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811 ―  Zemědělská výroba

Zemědělská produkce v  hranicích velkého města má 
své specifické aspekty ekonomické i  neekonomické. V  pří-
padě Prahy v  současnosti dominují spíše aspekty neprodukč-
ního typu  – ekologie, tvorba krajiny, rekreační aktivity apod. 
Zemědělství (vč. lesnictví) představuje 0‚3 % hrubé přidané 
hodnoty realizované pražskou ekonomickou základnou. Od 
roku 1990 prodělalo pražské zemědělství zásadní transformač-
ní změny, které se dotkly vlastnictví a rozlohy obhospodařované 
zemědělské půdy, struktury produkce i celé organizační skladby 
tohoto sektoru. Zemědělská půda na území Prahy představuje 
sice jen 0‚5 % celostátní rozlohy, avšak 41 % celkové rozlohy 
území hlavního města (z toho orná půda 30 %). Proto je nezbyt-
né i tomuto odvětví věnovat zvláštní pozornost. → tab / 811.1

Vzhledem k  částečnému vyčerpání vhodných staveb-
ních parcel na území města a ke zvýšeným plošným nárokům 
vyplývajícím z používaných stavebních technologií i některým 
účelovým investorským tlakům na změnu funkce využití území, 
dochází po roce 2000 k poklesu rozlohy zemědělské půdy. Ten 
však doposud není dramatický (pokles o 5 % mezi roky 2000 
a 2012), i když některé připravované rozsáhlé investiční záměry 
mohou dosud racionální strukturu ploch výrazně narušit. Velká 
část zemědělské půdy je stále ve správě Pozemkového fondu.

Pozemky získané z  rozsáhlých restitucí zrušeného 
Státního statku Praha někteří noví vlastníci pronajali nebo pro-
dali, další je obhospodařují sami (v roce 2012 působilo v praž-
ském zemědělství celkem 695 subjektů, z  toho 402 do 10 ha 
zemědělské půdy). Část zemědělské půdy využívají velkovýrob-
ním způsobem zemědělské podniky z okolních správních území 
Středočeského kraje. Další zemědělskou produkci zajišťují i do-
mácí hospodáři (vč. např. zahrádkářů), kteří však nejsou statis-
ticky organizačně podchyceni.

Největší dopad transformačních změn po roce 1990 je 
patrný ve struktuře zemědělské produkce. Postupně se rozpadla 
základna některých komodit spojených s přímým zásobováním 
města a kapacity ve velké míře i fyzicky zanikly. Jde např. o skle-
níky, jejichž rozloha činila na konci osmdesátých let 20. století 
několik desítek hektarů (poslední areál v Radotíně byl dokončen 
v roce 1985 a měl rozlohu 18‚5 ha) a jejichž technologicko-pro-
vozní kvalita byla na dobré úrovni (např. Modřany, Běchovice, 
Braník). Na minimum se snížila rovněž produkce konzumní 
zeleniny  – v  roce 1990 evidovala statistická služba na území 

Prahy 460 ha ploch s pěstováním zeleniny (vč. množitelských 
ploch), v roce 2012 již pouze 1 ha. Po výrazném poklesu se stabi-
lizovala produkce měkkého ovoce, především jahod v lokalitách 
Šeberov a Kunratice (26 ha v roce 2012) a vzrostla i produkce 
jablek (923 t. v roce 2012). Rozšiřuje se i pěstování vinné révy 
(10 ha). 

Nabídka lukrativnějších možností využití zemědělských 
areálů a  nedostatek pracovních sil pro manuální zemědělské 
provozy měly v řadě případů za následek zásadní přeměnu těch-
to areálů na jiné funkční využití. Objekty a  další provozní ka-
pacity jsou často přeměněny na polyfunkční plochy poskytující 
prostor jak pro zemědělství, tak pro řemeslnou výrobu, obchod, 
sklady nebo opravárenství. Pozitivním trendem je rozvoj kombi-
novaných forem zemědělského podnikání a rekreačních aktivit 
(chov koní spojený s rekreačními vyjížďkami).

Areály specializovaných organizací pro výzkum v oblas-
ti zemědělství jsou na území Prahy stabilizované – Výzkumný 
ústav živočišné výroby (VÚŽV) v  Uhříněvsi a  farma Netluky, 
Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV) v Ruzyni (cca 150 ha 
v okolí letiště) a Česká zemědělská univerzita s hospodářskými 
provozy sloužícími pro výuku v Suchdole (pro zemědělskou vý-
robu v roce 2012 celkem 18 ha).

Trendy zemědělské výroby
Poroste cena pozemků, zejména v dopravně dostupných 

lokalitách, a  to pro všechny druhy investic. Posílí se snaha 
o omezení záboru zemědělské půdy. Úloha zemědělství se sou-
středí zejména na krajinotvornou a environmentální funkci.

Vývoj od r. 2012
Trvalý silný tlak investorů na další zábor zemědělské 

půdy se z velké části zatím dařilo paralyzovat. Schválené změny 
ÚPD za uplynulé období (2012–2013) představují nárůst zasta-
vitelných ploch na úkor zemědělské půdy cca o 168 ha, což je 
0‚8 % zemědělské půdy. Ve struktuře produkce zásadní změny 
nenastaly. Pokračovala intenzivní diskuze o způsobu hospoda-
ření a produktovém využití zemědělské půdy, zejména ve vzta-
hu k její ochraně a krajinotvornému účelu. Pozitivním trendem 
v uplynulém období bylo schválení několika změn ÚPD z orné 
půdy ve prospěch různých forem krajinotvorné zeleně, převážně 
pořízených městem. Tyto změny představují cca 215 ha, což je  
1‚1 % zemědělské půdy.

Trend vzniku polyfunkčních zemědělských ploch převo-
dem orné půdy na lesní porosty a  plochy krajinné zeleně byl 

810    Produkce

nadále podporován; např. v letech 2010–2012 se zvýšila plocha 
lesních porostů o více než 30 ha. → mapa / 811.1

812 ― Těžba surovin 

Těžba surovin 
Geologická stavba pražského území dává předpoklad pro 

pestré využití nerostných surovin, a  to především stavebních. 
Historické prameny uvádějí četné příklady těžby po celém úze-
mí Prahy, přičemž většinou šlo o  povrchovou těžbu v  lomech, 
pískovnách a  cihelnách. V  soupisu lomů pořízeném v  letech 
1932 až 1951 bylo na území dnešní Prahy popsáno téměř 5 000 
těžebních lokalit. Dnes je většina z nich již uzavřena, zastavě-
na a rekultivována. Po některých lomech zůstaly pouze závěrné 
stěny, které bývají označovány jako strmé svahy. V dnešní době 
jsou v provozu pouze lomy Zbraslav, Řeporyje, lom Na Cikánce 
v Lochkově a lom Zlatá opuka v Přední Kopanině. 

Z nestavebních nerostných surovin se v minulosti dobý-
valo uhlí v křídových sedimentech v Hloubětíně, na Petříně, na 
Proseku, ve Kbelích a Kobylisích. Železná ruda se těžila z nučic-
kého rudního obzoru na bázi vinického souvrství patřícího k or-
doviku.

Ložisková ochrana
Těžba surovin nepatří na silně urbanizovaném území 

hlavního města Prahy ke stěžejním prioritám. Jak je uvedeno 
výše, v  současnosti jsou na zájmovém území v  provozu pouze 

čtyři lomy sloužící pro dobývání stavebních surovin. Je to dáno 
především preferencí jiných způsobů využití území, ale i  kva-
litou surovin nalézajících se na území města; například kon-
taminace horninového prostředí je zde ovlivněna celou řadou 
faktorů, mocností navážek, které se zde ukládaly mnohdy již 
od středověku, netěsnostmi kanalizační sítě a starými zátěžemi 
s obsahem nebezpečných látek. 

V  rámci územně analytických podkladů obce je řešena 
také ochrana ložisek nerostných surovin vyplývající z horního 
zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění. Byly vymezeny pozem-
ky ležící na zásobách nerostných surovin schválených i výhle-
dových. 

 ― Dobývací prostory. Vrstva obsahuje polygonové zákresy 
dobývacích prostorů stanovených obvodními báňskými 
úřady a evidované Českým báňským úřadem. V datové 
části jsou základní údaje o dobývacím prostoru, stav 
využití, charakteristika těženého nerostu, organizace.

 ― Chráněná ložisková území. Vrstva obsahuje obrysy 
chráněných ložiskových území (CHLÚ) stanovených 
územními odbory MŽP ČR nebo obvodními báňskými 
úřady (případně v minulosti národními výbory) ve 
smyslu § 16 a § 17 horního zákona (HZ). V datové 
části jsou identifikace příslušného ložiska, surovina 
a organizace.

 ― Ložiska nerostů. Vrstvy obsahují obrysy ložisek nerostů 
(ve smyslu § 6 HZ), které jsou chráněny ve smyslu § 15 
HZ a § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích 
a Českém geologickém úřadu, v platném znění (GZ). 
V datové části jsou uvedeny údaje o ložisku – název, 

tab / 811.1

Bilance půdy na území Prahy (v ha)
[ Zdroj: ČSÚ, Statistické ročenky hl. m. Prahy, časové řady ]

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

CELOVÁ VÝMĚRA PŮDY 49 589 49 590 49 608 49 609 49 603 49 613 49 615

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 21 221 21 110 20 985 20 788 20 516 20 343 20 135

V TOM ORNÁ PŮDA 15 616 15 534 15 430 15 269 15 009 14 857 14 676

ZAHRADY 4 001 4 002 3 996 3 978 3 975 3 973 3 960

OVOCNÉ SADY 718 692 680 664 650 629 619

TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY 876 872 868 866 872 874 870

VINICE 10 10 11 11 10 10 10

NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 28 368 28 480 28 623 28 821 29 087 29 270 29 480

V TOM LESNÍ POZEMKY 4 878 4 886 4 911 4 960 5 021 5 089 5 122
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číslo, surovina, organizace (ve smyslu § 5a a § 8 HZ). 

→ mapa / 812.1

813 ― Průmyslová výroba 

Transformace průmyslové základny v České republice se vý-
razně projevila také v Praze. Řada výrobních programů i celých obo-
rů byla utlumena a některé významné tradiční značky se stávají jen 
určitými historickými symboly bez dřívější rozsáhlé výrobní základ-
ny. Velká část produkce se přesunula do oblasti středního a malého 
podnikání. Přesto i nadále Praha zůstává přirozeným sídlem někte-
rých celostátně (i v zahraničí) působících organizací (např. ČEZ).

Zpracovatelský průmysl se i v současné době opírá o některé 
tradiční obory (polygrafie, farmacie, vybrané obory potravinářství 
vč. výroby nápojů, stavební hmoty, dopravní prostředky vč. letec-
tví). Svou pozici si rovněž udržují firmy komunikační techniky, elek-
trotechniky, informačních a měřicích zařízení.

Přes pokles objemu produkce zůstává průmysl nezastupitel-
nou a významnou položkou výkonů pražské ekonomické základny. 
Průmysl se podílel téměř 11 % na celkové hodnotě hrubé přidané 
hodnoty pražské ekonomiky v roce 2012 (z toho zpracovatelský prů-
mysl 7 %). Podíl těchto odvětví na celostátním objemu hrubé přida-
né hodnoty činí cca 8‚5 %. 

V roce 2012 v Praze sídlilo 238 průmyslových podniků s více 
než 100 zaměstnanci, které zaměstnávaly více než 82 tisíc osob 
a vykázaly 315 mld. Kč tržeb (dle tzv. podnikové metody), z toho více 
než 1/3 (107 mld. Kč) v tzv. přímém vývozu. Nejvíce těchto podniků 
se řadilo do odvětví: výroba potravinářských výrobků a nápojů (36), 
výroba elektrických zařízení (17), výroba kovových konstrukcí (17) 
a výroba strojů a zařízení „ostatních“ (26 podniků). 

Podle Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ činil počet 
pracujících v  průmyslu v  počátkem roku 2013 přes 75 tisíc osob 
(v Praze bydlících i dojíždějících), z toho téměř 63 tisíc pracovníků 
ve zpracovatelském průmyslu a zbývající v oborech výroby a rozvo-
du vody, plynu a elektřiny a nakládání s odpady. Tento údaj ilustruje 
určitý pokles podílu pražského průmyslu na celorepublikových ob-
jemech měřeno zaměstnaností a představuje cca 5‚5 %. Současně to 
však znamená snížení alokace oborů s velkou pracností a potřebou 
živé práce (v řadě případů je v Praze umístěna jen část přímé výrob-
ní činnosti) a rozvoj technologicky náročnějších provozů. Důkazem 
toho je, že produktivita práce v průmyslu v Praze výrazně překračuje 
průměr ČR.

Průmyslové podniky můžeme rámcově rozdělit na tři skupi-
ny. V první jsou firmy s přímou výrobou v Praze (např. Zentiva, PAL, 
MITAS, Prakab pražská kabelovna, Letov, AVIA, pekárna Odkolek, 
Staropramen, Sitronics, Linde, Polovodiče, 2N Telekomunikace, 
Tesla Karlín/Hostivař, cementárna Radotín/Lochkov, skupina tis-

tab / 811.1

Bilance půdy na území Prahy (v ha)
[ Zdroj: ČSÚ, Statistické ročenky hl. m. Prahy, časové řady ]

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

CELOVÁ VÝMĚRA PŮDY 49 589 49 590 49 608 49 609 49 603 49 613 49 615

ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 21 221 21 110 20 985 20 788 20 516 20 343 20 135

V TOM ORNÁ PŮDA 15 616 15 534 15 430 15 269 15 009 14 857 14 676

ZAHRADY 4 001 4 002 3 996 3 978 3 975 3 973 3 960

OVOCNÉ SADY 718 692 680 664 650 629 619

TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY 876 872 868 866 872 874 870

VINICE 10 10 11 11 10 10 10

NEZEMĚDĚLSKÁ PŮDA 28 368 28 480 28 623 28 821 29 087 29 270 29 480

V TOM LESNÍ POZEMKY 4 878 4 886 4 911 4 960 5 021 5 089 5 122

mapa / 811.1
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káren), i když výroba v některých z nich byla výrazně redukována 
a svá území, resp. objekty, pronajímají jiným firmám. Ve druhé sku-
pině jsou podniky, které mají na území Prahy řídicí, distribuční nebo 
další obslužné složky, ale vlastní výrobní nebo provozní základna je 
zcela nebo převážně mimo Prahu (např. ČEZ, Agrotrade, Alima, ABB, 
Nestlé, Agrofert, Moeller/Eaton, Honeywell). Významnou složkou 
průmyslové základny jsou firmy, které umístily a  dále rozvíjejí na 
území Prahy i své kvalifikačně náročné organizační složky, z nichž 
velká skupina se prolíná s  tzv.  strategickými službami (vývoj, IT 
služby, SW produkty) a Praha se v některých případech stala jejich 
centrem na evropském kontinentu. Patří sem i  celosvětově půso-
bící firmy Microsoft, Hewlett-Packard, IBM ČR, Unicorn, skupina 
Siemens, Logica CMG, ČD-Telematika, SIT Services CZ a další. V sou-
vislosti s globálními ekonomickými problémy však vzrostla mobilita 
některých aktivit např. i  v  oblasti alokace strategických a  řídících 
činností, kdy došlo ke koncentraci směrem k centrálním jednotkám 
firem, tedy i z Prahy do zahraničí.

Charakter velké části dříve průmyslových činností se mění 
a získává znaky obslužné sféry nebo „nerušících výrob“. Průmyslové 
plochy se v  rámci Prahy zmenšily, z  širší centrální oblasti města 
zmizely a v celoměstském centru zanechaly pouze svá zastoupení. 
Nároky jednotlivých firem na území a budovy jsou velmi diferenco-
vané. Například činnosti spadající do tzv. strategických služeb jsou 
umisťovány do nových kancelářských objektů s kvalitním vnitřním 
i vnějším komunikačním spojením a nově koncipovanými interié-
ry – provozními prostory. Příkladem jsou velké koncentrace těchto 
činností v areálu BB Centrum v Michli, The Park na Chodově nebo 
centrum Siemens ve Stodůlkách.

Tradiční průmyslová území jako Vysočany, Hloubětín, 
Karlín, Libeň, Smíchov a Holešovice výrazně změnily po roce 1989 
svou funkci. Z některých se staly „krizové“plochy bez definitivního 
určení budoucího využití, většina se však postupně transformuje 
nebo již transformovala na území nerušící výroby nebo na území 
obslužné, administrativní i  bytové. Tento vývoj se týká i  největší-
ho území tohoto typu v Praze – Malešicko-hostivařské průmyslové 
oblasti, která si však z části zachovává průmyslový charakter a část 
slouží pro logistické areály. Tato oblast tvoří výraznou územní bari-
éru v zastavěné části městského území, i když na jeho výrazné části 
dochází ke kvalitativní změně a zmírnění negativního vlivu na sou-
visející území. Funkční skladba v Malešicko-hostivařské průmyslo-
vé oblasti představuje 36‚2 ha výrobních ploch, 230 ha ploch smí-
šené nerušící výroby a ostatních služeb, 44‚3 ha skladovacích ploch 
a 23‚1 ha ploch obchodních komplexů.

Praha disponuje v současnosti celkem 459,3 ha průmys-
lových ploch a rušících nevýrobních provozů,  311,2 ha ploch pro 
nerušící výrobu a nevýrobní provozy a 242,0 ha ploch představují 
podnikatelské parky. Produkční plochy doplňují kapacity skladová-
ní a distribuce s 686,9 ha. 
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 Průmyslová výroba + Skladování a logistika

Průmyslová výroba – územní průmět 
Plochy výroby jsou většinou situovány mimo samotné cent-

rum města. Bývalé průmyslové plochy byly přemístěny bez náhrady 
a plochy po nich byly transformovány na jiné funkce, odpovídající 
lépe úloze centra města. Lokalizovány jsou zde jen drobné obslužné 
provozy nerušících služeb, které se na celkových výkonech produkč-
ních odvětvích města významně nepodílejí. Rozvoj těchto aktivit se 
v historickém jádru města nepředpokládá.

Největší průmyslová území byla a dosud z části jsou součástí 
vnitřního města. Zatímco se tradiční průmyslové plochy Smíchova, 
Karlína a  Holešovic, které měly úzkou vazbu na celoměstské cent-
rum města, transformují na plnohodnotné polyfunkční části městské 
struktury, průmyslové zóny na okrajích kompaktní zástavby dozná-
vají kvalitativní změny v  rámci produkčních odvětví a  mění se na 
plochy s převažující funkcí obslužnou, skladovací a logistickou nebo 
na podnikatelské parky.

Zánikem či efektivnějším využíváním velkých průmyslových 
ploch nebo i  nabídkou vhodných nezastavěných územních rezerv 
se vytváří prostor pro vznik jak těchto podnikatelských parků, tak 
nových moderních provozů a  podniků. Koncentrované podnika-
telské areály vznikly například v Letňanech na části Avie i Letova, 
v  Řeporyjích a  Nových Butovicích. Významnou plochou na okraji 
této části města jsou i bývalé filmové ateliéry na Barrandově, jejich 
plochy využívají vedle původní filmové produkce i  televize a  jiné 
podnikatelské subjekty, takže i  zde můžeme hovořit o  podnikatel-
ském parku.

Průmyslová oblast Vysočan a  Libně prochází transformací, 
z velké části již realizovanou, přesto v současné době téměř polovinu 
ploch v této oblasti můžeme označit stále jako brownfields. V územ-
ně plánovací dokumentaci a podkladech se předpokládá pokračová-
ní transformace těchto území na byty s rekreačním zázemím, kance-
láře, obchody a služby s potřebným podílem veřejné vybavenosti. Na 
území bývalých průmyslových provozů ČKD Lokomotivka v Libni už 
byla jako pilotní projekt realizována multifunkční hala Sazka Aréna 
pro 17 tisíc diváků (O2 Aréna), v roce 2011 bylo tamtéž dokončeno 
nákupní a  administrativní centrum Harfa jako součást komplexu 
Zelené Město, jehož součástí budou i další obchodní, administrativní 
a ubytovací kapacity. Na území bývalé vysočanské spalovny dále po-
kračovala výstavba velkokapacitní obytné zástavby. V územní přípra-
vě je transformace ploch kolem stanice metra Kolbenova. 

K  nejvýraznějším transformačním změnám došlo na býva-
lých průmyslových plochách Tatry Smíchov, kde vyrostlo živé cen-
trum s  výrazným podílem funkcí celoměstského významu  – sídla 
bank a podniků, nákupní centrum, hotely a nové byty. Smíchov se 
tak stal součástí rozšířeného celoměstského centra Prahy a jeho roz-
voj stále není dokončen. Již nyní se však tento městský prostor dostal 
svou hustotou zástavby a  stupněm využití území na hranici únos-
né urbánní kvality. Připravuje se transformace navazujícího území 
Smíchov jih s plochami nádraží Praha-Smíchov; dořešit je nezbytné 
další existenci a rozvoj pivovaru Staropramen.

Karlínské průmyslové podniky, z nichž nejvýznamnější byly 
strojírenské podniky ČKD a bývalá Rustonka, většinou zanikly nebo 
se přemístily na jiná území a jejich plochy se změnily na kanceláře, 
obchody, výstavní prostory a byty. Na plochách ČKD bylo vybudo-
váno např. administrativní centrum CORSO, byl zahájen projekt ob-
chodně-společenského centra Rustonka. Menší část průmyslových 
ploch na svou přeměnu čeká.

Transformací prochází rovněž území Holešovic, kde byl na 
území holešovického pivovaru realizován projekt Aréna, na části pří-
stavních ploch byly postaveny obytné a kancelářské domy v rámci 
projektu Marina a rekonstruována byla budova bývalého Akciového 
parního mlýna na administrativní centrum Classic 7. Na předmostí 
Libeňského mostu byl postaven administrativní objekt Light House 
a rekonstruována budova Kovo na Nejvyšší kontrolní úřad. 

Výrazným brownfields je území bývalých doků a  loděnice 
Libeň se souvisejícím územím částí Libeňského a Rohanského ostro-
va, kde jsou již zahájeny práce na transformaci území na smíšenou 
městskou strukturu. Na západní části Rohanského ostrova byla již 
zahájena revitalizace devastovaných ploch spočívající v prodlouže-
ní vltavského nábřeží. Již dnes jsou realizovány kancelářské budovy 
River City – Danube House, Nile House a Amazon Court, dokončen 
je rezidenční projekt Diamond a  realizují se nebo jsou v  přípravě 
další stavby.

K  přeměně dochází rovněž v  dříve průmyslovém území 
Kunratic i Zličína. I průmyslové plochy bez přímé vazby na celoměst-
ské centrum se mění – zanikla továrna Walter v Jinonicích, transfor-
mací prochází velká část území po bývalém cukrovaru v Modřanech. 

Některé průmyslové plochy byly zcela opuštěny, chátra-
jí nebo jsou nevhodně využívány a novou funkční náplň se dosud 
u části z nich nepodařilo nalézt. Pro většinu těchto ploch tzv. brown-
fields se však již připravují projekty s  novým využitím. Jde např. 
o  pivovary v  Nuslích a  Braníku, části ploch ČKD ve Vysočanech, 
plochy kolem teplárny na Veleslavíně, drážní plochy na Smíchově, 
v Holešovicích-Bubnech, na Žižkově a Praze 6, v areálu bývalé pa-
pírny v Bubenči aj. 

Ve vnitřní části města jsou situovány i zařízení technické in-
frastruktury – např. vodárna v Podolí, spalovna v Malešicích, elek-
trárna v Holešovicích nebo teplárna na Veleslavíně a v Malešicích. 
Přes silný transformační trend v průmyslu zůstává zachována a roz-
víjí se v tomto územním segmentu města výroba ve firmě Zentiva, 
Prakab v Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti, některé peká-
renské provozy, podniky reprodukční a výpočetní techniky, výroba 
související s přenosem informací aj. 

Rozvojové možnosti poskytuje sféra obslužná, malé a střed-
ní podniky, rozvoj velkých výrobních průmyslových ploch na úze-
mí města se nepředpokládá. Produkční plochy se rozkládají uvnitř 
města na 953,7 ha, z toho pro nerušící produkci vč. podnikatelských 
parků činí plocha 411,8 ha.

Většinu produkčních ploch na okraji města představovaly 
vždy plochy zemědělsky využívané, v menší míře provozovny při-

družené výroby a řemeslných dílen. Areály průmyslové výroby vzni-
kaly až v poválečném období, kdy industriální plochy v intenzivně 
zastavěném území a zejména centru města již neposkytovaly mož-
nost rozvoje. Vznikla tak průmyslová oblast v Horních Počernicích, 
Vinoři, Uhříněvsi, Libuši, Písnici, Radotíně, odvětvově členitý areál 
v Běchovicích a s výstavbou panelových sídlišť i stavební základny 
v Kunraticích a v Řeporyjích. Většina těchto ploch se funkčně i kva-
litativně mění, získává charakter pronajímatelných areálů pro malé 
a střední podniky, služby a sklady. V rámci areálů se nacházejí ještě 
další rezervy pro obdobné industriální aktivity. Produkční plochy na 
okrajích města vč. skladování a distribuce se rozkládají na 785,5 ha. 
Z toho nerušící výroba a nevýrobní provozy spolu s podnikatelskými 
parky představují 141,4 ha a a plochy, na kterých se nachází průmy-
slová výroba s rušícími nevýrobními provozy 257,9 ha.

Trendy průmyslu
Změny vnějších ekonomických podmínek se částečně odra-

zí ve vývojových trendech. Růst bude minimálně ve střednědobém 
horizontu téměř ve všech oborech jen velmi pozvolný. Některé pů-
vodní záměry budou redukovány, jiné však mohou přinést progresi 
svou zvýšenou flexibilitou a reakcí na nové globální podmínky, To se 
projeví také i v sumárním snížení územních nároků. Některé nepříz-
nivé faktory rozvoje nezbytně vyžadují ke svému zlepšení urychlené 
řešení konkrétních záměrů spadajících mimo oblast územního plá-
nování (např. zajištění kvalifikované pracovní síly a prosazení kon-
cepčních zásahů do inovačního procesu), ale svými dopady umožní 
revidovat i  některé záměry urbanistické (alokace nových kapacit, 
fázování využití území apod.).

Rozsah průmyslu bude stabilizován. Posíleny budou obory 
s přímou vazbou na výzkum a vývoj alokovaný v Praze a využívající 
další faktory rozvoje znalostní ekonomiky. Základním nástrojem růs-
tu konkurenceschopnosti pražského průmyslu základny proto bude 
aktivizace a  přijetí nových forem spolupráce podnikatelské sféry, 
základny výzkumu a vývoje a také základny vzdělávání. Spolupráce 
bude podložena aktualizovanou pražskou regionální inovační stra-
tegií, jejíž dokončení se předpokládá koncem roku 2014. Specifická 
preference a podpora sféry malého a středního podnikání se rozvine 
na bázi nově přijatého programu iniciovaného městskou správou.

Potrvá zájem o revitalizaci již existujících nevyužitých i nově 
uvolněných industriálních ploch v rámci města.

Vývoj od r. 2012 
Odvětví průmyslu si udrželo své významné specifické posta-

vení v produkční základně Prahy i v rámci ČR. Velký konkurenční 
tlak, zejména v období globálních ekonomických problémů, postihl 
i velkou část podniků se silným inovačním potenciálem a alokova-
nými vlastními složkami strategických služeb (vč. podniků se zahra-
niční účastí). 

Některé připravené záměry a projekty nebyly zahájeny nebo 
byly redukovány a u dalších je prověřován jejich rozsah a reálnost. 
Snížení investování do budov bylo důsledkem nejen omezení inves-
tičních prostředků, ale rovněž existencí rezervy kapacit a současné-
ho zájmu o  využití původních průmyslových ploch (brownfields) 
v dobrých polohách pro nové účely. Zástavba těchto industriálních 
ploch nebo jejich příprava pokračovala, využití některých dalších 
se však komplikuje a vzniká devastační situace (některé zachované 
objekty ČKD v areálu Kolbenova). 

Byla zahájena intenzivnější spolupráce správy města s pod-
nikatelským sektorem a  rozhodujícími nositeli rozvoje znalostní 
společnosti (výzkum, vývoj, vzdělávání), avšak zatím na úrovni 
přípravy programů a vzniku realizačních struktur. Došlo k realizaci 
prvních fází podpůrných projektů (inovační vouchery), ale funk-
ce Prahy jako inovačního centra byla naplněna jen z části. Nebyly 
uspokojivě dořešeny některé aspekty zlepšení podnikatelského pro-
středí pro sektor malých a středních podniků. → mapa / 813.1

814 ― Skladování a logistika 

Skladování a  logistika prošly za posledních dvacet let vel-
kým vývojem, který je spjat na jedné straně s restrukturalizací praž-
ské průmyslové základny, na straně druhé s rychlým nárůstem ob-
chodní sítě a služeb. Nezanedbatelný vliv mají globalizační trendy, 
které kladou vysoké nároky na celou logistiku, tj. skladování a pře-
sun nejrůznějších komodit. V podstatě se zformovalo nové odvětví 
se specifickými nároky na území a v něm existující funkční vztahy.

Podle údajů mezinárodní realitní poradenské společnosti 
JLL se na konci roku 2013 nacházelo v Praze a jejím širším okolí cel-
kem 1‚75 milionu m2 moderních skladových ploch třídy A určených 
k pronájmu. Dalších 48 tis. m2 ploch bylo rozestavěno. Praha a její 
kontaktní pásmo zasahující na území Středočeského kraje před-
stavuje největší trh s  průmyslovými nemovitostmi v  rámci České 
republiky. Je zde soustředěno přibližně 40 % z  celkové kapacity 
moderních pronajímatelných skladových ploch alokovaných na 
území ČR. 

Po období bouřlivého rozvoje velkokapacitních skladových 
a  logistických areálů došlo v  souvislosti s  nástupem ekonomické 
recese na konci roku 2008 ke zvratu ve vývoji a  k  následnému 
výpadku výstavby skladových a logistických center v letech 2010 
a 2011. Prakticky zcela byla ukončena nová výstavba realizovaná 
na spekulativní bázi (tzn. bez předem sjednaného nájemce). S po-
stupně se stabilizující makroekonomickou situací se dynamika 
výstavby nových kapacit v letech 2012 a 2013 navýšila, objemy do-
končených ploch však byly v těchto dvou letech násobně nižší opro-
ti předkrizovému období. Neobsazenost skladových ploch v Praze 
a jejím širším okolí byla na konci roku 2013 na úrovni 9 % a pře-
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kračovala tak hodnotu celorepublikového průměru (7‚9 %). Úroveň 
nájemného je na pražském trhu s  průmyslovými nemovitostmi 
poměrně stabilní a  ve většině případů se pohybuje v  intervalu  
3‚8–4‚25 € za m2. → graf / 814.1

Vzhledem ke své poloze i  významu je Praha význam-
ným distribučním centrem nejenom v  rámci České republiky ale 
i Evropy. Pražský trh moderních skladových ploch je se svým cel-
kovým objemem (1‚75 mil. m2) porovnatelný například s Budapeští 
(1‚83 mil. m2), Mnichovem (1‚65 mil. m2) nebo i Milánem (1‚7 mil. 
m2). Významnost Prahy jako distribučního centra sebou přináší jis-
tá pozitiva ale i negativa.

V minulosti se velké skladovací plochy soustřeďovaly v blíz-
kosti nádraží a v průmyslových areálech, v současné době, po trans-
formaci nádražních ploch a  restrukturalizaci průmyslu, se velké 
areály budují zejména podél klíčových dopravních tepen a při sjez-
dech z dálnic. Tento trend vede k umísťování skladových areálů za 
hranicemi hlavního města, v kontaktním území Prahy. Logistické 
firmy využívají stávající pražské dopravní infrastruktury, což však 
negativně přispívá k  nadměrnému zatížení komunikační sítě ná-
kladními automobily. 

Pozitivně lze hodnotit přínos zaměstnanosti, která ve 
skladových areálech závisí na velikosti skladu a  sortimentu. 
Hypermarketové řetězce s  kombinovaným sortimentem (potravi-
nářské a nepotravinářské zboží) a plochou 50 tisíc m2 zaměstnávají 
na 2 až 3 směny 200 až 400 osob. V  ostatních typech skladů je 
zaměstnanost nižší, 100 až 200 zaměstnanců.

Jak již bylo uvedeno, výstavba moderních průmyslových 
(skladových) nemovitostí se v posledních deseti letech rozrůstala 
podél hlavních dopravních tahů, přičemž většina nových kapacit je 
soustředěna v těsném zázemí Prahy na území Středočeského kraje. 
Na východní straně Prahy se velké množství skladových ploch sou-
střeďuje podél dálnic D1, D11 a rychlostní silnice R10. Severní ob-
last Prahy má areály podél dálnice D8. Další významné parky jsou 
situovány na západě Prahy u rychlostních silnic R6 a R7 (v blízkosti 
letiště) a u dálnice D5, kde mimochodem vznikly po roce 1995 vů-
bec první moderní skladové a distribuční kapacity v rámci pražské-
ho trhu s průmyslovými nemovitostmi.

