1998 a 2005, následované 
roky 2002, 2008 a 2009. Během posledního století se globální 
teplota zvýšila o 0‚74 °C, přičemž trend jejího nárůstu je v posled-
ních 25 letech již 0‚18 °C /10 let, což je hodnota přibližně 2‚5krát 
vyšší, než je průměr pro celé minulé století. Zatímco se severní 
polokoule v posledním čtvrtstoletí oteplovala o 0‚24 °C /10 let, 
trend na jižní polokouli je pouze poloviční. V oblastech za sever-
ním polárním kruhem se teplota zvyšuje přibližně o  0‚6  °C/10 
let, v tropických oblastech je nárůst pouze čtvrtinový – probíha-
jící změny jsou tedy na planetě výrazně nehomogenní. Hlavní 
příčinou nehomogenit jsou rozdíly v rozložení pevnin a oceánů 
a albeda zemského povrchu.

Poloha evropského kontinentu je hlavní příčinou výrazné 
regionální proměnlivosti klimatu. Jelikož v  Evropě existuje vý-
jimečně hustá síť dlouhodobě měřících stanic, doplněná řadou 
distančních měření, jsou zde analýzy trendů změn výrazně přes-
nější než kdekoliv jinde na planetě. Teplota evropského konti-
nentu se během posledního století zvýšila v  průměru o  1‚2  °C, 

z toho během posledních 25 let o 0‚45 °C, což jsou hodnoty té-
měř o polovinu vyšší než globální. Zatímco trend nárůstu v po-
sledním století byl přibližně 0‚1 °C / 10 let, v posledních dvaceti 
letech se zvýšil na dvojnásobek. 

Česká republika se rozkládá v  mírném podnebném pásu 
severní polokoule ve středu Evropy, kde se ještě jako jeden z  vý-
znamných faktorů projevuje vliv Golfského proudu. Pro naše území 
je charakteristické celkově příznivé mírné vlhké podnebí spíše oce-
ánického charakteru a střídání čtyř ročních období. 

Pražské území leží klimatologicky na rozhraní mezi 
oblastí mírně teplou, suchou s mírnou zimou a oblastí mírně 
teplou, suchou, převážně s  mírnou zimou. Pražské klima je 
ovlivněno také tak zvaným tepelným ostrovem velkoměsta, 
v  centru města je například průměrná teplota vzduchu při 
stejné nadmořské výšce o 1 °C vyšší než ve volné krajině. To 
je způsobeno velkou koncentrací tepelných zdrojů, ale hlavně 
menšími ztrátami při výparu v důsledku urbanizace aktivní-
ho povrchu, kde výrazně převažují zpevněné plochy nad při-
rozeným povrchem s vegetací a kde převážná část dešťových 
srážek ihned odtéká do kanalizace. Dlouhodobý roční průměr 
teploty vzduchu (1951–1990) se tak pohybuje od 9‚9 °C v cen-
tru Prahy (Klementinum) do 7‚9 °C v nejvyšších polohách na 
okrajích města (Ruzyně).

Zvyšování teploty lze přiblížit na základě měření na 
stanici Klementinum, která je ovlivněna fenoménem měst-
ského tepelného ostrova. Postupný nárůst teplot lze porov-
nat podle průměrné roční teploty 9‚1°C za období 1911–1960 
a v období 1961–2010 byla naměřena průměrná roční teplota 
10‚4 °C. → GRAF / 114.1 

graf / 114.1

Průběh průměrných ročních teplot vzduchu 
v období 1775–2010 na stanici Praha-
Klementinum a průměrná roční teplota 
v Praze a okolí, období 1961–2010 
[Zdroj: ČHMÚ]
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Intenzita městského tepelného ostrova v Praze dosahuje 
1,6 °C pro průměrné denní teploty, přičemž nejvyšší nárůst teploty 
nastává v centru města u řeky Vltavy v oblasti zhuštěné výstavby 

→ obr / 114.1  → GRAF / 114.2

V porovnání s rostoucí intenzitou tepelného ostrova Prahy 
je zřejmé, že úhrny srážek v podstatě nevykazují nějaký trend (resp. 
u Ruzyně vychází asi 3 mm/10 let pokles, u Karlova a Libuše je to 
asi 3, resp. 4 mm za 10 let nárůst). 

Z grafu s vývojem srážek od roku 1961 do 2013 pro Ruzyni, 
Libuš a Karlov je patrné, že meziroční kolísání je značné. Výraznou 
meziroční proměnlivost lze dokumentovat tím, že např. že rok 2002 
se srážkovým úhrnem 661 mm byl v celé více než 200 – leté histo-
rii třetím nejvydatnějším, zatímco následný rok 2003 byl druhým 
srážkově nejchudším rokem (267 mm).

Tyto výkyvy srážek a  příchod návalových dešťů mají za 
následek náhlé zvyšování vodnosti toků v Praze a s tím souvise-
jící zvýšené riziko povodní. → GRAF / 114.3

Interakce atmosféry a urbanizovaného území je typickým 
příkladem otevřeného systému, ve kterém se v plné míře uplat-
ňují zpětné vazby. Sledování vlivu klimatu na vývoj osídlení má 
ve světě poměrně dlouhou historii a získané poznatky jsou pak 
v  procesu územního plánování běžně využívány. Urbanizace 
území zpětně ovlivňuje klima, takže při zpracovávání klimato-
logických podkladů pro hodnocení urbanizovaného území nelze 
vycházet z pouhých klimatologických údajů získaných na mete-
orologických a klimatologických stanicích. Je samozřejmě nutné 
z  výsledků měření a  pozorování vycházet, nicméně tyto infor-
mace je třeba dále doplňovat o maximum obecně platných po-
znatků z oboru atmosférické fyziky. Tímto postupem lze dospět 
k odhadům charakteru místního klimatu v jednotlivých částech 
zájmového území. Pro potřeby územně analytických podkladů 
hlavního města Prahy byla aktualizována mapa bonity klimatu, 
která diferencuje území hlavního města z  hlediska klimatické 
vhodnosti jednotlivých částí Prahy jako sídelních oblastí. 

obr / 114.1

Průměrná roční teplota v Praze a okolí, období 1961–2010
[Zdroj: ČHMÚ]

graf / 114.2

Intenzita městského tepelného ostrova v Praze podle období
[Zdroj: ČHMÚ]

graf / 114.3

Průměrný roční úhrn srážek v Praze v letech 1961–2013
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Vhodné území pro výstavbu musí z  hlediska místního 
klimatu splňovat řadu podmínek pro ochranu obyvatel před 
nepříznivými povětrnostními vlivy, zejména ochranu před sil-
ným větrem, atmosférickými srážkami, extrémními teplotami 
vzduchu a nadměrným znečištěním ovzduší, včetně znečištění 
hlukového. Nejvýznamnější klimatické charakteristiky, které 
je pro tyto účely třeba vzít při výběru území úvahu, jsou slu-
neční záření, teplota vzduchu, vítr, srážky, vlhkost vzduchu 
a  znečištění ovzduší. Znečištění ovzduší není v  pravém slova 
smyslu klimatologickou charakteristikou, ale v urbanizovaném 
území kvalita ovzduší významnou měrou ovlivňuje i vlastnosti 
jednotlivých lokalit a  některé složky kvality ovzduší jsou tím 
nejlepším indikátorem souborného působení meteorologic-
kých, a  tedy následně i  klimatologických veličin. Souhrnným 
zpracováním výše jmenovaných šesti jevů vznikla mapa bonity 
klimatu, která hodnotí území komplexně v pěti relativních ka-
tegoriích kvality, vyjadřujících lokální rozdíly na území hlavní-
ho města. → TAB / 114.1

Z  mapy bonity klimatu je patrné, že nejvyšší stu-
peň bonity klimatu se nachází v  okrajových částech měst-
ské aglomerace, zejména v  jejím východním sektoru a dále 
v  jižním a severním sektoru. Patří sem např. území Ďáblic, 
Letňan, Čakovic, Kbel a Satalic, dále rozsáhlé území na ka-
tastru Klánovic, Újezdu nad Lesy, Kolodějí, Kolovrat a zčásti 
i Uhříněvsi. 

Velmi dobrá bonita klimatu je v  oblasti Průhonic, 
Újezdu či Šeberova, stejně jako Písnice nebo Cholupic. 
Západně od Vltavy do této kategorie patří část katastrů 
Zbraslavi, Radotína, Zadní Kopaniny, Řeporyjí, Zličína, 
Sedlce a  Lysolají. Ve vnitřních částech města sem patří mj. 
i  větší území v  oblasti ve Střešovicích, v  Holyni, Slivenci, 
Libuši nebo na Chodově a v Hájích.

Největší část městské aglomerace lze zařadit do střední 
kategorie, kde je stupeň bonity klimatu „přijatelný". Zhoršenou 
bonitu klimatu kromě centra města zaznamenáváme na úze-
mí Dejvic, Bubenče, Malé Strany, Smíchova, podél Jižní spojky 
ve směru od Barrandovského mostu na Jižní Město, v  Michli, 
Nuslích, Vršovicích, v  Holešovicích, Karlíně, Vysočanech 
a Strašnicích.

Poslední, pátá, kategorie se „špatnou" bonitou klima-
tu, se nachází zejména v centru města (Staré Město, Josefov). 
Na rozdíl od původní mapy z  roku 1996 je dnes převážná 
část vltavského údolí zařazena do poměrně příznivé střední 
kategorie, což je dáno změnou metodiky hodnocení, spo-
jenou s  vyšším stupněm objektivizace řešení přirozeného 
provětrávání údolí; vzájemně se propojují parametry topo-
logie krajiny s četnostmi výskytů jednotlivých směrů prou-
dění, což dává realističtější výsledky než předchozí mapa 
z roku 1996. → mapa / 114.1

115 – Půdní fond

Podobně jako bioklimatické a  geologické podmínky Prahy 
a jejího okolí jsou i půdní poměry města značně pestré. Půdně nej-
homogennějším fyzicko-geografickým celkem je Česká tabule. Z pů-
dotvorných substrátů se uplatňují především křídové horniny jako 
slínovce, opuky a pískovce. Charakteristická pro tuto oblast je sku-
tečnost, že skalní podloží je překryto zejména na severu téměř sou-
vislou vrstvou kvartérních sedimentů, především spraší, na pravém 
vltavském břehu pak také fluviálních písčitých štěrků. Dominujícím 
půdním typem této oblasti jsou černozemě, vytvořené na spraších, 
případně karbonátových hlínách s vysokým podílem eolického ma-
teriálu, vzácněji na slínovcích. Tyto půdy jsou bezesporu nejkvalit-
nějšími na území Prahy.

Nejrozsáhlejším fyzicko-geografickým celkem území je 
Poberounská soustava, která s Pražskou plošinou tvoří převážnou 
část území hl. m. Prahy. Půdotvornými substráty jsou především 
horniny svrchnoproterozoické jako břidlice, droby, silicity a někte-
ré další. Různé je i  zastoupení hornin, respektive zvětralin jejich 
staropaleozoických hornin, a  to břidlic, drob, křemenců, vápenců 
i některých starých výlevných bazik. Zejména na severozápadě se 
uplatňuje také svrchní křída zvětralinami opuk, pískovců a vzácněji 
i  slínovců. Podobně jako v  případě České tabule pozorujeme také 
zde mohutný rozvoj kvartérních sedimentů, a  to jak pleistocen-
ních, tak i holocenních. Pleistocén zastoupený především spraše-
mi, zčásti i  sprašovými hlínami nebo polygenetickými hlínami je 
soustředěn především do oblastí západně od Vltavy a v menší míře 
do jihovýchodní části území. Nápadným rysem této oblasti je ab-
sence eolických sedimentů v  Pražské kotlině v  pravobřeží Vltavy 
daleko k východu. Významnými pleistocenními uloženinami území 
jsou zde terasové písčité štěrky, doprovázející zejména toky Vltavy 
a  Berounky na různých výškových úrovních. Rozvoje doznávají 
i aluvia a zejména sídelně podmíněné antropogenní sedimenty. Na 
sprašových a  příbuzných materiálech zde převládají hnědozemě. 
Podstatně méně než uvedené půdní typy se uplatňují i  illimerizo-
vané půdy, téměř výhradně však pod lesy. Bohatá je škála hnědých 
půd od lehkých půd na pískovcích, přes středně těžké půdy, vytvo-
řené na zvětralinách drob, některých břidlic a  opuk, až po těžké 
půdy z břidlic, případně silněji zvětralých opuk. Zvláštní pozornost 
zasluhují hnědé půdy eutrofní vzniklé na zvětralinách starých ba-
zických efuziv. Naprostá většina hnědých půd je nasycena, jen rela-
tivně vzácněji se uplatňují také hnědé půdy kyselé až silně kyselé, 
a  to častěji pod lesy. Společné všem hnědým půdám, kromě těch, 
které se vytvořily na terasách, je jejich běžná přítomnost v členitěj-

Mapa bonity klimatu

Bonita klimatu charakteristika

I velmi dobrá

II dobrá

III přijatelná

IV zhoršená

V špatná

mapa / 114.1

tab / 114.1

Kategorie kvality klimatu 
[Zdroj: URM, 2008]
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ším reliéfu a velmi častá skeletovitost, která se může uplatnit v nej-
různějším stupni. 

Nejhodnotnějšími půdami jsou černozemě spolu s hnědozemě-
mi. K nim pak přistupují i nivní půdy širokých údolí Vltavy a Berounky 
nad Prahou i černice při drobných tocích, které se hvšak plošně příliš 
výrazně neuplatňují. Hnědé půdy na zvětralinách pevných hornin mají 
v závislosti na reliéfu a skeletovosti rozdílné vlastnosti. I méně skele-
tovité půdy v  rovinatějším terénu, zastoupené zejména na hlubších 
eluviích ordovických břidlic, se mohou vyznačovat poměrně příznivou 
kvalitou, i když jsou vzhledem k zpravidla těžšímu mechanickému slo-
žení hůře zpracovatelné. Hnědé půdy na pískovcích a terasových ulo-
ženinách, rendziny, pararendziny i těžké pelosoly jsou méně produk-
tivní. Nejníže stojí pak arenosoly a zejména rankery, které jsou obvykle 
stanovišti lesů nevalné kvality. Antropogenní půdy, které jsou na území 
značně zastoupeny, se jako zemědělsky nebo lesnicky využívané půdy 
neuplatňují. Velmi málo produktivní jsou gleje. 

Převážně v západní části území jsou zemědělské půdy nejvyš-
ších kategorií produkčního potenciálu ohrožené až poškozené plošnou 
vodní erozí. Na území Prahy jsou rovněž místa s příznivými poměry pro 
vznik sesuvů v sídelní zástavbě, např. na svazích Petřína.

Zemědělská půda
Zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří v  současné době vý-

znamnou součást území hl. m. Prahy. Kvalita ZPF je hodnocena na 
základě bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ). BPEJ je 
určitá část zemědělské půdy, která má stejné stanovištní a produkč-
ní vlastnosti dané půdou, klimatem a reliéfem terénu. Tyto jednotky 
jsou charakterizovány číselným kódem, který vyjadřuje nejen zá-
kladní půdní vlastnosti, ale i další agroekologické faktory. BPEJ jsou 
jednotně vedeny v  celostátní databázi. Seznam a  charakteristika 
BPEJ jsou stanoveny v příslušné vyhlášce. Na území hl. m. Prahy 
se nachází 64 z celkového počtu 78 hlavních půdních jednotek ve 
čtyřech klimatických regionech z  deseti, což ukazuje na značnou 
různorodost půdních typů. 

Na základě BPEJ jsou zemědělské půdy zařazeny do pěti 
tříd ochrany. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny nejcennější půdy, 
které lze odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na zá-
měry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně 
pro liniové stavby zásadního významu. Do II. třídy ochrany jsou 
zařazeny půdy, které mají v  rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost, jen podmíněně 
odnímatelné a  podmíněně zastavitelné. Do  III. třídy ochrany 
jsou sloučeny půdy s  průměrnou produkční schopností, které 
lze využít pro výstavbu. Do IV. třídy ochrany patří půdy s pod-
průměrnou produkční schopností a omezenou ochranou. Do V. 
třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající půdy s velmi nízkou pro-
dukční schopností, pro zemědělské účely postradatelné. U těch-
to půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde 
o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou ochranných pá-

sem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního pro-
středí. Začlenění do tříd ochrany se vztahuje vždy k jednotlivým 
klimatickým regionům.

Zemědělská půda se podílí na celkové výměře správního 
území hl. m. Prahy 40‚3 %. Mimo zastavěné území se nachází 
cca 5 700 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy ochrany, což 
znamená výrazné překročení průměrných celorepublikových 
hodnot – I. tř. ochrany 21‚9 %, I. a II. tř. ochrany 41‚3 % (v celo-
republikovém průměru), na správním území hl. m. Prahy činí I. 
tř. ochrany 28 %, I. a II. třída ochrany 35‚2 %. Tyto hodnoty uka-
zují na nadprůměrně vysokou kvalitu zemědělské půdy na úze-
mí hl. m. Prahy. Převažující rozložení jednotlivých tříd ochrany 
na pražském území ukazuje schéma Kvalita půdy. → tab / 115.1 

→ tab / 115.2

Nejkvalitnější půdy jsou v severovýchodní oblasti hl. m. (k. 
ú. Ďáblice, Březiněves, Třeboradice, Vinoř, Satalice), kde se nachá-
zejí černozemě na spraši, středně těžké, s příznivým vodním reži-
mem. Další významná oblast je východně od Uhříněvsi a Kolovrat, 
kolem Benic, Pitkovic a Křeslic, kde se vyskytují převážně hnědo-
země na sprašových hlínách středně těžké, s těžší spodinou, vlhčí 
vodní režim. Podobný typ půd se nachází také v  jižní části města 
v okolí Točné a Cholupic, kde jde o kombinace hnědozemních půd, 
včetně illimerizovaných forem se slabým oglejením. 

V nivě Berounky se nacházejí kvalitní půdy na nivních ulo-
ženinách, středně těžké, které však byly v roce 2002 zasaženy po-
vodní. Na severozápadě a západě města se nacházejí kvalitní půdy 
v okolí Sobína a Slivence, dále jde o menší enklávy v rámci členitěj-
šího terénu, popř. v  územích omezovaných jinými vlivy (ochrana 
přírody, ochrana vodních zdrojů a údolních niv). 

Oblast nejméně kvalitních půd je v  jižní části území (k. ú. 
Písnice, Kunratice, Šeberov, Újezd u Průhonic), kde převládají hně-
dé půdy kyselé na různých podkladech, obvykle štěrkovité. Horší 
hnědé půdy jsou také v k. ú. Dolní Měcholupy, Dubeč a Štěrboholy. 

Dalším znakem je na území hl. m. Prahy vysoké procento 
zornění, tj.  podíl orné půdy z  celkové výměry zemědělské půdy. 
Celorepublikově průměrnou hodnotu 71‚6 % Praha překračuje jen 
nepatrně (72‚8 %).

Orná půda a  způsob využívání půdy významně ovlivňuje 
nízkou heterogenitu prostředí, ekologickou stabilitu, nízkou rekre-
ační atraktivitu, špatnou prostupnost krajiny, zvýšenou prašnost 
a erozivní ohroženost území, nízkou retenční schopnost půdy atd. 
Z  tohoto hlediska příznivěji působí jiné druhy pozemků ZPF, jako 
jsou louky, extenzivní sady, zahrady.

Ochrana ZPF jako jedné z  hlavních a  neobnovitelných 
složek životního prostředí vyplývá ze zákona č.  334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění poslední novely 
č. 503/2012 Sb. Je zřejmé, že díky charakteru hl. m. Prahy nemohou 
být požadavky ochrany ZPF při tvorbě územního plánu dodrženy 
v plné míře. Nicméně ze zkušeností z přípravy Územního plánu hl. 
m. Prahy a jeho změn vyplývají některé negativní skutečnosti:

Podíl z celkové výměry hl. m. Prahy

 – Zemědělský půdní fond 40‚3 %

 – Pozemky určené k plněné funkce lesa 10‚3 %

 – vodní plochy a toky 2‚2 %

 – zastavěné a ostatní plochy 46‚8 %

orná půday 29‚2 %

Podíl z celkové výměry Zemědělského půdního fondu

 – orná půda 72‚8 %

 – trvalé travní porosty 4‚3 %

 – vinice 0‚1 %

 – zahrady 19‚7 %

Podíl půd z celkové výměry Zemědělského půdního fondu

I. třídy ochrany 28,0 %

II. třídy ochrany 7,2 %

III. třídy ochrany 22,7 %

IV. třídy ochrany 19,6 %

V. třídy ochrany 10,0 %

Připojením okrajových sídel venkovského charakteru 
k  Praze vznikl prostor s  dostatkem potenciálně volných ploch 
v  zemědělsky obhospodařované krajině. V  žádném jiném kraji 
není tak výrazný rozdíl mezi cenou zemědělského a stavebního 
pozemku jako v Praze, proto vlastníci pozemků výrazně upřed-
nostňují převod svých nemovitostí do kategorie zastavitelných 
ploch. Tlak na zastavění těchto volných ploch a jejich komerční 
využití je značný. Vzniká zde i prostor pro spekulativní nákupy 
pozemků a následné žádosti o změny územního plánu. Většina 
lokalit s  půdami nižší kvality již byla zahrnuta do rozvojových 
ploch v  rámci územního plánu, proto se jeho změny dotýkají 
z velké části právě půd I. a II. třídy ochrany, které však lze ode-
jmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry souvise-
jící s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové 
stavby zásadního významu.

Vývoj od r. 2012
Hlavní město pořídilo několik změn územního plánu z orné 

půdy na lesní porosty nebo na plochy jiných forem krajinné zele-
ně. Realizací těchto změn schválených v  uplynulém období by 
došlo k rozšíření ploch zeleně na úkor zemědělské půdy o cca 215 
ha. Jde zejména o  zalesnění u  Satalic, Vinoře, Dolních Počernic 
a Běchovic, dále o lesopark u Šeberova, rekreační plochy na Černém 
Mostě a  ochrannou zeleň podél komunikací v  Dubči, Běchovicích 
a Kolodějích. Realizace těchto změn je však závislá na vlastnictví po-
zemků městem, tedy i na množství finančních prostředků pro jejich 
nákup. Vznikly by tak polyfunkční zemědělské plochy, které zvyšují 
heterogenitu krajiny, její ekologickou stabilitu a protierozní ochra-
nu. Tento převod zemědělské půdy na plochy zeleně je pozitivním 
trendem, neboť trvale neznehodnocuje přirozený produkční poten-
ciál půdy jako neobnovitelného přírodního zdroje. → mapa / 114.9

tab / 115.1

Struktura půdního fondu ve správním území hl. m. Prahy  
[Zdroj: ČUZK 2014, VÚMOP 2014, IPR 2014]

tab / 115.2

Kvalita zemědělské půdy ve správním území hl. m. Prahy  
[Zdroj: ČUZK 2014, VÚMOP 2014, IPR 2014]
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116 – Flóra a fauna

Praha se nachází ve střední Evropě, kde je ovlivňována poča-
sím oceánským i kontinentálním, a jako taková fytogeograficky leží 
na rozhraní termofytika a mezofytika. To spolu s výše zmiňovanou 
geologickou pestrostí, členitým reliéfem, půdami různých trofických 
i hydrických poměrů (a s tím související pH) vytvořilo podmínky pro 
vznik různorodých ekosystémů s  poměrně velkým počtem rostlin-
ných (a samozřejmě i živočišných) druhů, přestože pražské prostře-
dí je vzhledem ke své hustotě osídlení a významu hlavního města 
dosti silně negativně postiženo lidskou činností. Příkladem druhové 
pestrosti může být třeba nedávno zpracovaný seznam pražské kvě-
teny, čítající více než 1500 z cca 3000 původních druhů známých 
v bývalém Československu. Cenná společenstva jsou vázána nejen 
na příměstské lesní celky s přírodě blízkou druhovou skladbou, ale 
často i  na extrémně svažitá stanoviště a  skalní výchozy, ušetřené 
negativních zásahů. Tímto způsobem se mnohdy dostávají až do 
blízkosti městského centra. Praha je jedním z mála velkoměst, které 
se vedle historických památek může pochlubit významnými přírod-
ními hodnotami.

V posledních desetiletích také dochází, v souvislosti se změ-
nami hospodaření v naší krajině, k ohrožení stepních a podobných 
hodnotných bezlesých ploch, především zarůstáním náletovými 
dřevinami, s  čímž souvisí proměny v  druhovém složení vyskytují-
cích se živočichů. Proto bude nezbytné nadále zajišťovat příslušný 
management všech typů chráněných území. Stále probíhá i proces 
synantropizace, tj.  přizpůsobení se životu v  bezprostředním okolí 
člověka, výrazný zvláště u mnoha ptáků. Paradoxně tak zde nachá-
zejí útočiště i organismy, v jiných částech republiky již vzácné, které 
osídlují náhradní stanoviště vytvořená člověkem. Vedle toho se ak-
tuálně stávají problémem mnohé invazní druhy rostlin a živočichů, 
z nichž velká část je pro naši oblast geograficky nepůvodní (ze živo-
čichů např. norek americký, střevlička východní, z rostlin bolševník 
velkolepý, různé druhy křídlatek, netýkavek a další).

Vývoj od r. 2012
Vzhledem k  obsahu kapitoly a  krátkému časovému úseku, 

který uplynul od zpracování minulé aktualizace ÚAP nelze určit zře-
telné změny ve vývoji pražské flóry a fauny.

MAPA / 115.1
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121 –  Uspořádání krajiny  
ve městě

 
Praha je svou topografií v evropském kontextu zcela je-

dinečná a charakteristická. Hluboce zaříznuté údolí Vltavy a je-
jích přítoků a naproti tomu ostrožny, táhlé svahy a stráně kopců. 
Vltava je nepochybně nejcennější přírodní linií města, severo-
jižní osou Prahy. Na ni navazují údolí potoků, i  táhlé hřebeny. 
Pražská krajina je proto výjimečná zastoupením mnoha přírodě 
blízkých biotopů, z nichž některé jsou velice cenné. Nové mapo-
vání současného stavu, dokončené v roce 2014, diferencuje kra-
jinu Prahy do 19 kategorií, které tvoří základní strukturu krajiny 
ve městě. →  mapa / 121.4

Především obtížněji zastavitelné údolní svahy mají za 
důsledek liniový charakter nezastavěných ploch přírody. Tento 
fenomén je patrný v  údolí Šáreckého a  Lysolajského potoka, 
v Prokopském a Dalejském údolí, v údolí Radotínského potoka, 
v Modřanské rokli, v údolí Kunratického potoka, v okolí Botiče 
a  Pitkovického potoka, v  okolí Rokytky a  v  údolí Drahaňského 
potoka. → mapa / 121.5

Všechny veřejně přístupné plochy přírody ve městě jsou 
součástí veřejného prostranství. Jejich podoba a kvalita je však 
různá. V centru města a na jeho předměstí jsou zastoupeny ze-
jména parky a parkově upravené plochy, historické zahrady, vni-
trobloky, sady, vinice, či lesoparky. Periferii charakterizují mo-
dernistické rozvolněné kompozice sídlišť, kde je mnoho ploch 
bez jasné náplně a využití, jejich kvalita je diskutabilní a údržba 
finančně náročná. Do budoucna je potřebné tyto plochy jasně 
hierarchizovat a na tomto základě definovat jejich budoucí op-
timální využití.

Větší lesy, lesoparky a  obory, jako například Divoká 
Šárka, Krčský les, Hostivařský lesopark, Obora Hvězda, 
Cibulka, Prokopské a Dalejské Údolí jsou zpravidla na rozhraní 
předměstí a periferie a jsou velice cenným přírodním zázemím 
Prahy větší rozlohy. 

V rámci Pražské památkové rezervace se nachází 107 ha 
parků, což představuje 12% z jejího území. Dominantní zastou-
pení mají především historické, veřejně přístupné zahrady. 
Přesto je v historickém centru deficit parků, způsobený zejmé-
na výrazným nedostatkem vegetace na pravém břehu Vltavy. 
Stávající parky je nutné zachovat a  chránit v  plném rozsahu, 
popřípadě ve stávající zástavbě zkvalitnit vhodnými zásahy již 
existující drobné plochy. → mapa / 121.1

Předměstí Prahy vykazuje menší množství historických za-
hrad a  parků, ale nedaleká přítomnost velkých lesoparků situaci 
výrazně zlepšuje. Stávající parky a  lesoparky je nutné zachovat, 
chránit a  zlepšovat jejich stav. V  jižní části města jsou to Krčský 
a Milíčovský les a Hostivařský lesopark. V Jihozápadní části se jedná 
o Prokopské a Dalejské údolí. V západní části o Cibulku, Ladronku 
a  Oboru Hvězda. Těsně za hranicí severozápadní části zastavěné 
oblasti města se nachází Šárka. Severu Prahy dominují Trojské sva-
hy se Zoologickou a Botanickou zahradou, ve východní části je to 
Vítkovský hřeben. V  centru města jsou většími a  významnějšími 
parkovými celky Stromovka, Letenské sady a Petřín. Významný po-
tenciál k rekreačnímu využití představují Dívčí hrady.

Reliéf a kvalita zemědělské půdy předurčily rozmístění ve-
getačních ploch v krajině. V údolních polohách s vodotečí a kop-
covitém terénu se dochovaly lesy, louky a přírodní nelesní zeleň. 
V rovinatém terénu, kde jsou kvalitní zemědělské půdy, způsob hos-
podaření pozměnil území na krajinu s nízkým stupněm ekologické 
stability. Tento negativní proces se projevuje především v severní, 
severovýchodní a jihovýchodní části periferie města. V okrajových 
partiích Prahy je nutné posílit stupeň ekologické stability a v rámci 
tohoto záměru i obohatit zemědělskou krajinu o lesy, louky a další 
typy rekreačních přírodních ploch.

Parky a  ostatní přírodní plochy je třeba chápat v  určité 
hierarchii (reflektující význam, polohu, rozlohu, kvalitu údržby 
apod.). Do budoucna by bylo vhodné vytvořit jasné a logické rozdě-
lení dle významu v rámci metropole, čtvrti, lokality a dle místního 
významu.→ obr / 121.1

Potenciálem pro nové parky a  další přírodní plochy jsou 
tzv. brownfields uvnitř města. Nové parky by měly vzniknout v mís-
tech s  největším deficitem, a  to v  závislosti potenciálu na obyva-
tele. Nejvýraznější deficit vzniká v  jihovýchodní části města od 
Braníka, přes Bohdalec až do Štěrbohol. Další deficit je v Karlíně, na 
Proseku, v Holešovicích a na Zličíně. Zdánlivý deficit zeleně vyka-
zuje k.ú. Kobylisy, ale tento nedostatek je kompenzován nedalekým 
Čimickým a Ďáblickým hájem.

Rozvoj parků a ostatních přírodních ploch bude nutné do 
budoucna řešit ve vazbě na koncepci krajinného rozhraní města 
Prahy, které by doplnilo rekreační zázemí Pražanů. 

Podle nově provedené analýzy dostupnosti parkových 
ploch na základě uvažované hierarchie jsou v centrální části města 
jako deficitní oblastí především části Holešovic, Smíchova a Nuslí. 
Ze schématu je rovněž patná disproporce mezi pravým a levým bře-
hem Vltavy. Deficity prezentované ve schématu budou dále řešeny. 

→ mapa / 121.7

V současné době se připravuje rekonstrukce vybraných par-
ků a parkově upravených ploch v centru města (park na Karlově ná-

120 Prostorové uspořádání obr / 121.1

městí, Vrchlického sady, park na náměstí Jiřího z Poděbrad). Některé 
z nich jsou památkově chráněny, což je nutné zohlednit při úvahách 
nad jejich obnovou. Připravuje se obnova parku na Karlínském ná-
městí v Praze 8. Probíhá revitalizace Havlíčkova náměstí na Praze 3, 
která by měla být dokončena na podzim 2014. Zároveň bylo zahá-
jeno budování parku ve východní část města, který propojí sídliště 
Černý Most, Dolní a  Horní Počernice, Hostavice a  Kyje. Realizace 
parku, který bude mít v  budoucnu stohektarovou rozlohu, je roz-
dělena do několika etap. Postupně po jednotlivých etapách je ob-
novován park na Letné. Do budoucna je zde třeba vyřešit plochu 
bývalého Stalinova pomníku a  lépe jej integrovat do navazujících 
parkových ploch. V  budoucnu bude třeba rovněž řešit nástup od 
tramvajové zastávky Výstaviště Holešovice do parku Stromovka. 
V roce 2013 byla dokončena obnova parku Gröbovka a Střeleckého 
ostrova. Rozsáhlou revitalizací prošel park v Malešicích. Uvažuje se 
s dalším rozšířením lesoparku v Letňanech. 

HISTORICKÉ ZAHRADY A PARKY
Na území Prahy se dochovalo přes 280 historických zahrad, 

a to od rozsáhlých celků až po drobné parky. Řada z nich se výrazně 
podílí na struktuře města, některé se stávají územní dominantou.

Velká většina z nich je soustředěna v Pražské památkové 
rezervaci. Jedná se o zahrady přiléhající především k palácům. 
Významně se v panoramatu Prahy uplatňují zahrady na svazích 
pod Pražským hradem. Nedílnou součástí panoramatu jsou rov-
něž zahrady a parky vrchu Petřína. Protiváhu Pražského hradu 
vytváří komplex parků na Vyšehradě (Karlachovy a  Štulcovy 
sady, park pod Hradbami a zahrady Nového děkanství a nové-
ho probošství).

Mimo Pražskou památkovou rezervaci se jedná většinou 
o bývalé obory sloužící dnes k rekreačním účelům nebo o parky 
přiléhající k zámeckým areálům (například ve Ctěnicích) nebo 
k bývalým usedlostem. → mapa / 121.2

HŘBITOVY
Součástí krajiny ve městě jsou rovněž hřbitovy. Se svými 

umělecky hodnotnými funerálními prvky a často vysokým zastou-
pením vzrostlých dřevin, se stávají atraktivními lokalitami vyhledá-
vanými nejen turisty. Jsou to především Olšanské hřbitovy, Slavín 
na Vyšehradském hřbitově, Malostranský hřbitov, Starý židovský 
hřbitov na Starém Městě, Nový židovský hřbitov ve Strašnicích 
a žižkovský židovský hřbitov.
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[IPR Praha 2014]
Historické zahrady a parky

historické zahrady

památková rezervace

Na území Prahy se rozkládá celkem 78 hřbitovů o celkové 
rozloze 157 ha. Hlavní město Praha zastoupené Správou pražských 
hřbitovů spravuje 29 hřbitovů, 2 areály krematorií s urnovými hřbi-
tovy v Motole a Strašnicích spravuje Pohřební ústav hl. m., o zbý-
vající hřbitovy pečují jednotlivé městské části. Kromě toho se na 
území Prahy nacházejí také církevní hřbitovy. Do nedávné doby byl 
v Praze – Bohnicích v provozu i První evropský pietní park, který 
sloužil jako hřbitov pro domácí zvířata. Tento hřbitov je zcela napl-
něn bez možnosti dalšího rozšíření, proto bude nutné pro tuto funk-
ci vymezit nové plochy.

Součástí hřbitovů jsou vojenské hroby, kterých je 5 493. Jsou 
rozděleny na evidovaná místa (1), osária (1), pietní místa – ostatní 
(11), pietní místa – deska (995), pietní místa – objekt (332) a váleč-
né hroby s ostatky (4 153). →  mapa / 121.3 

Vývoj od r. 2012 
Zvyšuje se zájem jednotlivých městských částí o úpravy vybra-

ných veřejných prostranství často s  drobnými parkově upravenými 
plochami. Tento zájem se týká i větších parkových ploch. Je evidován 
větší počet vojenských hrobů v rámci hřbitovů. Pokračuje mírný nárůst 
nových zalesnění a zatravněných ploch na území města.
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122 –  Uspořadání krajiny 
za městem a lesy 

Podstatný vliv na dnešní podobu pražské krajiny má kromě 
přírodních procesů činnost lidská. Prvním důležitým faktorem byl 
příchod neolitických zemědělců do severní části dnešní Prahy, kteří 
svým hospodařením zabránili vzniku zapojeného lesa a přeměně 
černozemí na hnědozemě. S postupným a dlouhodobým rozšiřová-
ním zemědělských aktivit osídlení docházelo k omezování plochy 
lesů i jižněji až na dnešních cca 10 % správního území města.

Zemědělská krajina
Převážnou část tzv. „volné“ (souvisle nezastavěné) krajiny dnes 

představují zemědělsky využívané plochy s  vysokým podílem orné 
půdy (okolo 30 % území) a  absencí kvalitní vegetace. Mnohde jsou 
dřeviny přítomny pouze ve formě liniového doprovodu cest, platí to 
zvláště o severní části města a některých oblastech západního okraje 
Prahy. Vodní toky mají často nedostatečné břehové porosty, jsou ne-
vhodně technicky upraveny (i mimo zástavbu) a jejich okolí je nevhod-
ně využíváno (pole), což přispívá ke zrychlení odtoku povrchových 
vod. Rozsáhlá pole jihovýchodního kvadrantu jsou alespoň členěna 
několika výraznými údolími kolem potoků (Botič, Pitkovický potok, 
Říčanka a Rokytka) s kombinacemi luk i rozptýlených dřevin v údolní 
poloze a lesních pásů ve svazích nad jejich nivami. Významnou přemě-
nu „tváře“ místní krajiny představuje také útlum zemědělského hos-
podaření, následovaný postupným zarůstáním keřovými formacemi 
a v případě dlouhodobé absence lidských zásahů až vznikem porostů 
lesního charakteru. Od konce 19. století z pražského území také téměř 
zmizela pastva. Nejcennější nelesní ekosystémy se doposud zachovaly 
pouze ve zvláště chráněných územích, případně jiných částech přírod-
ních parků, jelikož jejich existence v dnešních podmínkách závisí na 
cílených zásazích člověka. Alespoň průměrně kvalitní společenstva 
mimoto můžeme najít tam, kde převládají extenzivní formy hospo-
daření. Lesní plochy jsou v  zemědělské krajině pouze zřídka, navíc 
zpravidla menších výměr. Větší lesní celky (a ve větší koncentraci) se 
nacházejí zejména v jižní a jihozápadní části města, nejrozsáhlejší les 
ale najdeme na východním okraji v okolí zástavby Klánovic.

Pražské lesy
Lesy na území Prahy jsou zařazeny především do katego-

rie lesů zvláštního určení, u kterých je rekreační funkce nadřaze-
na nad funkci produkční. Návštěvnost jednotlivých lesních celků 
je ovlivněna typem zástavby v bezprostředním okolí a dostupností 
MHD. Počet návštěvníků je ovlivněn i kvalitou lesních porostů, jako 
je stáří dřevin, druhová skladba a zdravotní stav porostů. Nejvíce 

navštěvovaný (a  v  tomto smyslu velmi zatěžovaný) je lesopark 
Hostivař. To je podmíněno především snadnou dostupností pro 
obyvatele Jižního Města, Zahradního Města, Spořilova, Petrovic, 
Dolních Měcholup a sídliště Košík. Další velmi navštěvované lesní 
celky jsou Kunratický a Michelský les, Ďáblický háj, obora Hvězda 
a  Divoká Šárka. Negativní vlivy rekreačního využívání pražských 
lesů se projevily na 28‚4 % lesních porostů, což je absolutně nejvyš-
ší míra poškození tohoto druhu v rámci celé ČR.

Druhým stěžejním faktorem v  pražských lesích jsou zá-
jmy ochrany přírody. Dodnes se na území Prahy zachovaly frag-
menty přirozené skladby lesních porostů, včetně biocenóz na 
ně vázaných, jelikož tyto porosty nebyly vystaveny tak silnému 
hospodářskému tlaku jako lesy v jiných částech ČR, v nichž došlo 
k masivnímu zavádění smrku ztepilého do porostů. Tak je tomu 
například v  Chuchelském háji, Divoké Šárce, v  údolí Rokytky 
jižně a  jihovýchodně od obce Nedvězí, v  Prokopském údolí, 
v údolí Kunratického potoka a v lesních porostech u Radotína ve 
Staňkovce, ve Slavičím a Radotínském údolí. Přítomnost zvláště 
chráněných území a územního systému ekologické stability vyvo-
lává určitý střet s rekreační funkcí těchto lokalit. Při všeobecném 
trendu snižování nezbytného rozsahu zemědělské půdy k produk-
ci potravinářských komodit lze chápat její částečné zalesnění jako 
jedno z  možných řešení střetu. Výhodou je, že zalesněním orné 
půdy se i nadále zachovává půdní potenciál.

Jedním z  důležitějších úkolů lesního hospodářství je za-
chování porostů se stanovištně odpovídající druhovou skladbou 
a postupná přeměna porostů s nevhodnou druhovou skladbou na 
porosty stanovištně vhodné z  hlediska produkčních i  mimopro-
dukčních funkcí lesa. Největší plošný podíl (41‚3 %) mají v Praze 
lesní porosty hodnocené jako spíše přirozené, ve kterých je podíl 
přirozené druhové skladby vyšší než 50 %. Tato skutečnost je dů-
sledkem vysokého zastoupení porostů, ve kterých hraje roli zájem 
ochrany přírody a také rekreační funkce lesa a významně převyšuje 
celostátní průměr, jak vyplývá z dvojice grafů Hodnocení lesních 
porostů z hlediska stupňů přirozenosti a jejich procentuální plošný 
podíl v Praze a ČR. Ze stejných grafů viz → graf / 122.1 lze vyčíst, 
že v Praze je 36 % lesních porostů významně složeno z dřevin ne-
vhodných a  introdukovaných, což je také, byť mírně, nad průmě-
rem v  ČR, viz → graf / 122.2. Cizokrajné dřeviny a  okrasné formy 
tvoří v těchto porostech 19‚1 %. Při hodnocení tohoto faktu je ale 
nutné přihlédnout k tomu, že řada pražských lesů se nachází v těs-
ném kontaktu se zástavbou, přičemž exoty na vhodném stanovišti 
mohou zvyšovat estetickou hodnotu městských lesoparků a při vý-
běru vhodné skladby mohou i velmi dobře odolávat extrémním si-
tuacím (sucho, mechanické poškození, znečištění ovzduší, zasolení 
půd apod.) Ve vazbě na rekreační funkci lesů v zázemí velkoměsta 
a jeho zhoršující se přírodní podmínky je proto nutné v odpovídají-
cí míře akceptovat určité zastoupení exotů v porostech. Stanovení 
a  zdůvodnění cílové druhové skladby je klíčovou úlohou lesního 
hospodářství. Při rozhodování o  cílové druhové skladbě je třeba 

zvažovat ekologické podmínky stanoviště a  poznatky o  biologic-
kých vlastnostech dřevin a výsledky ochranářského a historického 
průzkumu, a  to jak u  jednotlivých dřevin, tak u  typických směsí. 
K tomu přistupuje významný požadavek zavádět a udržovat i podíl 
ekonomických dřevin, jenž by zaručoval nejvyšší možnou produkci 
a přitom neohrožoval její trvalost do budoucna.