Logistika v  nejširším pojetí se zabývá přesunem materiá-
lu a zboží od výrobce, resp. ze skladu ke konečnému spotřebiteli. 
Významnými aktéry jsou na jedné straně skladovací areály a vel-
ké dopravní uzly (letiště/železnice), na straně druhé spotřebitelé, 
tj. významné prodejny, administrativní objekty, zdravotnická a uby-
tovací zařízení. Uvnitř území Prahy se s dalším výrazným rozvojem 
průmyslové výroby ani logistiky do budoucnosti nepočítá, je však 
nutné zajistit vhodné lokality v rámci koncepce kolejové dopravy 
pro city logistiku, která zajišťuje zásobování města. Zásobování 
v Praze podléhá omezením (zóna 3‚5  t a zóna 6  t), která se mění 
s  postupem výstavby městského okruhu (podrobněji v  kapitole 
Doprava). Do budoucna můžeme předpokládat, že dojde k dalšímu 
omezení průjezdu hlavně centrem.
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Zcela specifi ckými problémy se zabývá stavební logistika, 
tj.  přeprava velkých objemů stavebních hmot, zeminy a  recykla-
ce odpadů. Cíle přepravy jsou proměnlivé a ve většině případů se 
neopakují. V dlouhodobém výhledu se počítá s velkou výstavbou 
v  oblasti Rohanského ostrova po dobu 10 až 15 let, která vyvolá 
velkou logistickou aktivitu směřující do této části města. Současně 
tak ovšem zanikne dosavadní možnost využívat tuto lokalitu pro 
potřeby dočasných deponií, umisťování stavebních dvorů či vý-
roben stavebního materiálu, jak tomu od poloviny 80.  let dosud 
bylo, kdy ukončením provozu na úseku trati č. 231 mezi Vysočany 
a  Těšnovem byly uvolněny plochy souvisejícího kolejiště nádraží 
Praha-Karlín přístav. 

Můžeme předpokládat, že nová výstavba, bytová i komerč-
ní, ovlivní požadavky na směr a objem přepravy v Praze. Další za-
těžování Prahy a  jejího nejbližšího okolí překládkou zboží, které 
neslouží zásobování Prahy, není žádoucí a  je hrozbou pro životní 
prostředí. Nově se začíná uvažovat o potřebnosti napojení sklado-
vých areálů na železnici. 

Vývoj od r. 2012
S  postupně se zlepšující makroekonomickou situací došlo 

v průběhu let 2012 a 2013 k oživení výstavby nových skladových 
ploch. Přesto dokončované objemy (58 tis. m2 v roce 2012 a 59 tis. 
m2 za první 3.  čtvrtletí roku 2013) byly násobně nižší oproti těm 
z předkrizového období. Tato skutečnost je způsobena jednak nižší 

poptávkou především ze strany logistických operátorů, ale rovněž 
i tím, že nedostatek volných pozemků pro výstavbu průmyslových 
nemovitostí začíná být stále významnější bariérou další stavební 
aktivity. Míra neobsazenosti v období 2012 až 2013 mírně vzrostla 
z 8 na 9 %, cena měsíčního pronájmu skladových ploch se nijak 
nezměnila (nepřevyšovala 4‚25 EUR/m2).

Územní průmět skladových ploch
Město  – Plochy skladů a  distribuce jsou v  centru města 

úzce vázány na drobné provozy služeb a nerušící výroby, jejichž 
fungování je možné bez negativních dopadů na životní prostředí 
i v  tomto velmi intenzivně urbanizovaném pásmu. Proto je lze 
považovat za zcela integrované, co se týká měřítka i funkce smí-
šených bloků městské zástavby. Vzhledem k postupnému utlu-
mování výrobních aktivit v rámci celého vnitřního města, které 
ustupují lukrativnějšímu využití drahých pozemků, se jejich po-
díl dále snižuje. 

Město na svém území soustřeďovalo do nedávných 
časů největší průmyslové plochy Prahy s  příslušnými rozsáh-
lými skladovacími kapacitami, jež byly součástí jednotlivých 
výrobních areálů a  rovněž drážních obvodů železničních sta-
nic. Tradiční průmyslové čtvrti Smíchova, Karlína či Holešovic 
s úzkou vazbou na celoměstské centrum města se transformují 
na plnohodnotné polyfunkční části městské struktury. Ovšem 
plochy vzdálenějších průmyslových čtvrtí (např. Kolbenka ve 

Vysočanech, nákladové nádraží Žižkov či seřaďovací nádraží 
Vršovice) uvolněné od dosavadní výroby a  logistiky zůstávají 
prozatím součástí problematicky využívaných území tzv. brown-
fi elds. Rozsáhlou enklávou v  rámci města, kde dosud logistika 
a  skladování spolu s  výrobou je základní funkcí, tvoří oblast 
průmyslové zóny Hostivaře a  Štěrbohol. Větší skladovací areá-
ly jsou na rozhraní města a jeho okraje též v Ruzyni, Letňanech 
Malešicích, ve Zličíně a Stodůlkách.

Vnější zóna  – Tato část města je v  současnosti spolu 
s kontaktním územím Prahy cílovou oblastí, do níž se přesouvá 
logistika ze svých lokací v kompaktním městě. Specifi ckou kva-
litu pro tuto funkci zde představuje napojení na rychlostní ko-
munikace a snadná dostupnost bez potřeby zajíždět do dopravně 
vysoce frekventovaných částí Prahy. 

Nejrozsáhlejším logistickým a skladovým areálem uvnitř 
administrativních hranic Prahy (jenž je zároveň největší v rám-
ci ČR) je VGP Park v  Horních Počernicích, který se rozprostírá 
podél rychlostní komunikace R10 spojující Prahu s  Libercem 
a  nabízí téměř 319 tis. m2 pronajímatelných skladových ploch 
a předpokládá se jeho další rozšíření. Menšími areály, které se 
nacházejí ve vnějším pásmu na území hlavního města, jsou na-
příklad Zličín Business Centre o  kapacitě necelých 24 tis. m2, 
Karlovarská Business Park v Ruzyni (cca 23 tis. m2), Green Park 
Letňany (17 tis. m2) nebo Blue Park Letňany (10 tis. m2).

Největší rozvoj je zaznamenán v  oblasti skladových 
a  logistických areálů podél dálnic D1, D5, D6, D8, D11 a  R10 
zejména v severní, severovýchodní, jihovýchodní a západní ob-
lasti kontaktního území mimo hranice hlavního města. Areály 
s nejvyšší kapacitou jsou ProLogis Park Jirny (222 tis. m2), Point 
Park Prague D1 (153 tis. m2), Prologis Park Prague D1 East (139 
tis. m2) a Business Park Rudná (126 tis. m2). Ostatní významné 
areály jako například Prologis Park Úžice, PointPark Prague D8, 
Panatonni Park Prague Airport nebo například SEGRO Logistics 
Park Prague nepřesahují kapacitou pronajímatelné skladové 
plochy 100 tisíc m2. 

Celkově zaujímají na území Prahy kapacity skladování a 
distribuce již 686,9 ha. Z toho polovina (338,1 ha) ve vnitřním 
městě, a to ve velké míře na území bývalých průmyslových pro-
vozů a druhá polovina (346,8 ha) na okrajovém území města. V 
řadě případů pak jde téměř o územní propojení s logistickými 
kapacitami v těsném zázemí hlavního města.

Trendy skladování a logistiky 
Důležitým faktorem limitujícím budoucí rozvoj pražské-

ho trhu s průmyslovými (skladovými) nemovitostmi bude citel-
ný nedostatek volných pozemků vhodných pro výstavbu velko-
kapacitních skladových areálů. Přitom přímý přístup na dálnici 
či rychlostní komunikací bude i nadále bezpodmínečným fakto-
rem pro lokalizaci nového skladového a logistického areálu vět-

šího rozsahu. V současné době je perimetr výstavby okolo Prahy 
přibližně 15  km a  i  do budoucna by se maximální vzdálenost 
měla pohybovat do 15 až 20 km. 

Se vzrůstajícím nedostatkem ploch vhodných pro výstav-
bu nových velkokapacitních skladových zařízení pravděpodob-
ně vzroste tlak na využití ploch uvnitř administrativních hranic 
Prahy. Zde však bude realizována spíše výstavba menších objek-
tů do 5 tisíc m2 skladové plochy. Může být zváženo i  intenziv-
nější využití již existujících areálů např. v Letňanech (Avia), na 
Zličíně (Siemens), v okolí Průmyslové ulice, aj.

Rozsah silniční přepravy spojený s logistikou bude prav-
děpodobně znamenat zhoršování životního prostředí hlavně 
kolem hlavních dopravních tahů. Zároveň existence velkých 
logistických areálů vyvolává oprávněné obavy z  nevratného 
poškození krajiny a  zablokování kontaktního území města pro 
jiné, možná vhodnější (např. rekreační) využití. → tab / 814.1

→ mapa / 814.1

graf / 814.1

Vývoj nové nabídky a míry neobsazenosti na pražském trhu průmyslových nemovitostí 
v období 2004 až 2013
[ Zdroj: IPR na základě dat JLL, 2014 ]

* Pozn.: údaje za rok 2013 jsou platné k 3. čtvrtletí
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skladovací areál majitel
celková skladová a výrobní
plocha (v m2)

plánované rozšíření,  
popř. ve výstavbě (v m2)

neobsazenost
 (v %)

VGP Park Horní Počernice EPISO / VGP 318 855 68 000 5

Prologis Park Prague Jirny Prologis 221 774 119 000 0

PointPark Prague D1 TPG / Ivanhoe Cambridge 153 101 25 000 7

Prologis Park Prague D1 East Prologis 138 855 14 000 12

Business Park Rudná Heitman 126 165 4 000 37

Prologis Park Úžice Prologis 97 548 71 000 14

PointPark Prague D8 TPG / Ivanhoe Cambridge 64 356 65 000 10

Panattoni Park Prague Airport Panattoni 61 088 100 000 16

SEGRO Logistics Park Prague SEGRO 61 024 120 000 0

TESCO DC Postřižín DEKA 55 846 0 0

Prologis Park Prague D1 West Prologis 51 367 23 000 0

Airport Logistics Park CTP Invest 50 524 0 12

Penny Market Radonice TREI Real Estate Czech Republic 33 775 0 0

Business Park U Továren 31 CTY Development 28 423 0 0

Green Square Říčany Contera 26 343 20 000 22

Zličín Business Center Amesbury 23 792 4 600 18

Karlovarská Business Park (Lindab) Aviva Investors (CDDK FIN) 23 108 0 0

Goodman Jažlovice Logistics Centre Goodman 21 163 0 0

D8 European Park AFI 20 125 71 000 20

CELKEM (vč. v tabulce neuvedených sk-
ladových parků o ploše 10-20 tis. m2)

X 1 693 085 729 600 14,2

tab / 814.1

Přehled největších skladových a logistických areálů v Praze a okolí  
(podle společnosti JLL, údaje platné ke 3. čtvrtletí 2013) 
[ Zdroj: IPR na základě Analýzy pražského trhu nemovitostí a jeho srovnání s vybranými evropskými městy, JLL, 2013 ] 
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821 ―  Administrativa – 
kancelářské plochy

V devadesátých letech minulého století a především v prv-
ní dekádě 21. století došlo na území Prahy k velmi výraznému 
nárůstu objemu moderních pronajímatelných kancelářských 
ploch. Zatímco veřejná administrativa převážně renovovala stá-
vající objekty, soukromá sféra zaznamenala v oblasti výstavby 
nových administrativních kapacit rekordní rozvoj. Oproti roku 
1993, kdy se v Praze nacházelo pouze cca 150 tisíc m2 nových 
moderních kancelářských ploch (třídy A, resp. B), na konci roku 
2013 činil objem ploch v  tomto standardu již téměř 3 miliony 
m2. K dispozici je i větší část původních kancelářských prostor, 
zejména v centrální oblasti města. Tyto prostory byly rekonstru-
ovány, řada z nich dosahuje již vysoké kvality, avšak s omeze-
ními vyplývajícími z jejich dispozice a polohy v celoměstském 
centru. Méně významné a nekvalitní prostory, které jsou nejvíce 
ohroženy z hlediska jejich neobsazenosti, jsou v některých pří-
padech rušeny a přizpůsobovány pro jiné funkce. Podle údajů 
IPR přesahuje v současné době celková plocha komerčních kan-
celáří 4 miliony m2 (včetně budov třídy C, tzn. nižšího standar-
du) nepočítaje v to plochy státních a městských institucí. 

Zájem investorů se od počáteční preference centrální ob-
lasti města v posledním období přesunul z historického centra 
buď těsně za jeho hranice a v podstatě představuje jeho rozší-
ření (Smíchov, Karlín), nebo do vzdálenějších lokalit hlavního 
města (Chodov, Stodůlky, aj.), které nabízejí lepší vybavenost 
a dopravní dostupnost oproti Pražské památkové rezervaci, jež 
je v  tomto ohledu výrazně limitována. Soustředěním investor-
ských aktivit na atraktivní oblasti s  nezastavěnými plochami, 
dobrou občanskou vybaveností a  dopravní dostupností (klíčo-
vá je pro kancelářské budovy především přímá dostupnost za-
stávky metra), však může v některých exponovaných lokalitách 
docházet ke značnému zatížení monofunkčními komplexy s ne-
gativními dopady zejména na dopravní a polyfunkční strukturu 
města. Moderní kancelářské prostory (třídy A, resp. B) jsou roz-
loženy mezi historické centrum města, kde je alokováno cca 18 
% z celkové kapacity těchto ploch, oblast vnitřního města dispo-
nuje přibližně polovinou (51 %) všech moderních kanceláří alo-
kovaných na území Prahy a pro vnější město, včetně území za 
hranicemi kompaktního města, připadá 31 % ploch (poznámka: 
uváděné podíly jsou platné ke konci roku 2013 a vycházejí z dat 
společnosti CB Richard Ellis, která uplatňuje odlišné členění na 

pásma města než IPR). Lze očekávat, že proces decentralizace 
kancelářských kapacit bude v určité intenzitě pokračovat i na-
dále, v důsledku čehož bude přibývat relativně nejvíce nových 
kancelářských ploch především mimo centrum města. 

Rozvoj pražského trhu s  kancelářskými plochami byl 
v období let 2002 až 2009 poměrně dynamický a zároveň sta-
bilní, když každoročně bylo na trh dodáváno 140–180 tisíc m2 
moderních kanceláří. Jedinou výjimku představoval rok 2008, 
kdy se celkový objem kanceláří v Praze navýšil o 322 tisíc m2. 
V  tomto roce byly dokončeny kapacitní kancelářské budovy 
na Pankráci, na Proseku, v Nových Butovicích, ve Stodůlkách, 
v Karlíně, ve Vysočanech i jinde. 

Již v roce 2009 se však v souvislosti s celosvětovou hos-
podářskou recesí situace na pražském trhu s  kancelářskými 
nemovitostmi výrazně zkomplikovala. Poklesla poptávka, na-
rostla míra neobsazenosti kancelářských ploch, mírně pokleslo 
i  nájemné a  prakticky se zastavila nová výstavba. Za celý rok 
2009 byla zahájena výstavba jediné kancelářské budovy. O rok 
později, v  roce 2010, bylo na pražský kancelářský trh dodáno 
rekordně nízké množství nových kancelářských ploch (pouze  
42 tis. m2), přesto byla v  roce 2010 absorpce kancelářských 
prostor záporná. V  tomto období vrcholila politika úsporných 
opatření napříč podnikatelským prostředím. Ze strany nájemců, 
často větších nadnárodních firem, docházelo k  optimalizaci či 
cílené redukci pronajímaných prostor.

V  období po roce 2011, které bylo ovlivněno dozvuky 
globální hospodářské recese a  zároveň i  částečnými obavami 
z vypuknutí recese nové, se situace na pražském kancelářském 
trhu stabilizovala. A to i přesto, že v porovnání s předkrizovým 
vývojem se realizovala v menší míře spekulativní výstavba, což 
mělo za následek sníženou intenzitu dokončené výstavby v po-
rovnání s  dlouhodobým průměrem. Podle dat společnosti JLL 
bylo v roce 2011 na pražský kancelářský trh dodáno 100 tis. m2 
nových ploch, v  roce 2012 98 tis, m2 a v  roce 2013 78 tis. m2. 
Poptávka po pronájmech se však v posledních třech letech po-
hybovala na velmi vysoké úrovni a  aktuální rozestavěnost je 
tedy poměrně vysoká (322 tis. m2 na konci roku 2013). V roce 
2011 bylo pronajato téměř 333 tisíc m2 kancelářských ploch, což 
představovalo vůbec nejvyšší hodnotu v historii pražského trhu, 
v  roce 2012 bylo pronajato 272 tis. m2 a o rok později 299 tis. 
m2. Je však nutné vzít v úvahu, že jde o tzv. hrubé objemy nově 
pronajatých kancelářských ploch a  že značnou část transakcí 
s kancelářskými prostorami tvoří smlouvy uzavírané na zákla-
dě jednak přeskupování a přesunů nájemců v již vybudovaných 
a  dříve pronajatých kancelářských prostorách, jednak prodlu-
žování pronájmů převážně s tlakem na snížení ceny pronájmu 

820    Obchod a služby (tzv.  renegociace se v  roce 2013 podílely na pronájmech ze 
49 %). Podíl volných kancelářských kapacit se v průběhu roku 
2013 mírně zvýšil z 12 % na 13 % (pro ilustraci – v polovině roku 
2008 činila míra neobsazenosti pouze 5‚6 %). → graf / 821.1

Úroveň nájemného za kancelářské plochy v  Praze je 
určována především kvalitativními charakteristikami daného 
administrativního objektu a  v  neposlední řadě jeho lokalizací 
v  rámci hlavního města. Vývoj úrovně nájemného je pak od-
razem aktuální situace na trhu s  kancelářskými nemovitost-
mi, především aktuálního vztahu mezi nabídkou a poptávkou. 
Výše měsíčního nájemného za nejlepší kancelářské prostory 
třídy A se v centru města pohybovala ke konci roku 2013 mezi  
19‚5–20‚5 €/m2. V částech vnitřního města v intervalu 15–17‚5 
€/m2 a ve vnějším městě mezi 13–14‚5 €/m2. V případě kance-
lářských objektů kvalitativního standardu B jsou sazby nejvyš-
šího dosahovaného nájemného přibližně o 20 až 25 % nižší než 
výše uvedené orientační hodnoty. 

Hodnota tzv.  nejvyššího dosahovaného nájemného 
(a hodnota nájemného obecně) je v Praze dlouhodobě poměr-
ně stabilní: od roku 2003 do roku 2013 se nejvyšší dosahované 
nájemné pohybuje v historickém centru města v intervalu 19–
23 €/m2 a  nepočítaje v  mnoha ohledech výjimečný rok 2008, 
dokonce jen v  intervalu 19–21 €/m2. Můžeme konstatovat, že 
absence výrazných výkyvů nájemného v  uplynulé dekádě vy-

povídá o  relativní stabilitě a zralosti pražského kancelářského 
trhu. S ohledem na dostupné informace nelze očekávat výrazné 
pohyby v úrovni nájemného ani v nejbližším období. 

Z územního pohledu je distribuce moderních kancelář-
ských ploch na území Prahy nerovnoměrná. Podle údajů společ-
nosti JLL se kancelářské projekty splňující základní kvalitativní 
podmínky (tzn. třída A nebo B) nacházely pouze v 18 z celkové-
ho počtu 57 městských částí. Nejvíce z celopražské nabídky mo-
derních kancelářských kapacit bylo ke konci roku 2013 soustře-
děno na území městských částí Praha 4 (21 %), Praha 1 (15 %) 
a Praha 8 (12 %). Kvalitní moderní kanceláře se tedy nacházejí 
především ve vnitřních částech města a v rámci okrajových částí 
má jejich zastoupení vysoce selektivní charakter, přičemž klíčo-
vým lokalizačním faktorem je (nejenom) v okrajovějších lokali-
tách přímá dostupnost metra. 

Územní hledisko nové výstavby bude do značné míry 
korigováno budoucím ekonomickým vývojem, resp. situací na 
kancelářském trhu. V  příštích letech by však výstavba kance-
lářských prostor měla probíhat spíše mimo historické centrum 
města (v  městských částech Praha 4, Praha 5, Praha 7, Praha 
8, Praha 11, Praha 13, Praha 18, aj.). To však neznamená, že by 
o území Prahy 1 (případně Prahy 2) již nebyl zájem, existují zde 
však značná prostorová omezení. Přesto byla v  roce 2013 na 
území centrální městské části Praha 1 dokončena jedna z nejroz-

graf / 821.1

Vývoj nové nabídky, objemu pronajatých prostor a míry neobsazenosti na pražském 
kancelářském trhu v období 2004 až 2013 
[ Zdroj: IPR na základě dat JLL, 2014 ] 
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sáhlejších kancelářských budov v Praze – projekt Florentinum 
nabízí 49 tis. m2 kancelářské plochy. S dokončením prodloužení 
linky metra A  do Motola lze v  dlouhodobějším horizontu oče-
kávat i zvýšení zájmu investorů o území městské části Praha 6.  

→ tab / 821.1 → mapa / 821.1

 Územní průmět kancelářských ploch
Historické centrum  – významnou součástí centra města 

jsou tradičně administrativní a obslužné funkce. Sídlí zde veřejné 
instituce, banky (včetně České národní banky), pojišťovny a  celá 
řada renomovaných společností operujících zejména v  odvětvích 
progresivního terciéru, pro něž je umístění v  této části města do 
značné míry prestižní záležitostí. 

Na území městské části Praha 1 IPR evidoval přibližně 350 
komerčních objektů s  významnějším zastoupením administrativ-
ní funkce, z  nichž přibližně polovina disponovala kancelářskou 
plochou do 2 000  m2 (pouze cca 5 % objektů nabízelo více než 
10  000  m2 kancelářské plochy). I  přes dominanci spíše menších 
kancelářských objektů, které ohledně požadovaného evropského 
standardu a  dopravní obslužnosti mají své limity, bylo v  histo-
rickém centru města vybudováno několik rozsáhlých administ-
rativních komplexů: v 90.  letech především Myslbek (17 000 m2 
kancelářské plochy) a Václavské nám. 42 (39 000 m2), v minulém 
desetiletí například Palladium (19 500  m2) a  zrekonstruován byl 
Škodův palác v  Jungmannově ulici (23 000  m2), kde dnes sídlí 
Magistrát hlavního města Prahy. V roce 2013 byl v centru města do-
končen jeden z nejrozsáhlejších pražských kancelářských projektů. 
Tím je projekt Florentinum v ulici Na Florenci, který nahradil budo-
vu bývalého Rudého Práva a nabídne zájemcům 49 tis. m2 pronají-
matelné kancelářské plochy.

Město  – přibližně od druhé poloviny devadesátých let se 
z  důvodu vyčerpání stávajících kapacit v  centru města postupně 
začaly rozvíjet další lokality se zvýšenou koncentrací pronajíma-
telných kancelářských ploch. Nejvýznamnějšími z  nich jsou ad-
ministrativní zóna Pankrác–Budějovická, Karlín, Smíchov (oblast 
Anděla), Holešovice, Vysočany, Chodov a Stodůlky (Nové Butovice). 

Rozhodujícími faktory, které zapříčinily rozvoj těchto 
lokalit, byly dostatek volných rozvojových a  transformačních 
ploch a  dobrá dopravní dostupnost. Jedním z  nejdůležitějších 
kritérií lokalizace nových kapacit je přímá dostupnost met-
ra. V  blízkosti stanic metra vznikly administrativní komplexy 
v  lokalitách Anděl, Radlice, Invalidovna, Křižíkova, Pankrác, 
Budějovická, Roztyly, Chodov, Opatov, Prosek a Nové Butovice aj. 
Byly také již avizovány záměry výstavby administrativních ob-
jektů v bezprostřední blízkosti stanic metra Palmovka, Letňany, 
Střížkov a Háje. 

První moderní administrativní budovou nového typu se 
stala budova IBC v  Karlíně (dokončena byla v  roce 1993), využí-
vající strategické polohy dobrého dopravního napojení, blízkosti 

metra i kapacit hotelu Hilton. Navazuje na ni výstavba River City na 
Rohanském nábřeží (objekty Danube House, Nile House, Amazon 
Court). Postupně se naplňovaly plochy v Praze 3 (např. Luxembourg 
Plaza, Palác Flora…), v Praze 4 – Michli výstavbou BB Centra, kan-
celářskými budovami na Budějovickém náměstí, v Praze 5 výstav-
bou Anděl City, Smíchov Gate, komplexem The Park na Chodově, 
v  Praze 13 jsou významnými administrativními komplexy Avenir 
Business Park nebo např. Office Park Nové Butovice. 

Trendem posledních let je (v řadě případů zatím pouze za-
mýšlená) výstavba v  transformačních a  degradovaných územích 
bývalých nádraží, vojenských a  průmyslových ploch, ze kterých 
se stávají nebo by se měla stát nová polyfunkční centra s význam-
ným podílem kanceláří. V  územní přípravě jsou nádražní plochy 
v Holešovicích–Bubnech, na Smíchově a na Žižkově.

Vnější zóna – z charakteru území je patrné, že výstavba ad-
ministrativních budov nebo komplexů je zde zcela výjimečná. Jde 
převážně o  kancelářské budovy podél dálničních tahů, kde jsou 
součástmi velkých logistických center (např. administrativní budo-
va v  rámci VGP Parku Horní Počernice nabízí více než 5 000  m2 
kancelářské plochy), popř. jako součást obchodních zón. V  ostat-
ním území jsou převážně zastoupeny jen drobné administrativní 
objekty jako vybavenost podniků a firem.

Vývoj od r. 2012
V letech 2012 a 2013 pokračoval na území Prahy trend sní-

žené aktivity v oblasti výstavby administrativních budov. V roce 
2012 bylo na kancelářský trh nově dodáno přibližně 100 tis. m2, 
o rok později 78 tis. m2 (pro ilustraci: v období 2003 až 2013 bylo 
průměrně ročně dokončováno téměř 150 tis. m2 kancelářských 
ploch). V roce 2012 bylo těžiště nové výstavby na území městské 
části Praha 8 (37 % z úhrnu dokončených kapacit), v roce 2013 
v  městské části Praha 1 zásluhou dokončení velkokapacitního 
projektu Florentinum (v rámci tohoto jediného projektu bylo sou-
středěno cca 62 % z celkového objemu nových kapacit uvedených 
na trh v roce 2013).

Na rozdíl od nové výstavby, poptávka po kancelářských 
prostorech dosahovala v posledních letech stabilní a silné úrov-
ně, o čemž vypovídají nejlépe vysoká čísla ilustrující realizovanou 
poptávku (v  letech 2012 a  2013 činil souhrnný objem hrubých 
pronájmů 571 tis. m2), Téměř na polovině pronájmů se však podí-
lely tzv. renegociace, jejichž vysoký podíl primárně souvisí s tím, 
jak pražský kancelářský trh“vyzrává“a  zvyšuje se tedy podíl fi-
rem, které již jednou či dvakrát prodloužily svůj pronájem ve stá-
vajících kancelářských prostorách a  blíží se často již do třetího 
cyklu pronájmů. V  souvislosti s  nadcházejícími renegociacemi, 
které se podle údajů společnosti JLL budou v období 2014–2017 
týkat až jednoho milionu m2 ploch, lze očekávat poměrně značný 
zájem o  nově dokončované kancelářské plochy, které budou ve 
většině případů odpovídat nejmodernějším standardům. 

ID
název kancelářského objektu 

(komplexu)
lokalizace dokončení

kapacita 
(v m2)

1 BB Centrum Praha 4–Michle 1998–2013 168 878

2 The Park Praha 11–Chodov 2002–2008 100 720

3 ECM City Praha 4–Nusle 2003–2008 74 908

4 City West Praha 13–Stodůlky 2009–2012 58 821

5  River City Praha 8–Karlín 2003– 2009 58 802

6 Florentinum * Praha 1–Nové Město 2012–2013 49 000

7 Futurama Business Park Praha 8–Karlín 2009–2013 41 300

8 Václavské náměstí 42 Praha 1–Nové Město 1998 39 000

9 ČSOB HQ Praha 5–Radlice 2007 37 700

10 Kavčí Hory Office Park Praha 4–Nusle 2009 36 840

11 Gemini Praha 4–Nusle 2007–2008 33 450

12 Office Park Nové Butovice Praha 13–Stodůlky 2000–2008 33 221

13 Avenir Business Park Praha 13–Stodůlky 2004–2007 29 231

14 T–Mobile Center Praha 11–Chodov 2003 29 000

15 Anděl City Praha 5–Smíchov 2002–2006 27 256

16 Classic 7 Praha 7–Holešovice 2008–2012 26 904

17 Main Point Karlín Praha 8–Karlín 2011 25 702

18 Hall Office Park Praha 7–Holešovice 2007 25 233

19 Luxembourg Plaza Praha 3–Žižkov 2006 23 949

20 IBC Praha 8–Karlín 1993 23 900

21 Kodaňská Office Centre Praha 10–Vršovice 2004 23 157

22 Prosek Point Praha 9–Prosek 2008–2009 23 106

23 Škodův palác Praha 1–Nové Město 2006 23 000

24 Hagibor Office Building Praha 10–Strašnice 2008 23 000

25 Lighthouse Praha 7–Holešovice 2003–2004 22 632

26 Centrum Vinice Praha 10–Strašnice 1999 22 000

27 Hadovka Office Park Praha 6–Dejvice 1999 21 946

28 Corso Karlín Praha 8–Karlín 2001–2008 21 423

29 Cube Praha 6–Vokovice 2000 20 690

30 Rosmarin Praha 7–Holešovice 1988 20 393

31 Česká pojišťovna HQ Praha 4–Nusle 2008 20 000

32 ČNB Praha 1–Nové Město 2000 20 000

33 Harfa Office Park Praha 9 – Libeň 2011 19 600

34 Palladium Praha 1–Nové Město 2008 19 500

tab / 821.1

Největší dokončené kancelářské projekty v Praze  
(podle společnosti JLL, údaje platné ke 3. čtvrtletí 2013) 
[ Zdroj: IPR na základě Analýzy pražského trhu nemovitostí a jeho srovnání s vybranými evropskými městy, JLL, 2013 ] 

*  Pozn.: Projekt Florentinum nebyl v přehledu od JLL zařazen vzhledem k jeho dokončení až po datu zpracování analýzy. Kvůli mimořádné kapacitě by však 

tento projekt neměl ve výčtu nejvýznamnějších kancelářských kapacit chybět, tudíž jsme jej dodatečně zařadili. 
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Rozestavěnost nových kancelářských kapacit činila ke 
konci roku 2013 více než 300 tisíc m2. Očekáváme tedy zvý-
šené přísuny nově dokončených kapacit v letech 2014 a 2015, 
přičemž velké projekty budou i  v  následujících letech vznikat 
zejména v etablovaných kancelářských lokalitách – především 
v Praze 4, Praze 5 a rovněž v rychle se rozvíjející Praze 8. S tím 
jak budou nové kapacity uváděny na trh, lze očekávat nárůst 
míry neobsazenosti především na tzv. sekundárním trhu, který 
je tvořen staršími a  méně moderními budovami (třídy B), ne-
zřídka lokalizovanými v  centru města a  jeho bezprostředním 
okolí. Míra neobsazenosti na pražském kancelářském trhu již 
v průběhu let 2012 a 2013 mírně vzrostla přibližně z 12 % na 
13 %. V průběhu roku 2014 lze očekávat její nárůst až k hranici 
15 %. Úroveň nájemného byla i  v  období 2012–2013 tradičně 
relativně stabilní a  výrazné pohyby ve výši nájemného nelze 
očekávat ani v nejbližším období.

Trendy kancelářského trhu 
Snaha investorů o  umístění nových kancelářských ploch 

bude ve většině případů směřovat mimo historické centrum města 
do oblastí s dobrým napojením jak na městskou hromadnou dopra-
vu – zejména na metro, tak i do oblastí s vyhovujícím napojením na 
komunikační systém Prahy. Velké projekty budou v následujících 
letech vznikat především v  etablovaných kancelářských lokali-
tách – v Praze 4, Praze 5 a v Praze 8. 

V nejbližších dvou až třech letech se navýší objem ročně do-
končovaných kancelářských ploch na úroveň výrazně nad 100 tis. 
m2. Očekávané opětovné oživení nové výstavby kancelářských ne-
movitostí souvisí s relativně vysokou úrovní realizované poptávky, 
která prokázala v  uplynulých třech letech, primárně vzhledem 
k výrazné relokační aktivitě firem, svojí sílu a stabilitu.

Celková kancelářská neobsazenost bude v následujících le-
tech stoupat, a to především v méně kvalitních rekonstruovaných 
budovách třídy B, odkud se budou společnosti přesouvat do moder-
nějších kancelářských projektů. 

V  následujících letech očekáváme rostoucí význam poža-
davků na moderní kancelářské prostory. Nejnovější technologic-
ké standardy, flexibilita či zelené certifikace, o které usiluje velké 
množství projektů ve výstavbě, budou důležitým faktorem při vý-
běru nových kancelářských prostor. 

Díky relativnímu nedostatku kvalifikovaných pracovních sil 
na pracovním trhu v rámci některých oborů lze očekávat zostřený 
konkurenční boj o talentované lidské zdroje. Jednou z pobídek, kte-
rými budou firmy uchazeče lákat, bude i kvalita kancelářských pro-
stor, velikost pracovních ploch, umístění kanceláří atd. V souvislos-
ti s tím lze očekávat zvyšování m2 kancelářské plochy v přepočtu na 
jednoho pracovníka ze současných hodnot cca 10 až 15 m2 / osoba.

Budoucí vývoj kancelářského trhu bude pravděpodobně 
ovlivněn i  dalšími externími faktory. Kupříkladu devizová inter-
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vence České národní banky z roku 2013 může mít za následek zvý-
šení nákladů nájemců a  tedy zpomalení realitního trhu. Podobný 
dopad může mít i  nový občanský zákoník, v  důsledku kterého 
se mohou prodloužit samotná jednání o  pronájmu o  2–3 měsíce.  

822 ―  Obchod

Obchod je jedním ze stěžejních odvětví pražské ekonomi-
ky. Odvětví obchodu (včetně oprav motorových vozidel) se podí-
lí na hrubé přidané hodnotě přibližně ze 13 % a stejný byl v roce 
2012 i podíl obchodu na pražské zaměstnanosti. Ke konci roku 
2013 bylo na území Prahy přes 1 milion m2 moderních malo-
obchodních ploch, jež jsou soustředěny v obchodních domech, 
nákupních centrech, outletových centrech nebo retail parcích 
o minimální rozloze 5 tis. m2 prodejních ploch. Dynamika ná-
růstu prodejních ploch byla v  posledních 20 letech enormní, 
objem prodejních ploch se téměř zčtyřnásobil, a lze konstatovat, 
že takto prudký nárůst se v budoucnosti již nebude opakovat.

Hustota nákupních center, kterou lze vyjádřit celkovým 
objemem prodejních ploch v nákupních centrech v přepočtu na 
tisíc obyvatel v daném městě / regionu, je v Praze relativně vy-
soká, a to jak ve srovnání v rámci ČR tak i v mezinárodním kon-
textu. Podle dat společnosti JLL připadalo v Praze v roce 2012 na 
1 000 obyvatel celkem 637 m2 ploch v nákupních centrech, což 
představovalo nejvyšší hodnotu ze všech krajů v rámci ČR. Při 
porovnání krajských měst, nikoliv krajů, je však hustota nákup-
ních center v Praze naopak jedna z nejnižších (např. v Liberci 
připadá na 1 000 obyvatel více než 1 400 m2 prodejních ploch 
v nákupních centrech), což je ale do značné míry dáno výrazně 
vyšší populační velikostí Prahy. V rámci Evropy byla na konci 
roku 2012 hustota nákupních center vyšší než v  Praze napří-
klad v Bratislavě (1 048 m2), Miláně (1 059 m2) nebo Barceloně 
(700  m2), naopak nižší je kupříkladu v  Budapešti (448  m2), 
Berlíně (358  m2) nebo Mnichově (201  m2). Zhruba stejná jako 
v  Praze je hustota nákupních center ve Varšavě (622  m2). → 
graf / 822.1

Zásadní změna ve struktuře obchodní sítě nastala kon-
cem 90.  let budováním prvních hypermarketů a  nákupních 
center. Vůbec prvním nákupním centrem na území Prahy bylo 
Centrum Černý Most, jež bylo otevřeno v  roce 1997 a  využilo 
tak prodloužení linky B pražského metra. O  rok později bylo 
dokončeno další velkokapacitní nákupní centrum na Zličíně, 
v roce 1999 v Letňanech a výstavba nových kapacit probíhala 
nejintenzivněji především v  následném období po roce 2000. 
Obliba nákupních center postupně rostla a  z  nakupování se 
stala aktivita spojená s  trávením volného času a  se zábavou. 
Některá obchodní centra použitými stavebními konstrukcemi 

a architektonickým ztvárněním připomínají spíše průmyslovou 
a  skladovou zástavbu obtížně včlenitelnou do urbánního kon-
textu. V posledních letech dochází k opouštění velmi intenzivní 
výstavby nových velkoplošných nákupních center na okrajích 
města, obchodníci přecházejí na nové koncepce a nové nákupní 
galerie a supermarkety jsou začleňovány do městské struktury 
v rámci městských center, např. Fénix ve Vysočanech, Arkády na 
Pankráci a centrum na Chodově, ale i mimo tato centra. Přesto 
investoři využívají výhod některých již existujících nákupních 
koncentrací a realizují zde, resp. počítají s realizací, některých 
specializovaných kapacit kompletujících nabídku těchto cen-
ter – mj. Zličín, Letňany, případně přistupují k rozšiřování stá-
vajících nákupních center – Černý Most. 

Pražská obchodní síť se ale neskládá jenom z  velkoka-
pacitních nákupních center a galerií, obchodních domů, retai-
lových parků, hypermarketů a supermarketů, ale i z tradičních 
obchodů v centru města a obchodů soustředěných v nákupních 
ulicích v centrálních lokalitách městských částí.

Maloobchodní síť v centru města si zachová i do budouc-
na svůj nezastupitelný význam bez ohledu na rostoucí počet ná-
kupních center v ostatních částech města. Sortimentní složení 
tradičních obchodů v  celoměstském centru je nicméně speci-
fické, což je dáno turistickým ruchem a menším podílem trva-
le bydlících obyvatel. To způsobuje horší vybavenost obchody 
s potravinami, drogistickým zbožím a dalšími běžnými služba-
mi, případně jsou poskytovány za vyšší než obvyklé ceny. Více 
jsou zastoupeny prodejny módy s luxusním zbožím a prodej pro 
turisty (sklo, šperky, suvenýry). 

Pražský trh retailových prostor se v rámci střední Evropy 
vyznačuje velice silným zastoupením luxusních nákupních tříd 
v centru města, v rámci nichž dosahovalo na konci roku 2013 mě-
síční nájemné za pronájem maloobchodních ploch až 180 EUR/
m2. Ve srovnání s ostatními hlavními městy střední a východní 
Evropy je v  Praze zastoupeno výrazně více luxusních značek. 
V tomto ohledu se podle společnosti JLL nachází Praha na devá-
tém místě v rámci celé Evropy, např. před Barcelonou, Berlínem, 
Hamburkem či dokonce Vídní. Na předních místech před Prahou 
figurují města jako Londýn, Paříž, Moskva, Milán, aj.

Pražská obchodní síť přirozeně neslouží pouze Pražanům, 
hojně ji využívají obyvatelé Středočeského kraje, kteří dojíždějí 
do hlavního města za prací, a ostatní návštěvníci města. Velká 
nákupní centra vznikla také těsně za hranicemi hlavního města 
(Průhonice – Čestlice), což vyvolává nároky na dopravní obsluž-
nost, ochranu životního prostředí a  obavy z  likvidace drobné 
doplňkové obchodní sítě. Velké objekty vyhovují nemotorizova-
ným zákazníkům jen v některých případech, a to pouze tehdy, 
jsou-li umístěny na kapacitní hromadné dopravě (metro, tram-
vaje, železnice). Jiné jsou dostupné jen individuální automobi-
lovou dopravou. Dochází k problémům s parkováním a některá 
dříve klidná místa se stávají dopravními tepnami. 

Jedna ze tří nejvýznamnějších obchodních zón regionál-
ního dosahu, v  rámci které je na území Prahy významná kon-
centrace velkokapacitních nákupních center, je na Zličíně. Zde 
je maloobchodní funkce soustředěna především v těchto třech 
lokalitách (zařízeních) – Metropole Zličín, Avion Shopping Park 
a  Globus o  celkové kapacitě cca 110 tisíc m2 maloobchodních 
prodejních ploch.

Další významnou maloobchodní zónu s  regionálním 
dosahem představuje Obchodní centrum Letňany, které spolu 
s dalšími obchodními plochami v Čakovicích nabízí cca 120 ti-
síc m2. K atraktivitě této zóny přispívá propojení obchodní funk-
ce s bohatou nabídkou sportovních a rekreačních aktivit (bazén, 
zimní stadion atd.).

Třetí a patrně nejrozsáhlejší nákupní zóna regionálního 
významu vznikla na Černém Mostě. Centrum Černý Most bylo 
v roce 2013 významně rozšířeno a jeho aktuální kapacita dosa-
huje téměř 89 tis. m2 prodejních ploch. Postupně se lokalita roz-
rostla o další velkoprodejny typu Ikea, Makro, Hornbach, Siko, 
Sconto a velikost celé zóny činí odhadem již téměř 150 tisíc m2 
prodejních ploch. 

Vedle těchto nákupních center vznikly i nákupní kom-
plexy sektorového významu, na Smíchově Nový Smíchov 
o kapacitě 55‚8 tisíc m2 a na Chodově Centrum Chodov o ka-
pacitě 55‚7 tisíc m2 prodejních ploch. V  historickém centru 
je největší Palladium v  Praze 1 o  kapacitě 41‚8 tisíc m2 ob-
chodních ploch. Další centra obvodového významu jsou 
kupříkladu na Vinohradech, v  Dejvicích, Holešovicích, ve 

Vršovicích, v  Hostivaři, ve Štěrboholích, na Novodvorské 
nebo na Pankráci. 

Existují další projekty výstavby nebo přestavby objektů 
na nákupní centra. V průběhu roku 2014 by mělo dojít k otevře-
ní zrekonstruovaného obchodního centra Lužiny (16 tis. m2 ob-
chodních ploch) či polyfunkčních objektů Quadrio na Národní 
třídě (8‚5 tis. m2) a Na Příkopě 14 (9‚5 tis. m2). Termíny dalších 
realizací budou do velké míry záviset na celkové hospodářské 
situaci i na aktuálních preferencích na straně poptávky i nabíd-
ky. Předběžně plánovány jsou však například tyto nové projek-
ty nákupních center: Palác Stromovka v Praze 7 (13‚5 tis. m2), 
Dejvice Centrum v  Praze 6 (40  tis. m2), Palmovka Shopping 
Centre v  Praze 8 (7 000 tis. m2), The Cross v  Praze 1 (33 tis. 
m2), rozšíření stávajících center Metropole Zličín (32 tis. m2) 
a Centrum Chodov (25 tis. m2). Výhledově investoři počítají se 
vznikem nových nákupních center i  v  rámci transformačních 
území (např. Bubny, Smíchovské nádraží, Masarykovo nádraží, 
Nákladové nádraží Žižkov, aj.).

V hlavním městě se soustřeďují prodejny všech velkých 
řetězců působících v České republice. V posledních letech ně-
které řetězce však český trh opustily, jiné převzaly část prodejní 
sítě. Deset největších potravinářských řetězců mělo podle ana-
lýzy IPR (resp. URM) z roku 2012 lokalizováno na území Prahy 
celkem 219 plnosortimentních prodejen (z hlediska jejich typu 
jsou nejčastěji zastoupeny supermarkety). Odhadem je na úze-
mí Prahy soustředěno zhruba 20 % prodejen potravinářských 
řetězců umístěných na území ČR. Prodejny nepotravinářských 

graf / 822.1

Porovnání hustoty nákupních center v evropských městech (2012) 
[ Zdroj: IPR na základě dat JLL, 2013 ] 
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řetězců jsou zastoupeny okolo jedné čtvrtiny (měřeno počtem 
prodejen). Podle údajů ČSÚ bylo v Praze v odvětví maloobchodu 
a velkoobchodu zaměstnáno 85‚3 tisíc osob (údaj je za rok 2012 
a  zahrnuje i  zaměstnané v  oboru oprav motorových vozidel). 
Počet pracovníků ve vybraných kategoriích maloobchodních 
prodejen, který v součtu dosahuje odhadem 40 až 50 tis., je vel-
mi odlišný. Menší specializované prodejny mají 4 až 10 pracov-
níků, velkoprodejny 60 až 130 pracovníků a hypermarkety 150 
až 250 zaměstnanců. V obchodní síti působí na jedné straně vel-
ké řetězce, které jsou vlastněny mezinárodními společnostmi, 
na straně druhé soukromé subjekty, které se často specializují 
na oblast služeb.

V současné době nedostatečná síť obchodů s potravinami 
zejména v  centru města bude o  něco posílena v  důsledku celo-
evropského trendu velkých řetězců budovat menší supermarke-
ty v kompaktní zástavbě (např. supermarkety v Galerii Myšák ve 
Vodičkově ulici nebo v komplexu Florentinum v ulici Na Poříčí).  

V poslední době došlo v centru města k renovacím tradič-
ních obchodních domů – Tesco (Máj) na Národní třídě byl zre-
konstruovaný a nově otevřený pod názvem MY, zásadní změna 
se uskutečnila v případě bývalého obchodního domu Diamant 
na Václavském náměstí, modernizace proběhla v  obchodním 
domě Kotva a zasluhuje jí i Bílá Labuť, která prochází v součas-
né době stagnací a  zásadní „remodeling“ tohoto obchodního 
domu bude pravděpodobně nevyhnutelný. 

Maloobchodní síť a její rozvoj ovlivňuje řada faktorů. K těm 
předvídatelným patří mj. věková struktura obyvatelstva, změny ži-
votního stylu a s tím související změny ve struktuře poptávky. Méně 
předvídatelné jsou vývoj cen a úroveň příjmů obyvatel. Projeví se po-
sun v hierarchii výdajů směrem k jiným aktivitám a změna způsobu 
života, vzroste počet obchodů s netradičním a unikátním sortimen-
tem. Ve zvýšeném rozsahu se projevuje zájem o kvalitu a zdravotní as-
pekty zboží, zájem je o regionální speciality, které jsou dobře přístup-
né v rámci alternativních prodejních příležitostí, jako jsou oblíbené  
farmářské trhy.

Internetový nákup v e-shopech patří v evropském kon-
textu v  Česku mezi nejvyšší, obchodní řetězce na to reagují 
realizací (Tesco 01 2012) či přípravou internetového prodeje 
(Makro, Žabka). Když dojde k výhodnému spojení kamenného 
a internetového prodeje, zákazník může využít po internetovém 
průzkumu oblíbenější vyzvedávání či prohlídku zboží přímo 
v  obchodě. V  tomto směru maloobchod čekají výrazné změny 
v přesunu stavebních investic na digitální aktivity. Zatím méně 
významnou tendencí jsou nákupy blízko za hranicí ČR, sledující 
vyšší kvalitu a přijatelné ceny zboží.

 Územní průmět obchodních ploch
Historické centrum – obchodní síť je charakterizována sou-

středěním nákupních možností pro obyvatele, zaměstnance i ná-

vštěvníky Prahy. Zásadní nabídku obchodních příležitostí předsta-
vuje tzv. Zlatý kříž tvořený Národní třídou (včetně Spálené cca 20 
tis. m2), ulicí Na Příkopě (cca 25 tis. m2) a Václavským náměstím 
(cca 45 tis. m2), které jsou spolu s Pařížskou třídou výkladní skříní 
Prahy. Zde se také soustřeďuje řada obchodních domů a nákupních 
center. Na náměstí Republiky vzniklo dnes nejatraktivnější ob-
chodní centrum Palladium v přímé vazbě na stanici metra. Spolu 
s obchodním domem Kotva a Starou Celnicí tvoří výchozí bod pro 
významné navazující nákupní ulice centra  – ul. Revoluční, Na 
Poříčí (cca 20 000 m2), V Celnici a Hybernská. Tuto nabídku posíli-
ly obchodní plochy v rámci projektu Florentinum v ul. Na Florenci, 
vzniklé transformací bývalých tiskáren Rudého práva a dostavbou 
jižní uliční fronty a rekonstrukcí tradičního obchodního domu Bílá 
Labuť. V křížení ulic Národní třída a Spálená při obchodním domu 
MY se dokončuje za realizace dalšího obchodně-administrativní-
ho centra Quadrio (dříve COPA centrum). Rovněž se transformuje 
ČSOB v ulici Na Příkopě na moderní obchodní dům.

Mezi významné nákupní ulice pravobřežní části Prahy 1, 
které soustřeďují velké množství menších nákupních jednotek, 
patří ulice Celetná, Železná, Dlouhá, Vodičkova, Jungmannova 
a Jindřišská.

Po roce 2000 došlo, vedle restrukturalizace maloobchod-
ní sítě co do sortimentu, i  k  rekonstrukci pro Prahu tradičních 
městských nákupních pasáží, které jsou zejména soustředěny na 
Zlatém kříži nebo v jeho bezprostředním okolí. Jde o pasáže Černá 
Růže, Broadway, Palác Koruna, Slovanský Dům, Jiřího Grossmana, 
pasáž v Celetné a jiné. 

Zrekonstruovaná odbavovací hala hlavního nádraží nabízí 
10 000 metrů čtverečních nových obchodů a  restaurací. V  roce 
2014 byla rovněž otevřena Fantova kavárna.

Město – obchodní síť v území chápaném jako město je cha-
rakterizována jak tradiční sítí obchodů v nákupních ulicích kolem 
center jednotlivých městských čtvrtí, tak novými nákupními gale-
riemi. Ty přebírají funkci původních obchodních domů.

Nákupní ulice mimo celoměstské centrum města, původně 
jediný zdroj nákupů v  příslušné čtvrti, ztrácejí v  současné době 
částečně svou pozici a  získávají pouze lokální význam. V  každé 
čtvrti vznikly a  stále vznikají nové velké obchody s  komplexní 
nabídkou typu BILLA, TESCO nebo INTERSPAR o kapacitě 1 000 
až 2 000 m2, nebo vznikají obvodová nákupní centra o vyšší ka-
pacitě, které jsou silnou konkurencí tradiční maloobchodní sítě. 
Tento vývoj však nepřispívá k  oživení založených a  nedokonče-
ných sídlištních center, ani k podpoře tradičních jádrových území 
městských čtvrtí.

Přestože se podíl obchodních ploch na 1 obyvatele stále 
zvětšuje, soustřeďování obchodní nabídky do větších celků ve 
větší docházkové vzdálenosti je pro obyvatele, zejména pro vyšší 
věkové skupiny, méně výhodné.

K  nejvýznamnějším obchodním ulicím patří v  Praze  2 
Vinohradská, Bělehradská a Francouzská, závěr ulice Vinohradské 

definovalo nákupní centrum Flora. V Praze 3 jde o ulice Husitská, 
Koněvova, Seifertova a Olšanské náměstí. V Praze 4 to je náměstí 
Bratří Synků a ulice Nuselská. Významu pro lokální obsluhu dosáh-
la výstavba obchodního centra Arkády Pankrác a dlouhodobě jsou 
dobré nákupní příležitosti při stanici metra Budějovická. Kromě 
rekonstruovaného obchodního domu DBK však zde velký podíl na-
bídky tvoří spíše provizorní prostory ve vazbě na komunikační plo-
chy kolem metra, které snad výhledově doznají adekvátní úpravy. 

Atraktivní nabídku obchodních ploch nabízí nákupní cen-
trum Nový Smíchov a v souvislosti s další výstavbou byly oživeny 
i nákupní ulice Štefánikova a Nádražní. V Praze 6 tradičně fungu-
jí ulice Dejvická a Bělohorská a podobně v Praze 7 ulice Milady 
Horákové, Dukelských hrdinů a Komunardů. 

Na území obvodů Praha 8 a 9 je největší soustředění ob-
chodů v  Sokolovské ulici, při stanici metra Křižíkova. Ohniska 
Prahy 9 jsou potvrzena např. výstavbou významného nákupního 
centra Galerie Harfa při stanici metra Českomoravská a  centra 
Fénix na náměstí OSN. V  Praze 10 mezi hlavní nákupní mož-

nosti patří ulice Vršovická s kulturně-obchodním centrem Eden, 
Moskevská a Starostrašnická. V ostatní uliční síti není již soustře-
dění obchodů tak velké.

Obecně lze konstatovat, že nákupní ulice nemohou soupe-
řit s moderními nákupními centry, ale jsou blízko k zákazníkům, 
nabízejí osobnější přístup a také mají možnosti speciální nabídky 
na rozdíl od velkoprodejen. 

Alternativní formy prodeje (trhy, bazary) a  akce, se pra-
videlně pořádají na vybraných místech a  náměstích (náplavka 
Rašínova nábřeží, Anděl, náměstí Republiky a  náměstí Míru, 
Tylovo nám. a jiné) a těší se stále velkému zájmu.

Centra střední velikosti, která doplňují nabídku v okrajo-
vých sídlištích, reprezentují především Park Hostivař a  Galerie 
Butovice. Vznikla na plochách, mimo centra definovaná koncepcí, 
kde mohla příznivěji rozvinout své typologické požadavky. V dů-
sledku to ale znamená ochuzení příležitostí plnohodnotně rozvi-
nout vlastní nerealizovaná centra sídlišť a  rozvinout širší škálu 
nákupních příležitostí. 

tab / 822.1

Největší nákupní centra na území Prahy podle rozsahu prodejních ploch (2013)
[Zdroj: IPR na základě Analýzy pražského trhu nemovitostí a jeho srovnání s vybranými evropskými městy (JLL, 2013)]

zdrojem údajů je Retail Book (Centers Publishing, s. r. o., 2010)*

pořadí nákupní centrum lokalita
celková obchodní 

plocha (v m2)
rok výstavby rozšíření

1 Obchodní centrum Letňany Praha 18, Veselská 663 88 888 1999 2002, 2006

2 Centrum Černý Most Praha 14, Chlumecká 765/6 81 180 1997 2013

3 Nový Smíchov Praha 5, Plzeňská 233/8 55 816 2001

4 Centrum Chodov Praha 11, Roztylská, metro Chodov 55 714 2005

5 Metropole Zličín Praha 17, Řevnická 121/1 55 000 2002 2004

6 Avion Shopping Park Zličín* Praha 17, Skandinávská 131/1 52 400 1998

7 Galerie Harfa Praha 9, Českomoravská 2420/15a 49 000 2010

8 Palladium Praha 1, N. Republiky 1078/1 41 827 2007

9 Arkády Pankrác Praha 4, Na Pankráci 86 39 800 2008

10 Galerie Butovice Praha 13, Radlická 520/117 36 391 2005

11 Nákupní centrum Eden Praha 10, U Slavie 1527/3 30 800 2005

12 Europark Štěrboholy Praha-Štěrboholy, Nákupní 389/3 29 000 2002

13 OC Šestka Praha 6, Fajtlova 1090/1 27 911 2006

14 Novodvorská Plaza Praha 4, Novodvorská 994/136 26 500 2006

15 Fashion Arena* Praha-Štěrboholy, Zamenhofova 440 25 025 2007

16 Park Hostivař Praha 10, Švehlova 1391/32 21 500 2000

17 Atrium Flóra Praha 3, Vinohradská 2828/151 20 320 2003
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Ojedinělým případem revitalizace a  nového rozšíření je 
realizace obchodního centra Krakov na místě původního centra 
městské čtvrti Bohnice, které může podpořit výraznější rozvoj lo-
kálního centra a veřejných prostranství.

K nákupním centrům, přesahující obvodový význam, tj. se 
spádovou oblastí zasahující do regionu s dojezdovou vzdálenosti 
do 20 minut, patří nákupní centrum Chodov, obchodní zóna Zličín 
s Metropolí, Letňany, Černý Most a za hranici města realizované 
centrum Průhonice-Čestlice. 

Vnější zóna se samostatnými drobnými sídli ovlivňuje ze-
jména nabídka velkokapacitních obchodních zařízení, například 
Avion Shopping Park, Europark Štěrboholy a Globus v Čakovicích 
a obchodních center. Velkoplošná zařízení jsou obyvateli o dob-
ře dostupná a  týdenní či měsíční nákupy do auta jsou oblíbeny. 
Místně bývají sídla vybaveny obchody lokálního významu s nově 
budovanými supermarkety Norma, PLUS, LIDL, PENNY o kapacitě 
kolem 2 000 m2 jedné obchodní jednotky. Problémem je nedosta-
tečná vybavenost obchody se sortimentem denní spotřeby v do-
cházkové vzdálenosti. → tab / 822.1 → mapa / 822.1

Vývoj od r. 2012
Po bouřlivé výstavbě nákupních center mezi roky 1997 

až 2008 se výstavba značně zpomalila. V  letech 2011 a  2012 
dokonce v Praze nepřibylo žádné nové velkokapacitní nákupní 
centrum s objemem maloobchodní plochy nad 10 tisíc m2. Obrat 
v situaci však nastal v roce 2013, kdy bylo dokončeno především 
významné rozšíření Centra Černý Most, které v současnosti na-
bízí téměř 89 tisíc m2 ploch. Druhým nejvýznamnějším projek-
tem dokončeným v  roce 2013 bylo Obchodní Centrum Krakov 
v Praze 8, které nabízí 13 800 m2 moderních obchodních ploch 
a  zásadním způsobem zkvalitnilo nákupní možnosti obyvatel 
bohnického sídliště i celé přilehlé oblasti. K podobnému zkva-
litnění občanské vybavenosti v  sídlištní zástavbě došlo i  v  ji-
hozápadní části Prahy, kde byl v  roce 2014 dokončen projekt 
OC Lužiny (16 000 m2). Dalšími významnými realizacemi roku 
2014 jsou projekty Quadrio (dříve Copa Centrum) na Národní 
třídě (8 500 m2 obchodních ploch) a rekonstrukce objektu Na 
Příkopě 14 (9 500 m2). 

Existuje řada dalších projektů na výstavbu nebo přestavbu 
objektů na nákupní centra, realizace však závisí primárně na vývoji 
hospodářské situace a koupěschopnosti obyvatel. Bude také zále-
žet na tom, zda v dohledné době bude realizována výstavba v rámci 
velkých transformačních území, které mají značný potenciál pro 
maloobchodní využití (např. Holešovice-Bubny, Smíchovské ná-
draží, Nákladové nádraží Žižkov, aj.). 

Z  hlediska základní obsluhy obyvatel města se však jeví, 
že potřeba nových velkokapacitních plošných nákupních center 
není na většině území Prahy aktuální. Koncepce nákupních zaříze-
ní obchodních řetězců se částečně mění, vznikají převážně menší 
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nákupní centra a obchodní domy ve vnitřní části města (např. Na 
Příkopě 14, City Palais, Diamant, Quadrio) a ku prospěchu reziden-
tů i  na sídlištích (např. OC Lužiny, OC Krakov), kde nahrazují do-
sluhující objekty občanské vybavenosti z dob socialismu i nákupní 
třídy, které zde chybí. 

Stávající velká nákupní centra se dovybavují mj. vazba-
mi na internetové obchody, řada z  nich ale postupně zastarává. 
Jedním z hlavních trendů do budoucna tedy bude jejich omlazo-
vání (“remodeling“), který v první fázi proběhne (či již proběhl) 
především v  méně úspěšných nákupních centrech (např. Park 
Hostivař, Galerie Butovice) se starším typem designu či nevhod-
ným rozvržením ploch. Naopak úspěšná nákupní centra (např. 
Centrum Chodov, Metropole Zličín) zvažují významné rozšíření 
svých prodejních ploch.

Dále se rozvinul alternativní prodej zboží přes inter-
net, který získává stále větší oblibu a  jeho objem stále roste. 
Ovlivňuje i formu kamenného prodeje, kde se prodejní jednotky 
v  některých případech stávají spíše showroomy (např. elektro-
technické zboží).

Trendy retailového trhu
V Praze začíná být patrné zastarávání některých nákup-

ních center, a proto lze jako jeden z hlavních trendů do budouc-
na očekávat jejich postupné omlazování (“remodeling“). To 
bude prováděno primárně u méně úspěšných center s nevyho-
vujícím designem či rozvržením ploch. Naopak úspěšná nákup-
ní centra budou postupně rozšiřovaná, tam kde to prostorové 
podmínky umožní. 

Výstavba zcela nových velkokapacitních nákupních center 
(o kapacitě několika desítek tisíc m2) bude oproti minulosti znač-
ně omezená. Intenzita výstavby nových obchodních kapacit bude 
souviset i s tím, zda bude započata výstavba v rámci velkých trans-
formačních území (např. Holešovice-Bubny). 

Na trhu jsou pravděpodobné další fúze obchodních řetěz-
ců, resp. průnik nových bude znamenat jen substituci za rušené. 
V celoměstském centru města se rozšíří obchodní ulice s kon-
centrovanou nabídkou luxusního zboží, jejich rozsah však nedo-
sáhne úrovně v globálních městech s vysokou kupní silou (např. 
Londýn, Paříž, Milán, aj.). Zvýšený zájem se projeví o renovaci 
obchodních domů a propojení obchodu s internetovým prode-
jem. Významně se projeví zájem obchodních řetězců lokalizovat 
menší prodejní kapacity do kompaktního města, resp. k místům 
s vysokou koncentrací obyvatel. V některých případech to však 
může ohrozit nejmenší prodejny, mj. zajišťující nákupní mož-
nosti zejména seniorů. Zájem o alternativní formy prodeje vyvo-
lá zájem o nové lokalizace a možnosti příležitostného prodeje.  

823 ―  Komerční služby

Skupina odvětví náležejících do „komerčních služeb“, 
která se stala nosným prvkem terciární sféry, reprezentuje vý-
znamnou část ekonomické základny Prahy (hodnoceno jak kva-
litou, tak měřeno kvantitou). Mezi hlavní obory (činnosti) patří 
pronájem a správa nemovitostí; realitní činnosti; pronájem stro-
jů, dopravních prostředků, zařízení a počítačů; činnosti v oblasti 
výpočetní techniky (hardware, dodávky a  poradenství v  oblasti 
softwaru); právní a účetní činnosti; daňové poradenství; průzkum 
trhu a veřejného mínění; poradenství v oblasti podnikání a řízení; 
holdingové společnosti; architektonické a  inženýrské činnosti; 
geologický průzkum; reklama). Velká část z těchto činností patří 
do tzv. strategických služeb, jejichž úroveň spolu s úrovní aktivit 
odvětví výzkumu a vývoje je měřítkem vyspělosti regionální (ce-
lostátní) ekonomiky, resp. úrovně „znalostní společnosti“ (viz ná-
sledující kapitola). Část aktivit z této oblasti řadíme také do „kre-
ativních odvětví/kreativního průmyslu“. Tento nově koncipovaný 
segment ekonomiky je považován stále více za nosný resp. hybný 
faktor vysoké ekonomické (a  společenské/duchovní/kulturní) 
úrovně.

Od 90.  let rychle narůstal podíl výkonů komerčních 
služeb, měřený hrubou přidanou hodnotou a  v  posledních 
letech již dosáhly 1/3 celkového objemu (33‚3 % v roce 2012, 
tj.  284  mld. Kč). O  mimořádné koncentraci velké skupiny 
činností těchto odvětví na území Prahy (Praha jako centrum 
informací) svědčí, že pražské organizace vykazují již 60 % 
celostátních výkonů této odvětvové agregace. Zaměstnanost 
v  komerčních službách (zjednodušeně definované dle odvět-
vové klasifikace NACE jako sekce J, L, M a N) i v hodnoceném 
období dále rychle rostla a tyto aktivity se staly největší částí 
nabídky na pracovním trhu Prahy, neboť zaměstnávaly v roce 
2012 cca 237 tisíc osob.

Převážná část sem zařazených činností není prostorově 
ani infrastrukturně nadprůměrné náročná. Vyplývá to také z fak-
tu, že sem patří téměř výhradně mikro-, malé a střední podniky. 
Firmy obsazují převážně několik kancelářských prostor s případ-
ným zázemím. Firmy jsou proto rozmístěny po celém kompakt-
ním území města s dobrým dopravním spojením. Část z nich vy-
hledává prestižní adresy, proto jsou umístěny v centru města. To 
platí zejména o firmách založených zahraničními osobami, které 
přebírají jejich know-how a provozní struktury. Větší firmy však 
využívají nové kancelářské prostory s odpovídajícím komunikač-
ním vybavením a prostorovým řešením, často v areálech s velkou 
koncentrací těchto objektů (např. BB Centrum v Michli, The Park 
na Chodově.).

K této skupině komerčních služeb můžeme přiřadit i odvětví 
peněžnictví a pojišťovnictví (tzv. finanční zprostředkování). I když se 
velké tuzemské banky transformovaly později, sektor finančnictví se 
výrazně a rychle restrukturalizoval do podoby evropského standar-
du. Převážnou část finančních institucí ovládl zahraniční kapitál 
(management) a privatizované podniky se staly součástí nadnárod-
ních firem a finančních korporací. Současně se zahraničním kapi-
tálem přišly i nové formy kontaktů s klienty i zcela nové finanční 
produkty (např. hypotéky, bezhotovostní peněžní styk).

Transformace finančního sektoru se výrazně odrazila 
i  v  oblasti alokace a  investiční výstavbě. Interní změny funkční 
struktury, provozní úspory a potřeba racionalizace vedly ke kon-
solidaci ústředí bank a k sestěhování jejich částí z více budov roz-
místěných po Praze do jednoho místa. Příkladem je Česká spoři-
telna (Erste Bank), která soustředila své řídicí centrum do objektů 
v Praze 4 – Budějovická, Komerční banka (Société Générale) s no-
vou výstavbou v Praze 13 nebo ČSOB (KBC Bank), která realizova-
la nové sídlo v  Praze 5-Radlická. Rovněž některé další význam-
né bankovní domy umístily svá ústředí mimo centrum, přičemž 
Praha 4 se stala pravděpodobně nejatraktivnější cílovou lokalitou 
(např. Raiffeisenbank – Olbrachtova, GE Money Bank a UniCredit 
Bank – BB Centrum). Na trhu se objevují některé nové subjekty, 
které se svou nabídkou služeb stávají silným konkurentem již 
etablovaných bank.

O významu odvětvové agregace finančnictví svědčí, že toto 
odvětví se v roce 2012 podílelo na výkonech pražské ekonomiky 
(hrubé přidané hodnotě) 12 %, a to přesto, že i pražský finanční 
sektor byl nepříznivě ovlivněn globálními problémy recese a ob-
jem HPH se snížil o necelých 10 % na 101 mld. Kč. Počet zaměst-
nanců ve firmách spadajících do tohoto sektoru přesáhl na konci 
roku 2012 počet 39‚5 tisíc osob.