Na území hlavního města Prahy jsou přírodní podmínky 
velmi příznivé pro velký počet druhů dřevin, jejich směsi a kom-
binace. Pouze smrk lze využít jen velmi omezeně, protože nižší 
polohy, jako je Praha, svými klimatickými podmínkami nevyhovují 
jeho ekologickým nárokům. Lze předpokládat, že na tuto skuteč-
nost bude mít vliv i globální oteplování. 

Území Prahy je z  dlouhodobého pohledu výjimečné mj. 
tím, že za posledních cca 100 let vzrostla výměra lesů o  více 
než 28 %. Formálně se plocha lesů zvyšovala také tím, že se ke 
správnímu území hlavního města připojovaly další okrajové čás-
ti, které jsou od původního centra vzdálené 20 i více kilometrů. 
Nedávné změny v zemědělské politice přinesly s sebou mimo jiné 
několik celostátních dotačních programů na podporu zalesňování 
orných půd. Jde většinou o zalesňování pozemků, kde je další ze-
mědělská kultivace nežádoucí nebo nerentabilní, nebo pozemků 
antropogenně výrazně degradovaných. Stejně tak v Praze je syste-
matickou snahou jejích představitelů, ať už volených zástupců či 
zaměstnanců různých úřadů a institucí, nadále zvyšovat rozlohu 
lesů Tento proces probíhá spíše zvolna a nerovnoměrně, v závis-
losti na množství fi nančních prostředků a na dostupnosti vhod-
ných pozemků ve vlastnictví města.

Založen byl například lesopark v  Letňanech, dále lesy 
v Satalicích, Kbelích, Dolních Počernicích a Běchovicích. V zá-
padní části Prahy se nejrozsáhlejším stalo zalesnění v katastru 
Radlic, plošně menší výsadby můžeme nalézt i v dalších oblas-
tech města. Přehled všech ploch zalesněných odborem ochra-
ny prostředí MHMP od roku 1995 dává schéma Nově zalesněné 
plochy. → mapa / 122.1

V rámci ochrany přírody je zalesňování zemědělských půd 
značným přínosem, především z hlediska ekologie krajiny, stabi-
lizace hydrologických a mezoklimatických podmínek v krajině, 
ochrany půdy i ochrany vod. Proces zalesňování by však měl probí-
hat uvážlivě a na odborné úrovni. Nesmí být znehodnoceny dosud 
zachované fenomény v krajině, jak se tomu stalo např. v padesá-
tých létech, kdy vřesoviště na údolních svazích Únětického potoka 
byly zalesněny borovicí. 

Některé prvky v příměstské krajině jsou v ochraně přírody 
důležité z dalších hledisek – příkladem mohou být lokality výskytu 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, cenologicky hodnot-
ná travinná, mokřadní nebo naopak xerotermní společenstva, popř. 
bezlesí významná z krajinářského hlediska. Při zalesňování země-
dělských pozemků by tak měl být v co největší míře využit pozitivní 
potenciál těchto opatření a naopak zabráněno jejich možným nega-
tivním důsledkům.

Urbanizace pražské krajiny
Souvisejícím procesem, také významně ovlivňujícím a utvá-

řejícím krajinnou scenérii, byl vznik trvalých sídel, jejich rozrůstání 
a často i spojování až do podoby kompaktního, téměř souvisle za-
stavěného centra a  okolního prstence volné krajiny s  rozptýlený-
mi menšími sídly. Zastavěné území a ostatní plochy nyní tvoří cca 
47 % správního území města. Neustále přibývá zpevněných ploch, 
avšak ubylo sadů i vinic. V zástavbě města se sice vytváří protivá-
ha  – městský park, problémem ale je nevyrovnaný podíl zeleně 
v  různých městských částech a  přetrvávající tlak na zastavování 
doposud volných enkláv. Rovněž dochází k  zahušťování stávající 
zástavby na úkor vegetace a  úbytku zeleně na rostlém terénu ve 
vnitroblocích. Rychlé zisky vyvolané výstavbou snižují kvalitu by-

graf / 122.1

Hodnocení lesních porostů z hlediska stupňů přirozenosti 
a jejich procentuální plošný podíl v Praze 

graf / 122.2

Hodnocení lesních porostů z hlediska stupňů přirozenosti a jejich 

procentuální plošný podíl v ČR
[Zdroj: Zdroj Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze (2008)
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dlení v kompaktně zastavěné oblasti města. V souvislosti s hospo-
dářskými změnami a dalšími faktory se dá očekávat další funkční 
a strukturální transformace mnoha pražských území (bývalé výrob-
ní areály, železniční kolejiště apod.) tzv. brownfields, v jejímž rámci 
se mimo jiné nabízí možnost lokálně zlepšit situaci realizací nových 
parkových a jiných vegetačních ploch.

Důsledkem vysokého podílu zemědělské půdy a  zasta-
věných ploch jsou nízké hodnoty koeficientu ekologické stability 
(KES), tj. poměru rozlohy mezi relativně trvalými ekosystémy a eko-
systémy málo stabilními, jak ukazují obrázky Koeficient ekologic-
ké stability katastrálních území a  Koeficient ekologické stability 
městských částí. Převažující hodnoty hluboko pod 1‚00 ukazují na 
antropogenizovanou krajinu, místně se vyskytující hodnoty pod 
0‚10 na krajinu téměř bez prvků blízkých přírodě. → mapa /  122.2 

→ mapa  / 122.3 Tento stav vede ke zvyšování rekreační zátěže stáva-
jících přírodně hodnotných, mnohdy zákonem chráněných ploch. 
Dalším vedlejším negativním efektem urbanizace krajiny je omeze-
ní schopnosti vsaku srážek a  s  tím spojený zrychlený odtok vody 
z prostředí města mající za následek ubývání vody v krajině, respek-
tive zvýšenou zátěž pro vodní toky a vodní plochy jako hlavní reci-
pienty vody, která nestačí vsáknout do půdy. 

Od minulého století rozvoj Prahy stále dynamičtěji utváří 
příměstskou krajinu, dochází přitom k  její fragmentaci a zhoršení 
prostupnosti v závislosti na zahušťování dopravní (zejména silnič-
ní) sítě. Přetrvávajícím problémem také zůstává narůstající subur-
banizace za hranicemi Prahy. Vznik rozsáhlých, často uniformních 
skladových i  obytných zón zásadně mění ráz příměstské krajiny 
a vzhledem ke svému rozsahu a vnitřní struktuře vytvářejí bariéru 
mezi hlavním městem a Středočeským krajem.

V  posledních letech bylo jako součást kompenzace ne-
gativních urbanizačních dopadů učiněno také několik kroků 
v oblasti koncepční a územně plánovací. Vedle pořízení několi-
ka změn platného územního plánu ve prospěch rozšíření ploch 
zeleně jde zejména o  schválení dvou významných dokumentů 
v  Radě hl. m. Prahy na konci roku 2008. Jmenovitě je to jed-
nak "Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny 
v Praze" určující vedle cílů zvláštní ochrany přírody navíc i cíle 
obecné. S obecnými cíli péče o pražskou krajinu pak úzce souvi-
sí druhý dokument, „Zásady a základní prvky tvorby Zeleného 
pásu hl. m. Prahy" jako základní strategický podklad pro územ-
ně plánovací činnost města s cílem založit základní prvky toho-
to zeleného pásu, zvyšovat tak postupně ekologickou stabilitu 
a rekreační potenciál celého dotčeného území a dosáhnout pro-
stupnosti krajiny pro pěší a cyklisty. Myšlenka založení zeleného 
pásu aktuálně doznává významných změn v souvislosti s cílem 
vytvořit zřetelné krajinné rozhraní mezi městskou (převážně za-
stavěnou) krajinou a volnou (převážně nezastavěnou) krajinou 
v jejím bezprostředním okolí. Vedle toho se průběžně prověřují 
možnosti zlepšení provázanosti systému pražské zeleně na stá-
vající plochy ve Středočeském kraji a stejně tak využití různých 

dotačních programů, také zejména pro širší oblast při hranici 
Prahy a zmíněného kraje.

Vývoj od r. 2012
Nadále pokračuje v předchozí kapitole uvedená, systematic-

ká snaha o zvýšení rozlohy lesů. V období od roku 2012 byly nově 
zalesněny plochy o úhrnné rozloze 24‚4 ha. Jmenovitě se jedná úze-
mí v oblasti Lochkova, Milíčova (Hájů), Běchovic, Šeberova, Vinoře 
a  Hrdlořez. Všechny jmenované plochy jsou znázorněny výše 
v  obrázku Nově zalesněné plochy, a  sice s  odlišením od již dříve 
zalesňovaných ploch. Ve sledovaných indikátorech, jmenovitě ve 
výpočtech KES, se toto zalesňování zatím projevuje jenom mírně, 
protože stále představuje poměrně malou část z  rozlohy hlavního 
města a jeho jednotlivých městských částí. Vedle zvýšení ekologic-
ké stability území je také cílem stabilizace vodního režimu v půdě, 
zlepšení mikroklimatických podmínek a rozšíření nabídky rekreač-
ně využitelných ploch.

123 – Rozbor kompozice krajiny

Zásadní význam pro utváření města a jeho založení má kom-
poziční osa Vltavy a jejích přítoků. Tok Vltavy směřuje po soutoku 
s Berounkou dále na sever, opírá se o svahy severní terasy a v roz-
sáhlém meandru se stáčí ve východozápadním oblouku a znovu se 
obrací na sever.

Pro reliéf na území Prahy je nápadný rozdíl mezi vysoko 
položenými plošinami a  poměrně hluboce zaříznutými údolími 
vodních toků. 

„Maximální výškové rozpětí území Prahy činí 224  m 
(399 m n. m. západně od Zličína – 175 m n. m. na hladině Vltavy 
pod Prahou). Zejména území na levém břehu Vltavy má velké 
výškové rozpětí na poměrně krátkou vzdálenost: např. Bílá hora 
(kóta 380  m) leží jen 6‚5  km od Vltavy, svědecká plošina Na 
Vidouli (kóta 371 m) je vzdálena 4 km a Petřín (kóta 318 m) jen 
750 m od řeky tekoucí o 130 m níže.“ Nejvýraznějším prostorem 
města je centrální krajinný prostor Vltavy, zvaný Pražská kotli-
na, který je na západě ohraničen svahy nad Vltavou, od Pavího 
vrchu přes Mrázovku po Strahov a Petřín. Na severu ho vymezu-
jí Hradčany s  Letenskými svahy, klesajícími k  Hlávkovu mostu. 
Podél Vltavy je prostor otevřen na severovýchodě do holešovické 
kotliny, kterou uzavírá na severu vrch Baba a svahy severní tera-
sy. Na východě se prostor otvírá do prostoru Libně a Vysočan. Na 
jihovýchodě vymezují prostor dominanty Vítkova, radiální svahy 
Žižkova a Vinohrad, na jihu okraj Nuselského údolí s dominantou 
Vyšehradu a za ním podolský a branický ostroh se sevřením k příč-
nému hřbetu Dívčích hradů. Směrem na jih prodlužuje centrální 
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krajinný prostor údolní niva Vltavy až po soutok s Berounkou, vy-
mezená na západě strmými svahy Barrandova, Chuchle, Radotína, 
na východě krčskou strání, svahy Modřan a Komořan. Celou scé-
nu pohledově uzavírá na jihu při soutoku Vltavy a Berounky zbra-
slavský hřbet a návrší Závist. V Pražské kotlině má vltavské údolí 
příkrý a vyšší levý břeh na rozdíl od mírnějšího a nižšího pravého 
břehu. Tomu odpovídají přítoky levého břehu Vltavy a Berounky, 
které se výrazně zařezávají a vytvářejí hluboká údolí – Radotínský 
potok, Dalejský potok, Šárecký potok a  Únětický potok, zatímco 
mělčí údolí vytvářejí pravé přítoky  – Kunratický potok, Botič či 
Rokytka. Prostorové uspořádání pražské krajiny s  dominujícími 
terénními prvky je zřejmé ze schématu Krajinný prostor města 
umístěného na konci této kapitoly. → mapa / 123.2

Soubor viditelných částí krajiny a významně se kompozičně 
uplatňující zeleně tvoří v řadě případů ucelené linie, tzv. přírodní 
osy, které je žádoucí dále posilovat a  rozvíjet. Tyto linie většinou 
směřují dostředně k  Vltavě, často kopírují údolí potoků nebo vý-
znamné hřebeny (například žižkovsko-vítkovský či motolsko-stra-
hovský apod.). Všechny přírodní osy jsou relativně stejnoměrně 
rozložené. Pouze severovýchodní část Prahy má vymezenou ne 
zcela plnohodnotnou přírodní osu. Hospodaření na kvalitní země-
dělské půdě již v dávné minulosti zbavilo toto území lesů, luk a pas-
tvin, je zde minimální podíl zeleně a přírodní osa jižně od kbelského 
letiště by měla být podpořena. 

Přírodní osy doplněné o  další lesy, louky, pastviny, parky, 
náletové porosty, lada a  ostatní plochy vytvářejí na území Prahy 
souvislé plochy zeleně, které zachycují kvalitní jádra přírodního 
a mnohdy také urbanistického významu. Jsou to:

 ― přírodovědně významné plochy – lokality v zájmu ochrany 
přírody jako národní přírodní památky, přírodní rezervace, 
přírodní památky a funkční biocentra; dále sem byla 
zahrnuta území s relativně nejvyšší mírou přírodního 
charakteru a území s povahou přírodního charakteru,

 ― urbanisticky významnější historické zahrady a hřbitovy,  
 ― komponovaná zeleň – významnější městské parky v Praze 

tvořící souvislejší celky, 
 ― významné lesní komplexy, 
 ― větší přírodě blízké lokality a zelené svahy – vedle lesních 

komplexů se na území Prahy dochovaly přírodě blízké 
enklávy tvořené mozaikou lesů, sadů, luk, a nelesní zeleně; 
to, že v průběhu minulých let odolávaly urbanizaci, je dáno 
členitým, obtížněji zastavitelným reliéfem. 

„Obraz krajiny" charakterizují typické znaky, které jsou 
výsledkem působení přírodních jevů a tvořivého života stovek ge-
nerací našich předků v daných přírodních, kulturně-historických 
a  sociálních podmínkách. Krajinu vnímáme jako určité vnitřně 
související celky  – místa, která jsou v  bezprostředním pohledo-
vém propojení.

Místa a oblasti krajinného rázu
Bližší charakteristiku krajiny města a  její prostorové 

podmínky identifikují místa a  oblasti krajinného rázu. Místa 
krajinného rázu jsou základním kompozičním prvkem kra-
jiny  – jsou definována jako „individuální krajinný prostor, 
vymezený pohledovými bariérami, který je uvnitř sebe pohle-
dově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť“. Tyto celky po-
hledově spojené v  nadhledech tvoří oblasti krajinného rázu. 
Jejich největší vnitřní vzdálenosti se řídí viditelností za prů-
měrných atmosférických podmínek a pohybují se u nás u míst 
okolo 3 km, u oblastí okolo 40 km. Za základ jejich vymezení 
byla vzata převažující výšková hladina pražské plošiny, za-
tímco hluboké zářezy potoků (tzv. krajinné suterény) se v kra-
jinném obraze neuplatňují. V  pražských podmínkách, kde se 
vedle výjimečného a  specifického reliéfu terénu kompozičně 
významně uplatňuje také zástavba, je třeba přihlédnout i k od-
lišnému vývoji krajiny za městem (tzv. volné krajiny) a krajiny 
ve městě (tzv. městské krajiny). → mapa / 123.1

Konkrétně je v podmínkách hl. města Prahy pro uchování 
krajinné scény vhodné sledovat a chránit dosud uchované krajin-
né celky. Respektovat krajinné hodnoty v k. ú. Smíchov, Jinonice, 
Košíře v  údolí Motolského potoka jako např. Kalvárie, Kotlářka, 
Skalka, Klamovka a Šalamounka a zejména v celém Prokopském a 
Dalejském údolí. Zvýšenou ochranu je nutné věnovat Dívčím hra-
dům, Žvahovu a  území pod Velkou skálou. Zachovat a  chránit je 
třeba svahy se sady okolo Troje, na Truhlářce a v Trojmezí, systém 
dochovaných zelených svahů od Kobylis k Hloubětínu. Jsou to pře-
devším terénní útvary Pod Slovankou, Střížkovské skály, Labuťka–
Flajšnerka, Ke Klíčovu a Bažantnice v Hloubětíně. 

Je třeba přehodnotit a krajinářsky vyzvednout Bílou horu 
včetně blízkého okolí jako dominantu, a to využitím dálkových 
kompozičních pohledů a  nových pohledových os. Zvýšenou 
ochranu zasluhuje krajina na východě od Přední Kopaniny. 
Stejně tak je třeba chránit horní hrany vltavského údolí, respek-
tive jeho bočních údolí při severním okraji Prahy, a  to včetně 
omezení pro chatovou i jinou zástavbu. Vltavský svah v prostoru 
suchdolské výspy, zejména novodobé navážky zeminy, je třeba 
lépe zakomponovat do krajiny. Maximální krajinářskou ochranu 
zasluhuje celý žižkovský hřbet.

Výše uvedený rozbor, včetně doporučení a  citací, vychází 
zejména z práce "Místa a oblasti krajinného rázu", která je samo-
statnou prací řešitelského týmu LÖW & spol., s. r. o., 2008 – jev 17 
Oblast krajinného rázu a její charakteristika a jev 18 Místo krajinné-
ho rázu a její charakteristika.

Práce řešitelského týmu LÖW & spol., s. r. o., přinesla také 
hodnocení kvality vizuálních celků, která vychází z kritérií jako 
je homogennost a harmonie uvnitř vymezeného prostoru a este-
tická hodnota. 

„Hodnocení vizuálních celků je především rámcová 
orientace v  celopražském pohledu. Při souhrnné analýze je 

[IPR Praha 2014]
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oblasti krajinného rázu

zřejmé, že kladné hodnoty kopírují kvalitní přírodní prostře-
dí a  harmonickou městskou krajinu, zatímco záporné hod-
noty signalizují nesoulad až devastaci, v  krajním případě 
destrukci hodnot. Někde uprostřed leží velká část pražského 
osídlení od poloviny 20. století do dnešní doby, která hodno-
ty do městské krajiny většinou nepřinesla, podobně jako roz-
lehlé průmyslové čtvrti. Tento stav nezmění krajinářská kom-
pozice, ale změna přístupu k  hodnotám pražského prostoru 
a filosofii jeho rozvoje, stejně jako krajinný ráz sám není vý-
slednicí krajinářských návrhů, ale jak již bylo konstatováno, 
tvořivého života generací našich předků v daných přírodních, 
kulturně-historických a sociálních podmínkách.“

Pro obraz města má rozhodující úlohu výškové členění, 
výškové rozdíly, které skýtají řadu poloh pro výhledy a  pohledy. 
Významně se uplatňují zejména zelené svahy, jejich čelní hrany 
a další významné krajinné útvary. Tyto prvky charakterizují pražské 
veduty a krajinný prostor města a měly by být předmětem zvýšené 
pozornosti a ochrany. → mapa / 123.2

mapa / 123.1
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124 –  Vizuální působení 
krajiny a pohledové 
horizonty

 Vizuálně významné prvky krajiny
Základem urbanistické formy Prahy jsou přírodní podmín-

ky vytvářející terénní situaci, ve které postupně vznikaly a byly za-
kládány jednotlivé části města. Vývoj povrchu a jeho vzhled na úze-
mí Prahy určily vodní toky, především Vltava. Vltava na severním 
a jižním okraji Prahy vytvořila hluboce zaříznuté údolí a se svými 
přítoky se podílela na vzniku poměrně četných forem reliéfu. 

Ve vizuálním působení krajiny hrají roli zejména: 
 ― Pohledově exponované svahy, svahy z odstupu viditelné, 

které tvoří základ krajinných vedut. Za exponované svahy 
lze označit svahy nad cca 10°. To však jen v těch případech, 
zvedají-li se z rovinatého povrchu. V členitějším reliéfu 
musí být sklon vyšší. Minimální výška exponovaného 
svahu je tak dále stanovena na cca 20 m. Při zařazení 
svahu mezi exponované tedy hraje roli převýšení svahu, 
jeho sklon i celkový charakter okolí. 

 ― Výrazné terénní útvary a dominanty – ostrohy, hřebeny 
kopců a jiné geomorfologické prvky.