Pro sféru komerčních služeb a finančnictví je charakteris-
tická nadprůměrná kvalifikace pracovní síly. Zejména pro některé 
činnosti „strategických služeb“se však stává nedostatek odborných 
pracovníků s příslušnou kvalifikační kvalitou určitou bariérou dal-
šího rozvoje. To vyžaduje výraznější propojení vzdělávacího systé-
mu s praxí vč. větší aktivity podnikatelského sektoru. Veřejné i sou-
kromé služby poskytují všem uživatelům centra města většinou 
nadstandardní úroveň, odpovídající ekonomické situaci provozo-
vatelů i uživatelů. Ubytovací, stravovací, peněžní, počítačové, rea-
litní, poradenské, ale i „osobní“ služby slouží nejen obyvatelům, ale 
ve velké míře i přechodně přítomným, zaměstnancům renomova-
ných firem a zahraničním návštěvníkům. Některé skupiny obyvatel 
centrální částích Prahy však často vyhledávají přístupnější služby 
lokalizované mimo centrum města.

Vývoj od r. 2012
Odvětví komerčních služeb se v  roce 2012 podílela na 

celkovém výkonu pražské ekonomiky z 33‚3 % (měřeno hrubou 

přidanou hodnotou). Vzhledem ke skutečnosti, že v  roce 2010 
byla hodnota tohoto podílu o  více než 1‚5 procentní bodu nižší 
(31‚7  %), můžeme konstatovat, že v  období 2010 až 2012 došlo 
v pražské ekonomice k dalšímu mírnému nárůstu významu ko-
merčních služeb. Významnější nárůst podílu na přidané hodnotě 
pražské ekonomiky zaznamenal sektor profesních, vědeckých, 
technických a administrativních činností, který se v roce 2012 po-
dílel na jejím celkovém výkonu již více než 13 %, zatímco v roce 
2010 to bylo o jeden procentní bod méně. 

Spolu s  peněžním a  pojišťovacím sektorem se skupina 
odvětví komerčních služeb podílela v roce 2012 na celkovém vý-
konu pražské ekonomiky více než ze 45 %. S posilováním ekono-
mického významu narůstá současně i zaměstnanost v odvětvích 
progresivního terciéru (278 tisíc osob v roce 2012, tj. plná jedna 
třetina všech zaměstnaných v Praze). 

Vývoj mezi lety 2010 až 2012 prokázal relativní odolnost 
odvětví komerčních služeb a  finančního a  pojišťovacího sekto-
ru vůči nepříznivým makroekonomickým vlivům a  lze očekávat 
pokračování trendu kontinuálního posilování významu těchto 
progresivních odvětví v  pražské ekonomice. Podmínkou je však 
nezbytné respektování a využívání progresívních změn používa-
ných technologií, změn ve struktuře služeb, přístupech ke klien-
tovi a dalších prokonkurenčních faktorů.

Trendy komerčních služeb
Podíl služeb na výkonech bude sice stabilizovaný, ale je-

jich význam pro ekonomiku i  sociální rozvoj se nadále zvýší. 
Stěžejním zůstanou tzv. strategické služby se svou iniciační a ino-
vační podstatou. Zvláštní pozornost bude věnována části sektoru, 
řadícího se do „kreativních činností“, od kterého bude očekáván 
jasný přínos pro kvalitu života ve městě i růst její výkonnosti.

I další služby, vč. těch, ve kterých hraje silnou roli „lidský 
faktor“ve formě jeho kvality a  přístupu k  zákazníkovi, zasáhne 
růst konkurenčního prostředí. To povede k nezbytnému zvýšení 
celkové kvality provádění těchto služeb.

Oboustranně opatrný bude ve střednědobém horizontu 
vztah klientů a finančních institucí. Přesto finanční sektor bude 
jedním z klíčových subjektů zrychleného růstu ekonomiky. 

824 ―  Cestovní ruch

Hlavní město Praha je výjimečnou atraktivní turistickou 
destinací a hlavní branou České republiky pro většinu zahranič-
ních návštěvníků (přes podporu cestovního ruchu v  ostatních 
regionech je Praha pro cizinecký cestovní ruch rozhodujícím 
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pobytovým místem  – v  roce 2013 ji navštívilo 65 % všech za-
hraničních návštěvníků ČR, využívajících hromadná ubytovací 
zařízení – HUZ). 

Česká republika se na světovém cestovním ruchu podílí 
více než 2 % a  na evropském 5 %. Tzv. spotřeba příjezdového 
cestovního ruchu činí na území České republiky podle údajů 
ČSÚ zhruba 120 mld. Kč. Kladné bilanční saldo za zahraniční 
cestovní ruch přispívá pravidelně k  přebytku segmentu služeb 
v  rámci celkové zahraniční obchodní bilance. Podíl Prahy na 
celostátních objemech všech činností zahrnovaných do oblasti 
cestovního ruchu lze odhadnout na cca 40 %. 

Praha je nejvíce navštěvovaným místem České republi-
ky, vyhledávaným zejména pro své historické památky a úroveň 
a  rozsah kulturní nabídky a  jiných aktivit (např. mezinárodní 
maratón, kongresy). Pražská památková rezervace (PPR) patří 
k největším městským chráněným územím na světě. V roce 1992 
byla zapsána na seznam světových památek UNESCO. 

Přímé i  nepřímé fi nanční efekty z  cestovního ruchu 
pro vlastní rozpočet Prahy jsou ale velmi malé a  neodpovída-
jí objemům výnosů získaným v  tomto odvětví na jeho území. 
Hl. m. Praha podporuje ze svého rozpočtu ročně přímo cestovní 
ruch částkou zhruba 100 mil Kč a další fi nanční prostředky jsou 
vkládány do aktivit a kapacit s turistikou souvisejícími (kultura, 
památková péče, muzea apod.)

Sektor cestovního ruchu nezůstal stranou celosvěto-
vě působících negativních vlivů fi nanční a  ekonomické krize 
a  tedy poklesu kupní síly. (V  závorkách uvedeny údaje revize 
ČSÚ z  května 2014 za roky 2012 a  2013, které nejsou srovna-
telné v časové řadě s předcházejícími údaji) Situace v Praze ve 
sledovaném období však byla výrazně příznivější než v ostatních 
regionech ČR. Po poklesu v roce 2009 se počet hostů ubytova-
ných v HUZ v Praze postupně zvyšoval, v roce 2013 již o více než 
1‚1  mil. osob (tj.  o  více než 25 %) na 5‚5 mil. (resp. dle revize 
5‚9 mil. osob). Zlepšila se návštěvnost Prahy jak u zahraničních, 
tak tuzemských návštěvníků. Stále však zůstává – na rozdíl od 
jiných evropských měst  – podíl domácích (ubytovaných) ná-
vštěvníků v Praze velmi nízký, pouze kolem 14 %. Počet přeno-
cování se mezi roky 2012 a 2011 zvýšil o 5 % a proti roku 2009 
o  21 %; v  následujícím roce 2013 o  necelé 1 %, přiblížil se již 
13‚7 mil. (revize ČSÚ 14‚7 mil. osob) a dosáhl historické rekordní 
úrovně. Zpomalení tempa růstu a stagnaci v posledních letech 
je důsledkem trendu zkracování pobytu. Noclehující návštěvník 
hlavního města zde průměrně pobývá zhruba 3‚5 dne (2‚5 noc-
lehů na 1  pobyt). To můžeme označit za stabilní situaci, avšak 
s určitým náznakem tendence dalšího ne zcela pozitivního po-
klesu, který přináší právě současná forma globální "konzumní" 
městské turistiky. 

K  příznivým faktorům rozvoje turistiky patří především 
usnadnění cest v  souvislosti se vstupem ČR do EU a  otevření 
Schengenského prostoru, lepší letecké spojení s Prahou zejmé-

na díky nízkonákladovým aeroliniím a  rostoucí obliba druhé 
dovolené nebo krátkodobých víkendových výletů do evropských 
měst. Naopak přesně sestavené programy a harmonogramy or-
ganizovaných turistických pobytů v jednotlivých destinacích ne-
umožňují turistům proniknout do genia loci navštíveného místa, 
které by bylo impulsem k opakování návštěvy. 

Na území Prahy je v průměru denně ubytováno v regis-
trovaných HUZ cestovního ruchu kolem 37‚5 tis. (revize 40‚1 tis.) 
osob. Účastníky cestovního ruchu (do statistiky nezapočítaní) 
jsou i osoby využívající ubytování u příbuzných a přátel a také 
osoby využívající byty jako druhé bydlení. Spolu s dalšími jed-
nodenními návštěvníky (tuzemští turisté, zájezdy ubytovaných 
osob mimo Prahu, využití tranzitu k návštěvě aj.) pobývá v prů-
měru za 1 den v rámci cestovního ruchu na území Prahy podle 
našeho odhadu cca 80 tis. osob s velkou diferencí "plné" sezony 
a mezisezonního období (globalizace pohybu osob však tenduje 
ke snížení těchto rozdílů). → graf / 824.1

Ubytování návštěvníkům Prahy poskytují hotely, penzi-
ony a jiná ubytovací zařízení. Praha disponuje více než 92 tisíci 
lůžek v HUZ, vzrostl počet hotelů nejvyšších kategorií a zvýšila se 
celková kvalita jimi poskytovaných služeb. (Podrobně rozebráno 
v  kapitole Občanské vybavení  – Ubytování.) Nekoordinovaný 
postup a nadbytečný konkurenční boj však stlačil ceny pod raci-
onální hranici a tato situace bude obtížně napravována.

Cestovní ruch vytváří pracovní místa v  nejrůznějších, 
i  nepřímo souvisejících oborech a  činnostech a  velmi příznivě 
přispívá k  udržení zaměstnanosti. Počet pracovníků v  odvětví 
Ubytování a stravování dosahuje okolo 40 tis. osob a na pražské 
zaměstnanosti se podílí 4‚5 %; další osoby však zaměstnávají 
cestovní kanceláře a navazující činnosti (kulturní instituce aj.). 
S rozvojem e-businessu se mění i některé služby v cestovním ru-
chu, což by mohlo ovlivnit strukturu zaměstnanosti. Překážkou 
rozvoje cestovního ruchu by se mohl stát nedostatek kvalifi kova-
ných a vstřícných pracovních sil. Pražský cestovní ruch působí 
na zaměstnanost i v jiných regionech. 

Podrobně se přínosem cestovního ruchu zabývá satelitní 
účet cestovního ruchu, který však není dosud zpracován v regi-
onálním členění. 

Dohoda „500 dní pro Prahu“z června 2013 se hlásí rovněž 
k podpoře kongresové turistiky. Celostátně i v Praze se však v po-
sledním období v  tomto segmentu turistiky s  velkou pravděpo-
dobností odrazily některé faktory globálních ekonomických potíží 
(nebo ztráta konferenční/kongresové atraktivity?). V  roce 2013 
se v Praze konalo 3 427 (v roce 2012–4 264) konferenčních akcí, 
tj. 34 % všech akcí nad 50 účastníků pořádaných v HUZ v České 
republice. Počet účastníků poklesl z počtu 671‚8 tis. osob v roce 
2012 na 549‚2 tis. v roce 2013. Naopak, podle speciální statistiky 
Mezinárodní kongresové asociace (ICCA) v Praze vzrostl počet vel-
kých mezinárodních akcí v roce 2012 na 112, což je více než 80 % 
celostátního počtu a  zúčastnilo se jich téměř 50 tisíc převážně 

zahraničních osob. Praha meziročně v pořadí výrazně postoupila 
a umístila se na 11. místě na světě, což znamená zlepšení o 8 míst 
oproti roku 2010. Nejvíce velkých kongresů bylo z oblasti medicí-
ny a dalších vědních oborů, technologií a průmyslu. 

Cestovní ruch je odvětví, ve kterém působí vnější vlivy 
více než ve většině jiných oborů. Přesto lze konstatovat, že ve 
většině turistických destinací nebyl zaznamenán hluboký pro-
pad výkonů (výjimku tvoří např. Egypt, Lybie a  Tunis, což je 
důsledek výrazného zhoršení bezpečnostní situace). Naopak 
období po roce 2012 vykázalo pozitivní směrování trendu, jehož 
stabilitu však může ohrozit opětný návrat ekonomické recese 
nebo  aktuálně i  politické problémy v  některých zemích, které 
jsou významnou zdrojovou turistickou oblastí (Rusko). 

Snižování sezonnosti, zvyšování kvality služeb včetně 
jejich cenové přiměřenosti a zachování pocitu bezpečnosti jsou 
klíčovými faktory udržitelného cestovního ruchu a podmínkou 
zachování dobré pověsti Prahy jako turistické destinace. Klíčové 
je udržení zájmu o Prahu, které však vyžaduje součinnost Prahy 
s ostatními regiony a centrem (organizace Czechtourism), zejmé-
na v oblasti marketingu a koordinace nových programů. Kvalita 
a  široká nabídka služeb v  cestovním ruchu je další nezbytnou 
podmínkou udržení konkurenceschopnosti.

Dopady cestovního ruchu na území města jsou velmi roz-
dílné, největšímu a místy zcela mimořádnému zatížení je vysta-
veno historické jádro Prahy. To přináší jak riziko narušení „genia 
loci“ konkrétního místa se ztrátou jeho atraktivity, tak i  přímo 
devastaci hmotných památek.

Současně narůstají nové faktory oslabující přitažlivost 
města. Zvláště nebezpeční jsou návštěvníci, kteří nedodržují 
pravidla slušného chování, např. při sportovních utkáních a vět-
ších akcích. Stále nedořešeným problémem je úroveň některých 
vstupních bodů města, která neodpovídá současným potřebám 
a  požadavkům. Návštěvníky negativně vnímána je „čistota 
a  pořádek“, zvláště na místech většího shromažďování osob 
a kritizován je i nárůst drobné pouliční trestné činnosti. 

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu je žádoucí, protože 
jde o odvětví, které samo o sobě svou výkonností je význam-
nou součástí pražské ekonomické základny, ale také generuje 
rozvoj jiných, bezprostředně nesouvisejících oborů a přispívá 
k udržení zaměstnanosti.

Vývoj od r. 2012
Významný podíl Prahy na celostátních objemech ces-

tovního ruchu byl zachován a pohybuje se stále kolem 40 %. 
Po dílčím přechodném poklesu návštěvnosti v  roce 2009 se 
v  dalších letech rychle zvyšoval počet hostů v  hromadných 
ubytovacích zařízeních a v roce 2013 překročil 5‚5 mil. (revi-
ze 5‚9 mil.) osob, tj. o více než 25 %. To potvrzuje, že někte-
ré ekonomické problémy postihly tento sektor jen dočasně, 
resp. v řadě zdrojových zemí v podstatě nebyly zaznamenány. 
Výrazně se zvýšila návštěvnost z některých zemí Asie (Korea, 
Čína), USA nebo Ruska. Vývoj v Praze byl na průměru velkých 
evropských měst. 

graf / 824.1

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Praze 
[ Zdroj: IPR (URM) podle ČSÚ, 2011 ]
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Podíl domácích návštěvníků je ale stále nízký (přes 10 %, 
ale s určitým pozitivním trendem růstu). Další rozvoj doznalo 
letecké spojení nízkonákladové a  segment „VFR“(návštěvy 
známých a příbuzných, který v rámci Schengenského prostoru 
není nijak statisticky podchycen).

Finanční efekty z cestovního ruchu pro Prahu stále ne-
odpovídají jeho přínosům. 

Přes celkový pokles počtu pořádaných konferencí 
si Praha výrazně polepšila jako místo velkých mezinárod-
ních setkání (kongresů) světového významu (dle metodiky 
Mezinárodní kongresové asociace – 11. místo). Přesto i v tomto 
segmentu, tak jako v celém turistickém průmyslu, roste celo-
evropsky velmi rychle konkurence a  udržení/zlepšení pozice 
vyžaduje některé zásadní opatření (mj. realizace nové stra-
tegie marketingu a spolupráce s centrem a ostatními regiony 
ČR). Mění se požadavky návštěvníků, na které se nepodařilo 
vždy dostatečně reagovat (např. růst komplexnosti i flexibility 
služeb a jejich kvality, vícegenerační programy).

Rizikem pro Prahu jsou stále konfliktní návštěvníci, 
např. při sportovních utkáních a  větších akcích. Podle prů-
zkumů také přetrvává špatné hodnocení „péče o čistotu a po-
řádek“a „péče o životní prostředí“.

Potvrdil se pozitivní vliv cestovního ruchu na zaměst-
nanost, odvětví ubytování a stravování vytváří v hl. m. Praze 
zhruba 40 tisíc pracovních míst, další pracovní místa pak 
v dopravě, kultuře a souvisejících službách. Celkově se odha-
duje, že cestovní ruch představuje cca 11 % pracovních míst 
(tzv. ekonomika cestovního ruchu). 

Trendy cestovního ruchu
V souvislosti s ekonomickými a potenciálně politickými 

problémy dojde ve střednědobém horizontu k celkové stagnaci 
cestovního ruchu nebo jen velmi mírnému nárůstu návštěvnosti 
Prahy, i  když pravděpodobně vývoj Prahy bude příznivější než 
v ostatních oblastech ČR. Může dále posílit příjezdová turistika 
z  některých zemí  – Čína, Korea, USA i  Jižní Amerika, u  jiných 
zemí sehraje nepříznivou roli politický vývoj  – Rusko. Hrozba 
terorismu jako faktor ovlivňující globální cestovní ruch zůstane 
pro Prahu podprůměrná. Odhaduje se další mírné zvýšení podí-
lu domácích turistů (tj. přespávajících návštěvníků), zastoupení 
této kategorie jako u  západoevropských velkoměst nebude ale 
zatím dosaženo. Stagnovat bude délka pobytu. 

Rostoucí konkurence jiných městských destinací, ale také 
růst nároků návštěvníků, si vyžádá realizaci důležitých opatření. Pro 
městskou správu a další aktéry v této oblasti to znamená aktivněj-
ší přístup ke spolupráci, nově koncepčně založenému marketingu 
a propagaci, využití progresivních informačních systémů, vznik no-
vých projektů a pobytových programů. V důsledku stárnutí popula-
ce je pravděpodobná změna struktury návštěvníků – očekává se dal-

ší nárůst ve skupině seniorů. V rámci EU začíná být kladen akcent na 
segment „cestovní ruch pro všechny“. V souvislosti s tím může dojít 
ke zvýšení počtu příjezdů „chudších“ návštěvníků, Jednoznačným 
základem cestovního ruchu zůstane „městská“ turistika opírající se 
o nabídku historie a kultury (kampaň – návštěvy památek UNESCO). 
Prosadí se nové formy pobytových programů – zážitková a incentiv-
ní turistika (trend „církevní turistika“), více se prosadí některé nové 
formy návštěv Prahy (víkendové pobyty).

Praha bude i nadále čelit sílící konkurenci v oblasti kon-
ferenční (kongresové turistiky) s hrozbou poklesu zájmu u méně 
atraktivních akcí pořádaných v převaze pro tuzemské subjekty.

Dále bude pokračovat trend častějšího využívání letecké 
dopravy, a to jak pro incoming tak outgoing (cesty cizinců k nám 
a obyvatel ČR do zahraničí). 

825 ―  Ubytování

Ubytování je oblast aktivit poskytující služby návštěvní-
kům Prahy a osobám, které z různých důvodů v Praze krátkodo-
bě i dlouhodobě pobývají. S rostoucí mobilitou osob a rozvojem 
cestovního ruchu se kapacita ubytovacích zařízení a v nich umís-
těných lůžek po velmi progresívním růstu na přelomu století 
v posledních letech zpomalila a stagnuje. Došlo však k zásadním 
kvalitativním změnám ve struktuře ubytování a poskytovaných 
služeb (viz také kapitola Cestovní ruch).

Ubytování je možné rozdělit na ubytování sloužící cestov-
nímu ruchu, k jehož hlavním charakteristikám patří časté střídá-
ní hostů, převážně krátké pobyty a  požadavek na poskytování 
doprovodných služeb často vysoké kvality a  tomu odpovídající 
ceny. Druhou skupinou je ubytování sloužící osobám, které se 
v hlavním městě připravují na povolání nebo sem přicházejí za 
prací a dosud si neopatřili nájemní nebo jiné bydlení s dlouho-
dobějším charakterem užívání.

Ubytování sloužící cestovnímu ruchu
Ubytování pro cestovní ruch poskytují hotely, penzio-

ny a  další ubytovací zařízení k  tomu účelu trvale zřízené nebo 
přechodně pro tento účel upravené (např. sezonní využití stu-
dentských kolejí). Počátkem roku 2014 došlo k  revizi údajů 
o kapacitách cestovního ruchu, ze které vyplývá, že v pražských 
(hromadných) ubytovacích zařízeních (HUZ) je umístěno více 
než 17 % celkové kapacity lůžek sloužících cestovnímu ruchu 
v  České republice (podíl hotelových kapacit nejvyšší kvality 
je však okolo 50 %). V  roce 2013 Praha disponovala 858 hro-
madnými ubytovacími zařízeními s  více než 92 tisíci lůžky. 
 → mapa / 825.1

Hotely a jim podobná zařízení nejsou na území hlavního 
města rozmístěna rovnoměrně. Dominuje Praha 1 s 27‚5 % celko-
vé lůžkové kapacity, Praha 6 nabízí 14 %. Dalších pět z 22 správ-
ních obvodů disponuje kapacitou od 5 do 8‚5 % celkové kapacity.

V posledním desetiletí došlo k zásadním změnám ve pro-
spěch kvalitního ubytování. Zatímco v roce 2000 mohla Praha 
nabídnout 53 hotelů nejvyšších kategorií (4* a 5*), v roce 2013 
bylo těchto zařízení již 246 a celkový počet v nich nabízených 
lůžek dosáhl cca 43 tisíc, tj.  plná polovina celkové kapacity. 
V Praze má zastoupení většina světoznámých hotelových řetěz-
ců, např. Marriot, Four Seasons, Renaissance, Sheraton, Holiday 
Inn a  další. Zvýšení kvality ubytování je důsledkem zejména 
růstu kapacit hotelů 4* se současným snížením počtu lůžek 
u  hotelů nižších kategorií a  zrušením některých méně kvalit-
ních zařízení, které musely opustit trh. → mapa / 825.2

V důsledku předchozí intenzivní činnosti investorů však 
přesahuje stávající ubytovací kapacita v hl. m. Praze, podle ná-
zoru odborníků, poptávku. Důkazem je celkem nízká obsazenost 
hotelů a podobných zařízení (avšak výrazně vyšší než v ostat-
ních krajích) a pokles cen ubytování (bohužel málo koordino-
vaný a překotný, takže nepříznivě působí na výkonnost celého 
oboru; negativní vlivy budou v nejbližších letech překonávány 
jen s  obtížemi). Pokles cen ubytování se projevil v  zařazení 
Prahy mezi „levné destinace“, což z hlediska struktury návštěv-
níků, resp. potenciálu jejich kupní síly není příznivé.

Dá se předpokládat, že bude docházet k přestavbám ně-
kterých hotelů v  méně atraktivních lokalitách na jiné druhy 
ubytovacích zařízení, v některých případech může opětně dojít 
i k ukončení jejich činnosti a jinému funkčnímu využití objektů. 
Růst dalších ubytovacích kapacit je limitován možností jejich 
úspěšného fungování na trhu. Využití lůžek (obsazenost) se 
v  posledních letech zřetelně zlepšilo, což potvrdilo v  podstatě 
jen dočasný a omezený vliv ekonomických globálních potíží na 
městskou turistiku. V  dlouhodobějším horizontu lze očekávat 
další dílčí oživení, I když to nezakládá potřebu většího kapacit-
ního růstu, přesto se objevují nové záměry výstavby, a  to buď 
jako objekty se specifickými službami a  klientelou, nebo jako 
součást vícefunkčních komplexů. → tab / 825.1

Ubytovací zařízení nesloužící cestovnímu ruchu
K ubytovacím zařízením, která neslouží cestovnímu ru-

chu, patří zařízení pro školní mládež jako internáty a domovy 
mládeže zřizované krajem, MŠMT, případně církvemi. Na území 
hlavního města Prahy se nachází 22 domovů mládeže o kapa-
citě 2 510 lůžek a 11 internátů s kapacitou 559 lůžek. Některá 
hromadná ubytovací zařízení poskytují část svých kapacit pro 
dlouhodobé ubytování pro osoby pracující v  Praze, případně 
studenty, to se však netýká domovů mládeže, které jsou téměř 
100% vytíženy. (O  ostatních kapacitách ubytovacích zařízení 

(ubytoven) užívaných především tuzemskými nebo zahraniční-
mi pracovníky údaje v podstatě neexistují.)

Ubytování vysokoškolských studentů zajišťují podle 
možností koleje. Celková kapacita kolejí v Praze podle propočtů 
IPR činí cca 12 900 pokojů ve 30 zařízeních. Tyto koleje patří 
5 největším vysokým školám na území Prahy (UK, ČVUT, VŠE, 
ČZU, VŠCHT), podle odhadu jde cca o 30 000 lůžek. Počet lůžek 
nekryje požadavky na ubytování studentů. Na přidělení koleje 
jsou na některých školách pořadníky, studenti jsou nuceni do-
jíždět i ze vzdálenějších míst (až 100 km nebo 2 hodiny). Řada 
studentů řeší ubytování v soukromí, nebo individuálně koncen-
trací studijního programu. Většina kolejí je v  horším technic-
kém stavu. → tab / 825.2

Nové ubytovací kapacity pro studenty se realizují jen ve 
velmi omezeném rozsahu, prováděné rekonstrukce jsou dopro-
vázeny zvýšením standardu ubytování, ale také převedením 
části kolejní kapacity na hotelové ubytování. V konečném dů-
sledku dochází ke stagnaci počtu lůžek pro studenty!

Vývoj od r. 2012
Celková kapacita (vyjádřená v počtech lůžek v hromad-

ných ubytovacích zařízeních pro cestovní ruch) stagnuje, je 
však považována za zcela dostačující (až částečně předimenzo-
vanou). Na základě výsledků projektu Ministerstva pro místní 
rozvoj „Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního 
ruchu“ byl aktualizován Registr hromadných ubytovacích zaří-
zení ČSÚ a došlo k revizi dat kapacit i návštěvnosti za roky 2012 
a 2013. Proto i srovnání s předchozím obdobím je obtížné. Platí 
však, že objem ubytovacích kapacit v posledních letech stagnu-
je, ale mění se příznivě jeho kvalitativní struktura. V roce 2013 
nabízelo služby 858 ubytovacích zařízení s celkovou kapacitou 
92 tisíc lůžek, z toho však 246 hotelů 4* a 5* s kapacitou plných 
43 tisíc lůžek. Celková poptávka se dále zlepšila, neboť městská 
forma turistiky byla ekonomickými problémy zasažena jen pře-
chodně a v omezeném rozsahu. Projevuje se však velká konku-
rence ostatních turistických destinací i mimořádně tuhý vnitřní 
cenový boj s celkově nepříznivými dopady do celého oboru (vý-
nosy i přes zvýšený počet návštěvníků stagnovaly). Obsazenost 
hotelů dále výrazně vzrostla – nad 54 %. Některé hotely (uby-
tovací zařízení) se dostaly do vážných problémů, které vedly 
a dále mohou vést ke změně jejich využití nebo ukončení pro-
vozu. Existence ubytovacích kapacit je tak limitována možností 
jejich úspěšného fungování na trhu. Z dlouhodobého hlediska 
se, po celkovém oživení na trhu, dá předpokládat nárůst zájmu 
o ubytování v hl. m. Praze, avšak bez výrazného absolutního ná-
růstu ubytovací kapacity. Ke kvalitativnímu strukturálnímu růs-
tu však s velkou pravděpodobností přispějí, vedle rekonstrukcí 
stávajících objektů, i některé připravované nové projekty.
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koordinaci, propagaci a prezentaci nabídky. Existující deforma-
ce některých cen za ubytování budou postupně (ale v nedosta-
tečném tempu) odstraňovány. Opakovaná ekonomická recese, 
která se rozšíří i  na další zdrojové země turistů by negativně 
ovlivnila kupní sílu a tím i rozsah globální turistiky.

Segment ubytování nesloužící cestovnímu ruchu žádné 
významné změny od roku 2012 neprodělal. Setrvalým nárůstem 
počtu studentů vysokých škol i  problematickou transformací 
části kolejí na komerční ubytování se nadále zvětšuje deficit 
těchto ubytovacích zařízení. V rámci rozvojových územních zá-
měrů je proto žádoucí sledovat optimalizaci umístění specific-
kých kapacit, které by současně řešily požadovanou komplex-
nost uživatelských funkcí (kampus). Souběžně stále větší počet 
studentů využívá jiné formy bydlení než v hromadných kolejích, 
důvody jsou různé – kromě obtíží získat místo na koleji vstupují 
do rozhodování ekonomické faktory i preference soukromí. 

Trendy ubytování
Na trhu hotelového ubytování dále poroste silná kon-

kurence, projevující se reálným zánikem některých hotelových 
kapacit s nižší kvalitou a horší dopravní dostupností. Část uby-
tovacích zařízení bude pravděpodobně transformována a nabí-
zena pro dlouhodobé ubytování, příp. i pro zcela jinou funkci. 
Výstavba nových hotelových kapacit (nejvyšších kategorií) 
bude minimální, resp. bude pokračovat výrazně pozvolněji se 
specializovaným charakterem, příp. jako součást vícefunkčních 
komplexů. Hotely budou muset rozšířit svou nabídku služeb 
i mimo ubytování, což bude vyžadovat zvýšení jejich aktivity při 
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tab / 825.1

Využití lůžek hromadných ubytovacích zařízení v Praze (v %)
[ Zdroj: ČSÚ 2014 ]

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Praha 53,5 53,4 51,8 51,7 49,1 45,1 48,9 52,9 54,3

tab / 825.2

Vysokoškolské koleje v Praze  
[ Zdroj: IPR Praha 2013 ]

Koleje příslušející vysoké 
škole

Počet 
zařízení

Počet 
pokojů

Počet 
lůžek 

Univerzita Karlova 13 5 554 10 820

České vysoké učení technické 8 3 584 8 639

Vysoká škola ekonomická 7 2 026 4 450

Česká zemědělská univerzita 4 1 100 2 660

Vysoká škola chemicko-tech-
nologická

2 660 1 500

Ostatní školy 3 500 1 080

Celkem 37 13 424 29 149
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831 ―  Sociální péče

Sociální služby jsou poskytovány mnoha různým sku-
pinám obyvatel, především seniorům a  zdravotně postiženým, 
ale i osobám v nepříznivé sociální situaci, tj. klientům s různým 
stupněm snížení soběstačnosti a bezmocnosti. V roce 2012 bylo 
v Praze 311 444 příjemců důchodů (cca 25 % obyvatel Prahy), 
z toho 204 155 plně starobních a 18 485 plně invalidních. V 24 
domovech pro seniory žilo 2 393 klientů, pečovatelská služba 
byla poskytnuta téměř 15‚5 tisícům osob, tísňovou péči potřebo-
valo 1‚4 tisíc sociálně potřebných osob a odlehčovacích služeb 
využilo 2 206 klientů. V roce 2011 v Praze žilo 51 498 držitelů 
průkazů zdravotně postižených osob. V  celorepublikovém po-
stavení pro rok 2012 vykázalo hlavní město Praha v  sociálním 
zabezpečení, konkrétně v počtu míst v zařízeních sociální péče, 
cca 7% podíl, s počtem 5 267 míst. V počtu příjemců důchodu při 
311 444 osobách 11% podíl.

Ve srovnání největších českých krajů bylo v Praze v roce 
2012 nejvíce zařízení sociální péče. V přepočtu na 100 tisíc oby-
vatel se však vybavenost Prahy těmito zařízeními jevila jako 
podprůměrná, a to i vzhledem k situaci v ČR. → tab / 831.1

Podle statistických zdrojů bylo koncem roku 2012 v 6 do-
movech pro osoby se zdravotním postižením celkem 494 míst, 
ve 24 domovech pro seniory 2 393 lůžek a  v  50 domech s  pe-
čovatelskou službou 2 201 bytových jednotek. K dispozici bylo 
317 lůžek ve 5 domovech se zvláštním režimem, 201 lůžek ve 14 
zařízeních chráněného bydlení a 839 lůžek ve 25 azylových do-
mech. Pro krátkodobý pobyt bylo k dispozici 494 míst v 27 den-
ních stacionářích a 80 lůžek v 5 týdenních stacionářích. V Praze 
je kojenecký ústav, 3 dětské domovy a 7 jeslí. 

Hlavní město Praha zajišťuje dalších cca 2 051 míst v po-
bytových zařízeních sociální péče mimo území Prahy. Za vzni-
kem mimopražských zařízení v  minulých letech byla zejména 
snaha vyloučit seniory a  zdravotně postižené občany z  běžné-
ho života. V  současné době se tento pohled radikálně změnil 
a  je podporována humanizace stávajících zařízení, postupná 
restrukturalizace směřující k malým bytovým jednotkám v běž-
né zástavbě a podpora takových služeb, které umožní seniorům 
a postiženým žít v domácím prostředí. 

Po přijetí zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
roli státu v oblasti poskytování sociálních služeb převzalo město, 
městské části i nestátní neziskové organizace. Významným po-
činem bylo zahájení komunitního plánování sociálních služeb, 

jehož základy položil nultý Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb na území hlavního města Prahy pro rok 2008 a dokument 
Komunitní plánování sociálních služeb v Praze schválený Radou 
hl. m. Prahy v roce 2008. Cílem je vytvořit systém pro plánová-
ní a  řízení sociálních služeb ve spolupráci s městskými částmi 
a za účasti dalších zainteresovaných stran – uživatelů a posky-
tovatelů. Následující střednědobé plány rozvoje se zaměřily na 
stanovení dlouhodobých priorit rozvoje sociálních služeb. Jako 
základní priority byly vytyčeny rozvoj sociálních služeb s důra-
zem na optimalizaci nabídky služeb na území Prahy v souladu 
s trendy demografického a socioekonomického vývoje, zefektiv-
ňování systému poskytování sociálních služeb, podpora rodiny, 
dětí a mládeže.

Ministerstvem práce a sociálních věcí byl zpracován doku-
ment Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009–2012,  
který vytvořil rámec směřování ministerstva v  oblasti sociál-
ních služeb a vymezil hlavní trendy a oblasti, na něž by měla být 
upřena pozornost.

V rámci příprav na komunitní plánování sociálních slu-
žeb proběhla v  městských částech diskuse o  dostupnosti, kva-
litě a  komplexnosti sociálních služeb a  informování veřejnosti 
o  těchto službách. Jako podklad pro vyhodnocování stavu so-
ciálních služeb na území Prahy byla zpracována v  roce 2005 
Analýza poskytovatelů sociálních služeb působících v  hl. m. 
Praze, následně Souhrnná analýza potřeb uživatelů sociálních 
služeb a v roce 2012 Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb 
na území HMP, kterou vypracovala FSV ÚK (CESES).

Z  analýz poskytovatelů sociálních služeb vyplynulo, že 
v Praze dominuje v poskytování sociálních služeb nestátní ne-
ziskový sektor. Výjimkou jsou pečovatelské služby, které v pře-
vážné míře zajišťují organizace zřizované městskými částmi, 
a náhradní rodinná péče, na které se podílí organizace zřizované 
hlavním městem Prahou. 

Z pohledu územního rozložení působí největší počet zaří-
zení poskytujících sociální služby, zejména v městských částech 
Praha 1, 2, a dále v Praze 3, 7, 6, 4, 5 a v Praze 8. Podle analýzy 
poskytovatelů jsou nejčastěji zastoupeny služby terénní a  am-
bulantní, a to poradenské služby, centra denních služeb a služ-
by krizové pomoci, kontaktní centra, služby osobní asistence 
a  vzdělávací aktivity. Naopak méně subjektů zajišťuje služby 
pobytové, které jsou zaměřeny zejména na služby pro seniory 
a zdravotně postižené. 

Zařízení sociálních služeb jsou na území města rozmís-
těna nerovnoměrně. Obecně lze konstatovat, že pravobřežní 
část oblasti města disponuje větší vybaveností. Areály v  měst-
ské struktuře představují především domovy, stacionáře a den-

tab / 831.1

Srovnání vybraných zařízení sociálních služeb v největších českých krajích a ČR (2012)
 [Zdroj: ČSÚ: Síť vybraných zařízení sociální péče 2012 (pramen MPSV), Statistická ročenka hl. m. Prahy 2013 – 28. Územní srovnání, města: 28-101 Vybrané ukazatele podle 

krajů v roce 2012, Sociální zabezpečení: 22-101 Sociální služby poskytované ve vybraných zařízeních podle krajů, *údaje k roku 2010]

Vybrané ukazatele
Česká 

republika 
Hlavní město 

Praha
Středočeský Jihomoravský

Moravsko-
slezský

Ústecký Jihočeský Olomoucký

Počet obyvatel 10 516 125 1 246 780 1 291 816 1 168 650 1 226 602 826 764 636 611 637 609

Zařízení sociální 
péče celkem

3 185 307 382 316 432 332 216 197

Počet míst 79 937 5 267 9 784 8 657 10 323 8 411 5 203 5 654

Domovy pro seniory 480 24 65 45 65 40 38 34

Počet míst 37 477 2 393 4 777 2 940 4 770 3 820 3 034 2 566

Domovy pro osoby 
se zdravotním 
postižením

212 6 25 18 26 38 9 11

Počet míst 13 820 494 1 496 1 294 1 363 1 882 705 1 220

Domovy s pečova-
telskou službou*

683* 50* 152* 108* 157* 74* 104* 88*

Počet  bytových 
jednotek

x 2 201* x x x x x x

Denní stacionáře 253 27 36 25 30 19 12 15

Počet klientů 3 188 494 385 403 507 157 136 128

Týdenní stacionáře 67 5 15 6 4 7 6 3

Počet míst 951 80 215 139 43 72 100 20

Domovy se zvláštním 
režimem

210 5 27 31 29 28 12 9

Počet lůžek 10 740 317 1 323 2 184 1 233 1 455 474 385

Chráněné bydlení 148 14 27 12 22 15 8 10

Počet míst 2 743 201 524 146 366 226 147 416

Azylové domy 214 25 16 23 36 26 13 21

Počet lůžek 6 534 839 512 807 1 277 579 319 641

Příjemci důchodů 
celkem

2  866 056 311 444 329 657 324 087 342 747 228 276 175 809 175 315

Z toho starobních 1 725 105 204 155 197 680 191 565 202 518 132 434 103 607 106 947

830    Péče o duši
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ní centra pro seniory a  pro osoby se zdravotním postižením, 
a  to zejména mimo historické čtvrti vnitřního města, např. na 
Smíchově areál Palata – domov pro zrakově postižené, v Michli 
Domov Sue Ryder.

V historickém centru města působí velký počet zařízení 
poskytujících služby poradenské, centra denních služeb, služby 
krizové pomoci a  kontaktních center, služby osobní asistence 
a  vzdělávací aktivity. Většina zařízení je součástí kompakt-
ní městské struktury, vyjma areálu Domova sociálních služeb 
Vlašská ve Vlašské ulici na Malé Straně na okraji parku Petřín. 
V  oblasti péče o  seniory převažují terénní pečovatelské služby 
poskytované v  domácím prostředí, dále je k  dispozici 6 domů 
s pečovatelskou službou. Vzhledem k vysokému podílu osob nad 
65 let městské části v  historickém centru města začínají rozši-
řovat nabídku sociálních pobytových služeb pro seniory. V roce 
2011 byla dokončena výstavba domu s  pečovatelskou službou 
a malometrážními byty na rohu ulic Benediktská a Dlouhá, při-
pravuje se výstavba na rohu ulic Lodecká a Samcova, byla zpra-
cována ideová studie na Seniorpark Šance v blízkosti Strahova. 

Velkým problémem historického centra je koncentrace 
problémových osob a bezdomovců, kterých je v Praze 1 cca 21 % 
z  celopražského počtu. Byl spuštěn terénní program zaměřený 
na osoby, které sami nevyhledávají nebo odmítají pomoc. K po-
skytování této služby je využíváno speciálně upravené sanitní 
vozidlo, ve kterém je vytvořeno zázemí pro výkon sociálního po-
radenství a také pro realizaci hygienicko-ošetřovatelské pomoci. 
Jako noclehárna pro bezdomovce je k dispozici loď Hermes s 233 
lůžky. Snahou je posílit sociální služby pro tuto skupinu obyva-
tel i v jiných částech města. 

Významný podíl celoměstské vybavenosti rezidenčních 
služeb sociální péče pro seniory, kterou představují domovy pro 
seniory, se nachází v severní části oblasti města, na území Prahy 
8, a to na sídlištích Ďáblice, Kobylisy a Bohnice. v jižní části ob-
lasti města na sídlištích Jižní Město a Zahradní Město. Domovy 
seniorů jsou situovány většinou v  klidové zóně na okraji obyt-
né zástavby, kde mohou disponovat zázemím vlastní zahrady či 
využívají parkově upravených ploch v  blízkém okolí. Výrazná 
koncentrace vybavení sociálních služeb se nachází v  Krči, kde 
v jedné lokalitě je domov seniorů, domov pro osoby se zdravot-
ním postižením a  Dětské centrum při Thomayerově nemocnici 
(kojenecký ústav). Na rozdíl od domovů seniorů domy s pečova-
telskou službou lze považovat za vybavenost místní, neboť slouží 
především pro potřeby obyvatel příslušné městské části, proto 
jejich rozmístění na území města je rovnoměrnější. → mapa / 831.1

Kapacita pobytových sociálních služeb pro seniory se na 
území města v posledních letech zvýšila. V roce 2008 byl napří-
klad dokončen Domov Hagibor na Žižkově, v roce 2011 výstavba 
domova pro seniory Za Kajetánkou v  Břevnově, připravuje se 
výstavba domu pro seniory Boromeum v Praze 17, domu s pečo-
vatelskou službou v ul. Nikoly Vapcarova v Modřanech a další. 

Jesle, jejichž provoz zajišťují centra sociálních služeb 
městských částí, jsou v současnosti k dispozici pouze ve velmi 
omezeném počtu. Touto vybaveností garantovanou městskou 
částí dnes již disponují jen některé městské části, neboť jako pře-
žitek minulosti byly po roce 1990 většinou zrušeny. Zajímavostí 
je, že zachovány zůstaly např. na Starém Městě, přestože his-
torické centrum patří k  částem Prahy s  nejstaršími obyvate-
li. Chybějící jesle jsou nahrazovány soukromými zařízeními. 
Některé uvolněné prostory bývalých jeslí, kterými byla bohatě 
vybavena zejména sídliště, podobně jako nepotřebné mateřské 
školy, se podařilo nabídnout k  využití pro poskytování jiných 
sociálních či zdravotních služeb např. Gerontologické centrum 
v Kobylisích a na Černém Mostě nebo dům s pečovatelskou služ-
bou na sídlišti Letňany. Řada jeslí byla ale nevhodně pronajata 
či prodána k jiným účelům např. jako kanceláře, bez ohledu na 
výhodnou polohu uprostřed obytné zástavby a  výjimečné kva-
litní zázemí vlastních zahrad. Ve vnější zóně se zařízení jeslí ne-
vyskytují.

Ve vnější zóně jsou zajišťovány převážně sociální služby 
péče o seniory, kde v současné době již cca 1/3 městských částí 
má pro své obyvatele kromě terénních pečovatelských služeb 
k  dispozici dům s  pečovatelskou službou a  jejich počet se stá-
le rozšiřuje. Z celoměstského pohledu byly právě obce ve vnější 
zóně územím největšího rozvoje této vybavenosti. 

Celkový rozsah samostatných ploch sociálních služeb 
podle průzkumu současného stavu využití území v roce 2013 či-
nil cca 63 ha, tj. 0‚13 % z rozlohy celého města.

Deficity v  oblasti sociálních služeb lze vyvodit ze závě-
rů Analýzy potřeb a  nabídky sociálních služeb na území HMP, 
ze které vyplývá, že nedostatečná je nejen nabídka služeb po-
bytových, ale i  terénních pečovatelských a  asistenčních, které 
mají prioritu v péči o seniory vzhledem ke snaze udržet staršího 
člověka co nejdéle v domácím prostředí. Hrají nezastupitelnou 
roli v  životě zdravotně postižených, kde pozornost musí být 
věnována i  odstraňování bariér pro zpřístupnění co největšího 
množství veřejných prostorů a  institucí. Co se týče pobytových 
zařízení pro seniory absolutně nedostačující je kapacita zaří-
zení pečujících o ležící osoby a osoby s demencí, tj. domovů se 
zvláštním režimem. Ve vztahu k osobám se zdravotním postiže-
ním je nedostatek bezbariérových bytů a  bytů pro samostatné 
bydlení, poptávce neodpovídá ani kapacita denních stacionářů. 
Jako nedostatečná byla analyzována kapacita azylových domů, 
domů na půli cesty a chráněného bydlení. Vysoká poptávka po 
umístění do azylových domů je však částečně způsobena i nee-
xistencí cenově dostupného bydlení pro osoby, jejichž situace se 
již stabilizovala a mohly by azylový dům opustit či nemusely by 
azylové domy vyhledávat opakovaně. Do popředí se tak dostá-
vá otázka zajištění sociálního bydlení, které však není sociální 
službou ve smyslu zákona o sociálních službách, tj. nabídka bytů 

nezměnila. Zvolna je doplňována vybavenost v oblasti pobyto-
vých služeb pro seniory – bydlení pro seniory, jde však převážně 
o investice soukromých investorů, kteří se orientují zejména na 
bohatší klientelu, naopak došlo k mírnému poklesu počtu míst 
v  zařízeních garantovaných městem, zejména v  domovech se 
zvláštním režimem. Vzrostl také počet míst chráněného bydlení 
a míst v azylových domech, přesto však poptávka stále převyšuje 
nabídku. 

Od roku 2012 se dále propracovává metodika komunit-
ního plánování sociálních služeb na území Prahy. Byl změněn 
přístup ke zpracovávání střednědobých plánů rozvoje sociálních 
služeb na území hl. m. Prahy. Horizont zpracovávání plánů byl 
z ročního období prodloužen na tříleté s tím, že plán bude konci-
pován jako klouzavý víceletý strategický plán. V roce 2012 byla 
pořízena další analýza sociálních služeb – Analýza potřeb a na-
bídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy, kterou 
zpracovalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty 
sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES). 

Analýza potřeb a  nabídky sociálních služeb na území 
HMP, kterou realizovala FSV ÚK (CESES) a  pracovní materiál 
Výstupy z jednání dočasných pracovních skupin podle cílových 
skupin uživatelů sociálních služeb na území hlavního města 
Prahy byly podkladem pro aktualizaci Střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb.

Dne 19. 2. 2013 schválila usnesením č. 216 Rada hlavního 
města Prahy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na úze-
mí HMP na období 2013–2015 a Přílohu střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2013–2015, 
který je strategickým dokumentem Prahy v oblasti poskytování 
sociálních služeb. Cílem je nastavení systémových kroků k tvor-
bě finančně udržitelné funkční sítě sociálních služeb vycházející 
z potřeb osob, kterým jsou služby určeny.

Trendy sociální péče
Sociální služby bude nezbytné dále rozvíjet s ohledem 

na zhoršující se demografickou strukturu obyvatel, tj. stárnutí 
pražské populace a nově i na multikulturní charakter Prahy. 
I  když je podporována samostatnost městských částí v  soci-
ální oblasti, bude potřeba zefektivnit spolupráci a  zapojení 
městských částí do komunitního plánování na úrovni Prahy 
jako celku. 

Prioritou rozvoje sociálních služeb bude i  nadále posí-
lení rodinné, individuální, asistenční a neústavní péče a z toho 
plynoucí podpora zejména služeb terénních a  asistenčních, 
i  rozšiřování kapacit denních stacionářů. Stále aktuální zůsta-
ne poptávka po zajištění dostatečné kapacity pobytových soci-
álních služeb na území hlavního města, a  to v  domovech pro 
seniory a zejména v zařízeních pečujících o ležící osoby a oso-
by s  demencí, tj.  domovů se zvláštním režimem. V  souvislosti 

startovacích, malometrážních či jinak podporovaných s regulo-
vaným nájmem. Analýza rovněž upozorňuje na problematické 
řešení služeb pro osoby bez přístřeší, zejména nedostatečnou ka-
pacitu azylového bydlení a denních center v zimních měsících. 
Neochota řady městských částí podílet se na řešení bezdomo-
vectví se stále ukazuje jako problematická. Typickým příkladem 
toho je každoroční problém s poskytováním azylu bezdomovcům 
v zimním období, např. v roce 2011 Praha nebyla schopna nalézt 
lokalitu pro umístění darované velkokapacitní nafukovací haly.

Nejen s ohledem na stárnutí pražské populace a nově na-
bývaný multikulturní charakter Prahy, ale i v souvislosti s eko-
nomickou krizí, následnými úspornými opatřeními a  deregu-
lací nájmů je nezbytné sociální služby dále efektivně rozvíjet. 
Podporována je na jedné straně samostatnost městských částí, 
na druhé straně je nutné zefektivnit spolupráci mezi městskými 
částmi a Prahou jako celkem.

Prodlužující se věk seniorů klade stále vyšší požadavky 
na služby, které mají charakter služeb zdravotně-sociálních. 
I  když prioritou rozvoje systému sociálních služeb je posílení 
rodinné, individuální, asistenční a  neústavní péče, předpoklá-
dá se podpora výstavby domovů seniorů, domů zvláštního ur-
čení, domů s bezbariérovými a azylovými byty. V roce 2011 byl 
spuštěn pilotní projekt státní podpory nájemného bydlení, kde 
jednou s  priorit je podpora výstavby malometrážních bytů pro 
seniory. Rozvíjejí se programy integrace zdravotně handicapova-
ných občanů do společnosti, včetně odstraňování bariér brání-
cích jejich volnému pohybu. Vzhledem k nedostatečné prevenci 
vzniku bezdomovectví ze strany města je nutné předpokládat 
nárůst počtu osob bez přístřeší. Zvyšovat se bude i potřeba slu-
žeb reagující na nové specifické potřeby lidí dlouhodobě bez 
přístřeší, které stávající sociální služby nestačí pokrýt, potřeba 
poskytování specifických sociálních služeb pro potenciální uži-
vatele z řad cizinců, azylantů a popř. i etnických menšin. V roce 
2010 byl Radou hl. m. Prahy schválen Akční plán problematiky 
bezdomovectví 2010–2013, následně v roce 2011 byla vytvoře-
na Koncepce pro řešení problematiky bezdomovectví na území 
hlavního města na léta 2012–2020. 

Hlavní město Praha má rezervovány plochy pro výstav-
bu zařízení služeb sociálních či zdravotně-sociálních. Majetkové 
poměry nebo nepřipravenost navazujícího území však často blo-
kují využití rezervovaných území, s  tím souvisí i  trend využití 
ploch vytypovaných pro umístění sociálních a zdravotních slu-
žeb k jiným účelům. Město tak přichází o koncepci strategické-
ho rozmístění těchto ploch, které garantuje celoměstské pokrytí 
a nezbytné územní rezervy.

Vývoj od r. 2012
Celková rozloha ploch pro sociální služby na území Prahy 

podle současného stavu využití území se v  roce 2013 výrazně 
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s ekonomickou krizí a následnými úspornými opatřeními a de-
regulací nájmů se do popředí dostává otázka zajištění sociální-
ho bydlení, které však není sociální službou ve smyslu zákona 
o  sociálních službách, tj.  nabídka bytů startovacích, malome-
trážních či jinak podporovaných s  regulovaným nájmem. Je 
nutné předpokládat nárůst počtu osob bez přístřeší i zhoršování 
jejich zdravotní a sociální situace. Bude se zvyšovat potřeba slu-
žeb reagující na nové specifické potřeby lidí bez přístřeší, které 
stávající sociální služby nestačí pokrýt. Vzhledem k rostoucímu 
podílu osob s cizím státním občanstvím s povolením k trvalému 
či dlouhodobému pobytu lze do budoucna předpokládat potře-
bu nabídky specifických sociálních služeb pro potenciální uži-
vatele z řad cizinců.

Senioři se s rostoucím počtem stávají zajímavou cílovou 
skupinou mnoha developerů, kteří začínají nabízet bydlení pro 
seniory s  nadstandardními službami, a  to především bohatší 
klientele. Developeři počítají s  tím, že zájemci mají úspory, 
případně jim s náklady na bydlení vypomohou jejich potom-
ci, kteří si většinou nepřejí žít se seniory v jedné domácnosti, 
ale mají zájem umožnit svým rodičům a prarodičům příjemný 
život a důstojné dožití, a proto hledají vhodná řešení. Stále čas-
těji se objevují byty pro seniory určené k prodeji, namísto bytů 
nájemných. 

832 ―  Kultura

Praha byla vždy místem mísení evropských kultur a jejich 
příslušníků. Bohatost a  rozmanitost kultur je přítomna i  dnes 
a  je neoddělitelnou součástí kultury města. Praha je v  evrop-
ském i celosvětovém kontextu unikátní svou více než tisíciletou 
historií, která odráží nejen národní dějiny, ale dějiny celé Evropy 
a  proto je Praha považována za evropskou kulturní metropoli. 
Jednak vzhledem k  jejímu jedinečnému ucelenému souboru 
stavebních slohů, ale také díky komplexu kulturních hodnot, 
pocházejících z  řady dějinných období. Tento titul umocňuje 
také fakt, že těžiště kulturního života pro obyvatele města se 
shoduje s  historickým jádrem Prahy. Genius loci historického 
jádra Prahy, je tvořen jak hmotným, tak nehmotným kulturním 
dědictvím místa. 

Historický odkaz, hodnota historického dědictví a síla tra-
dice zavazují k  udržení a  posílení jedinečného postavení Prahy 
jako uznávané kulturní metropole střední Evropy, jako města 
festivalů, výstav, kongresů a veletrhů. Bohatý kulturní život má 
v  neposlední řadě pozitivní vliv na celkovou úroveň vzdělá-
ní obyvatel města, sehrává nenahraditelnou roli při prezentaci 
Prahy na mezinárodních fórech, je důležitým marketingovým 
nástrojem a  ekonomickým stimulem. Rozmanitost kulturního 
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života je jedním z  významných rysů nezaměnitelné atmosféry 
Prahy, genia loci, kterou se Praha odlišuje od jiných světových 
metropolí. Proto by tato pestrost a rozmanitost měla zůstat před-
mětem cílené podpory jak ze strany státu, tak města a  jednotli-
vých městských částí. 

Na území hlavního města Prahy probíhá každoročně 
velké množství kulturních akcí a  projektů. Některé z  nich se 
odehrávají v  historickém jádru, některé mimo něj, v  památ-
kových objektech – v historických budovách, zahradách nebo 
na jiných veřejných prostranstvích, oblíbené pro hudební pro-
dukci jsou např. pražské ostrovy apod. Mezi nejvýznamnější 
události tohoto druhu patří Pražské jaro, Letní slavnosti staré 
hudby, Festival spisovatelů Praha, Fórum 2000, Festival Zlatá 
Praha, Czech Press Photo, Designblok, Dny evropského filmu, 
Tanec Praha, Pražské Quadriennale, Jeden svět, Khamoro, 
United Islands, Letní Letná (festival pouličního divadla a cir-
kusů), Letní shakespearovské slavnosti, Mezinárodní knižní 
veletrh  – Svět knihy, Mezinárodní varhanní festival, Pražská 
muzejní noc, 4+4 dny v  pohybu, Zažít město jinak a  další. 
Všechny tyto projekty a  akce významnou měrou přispívají 
k oživení a zhodnocení objektů i městského interiéru a záro-
veň zajišťují kontinuitu a předávání zkušeností ve všech umě-
leckých oborech. 

Praha má mimořádnou roli také při srovnání vybavenos-
ti v oblasti kultury v rámci celé ČR. Sídlí zde většina kulturních 
institucí celostátního významu a  dalších kulturních zařízení. 
V Praze se nachází 69 % divadel a 57 % galerií a muzeí z celé ČR. 

Prostorové rozmístění
Město Praha jako celek vyniká mnohovrstevnatou historic-

kou pamětí, krajinnou geografií a  unikátním geniem loci. Podle 
hodnocení ICOMOS z roku 2008 je historické jádro Prahy celosvě-
tově výjimečným a neopakovatelným celkem, jehož konfigurace 
je v harmonickém souladu s vnitřním urbanistickým a architek-
tonickým charakterem města. Praha je také jako hlavní a největší 
město Česka ohniskem těch nejdůležitějších kulturních a vzdělá-
vacích institucí. 

Tradičně bohatý kulturní život v Praze se odehrává převáž-
ně ve stávajících kulturních zařízeních – v divadlech, koncertních 
síních, muzeích, výstavních síních a galeriích, kulturních středis-
cích, ale i v církevních objektech, v kulturních a národních kul-
turních památkách a některých historických budovách. Za vstup-
né je zpřístupněno 24 národních kulturních památek veřejnosti. 
Kulturní zařízení jsou zejména v historické části města. Novými 
kulturními zařízeními jsou multikina budovaná ve vazbě na záze-
mí návštěvníků, které představuje centrum města, obytná sídliště 
a nákupní centra. 

Mnoho historických budov je prohlášeno národními 
kulturními památkami nebo spadají pod jiný druh památko-

vé ochrany. Praha má v  současné době 46 národních kultur-
ních památek a 2 109 památkově chráněných objektů. Některé 
z  těchto památek však nejsou využívány, chátrají nebo jsou 
využívány neuspokojivým způsobem, jako např. komplex 
Masarykova stadionu na Strahově nebo devastované památko-
vě chráněné drážní objekty.

Síť pražských kulturních zařízení v roce 2013 tvořilo 106 
divadel a divadelních studií, 22 stálých kin a 15 multikin, 5 pří-
rodních amfiteátrů, 117 muzeí včetně 13 budov Národního muzea 
a 3 budov Muzea hl. m. Prahy a památníků, 226 galerií včetně vý-
stavních síní a 102 veřejných knihoven včetně poboček. V Praze 
je dále 12 zahraničních kulturních center, 1 planetárium, 2 hvěz-
dárny a 136 hudebních klubů. Počet těchto zařízení každoročně 
narůstá. Největší koncentrace kulturních zařízení je v  městské 
části Praha 1.

Příznivým rysem Prahy je bezesporu také vysoká kon-
centrace kulturních kapacit od aktivních uměleckých osobností 
a  seskupení, přes kulturní organizace, vědecké pracovníky, ab-
solventy uměleckých škol až k  nezávislé scéně živého umění. 
V Praze sídlí 30 uměleckých škol, to je 37‚5 % z celkového počtu 
80 uměleckých škol v ČR (SŠ, VŠ, VOŠ). Zejména vysoká koncent-
race kulturních institucí v centru města má potenciál kontinuálně 
posilovat současnou kulturní identitu metropole pro obyvatele 
města i pro cestovní ruch. 

Těžiště kulturního života Prahy je územně shodné 
s  historickým jádrem Prahy. Nachází se zde většina význam-
ných kulturních institucí, je zde nejvíce kaváren a restaurací. 
Příkladem může být Židovské muzeum v  Praze, které patří 
mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v  ČR s  návštěvností 
přes půl milionu turistů ročně. Tyto instituce nabízejí kultur-
ní aktivity jako autentickou součást kulturního života města 
a jsou využívány jeho obyvateli i návštěvníky. Aktuální inten-
zivní kulturní nabídka v centru města tvoří potenciál k vytvá-
ření tematických kulturních klasterů, jejichž přínosem by bylo 
nejen posílení roztříštěné marketingové a  komunikační pod-
pory živé kultury v centru, ale také efektivní management čin-
nosti kulturních subjektů. Praha zatím nevyužívá zkušenosti 
ze zahraničí, jak s tímto potenciálem aktivně pracovat. Přitom 
klastrování by čitelněji charakterizovalo živou kulturní nabíd-
ku pro turistický ruch. 

Kulturní klastr je definován jako území města, na kterém 
je umístěna velká koncentrace kulturních a společenských insti-
tucí. Kulturní klastry („kulturní čtvrti“) se staly v posledních dvou 
dekádách ve světě dynamickým konceptem v rozvoji městského 
kulturního prostředí. Kulturní klastr může vytvořit zásadní identi-
fikační element pro místní obyvatele a posílit regionální identitu. 
Vedle faktické hodnoty navyšuje i  symbolickou hodnotu místa: 
stává se jednou z dominant mediálního obrazu a obecné předsta-
vy o městě. 

kých škol (35 ZUŠ) či pobočky Městské knihovny (42). Všechny 
tyto organizace jsou zřizovány Hl. městem Prahou. V mnoha okra-
jových městských částech jsou tyto organizace jediným zdrojem 
kultury, vzdělávání a možnosti trávení volného času zejména pro 
mladou generaci. Bylo by proto smysluplné pracovat s jejich exis-
tující fyzickou infrastrukturou a soustředit se na aktivity a služby, 
protože jsou potenciálním spojencem v rozvoji komunitního živo-
ta v lokalitách. Dalším prostorovým potenciálem jsou školy, které 
vznikaly současně s výstavbou sídlišť v 60. až 90. letech minulé-
ho století ve vnějším kompaktním městě a  jsou dobře vybavené 
a prostorově velkorysé. Existuje zde prostor pro budování spole-
čenských sálů nebo úpravu venkovních prostor, které by sloužily 
pro aktivity veřejnosti. 

Obecně v Praze chybí infrastruktura pro živé umění s ev-
ropskými standardy pro prezentaci a  vznik současného živého 
umění. Chybí multifunkční sály pro prezentaci živého umění, di-
vadelní sály typu black box s otevřenou dramaturgií, neexistuje 
prostorové zázemí pro tvůrčí práci hostujících zahraničních uměl-
ců a pro přípravu mezinárodních projektů. → mapa / 832.3

Chybí proaktivní přístup města, který by nastavil principy 
a podmínky měkkých opatření pro rozšíření prostorového zázemí 
pro práci umělců. Bez prostorového zázemí se nabídka tvorby ži-
vého umění jen těžce bude vyrovnávat s evropskou scénou.

Praha, jakkoli celkově bohatá na kulturní život, soustře-
ďuje veškerou pozornost do svého středu. Vně vnitřního města, 
v sídlištních zástavbách, je nabídka kulturního a volnočasového 
vyžití obecně slabá. Chybí infrastruktura, nabídka služeb je ne-
kvalitní a nedostačující. Důsledkem je nefungující komunitní ži-
vot a nezájem obyvatel o dění v lokalitě, kde bydlí. 

Spotřeba, zapojení a účast na kultuře
Obyvatelé Prahy žijí nejaktivnějším kulturním životem ve 

srovnání s městy a obcemi celé ČR. K nejoblíbenějším aktivitám 
v kulturní oblasti v Praze patří návštěva kina či multikina (43 %), 
návštěva veřejné knihovny (34 %), památky (33 %) nebo divadel-
ního představení pro dospělé (32 %). Základní význam kulturních 
aktivit pro většinovou část populace tvoří zábava, relaxace a od-
počinek. 

Současný životní styl Pražanů se o kulturu podstatnou mě-
rou opírá. Jak vyplývá z průzkumu, kulturní aktivity tvoří celkem 
62‚7 % ze všech aktivit, kterými Pražané tráví svůj volný čas. → 
TAB / 832.1). Praha také nabízí nejvíce divadelních představení ve 
více než 100 divadlech (největší kapacita sedadel na obyvatele, 
130 sedadel na 10tis. obyvatel) v ČR. Návštěvnost divadel je při-
tom čtyřnásobně vyšší než v  ostatních regionech ČR. V  Praze je 
také každoročně evidována nejvyšší částka vynaložená domác-
nostmi na kulturu v ČR. V současnosti mezi živé tradiční kulturní 
aktivity v Praze patří řada významných událostí světového formá-
tu, jakou jsou: Pražské jaro, Letní slavnosti staré hudby, Festival 

V  centru Prahy lze identifikovat jasný potenciál pro 
vznik svazku různorodě zaměřených kulturních klasterů na 
Starém městě, specificky například v  úseku mezi Národní tří-
dou a Palachovým náměstím. Zde se na území o rozloze 0‚3 km2 
nachází nejvyšší koncentrace kulturních institucí a  kulturní 
nabídky ve městě. Nachází se zde: 10 muzeí a  galerií (Galerie 
Rudolfinum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Galerie VŠUP, 
Galerie Klementinum, Galerie Hl. města Prahy v Městské knihov-
ně, České muzeum výtvarných umění, Galerie Jaroslava Frágnera, 
Muzeum Karlova mostu, Galerie Hollar, Galerie U prstenu), 8 di-
vadel (Divadlo na Zábradlí, Divadlo Viola, Divadlo Disk, Studio 
Řetízek, Divadlo Ta Fantastika, Lávka, Národní divadlo Marionet, 
Divadlo u Valšů), 5 uměleckých škol (Filmová a divadelní fakulta 
Akademie múzických umění, Vysoká škola umělecko-průmyslo-
vá, Taneční konzervatoř Hl. města Prahy, Pražská konzervatoř), 
3 kina (Ponrepo, Na Perštýně, Městská knihovna), 2 nejvýznam-
nější knihovny (Městská knihovna v  Praze, Národní knihovna 
České republiky) a 3 hudební kluby (Karlovy lázně, Vagon music 
club, Blues sklep). Ačkoli není tato struktura institucí konkrétně 
projektově propojena, animována či společně komunikována jako 
klastr, fakticky má tato část Starého města výborné podmínky stát 
se skutečnou pražskou muzejní čtvrtí.

Nicméně v  současnosti Praha nemá koncepčně vedenou 
kreativní čtvrť nebo klastr. Oproti celosvětovému trendu a  prů-
kazným výsledkům kreativních a  kulturních průmyslů město 
nepracuje s  tímto fenoménem. A  přesto v  Praze existují veřejně 
neidentifikované avšak spontánně fungující kreativní klastry 
v městských čtvrtích s industriální minulostí jako jsou Holešovice, 
Karlín, Vysočany, Hloubětín a Smíchov.