 ― Údolí řek a potoků – nivy, zúžené kaňony, v pražských 
podmínkách je unikátní přírodní osou tok řeky Vltavy, 
který v délce 29‚5 km formoval od pradávna kompozici 
a geomorfologii Prahy.

 ― Skalní stěny jako nejvýraznější a obecně nejvzácnější části 
krajinných vedut. 

 ― Lomy jako útvary sice antropogenní, po ukončení těžby 
však trvale výrazné a tedy rovněž zásadní kompoziční části 
vedut. 

 ― Pohledově exponované části zeleně – kompoziční 
hodnota zeleně se odvíjí nejen od jejích vlastností, ale 
především z jejího umístění. Jako solitér se uplatňuje 
i ta část velkoplošné zeleně, která na exponovaný svah 
vystupuje. Jsou získány prostou mapovou superpozicí 
zeleně vymezené funkčními plochami současného stavu 
a počítačové viditelnosti z vybraných stanovišť.

 ― Pohledově exponované volné plochy – významnou pozici 
v kompozici města mají i pohledově exponované volné 
plochy – plochy bez zeleně a zástavby. Tato otevřená 
prostranství umožňují vnímat území v širších souvislostech 
a kontextech, s nabídkou bohatých výhledů a souvislých 
vedut města. Zvlášť unikátními prostory jsou Velká skála 
a Dívčí hrady, poslední otevřené prostory v ochranném 
pásmu památkové rezervace v hlavním městě Praze, které 

[IPR Praha 2014]
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se uplatňují v pohledech z centra a spolu s nezastavěnými 
svahy a terénními útvary a dalšími výraznými krajinnými 
prvky patří k základním kompozičním prvkům města.

V obraze města a jeho vedutách se samozřejmě také významně 

uplatňuje pražská architektura a další zásahy způsobené lidskou 

činností. Tato místa v území umocňují atraktivitu města, dávají 

Praze její osobitý ráz, a tím ji také výrazně odlišují od jiných 

evropských měst. Spolupůsobení člověka na výsledné panorama 

města je popsáno v kapitole 200 Město, zejména pak v kapitolách 

222 Rozbor kompozice města a 225 Vizuální podmínky území.

Pohledové horizonty
Vizuální působení městské krajiny se uplatňuje v souvislej-

ších celcích. Významným vjemem Prahy je její obraz, jak jej můžeme 
vnímat v pohledech ze středu a do středu města. Tento obraz může 
být charakterizován víceméně souvislými průhledy nebo pohledo-
vými horizonty. Za účelem zkoumání vizuálních vztahů byla prově-
řována řada významných vyhlídkových míst. Při stanovení pohledo-
vých horizontů se s výjimkou věže Staroměstské radnice, Petřínské 
rozhledny a Staroměstské mostecké věže zohlednila výhradně stano-
viště běžně přístupná veřejnosti, umístěná na terénu. Neuvažuje se 
tedy s body situovanými v uzavřených areálech či na placených vy-
hlídkách. Pro hodnocení významu vyhlídkových míst je rozhodující 
dostupnost, návštěvnost daného bodu a viditelnost centrálních par-
tií města. V rámci tohoto hodnocení byly vytipovány 24 vyhlídkové 
body umístěné na ploše Památkové rezervace v hlavním městě Praze 
a dalších 18 v území ochranného pásma PPR. → mapa / 124.1

Výsledkem zhodnocení vizuálních vztahů centrální části měs-
ta je stanovení pohledových horizontů historického centra. Vizuálně 
uzavřená a  jednotně působící scéna historického centra se opírá 
v nejužším pojetí o nejbližší příkré i pozvolné svahy uzavírající údolí 
Vltavy, v celkovém pojetí se opírá i o vzdálenější svahy a návrší a ote-
vírá se do protáhlých údolí, která umožňují průhledy do vzdálenějších 
krajin. Tato pásma s podobným optickým působením jsou vymezena 
souvislými liniemi, tzv. pohledovými horizonty, které jednotlivé vizu-
ální celky uzavírají – pohledový horizont I. o rozloze více než 570 ha 
a pohledový horizont II. zhruba o rozloze cca 11 500 ha. Uvnitř těchto 
linií nalezneme výrazně viditelné, tzv. pohledově exponované lokality. 

Za pomyslný střed takto sledovaných horizontů bylo zvole-
no geografické těžiště pražské kotliny. Orientační hodnoty pásem 
s podobným optickým působením (vzdálenosti 3, 8 a 40 km) souvi-
sejí se schopností vnímání krajiny lidským okem a viditelností, kte-
rá může být též ovlivněna atmosférickými podmínkami. Hodnoty 
jsou převzaty z práce řešitelského týmu LÖW & spol., s. r. o., 2008 
na jevech č. 17 „Oblast krajinného rázu a její charakteristika“ a č. 18 
„Místo krajinného rázu a jeho charakteristika“. 

Pohledový horizont I. zahrnující území viditelné z  PPR 
vymezuje vnitřní oblast. Z  tohoto horizontu se zvláště vyčleňují 

pražská kotlina a  lokality pohledově exponované z  PPR tvořené 
sedmnácti dalšími lokalitami ve vzdálenější poloze, jež jsou však 
v  důsledku specifické polohy a  terénní konfigurace mimořádně 
dobře viditelné.

Jádrové území o  poloměru zhruba 1‚5  km vnitřní oblasti 
města  – pražskou kotlinu vymezují morfologicky Letenské svahy, 
Hradčany, Petřín a  ostrohy Mrázovka, Paví vrch, Vyšehrad, návr-
ší Vinohrad s  Riegrovými sady a  Vítkov. Oblast zůstává otevřená 
ve směru řeky severovýchodně do oblasti vltavského meandru 
přes Holešovice a  Libeň do Kobylis, na sídliště Ďáblice a  Prosek, 
do Vysočan a  Hloubětína. Jižním směrem se otevírá tato „jádro-
vá oblast“ skrze Bráník do Chuchle a  Lahovic až na Zbraslav. 
Neohraničená také zůstává pražská kotlina s průměty několika ho-
rizontů na východě mezi Vítkovem a Vyšehradem. Veduty v pozadí 
tvoří část Žižkova a Vršovic, Michle, Nusle. Na jihu jsou ukončeny 
hranou pankrácké pláně nad Jižní spojkou a Kavčími horami. 

Pohledový horizont I. se v místních podmínkách okolo praž-
ské kotliny rozprostírá přibližně ve vzdálenostech od 3 km v případě 
Smíchova až do 8 km na svazích pod Prosekem. Zahrnuje od severu 
trojské svahy, Kobylisy, Libeň a značnou část Vysočan. Na východě 
pak Žižkov až po Nákladové nádraží, část Vinohrad a Vršovic, Michli 
a Nusle. Na jihovýchodě je vymezen pankráckou plání až k terén-
ní hraně nad Jižní spojkou a volně otevřený jižní konec je pocitově 
ohraničen Barrandovskými a Branickými skalami.

Pohledově exponované lokality z  PPR, které se vizuálně 
uplatňují díky své jedinečné poloze navzdory poměrně značné 
vzdálenosti, která často přesahuje zmíněný rozsah krajinné vedu-
ty o průměru 8 km. Jsou to lokality Salabka a Velká skála, Šutka, 
Ládví, Prosecké skály, Klíčov, Bažantnice a Hutě, Vítkov, Bohdalec, 
Kavčí hory, Branický lom, přírodní památka U branického pivovaru, 
Komořany–Krupná, Dívčí hrady a Vidoule. 

Pohledový horizont II. ohraničuje střední oblast představo-
vanou územím viditelným z PPR a  jejího ochranného pásma. Zde 
jsou opět zdůrazněny plochy se zvláště výraznou viditelností ozna-
čené jako pohledově exponované lokality viditelné z PPR a  jejího 
ochranného pásma.

Pohledový horizont II. určený rozsahem viditelnosti z míst 
situovaných v PPR a jejím ochranném pásmu zahrnuje širší okruh 
krajinných vedut, které se ve víceméně spojitém prstenci obje-
vují nad pohledovým horizontem I.  Výrazně kompaktní je tento 
druhý horizont zejména v  levobřežní části Prahy, kde sahá na se-
veru od svahů Sedlce a  ostrohu Baba do trojské kotliny, Bubenče 
a  Holešovic. Na západě zaujímá plochu celých Dejvic až k  Liboci 
a  Veleslavínu, větší část Břevnova, Smíchova, Jinonic a  končí ve-
dutou sídliště Barrandov. Jižní okraj je neuzavřený a nivou Vltavy 
umožňuje průhled do Chuchle a dále až ke Zbraslavi.

Pravý břeh Vltavy nabízí svou mírnější morfologií ply-
nulejší sled většího množství vedut. Jsou to od jihovýchodu 
svahy sídliště Kamýk, Lhotka a  Novodvorská. Zvláště výrazná 
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je zelená vyvýšenina Kunratického lesa navazující na rozsáh-
lý horizont tvořený sídlišti Roztyly, Spořilov, Chodov, Košík 
a Háje až po nádrž Hostivař. Na ně navazuje menší celek Horní 
Měcholupy a  Petrovice. Východní část pohledového horizon-
tu II. představuje velkou část Vinohrad, Vršovic a  Žižkova, 
Strašnice, Malešice a  menší díl Hostivaře. Nejvzdálenější do-
sah druhého horizontu představuje na severovýchodě situo-
vaná oblast Jarova, Vysočan, Hloubětína, Černého Mostu, část 
Proseku a Kbely. 

Pohledový horizont II., se v  místních podmínkách okolo 
pražské kotliny rozprostírá přibližně ve vzdálenostech od 6  km 
v případě levobřežní části a 10 km na pravobřežní části města. 

Pohledově exponovaná území viditelná z  PPR a  jejího 
ochranného pásma jsou viditelná za dobrých meteorologických 
podmínek. Jsou to od severu lokality Housle (Lysolaje), dále svahy 
nad Jenerálkou a sídliště Dědina. Na západě to jsou Řepy, Velká 
Ohrada, svahy západně od Holyně. Na jihu pak Zbraslav, přírodní 
památka Šance u Závisti a Točná. Ve východní části Prahy vyvý-
šené plošiny mezi Kolovraty a  Nedvězím, svahy nad Podleským 
rybníkem, lokalita Na Březinách (Hájek) a  západní výběžek 
Xaverovského háje. 

Vzdálená území viditelná z PPR a jejího ochranného pás-
ma představují třetí, vnější oblast, která již nevytváří souvislou 
linii horizontu. 

Na krajinných vedutách centrální části Prahy významně 
vystupují kromě historické zástavby i nezastavěné plochy. Mezi vi-
zuálně exponované a  pro ráz historického centra nenahraditelné 
plochy lze počítat pohledově exponované svahy i plochy zeleně. 

Počítačové možnosti 3D modelu nám umožnily přesněji 
určit pohledové horizonty – linie vycházející z vizuálně a morfo-
logicky vymezených podmínek historického centra, zobrazující 
několik pohledových plánů města, a  pohledově nejexponova-
nější lokality, které jsou vymezeny na základě počítačem pro-
věřené viditelnosti a  četnosti stanovišť z  Památkové rezervace 
v hlavním městě Praze a  jejího ochranného pásma, ze kterých 
jsou viditelné.

Dvoustupňové členění pohledového horizontu Památkové 
rezervace v  hlavním městě Praze lze schematicky demonstrovat 
jako koncentrické vrstvení dvou pohledových plánů. Ten vnitřní 
je tvořen oblastmi viditelnými z PPR (zúžený a širší pohledový ho-
rizont I.) a vnější pohledový plán vytvářejí oblasti viditelné z OP 
PPR. 
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Závěrečná zobecnění 
Z výsledků vypočtené viditelnosti je možno odvodit určitá 

specifika, která se týkají území Prahy a jsou dána její charakteris-
tickou morfologií i způsobem zástavby v historickém jádru a  jeho 
okolí. Je zřetelné, že pohledový horizont historického jádra města 
není pravidelně koncentrický a  oblasti viditelné z  centra jsou na 
území Prahy umístěny z větší části na východě od toku Vltavy. To 
je dáno skutečností, že svahy nad vltavskou nivou jsou v této části 
Prahy méně strmé. Poskytují tak větší možnosti rozhledu než str-
mější návrší na západním břehu, které pražskou kotlinu pohledově 
více uzavírají. → mapa / 124.2

Dvoustupňové členění pohledového horizontu Památkové 
rezervace v  hlavním městě Praze lze schematicky demonstrovat 

jako koncentrické vrstvení dvou pohledových plánů. Ten vnitřní je 
tvořen oblastmi viditelnými z PPR (zúžený a širší pohledový hori-
zont I.) a vnější pohledový plán vytvářejí oblasti viditelné z OP PPR. 

→ graf / 124.1 → mapa / 124.3 → mapa / 124.4

Sloučením oblastí ležících v  rámci Pohledového hori-
zontu I. s viditelností z vyhlídkových bodů v ochranném pásmu 
PPR jsme stanovili soubor území, které jsou souhrnně ohrani-
čeny Pohledovým horizontem II.  Takto vymezené hranice vi-
ditelnosti v  pražských poměrech kolísají svou vzdáleností od 
stanoveného středu v rozmezí od cca 3 km na západním břehu 
řeky do 10‚5 km na východě. → mapa / 124.5 → mapa / 124.6

mapa / 124.2

Excentrické rozložení lokalit viditelných z PPR a ochranného pásma PPR – poloměr 1,5 km, 4 km a 10 km  
[Zdroj: IPR Praha 2014]

graf / 124.1

Dvoustupňové členění pohledového horizontu 
mapa / 124.3

Území viditelné z PPR (pohledový horizont I.)  

mapa / 124.3

Území viditelné z OP PPR  

mapa / 124.4

Společný celek ohraničený pohledovým horizontem II.   
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D

Pohledové horizonty památkové rezervace v HMP
a jejího ochranného pásmaD

mapa / 124.5
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Pohledově exponované svahy říční nivy 
Osa Vltavy umožňuje daleké průhledy z  historického 

centra města na jih i  průhledy do příčných údolí jejích přítoků. 
Pohledový rámec a vymezení prostoru Vltavy a Berounky vytváří 
pobřežní svahy, které v  rámci morfologie pražské krajiny ohra-
ničují koridor řeky. Základní kompoziční prostor řeky tvoří dno 
údolí společně se svahy a jejich vrcholky. 

Jde nejen o strmé svahy, tj. svahy, jejichž sklon je vyšší než 
10o případně vyšší, pokud se zvedají z rovinatého terénu a pokud 
jejich výška dosahuje alespoň 20 m, které jsou součástí UAP hl. 
města Prahy, ale i o méně sklonité svahy, které jsou však význam-
ně pohledově exponované. Vymezení těchto svahů vzniklo s vyu-
žitím 3D modelu zástavby a zeleně na základě výpočtu viditelnos-
ti z vybraných bodů v říční nivě i z vrcholku svahů vždy v rozsahu 
viditelnosti zahrnující celý říční prostor (zejména u bodů z vrchu 
byla viditelnost omezena).

Zvoleny byly celkem 63 body, kromě významných vyhlíd-
kových bodů (které jsou součástí UAP) byly vytipovány též další 
charakteristické body, včetně vyhlídek z mostů. Podle četnosti vi-
ditelnosti bylo možné vymezit tzv. pohledově exponované svahy 
říční nivy a posléze též charakterizovat vlastní prostor řeky.

Kompoziční prostor řeky zahrnuje pět pohledově sou-
vislých oblastí  – říční prostory  – severní Sedlecký, vltavský 
meandr, Pražská kotlina, střední Barrandovský a  soutok Vltavy 
s  Berounkou. Severní říční prostor zahrnuje úzké sevření řeky 
mezi svahy Sedlce a  Bohnic s  výchozím ostrohem zahrady na 
Farkách, až po Drahaňské údolí, kde řeka opouští hranice Prahy. 
Říční prostor vltavského meandru vymezují ze severu svahy se-
verní terasy až po Klíčov a Bažantnici, z  jihu svahy Hloubětína 
a svahy Vítkova, západní ohraničení tvoří okraj Letné, Hradčan, 
Dejvic až po Babu. Pražská kotlina je vymezena svahy Letné a os-
trohem Vítkova, méně znatelnými východními svahy Žižkova, 
Vinohrad, až po výrazné sevření Podolských svahů a  Zlíchova, 
jižní okraj ukončuje ostroh Dívčích hradů, prostor se otevírá do 
Radlického a Košířského údolí. Barrandovský prostor tvoří užší 
levý okraj s  barrandovskými a  chuchelskými svahy, s  otevře-
ním do chuchelského údolí, pravý břeh zahrnuje široce otevře-
né mírně svažité území Hodkoviček, Nových Dvorů a  Modřan. 
V  oblasti Velké Chuchle se výrazně rozšiřuje niva při soutoku 
Vltavy a  Berounky uzavírající vltavskou osu, jižní hranici a  zá-
roveň i  hranici Prahy vymezují výrazné svahy Komořan, Závist 
a  Zbraslav. Levý břeh tvoří Radotínské svahy s  otevřením do 
Radotínského údolí. 

V  rámci říčních prostorů byl zjištěn podíl zastavěných 
ploch v  pohledově exponovaných svazích (PES). Nejvíce zasta-
věné plochy se vyskytuje v prostoru vltavského meandru (40 %) 
a v pražské kotlině (30 %), srovnatelným podílem cca 25 % jsou 
zastavěny PES v  barrandovském prostoru a  při soutoku Vltavy 
s  Berounkou, kde jde zejména o  levobřežní Radotínské svahy, mapa / 124.6
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Zbraslav a část pod Krupnou. Sedlecký prostor má nejmenší podíl 
zástavby v PES s 10 %.

Největší podíl zástavby tvoří ve všech prostorech obytná 
zástavba. Tomu odpovídá podíl otevřené struktury v  PES, tedy 
rodinná a vilová zástavba s 57 % celkem, zanedbatelný není ani 
podíl areálů s 24 % a vilové záshtavby s 12 %. Vltavský meandr 
má srovnatelný podíl otevřené struktury s  12‚9 % a  areálů s  11 
%, tvoří ho především areály zoologické a  botanické zahrady 
a  Trojského zámku, část představují pozemky školských areálů. 
Otevřenou zástavbu najdeme na Dlážděnce, Košince a Babě. Také 
pražská kotlina má vysoký podíl otevřené struktury 12‚7 % a are-
álů 8‚1 %. Nejvyšší podíl otevřené struktury 16‚8 % a  současně 
nejnižší podíl areálů 1‚9 % v PES má barrandovský prostor. 

Zajímavý je podíl drobné struktury zahrádek, které tvoří 
0‚3 % PES vltavského meandru a dále je již najdeme pouze s 0‚1 % 
v prostoru soutoku Vltavy a Berounky.

V  pohledově exponovaných svazích byly též vytipovány 
významné dominanty  – 21 v  pražské kotlině a  13 ve vltavském 
meandru, v  jiných částech je výskyt zanedbatelný. Téměř 30 % 
PES je součástí územního systému ekologické stability. → mapa / 

124.7 → mapa / 124.8 → mapa / 124.9

ZHODNOCENÍ VIDITELNOSTI VOLNÝCH PLOCH 
Znalost území a  jeho struktury promítnuté v  grafi ckém 

zpracování současného stavu umožňuje sledovat viditelnost jed-
notlivých typů ploch a nalézt v nich max. exponované polohy, kte-
ré je vhodné při změně využití území sledovat. Doposud viditelná 
převážná část exponovaných volných území (tj. území bez zástavby 
a vyšší zeleně) leží v okrajové oblasti města. Jsou to lokality: na jihu 
Zbraslav a Točná, ve východní části Prahy vyvýšené plošiny mezi 
Kolovraty a Nedvězím, svahy nad Podleským rybníkem, lokalita Na 
Březinách (katastr Hájek) a  západní výběžek Xaverovského háje. 
Převažují polohy táhlých návrší a svažitých ploch polí, jejichž vzdá-
lenost od těžiště PPR většinou výrazně přesahuje 10 km (u Klánovic 
dokonce až 20 km). Většina těchto území leží na východě a jihový-
chodě města.

Výjimečné jsou mezi těmito volnými plochami oblasti ležící 
v lépe dostupných polohách blíže centru. Jde zejména o významnou 
rekreační oblast situovanou na temeni celoměstské přírodní do-
minanty Dívčích hradů a lokalitu Velká skála. Dále to jsou východ-
ní planiny táhnoucí se od Klíčova přes Kbely a  Satalice k  Horním 
Počernicím a na severu pole u Lysolají.

mapa / 124.7

mapa / 124.8

mapa / 124.9
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Pražská kotlina

Soutok Vltava - Berounka
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[IPR Praha 2014, zdroj: ÚRM 2012]
Viditelnost volných ploch z historického jádra a jejího ochranného pásma

Hranice Prahy

hranice Prahy
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131 –  Prostupnost krajinou

 
Nezbytnou nutností při rozvíjení krajiny kolem města je 

zachování a  postupné zlepšování prostupnosti krajiny v  neza-
stavěném a výhledově nezastavitelném území, a to pro člověka 
i volně žijící organismy. Volný přístup do krajiny mimo zastavě-
né území upravuje také – s určitými omezeními a podmínkami – 
§  63 zákona č.  114/1992 Sb. o  ochraně přírody a  krajiny. Stále 
probíhající, nevhodná fragmentace jejího prostoru znamená ve-
dle zpřetrhání vazeb mezi lidmi také velké ohrožení přirozené 
migrace celé řady živočišných druhů i ztrátu vazeb mezi rostlin-
nými společenstvy. Nadřazenou komunikační síť (tedy bez míst-
ní silniční sítě), která může vytvářet hlavní bariéry v  příměst-
ském prostoru, naznačuje spolu s trasováním železničních tratí 
schéma Fragmentace krajiny. → mapa / 131.2

Pro zachování přirozené funkce krajiny v kulturním i pří-
rodním smyslu je tak třeba věnovat velkou pozornost a péči právě 
zachování její prostupnosti. Zlepšování podmínek k  chůzi vede 
kromě její dopravní funkce i k rozvoji sociálních a kulturních va-
zeb mezi lidmi a okolní krajinou. Velmi podobnou funkci plní i do-
prava cyklistická, která stejně jako chůze komplexně a harmonic-
ky propojuje funkci dopravní, sociální i rekreační. Stávající cestní 
síť, jak byla pochozími průzkumy zmapována v rámci aktualizace 
současného stavu během roku 2013, ukazuje schéma Prostupnost 

krajiny. → mapa / 131.3 Tato síť zahrnuje nejen cíleně vybudované, 
řekněme oficiální, cesty, ale také stezky spontánně vzniklé pohy-
bem lidí v krajině. Detailní výřez z tohoto schématu, znázorňující 
konkrétně oblast Běchovic, lze pak jako příklad stavu prostupnosti 
příměstské krajiny nalézt v obrázku Prostupnost krajiny – výřez. 
Použité měřítko umožňuje zobrazit další významné omezení pro-
stupnosti krajinou, kterým jsou ploty. → mapa / 131.1

Je nezbytné, aby v rámci územně plánovací a projektové 
činnosti docházelo k postupnému odstraňování stávajících bariér v 
krajině a aby nové stavby pokud možno takové bariéry nevytvářely. 
Pro zachování a zlepšování prostupnosti krajiny je nutné postup-
ně doplňovat sítě koridorů významných pěších propojení a cykli-
stické infrastruktury plynule navazujících na podobnou síť uvnitř 
zastavěného území města. Cílem by mělo být vytvoření vzájemně 
propojeného systému po celém území hl. m. Prahy. Žádoucí je také 
v kontextu významně navštěvovaných oblastí Prahy prověřit a pří-
padně navrhnout, které spontánně vzniklé stezky je žádoucí v úze-
mí potvrdit a změnit na regulérní cesty. Územní systém ekologické 
stability (ÚSES), zajišťující prostupnost krajiny pro volně žijící orga-
nismy, je jako obligátní součást územně plánovacích dokumentací 
komentován v samostatné kapitole 511.

Vývoj od r. 2012
Tato kapitola byla do ÚAP zařazena nově, na základě cíle-

ných pochozích průzkumů, takže nelze srovnávat aktuální prostup-
nost krajiny s jejím stavem v roce 2012. 

130 Prostupnost
mapa / 131.1
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Přírodní a krajinné hodnoty + Hodnoty definované právními předpisy

Současný stav životního prostředí v Praze je výsledkem spo-
lupůsobení celé řady faktorů, a  to jak přírodního charakteru, tak 
i  vlivů způsobených dlouhodobým osídlením. Hlavní město patří 
z hlediska kvality životního prostředí mezi nejpostiženější oblasti 
České republiky a zároveň je také oblastí nejlidnatější. Zdejší život-
ní prostředí prodělalo v posledních desetiletích bouřlivý vývoj, kte-
rý kulminoval v  polovině osmdesátých let environmentální krizí. 
V Praze je dnes soustředěna takřka polovina obyvatel České repub-
liky žijících v extrémně narušeném prostředí.

Pod pojem hygieny životního prostředí byly zahrnuty 
jevy, které mají bezprostřední vliv na vnímání kvality měst-
ského prostředí jeho obyvateli. Z  hlediska hygieny životního 
prostředí se pak jako rozhodující ukázaly jevy, které mají přímý 
vliv na pohodu pobytu a zdravotní stav, tedy hlučnost prostředí 
a kvalita ovzduší. 

141 –  Přírodní a krajinné 
hodnoty

 
Přírodní a  krajinné hodnoty na území hlavního města 

Prahy vytvářejí prostředí, ve kterém vznikalo a rozvíjelo se jeho 
historické osídlení a postupně se formovalo město až do dnešní 
podoby. Nejdůležitějším východiskem se stalo působení přírod-
ních procesů, které daly vzniknout dnešnímu kaňonu řeky Vltavy 
a navazujících údolí, zahloubených v okolní plošině. Mluvíme-li 
o přírodních hodnotách, zejména pak v pražském prostředí, je tře-
ba mít na paměti, že ve skutečnosti jde většinou o hodnoty příro-
dě blízké a nikoli čistě přírodní, jelikož vznikly spolupůsobením 
přírodních sil a  lidských aktivit. Například právě v  CHKO Český 
kras a stejně tak v přírodních parcích je jedním z důvodů jejich 
ochrany dochovaný ráz krajiny, Lidské hospodaření (například 
místní pastva bránící cenná stepní společenstva před sukcesí) 
prospělo i k botanické pestrosti území. 

Samotná morfologie prostoru, v  němž se město nalézá, je 
natolik zajímavá, že se stala podnětem pro významné urbanistic-
ké počiny. Takovými bylo bezesporu založení Vyšehradu na skal-
ním ostrohu nad Vltavou, nebo Pražského hradu na vyvýšené po-
loze na protilehlém břehu, či osídlení kolem brodu přes Vltavu. 
Všechny etapy vývoje Prahy, v  nichž vznikaly velkorysé urbánní 
celky a soubory jako Nové Město, velké barokní komplexy na Malé 
Straně, zahradní města či novodobá sídliště vždy svým způsobem 
zohledňovaly přírodní danosti a hodnoty území. Překonávání pří-
rodních bariér dalo podnět vzniku celé řady technických řešení. 

Urbanistický vývoj Prahy byl ve všech svých fázích neoddělitelně 
spjat s přírodními hodnotami, které ho vždy zásadním způsobem 
ovlivňovaly a limitovaly.

Hodnoty, které byly vždy ať už vědomě nebo podvědomě 
při rozvoji města vnímány, byly rozvojem města také ohrožová-
ny, a tak se ve 20. století přistoupilo k jejich ochraně speciálními 
zákony a  předpisy. Ne všechny přírodní hodnoty lze však pod-
chytit legislativně. 

Jde především o ochranu vzájemně spolupůsobící morfolo-
gie, vegetace a urbánní struktury, vyváženost vzájemného poměru 
přírodních a urbanizovaných ploch a jejich pestrost.

Mezi významné přírodní hodnoty jsou zařazeny podle druhu 
především:

 ― chráněné krajinné oblasti (CHKO Český kras)*
 ― Natura 2000 – evropsky významné lokality *
 ― přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní 

památky*
 ― přírodní parky*
 ― významné krajinné prvky registrované *
 ― chráněná ložisková území a ložiska nerostných surovin*
 ― lesy*
 ― zemědělská půda I. a II. třídy ochrany *

* tyto hodnoty jsou zařazeny i mezi limity využití území

Z kulturních hodnot k nim dále patří:
 ― historické zahrady a parky

Z kompozičních hodnot lze vyzdvihnout především:
 ― přírodní osy
 ― pohledově exponované svahy
 ― výrazné terénní útvary
 ― skalní stěny a lomy
 ― pohledový horizont I – oblast viditelná z PPR
 ― pohledový horizont II – oblast viditelná z PPR a jejího 

ochranného pásma

Přírodní hodnoty, které zároveň patří mezi limity využití území, jsou 

podrobněji popsány v kapitole 142 Hodnoty definované právními 

předpisy, v případě lesů lze najít příslušné údaje v kapitole 122 

Uspořádání krajiny a lesy. Přírodní a krajinné hodnoty, které se 

významně uplatňují v celkovém obrazu města, jsou zhodnoceny 

v kapitolách 123 Rozbor kompozice krajiny a 124 Vizuální působení 

krajiny a pohledové horizonty.

140 Hodnoty a problémy
142 –  Hodnoty definované 

právními předpisy

Na území hlavního města bylo doposud vyhlášeno, započí-
táme-li též území zasahující sem pouze okrajově, 91 tzv. maloploš-
né zvláště chráněné území (ZCHÚ), z  nichž 8 náleží do kategorie 
národních přírodních památek (NPP), 16 do kategorie přírodních 
rezervací (PR) a 67 do kategorie přírodních památek (PP). V soula-
du s různorodou geologickou a morfologickou situací je velký po-
čet z nich zřízen právě pro ochranu opěrných geologických profilů 
a  stratotypů, často mezinárodního významu, sloužících pro srov-
návání a určování stáří obdobných vrstev na jiných místech světa, 
mnohá mají též velký paleontologický význam. To platí zvláště pro 
jihozápadní segment města, kam „proniká“ největší vápencové 
území v Čechách – Český kras – jehož část je chráněna jako stejno-
jmenná chráněná krajinná oblast, jediné velkoplošné ZCHÚ zasa-
hující do Prahy. Na skalní partie často navazují cenná společenstva 
bezlesí. Větší počet ZCHÚ, bezesporu ovlivněný svažitostí terénu 
a  jeho měnící se expozicí vůči světovým stranám, je také v šárec-
kém údolí a některých úsecích vltavského údolí. Na jihu a východě 
se nachází několik rozlehlejších území, která obsahují souvislé les-
ní porosty s přirozenou, resp. přírodě blízkou druhovou skladbou 
(např. PR Šance a Klánovický les – Cyrilov, PP Údolí Kunratického 
potoka, PP Milíčovský les a rybníky, PP Xaverovský háj apod.), nad 
rámec tohoto textu by byl výčet ZCHÚ s výskytem unikátních či ji-
nak významných druhů organismů. Samostatnou zmínku si ovšem 
zasluhuje PR Vinořský park s přilehlou PP Satalická bažantnice jako 
historický doklad kultivace české krajiny.

Dvanáct pražských území bylo navrženo do národního se-
znamu evropsky významných lokalit (EVL) soustavy Natura 2000. 
Zatímco pět z  nich (Blatov a  Xaverovský háj, Chuchelské háje, 
Havránka a Salabka, Prokopské údolí, Kaňon Vltavy u Sedlce) zahrnu-
je především ohrožené typy biotopů, ostatní sem byly zařazeny kvů-
li ochraně vzácných živočišných druhů, a  to zejména bezobratlých. 
Výjimku tvoří letiště Letňany s  výskytem kriticky ohroženého sysla 
obecného. Všech 12 EVL již dnes požívá ochranu v některé ze zmíně-
ných kategorii ZCHÚ, u některých z nich (Chuchelské háje, Prokopské 
údolí) však zřejmě bude nutné výrazněji korigovat jejich hranice, 
protože došlo ke schválení národního seznamu pro Českou republiku 
příslušnými orgány Evropské unie, v němž se jmenované EVL vyme-
zují odlišně od dotčených ZCHÚ. Na území hlavního města Prahy není 
vyhlášena žádná ptačí oblast soustavy Natura 2000 ani se aktuálně 
o žádné neuvažuje. Platné rozmístění všech ZCHÚ a EVL Natura 2000 
v Praze ukazuje schéma umístěné na konci této kapitoly.

V Praze bylo doposud registrováno 27 významných krajin-
ných prvků (VKP), vesměs místně významných krajinných struk-
tur a  přírodě blízkých ekosystémů, a  byl vyhlášen 201 památný 

strom s vyšší přírodovědnou a sadovnickou hodnotou, ale i s este-
tickým a společenským významem. Kromě registrovaných je řada 
VKP ze zákona č. 114/1992 Sb. Jsou jimi automaticky všechny lesy, 
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy (a v Praze se nevyskytu-
jící rašeliniště).

Především za účelem ochrany dochovaného rázu krajiny je 
zřízeno 12 přírodních parků (dříve tzv. oblastí klidu), většinou jde 
o harmonickou kulturní krajinu mimo centrální část města s neza-
nedbatelným podílem zástavby různého typu a místně zachovalý-
mi, přírodě blízkými krajinnými strukturami. Rozmístění jednotli-
vých přírodních parků na území Prahy je patrné ze stejnojmenného 
obrázku níže v textu. → mapa / 142.1

Krasovou oblast s  členitým terénem a  četnými skalními 
výchozy zahrnují přírodní parky (PřP) Radotínsko-chuchelský háj, 
resp. Prokopské a Dalejské údolí. Vzhled těchto území byl (a mís-
ty nadále je) významně ovlivňován rozsáhlou těžební činností. Ke 
krajinářsky nejatraktivnějším partiím Prahy patří i údolí Šáreckého 
potoka a  Vltavy na severním okraji města, chráněné jako PřP 
Šárka–Lysolaje a Draháň–Troja. V Šárce se zástavba vyvíjela pře-
devším jen v  údolní poloze, zato v  Troje místy „vystoupila“ i  do 
svahů. Ale přesto rozhodující podíl tvoří přírodě blízké ekosysté-
my. Rozsáhlejší PřP na jihu Prahy (Modřanská rokle – Cholupice, 
resp. Botič–Milíčov) zahrnují kromě údolí potoků i  velké plochy 
orné půdy, v nichž vznikla menší sídla, oproti tomu PřP Říčanka 
a  Rokytka byly vyhlášeny v  podstatě pouze v  úzkých pásech, 
soustřeďujících se na nivy potoků a  zalesněné svahy nad nimi. 
Plošně největší pražský PřP Klánovice–Čihadla je charakteristický 
i  nejrozlehlejším lesním komplexem v  hlavním městě, obklopu-
je městskou část Klánovice. V  jeho západní části, mezi sídlištěm 
Černý Most a Dolními Počernicemi, aktuálně vzniká golfové hřiště. 
Poněkud atypické jsou PřP Hostivař–Záběhlice, Košíře–Motol, re-
spektive jako poslední vyhlášená Smetanka, kde příměstská kra-
jina výrazně proniká do silně zastavěného území. Úměrně tomu 
zahrnují i větší plochy zeleně „nepřírodního“ typu (sady, zahrady, 
golfové hřiště v Motole apod.).

Vývoj od r. 2012
V  oblasti ochrany přírody a  krajiny na pražském území 

nedošlo za uplynulé období k zásadním změnám. Počet EVL sou-
stavy NATURA 2000 je v  Praze stabilizován a  s  rozšířením této 
soustavy se v nejbližší době nepočítá. V souvislosti s naplňová-
ním platné legislativy týkající se soustavy NATURA 2000 byly 
změněny hranice 4 stávajících ZCHÚ. Konkrétně došlo k rozšíření 
PR Šance a PP Petřínské skalky, respektive Milíčovský les a rybní-
ky. Vedle toho došlo ke zmenšení území PP Xaverovský háj. Počet 
PřP se nezměnil. Bylo vyhlášeno celkem 5 nových památných 
stromů, konkrétně topol bílý u Satalic, dub letní na Hanspaulce, 
lípa srdčitá v Holyni a jinan dvoulaločný, respektive jasan ztepilý 
v zámeckém parku Čakovice.
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Klánovice - Čihadla

Šárka - Lysolaje

Modřanská rokle - Cholupice

Botič - Milíčov

Říčanka

Draháň - Troja

Radotínsko - Chuchelský háj

Košíře - Motol

Prokopské a Dalejské údolí

Hostivař - Záběhlice

Rokytka

Smetanka

S  ohledem na schválení významného koncepčního mate-
riálu krajského významu (Prognóza, koncepce a strategie ochrany 
přírody a krajiny v Praze) v roce 2008 a s ohledem na vývoj pozná-
ní pražské přírody aktuálně pokračuje prověřování dalších nových 
lokalit za účelem registrace VKP či vyhlášení ZCHÚ, na nějž má na-
vázat příprava příslušných právních předpisů. U  lokality Křídový 
výchoz na vrchách byly zpracovány biomonitoringy. Předpokládá 
se změna jejího statutu z VKP na ZCHÚ. Kromě toho se připravuje 
postupné vyhlášení dalších památných stromů. 

Bez souvislosti s  výše uvedenými fakty došlo v  roce 2014 
k aktualizaci všech PřP v Praze. Usnesením Rady HMP č. 1530 byly 
zrušeny všechny příslušné právní předpisy a zároveň byly všechny 
PřP zřízeny znovu v rámci jednoho nařízení. Toto nařízení se týká 
zejména omezení využití PřP, jeho součástí je ale také významné 
zmenšení plochy PřP Radotínsko-chuchelský háj o překryv s CHKO 
Český kras.

Poznámka: V nyní uváděném počtu VKP se projevil fakt, že 
VKP Společenstva křídových pramenů Pod Spiritkou doposud ne-
nabyl právní moci. Zdánlivě též došlo k výraznému poklesu památ-
ných stromů, což však je způsobeno nedopatřením v ÚAP 2012 (do 
celkového počtu byly omylem započítány i některé stromy, jejichž 
vyhlašování ještě nebylo v té době ukončeno.

mapa / 142.1

Přírodní parky 
[Zdroj: IPR Praha 2014, MHMP-OZP 2014]

mapa / 131.2
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Kvalita vody v tocích

143 – KVALITA VODY V TOCÍCH

K  jednotnému určení třídy jakosti tekoucích povrchových 
vod se provádí hodnocení jakosti vody dle normy ČSN 75 7221 
Klasifikace jakosti povrchových vod. Předmětem normy je jednotné 
určení třídy jakosti tekoucích povrchových vod – klasifikace, kte-
rá slouží k porovnání jakosti vod na různých místech a v  různém 
čase. Povrchové vody se zařazují podle kvality do 5 tříd na základě 
výsledků kontroly za delší časový úsek, přičemž nejkratším hodno-
ceným obdobím je jeden rok při četnosti 12 odběrů za rok. Jakost 
vody se klasifikuje zvlášť pro každý jednotlivý ukazatel, ukazatele 
jsou členěny do pěti skupin A až E (A Obecné, fyzikální a chemické, 
B Specifické organické látky, C Kovy a metaloidy, D Mikrobiologické 
ukazatele, E Radiologické ukazatele), přičemž ve skupině rozhoduje 
ukazatel s  nejhorší hodnotou klasifikace. O  celkové klasifikaci ja-
kosti vody v toku pak rozhoduje nejhorší klasifikace ze skupin.

Kvalitu povrchové vody lze dále hodnotit podle nařízení vlá-
dy 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypou-
štění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citli-
vých oblastech. V roce 2011 došlo k novelizaci tohoto nařízení. V no-
vém nařízení vlády NV 23/2011 Sb. byly změněny nejenom imisní 
standardy u některých ukazatelů, ale i porovnávané koncentrace. 

V návaznosti na tyto dvě podstatné změny došlo k nehomo-
genitě dat v hodnocení dlouhodobých časových řad.

V rámci sledování profilů jakosti vod v tocích bývalé státní 
sítě jsou na území hl. m. Prahy a v jeho nejbližším okolí sledovány 
na Vltavě a Berounce celkem čtyři profily. → tab / 143.1 

U  vybraných ukazatelů probíhá měření nepřetržitě již od 
roku 1963. V roce 2013 bylo sledováno na profilech Vltava – Vrané 
310, Vltava – Podolí 247 a na profilu Vltava – Libčice 89 látek, na 
profilu Berounka  – Lahovice 421, většinou s  četností 1x měsíčně. 
Protože na Berounce je za rok 2013 k dispozici pouze 10 měření, byl 
výpočet pro zařazení do tříd podle ČSN 75 7221 na všech 4 profilech 
proveden podle hodnot za dvouletí 2012–2013.

Z  látek vyjmenovaných v  ČSN 75 7221 byl v  profilu 
Berounka – Lahovice sledován 41 ukazatelů, na Vltavě v Podolí 38, 
ve Vraném 39 a v Libčicích 36 ukazatelů. Nejlépe byl klasifikován 
profil Vltava – Vrané, kde byla stanovena III. třída u 6 sledovaných 
látek, ve druhé třídě bylo zařazeno 7 ukazatelů a 26 ukazatelů vy-
kazovalo koncentrace odpovídající I. třídě, tzn. neznečištěná voda. 
Na všech čtyřech profilech byla klasifikována III. třídou chemická 
spotřeba kyslíku dichromanem (CHSKCr), celkový organický uhlík 
(TOC) a adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX). Nejhůře 
hodnocený byl chlorofyl, III. třídou ve Vraném, IV. třídou v Podolí 
a Libčicích a V. třídou na Berounce v Lahovicích. Naopak výborně 

hodnocena byla skupina organických látek, ve všech 4 profilech 
byly ukazatele zařazeny do I. třídy, pro sumu PAU do třídy II. I. a II. 
třídě odpovídaly i kovy a metaloidy s výjimkou celkového železa na 
Vltavě ve Vraném, kde koncentrace dosahovaly hodnot III. třídy.