Na území vnějšího města Praha disponuje infrastrukturou 
sestávající ze zavedených a fungujících organizací a institucí, kte-
ré plní klíčovou roli v poskytování vzdělávacích a volnočasových 
služeb jak dětí a  mládeže, tak i  dospělých (ZŠ, ZUŠ, DDM, MLP, 
Sokol, církve, sportovní kluby). Nízkou vybaveností kulturně
-komunitní infrastrukturou trpí okrajové oblasti Prahy, zejména 
hustě osídlená sídliště, jako Jižní Město, Černý Most, Bohnice, či 
Stodůlky. Je zde nedostatek přirozených míst k  setkávání, nee-
xistují zde přirozená kulturně komunitní centra. Kulturní domy, 
které se v  těchto lokalitách vyskytují, jsou nefunkčním memen-
tem minulé doby a  to jak z  hlediska architektury, designu, tak 
programové skladby. Služby, které taková centra poskytují, jsou 
často neatraktivní a neodrážejí skutečné potřeby obyvatel lokali-
ty. Důsledkem takové nedostatečné nabídky je nefungující komu-
nitní život (lidé se fakticky nemají kde potkávat), který výrazně 
oslabuje sociální kontakty i vztah obyvatel k lokalitě. Lidé se pak 
uchylují k trávení volného času s rodinou a přáteli do nákupních 
center, která suplují funkce veřejného prostoru. → mapa / 832.1 → 
mapa / 832.2

Další hustou síť subjektů na území města tvoří Domy dětí 
a mládeže (15), v Evropě celkem unikátní síť základních umělec-
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mapa / 832.1

spisovatelů Praha, Tanec Praha, Pražské Quadriennale, Fórum 
2000, Festival Zlatá Praha a další.

V  Praze je také nejvíce zaregistrovaných čtenářů kniho-
ven v ČR. Ve veřejných knihovnách včetně jejich poboček (102) 
v Praze bylo v roce 2012 registrováno 221 tis. čtenářů, knihovny 
navštívilo 19‚83 mil. návštěvníků a proběhlo 8‚14 mil. výpůjček.

Kulturní nabídka Prahy však zdaleka neslouží jen ob-
čanům Prahy, ale i obyvatelům ČR a  turistům, kteří za kulturou 
do Prahy dojíždějí. Praha dominuje mezi českými regiony, kde 
lidé nejčastěji navštěvují památky. Více než třetina obyvatel ČR 
(37‚2 %) navštíví každoročně některou z pražských památek. 

→ tab / 832.1

V  roce 2013 si Hlavní město Praha poprvé nechalo zmo-
nitorovat návštěvnost kulturní akce v  ulicích. Průzkum proběhl 
formou monitoringu signalizačních dat z  mobilní sítě jednoho 
českého mobilního operátora. Instalace Signal festivalu (festival 
světelného designu a  instalací ve veřejném prostoru) navštívilo 
ve dnech konání na čtvrt milionů lidí, z nichž 89‚5 % tvořili Češi 
a 10‚5 % zahraniční návštěvníci. Signal festival se tak již v prvním 
ročníku stal kulturní událostí roku, protože svou návštěvností pře-
konal např. Mezinárodní Filmový Festival Karlovy Vary (128 tis.) 
nebo hudební festival United Islands of Prague (60 tis.). Průzkum 
dále prokázal, že 67 % českých návštěvníků festivalu tvořili lidé 
z  Prahy a  okolí a  zbylých 33 % pak lidé z  celé České republiky. 
Nejvíce návštěvníků festivalu hned po Praze přijelo z  Kladna 
(6 %) a téměř 1/5 cizinců na festivalu tvořili Rusové. 

I  přes výše jmenovaný výčet pražské kulturní nabídky, 
není Praha v oblasti kulturních služeb a volnočasových institucí 
konkurenceschopnou s  nejbližšími evropskými kulturními me-
tropolemi (Berlín, Vídeň). I  přes bohatou strukturu kulturních 
institucí v  Praze, nejsou subjekty dostatečně bráni jako klíčoví 
partneři HMP pro zlepšování kvality života ve městě a pro rozvoj 
turistického ruchu. Chybí evaluační mechanismy a  standardy 
fungování kulturních institucí. Stejně tak ve větší míře nefun-
guje spolupráce mezi institucemi navzájem a  na institucionální 
platformě se nevytváří prostor pro trend leadery a nové talenty. 
Ve srovnání s  jinými městy EU Praha investuje méně do rozvoje 
a modernizace kulturních institucí a jejich služeb. 

Bez aktivního propojení kulturního dědictví a  institucí 
s  různými cílovými skupinami se nepodaří oživit centrum měs-
ta autentickou pražskou kulturou a  návratem stálých obyvatel. 
Veřejný prostor je klíčovým médiem pro rozvoj tvůrčí energie 
Prahy. Dlouhodobým cílem je, aby dění uvnitř budov „prosako-
valo“do veřejného prostoru a  veřejný prostor se stal platformou 
kulturního života v centru města.

Multikulturalita a  otevřenost jsou v  současnosti v  Praze 
vnímány převážně jako problém a zdroj potenciálního nebezpečí. 
Kontakt mezi občany ČR a obyvateli ostatních národností a etnik 
je velmi malý a  nerozvinutý. V  Praze chybí pobídky pro import 
a  prezentaci zahraniční kultury. Přestože v  Praze tvoří registro-
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800ství institucí s kvalitními programy a vzdělávací nabídkou (36 ZUŠ, 
DDM hl. města Prahy, 343 muzeí a galerií atd.) → tab / 832.2

Základním a  středním uměleckým školám roste počet 
žáků, a to navzdory demografickému poklesu. V působnosti hlav-
ního města Prahy bylo v  roce 2013 35 základních uměleckých 
škol (ZUŠ), z toho 26 ZUŠ zřizovaných hlavním městem Prahou, 
2 ZUŠ zřizované městskými částmi, 2 ZUŠ zřizované církví a 5 ZUŠ 
soukromých zřizovatelů, které navštěvovalo celkem 24 815 žáků. 
Kromě tradičních výtvarných, hudebních, tanečních a  literárně
-dramatických oborů začaly školy vyučovat také třeba zpracování 
elektronické hudby, film, média a design. Kulturní a kreativní prů-
mysly v Praze pak mají každoročně příliv více než tisícovky pro-
fesionálů z řad absolventů středních odborných uměleckých škol 
(průměrně 560 absolventů ročně) a  vysokých škol uměleckého 
zaměření (průměrně 600 absolventů).

Nejvíce aktivních ekonomických subjektů působících 
v  odvětví kreativních průmyslů je koncentrováno na území MČ 
Praha 1 a Praha 4. V těchto dvou městských částech je dohroma-
dy soustředěno téměř 30% z celkového počtu pražských subjektů 
z odvětví kreativních průmyslů, které mají místní jednotky s de-
seti a více zaměstnanci. V rámci kulturních průmyslů má výsadní 
postavení MČ Praha 1.

Podle orientačních propočtů provedených na základě dat 
z Registru ekonomických subjektů, působí v Praze v rámci kultur-
ních průmyslů celkem 45‚6 tisíc osob. Nejvýznamnějším odvět-
vím z hlediska zaměstnanosti jsou vydavatelské činnosti, kde je 
na území Prahy zaměstnáno více než 12‚2 tisíc osob, což předsta-
vuje 27 % z celkové zaměstnanosti v odvětvích kulturních průmy-
slů. Druhým nejvýznamnějším odvětvím kulturních průmyslů je 
tisk a  rozmnožování nahraných nosičů, zaměstnávající více než 
8‚4 tisíc osob. 

Silným faktorem rozvoje kulturních a kreativních průmy-
slů v  Praze je od roku 1990 široké spektrum občanských inici-
ativ, které se aktivně zajímají jak o prostředí, ve kterém žijí, tak 

vaní cizinci téměř 15 % celkové populace (oproti 4‚4 % v rámci 
celé populace ČR), HMP jim neposkytuje plnohodnotný servis pro 
kulturní a společenskou integraci.

Lidé a talent
Praha se širokou sítí kulturních institucí a  uměleckých 

škol a jedinečným geniem loci nabízí výjimečné zázemí pro kul-
turní a  kreativní průmysly. Jejich na globální úrovni vzrůstající 
význam pro ekonomiku města a  tvorbu pracovních míst s vyso-
kou přidanou hodnotou může přispět k celkové kvalitě života ve 
městě a budování značky Praha. Praha má také obrovský potenci-
ál aktérů v oblasti kreativního a uměleckého vzdělávání s kvalitní 
nabídkou vzdělávacích programů. Přítomnost celé škály institucí 
zaměřujících se na kreativní přístupy ke vzdělávání (muzea, gale-
rie, knihovny, neziskové organizace, Domy dětí a  mládeže, ZUŠ, 
centra ekologické výchovy apod.) v  kombinaci s  relativně vyso-
kou vzdělaností a  rozhledem obyvatel Prahy, lze považovat za 
dobré výchozí podmínky pro nastupující rozvoj oblasti kreativní-
ho vzdělávání jako nového společenského tématu.

Ekonomický růst se odvíjí od talentovaných lidí, kteří tvoří 
kreativní třídu, super kreativní jádro společnosti, ze kterého vy-
cházejí široce uplatnitelné impulsy pro nové vize, hodnoty a ino-
vace. Praha má jednoznačně nejvyšší index kreativity v ČR: 83‚33 
(Index kreativity je nástroj kreativní ekonomie, s jehož pomocí je 
možné analyzovat soubor vybraných územních celků na základě 
jejich kreativního potenciálu.) V Praze má sídlo 36 % z celkového 
počtu ekonomických subjektů operujících v odvětvích kulturních 
průmyslů na území ČR.

Kulturní a  kreativní odvětví těží z  přítomnosti robustního 
institucionálního zázemí Prahy v umění a kultuře, který představují 
národní, krajské a městské kulturní a umělecké instituce a umělec-
ké vysoké školy, které začínajícím tvůrcům poskytují platformu pro 
výměnu zkušeností a navázání pracovních vazeb. V Praze je množ-
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mapa / 832.2

mapa / 832.3 

tab / 832.1

Provozování volnočasových aktivit v Praze
 [Zdroj dat: Analýza životní styl Pražanů, zpracoval MEDIAN pro IPR Praha 2014]

Aktivita Alespoň měsíčně (%)
Alespoň měsíčně

(projekce v tisících obyvatel)

Procházky 79 830–880

internet / Počítač 66,3 690–740

Aktivní sportovní činnost 47,2 480–540

Divadlo / Koncert 23,6 230–280

Kino 20,7 200–250

Výstavy / Muzea 18,4 180–220

Veřejná činnost (spolky, Obč.sdružení) 12,4 120–150
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i  o  výkon městské samosprávy. Nová generace mladých tvůrců 
(designéři, architekti, filmaři, módní návrháři apod.) plní svědo-
mitě úlohu aktérů lokálního rozvoje a  míst a  jsou novým tipem 
občansky aktivních profesionálů, kteří se angažují ve veřejném 
prostoru v  obecně prospěšných iniciativách, při řešení různých 
kauz a  v  participativním plánování města  – kanceláře či studia 
těchto aktérů (galerie, ateliéry) se často stávají součástí kulturní 
infrastruktury lokality, ve které působí.

Trendy v oblasti kultury
Nejrůznější kulturní a občanské aktivity fungují jako akce-

lerátory zlepšování městského života v Praze. Jsou inspirací, ná-
vodem, ukázkou možné cesty a především platformou pro vzájem-
nou komunikaci a navazování vztahů jak mezi občany, tak i napříč 
různými společenskými sektory. Tyto aktivity mohou být lokální-
ho charakteru podporující setkávání lidí a budování komunity se 
vztahem k danému místu, nebo mohou mít celopražský význam 
a  vytvářet prostor pro tematizaci konkrétních problémů, a  tedy 
i  navazování dialogu a  nutné konfrontace. Velkou roli v  udrži-
telnosti a  realizovatelnosti kvality městského prostředí hrají též 
drobné organizace (podniky) z  oblasti kulturního a  kreativního 
průmyslu. Jsou to veřejnosti otevřené prostory, kde se pořáda-
jí nejrůznější kulturně společenské akce  – diskuze, workshopy, 
filmové projekce. Taková studia jsou také často organizátory ak-
tivit, které daleko přesahují prostor jejich sídla. Vytváří tvořivé 
a  inspirativní lokální mikroklima, které může pozitivně ovlivnit 
společenský vývoj v  daném místě (Holešovice, Vršovice, Karlín, 
Hloubětín, Smíchov).

Proto je obrovským deficitem pro rozvoj města, že Praha 
nemá žádný cílený koncept kulturních nebo muzejních čtvrtí. 
Zájem o kreativitu, umění a kreativní průmysl nebyl v hledáčku 
zájmu předchozích vedení města – což vede k tomu, že Praha data 
o kreativitě pravidelně nesbírá a většina dimenzí, z nichž se sestá-
vají mezinárodní indexy se tak v Praze nesleduje. Přitom význam 
kreativních a kulturních průmyslů v Evropě se projevil mimo jiné 
i v tom, že se tato odvětví v průběhu finanční krize let 2009–2011 

chovala výrazně anticyklicky – tzn. i přes kontrakci bankovního 
a finančního sektoru zdařile rostla. 

Veřejná podpora kultury
Přestože se v  Praze nachází velké množství kulturních 

institucí, akcí a aktivit, pro kulturu a umění neexistuje ucelený, 
konsenzuální a  aktuální strategický dokument, který by tuto 
oblast jasně vymezoval v  kontextu města a  který by navrhoval 
systémové nástroje její podpory (zejména živého umění a inova-
tivních projektů) jak v  celoměstském, tak v  lokálním rozměru. 
Neexistenci dlouhodobé vize pro oblast kultury a její provázání 
s celkovou vizí města zdánlivě supluje kulturní politika HMP. Ta 
je však jen velmi obecným dokumentem formulujícím pouze 
obecné principy podpory a rozvoje kultury a neobsahuje imple-
mentační a evaluační mechanismy.

Každé místo, kde kulturní aktivity probíhají, je současně 
pod vlivem státní správy, kdy podporu kultury vykonává přísluš-
né ministerstvo, a  dále samosprávy, kterou vykonávají hlavní 
město Praha prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy a zároveň 
městské části prostřednictvím svých úřadů. Jelikož si každá 
z  těžko složek může definovat kulturu jinak, její podpora smě-
řující do daného místa může mít jiné cíle, přičemž třeba i jediný 
kulturní subjekt může být příjemcem podpory ze tří těchto zdro-
jů současně – od státu, města a městské části. V  tomto smyslu 
je synergie a spolupráce všech tří úrovní velkou příležitostí pro 
zajištění kvalitního vícezdrojového financování profesionálních 
kulturních aktivit. 

Více jak polovina ekonomického výkonu sektoru kultu-
ry na území ČR (cca 55%) připadá na kulturní obory, které jsou 
umístěny na území hlavního města Prahy (HMP). Vztah HMP 
k  podpoře kultury je pojmenován v  dokumentu Koncepce kul-
turní politiky hlavního města Prahy a město poskytuje podporu 
těmito prostředky: 

 1)  neinvestiční a  investiční příspěvky kulturním organi-
zacím zřizovaným městem, 

2) grantový systém 
3) partnerství při pořádání kulturních akcí 
4) finanční příspěvky městským částem 
5) dary

Pojetí podpory kultury ze strany HMP vychází z principu 
opouštění pozice přímého provozovatele a  zřizovatele kultur-
ních subjektů, a  přechod na pozici podporovatele nezávislých 
kulturních subjektů s tím, že kulturní aktivita by měla v co nej-
větší možné míře vycházet z  prostředí občanské společnosti. 
Rozhodování musí být transparentní a sestává z těchto kritérií: 
uměleckých (umělecká kvalita), ekonomických a společenských 
(potřebnost aktivit a subjektů pro HMP). Systém veřejné podpo-
ry kultury mimo jiné přednostně podporuje ty kulturní projekty 
a subjekty, jejichž vznik a fungování není schopen zajistit zisko-
vý (podnikatelský sektor). Objem financí z  rozpočtu HMP činil 
v roce 2012 1, 6 mld. Kč (kultura, památková péče, cestovní ruch, 
umělecké školství, celoměstské programy národnostních men-
šin a integrace cizinců).

Stěžejní povinnost podpory kultury a umění nese hlavní 
město Praha. Městská část v souvislosti s jí svěřenou působností 
a  povinností klade důraz na zapojení znevýhodněných sociál-

ních skupin do kulturního a  společenského života a  na rozvoj 
volnočasových (tedy i  kulturních a  uměleckých) aktivit dětí 
a mládeže. Záleží však jenom na ní, jak se rozhodne pro kultu-
ru, jaké příležitosti pro svůj rozvoj a zvýšení kvality života svých 
občanů vzhledem ke svým specifikům dokáže v rozvoji kultury 
a umění pro sebe rozpoznat, nakolik se dokáže inspirovat širšími 
souvislostmi a  rámci, které zobrazují jak její vlastní koncepční 
dokumenty, tak strategické a  koncepční dokumenty hlavního 
města Prahy či ČR.

Neexistují ucelená data, ze kterých by bylo patrné, do 
jakých lokalit putují prostředky podpory kultury. Takové údaje 
nesbírá ani NIPOS ani Magistrát HMP.  Největší prostředky do 
kultury podle zjištění z  veřejně přístupných zdrojů plynou na 
Praze 3, nejméně na Praze 12. MČ Praha 3 spolu s MČ Praha 1 má 
také nejvíce rozpracované grantové schéma a  poskytuje žada-
telům dostatek informací. U některých městských částí naopak 
nelze požadované údaje snadným způsobem zjistit (Praha 6, 9, 
13, 14). Medián, spočítaný na základě údajů, které jsou k dispo-
zici, činí 2 240 000 Kč. U většiny městských částí nelze dohledat, 
kterým subjektům byla grantová podpora přiznána a v jaké výši. 

Ačkoliv se v  Kulturní politice hlavního města Prahy 
a Strategickém plánu rozvoje Prahy hovoří o potřebě rovnoměrné-
ho rozvoje území, neexistují systémové nástroje podpory kultury 

tab / 832.2

Přehled ekonomicky aktivních kulturních subjektů v Praze 1 a 2
[Statistický bulletin hl. města Prahy 2013, v organizační statistice ekonomických subjektů podle převažující činnosti CZ-NACE, sekce R Kulturní, zábavní a rekreační činnost]

Celkem Praha 1–2

Ekonomicky aktivní kulturní subjekty 12 291 1 698

tvůrčí umělecká a zábavní činnost 2 986 575

Činnost knihoven, archivů a jiných kulturních zařízení 138 66

mapa / 832.4
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(zejména živého umění a  inovativních projektů) v  lokálním roz-
měru. HMP nevidí přínosy a potenciál kulturních aktivit při řešení 
problémů sociální inkluze, kvality života ve městě, motivace k ak-
tivní participaci a občanství. Praha musí nutně nalézt svou novou 
roli v  rámci kulturního ekosystému Prahy. Ke kvalifikovanému 
přístupu chybí tři základní nástroje: datová a analytická základna 
pro oblast kultury, mechanismy evaluace a dlouhodobá vize v ob-
lasti kultury. ) → mapa / 832.4

833 ―  Věda, výzkum  
(Znalostní společnost)

Praha má v  České republice nezastupitelné místo jako 
region s  největší koncentrací organizací a  lidských a  finančních 
zdrojů v oblasti vědy, výzkumu a vývoje. Dokládá to jak níže uve-
dený počet jednotlivých typů organizací, tak jejich podíl na celko-
vém počtu v ČR. Vedle toho lze postavení Prahy doložit i vysokým 
podílem regionu na zaměstnanosti v  oblasti výzkumu a  vývoje 
a na celkových výdajích na vědu a výzkum.

V  Praze sídlí 50 ze 76 veřejných výzkumných institucí,  
8 veřejných vysokých škol a více než 300 firem a organizací, kte-
ré můžeme považovat za součást pražské vědecko-výzkumné zá-
kladny. Mezi firmami je i  několik desítek takových, které ročně 
vynakládají na výzkum a vývoj přes 50 mil. Kč. Významné kapa-
city výzkumu a vývoje představují také velké pražské nemocnice. 
Největší soustředění těchto organizací je ve správních obvodech 
Praha 1, 4, 6 a 8. → tab / 833.1

Z celkového počtu 60 tisíc zaměstnanců výzkumu a vývoje 
v ČR jich v Praze bylo v roce 2012 evidováno 37 %, tj. téměř více 
než 22 tisíc. Také výdaje na výzkum a vývoj jsou koncentrovány 
v Praze, z celkového objemu 72‚4 mld. Kč v ČR v roce 2012 dosáhl 
podíl výdajů uskutečněných v Praze 35 %. V této oblasti jsou však 
stále zřetelné nedostatky v  podobě nedostatečně rozvinuté ino-
vační infrastruktury, a to i přes některá dílčí zlepšení jako bylo na-
příklad otevření dvou podnikatelských inkubátorů v  roce 2008. 
Hlavní problémem zůstává nedostatečně rozvinutá spolupráce 
jednotlivých subjektů. To může způsobit, že Praha neudrží krok 
s  dalšími městy, která se rozvoji této oblasti věnují intenzivněji 
(zejména Brno a Ostrava). I když jsou v Praze k dispozici finanční 
prostředky ze strukturálních fondů EU určené na podporu výzku-
mu, vývoje a  inovací, jejich výše je řádově nižší než v ostatních 
krajích ČR, což neodpovídá míře koncentrace výzkumu v  regio-
nu. Tento stav je dán pravidly Evropské unie a  jeho důsledkem 
je mj. výstavba velkých projektů ELI, BIOCEV a SUSEN v zázemí 
Prahy z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v ges-
ci MŠMT. I  v  období 2014–2020 bude situace obdobná, přesto-
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lace této poptávky a jejich aktivní účast na programech pro zajiš-
tění potřebných kvalifikovaných profesí. 

Vývoj od r. 2012
Charakteristiky znalostní společnosti se od předcházející-

ho posouzení zásadně nezměnily, ve většině ukazatelů se však po 
útlumu způsobeném hospodářskou recesí znovu objevuje růstový 
trend (výdaje na výzkum a vývoj, počet zaměstnanců aj.).

Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje pokračuje s využitím do-
tačních programů Evropské unie. Národní neinvestiční programy 
podporující interakci výzkumné a aplikační sféry jsou hojně vyu-
žívány subjekty se sídlem v Praze.

Jen z části došlo ke zlepšení vztahů městské správy a ino-
vační základny (výzkum, vývoj, vzdělávání). Funkce Prahy jako 
inovačního centra byla naplněna jen v dílčím rozsahu. Byla zahá-
jena intenzivnější spolupráce s podnikatelským sektorem, avšak 
zatím na úrovni přípravy programů a vzniku realizačních struktur. 

→ mapa / 833.1

834 ―  Školství a vzdělávání

Praha je od středního vzdělávacího stupně centrem českého 
školství. Mimořádné postavení Prahy je zejména v soustředění vy-
sokých škol. Sídlí zde 32 ze 70 veřejných a soukromých vysokých 
škol České republiky, na kterých studuje více jak 155 tisíc studentů. 
Nadprůměrných hodnot dosahuje Praha i ve vybavenosti střední-
mi, vyššími odbornými a vysokými školami v přepočtu na 100 tisíc 
obyvatel. Nachází se zde největší absolutní počet středních a vyš-
ších odborných škol z krajů ČR. V předškolním a základním vzdělá-
vání Praha oproti ČR a největším českým krajům vykazuje relativně 
podprůměrnou vybavenost, to je však přirozeným znakem velkého 
města, kde je větší koncentrace škol s velkou kapacitou dětí a žáků, 
daná vyšší hustotou obytného území a příznivými docházkovými 
vzdálenostmi. → tab / 834.1

Mateřské a základní školy
Síť mateřských a  základních škol tvoří základní prvek vy-

bavenosti obcí a je vázaná na bydlící obyvatelstvo. Ve školním roce 
2013/2014 bylo v Praze 372 mateřských škol a 254 základních škol, 
včetně škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Mateřské i  základní školy jsou v  Praze zřizovány majoritně měst-
skými částmi (79 %, resp. 76 %), dále pak soukromými subjekty, 
hlavním městem Prahou, církvemi a MŠMT.

Vzhledem k demografickým změnám na počátku 21. století, 
díky výraznému poklesu porodnosti, došlo k optimalizaci sítě veřej-
ných škol, která byla podmíněna také ekonomickými a organizační-

že nově existují dílčí možnosti, jak část prostředků určených pro 
méně rozvinuté regiony alokovat do Prahy.

Návrhy řešení pro rozvoj inovačního prostředí města se 
zabývala už Regionální inovační strategie pro Prahu (BRIS) do-
končená v  roce 2004, její realizace však zůstala daleko za oče-
káváním. V  průběhu roku 2014 proto Praha dokončí aktualizo-
vanou Regionální inovační strategii hl. m. Prahy podle konceptu 
tzv.  inteligentní specializace, tj.  včetně identifikace oblastí hos-
podářských aktivit, kde je největší potenciál dalšího rozvoje. Její 
opatření se zaměří na podporu inovací v podnikatelském sektoru, 
stimulaci spolupráce mezi výzkumem a praxí ze strany samosprá-
vy, rozvoj lidských zdrojů a propagaci Prahy jako centra výzkumu, 
vývoje a  inovací. Pro navázání spolupráce města s  výzkumnou 
a podnikatelskou sférou byla v  roce 2014 založena Pražská ino-
vační rada jako neformální platforma, která zastřešuje zmíněnou 
aktualizaci pražské regionální inovační strategie a  hájí zájmy 
pražského inovačního systému vůči národním orgánům.

Znalostní ekonomika, koncept prosazovaný EU v  rámci 
tzv. Lisabonské strategie, spočívá mimo jiné v rychlé komerciali-
zaci nových poznatků výzkumu a vývoje, přičemž právě tyto nové 
poznatky a schopnost rozpoznat jejich ekonomickou využitelnost 
představují konkurenční výhodu. Vývoj konkurenceschopnosti 
a ekonomické výkonnosti Prahy jako jádra hospodářství celé re-
publiky bude záviset na tom, do jaké míry se podaří uvedený roz-
sáhlý potenciál využít.

Mezi intervence samosprávy patřilo v  uplynulém 
období zprostředkování podpory ze strukturálních fondů 
Evropské unie prostřednictvím operačních programů Praha-
Konkurenceschopnost a  Praha-Adaptabilita. Dále město poskyt-
lo přímou podporu ze svého rozpočtu prostřednictvím projektu 
Inovační vouchery v Praze, kdy v roce 2013 obdržely pražské fir-
my dotaci v souhrnu 10 mil. Kč na nákup služeb u výzkumných 
organizací. Nové kolo projektu bude realizováno v roce 2014.

Trendy vědy, výzkumu
Samospráva hl. m. Prahy předpokládá intenzivnější parti-

cipaci na rozvoji inovačního systému v Praze, a to na základě dia-
logu s výzkumnou a podnikatelskou sférou. V období 2014–2020 
budou v Praze k dispozici na tuto oblast prostředky v rozsahu cca 
3 mld. Kč z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Vedle toho 
bude Praha realizovat i  další, finančně méně nákladné aktivity 
z vlastního rozpočtu.

Praha předpokládá stimulaci spolupráce mezi výzkumem 
a praxí např. formulováním vlastní poptávky po inovacích a no-
vých řešeních pro uplatnění ve veřejných službách, nebo dalšími 
koly programů typu inovační vouchery, které podporují kontakty 
mezi firmami a výzkumnými organizacemi.

S ohledem na poptávku podnikatelské sféry po kvalifiko-
vané pracovní síle se předpokládá větší zapojení firem do formu-

mi důvody. Nadbytečné mateřské a základní školy byly redukovány 
nebo administrativně slučovány do větších celků, časté bylo i slu-
čování mateřské školy s blízkou základní školou. Negativním jevem 
některých redukcí je především zhoršená docházková vzdálenost 
do zbývajících zařízení. V  druhé polovině 1.  desetiletí 21.  století 
však nastal demografický zlom a počty dětí nejprve v předškolním 
vzdělávání, poté i v základním vzdělávání, začaly narůstat. Stoupat 
začal i zájem obyvatel přilehlých obcí Středočeského kraje o umis-
ťování svých dětí do pražských škol. → tab / 834.2

Mateřské školy
Počet mateřských škol v  souvislosti s  demografickým růs-

tem od školního roku 2005/06 stoupá, meziročně se zvyšuje i po-
čet dětí v mateřských školách – od školního roku 2004/05 o cca 1 
000 dětí, od školního roku 2008/09 o cca 2 000 dětí. Ve školním 
roce 2013/14 byl počet dětí o více jak 13 000 dětí vyšší oproti škol-
nímu roku 2003/04. Z 57 městských částí zřizuje mateřské školy 
50 z  nich. Ve školním roce 2013/2014 zřizovaly MČ celkem 294 
mateřských škol. Rozmístění mateřských škol v  zásadě kopíruje 
rozložení bytové zástavby. 

Kapacity mateřských škol však vyrovnané nejsou. Problém 
je v okrajových městských částech, kde kapacity nedostačují, a tak 
nemohou být uspokojeni ani občané s  trvalým bydlištěm. Více 
v  subkapitole Výchova a  vzdělávání  – Územní průmět, odstavec 
Krajina. 

Každoročně je v hlavním městě evidováno několik tisíc za-
mítnutých žádostí o umístění v mateřských školách, přičemž jejich 
počet neustále narůstá. Poprvé byla data zveřejněna ve školním 
roce 2007/2008; od té doby se počty zamítnutých žádostí o přijetí 
do MŠ přibližně zpětinásobily. Počet zamítnutých žádostí nezname-
ná totéž, co počet skutečně neumístěných dětí, neboť rodiče často 
podávají žádost současně na více škol. V tabulce uvádíme též data 
ze Středočeského kraje, která odrážejí nepříznivé dopady suburba-
nizace regionu. → tab / 834.3 → tab / 834.4

Podle demografické prognózy ČSÚ trend zvyšování počtu 
dětí ve věku předškolní docházky nebude od roku 2015 pokračovat.

Snahou o  zmírnění deficitu kapacit v  mateřských školách 
v  režii městských částí jsou dostavby a  nástavby stávajících ma-
teřských škol, znovuotevírání dočasně nevyužívaných tříd i zřizo-
vání tříd MŠ při základních školách. Naplněnost mateřských škol 
v Praze je téměř 100%, průměrný počet dětí na třídu se dlouhodobě 
pohybuje v rozmezí 24–25 (24‚5 ve školním roce 2013/14). Většina 
mateřských škol získala od zřizovatele na základě žádosti výjimku 
z počtu dětí nad maximálně možný počet 28 dětí. V průběhu po-
sledních 5 let vznikly 3 nové mateřské školy. V komerční sféře jsou 
zřizována mateřská centra pro předškolní děti, firemní školky nebo 
dětské skupiny. 

Přes všechna tato opatření je roční deficit řádově 4 tisíce 
míst v mateřských školách, což v přepočtu na zařízení 1000 míst 
v mateřských školách představuje cca 10 středně velkých 4 třídních 
mateřských škol o kapacitě cca 100 dětí. 

Základní školy
Počet základních škol se od školního roku 2006/2007 

pohybuje na přibližně stejné úrovni s  meziročním poklesem 
nebo nárůstem o  1–2 školy. Počet žáků základních škol se od 
školního roku 2006/2007 snižoval, a  to až do školního roku 
2010/2011, od kterého začal jeho postupný nárůst – do školního 
roku 2013/2014 se počet žáků zvýšil o 9 000. V dalších letech 
se očekává další vzestup počtu žáků.

Výrazným trendem je integrace žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Celkem 
bylo ve školním roce 2012/2013 individuálně integrováno 7 549 
žáků ve 236 školách.

Základní školy zřizuje 49 městských částí, nabídku rozši-
řují soukromí zřizovatelé a církev, zřizovatelem je i hl. m. Praha. 
Síť základních škol je v Praze v zásadě rovnoměrně rozložena, 
celková kapacita základních škol převyšuje naplněnost a i v bu-
doucnu by měla být dostatečná. Tato skutečnost je důsledkem 
vybavení Prahy v  období demografického růstu v  80.  letech, 

tab / 833.1

Pracovníci a výdaje v oblasti výzkumu a vývoje
[ Zdroj: ČSÚ, Statistické ročenky hl. m. Prahy 2006-12, Ukazatele výzkumu a vývoje 2006-2012  ]

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

zaměstnanci VaV (plné úvazky) 19 889 21 176 20 943 19 747 19 963 21 151 22 164

specialisté (tis. osob) 138,1 137,4 134,3 144,2 166,3 175,5

výdaje na VaV (mld. Kč) 19,2 22,9 22,5 20,9 21,0 23,2 25,3

podíl výdajů na VaV na regionálním  
HDP (%)

2,36 2,52 2,3 2,21 2,16 2,38 2,67
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přičemž v procesu optimalizace jen výjimečně došlo k úplnému 
zrušení objektu základní školy (na rozdíl od rušení škol mateř-
ských). Naplněnost škol v  současné době velmi často odráží 
jejich kvalitu a prestiž. Role, jakou mají školy v komunitním ži-
votě městských čtvrtí, závisí na jejich tradici a na vedení školy. 
Zejména v městských částech ve vnějším pásmu města začínají 
školy fungovat jako jádra kulturního a společenského života. 

Deficity. V  souvislosti s  probíhajícím rozvojem obytné 
funkce v Praze a se změnami struktury osídlení vznikají v okra-
jových městských částech kapacitní deficity škol. Zde kapacitně 
nedostatečná základní školská vybavenost snižuje kvalitu by-
dlení a  vynucuje dojížďku za základním stupněm vzdělávání, 
které by mělo být uspokojováno v místě bydliště v pěší dostup-
nosti. Více viz níže subkapitola Školství a  vzdělávání  – územ-
ní průmět, odstavec Krajina. Je třeba si uvědomit, že pokud se 
vnitřní suburbanizace v krajinné oblasti města nezastaví, vznik-
ne akutní potřeba vybudovat v této oblasti i základní školy.