Ukazatele vyjmenované v  NV 23/2011 byly sledovány na 
všech profilech. Jejich počet byl ale velmi rozdílný, nejvíce jich bylo 
monitorováno na profilu Berounka – Lahvice a to 138. Z profilů na 
Vltavě se sledovalo 123 látek ve Vraném, 93 v Podolí a 31 v Libčicích. 
Vyhodnoceny nebyly parathion-methyl, parathion-ethyl, kation 
tributylcínu a  fenitrothion, jejichž meze stanovitelnosti byly vyšší 
než limitní hodnoty. Z ostatních sledovaných látek překročily roční 
průměrné hodnoty stanoveném nařízením vlády, suma metabolitů 
alachloru a suma benzo(g‚h‚i) perylenu a indeno(1‚2‚3-c‚d)pyrenu 
na všech profilech o 5–67 %, mimo profilu Vltava – Libčice, kde ne-
byly tyto ukazatele měřeny. U všech ostatních látek sledovaných na 
jednotlivých profilech byly limitní hodnoty podle NV splněny.

V rámci sledování profilů jakosti vod na drobných vodních 
tocích jsou na území hl. m. Prahy sledovány následující profily.  

→ tab / 143.2 

Vyhodnocení jednotlivých sledovaných profilů lze nalézt na 
URL: http://www.praha-priroda.cz/

Zranitelné oblasti
Dle zákona o vodách § 33 Zranitelné oblasti jsou území, kde 

se vyskytují a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané 
nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů 
přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, 
nebo b) povrchové vody, u  nichž v  důsledku vysoké koncentrace 
dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežá-
doucímu zhoršení jakosti vody.

Vláda ČR nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upra-
ví používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plo-
din a provádění protierozních opatření (dále jen "akční program"). 
Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkou-
mání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. 
Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatře-
ní vyplývajících z přijatého akčního programu. → mapa / 143.1

Kód Řeka – sledovaný profil Říční km

1044 Vltava Vrané nad Vltavou 70,10

1045 Vltava Podolí 56,20

1046 Vltava Libčice 28,20

1090 Berounka Lahovice 0,60

Zranitelné oblasti

zranitelné oblasti

tab / 143.1

Profily sledování jakosti vody na Vltavě a Berounce

mapa / 143.1
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Kód Řeka/potok – sledovaný profil Říční km

Pitkovický potok – u mostu v ulici v Pitkovičkách

Botič – před soutokem s Pitkovickým

BO01 Botič Nusle – Sekaninova 1,50

BO11 Botič pod Hostivařskou přehradou

BO12 Botič nad Hostivařskou přehradou

BR00 Branický potok – zaústění do zaklenutí (ul. Údolní) 0,46

CI00 Čimický potok – ústí do Vltavy 0,01

DL01 Dalejský potok – ústí do Vltavy 0,01

DL11 Dalejský potok – u Klukovického amfiteátru

Dalejský potok - Nad Novou Vsí

DL12 Dalejský potok – Řeporyje, Mládkova ul.

DR00 Drahaňský potok – ústí do Vltavy 0,01

DR02 Drahaňský potok – pod horním rybníkem

CH00 Cholupický potok – křižovatka s Komořanskou ul. 0,60

KO00 Komořanský potok – ústí do Vltavy 0,10

KU00 Kunratický potok – zaústění do zaklenutí (Nad malým mlýnem) 0,44

KU02 Kunratický potok Krč (U Zámeckého rybníku) 3,16

KU11 Kunratický potok pod Dolnorýnským rybníkem

KU12 Kunratický potok pod Šeberákem

LH00 Lhotecký potok – zaústění do zaklenutí (ul. Čs. exilu) 1,15

LI00 Libušský potok 1,48

ML00 Mariánskolázeňský potok – ústí do Vltavy 0,01

MO01 Motolský potok – zaústění do zaklenutí 4,75

RA01 Radotínský potok – ústí do Berounky 0,01

RA02 Radotínský potok – u Rutického mlýna

RO01 Rokytka Voctářova (nám. Dr. Holého – limnigraf) 0,27

RO11 Rokytka pod Kyjským rybníkem

RO12 Rokytka před Kyjským rybníkem

RO13 Rokytka pod Počernickým rybníkem

RO14 Rokytka nad Počernickým rybníkem

SP01 Litovicko-Šárecký potok – ústí do Vltavy 0,01

SP03 Litovicko-Šárecký potok pod Džbánem (Jenerálka) 4,85

SP04 Litovicko-Šárecký potok před Džbánem 10,95

SP07 Litovicko-Šárecký potok – Jiviny pod hrází 15,09

SP11 Litovicko-Šárecký potok před Strnadem

ST01 Stodůlecký potok – Prokopské údolí 1,28

VR00 Vrutice – ústí do Vltavy 0,20

ZA00 Zátišský potok – ústí do Vltavy 0,10

tab / 143.2

Pravidelně sledované profily na vodních tocích

144 – KVALITA OVZDUŠÍ 

V aglomeraci Hlavní město Praha dlouhodobě dochází k překra-
čování imisních limitů pro suspendované částice, oxid dusičitý, benzo(a)
pyren a přízemní ozon. 

Většina překročení imisních limitů souvisí se značným doprav-
ním zatížením hlavního města, ale i s vytápěním domácností, zejména 
v oblastech se zástavbou rodinných domů.

 V  aglomeraci Praha se mobilní zdroje podílí na celkových 
emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) více než 85 %, na celkových 
emisích oxidů dusíku (NOx) cca 75 %. Vytápění domácností na území 
aglomerace Praha se na emisích TZL podílí téměř 6 %, na emisích 
částic PM10 se domácnosti podílí 16 %. Na kvalitu ovzduší má také 
vliv schopnost provětrávání daná topografií terénu a zástavbou úze-
mí, meteorologické charakteristiky a  struktura, rozložení a  velikost 
vlastních zdrojů znečišťování na území města a v jeho okolí, apod. 

Emise (zdroje znečišťování ovzduší)
Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celo-

státně sledovány v rámci tzv. Registru emisí a zdrojů znečišťování 
ovzduší (REZZO). Zdroje jsou členěny do jednotlivých kategorií 
podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší. Stacionární zdroje 
znečišťování ovzduší jsou vedeny v databázích REZZO 1–3, čtvrtá 
kategorie zahrnuje mobilní zdroje (REZZO 4). → tab / 144.1 → tab 

/ 144.2 → tab / 144.3

Na znečištění ovzduší má největší podíl doprava; na celko-
vých emisích PM10 z  dopravy se rozhodujícím způsobem podílí 
tzv. sekundární prašnost (přes 90 %). Množství zvířeného prachu 
roste s hmotností projíždějících vozidel, což se odráží ve vysokém 
podílu těžkých nákladních aut a autobusů na celkových emisích. 

Celkové množství emisí oxidů dusíku produkovaných auto-
mobilovou dopravou činí více než 11 kt.rok−1, doprava je tak obdob-
ně jako v předešlých letech rozhodujícím zdrojem emisí NOx v Praze. 
Na produkci emisí NOx se podílejí cca z jedné poloviny osobní au-
tomobily, těžké nákladní automobily tvoří 26 % celkových emisí. 

Emise uhlovodíků a zejména benzenu jsou produkovány v pod-
statně větší míře při spalování benzínu než nafty, což se projevuje vysokým 
zastoupením osobních aut. Celková produkce CxHy z dopravy dosahuje té-
měř 8‚5 kt.rok−1, z toho těkavé organické látky tvoří téměř 7‚5 kt.rok−1.

Imisní situace na území hl. města Prahy pro r. 2012
Údaje o měření znečištění ovzduší poskytuje 15 stanic auto-

matického imisního monitoringu, které provozuje Český hydrome-

teorologický ústav. Další stanice s manuálními odběry provozované 
ČHMÚ a  HS hl. m. Prahy provádějí periodická měření některých 
vybraných znečišťujících látek.

Hl. město Praha pravidelně zajišťuje aktualizaci modelování 
znečištění ovzduší modelem ATEM každé 2 roky. Model znečištění 
ovzduší ATEM je podle Vyhlášky 330/2012 a  na základě Zákona 
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. referenčním metodou pro mode-
lování kvality ovzduší.

Podle par. 11 odst. 6 Zákona o ovzduší č. 201/2012 Sb. zveřej-
ňuje Ministerstvo životního prostředí a  Český hydrometeorologický 
ústav mapy úrovní znečištění pro hodnocení stávající úrovně znečiš-
tění. Mapy obsahují v  každém čtverci 1 × 1  km hodnotu klouzavého 
průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích 5 
kalendářních let, které mají stanoven imisní limit (kromě ozonu a CO).

Mapy slouží také jako podklad pro návrh kompenzačních 
opatření podle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, konkrétně k posouzení, zda dojde vlivem daného záměru k pře-
kročení některého ročního imisního limitu na dané lokalitě a tedy 
k aplikaci cit. ustanovení.

Hodnocení imisní situace podle Map klouzavých pětiletých 
průměrů imisních koncentrací:

Podle hodnot, uvedených v mapách klouzavých pětiletých 
průměrů za roky 2008–2012 dochází k  překračování limitu pro 
roční průměry NO2 na území v rozsahu 11 km2, převážně v centru 
města. Na tomto území je rizikem poškození zdraví nadlimitními 
koncentracemi NO2 ohroženo 31 418 obyvatel Prahy. 

K  překračování limitu pro maximální 24hod. koncentrace 
PM10 dochází podle údajů ČHMÚ na 29 km2 z  celkového území 
Prahy. Na tomto území žije 69 853 obyvatel. 

Mapa pětiletých průměrů pro průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrénu v letech 2008–2012 vykazuje nadlimitní koncen-
trace celkem na 429 čtvercích 1 × 1 km2 z celkového území Prahy. 
V této oblasti, kde jsou lidé vystaveni riziku vzniku karcinogenního 
onemocnění, žije 1 086 653 obyvatel.

Je ovšem nutné konstatovat, že mapy klouzavých pětiletých 
průměrů imisních koncentrací ve čtvercích 1 × 1  km nevystihují 
prostorovou variabilitu koncentrací škodlivin v Praze vzhledem na 
morfologickou členitost terénu Prahy, na rozdílné podmínky pro 
provětrávání a  na rozdílnou hustotu a  dopravní zatížení silniční 
sítě. Tyto mapy pětiletých průměrů nemohou reflektovat na změny 
v organizaci dopravy hl. města Prahy a tím vyvolané změny v do-
pravních zátěžích a emisí z dopravy (např. uvedení do provozu ji-
hozápadní části Pražského okruhu v r. 2010). Platí to i pro případné 
změny emisí ze stacionárních zdrojů. → mapa / 144.1

Hodnocení imisní situace podle výsledků měření ČHMÚ:
Podle údajů naměřených na stanicích AIM lze konstatovat, 

že imisní situace se v roce 2012 v porovnání se situací v roce 2011 
na území aglomerace Praha mírně zlepšila.
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tab / 144.3

Porovnání celkových emisí REZZO 1–4 souhrnně a emisí z dopravy REZZO 4 v hlavním městě Praha, 2012
[Zdroj: CHMI, 2013]  

graf / 144.1

Počet dní s koncentracemi PM10> 50 μg.m-3 v jednotlivých měsících včetně 
celkového počtu překročení, aglomerace Praha, 2012

Rok

Kategorie zdrojů

Velké zdroje Střední a malé zdroje Stacionární zdroje celkem

tuhé látky SO2 NOx tuhé látky SO2 NOx tuhé látky SO2 NOx

2006 165 1 695 2 669 431 451 759 596 2 146 3 428

2007                92          969      2 396         443         453 726 535 1 422 3 122

2008 96 1 258 2 489 671 460 614 767 1 718 3 103

2009 93 1 142 2 378 490 484 574 583 1 626 2 951

2010 94 976 1 969 478 538 689 572 1 514 2 657

2011 57 287 1 605 401 516 590 458 803 2 195

2012** 55 171 1 517 321 189 509 376 360 2 026

TZL SO2 NOx CO VOC NH3 

[t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok] [t/rok]

Praha  REZZO1–4 2 844,1 413,4 8 184,9 16 468,5 11 760,0 387,3

Praha REZZO 4 2 445,4 60,7 6 138,5 14 041,7 3 035,1 316,0

PM10 PM2,5 SO2 NOx CO HC VOC benzen 

Osobní automobily 142 139 34 5 551 19 098 7 365 6 984 286

Lehké  nákladní automobily 64 56 1 504 419 75 33 1

Těžké nákladní automobily 150 131 4 2 578 1 638 329 83 5

Autobusy 90 79 2 1 221 775 210 52 3

Sekundární praŠnost z dopravy 7 569 1 892

LInIové zdroJe celkem 8 015 2297 41 9 854 21 930 7 979  7 152 295

Tunely 91,6 48,4 1,0 338,2 363,8 96,3 70,2 3,3

Křižovatky + MUK 71,9 22,7, 2,3 178,9 1959,9 86,7 70,6 3,6

Čerpací stanice PHM 10,4 2,9 0,1 9,5 21,4 5,4 4,3 0,2

Nádraží a terminály BUS 5,4 2,1 0,0 15,3 9,1 3,1 1,1 0,0

Garáže a parkoviŠtě 44,6 12,5 0,5 64,9 245,0 144,1 139,4 5,6

Celkem 8 238,9 2 385,6 44,9 10 460,8 24 529,2 8 314,6 7 437,6 307,7

tab / 144.1

Emise vybraných základních znečišťujících látek ze stacionárních zdrojů v Praze 
letech 2006–2012 (t.rok-1)
[Zdroj: ČHMÚ, ČIŽP, MHMP]

tab / 144.2

Emise z dopravy na území Prahy rok 2012 (t.rok-1)
[Zdroj: ATEM, 2012]

graf / 144.2

Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách, aglomerace Praha, 2006–2012

Došlo k  poklesu koncentrací suspendovaných částic PM10. 
Nicméně imisní limit pro průměrnou 24hodinovou koncentraci 
PM10 byl překročen na pěti stanicích ze 13. → graf / 144.1

Koncentrace benzo(a)pyrenu jsou srovnatelné s hodnotami 
koncentrací v předešlých letech, na jedné stanici opět došlo k pře-
kročení ročního imisního limitu.

Koncentrace ozonu opakovaně překračují imisní limit 
pouze na pozaďové stanici Praha 6-Suchdol. Počty překročení 
hodnoty imisního limitu pro přízemní ozon zůstávají několik 
let na stanicích na území aglomerace Praha na přibližně stej-
né úrovni. 

Pro ostatní látky znečišťující ovzduší se daří imisní limity plnit.

Hodnocení imisní situace podle Aktualizace 
modelového hodnocení kvality ovzduší 
na území hl. m. Prahy v roce 2012. 
Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na 

území hl.m. Prahy je součástí dlouhodobého projektu ATEM, který 
v Praze probíhá od r. 1992 každý druhý rok. 

Na základě výsledků Aktualizace v  roce 2012 byly vykres-
leny izolinie koncentrací jednotlivých škodlivin na území Prahy 

* od r. 2008 zahrnuty emise tuhých látek ze stavebních činností

** předběžné údaje
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(viz obr. Průměrné roční koncentrace NO2, PM10, PM2‚5, a maximální 
24hod koncentrace PM10 koncentrace 

Ve studii byla vyhodnocena hodnota zdravotního rizika IH 
pro obyvatele v zónách, ve kterých dochází k překračování stano-
vených limitů.

V zónách, ve kterých dochází k překračování maximálních 
krátkodobých koncentrací NO2 se v  pásmu zvýšeného rizika nad 
IH  = 1 nachází 55 134 obyvatel Prahy. Jedná se o obytnou zástavbu 
podél frekventovaných silnic. V oblasti zástavby v okolí Radotínské 
cementárny žije celkem cca 800 obyvatel v pásmu rizika nad IH=2. 

Pohrožení zdraví z chronické expozice NO2 je v pásmu při-
jatelného rizika pod IH=1 vystaveno téměř 99 % obyvatel, 13 %, 
tj. cca 14 000 je vystaveno vyššímu riziku. Opět se jedná o obyvate-
le Radotína, v centru města při ulicích Legerova, Wilsonova, Ječná, 
Žitná a dále směrem na Smíchov a lokálně poblíž Jižní spojky. 

Zvýšenému riziku z akutní krátkodobé expozice suspendo-
vaných látek PM10 se podle výsledků model ATEM týká cca 82 % 
obyvatel Prahy. Cca 6,5  % obyvatel žije v  pásmech se zvýšeným 
počtem dní překročení limitní hodnoty, zejména v okolí Pražského 
okruhu, Jižní spojky, Spořilovské, Legerovy, Wilsonovy, Ječné, Žitné 
Nádražní, Kbelské a Cínovecké ulice. 

Pouze cca 21 % obyvatel v Praze žije v oblastech, kde nedochází 
k překročení směrné hodnoty 20 �gm−3 pro průměrné roční koncentra-
ce PM10. Naprostá většina 79% obyvatel tedy žije v území s koncentra-
cemi na úrovni jedno až dvounásobku směrné hodnoty. 

Území, kde by nebyly překročena směrná hodnota 10 �gm−3 
pro koncentrace PM2‚5 se v  Praze vůbec nevyskytují. V  oblastech 
s  nejvyššími hodnotami (lokálně okolo 20 �gm−3) žije cca 0‚5  % 
obyvatel Prahy, zejména podél jihozápadního úseku Pražského 
okruhu a podél Spořilovské ulice. 
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[IPR Praha 2014, zdroj: ATEM 2011]

Koncentrace NO2

 [µg.m-3]
< 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 40
40 - 60
60 - 80
> 80

[IPR Praha 2014, zdroj: ATEM 2011]

Koncentrace PM10

[µg.m-3]
< 20
20 - 25
25 - 30
30 - 40
> 40

[IPR Praha 2014, zdroj: ATEM 2011]
Maximální 24-hodinové koncentrace PM10

Koncentrace PM10

[µg.m-3]
< 150
150 - 200
200 - 250
250 - 300
> 300

[IPR Praha 2014, zdroj: ATEM 2011]

Překročení limitu
[%]

< 5
5 - 9.6
9.6 - 15
15 - 20
> 20

mapa / 144.2
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145 – HLUKOVÁ ZÁTĚŽ 

Z dopadů fyzikálních faktorů na životní prostředí je nejvý-
znamnější vliv hlukové zátěže, která je obdobně jako znečištění 
ovzduší jedním z nejzávažnějších faktorů působících negativně na 
zdravotní stav obyvatel ve velkých městech. Dlouhodobé působe-
ní hlukové zátěže může vedle poruch sluchu vyvolat i řadu dalších 
onemocnění, jako jsou stresy, neurózy, chorobné změny krevního 
tlaku apod. 

Praha je z akustického hlediska nejzatíženějším regionem 
z celé České republiky. Podíl obyvatelstva zasažený nadměrným 
hlukem se pohybuje podle údajů SZÚ těsně nad 50 %. Hlavním 
zdrojem hluku v  městském prostředí je pozemní doprava, pře-
devším pak doprava automobilová, spolu s hlukem i od dalších 
druhů dopravy – tramvajové, železniční a  letecké. Kromě okolí 
frekventovaných ulic a silnic jsou silně exponovanými oblastmi 
také okolí železnic, letišť a dočasně také stavenišť. Negativní pů-
sobení hluku je zesíleno vysokou koncentrací obyvatel na rela-
tivně malých plochách. 

Nejvýznamnějším zdrojem nadměrného hluku působící-
ho na největší počet obyvatel města je automobilová doprava. 
Praha zaujímá v rámci České republiky centrální polohu, která 
koresponduje s radiálně vedenou sítí hlavních dopravních tahů. 
Na všechny silnice a  dálnice ze sítě hlavních dopravních tras 
v okolí Prahy navazují na území hlavního města jim odpovída-
jící radiální propojení. Počet automobilů i  dopravní výkon na 
dopravní síti hlavního města Prahy se v poslední době zastavil 
a drží se na vysoké úrovni. Období od počátku devadesátých let 
bylo charakteristické trvalým vysokým nárůstem automobilo-
vé dopravy, doprovázené i  odpovídajícím hlukovým zatížením. 
Nárůst automobilové dopravy byl způsoben hlavně zvyšováním 
počtu cest po městě a souvisí s rozvojem podnikání, se změnou 
životního stylu obyvatel a odklonem části obyvatel od používání 
MHD. Na celkovém objemu dopravy ve městě se významně také 
podílí vzrůst počtu osobních automobilů, které denně přijíždějí 
do Prahy z širšího okolí. 

I přes pokračující výstavbu sítě nadřazených komunikací 
je v hustě obydlené zástavbě v centru města dosahováno na uli-
cích dopravní nasycenosti v  průběhu celého dne. Také stav po-
vrchu vozovek často přispívá ke zvýšení hlučnosti, protihluková 
opatření jsou realizována pouze na relativně malé části dopravní 
sítě. Na nejrušnějších komunikacích v Praze, například v ulicích 
Veletržní, Legerova, Sokolská apod. dosahují ekvivalentní hladi-
ny hluku (LAeq) během dne hodnot až 80 dB.  Celkově lze kon-
statovat, že z  hlediska hluku má přetížení komunikační sítě již 
plošný charakter, za přetíženou lze považovat celou oblast centra 

ostatní městotvorné funkce a aktivity v celém severozápadním seg-
mentu města a znemožnit tak proporcionální rozvoj hlavního města 
i v tomto území.

SOUČASNÉ ZATÍŽENÍ MĚSTA HLUKEM
V rámci dopracování vyhodnocení vlivu konceptu územní-

ho plánu na udržitelný rozvoj hlavního města bylo v průběhu roku 
2011 vypočteno současné hlukové zatížení území Prahy hlukem 
v denním a nočním období. Tato studie vychází z „Vyhodnocení vli-
vu konceptu územního plánu hl. m. Prahy na akustickou situaci“ 
zpracované v říjnu 2009, pracuje proto s daty z roku 2009. Studii 
zde uvádíme, protože žádný novější materiál, který by se zabýval 
hlukem na území celého města není k dispozici. 

Akustická studie má charakter strategického dokumentu, 
který slouží k  primární identifikaci jednotlivých problematických 
území a  vyhodnocuje území ve vztahu k  udržitelnému rozvoji hl. 
města Prahy. Zpracovaný dokument slouží k identifikaci a lokalizaci 
kritických míst a měl by být primárním podkladem pro jejich další 
detailní akustický rozbor.

V rámci akustické studie byly hodnoceny následující doprav-
ní zdroje:

Silniční doprava – byla hodnocena na definovaném území 
hl. města Prahy včetně provozu MHD (autobusová doprava).

Tramvajová doprava.
Železniční doprava.
Letecká doprava – v  rámci leteckého provozu byla hodno-

cena letiště Praha–Ruzyně, Praha–Kbely, Praha–Letňany a Točná.

Výpočtový model akustické studie byl vytvořen v  pro-
středí výpočtového programu CadnaA, verze 4.2. Trojrozměrné 
prostředí modelu sestává z  následujících objektů se známými 
geometrickými údaji:

 ― vrstevnice terénu,

 ― obytné a neobytné objekty,
 ― protihlukové clony,
 ― silniční komunikace,
 ― ramvajové trati,
 ― železniční trati,
 ― přistávací a vzletové dráhy a letové trati.

Takto vytvořený digitální model byl použit pro simulaci 
šíření a  útlumu zvuku při jeho šíření směrem od zdroje do místa 
příjmu. Při výpočtovém procesu sumarizuje program příspěvky ze 
všech zdrojů ve svém okolí, a to včetně odrazů od reflexních povr-
chů v modelu.

Výsledky akustické studie potvrdily předpoklady o  za-
tížení území hlavního města Prahy hlukem, jako zdaleka nej-
významnější se jeví automobilová doprava, za ní co do počtu 
obtěžovaných osob následují doprava tramvajová, železniční 
a letecká. → tab / 145.1

PROTIHLUKOVÁ OCHRANA
V roce 2011 byla Útvarem rozvoje hlavního města Praha 

pořízena Mapa protihlukové ochrany na území hl. m. Prahy. 
Jejím účelem bylo zjistit, specifikovat a  lokalizovat existující 
protihluková opatření vybudovaná podél pozemních komunika-
cí, železničních a  tramvajových tratí na území hlavního města. 
Předmětem šetření nebylo mapování protihlukových opatření 
instalovaných přímo na objektech, jako jsou předvěšené fasády 
nebo okna se zvýšeným protihlukovým účinkem. Mezi protihlu-
ková opatření nebyly zahrnuty ani stavby, jejichž primárním 
úkolem není ochrana před nadměrným hlukem, i když již jejich 
pouhou existencí a konfigurací v daném prostoru k útlumu šíře-
ní hluku dochází. Takovými stavbami mohou být budovy sloužící 
pro nebytové účely nebo i oplocení pozemků, které ale ve většině 
případů je schopno zajistit pouze nedokonalou ochranu konkrét-
ních objektů, nikoli ale území jako celku.

počet obyvatel podíl ploch [%]

den noc den noc

automobilová doprava 468 720 542 510 26,44 36,18

tramvajová doprava 51 240 74 160 1,35 2,18

železniční doprava 23 540 76 130 9,47 2,96

letecká doprava 790 1 420 1,65 1,73

tab / 145.1

Počty obyvatel a procentní podíly plochy města zasažené 
nadlimitním hlukem z dopravy ve dne a v noci

Kategorie DLα (dB) 

A 0 Minimální

A 0‚5 < 2–3

A 1 3–4

A 2 4–7

A 3 7–11

A 4 > 11

tab / 145.2

 Kategorie zvukové pohltivosti použité v Mapě 
protihlukových bariér se stanovenou zvukovou pohltivostí

a  navazujícího středního pásma města. K  dopravním kongescím 
dochází nejen v centru, ale i na nejkapacitnějších komunikacích 
a negativní vliv této situace na kvalitu životního prostředí, zejmé-
na pak v centru, je zřejmý. Z dlouhodobých měření hlukové zátě-
že vyplývá, že v území s ustáleným dopravním řešením a vesměs 
naplněnou dopravní kapacitou se zásadně nemění ani hlukové 
poměry. Celodenní dopravní zátěž stírá vliv dopravních špiček, 
v  hlučnějších lokalitách jsou pravidelně překračovány limitní 
hygienické hodnoty v  denním i  nočním období. Z  výsledků sle-
dování hluku vyplývá, že vliv na akustickou situaci území mají 
v  současné době převážně hlavní komunikace procházející da-
ným územím. K eliminaci jejich vlivu by měla směřovat případná 
protihluková opatření, po jejichž realizaci lze očekávat, že se si-
tuace přiblíží k cílům vedoucím k dlouhodobému konzistentnímu 
snižování hlukové zátěže ve městě.

Dalším z  významných zdrojů hluku je letecký provoz. 
Hluk v širším okolí letišť, vyvolaný pohyby letadel, je jedním 
z dominantních vnějších projevů leteckého provozu, který ne-
gativně ovlivňuje životní prostředí. Na území hlavního měs-
ta Prahy se nacházejí čtyři letiště, a  to v  Ruzyni, ve Kbelech, 
v  Letňanech a  na Točné, přičemž svým významem ruzyňské 
letiště výrazně převyšuje všechna ostatní. Na vývoj hlukové 
zátěže v okolí letišť, má vliv obměna hlučných letadel za letou-
ny s nižší hlučností, v souladu s mezinárodními předpisy a po-
litikou letiště, které zavádí hlukové poplatky s diferencovanou 
sazbou podle hlučnosti letounu. Významný přínos mají i pro-
tihluková opatření aplikovaná v  provozu letiště, zejména pak 
způsobem využití jednotlivých vzletových a přistávacích drah. 

Růstem Prahy, zejména pak v druhé polovině dvacátého sto-
letí, se původně relativně odlehlá letiště (Ruzyně, Kbely, Letňany) 
dostala do přímého kontaktu a  konfliktu s  ostatními funkcemi 
města, zejména pak s funkcí obytnou. Další rozvoj letišť se svými 
akustickými dopady stává limitujícím pro ostatní městské funk-
ce. To je nejmarkantnější u letiště v Ruzyni, kde by neregulovaný 
růst jeho kapacity mohl svými negativními dopady determinovat 
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Základní vlastnosti protihlukové bariéry (valu) jsou z akus-
tického hlediska následující:

 ― dostatečný stupeň vzduchové neprůzvučnosti, aby 
nedocházelo k přenosu hluku materiálem stěny

 ― dostatečný ohybový útlum přenášeného hluku, který je dán 
tzv. efektivní výškou  

 ― dostatečná akustická pohltivost na ploše přivrácené 
ke zdroji hluku, aby v případě blízkosti jiných objektů 
nedocházelo ke zpětným odrazům

 ― dostatečná délka a odolnost proti povětrnostním vlivům

Akustická bariéra je jedním z  poměrně účinných pro-
středků snižování hluku v našem reálném prostoru. Představuje 
rovinnou nebo zakřivenou pevnou konstrukci s  dostatečnou 
plošnou hmotností. Akustická bariéra se vkládá do prostoru 
mezi zdroj hluku (v  našem případě komunikace nebo železni-
ce) a "posluchače" (obvykle chráněný venkovní prostor staveb), 
resp. místa předpokládaného příjmu hluku.V  rámci mapová-
ní byla sledována výška jednotlivých protihlukových objektů, 
mapa uvádí průměrné výšky v daném úseku protihlukového ob-
jektu. Protihlukové valy byly do mapy zahrnuty kvůli kontinuitě 
se staršími materiály, kdy ještě nebyla k dispozici digitální mapa 
terénu. Původně uvažované rozdělení protihlukových objektů 

bylo rozšířeno ještě o  „opěrné zdi“ které nebyly sice zbudová-
ny s prvořadým záměrem akustické ochrany, ale souvisejí s  tě-
lesem komunikace a  vykazují specifické akustické účinky. Vliv 
opěrných zdí lze z  akustického hlediska označit spíše za nega-
tivní, protože odrážejí hluk na odvrácenou stranu komunikace. 
V mapě jsou uvedeny pouze protihlukové bariéry, které byly za 
účelem protihlukové ochrany zbudovány. Výjimku tvoří někte-
ré protipovodňové zdi, jejichž umístění a způsob provedení za-
bezpečuje i nároky na ochranu před nadměrným hlukem a byly 
proto zahrnuty mezi protihlukové bariéry. Nově budované extra-
vilánové komunikace jsou už zpravidla vybaveny i odpovídající 
protihlukovou ochranou.

V roce 2012 na výše uvedené dílo navázala Mapa protihlu-
kových bariér se stanovenou zvukovou pohltivostí, která zpřesňuje 
informace o  akustických parametrech a  charakteristikách jednot-
livých protihlukových bariér na území hlavního města. V  rámci 
zpřesňování informací o  protihlukové ochraně byly doplněny ba-
riéry, které byly v mezidobí mezi zpracováním obou materiálů vy-
budovány. Jednotlivé bariéry byly po podrobném šetření v  území 
zařazeny podle typu jejich povrchu a podkladů výrobců do přísluš-
ných kategorií zvukové pohltivosti vyplývajících z ČSN EN 1793–1, 
kterých pro potřeby mapování na území hlavního města bylo stano-
veno celkem šest. → tab / 145.2

Číslo kritického místa Ulice Číslo kritického místa Ulice

1 Evropská 26 Korunní

2 Svatovítská 27 Žitná

3 Jugoslávských partyzánů 28 Ječná

4 Čs. armády 29 Legerova

5 Patočkova 30 Rumunská

6 Vrchlického 31 Bělehradská

7 Plzeňská (dolní část) 32 Moskevská (Francouzská)

8 Karmelitská, Újezd, Štefánikova 33 V Olšinách, Vršovická

9 Lidická 34 Ruská

10 Vltavská, Ostrovského 35 Průběžná

11 Radlická 36 Černokostelecká

12 Na Mlejnku 37 Starostrašnická

13 Milady Horákové 38 Nuselská

14 Veletržní 39 5. května

15 Smetanovo nábř., Křižovnická 40 Budějovická

16 Na Poříčí, Sokolovská, Pobřežní 41 Kolbenova

17 Sokolovská, Kolbenova 42 Chlumecká

18 Zenklova 43 Jaromírova

19 V Holešovičkách 44 Spořilovská

20 Spojovací 45 Rašínovo nábř.

21 Koněvova 46 Korunovační

22 Jana Želivského 47 Poděbradská

23 Koněvova (dolní část) 48 Dělnická

24 Seifertova 49 U Balabenky

25 Vinohradská 50 Strakonická

tab / 145.3

Přehled kritických míst imise hluku

tab / 145.4

Vyhlášené oblasti ticha na území hlavního města Prahy

Název tiché oblasti Plocha (ha) Název tiché oblasti Plocha (ha)

Botič–Milíčov 1 098 Petřín 60

Břežanské údolí 588 Prokopské údolí 560

Čakovice–Miškovice 187 Průhonice 172

Černošice 773 Radotín 69

Čimické údolí 15 Rokytka 1 015

Čimický háj 30 Řepora 7

Dubeč 309 Řeporyje 16

Hodkovičky 20 Slatiny 206

Hrnčířské louky 51 Stodůlky 14

Hvězda 86 Šárka–Lysolaje 862

Chuchle 205 Troja 249

Klánovický les 1 147 Trojmezí 122

Kunratický les 312 U Čeňku 79

Ládví–Ďáblice 276 Vidoule 142

Lipence 25 Vinoř 88

Modřany–Cholupice 463 Zadní Kopanina 462

STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPOVÁNÍ
Na základě směrnice Evropského parlamentu a rady ze dne 

25.  června 2002 o  hodnocení a  řízení hluku v  životním prostředí 
číslo 2002/49/EC a z ní plynoucí novely zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, byla v roce 2007 zpracována pro hlavní 
město Strategická hluková mapa, na kterou pak v následujícím roce 
navázalo vypracování Akčního plánu snižování hluku pro aglome-
raci Praha 2008. 

Výsledky strategického hlukového mapování potvrdily zná-
mou skutečnost, totiž že pro obyvatele hlavního města je nejvý-
znamnějším zdrojem silniční doprava. V okolí hlavních silničních 

tahů se nachází nejrozsáhlejší území s překročením hlukových li-
mitů a žije zde nejvíce obyvatel obtěžovaných hlukem. 

Hluk ze železniční dopravy může být místně významný, 
s ohledem na rozsah železniční sítě a způsob jejího vedení ve vztahu 
ke chráněné zástavbě je ale zřejmé, že pro obyvatele hlavního města 
představuje méně významný zdroj hluku. Obdobný závěr platí i pro 
hluk z leteckého provozu. 

Nejméně významným je hluk šířící se z integrovaných prů-
myslových zařízení. Na území hlavního města se nenacházejí velmi 
hlučné průmyslové závody, jejichž hluk by se šířil do širšího okolí. 
Nejvýznamnějším zdrojem hluku v souvislosti s průmyslovou výro-
bou je její dopravní obsluha. 
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Metodika zpracování akčních plánů v souladu s výše uve-
denou evropskou směrnicí doporučuje, aby akční protihlukové 
plány byly přednostně zpracovány pro kritická místa, tedy lo-
kality, kde dochází k překračování mezní hodnoty stanoveného 
hlukového ukazatele. Obecně je za nejzávažnější problém po-
važováno noční rušení hlukem, pro identifikaci kritických byla 
použita noční mezní hodnota Ln = 60 dB. Takto bylo na základě 
strategické hlukové mapy vybráno 50 kritických míst, kde do-
chází k překračování zvoleného limitu v obytné nebo jiné chrá-
něné zástavbě. → tab / 145.3

Akční plány řeší možnosti snížení hluku v kritických mís-
tech nejzávažnějších překročení mezních hodnot zasahujících nej-
větší počet obyvatel. V  existujících situacích nevhodného vztahu 
frekventované komunikace a  obytné zástavby připadají v  úvahu 
hlavně tato protihluková opatření: 

 ― protihlukové clony a valy;
 ― snížení intenzity dopravy všech vozidel;
 ― vyloučení nebo omezení provozu těžkých vozidel;
 ― snížení rychlosti;
 ― opravy špatného stavu vozovky nebo tramvajových tratí;
 ― náhrada „hlučného“ povrchu vozovky „tišším“;
 ― omezení provozu starých a hlučných vozidel;
 ― dosažení plynulosti provozu.

Uvedená opatření jsou v  přiměřené míře použitelná i  pro 
snižování hluku emitovaného z železničního provozu. 

Dalším výstupem z Akčního plánu snižování hluku aglome-
race Praha 2008 bylo vymezení tzv. oblastí ticha. Smyslem vyhláše-
ní těchto oblastí je zachování alespoň relativně tichého prostředí ve 
městě i do budoucna. Tiché oblasti jsou výše citovanou evropskou 
směrnicí definovány jako oblasti, které nejsou vystaveny hluku 
z jakéhokoli zdroje tak, že hodnoty zvoleného ukazatele hluku v ní 
nepřekročí stanovenou mez. Problémem je, že v naší legislativě do-
posud tato nepřekročitelná mez nebyla stanovena. Kritéria použitá 
pro vymezení tichých oblastí jsou podrobně popsána v  příslušné 
pasáži akčního plánu snižování hluku. → tab / 145.4

Na základě požadavků vyplývajících ze směrnice 
Evropského parlamentu a  rady ze dne 25.  června 2002 o  hodno-
cení a řízení hluku v životním prostředí číslo 2002/49/EC měly být 
v  roce 2012 zpracovány aktualizované strategické hlukové mapy 
celé České republiky, na jejichž základě se měly aktualizovat i pří-
slušné akční plány snižování hluku. Požadavek směrnice nebyl 
doposud splněn, Ministerstvo zdravotnictví ČR, které je pořizova-
telem strategických hlukových map, stále ještě nezískalo finanční 
prostředky nutné pro jejich pořízení. → mapa / 145.1
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Další fyzikální faktory prostředí

146 –  Další fyzikální faktory 
prostředí

Vibrace 
Vliv vibrací na lidské zdraví má podobné účinky jako nad-

měrná hluková zátěž. Navíc mají vibrace významný vliv na budovy 
a  jejich dopady na historické stavební památky, často vedou k  je-
jich závažnému a nevratnému poškození. V Praze byla v minulosti 
provedena řada odborných studií, které se vlivem vibrací na život-
ní prostředí města zabývaly, přesto však vibracím není věnována 
z hlediska životního prostředí systematická pozornost a informace 
o  jejich vlivu jsou pouze omezené. Lze předpokládat, že negativní 
vliv vibrací v  městském prostředí bude soustředěn podél nejfrek-
ventovanějších komunikací.

Elektromagnetické záření
V  souvislosti s  výstavbou televizního vysílače na Žižkově 

byla v  Praze počátkem devadesátých let věnována značná pozor-
nost vlivům elektromagnetického záření na zdraví obyvatel města 
a  na životní prostředí. Řada nezávislých studií závažnější dopad 
provozu vysílače umístěného v husté městské obytné zástavbě ani 
dalších potenciálních zdrojů elektromagnetického záření na zdraví 
obyvatel neprokázala.

Radioaktivní záření 
Působení radioaktivního záření ze zdrojů antropogenního 

původu v Praze s výjimkou několika výzkumných a zdravotnických 
zařízení se nepředpokládá ani nebylo objektivně zjištěno. Lokální 
zdroje záření podléhají přísné kontrole Úřadu pro radiační bezpeč-
nost a provoz radioaktivních zařízení je podmíněn splněním pod-
mínek ochrany před radioaktivním zářením. Přísné kontrole také 
podléhá režim nakládání s vyřazenými zářiči, které mají charakter 
radioaktivního odpadu.

Radonový index
Větší zdravotní problém než radioaktivní záření antropo-

genního původu představuje přirozený výskyt radonu, který je 
vzhledem k  pestré geologické stavbě území značně variabilní. 
V první polovině devadesátých let byl zpracován první ucelený 
přehled o kategoriích radonového indexu území hlavního měs-
ta a způsobu jeho šíření z horninového prostředí. Tato primární 
"radonová" mapa byla vyhotovena pouze v  tištěné podobě na 
tehdy dostupném geodetickém podkladu a  vycházela z  regio-
nálních geologických mapových podkladů a z omezeného počtu 

lokálních přímých měření objemové aktivity radonu Rn222 v re-
ferenčních oblastech. 

S postupujícími potřebami zajištění adekvátních digitali-
zovaných podkladů pro veřejný mapový portál byl vznesen po-
žadavek na kompletní aktualizaci Prognózní mapy radonového 
rizika, jejíž finální výstup by byl v  digitální podobě a  umožnil 
by jednoduchý přístup k  tomuto podkladu, a  to jak pro orgány 
státní správy, tak pro externí uživatele. Aktualizovaná mapa ra-
donového indexu pro území hlavního města Prahy byla pořízena 
v  roce 2010. → mapa / 146.1 Zásadní změnou oproti původnímu 
stavu z  roku 1994 bylo použití nejpodrobnějších geologických 
podkladů, které jsou v pražské aglomeraci k dispozici, tedy inže-
nýrskogeologické mapy v měřítku 1: 5 000. Detailní inženýrsko-
geologické mapy byly upraveny a  schematizovány pro potřeby 
vymezení základních geologických jednotek z  hlediska jejich 
použitelnosti pro sestavení podkladu pro objektivní hodnocení 
vztahu geologické podloží – radonový index dané plochy. Je pro-
kázáno, že geologické podloží je nejvýznamnějším zdrojem ra-
donu, který ovlivňuje úroveň objemové aktivity radonu v objek-
tech. Kromě Prognózní mapy radonu z roku 1994 v měřítku 1: 25 
000 byly pro sestavení digitalizované mapy radonového indexu 
Prahy významnou měrou využity i  radonové podklady měřítka 
1: 50 000 (Mapy radonového indexu, Česká geologická služba 
ČGS, dříve Český geologický ústav ČGÚ). Při sestavování Mapy 
radonového indexu hlavního města Prahy bylo využito stejné 
rozdělení kategorií, jako používá mapa měřítka 1: 50 000, tedy 
nízké riziko, přechodné, střední a vysoké. Rozhodujícím podmi-
ňujícím faktorem pro kategorizaci radonového indexu jednotli-
vých ploch bylo geologické podloží a jeho propustnost. Výsledky 
lze zhruba shrnout takto:

Převážně nízkým radonovým rizikem byly označeny plochy: 
křída, terciér – sedimenty; mezozoikum – sedimenty; svrchní pro-
terozoikum  – metasedimenty, metavulkanity, tufy, bazalty; paleo-
zoikum – gabro

Převážně nízkým až středním radonovým rizikem (přechod-
nou kategorií) byly označeny plochy: kvartérní sedimenty; výplavo-
vé kužely, navážky;

Převážně středním radonovým rizikem byly označeny plo-
chy: paleozoikum – sedimenty, vulkanity, bazalty, tufy; svrchní pro-
terozoikum – silicity; terciér – neovulkanity; 

Převážně vysokým radonovým rizikem byly označeny plo-
chy: paleozoikum – magmatity, žilné horniny, granodiority, porfyry, 
porfyrity.