Požadavky na rekonstrukce základních škol, eventuálně 
novou výstavbu ve vnitřních městských částech jsou snahou 
o  náhradu za nevyhovující stávající školy z  hlediska vybavení 
a nemožnosti doplnění v historické městské struktuře. Mohou 
však nastat při založení nových obytných čtvrtí při transformaci 
velkých přestavbových území zejména z důvodu dostupnosti. 

Lokalizace mateřských a  základních škol podle adres 
znázorňuje schéma Síť mateřských a základních škol. Rozložení 
základní vybavenosti na území města je v podstatě rovnoměrné 
s tendencí řídnutí ve vnějším pásmu města. Časté překrytí bodů 
naznačuje existenci základních a mateřských škol na jedné ad-
rese. Obrázek však nepostihuje kapacity škol. → mapa / 834.1

Střední a vyšší odborné školy
Střední školství má celoměstskou a  nadregionální pů-

sobnost, neslouží tedy pouze obyvatelům Prahy, ale také obyva-
telům Středočeského kraje, případně dalších regionů nebo stá-
tů. Ve školním roce 2013/2014 bylo v Praze 193 středních škol, 
8 konzervatoří a 38 vyšších odborných škol. Zřizovatelem větši-
ny pražských středních škol je hlavní město Praha (56 %), vý-
znamným zřizovatelem je také soukromý sektor (39 %). Ostatní 
střední školy jsou zřizovány církvemi, Ministerstvem školství, 
mládeže a  tělovýchovy, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem 
spravedlnosti a městskými částmi. Více jsou zastoupeny střední 
školy poskytující střední odborné vzdělání, počet žáků v  obo-
rech středního odborného vzdělávání má ale dlouhodobě klesa-
jící tendenci, klesá i počet středních škol vyučujících tyto obory. 
Zastoupení gymnaziálních oborů se i přes celkový pokles počtu 
žáků středních škol drží na přibližně stejné úrovni, počet škol 
vyučujících tyto obory nejprve do školního roku 2009/10 rostl, 
po poklesu v následujícím školním roce stagnuje. 

tab / 834.1

Srovnání škol v největších českých krajích a ČR (2013)
[ Zdroj: ČSÚ, MŠMT, Statistické ročenky školství ]

Vybrané ukazatele Česká republika Hlavní město Praha Středočeský Jihomoravský Moravskoslezský Ústecký Jihočeský Olomoucký

Počet obyvatel 10 512 419 1 243 201 1 302 336 1 170 078 1 221 832 825 120 63 6707 636 356

Mateřské školy 5 085 372 731 647 471 350 305 374

počet škol na 100 000 obyv. 48,3 29,9 56,1 55,3 38,5 42,4 47,9 58,8

děti celkem 363 568 40 405 46 815 40 498 40 845 26 453 23 292 23 340

počet dětí na 100 000 obyv. 3 458 3 250 3 595 3 461 3 343 3 206 3 658 3 668

Základní školy 4 095 254 529 473 442 276 256 299

počet škol na 100 000 obyv. 39,0 20,4 40,6 40,4 36,2 33,4 40,2 47,0

žáci celkem 827 654 83 241 104 329 89 755 98 137 70 179 51 569 50 243

počet žáků na 100 000 obyv. 7 873 6 696 8 011 7 671 8 032 8 505 8 099 7 895

Střední školy celkem 1 331 193 151 126 139 96 89 96

počet škol na 100 000 obyv. 12,7 15,5 11,6 10,8 11,4 11,6 14,0 15,1

žáci celkem 448 792 62 309 41 866 49 670 54 270 35 940 28 972 29 130

počet žáků na 100 000 obyv. 4 269 5 012 3 215 4 245 4 442 4 356 4 550 4 578

školy sobory gymnázií 366 69 34 41 44 23 23 20

počet škol na 100 000 obyv. 3,5 5,6 2,6 3,5 3,6 2,8 3,6 3,1

žáci celkem 128 000 22 928 11 977 15 153 14 084 8 058 7 869 8 462

počet žáků na 100 000 obyv. 1 218 1 844 920 1 295 1 153 977 1 236 1 330

Vyšší odborné školy 174 38 20 10 13 9 17 8

počet škol na 100 000 obyv. 1,7 3,1 1,5 1,2 1 1,1 2,7 1,2

studenti celkem 28 332 6 302 2 560 3 182 2 833 2 407 1 905 1 373

počet stud. na 100 000 obyv. 270 507 197 272 232 292 299 216

Vysoké školy 70 32 2 13 5 2 4 3

počet škol na 100 000 obyv. 0,7 2,6 0,2 1,1 0,4 0,2 0,6 0,5

studenti všech forem studia 381 397 155 170 1 378 79 319 40 148 9 991 17 011 23 220

počet stud. na 100 000 obyv. 3 628 12 481 106 6 779 3 286 1 211 2 672 3 649
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Konzervatoře jsou také většinou zřizovány krajem, dále 
pak soukromým sektorem nebo Ministerstvem školství, mlá-
deže a  tělovýchovy. Většina vyšších odborných škol existuje 
při středních školách, podobně jako u středních škol je z větší 
části zřizovatelem hl. m. Praha následována soukromým sekto-
rem a  církvemi, jedna VOŠ je zřizována Ministerstvem vnitra.  

→ tab / 834.5

Počet konzervatoří i počet jejich studentů je relativně sta-
bilní, stejně tak počet vyšších odborných škol. Počet studentů 
denního studia vyšších odborných škol mírně klesá, studenti více 
přecházejí na jiné formy studia, než klasické denní studium. 

Síť středních škol je poměrně rovnoměrně rozložena na 
celém území Prahy, ve vnitřní části města sídlí zejména veřejné 
školy s dlouholetou tradicí. Po roce 1990 byla založena řada no-
vých soukromých škol většinou na sídlištích ve vnější části měs-
ta, využívající zhusta objekty zrušených mateřských škol a jeslí, 
nebo uvolněné prostory základních nebo veřejných středních 
škol. Dobře prosperující soukromé střední a vyšší odborné školy 
v současné době hledají nové prostory, a to nejen pro výuku, ale 
i pro ubytování studentů a pedagogických pracovníků.

Situace ve středním a  vyšším odborném školství není 
jednoznačná. Nabídka středoškolských zařízení v  okrajových 
částech města je nedostatečná a  zbytečně vyvolává potře-
bu dojížďky zejména do škol poskytujících obory gymnázií. 
Optimalizace škol a školských zařízení by pak měla být příleži-
tostí pro obohacení jiné nedostatkové sféry veřejného vybavení, 
ať už mimoškolních aktivit dětí a mládeže nebo v oboru sociál-
ních služeb. 

Deficity. Nejmenší nabídka středních škol je v okrajových 
částech města – zcela bez středních škol je např. celý správní ob-
vod Praha 22, dále sídliště Barrandov, malá nabídka je na sídlištích 
Řepy a Jihozápadní Město. Nedostatečná nabídka středního školství 
v okrajových městských částech, které se zároveň dynamicky rozví-
její, nepříznivě zvyšuje četnost dojížďky za vzděláním. 

Další formy vzdělávání 
Vzdělávání dětí, žáků a  studentů se speciálními vzdě-

lávacími potřebami (SVP) je na území hl. m. Prahy zajišťováno 
v 15 mateřských školách, ve 32 základních a 11 středních školách 
zřizovaných hl. m. Prahou. Kromě hl. m. Prahy jsou dalšími zřizo-
vateli škol soukromé subjekty, církev a MŠMT. Tyto školy poskytují 
vzdělávání dětem a žákům podle druhu zdravotního postižení. Ve 
vzdělávacím systému hl. m. Prahy se stále zvyšuje tendence vzdě-
lávat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných 
mateřských, základních a středních školách. S integrovanými dět-
mi pracují speciální pedagogové nebo asistenti pedagoga.

Jazykové vzdělávání v  základních jazycích probíhá ve 
všech pražských školách, jako první cizí jazyk je většinou vyučo-
vána angličtina, druhým jazykem bývá nejčastěji německý a fran-

couzský jazyk, žáci mají na výběr i  z  dalších světových jazyků 
(španělský, ruský, italský…). Na některých gymnáziích je stále za-
chována výuka latiny. Jedinou jazykovou školou zřizovanou hl. m. 
Prahou je Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. m. 
Prahy, kde studuje kolem 1 600 studentů ročně, škola organizuje 
i  jednoleté pomaturitní jazykové kurzy. Kromě městské jazykové 
školy existuje řada soukromých jazykových škol.

Základní umělecké vzdělávání se uskutečňuje na základ-
ních uměleckých školách a  poskytuje výuku v  hudebních, vý-
tvarných, tanečních a literárně dramatických oborech pro téměř 
25 000 žáků. Z celkového počtu 37 základních uměleckých škol 

volného času (domy dětí a mládeže), ve školních družinách a klu-
bech. Domy dětí a mládeže (DDM) zřizuje hlavní město (14), církve 
(5) a městské části (2). Na území Prahy je vytvořena fungující síť 
s všestrannou nabídkou činností a odborným zázemím dostupná 
městskou hromadnou dopravou, kterou využívá již přes 420 tisíc 
účastníků ročně, přičemž počet uživatelů se dlouhodobě neustá-
le zvyšuje. Domy dětí a mládeže nabízejí i výukové programy pro 
žáky I. a II. stupně ZŠ a středoškoláky, dále i pro MŠ a pro školní 
družiny. Kluby pro neorganizovanou mládež, které jsou provozo-
vané při všech domech dětí a mládeže, nabízejí spontánní trávení 
volného času mládeže ve věku od 13 let a zaměřují se na neorgani-

zřizuje hlavní město Praha 27, zřizovateli 2 škol jsou městské části, 
5 škol je soukromých a 2 církevní. Na území Prahy je vytvořena 
fungující síť s  řadou odloučených pracovišť, relativně dobře do-
stupných městskou hromadnou dopravou. Počet škol i  jejich ka-
pacita v současnosti v zásadě dostačují stávajícím potřebám a jsou 
dlouhodobě stabilní; počet žáků stále mírně roste. Výhledově 
bude nutné posílit kapacitní možnosti základního uměleckého 
vzdělávání, již dnes je patrný deficit zejména v městských částech 
s dynamickým rozvojem bydlení ve vnějších částech města. 

Zájmové vzdělávání poskytuje dětem a mládeži naplnění 
volného času různorodou činností, a to především ve střediscích 

tab / 834.2

Počet mateřských a základních škol v Praze – dlouhodobý vývoj kraje v letech  2003/2004 až 2013/2014
[ Zdroj: MŠMT, Statistické ročenky školství – výkonové ukazatele ]

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Mateřské školy 310 307 321 320 321 320 322 331 340 352 372

počet dětí 27 226 27 646 28 497 29 052 29 859 31 308 33 403 35 264 37 078 38 457 40 405

Základní školy 229 219 215 255 253 251 251 251 253 252 254

počet žáků 89 437 85 584 81 246 79 763 77 116 74 470 73 400 74 151 76 189 79 310 83 241

tab / 834.3

Žádosti o přijetí dětí do MŠ, jimž nebylo vyhověno:
[zdroj: ČSÚ, Statistické ročenky školství ]

školní rok 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

ČESKÁ REPUBLIKA 13 409 19 996 29 632 39 483 49 186 58 939 60 281

Praha 1 735 3 223 4 462 5 777 8 056 10 269 12 561

Středočeský kraj 3 804 4 543 6 737 8 631 9 600 12 112 11 106

Pozn. V počtu zamítnutých žádostí jsou zahrnuty i žádosti, které byly podány současně na několik MŠ.

tab / 834.4

Vývoj a prognóza dětí 3 – 5-letých v letech 2010–2020:
[ zdroj: Projekce obyvatelstva, ČSÚ 2014 ]

věk 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3–5 let 37 200 39 981 42 155 42 143 42 852 41 902 41 004 40 065 39 836 39 384 39 019
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zovanou a často sociálně ohroženou mládež. Domy dětí a mládeže 
se podílejí i na zajišťování vzdělávání pracovníků činných v oblas-
ti volného času dětí a mládeže. Vývoj počtu účastníků pravidelné 
i  spontánní činnosti má dlouhodobě stoupající tendenci. Tento 
trend potvrzuje opodstatnění DDM a klubů mládeže, jejichž počet 
se však ukazuje jako nedostatečný vzhledem k rozličným zájmům 
a stoupajícím potřebám mladých lidí. 

Školská ubytovací zařízení jsou domovy mládeže a  inter-
náty, která zajišťují dětem, žákům a studentům podle věku uby-
tování, stravování a případné zájmové činnosti. Na území Prahy 
je provozováno 22 domovů mládeže a  13 internátů, s  celkovou 
kapacitou 3178 lůžek, v roce 2012–13 byla průměrná naplněnost 
těchto zařízení 80%.

Zařízení ústavní a ochranné výchovy zajišťují dětem a mlá-
deži zpravidla ve věku 3–18 let v  zájmu jejich zdravého vývoje, 
řádné výchovy a vzdělávání náhradní výchovnou péči na základě 
rozhodnutí soudu. U některých těchto zařízení jsou zřízeny i ško-
ly, které poskytují dětem odpovídající vzdělání. Mezi tato zaříze-
ní se řadí dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické 
ústavy a  výchovné ústavy. Ve školním roce 2012/2013 fungova-
lo v hl. m. Praze celkem 9 takovýchto zařízení: 3 dětské domovy 
(z toho 2 zřizovala hl. m. Praha, 1 domov měl soukromého zřizova-
tele), a zařízení zřizovaná MŠMT: 4 diagnostické ústavy, 1 dětský 
domov se školou a 1 výchovný ústav. Lůžková kapacita všech zaří-
zení činila celkem 415 lůžek. Průměrná naplněnost všech zařízení  
byla 85 %.

Schéma „Síť středních a vyšších odborných škol a dalších 
škol a  školských zařízení“ znázorňuje umístění jednotlivých 
typů zařízení podle adres. Patrná je převažující koncentrace 
škol nadregionálního významu do centrální oblasti města. Časté 
překrytí bodů naznačuje existenci více zařízení na jedné adrese. 

→ mapa / 834.2

Vysoké školy
Praha je dlouhodobě republikovým centrem vysokoškol-

ské vzdělanosti. Podle údajů MŠMT, stavu matriky k 20. 1. 2014, 
sídlí v  Praze celkem 32 vysokých škol z  celkového počtu 70 
v České republice a studuje zde 155 170 studentů, což představuje 
cca 42 % studentů v ČR. 

8 vysokých škol z celkového počtu 26 v České republice je 
veřejných, jedna škola je státní ze dvou státních VŠ v ČR. Dále zde 
sídlí 24 ze 45 soukromých vysokých škol v ČR univerzitního i neu-
niverzitního typu. Na pražských školách studuje více než 150 tisíc 
studentů, což představuje 39 % celkového počtu vysokoškolských 
studentů v ČR (33 % z počtu veřejných VŠ a téměř 74 % v případě 
soukromých VŠ).  → mapa / 834.3

Ze srovnání s  evropskými městy o  srovnatelné velikosti 
1‚2–1‚7 mil obyvatel lze odvodit, že vysokoškolské prostředí v Praze 
se přiblížilo evropským městům. Rovněž je zřejmé, že relativně vy-
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soký počet škol (tj. soukromých) je znakem neusazeného systému, 
který se bude pravděpodobně dále vyvíjet. → tab / 834.6

Vývoj vysokoškolského vzdělávání překonal dlouhodobou 
prognózu z počátku 90.  let. Počty studentů jak v České republi-
ce, tak v  Praze vykazovaly dlouhodobě meziroční nárůst v  řádu 
jednotek procent, mezi roky 2005 a 2010 se počet studentů v ČR 
i v Praze zvýšil o 20 %. Tempo nárůstu se ale od roku 2009 snižu-
je. Z celorepublikových dat je zřejmé, že expanze vysokoškolské-
ho sektoru skončila cca v roce 2010 a od té doby počet vysoko-
školských studentů v ČR mírně klesá; o Praze to však neplatí, zde 
počty studentů nadále mírně stoupají. Mění se také poměr počtu 
studentů veřejných a soukromých vysokých škol – v roce 2003 to 
bylo 11: 1, v roce 2010 byl poměr 2‚6: 1 a hned rok poté je poměr 
3:1; neboť počet studentů soukromých vysokých škol po strmém 
nárůstu začal klesat, zatímco počet studentů veřejných škol po 
vrcholu v  letech 2008–2009 a  mírném poklesu v  následujících 
letech opět roste. 

Přitom se neustále zvyšuje počet zahraničních studentů; 
za posledních 10 let se jejich počet zosminásobil (více než 8000 
zahraničních studentů studovalo v roce 2012/13). → tab / 834.7

Systém veřejného vysokého školství stejně jako před 
desetiletími charakterizuje rozdrobenost jednotlivých vysoko-
školských zařízení (zejména těch největších škol – UK a ČVUT), 
stísněné územní a  nedostatečné prostorové podmínky, velmi 
často nedobrý technický stav objektů a zastaralé a nedostačující 
vybavení. Školy se dosud plně nevyrovnaly se skutečností, že se 
během několika let téměř zdvojnásobil počet studentů při prak-
ticky nezměněném stavebním fondu. Školy, převážně finančně 
závislé na výši státního příspěvku, dosud nedokázaly adekvátně 
reagovat. Dosud se nepodařilo změnit vysokoškolský zákon, kte-
rý by otevřel cestu efektivnějšímu způsobu financování, který by 
umožnil nejen kvalitnější výuku, ale i  stavební rozvoj podle po-
třeb. Stavební aktivita vysokých škol se v  Praze soustřeďuje na 
částečné modernizace a rekonstrukce vlastních areálů, případně 
na dílčí dostavby. → tab / 834.8

Většina veřejných vysokých škol je umístěna v centru měs-
ta a ve vnitřním městě; největší koncentrace je v centru a v Praze 
6  – Dejvicích. Z  velkých škol výjimku tvoří Česká zemědělská 
univerzita, jediný pražský skutečný kampus, který vznikl mimo 
centrální část města. Přítomnost vysokých škol v centru města jim 
přináší nepopiratelné výhody v  integraci s ostatními městotvor-
nými zařízeními a funkcemi a je pro jejich společenský život ne-
spornou cennou devizou, zároveň vysokoškolský živel představu-
je významný prvek společenského i ekonomického života centra 
města. 

Největší podíl studentů má tradičně Univerzita Karlova 
s více než 48 tisíci v roce 2011/12, řádově o polovinu méně pak je 
trojice přibližně stejně velkých veřejných škol Českého vysokého 
učení technického, České zemědělské univerzity a  Vysoké školy 
ekonomické. Vývoj počtu studentů ukazuje tabulka. Za posledních 

5 let UK zaznamenala zvýšení cca o 5 %; počet studentů ČVUT je 
téměř stabilní – poklesl o 6 %; VŠE narostla o 13 %, nejvíce však 
narostla ČZU – o 47 %. 

Univerzita Karlova zažívá nejmarkantnější problémy způ-
sobené rozdrobeností školy do historických objektů a  prostoro-
vým nevyrovnáním se s nárůstem studentů. Dlouhodobá prognóza 
univerzity vychází z  mírně optimistického předpokladu nárůstu 
počtu studentů o  cca 10%, avšak dokládá velmi razantní potře-
bu 100% zvětšení prostorových kapacit univerzity ne proto, že by 
očekávala více studentů, ale proto, aby bylo dosaženo přijatelné-
ho prostorového standardu a  aby byla schopna zajistit důstojné 
prostorové podmínky a v důsledku toho zvýšit i efektivitu studia. 

Dlouhodobé investiční záměry univerzity nadále počítají 
s  vybudováním tzv.  minikampusů v  rozvojových nebo transfor-
mačních územích Prahy ne proto, že by se snad chtěla vystěhovat 
z  jednotlivých dílčích lokací v centru, ale proto, aby zvětšila své 
stávající a budoucí prostorové podmínky. Celkově se jedná o řádo-
vě desítky hektarů pozemků. → tab / 834.9

Kromě dostavby areálu v Praze 7 a 8 na Pelc-Tyrolce a při-
praveného záměru na dostavbu kampusu Albertov trvá zájem 
na výstavbu v Praze 5 Jinonicích, v Praze 15 Hostivaři, v Praze 7 
v  Holešovicích-Bubnech tj.  na pozemcích, které sice univerzita 
ve svém vlastnictví nemá, ale které jí jsou rezervovány v  územ-
ním plánu SÚ hl. m. Prahy pomocí funkčních ploch a  veřejně 
prospěšných staveb, celkem jde cca o 20 ha pozemků. Univerzita 
projevovala zájem i  rozsáhlé výhledové rozvojové území v  rám-

Školství a vzdělávání – územní průmět 

Historické centrum města
Mateřské a  základní školy jsou v  historickém centru města 

v absolutní většině součástí městské struktury, intergrované do ob-
jektů a jako samostatná zařízení existují velmi sporadicky. S tím sou-
visí i skutečnost, že jejich vybavení, které sestává pouze z objektu, 
a  zázemí pro pobyt a  tělovýchovu na volném vzduchu nejsou buď 
vůbec žádná, nebo minimální v rámci dvorních prostor uvnitř bloku. 
Základních škol je v historickém centru cca 15, mateřských škol asi 
12. V poměru k počtu bydlících obyvatel je síť i kapacita dostatečná.

Střední školy jsou v historickém centru zastoupeny ve velké 
koncentraci. Celkem 30 středních škol, 4 konzervatoře, 15 vyšších 
odborných škol. Školy jsou také většinou součástí smíšené městské 
struktury. Stejně jako pro základní školy platí, že jsou velmi omezeně 
vybaveny pro pobyt a tělovýchovu na volném vzduchu. Současně ne-
mají žádnou nebo jen velmi omezenou možnost modernizace a stan-
dardizace vybavení a dalšího rozvoje podle potřeby. Pro tyto školy, 
které vesměs mají celoměstský význam, je však cenná jejich přítom-
nost v  centru města s  vynikající dostupností ze všech částí města. 
Projevuje se zejména u  těch škol, které se nemohou ve své lokaci 
rozvíjet podle své potřeby, ale současně se nechtějí stěhovat z celo-
městského centra do vzdálenějších oblastí (např. konzervatoře). 

Vysoké školy  – v  historickém centru má sídlo téměř celá 
největší česká vysoká škola Univerzita Karlova, významně je zastou-
peno ČVUT, vysoké umělecké školy a  asi 5 soukromých vysokých 

ci tzv.  východního města v  prostoru mezi Dubčí a  Běchovicemi 
(cca (30 ha) za podmínky přivedení kapacitní kolejové dopravy, 
další plochy na plošině Dívčích Hradů (cca 14 ha) a  lokalitu při 
nemocnici v Motole (cca 7 ha). Za zmínku stojí zveřejněný záměr 
Univerzity Karlovy na zisk a následnou rekonstrukci objektu areá-
lu Invalidovny v Praze 8-Karlíně.

Soukromé vysoké školy jsou povinny si zajistit finanční 
prostředky na svou existenci. Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy (MŠMT) jim může poskytnout dotaci na uskutečňování 
jmenovitých studijních programů. Školy jsou většinou díky své 
relativně menší kapacitě dislokovány v jediném místě, a to v růz-
ných městských částech zejména v  pásmu kompaktního města, 
nejen v centrální oblasti města. Často to jsou objekty zrušených 
mateřských či základních škol nebo jakékoli adaptované prostory, 
v  posledních letech se silnějším školám podařilo získat důstoj-
nější lokace – jmenovitě Bankovní institut, Vysoká škola finanční 
a správní atd.

Ubytování vysokoškolských studentů 
Pro celkový počet cca 155 tisíc vysokoškolských studentů 

v Praze disponují vysoké školy celkovou kapacitou kolejí necelých 
29 200 lůžek ve 13 lůžkových zařízeních. Více o ubytování studen-
tů viz kapitola 826 – Ubytování. Závěr – deficit je zřejmý, ale nelze 
jej lokalizovat. 

tab / 834.5

Počet středních a vyšších odborných škol, žáků a studentů SŠ a VOŠ v období 2004–2014
[Zdroj: MŠMT, Vývojová ročenka školství, Statistická ročenka školství 2013/2014 – výkonové ukazatele]

počet skol 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Střední školy celkem 231 240 204 200 204 202 200 196 193 193

počet žáků 78 276 77 634 77 066 76 078 74 799 73 622 70 583 67 213 64 389 62 309

Střední vzdělávání – obory gymnázií 61 63 66 67 71 72 68 68 69 69

počet žáků 23 380 23 779 24 307 24 550 24 481 24 331 23 647 23 450 23 174 22 928

Střední vzdělávání – obory odborného vzdělávání 165 173 142 138 138 135 137 133 131 131

počet žáků 44 877 44 229 43 794 42 652 41 731 41 060 38 936 36 672 34 435 35 607

Konzervatoře 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8

počet žáků 1 389 1 399 1 374 1 434 1 421 1 354 1 511 1 524 1 631 1 647

Vyšší odborné školy 36 36 37 38 38 38 39 39 40 38

počet studentů 6 905 6 677 6 580 6 961 6 708 6 554 6 673 6 411 6 296 6 302

Pozn.: Počet konzervatoří a jejich žáků se sleduje od školního roku 2005/2006 v důsledku změny metodiky – v předchozích letech byly zahrnuty do středních odborných škol. Střední vzdělávání – obory odborného vzdělávání  –  ve 

školním roce 2003/04 až 2005/06 jsou školy započteny podle počtu jednotlivých pracovišť, od školního roku 2006/07 je uveden počet škol, resp. právních subjektů bez ohledu na počet jejich pracovišť.
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škol. Kromě koncentrovaných lokalit na Novém Městě – Albertově, 
na Starém Městě v Celetné ulici – Ovocný trh a na Novém Městě na 
Karlově náměstí – Resslově ulici jsou školy a jejich zařízení víceméně 
rozdrobeny v městské struktuře. Přítomnost vysokých škol v centru 
města je dána historicky a je cenným příspěvkem k jeho polyfunkč-
nosti a  k  oživení. Rozdrobenost škol, zejména Univerzity Karlovy, 
sice klade zvýšené nároky na organizaci, provoz i dopravní obsluhu, 
avšak přítomnost v centru města tyto nedostatky převažuje, i když 
podmínky pro rozvoj nebo výraznější dostavby za účelem prosté 
modernizace jsou velice omezené z důvodů prostorových možností 
a limitů vyplývajících z Památkové rezervace v hlavním městě Praze. 

Lokalita Nové Město – Albertov, kde lékařské fakulty pro-
růstají s  areálem Všeobecné fakultní nemocnice, je největším 
soustředěním vysokoškolských funkcí v  celoměstském centru 
města. Obsahuje rovněž omezenou rezervu pro rozvoj Univerzity 
Karlovy pro novou výstavbu, která je spojená s demolicemi a vý-
raznou rekonstrukcí některých objektů. Připravovaný projekt 
s požadovaným objemem kapacit se musel vypořádat s požadav-
ky na zeleň v územním plánu, s požadavky památkářů, i s mírou 
využití území. Rezerva na Albertově je však kapkou v moři celko-
vých potřeb univerzity. 

Město
Síť mateřských a základních škol je ve městě převážně rov-

noměrná a je rozmístěna ve vazbě na obytnou zástavbu v přijatel-
ných docházkových vzdálenostech. Určité dílčí disproporce vznik-
ly v  procesu optimalizace škol, kdy některé městské části zrušily 
vybrané školy. Nevratné rušení (prodej) se týkalo zejména mateř-
ských škol. Městské části Praha 2, 5 a 6 patří k těm, kde v roce 2013 
byla naplněnost mateřských škol téměř 100% a území spádových 
obvodů Prahy 7, 6 a 8 patří k územím s vysokým poměrem zamít-
nutých žádostí o přijetí do mateřské školy k počtu umístěných dětí.

Optimalizace základních škol probíhala zejména slučo-
váním administrativy, fyzickým rušením škol jen výjimečně. 
Uvolněné prostory základních škol byly převážně pronajaty subjek-
tům sekundárního školství, což umožnilo rozšířit střední školství 
na sídliště, na kterých pro ně v době výstavby sídlišť nebylo místo.

Mateřské a  základní školy v  historické zástavbě vnitřního 
města jsou většinou součástí smíšené městské struktury, s minimál-
ními samostatně vymezenými plochami pro objekty a s minimálními 
prostory pro pobyt a tělovýchovu na volném vzduchu, obdobně jako 
v historickém centru. Městské části často stojí před základním dile-
matem – rekonstruovat stávající historickou budovu, která nikdy ne-
může získat všechnu potřebnou vybavenost odpovídající standardu 
21. století, nebo se snažit o výstavbu úplně nového zařízení. Daleko 
vyšší podíl samostatných ploch zaujímají mateřské i základní školy 
ve vnějších částech města na sídlištích, kde byly pro školy a školská 
zařízení vymezeny dostatečně komfortní plošné areály. 
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800 Na území města je umístěno nejvíce škol středního a vyšší-
ho odborného školství. Celkově je lépe středními a vyššími odbor-
nými školami vybaven pravý břeh Vltavy než břeh levý; nejmen-
ší nabídka je v oblasti západní a  jihozápadní, kde na Barrandově 
není žádná střední škola, v Řepích je pouze 1 a v celém prostoru 
Jihozápadního Města 2. Uvolněním kapacit ve školách na sídliš-
tích města se vytvořil prostor pro vznikající soukromé střední nebo 
vyšší odborné školství i v těchto částech města, takže v současném 
stavu se rozmístění středního školství na celém území města jeví 
vyváženější než v období do 90. let minulého století. Přesto platí, 
že nejmenší nabídka středních a vyšších odborných škol je na okra-
jových sídlištích města. 

Disproporce vybavenosti vnitřních historických čtvrtí města 
a velkých sídlišť na jeho okraji by měla být vyrovnána umožněním 
nové výstavby středních škol. Současně platný územní plán plochy 
vymezil (částečně na soukromých pozemcích) a  jsou pod velkým 
tlakem na změnu územního plánu na jiné funkční využití (např. na 
Barrandově, v Praze 12, v Praze 5). Územní rezerva pro střední ško-
lu v Letňanech se již stala bezcennou díky probíhající investiční vý-
stavbě v okolí. Jihozápadní Město mělo územní rezervy dvě, z nichž 
jednu již ztratilo pro jiné funkce občanské vybavenosti; druhá byla 
předmětem investorského zájmu pro výstavbu dokonce tří subjektů 
škol, které připravovaly své projekty. Pro možnost vyrovnání nabíd-
ky středního a vyššího odborného školství zejména ve vnějším měs-
tě je důležité, aby rezervy pro veřejnou vybavenost nebyly ztraceny.

Zařízení veřejných vysokých škol jsou na území města vně 
historické centrum významně zastoupena nejvíce v  Dejvicích, a  to 
v  bezprostřední vazbě na centrum; významnější soustředění jsou 
pak na Pelc-Tyrolce, v  Hostivaři a  na pomezí Kunratic a  Chodova. 
Dislokace škol znamená časté přejíždění studentů za výukou, uby-
továním a  sportováním  – největší vzdálenosti musí překonávat 
studenti Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), největší 
rozdrobenost má Univerzita Karlova (UK). Přítomnost vysokých škol 
v živém organismu města je však cenným článkem polyfunkčnosti 

území a umožňuje školám a studentům využívat řadu integrovaných 
služeb. Důležitá je poloha areálů ve vazbě na kapacitní prostřed-
ky hromadné dopravy, anebo přímá fyzická blízkost centra města. 
Přítomnost škol ve městě je však zároveň většinou limitem jejich 
územního rozvoje, nedovolující se přizpůsobit stavu posledních de-
seti let, kdy se výrazně zvýšil počet studentů a současně se znásobily 
se prostorové potřeby. Rozvoj škol v rámci města je omezen na rekon-
strukce a dílčí dostavby. Potenciál rozvoje vysokého školství uvnitř 
města je skrytý v potenciálu rozvoje přestavbových ploch. 

Univerzita Karlova. V trojské kotlině v lokalitě Pelc Tyrolka 
je umístěn minikampus UK s podílem kapacit VŠCHT. Pelc Tyrolka 
je nedokončený areál, územně je dlouhodobě připravováno jeho 
dokončení – zvýšení ubytovací kapacity, výstavba objektů pro výu-
ku, vědu a výzkum a výstavba polyfunkčního sportovního zázemí. 
Územně plánovací podklady lokality odhalily kapacitní problémy 
a konflikty se stavbou Městského okruhu, která nepříznivě ovlivňu-
je koncepci vysokoškolského areálu. → obr / 834.2

Neúplné jádro plánovaného kampusu UK je situováno 
v  Jinonicích. Lokalita Dívčí hrady je dlouhodobě rezervovaná pro 
Karlovu univerzitu, která zde plánuje umístění kampusu pro cca 10 
000 studentů. Lokalita je strategickou městskou lokalitou, má přímou 
vazbu na metro a jedinečné přírodní zázemí. V urbanistické studii, kte-
rá prověřovala možnosti území, se podařilo umístit však jen cca 6 000 
studentů. Z toho vyplývá nutnost buď zásadním způsobem změnit re-
gulační zásady výstavby v území, anebo rozšířit rozvojové možnosti.

V Praze 15 je velký ubytovací a sportovní komplex Univerzity 
Karlovy, na který UK zamýšlí navázat výstavbou minikampusu pro 
cca 4 600 studentů denního studia s minimální čistou užitkovou 
plochou 50 tis. m2 pro výuku, vědu a výzkum. Rozvojové zájmy uni-
verzity Karlovy se týkají také výstavby minikampusu v blízkosti 2. 
LF UK v Motol. Areál Fakulty tělesné výchovy a sportu (FTVS) UK 
ve Vokovicích je postupně dostavován – chybějící sportoviště jsou 
pronajímána, bohužel z nedostatku jiných možností v nevhodných 
dislokacích. Dosud neprověřenou možností je zvýšení sportovně
-rekreačního potenciálu Dolní Šárky v  okolí přehrady Džbán pro 
potřeby FTVS a veřejnosti. 