Při zpracování aktualizované mapy radonového indexu byly 
zohledněny výsledky konkrétních terénních měření objemové aktivi-
ty radonu v půdním vzduchu na území hlavního města Prahy – byly 
to jednak účelová referenční měření na vytipovaných, zpravidla do-
statečně dobře kvalitativně ověřených geologických jednotkách, jed-
nak „náhodná“ měření na staveništích soukromých stavebníků bez 
předchozího systematického výběru geologického podloží. 

Pro účely zajištění statistického souboru vstupních dat byly 
shromážděny podklady celkem ze tří zdrojů:

 ― referenční měření z Prognózní mapy z roku 1994 – tato 
měření jsou v příslušné hladině označena trojúhelníky 
(počet převzatých měření a stanovení radonového indexu 
je celkem 266)

 ― soubor měření z radonových map měřítka 1: 50 000, tato 
měření jsou v příslušné hladině označena čtverci (počet 
měření a stanovení radonového indexu je celkem 391)

 ― soubor archivních měření z období let 2002–2010 – tato 
měření jsou v příslušné hladině označena kolečky (počet 
měření a stanovení radonového indexu je celkem 460)

 ― Celkově tak byl pro statistické hodnocení vztahu radonový 
index plochy – geologická jednotka shromážděn soubor 
1117 dílčích měření a stanovení radonového indexu.

Tepelné znečištění
Tepelné znečištění města souvisí především se změnou 

albeda městského povrchu a snížením jeho schopnosti pohlcovat 
sluneční záření v důsledku omezení vegetačního krytu. Výraznou 
roli také hrají úniky tepelné energie z nedostatečně tepelně izo-
lovaných budov městské zástavby. Naproti tomu relativně malou 
roli v Praze hrají tepelné úniky z výroby energie. Vliv tepelného 
znečištění na životní prostředí a  klima města v  Praze nebyl do-
sud detailněji zkoumán a sledován. Lze však předpokládat zvýše-
ní teplot a snížení vlhkosti vzduchu za slunečných dnů, spojené 
s přesoušením prachu a se zvýšenou sekundární prašností v pří-
zemní vrstvě atmosféry.
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Radonové riziko

mapa / 146.1
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SWOT

SILNÉ STRÁNKY
 (stávající příznivé charakteristiky Prahy)

 
 ―   bohatá terénní morfologie s nejvýznamnější osou tvořenou 

údolím Vltavy, na kterou dostředně navazují údolí potoků 
a hrany hřebenů, přirozených os propojujících střed města 
s jeho periferií 

 ― zachovalá rozsáhlá území s přírodními a přírodě blízkými 
ekosystémy, relativně vysoký podíl lesů s přírodě blízkou 
druhovou skladbou v některých okrajových oblastech města

 ― existence většího počtu zvláště chráněných území národního 
i mezinárodního významu

 ― mimořádné kulturní dědictví v podobě historických zahrad 
 ― přítomnost obtížněji zastavitelných svahů se zelení, 

a to i v rámci vnitřního města
 ― přítomnost několika rozsáhlejších lesních komplexů 

a parkových ploch uvnitř města
 ― potenciál pro vznik nové veřejné zeleně na plochách 

tzv. brownfields, zejména v hustě zastavěném území
 ― nadprůměrná kvalita zemědělské půdy v okraji města (volné 

krajině), především v severovýchodní a jihovýchodní části
 ― příznivé klima mírného klimatického pásu
 ― kvalitní monitorování a informační systém o stavu životního 

prostředí ve městě, zejména o ovzduší, a pravidelná 
aktualizace informací

 ― rozšiřování protihlukových opatření jako součásti nových 
dopravních staveb

 SLABÉ STRÁNKY 
 (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy)

 
 ―  vysoký stupeň zornění zemědělské půdy a stále malý 

podíl lesů na celkové rozloze města, s tím související nízký 
koeficient ekologické stability podstatné části pražské krajiny

 ― zvýšená rekreační zátěž, a s tím související poškození 
lesů i jiných přírodě blízkých prvků v důsledku jejich 
nedostatečné rozlohy a nerovnoměrného rozložení na území 
města

 ― ruderalizace vegetace, rozšiřování invazních druhů, vznik 
rozsáhlých neudržovaných a neprostupných přírodních ploch 
bez jasného programu, které často vytvářejí bariéru v území

 ― fragmentace a omezení průchodnosti krajiny především 
v důsledku nárůstu uzavřených stavebních celků, zahušťování 
komunikační sítě a místy i výstavby protihlukových opatření

 ― nízký podíl parků zejména v jihovýchodní části Prahy, v oblasti 
holešovického meandru a na Zličíně, nízké zastoupení 
alejových výsadeb v uličním prostoru a jejich nedostatečná 
údržba v některých hustě zastavěných částech města

 ― likvidace zeleně na rostlém terénu v některých vnitroblocích 
 ― nevhodné technické úpravy mnoha koryt vodních toků 

i v místech, kde to není nezbytné (např. v extravilánu)
 ― znečištění povrchových toků v přímém důsledku lidské 

činnosti
 ― vysoká eutrofizace vodních toků a nádrží
 ― rozsáhlé zpevněné plochy s omezeným vsakem srážek 

a zrychleným odtokem vody z prostředí města mající 
za následek ubývání vody v krajině a zhoršování 
mikroklimatických podmínek

 ― relativně vysoký podíl obyvatel žijících v prostředí 
se znečištěným ovzduším

 ― relativně vysoký podíl obyvatel zasažených nadměrným 
hlukem zejména v okolí komunikací s intenzivním dopravním 
provozem

 ― riziko sesuvů na svazích podél okrajů křídových plošin 
a sesuvů vyvolaných antropogenními vlivy 

 

PŘÍLEŽITOSTI 
 (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy)

 
 ―   existence ploch zeleně ve Středočeském kraji, které by bylo 

možné dále rozvíjet a propojit s pražskými plochami zeleně
 ― využití dotačních programů ze strukturálních fondů EU 

i zdrojů tuzemských pro revitalizace vodních toků, různá 
krajinotvorná opatření apod.

 ― celoevropský trend preference čisté městské dopravy  
(veřejná doprava, pěší a cyklistická doprava atd.)

 ― využití nových technologií ve stavebnictví vedoucích 
ke zmenšení energetické náročnosti staveb, hlučnosti 
a prašnosti při výstavbě; možnost využívání alternativních 
druhů vytápění

 OHROŽENÍ 
 (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové  

a negativní vnější vlivy)

 
 ―  postupující suburbanizace pražského okolí, s tím související 

narušení rázu krajiny, zhoršení prostupnosti a častá ztráta 
vazeb (systém zeleně atd.) se Středočeským krajem

 ― výrazný rozdíl mezi cenami zemědělských pozemků 
a stavebních pozemků vyvolávající enormní tlaky vlastníků 
pozemků na přeměnu na cenově výhodnější charakter 
pozemků a vytvářející prostor pro spekulativní nákupy 
pozemků

 ― riziko nevhodných „technicistních“ břehových úprav Vltavy 
a Berounky v úsecích s dosud přírodním charakterem 
v souvislosti se záměrem splavnění obou řek

 ― tlaky na zahušťování obytné zástavby na úkor stávající 
vegetace spolu se zábory rezerv pro monofunkční plochy 
zeleně

 ― stále častější výskyt období extrémně vysokých teplot 
v důsledku klimatické změny

 ― stále častější výskyt období extrémních srážek, nebo období 
sucha v důsledku klimatické změny 

 ― přetrvávající akustické zatížení leteckým hlukem a hlukem 
z navazující dopravy

 ― dostatečná ochrana krajiny ve městě v důsledku stávajícího 
právního vymezení hranice mezi zastavěným a nezastavěným 
územím 

 ― tlak na developerskou výstavbu v produkční krajině namísto 
její proměny v rekreační a přírodní zázemí města

 ― 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 obyvatel, 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 

SWOT: KRAJINA
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Problémy k řešení

  Problémy k řešení nástroji  
územního plánování 

 ―  Přetrvávající upřednostňování rozvoje zástavby do volné 
krajiny před využíváním rezerv v již urbanizovaných 
oblastech. Absence stanovení jasné hranice pro rozvoj 
městské krajiny (zastavěného území).

 ― Nedostatečná ochrana ZPF a srůstání zastavěných území 
ve volné krajině, srůstání této zástavby s obcemi ve správním 
území Středočeského kraje.

 ― Nedostatek lesů s ohledem na potřeby hl. m. Prahy, vazby 
do Středočeského kraje, vysoká rekreační zátěž stávajících 
lesů i jiných přírodě blízkých ploch.

 ― Vysoký podíl zornění ZPF na území města, mimo jiné též 
v lokalitách s vysokým ochranným potenciálem zatravnění 
(protierozní funkce, zajištění ploch pro rozliv vodních toků, 
hygienický a rekreační potenciál apod.).

 ― Existence oblastí s velmi malým podílem různých tradičních 
forem krajinné vegetace (meze, stromořadí, vysokokmenné 
sady atd.). 

 ― Nedostatečné zajištění územní ochrany přírodně hodnotných 
ploch včetně nových ZCHÚ a lokalit soustavy Natura 2000; 
hrozící izolace těchto ploch navrhováním nevhodného 
funkčního využití okolí.

 ― Nedostatečná ochrana bezprostředního okolí přírodních 
parků před velkoplošným rozvojem zástavby, který degraduje 
krajinný ráz i uvnitř PřP.

 ― Chybějící jasná hierarchie městských parků a nedostatek 
parkových ploch místního významu (veřejných prostranství 
se zelení) v dostupné vzdálenosti v některých částech 
kompaktně zastavěného území i v nové výstavbě, zábory 
stávajících ploch zeleně v zástavbě; nevhodné vedení 
inženýrských sítí bránící novým výsadbám dřevin.

 ― Nedostatečná ochrana krajinných dominant a pohledově 
exponovaných svahů, podílejících se na jedinečnosti obrazu 
města. 

    Mimo kompetenci  
územního plánu

 
 ―  Nezohlednění potřeby zachování prostupnosti krajiny 

u nových, zejména liniových staveb dopravní a technické 
infrastruktury a velkých účelových areálů.

 ― Dosud nezajištěné cílevědomé získávání potřebných pozemků 
pro výsadbu nových lesů.

 ― Nedostatečná údržba a doplňování stávajících vegetačních 
prvků.

 ― Ovlivnění urbanizovaného území smyvy a splachy, 
vyplavování škodlivých látek do povodí a kontaminace vody 
v tocích splaškovými vodami prostřednictvím přepadů ze sítě 
jednotných kanalizací mají významný vliv na kvalitu vody 
v drobných vodních tocích.

 ― Nadměrná eutrofizace povrchových vod s dopadem 
na špatnou kvalitu vody v nádržích.

 ― Zpřísnění opatření směřujících k omezování automobilové 
dopravy ve městě; potřeba vymezení nízkoemisních zón 
a zavedení opatření směrujících ke zklidnění a výraznějšímu 
uplatnění stromové zeleně v uličních profilech komunikací 
v obytných zónách.

 ― Regulace a zklidnění dopravy v obytných zónách
 ― Malá podpora emisně šetrné hromadné dopravy, cyklistiky 

a pěších tras.
 ― Nerealizace protihlukových opatření u stávajících 

komunikací, kde jsou překračovány přípustné hygienické 
limity.

 ― Nedostatečná koordinace se Středočeským krajem 
při stanovení rozvoje obcí se zřetelem na dopravní 
a technickou infrastrukturu.

 ― Nevhodné využívání říčních a potočních niv, malý podíl 
stabilních forem zeleně a extenzivního hospodaření; 
nediferencovaný přístup (intravilán x extravilán) k vodním 
tokům a jejich okolí. 

 ― Absence vymezení úseků vodních toků potenciálně vhodných 
k revitalizaci. 

 ― Nedostatečná územní ochrana pramenných oblastí vodních 
toků a cenných mokřadů (včetně jejich širšího okolí) i dalších 
území s významem pro územní retenci srážkových vod.

 ― Problém stanovení zdůvodněného limitu růstu počtu 
obyvatel Prahy a jejích městských částí s ohledem na omezení 
vyplývající z přírodních podmínek, zdrojů, dopravní obsluhy 
a životního prostředí.

 ― Absence nízkoemisních oblastí v rezidenčních zónách.
 ― Stabilizace tichých oblastí na území Prahy, kterých 

je nedostatek, a jejich využití pro krátkodobou rekreaci 
obyvatel.
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Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability

511 ―  Územní systém 
ekologické stability

Územní systém ekologické stability (ÚSES) hl. m. Prahy 
představují nadregionální, regionální a  lokální (místní) prvky, 
jejich rozmístění v  Praze ukazuje schéma na konci této kapitoly. 
Nadregionální a regionální část přitom vychází z územně technic-
kého podkladu (ÚTP) Nadregionální a  regionální ÚSES ČR, který 
pořídilo MMR ČR v  roce 1996. Všechny tři uvedené hierarchické 
úrovně byly upřesněny a zařazeny do závazné části územního plá-
nu hl. m. Prahy (ÚP), takže se staly limitem pro navazující projekční 
a stavební činnost. Výjimkou jsou interakční prvky jako doplňující 
část lokální úrovně  – v  ÚP jsou nyní jako směrné a  v  novém ÚP 
je bude nutno revidovat, jelikož nemají patřičnou oporu v  platné 
legislativě. → MAPA / 511.2

Vazby v  rámci Prahy i do Středočeského kraje, vyplývající 
z výše zmíněného ÚTP, jsou v ÚP zohledněny. Obě nadregionální 
a většinu regionálních biocenter lze označit za převážně funkční, 
oproti tomu převážná část biokoridorů zatím není funkční. U lokál-
ních prvků mají uspokojivou podobu zejména některé úseky v údo-
lí vodních toků mimo zástavbu, zato biokoridory propojující tato 
údolí jsou nejčastěji na orné půdě, a proto je bude nutné zcela nově 
založit. Nevhodně upravená koryta potoků v  extravilánu by měla 
být alespoň ve střednědobém horizontu revitalizována. Chybějící 
úseky biokoridorů jsou postupně doplňovány, stejně tak navržená 
biocentra, vzhledem k  rozsahu systému jde však o  dlouhodobou 
záležitost. Funkčnost jednotlivých prvků v  Praze orientačně na-
značuje obrázek Funkčnost územního systému ekologické stability.   

→ mapa / 511.1

Speciálním případem je ÚSES v zástavbě. Vzhledem k meto-
dickým východiskům a předpokládané cílové podobě jednotlivých 
prvků (přírodě blízká společenstva) by mělo být obecnou snahou 
ÚSES v zastavěném území nevymezovat, resp. vymezovat jen v nej-
nutnějších případech. Těmi jsou například biokoridory vázané na 
vodní toky. Prioritou je ochrana okolní zástavby před rozlivem vod 
a cílová společenstva často budou kompromisem mezi potřebami 
ÚSES a vysokou návštěvností těchto lokalit. Příkladem jsou třeba 
parkové porosty v biocentrech na vltavských ostrovech, historická 
úprava Vltavy v centru Prahy apod. Avšak i zde je nezbytné chránit 
příslušné plochy před zastavěním a usilovat o vymístění aktivit ne-
slučitelných s funkcí a posláním ÚSES (jako je např. dnešní využití 
regionálního biocentra na Rohanském ostrově pro golfové hřiště).

Pro snazší zajištění provázanosti jednotlivých prvků a  je-
jich územní ochranu je přínosem fakt, že správní území kraje má 
identické hranice se správním územím obce (města), a proto bylo 
možné celý systém vymezit v  jednom územním plánu. Podstatná 
část prvků musela být z důvodu dodržení metodických principů pro 
navrhování ÚSES navržena na pozemcích v privátním vlastnictví. 
Situaci v jejich zatím pozvolné realizaci by mohla zlepšit možnost 
daná stavebním zákonem prohlásit při vydání územního plánu 
(i jiných územně plánovacích dokumentací – ÚPD) opatření nesta-
vebního charakteru za „veřejně prospěšná opatření“ a  získat pro 
ně potřebné pozemky, v krajním případě i vyvlastněním, a to pro 
realizaci prvků ÚSES, dále pro ochranu zvláště chráněných území 
přírody a dalších chráněných prvků i ve smyslu zákona o ochraně 
přírody a krajiny nechráněných přírodních prvků a jevů, případně 
i jejich ochranných pásem, resp. pro opatření k zvýšení retence úze-
mí a usnadnění odvodu vod při povodních. Samostatným problé-
mem je zajištění spojitosti systému v pražském – tedy v městském 
a silně urbanizovaném prostředí. Je třeba se snažit o odstranění stá-
vajících bariér v krajině a nové stavby, zvláště pak liniové dopravní, 
koncipovat tak, aby takové bariéry nevytvářely.

Vývoj od r. 2012
V oblasti ochrany přírody a krajiny na pražském území ne-

došlo za uplynulé období k  zásadním změnám. Změny ve vedení 
ÚSES, schválené v rámci změn územního plánu, jsou místního cha-
rakteru a týkají se převážně navržených prvků.

510 Územní systém ekologické stability
MAPA / 511.1
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SWOT

SILNÉ STRÁNKY
 (stávající příznivé charakteristiky Prahy)

 
 ―   správní území kraje je identické s územím obce,  

což je výhodou při zajišťování územní ochrany  
a především kontinuity ÚSES

 SLABÉ STRÁNKY 
 (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy)

 
 ―  nevhodné technické úpravy některých úseků koryt vodních 

toků i v místech, kde to není nezbytné (např. v extravilánu)
 ― vysoký stupeň zornění zemědělské půdy a stále malý podíl 

lesů v některých částech města, s tím související nutnost 
úplného založení řady skladebných prvků ÚSES

 ― zhoršená prostupnost krajiny především v důsledku 
zahušťování komunikační sítě a místy i výstavby 
protihlukových opatření 

PŘÍLEŽITOSTI 
 (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy)

 
 ―   možnost snadnějšího zajištění potřebných pozemků pro 

realizaci vybraných prvků ÚSES jako veřejně prospěšných 
opatření na základě nového stavebního zákona

 ― využití dotačních programů ze strukturálních fondů EU 
i zdrojů tuzemských pro revitalizace vodních toků, různá 
krajinotvorná opatření i pro vlastní realizaci prvků ÚSES, 
zejménana rozhraní Prahy a Středočeského kraje

 ― existence ploch ÚSES ve Středočeském kraji, které je možné 
dále rozvíjet a propojit s pražskými plochami ÚSES

 OHROŽENÍ 
 (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové  

a negativní vnější vlivy)

 
 ― postupující suburbanizace pražského okolí, zhoršení 

možnosti napojení ÚSES na Středočeský kraj
 ― riziko nevhodných „technicistních“ břehových úprav Vltavy 

a Berounky v úsecích s dosud přírodním charakterem 
v souvislosti se záměrem splavnění obou řek 

SWOT: KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
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Problémy k řešení

  Problémy k řešení nástroji  
územního plánování 

 ― Nedostatek lesů a dalších ploch s vyšším stupněm ekologické 
stability s ohledem na potřebuzajištění kontinuity ÚSES 
v Prazei směrem do Středočeského kraje.

 ― Vysoký podíl zornění ZPF, projevující se zejména nízkým 
zastoupením luk a pastvin (trvalých travních porostů) 
na území města, v lokalitáchurčených pro doplnění  
prvků ÚSES.

 ― Nevhodné využívání říčních a potočních niv, malý podíl 
stabilních forem zeleně a extenzivního hospodaření; 
nediferencovaný přístup (intravilán x extravilán)  
k vodním tokům a jejich okolí. 

 ― Absence vymezení úseků vodních toků potenciálně vhodných 
k revitalizaci. 

 ― Absence tradičních krajinných struktur  
(meze, stromořadí, vysokokmenné sady atd.).

    Mimo kompetenci  
územního plánu

 
 ―  Narušování kontinuity ÚSES, časté vytváření migračních 

bariér a zvyšování fragmentace území, zejména v případě 
liniových staveb dopravní infrastruktury.

 ― Dosud nezajištěné cílevědomé získávání potřebných pozemků 
pro realizaci ÚSES.

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: KRAJINNÁ INFRASTRUKTURA
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Odkazy na jevy ÚAP 
 (seznam jevů, které se týkají dané kapitoly)
  

  Číslo  Název

 A021 Územní systém ekologické stability 
 A042 Hranice biochor 
 B033 Hranice bioregionů a biochor 
  

Odkazy na výkresy 
 (seznam výkresů, které se týkají dané kapitoly) 
  

  Číslo  Název

 033 Širší vztahy
 142 Ochrana přírody a krajiny
 910 Limity využití území
 1120 Hodnoty území
  

Odkazy na indikátory 
 (seznam indikátorů, které se týkají dané kapitoly)
  

   Číslo  Název

 71 Podíl plochy nefunkčních prvků ÚSES
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