Univerzita Karlova požaduje prověřit ve městě další mož-
nosti pro rozvoj, ať už formou výstavby nových objektů nebo rekon-
strukcí stávajících. Kvůli předpokládané lepší finanční dostupnosti 
upřednostňuje objekty a  pozemky ve veřejném vlastnictví (státu, 
města, městských částí). Veřejně byl deklarován zájem univerzity na 
získání areálu Invalidovny v Praze 8 – Karlíně. Otevřenou možností 
je výstavba v rámci transformačního území Holešovice – Bubny. 

Ostatní veřejné vysoké školy – mají významné zastoupení se-
verozápadní oblasti města na levém břehu Vltavy. V porovnání s měs-
tem jde o největší koncentrace výukových a ubytovacích kapacit. Jde 
zejména o výukový areál Českého vysokého učení technického (ČVUT) 
a VŠCHT v Dejvicích a ubytovací areál ČVUT na Strahově, menší areály 
UK a VŠE jsou ve Vokovicích. Areály ČVUT v Dejvicích a Břevnově jsou 
výjimečné svou blízkostí k historickému centru, areál v Dejvicích na-

tab / 834.6

Srovnání Prahy s městy EU:
[ Zdroj:URM 2011 ]

Město EU Počet vysokých škol Počet studentů

Praha 32 90 100

Budapešť 37 106 800

Milán 7 160 000

Mnichov 13 88 200

Varšava 75 285 400

Vídeň 6 135 000

tab / 834.7

Dlouhodobý vývoj počtu studentů: 
[ Zdroj:URM 2012 ]

1993/94 
 (před 20 lety)

Dlouhodobá prognóza
1996/97–2000 
(vydání Úp)

2002/03
 (před 10 lety)

2010/11 
(současný stav)

Počet studentů VŠ  
v Praze

58 500 120 000 66 000 89 600 150 000

tab / 834.8

Počet studentů veřejných a soukromých vysokých škol v Praze (celkem a největší) 
[ Zdroj: ČSÚ - Statistické ročenky hl. m. Prahy 2005 až 2011, MŠMT – stav matriky (2011–2012) ]

 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Veřejné vysoké školy – 
celkem

104 627 109 221 106 431 108 082 111 911 108 695 111 572 117 212

Soukromé vysoké 
školy – celkem

13 766 18 334 22 085 28 825 37 250 41 135 42 464 37 831

z toho – největší 
veřejné

 

Univerzita Karlova 47 257 44260 46 101 45758 48054 44 500 45 133 48 487

České vysoké učení 
technické

22 942 23 419 22 747 21973 20 806 20 913 21 785 21 401

Vysoká škola  
ekonomická

16021 15451 16012 17278 18397 17 369 17 918 18 152

Česká zemědělská 
univerzita

12647 13775 15650 16988 18712 19 990 20 877 22 888

Vysoká škola 
chemicko-technologická

3 780 3 730 3 973 3 858 3 817 3 731 3 647 4 084

z toho – největší 
soukromé

 

Univerzita  
J. A. Komenského

2 701 4 219 5 224 6 792 8 404 10 311 11 347 8 055

Metropolitní  
univerzita Praha

615 944 1 355 2 745 4 345 5 174 5 680 5 723

Bankovní institut 
vysoká škola

2 074 2 853 3 756 4 834 6 391 5 631 5 230 3 708

Vysoká škola finanční  
a správní v Praze

2 800 3 466 4183 4 731 5 272 4 201 4 219 5 003

Vysoká škola obchod-
ní v Praze

621  867   2 847 3 057 3 254
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víc má vazbu na metro. Kromě toho je v oblasti několik menších uby-
tovacích lokalit a sportovních areálů vysokých škol ČVUT a UK. Areál 
v  Dejvicích je v  prolukách postupně dostavován. Významná územní 
rezerva pro vysoké školy byla v rámci plánované dostavby Vítězného 
náměstí, v průběhu investorské přípravy projektu se však podíl vyso-
kých škol výrazně snížil. Významnou přeměnu čekal ubytovací areál 
ČVUT na Strahově, kde je dlouhodobě připraven plán modernizace 
a rekonstrukce kolejí; území je však součástí tzv. Velkého rozvojového 
území Strahov v  územním plánu hl. m. Prahy, což v  praxi znamená 
stavební uzávěru do doby, než se podaří zpracovat a přijmout novou 
koncepci transformace celého souvisejícího území. → obr / 834.1

V Praze 3 je doménou Vysoká škola ekonomická (VŠE), kde 
na dolním Žižkově je výukový areál a na Jarově rozsáhlý ubytovací 
komplex. Rozvoj VŠE na Žižkově je v podstatě vyčerpán.. 

Neúplný kampus VŠCHT s  podílem kapacit VŠE se nalézá 
v Kunraticích. Areál je rozvolněného charakteru s vnitřními rezervami, 
rozvoj je připravován v bližším i dlouhodobém horizontu – dostavba 
ubytovacích a výukových kapacit a rekonstrukce sportovního zázemí. 

Soukromé vysoké školy jsou rozsahem relativně malé; na-
lezneme je v  různých částech území města. Problémy těchto škol 
jsou způsobeny náhodně získanými lokacemi bez dobrých vazeb, 
hledáním větších a  výhodnějších prostor a  stěhováním z  důvodu 
nemožnosti rozvoje v původním místě.

KraJina
Vybavenost okrajových částí Prahy základními a mateřský-

mi školami je nesourodá. Větší městské části disponují vlastními 
mateřskými a základními školami, které pokrývají potřebu vlastní-
ho území a zároveň slouží sousedním obcím za hranicí Prahy (ze-
jména Čakovice, Vinoř, Horní Počernice, Újezd nad Lesy, Uhříněves, 
Zbraslav, Radotín, Řeporyje, Slivenec, Nebušice, Suchdol atd.); spá-
dují k nim i menší přidružené obce. Kapacitní situace je však kvůli 
pokračující suburbanizaci napjatá. 

Naplněnost mateřských škol je ve většině městských částí ob-
lasti krajiny 100%. Řada městských částí (Přední Kopanina, Křeslice, 
Benice, Královice, a  Nedvězí) nemá žádnou mateřskou ani základní 
školu; Březiněves, Lochkov a  Újezd mají jen mateřskou školu; dal-

ší městské části mají jen 1.  stupeň základní školy (Dolní Měcholupy, 
Koloděje, Kolovraty, Šeberov, Štěrboholy, Troja a Zličín), ačkoli již obyt-
ná výstavba vzrůstá natolik, že by vlastní kompletní škola a zejména 
mateřská škola byly využity. Nejvyšší poměr zamítnutých žádostí o při-
jetí do mateřské školy k  počtu umístěných dětí mají správní obvody 
Prahy 9, 18, 20 a 21, dále potom správní obvody Prahy 7, 6, 8, 16, 19 
a 22. Tento stav přispívá k nárůstu automobilové dopravy, neboť velká 
část rodičů preferuje transport dítěte vlastním autem před MHD. 

Školy jsou většinou součástí historické struktury původních 
obcí, s minimálními samostatně vymezenými plochami pro objekty 
a s omezenými prostory pro pobyt a tělovýchovu na volném vzdu-
chu. Některé z  nich však jsou v  mezích možností relativně velmi 
dobře vybaveny včetně venkovních tělovýchovných ploch. Výjimku 
tvoří školy v novodobé zástavbě (Újezd nad Lesy, Horní Počernice), 
které mají charakter škol na sídlišti. V Nebušicích se velmi výrazně 
plošně projevuje areál mezinárodní školy, jde o zařízení celoměst-
ského a regionálního významu. 

Střední a  vyšší odborné školství je v  krajinné části města 
zastoupeno jen výjimečně v Horních Počernicích (3 školy) a dále 
v Satalicích, Kbelích, Klánovicích, Radotíně a ve Velké Chuchli. 

Vysoké školství je v  krajinné části města zastoupeno jedi-
ným areálem České zemědělské univerzity (ČZU) na severozá-
padě v  Suchdole a  lokálním zařízením školy Palestra v  Praze 14. 
Areál ČZU je jediným plnohodnotným vysokoškolským kampu-
sem v Praze se všemi složkami ubytování, výuky, vědy a výzkumu 
a sportovní základny. Zdvojnásobení počtu studentů v posledních 
letech způsobuje kapacitní problémy. Velkorysé založení kampusu 
má určité vnitřní územní rezervy pro rozvoj, avšak s rizikem poško-
zení původního urbanistického principu.

Celkové rozložení škol a  školských zařízení v  hl. m. Praze 
ve vztahu k osídlení dobře ilustruje Schéma Rozložení škol a škol-
ských zařízení pro vzdělání a  výchovu ve vztahu k  hustotě osíd-
lení. Schéma zjednodušenou formou znázorňuje pouze 2 skupiny 
zařízení, v první z nich to jsou zařízení pro preprimární a primár-
ní školství, pro které je důležitá dostupnost v docházkové vzdále-
nosti a  ve druhé skupině slučuje zařízení nadmístního významu. 
(Vysokoškolská zařízení jsou záměrně vynechána.) → mapa / 834.4

Celkový rozsah samostatných ploch pro předškolní a  zá-
kladní vzdělávání podle průzkumu současného stavu využití území 
v roce 2013 činil cca 390 ha, tj. 0‚8 % z rozlohy celého města; pro 
střední vzdělávání, vyšší odborné a speciální vzdělávání a ostatní 
školská zařízení cca 250 ha, tj. 0‚5 % z rozlohy celého města; pro 
vysokoškolská zařízení celkem cca 80 ha, tj. 0‚16 % z rozlohy celé-
ho města. Další školská zařízení jsou součástí polyfunkčních ploch 
občanského vybavení, tento podíl však nelze vyčíslit.

Vývoj od r. 2012
Spolu se zvyšujícím se nárůstem počtu dětí v  mateřských 

školách se také zvyšuje počet nepřijatých dětí. Většina mateřských 
škol byla nucena žádat o výjimku kvůli zvýšení počtu dětí ve tří-
dě. Zastavil se pokles počtu žáků v základním školství a od škol-
ního roku 2010/11 počet žáků stoupá, mezi školními roky 2012/13 
a 2013/14 se zvýšil o téměř 4 000 žáků. Pokles studentů ve střed-
ním školství nadále pokračuje. 

Po určité stagnaci v nárůstu počtu studentů veřejných vy-
sokých škol došlo opět k mírnému nárůstu počtu studentů, zatím-
co soukromé vysoké školy zaznamenaly spíše pokles. Je zřejmé, že 
veřejné vysoké školy se konzolidují a získávají opětovnou důvěru.

Trendy školství a vzdělávání
Podle demografi cké prognózy ČSÚ trend zvyšování počtu 

dětí ve věku předškolní docházky nebude od roku 2015 pokračovat. 
Pokračování v optimalizaci základních škol se již neočekává.

V  oblasti středního školství bude pokračovat optimalizace 
sítě škol, spojená s podporou rozvoje celoživotního vzdělávání, zvy-
šování kvality a profesionality výuky společně s modernizací škol 
a zlepšováním pracovních podmínek pedagogických pracovníků. 

V oblasti středního a vyššího odborného školství dojde k do-
plňování sítě škol vysoce specializovanými soukromými školami 
a ke stěhování stávajících dobře prosperujících škol do prostorově 

výhodnějších objektů. Rovněž lze očekávat zvyšování nároků škol 
na ubytování studentů a pedagogických pracovníků, včetně budo-
vání vlastního zázemí.

Nadále se bude zvyšovat potřeba profesí vyžadujících vzdě-
lání vysokoškolské, avšak v cílené struktuře a se zvýšenou přípra-
vou ke vstupu do praxe vč. fi nanční gramotnosti; středoškolské 
vzdělání ukončené maturitní zkouškou se rovněž uplatní více obo-
rově diferencované. 

Očekává se rozvoj spolupráce, mobility a výměny zkušenos-
tí se zahraničními univerzitami, zejména v rámci EU. Zvýší se podíl 
zahraničních studentů vysokých škol. Struktura soukromých vyso-
kých škol se bude stabilizovat.

tab / 834.9

Neofi ciální prognóza Univerzity Karlovy
[Zdroj: UK-Podklady pro studentskou soutěž vize UK 2030 ]

Prognoza UK Zaměstnanci
Studenti – 
prezenční 

Počet osob
Plochy užitkové 

čisté (PUČ)
PUČ/stud.

stav 2010 5 525 36 488 42 013 202 148 5,54

Prognoza 2030 6 060 40 500 46 560 414 170 10,23

tj. nárůst v % 110 % 111 % 111 % 205 % 186 %

obr / 843.1    

obr / 843.2    
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835 ―  Posvátná místa  
a místa kultu  
(Duchovní správa)

Česká republika je v evropském kontextu vnímána jako 
země s převažujícím ateistickým přístupem k duchovnímu životu. 
Přesto jen na území Prahy se nachází více než 180 jedinečných 
církevních staveb, které zde vznikaly po staletí -  kláštery, kostely, 
synagógy, budovy proboštství a děkanství, církevní sbory, fary, se-
mináře, kaple a kapličky, poutní místa, boží muka.

Podle SLBD 2011 se k náboženské víře v ČR přihlásilo 
celkem 2 168 952 osob, což představuje pouhou pětinu obyvatel 
ČR.  Ze sčítání vyplynulo, že největšími církvemi v ČR jsou  Církev 
římskokatolická (1,1 mil osob), Českobratrská církev evangelická 
(52  tis.) a Církev čsl. husitská (39 tis.). K dalším početnějším círk-
vím patří Pravoslavná církev v českých zemích, ke které se v roce 
2011 přihlásilo 20,5 tis. osob. Hranici deseti tisíc věřících překroči-
ly ještě Náboženská společnost Svědkové Jehovovi (13 tis.) a Církev 
bratrská (11 tis.). 

Ve srovnání největších českých krajů patří  Praha ke krajům 
s nižším % věřících obyvatel, méně věřících obyvatel vykazuje jen 
Středočeský kraj a kraj Ústecký. Vzhledem  k podílu věřících obyva-
tel v rámci celé ČR, je podíl věřících obyvatel v Praze podobný, před-
stavuje také cca pětinu obyvatel Prahy. → OBR / 835.1 → TAB / 835.1

Sakrální stavby jako historicky významné objekty jsou ne-
odmyslitelnou součástí sídel i jejich urbanistické struktury, neboť 
jsou i pamětí historického vývoje osídlení a společnosti jako takové. 
Téměř každá obec byla historicky postavena a rozvíjela se kolem 
kostela nebo kláštera. Tyto stavby jsou dnes často v ohrožení, a to 
nejen zanedbáním údržby nebo dokonce demolicemi, ale též vol-
bou jiného nevhodného využití či znehodnocením jejich výtvarné-
ho a prostorového působení v území necitlivými stavebními zámě-
ry v jejich bezprostředním okolí.

Sakrální stavby přestavují nejen historický odkaz genera-
cí našich předků, ale i v moderní době pro každou vyspělou spo-
lečnost významná duchovní centra. Jednoznačně nejčetněji jsou 
v Praze zastoupeny kostely, a to především katolické, což vyplývá 
ze středoevropské religiózní tradice. Najdeme zde katolické kostely 
románské, gotické, barokní, ale i zcela novodobé. Mezi nejznámější 
patří Chrám sv Víta, Václava a  Vojtěcha na Pražském hradě, kos-
tel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z  Poděbrad, kostel 
Narození Páně na Loretánském náměstí, kostel Panny Marie před 
Týnem na Staroměstském náměstí. V Praze je i několik unikátních 
evangelických kostelů, např. kostel sv. Klimenta na Novém Městě, 
střešovický evangelický kostel na náměstí Před bateriemi či kostel 
U  Jákobova žebříku v  ulici U  školské zahrady. Zajímavé jsou kos-

tely církve Českobratrské např. Českobratrský kostel v Braníku na 
úpatí Branické skály, kostel v Praze 8, v ulici U pošty či bezbariéro-
vý kostel na Vinohradech. V Praze najdeme i pravoslavné kostely 
např. Pravoslavný chrám sv.  Cyrila a  Metoděje na Novém Městě, 
Uspenskij chrám v ulici Jana Želivského na Žižkově. Kostely náleží 
v Praze mezi nejvyhledávanější turistické cíle.

V období středověku a raného novověku představovaly klí-
čové místo duchovního života kláštery. Na území Prahy je několik 
ojedinělých klášterů např. na Novém Městě Emauzský klášter ve 
Vyšehradské ulici a klášter františkánů na Jungmannově náměstí, 
na Starém Městě Anežský klášter, na Hradčanech klášter kapucí-
nů na Loretánském náměstí a Premonstrátský klášter na Strahově, 
v Břevnově Břevnovský klášter v Markétské ulici, který je nejstar-
ším českým mužským klášterem založeným roku 993 knížetem 
Boleslavem II.

Mezi významné sakrální památky patří i středověké román-
ské rotundy  – rotunda sv.  Kříže v  ulici Karolíny Světlé, rotunda 
sv. Longina v ulici Na rybníčku, rotunda sv. Martina v ulici V pev-
nosti na Vyšehradě. 

Připomínkou života významné židovské komunity, která 
se v Praze usazovala již v průběhu 12. století, především v oblasti 
dnešního Josefova, jsou synagogy. Z  této doby se dodnes uchova-
la Staronová synagoga patřící k  nejstarším církevním památkám 
na území Prahy. Z  15.  stol. pochází gotická Pinkasova synagoga 
a v 19. stol. byly postaveny další synagogy, Španělská synagoga na 
Novém Městě, Jubilejní synagoga či Smíchovská synagoga.

Vedle sakrálních staveb najdeme v Praze i několik křížových 
cest, např. v kostele Panny Marie Královny Míru ve Lhotce, kde se 
nachází křížová cesta ve výtvarné podobě, na Petříně ve formě cesty 
s řadou kaplí a božích muk. 

Ze schématu Rozložení církevních staveb a areálů je patrná 
koncentrace církevních objektů na území historického centra, kde 
se významně podílejí na vytvoření genia loci Památkové rezervace 
v hlavním městě Praze. V centru jsou dnes některé kostely, kláštery, 
podobně jako paláce, využívány pro účely divadelní, koncertní či 
výstavní. → mapa / 835.1

Církevní objekty většinou chybí v novodobé sídlištní zástav-
bě, kde pro společenský život byla stavěna kulturní centra. V posled-
ních letech byla některá sídliště touto vybaveností doplněna. Byla 
postavena komunitní centra na Jižním Městě a ve Stodůlkách, re-
zerva pro výstavbu je vymezena na sídlišti Černý most. Nový kostel 
Neposkvrněného početí Panny Marie byl postaven ve Strašnicích, 

Ve vnější zóně jsou církevní objekty reprezentovány zejmé-
na kostely s farnostmi, které dříve byly jediným centrem veškerého 
společenského života obce.

Podle průzkumu současného stavu využití území činil v roce 
2013 celkový rozsah samostatných ploch církve 0‚8 ha, tj. 0‚08 % 
z celkové rozlohy města. 

Vývoj od r. 2012
Oblast duchovní správy je poprvé samostatně sledovanou 

oblastí vybavenosti v ÚAP 2014. Základní charakteristika této ob-
lasti je v ÚAP 2012 součástí kapitoly 2.10.4. Kultura. Oproti roku 
2012 se rozloha ploch pro církev výrazně nezměnila.

Trendy duchovní správy
Duchovní správa hraje a nadále bude hrát nezastupitelnou 

roli i v moderní společnosti. 
Příkladem může být rozhodnutí pražského arcibiskupa 

Dominika kardinála Duky, na základě kterého byly po vzoru ostat-
ních evropských zemí zřízeny k  1.  březnu 2012 Duchovní sprá-
va pro akademickou obec České zemědělské univerzity v  Praze 
a Akademická duchovní správa ČVUT. Ty nabízejí zázemí nejen vě-

řícím studentům a pedagogům, ale i těm, kteří o náboženství zatím 
mnoho neslyšeli.  

tab / 835.1

Srovnání počtu věřících v největších českých krajích a ČR (2012)
[ Zdroj: ČSÚ 2014, Náboženská víra obyvatel podle výsledků sčítání lidu 2011- 3. Územní rozložení věřících]

Vybrané ukazatele
Česká 

republika
Hlavní město 

Praha
Středočeský Jihomoravský

Moravsko-
slezský

Ústecký Jihočeský Olomoucký

Počet obyvatel 10 516 125 1 246 780 1 246 780 1 168 650 1 226 602 826 764 636 611 637 609

Věřící celkem 2 168 952 239 438 184 674 333 995 313 847 81 467 130 847 150 583

% z počtu obyvatel 20,8 18,9 14,3 28,7 26,0 10,1 20,8 24,0

obr / 835.1

Podíl věřících ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností a v Praze
[Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011] 
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841 ―  Správa

Budovy veřejné správy mezinárodního, celostátního a celo-
městského významu, jakými jsou sídlo hlavy státu, vlády, Parlamentu 
a Senátu České republiky, četná ministerstva, státní instituce, sídla 
vyslanectví, soudy, městská a obvodní zastupitelství a Magistrát hl. 
m. Prahy jsou umístěny převážně v  celoměstském centru. Území 
města je rozděleno na 57 městských částí a na 22 správních obvo-
dů, které vykonávají přenesené působnosti pro stanovené městské 
části. Městské části jsou spravovány zastupitelstvy, jejich radami 
a úřady městských částí, které jsou spolu se služebnami Městské po-
licie i Policie ČR, Hasičským záchranným sborem, obvodními soudy, 
úřady práce, finančními úřady a dalšími objekty veřejné správy roz-
místěny podle potřeby po celém území města.

Oblast veřejné správy prochází reorganizací s cílem efek-
tivněji využít budovy, zvyšují se nároky na výkon veřejné správy 
a její technické vybavení. V investiční oblasti převládají rekon-
strukce a přestavby stávajících komplexů a objektů, jakými jsou 
např. rekonstruované budovy využívané státními orgány, ob-
vodními a místní úřady, ale i např. přestavěný areál Obvodního 
státního zastupitelství v  Praze 10, rekonstruovaný Úřad měst-
ské části Praha 6 a Nejvyšší kontrolní úřad. Již v dřívějším ob-
dobí získal Magistrát hlavního města nové sídlo rekonstrukcí 
Škodova paláce v Praze 1. Byly postaveny nové Obvodní úřady 
rozvíjejících se městských částí Praha 13 a  Praha 22, dále ob-
jekty pro centrální instituce – Katastrální úřad, Český statistický 
úřad, Státní ústřední archiv aj. O nové radnici uvažují zastupite-
lé Prahy 7, Praha 8 a Praha 11. Své ústřední orgány má v Praze 
Hasičský záchranný sbor.

Negativním, resp. problematickým jevem je rozšiřování 
ploch sloužících veřejné administrativě v  důsledku přesunů 
kompetencí. Uvolněné plochy veřejné správy jsou automaticky 
zabírány institucemi, z nichž byly tyto kompetence přesunuty. 
S požadavky na větší plochy jsou také spojeny zvyšující se ná-
roky zejména vrcholové státní správy na zvyšování standardu 
užívaných prostor. Nároky na nové stavební plochy pro vrchol-
nou státní správu sice zatím nejsou uplatňovány, avšak došlo 
k  masivnímu využívání budov dříve sloužících jiným účelům, 
zejména na území vnitřního města, a s tím spojenému vytlačo-
vání trvale bydlících obyvatel, zejména z Památkové rezervace 
v hl. m. Praze. Nové nároky na plochy státní správy by mohly 
být vzneseny v případě přenesení, resp. zřízení některé z insti-
tucí EU v Praze.

Veřejná správa – územní průmět

Historické centrum 
Státní instituce využívají pro své působení prestižní a re-

prezentativní místa, především Pražský hrad na Hradčanech jako 
sídlo prezidenta a institucí souvisejících s provozem Úřadu pre-
zidenta. V katastru Hradčany je dále umístěno sídlo Ministerstva 
zahraničních věcí ČR.  Na Malé Straně jsou umístěny budovy 
Parlamentu a  Senátu ČR, velkého počtu ministerstev i  meziná-
rodních institucí, zejména zastupitelských úřadů.

V  historickém centru má své sídlo primátor Prahy, 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Magistrát hlavního města 
Prahy a další veřejné instituce. 

Soustředění správních orgánů na Malé Straně v historic-
kých objektech má za následek vytvoření monofunkční enklávy, 
jejíž život je určován pracovní dobou státních úředníků a mimo 
tuto dobu je oživována pouze turisty.

Staré Město je postiženo méně, zařízení veřejné správy 
nejsou soustředěna v  jednom místě, funkční skladba je smíše-
ná, naopak turistický ruch soustředěný kolem Staroměstského 
náměstí a  okolních ulic paralyzuje běžný chod města a  ztěžuje 
i dostupnost správních objektů.

Další zatížení historického centra města objekty veřejné 
správy se nepředpokládá, záměrem města je naopak postupné 
vymístění některých činností veřejné správy, které nejsou bez-
prostředně vázány na centrum města, do budov mimo historické 
centrum města. 

Město
Každá městská část má příslušný obvodní, městský nebo 

obecní úřad, podle policejních obvodů jsou rozmístěna obvodní 
ředitelství Policie ČR Praha.

Zatímco plochy pro veřejnou správu, které jsou vázány na 
městské části, jsou poměrně rovnoměrně rozmístěny, státní or-
gány jsou většinou umístěny v historickém centru města. Trend 
uvolňování historického centra města od celoměstských funkcí, způ-
sobený nedostatkem volných ploch pro rozvoj, přílišným soustředě-
ním úřadů a omezenou dopravní obslužností, se začíná realizovat lo-
kalizací některých institucí a úřadů do jiných částí města. Například 
vedle již dříve umístěného Celního úřadu v Praze 3, Vrchního soudu 
Praha v Praze 4 a České správy sociálního zabezpečení v Praze 5, byl 
v Praze 8 – Kobylisích postaven Katastrální úřad pro hlavní město 
Prahu i Středočeský kraj, v Praze 4 na Pankráci má své sídlo Policie 
ČR, Správa hl. m. Prahy, Městská policie má ředitelství v Praze 2 na 
Vinohradech. V  Praze 10  – Vršovicích byl přestavěn původní poli-
cejní areál na Justiční palác a rovněž do Prahy 10“Strašnic byl pře-

840    Péče o tělo místěn Český statistický úřad. Ve vnitřním městě mají sídla i některá 
ministerstva, Ministerstvo obrany v Praze 6, v Praze 7 Ministerstvo 
vnitra a v Praze 10 Ministerstvo životního prostředí. Nově byly posta-
veny radnice městských částí Praha 13 a Praha 22.

Krajina
V  sídlech v  krajině je veřejná správa zastoupena jen úřady 

městských částí a  obecními úřady. Tato oblast si udržuje venkovský 
ráz a jiná zařízení městské a státní správy nejsou zastoupena. Výjimku 
tvoří zařízení, jako je areál skladů protipovodňových zábran a odtaho-
vé parkoviště v Dubči, vlastněné Magistrátem hlavního města Prahy.

Případné rozvojové nároky je žádoucí směrovat podle význa-
mu záměrů na území v rozšířeném celoměstském centru, zejména do 
Holešovic a na Pankrác nebo na rozvojové plochy vnějšího pásma.

Vývoj od r. 2012
V období od roku 2010 nedošlo k výrazným změnám v lo-

kalizaci budov pro veřejnou správu. Objekty úřadů městských 
částí se postupně podle potřeby rekonstruují a modernizují, ná-
roky na nové budovy těchto úřadů byly většinou přehodnoceny. 
O  nové radnici uvažuje v  současnosti kromě městských částí 
Praha 7 a Praha 11 také Praha 8.

Trendy správy
V oblasti veřejné správy se nepočítá s významným rozši-

řováním vybavenosti pro státní ani městskou správu. Případné 
nároky na nové úřady městských částí a  jiné deficity této vyba-
venosti mohou být pokryty v  rámci polyfunkční zástavby měst-
ských a lokálních center, např. v Praze 4 na Pankráci, v Praze 7 
v Holešovicích nebo Praze 11 na Jižním Městě. → mapa / 841.1

842 – Ochrana obyvatelstva

Kriminalita
Ve velkých městech je obecně vyšší kriminalita než v ostatních 

částech státu. Příčinou je především vyšší anonymita obyvatel, ale také 
vyšší koncentrace příležitostí k páchání trestné činnosti (vyšší koncen-
trace movitých lidí a, turistů, obchodních center, ale také problematic-
kých jevů jako jsou např. návykové látky nebo organizovaný zločin). 
Také Praha má stejně jako srovnatelná evropská města relativně vyšší 
stupeň kriminality. Oproti městům v USA, v Latinské Americe či Africe 
je ovšem úroveň kriminality daleko menší. 

Počet evidovaných trestných činů v posledních letech prak-
ticky neustále klesá. Především z  důvodu vyhlášení prezidentské 
amnestie sice došlo k mezi roky 2012 a 2013 ke zvýšení kriminality 

o 13 %. Stále je ovšem její úroveň nižší než byla v roce 2009. Roste 
naopak objasněnost trestných činů. Přibližně 75 % zjištěných trest-
ných činů představuje majetková kriminalita, tedy krádeže nebo 
vloupání. Dlouhodobě nejvyšší koncentrace trestných činů na oby-
vatele je patrná především v centru města, dále ve vybraných ob-
lastech vnitřního města (Karlín, Smíchov) a v oblastech s koncen-
trací velkých nákupních center (Zličín, Horní Počernice, Letňany). 
Relativně více trestných činů je také na některých sídlištích (Jižní 
město), kde ovšem větší počet obyvatel snižuje hodnotu indexu 
kriminality. Nejnižší úroveň indexu kriminality nalezneme v okra-
jových částech Prahy, především na některých sídlištích (Bohnice, 
Řepy). → mapa / 842.1 → graf / 842.1

V porovnání čtyř největších českých měst je patrné, že v Praze 
je nejvyšší kriminalita. Oproti průměru ČR je evidováno skoro dvojná-
sobně více trestných činů na 1 000 obyvatel. Dvojnásobně vyšší je též 
počet trestných činů na 1 000 obyvatel v obecné kriminalitě, a to ze-
jména počtem loupeží a vloupání do bytů. Počet zjištěných trestných 
činů v rámci obecné kriminality v Praze nicméně dlouhodobě klesá. 

Potenciální ohrožení představují vnější vlivy, jako jsou např. 
teroristické akce organizované zahraničními subjekty v  reakci na 
mezinárodní vývoj. Nejvíce exponovaná místa i objekty chrání přís-
ná bezpečnostní opatření a situace se trvale vyhodnocuje na úrovni 
státu a v mezinárodních bezpečnostních strukturách. Problémem je 
pochopitelně také organizovaný zločin (často zahraniční) zejména ve 
formách, jako je korupce, obchod s drogami, prostituce, obchodování 
s lidmi, nelegální migrace, obchod se zbraněmi nebo padělání plateb-
ních dokladů. Možným rizikem, kterému se v globalizovaném světě 
nelze vyhnout je také šíření epidemií nebo nemocí z exotických krajů. 

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je na velmi 
nevyhovující úrovni. Počet dopravních nehod i podíl nehod na 1 000 
obyvatel je v  Praze jasně nejvyšší ze všech krajů v  ČR.  Nejnižší počet 
dopravních nehod byl zde zaznamenán v roce 2009 (15 583), kdy v plat-
nost vstoupila změna pravidel pro hlášení dopravní nehody policii 
ČR. Od této doby dochází k mírnému nárůstu nehod. V roce 2013 zde 
došlo k 18 593 nehodám, což ukazuje na mírný nárůst oproti 17 795 ne-
hodám v roce 2012. Podíl požárů na 1 000 obyvatel (1‚7) je dlouhodobě 
v Praze podobný jako v celém Česku (1‚6). Počet požárů oproti roku 2012 
klesl o bezmála 15 %. Stejný trend byl patrný i v dalších krajích Česka. 

Minimalizace rizik a  následků souvisejících s  kriminalitou, 
zvyšování pocitu bezpečí občanů a posilování jejich důvěry v policii 
a instituce veřejné správy je cílem prevence kriminality. V oblasti soci-
ální prevence jsou podporovány projekty zaměřené na rizikové skupi-
ny dětí a mládeže a možné oběti trestných činů, především na seniory, 
tělesně a zdravotně postižené občany. V oblasti situační prevence jde 
o uplatňování technických opatření, jako je například městský kame-
rový systém. Pozornost je soustředěna na prevenci majetkové a násil-
né kriminality, kriminality s rasistickým a extremistickým podtextem 
a  dále na prevenci xenofobie, korupce a  na bezpečnost silničního 
provozu. Důležitou oblastí je dále protidrogová prevence, kterou za-
bezpečuje síť služeb, mezi které patří organizace specifické primární 
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prevence, léčebná ambulantní a pobytová zařízení, poradenská cen-
tra, služby následné péče, terénní programy a nízkoprahová centra.

Vývoj od r. 2012
Počet trestných činů se v Praze k roku 2013 oproti roku 2010 

zvýšil o 7 977. V přechozích letech byl ovšem patrný trend poklesu 
trestných činů nejen v Praze, ale celé ČR. Můžeme proto předpoklá-
dat, že růst kriminality mezi lety 2013 a 2012 byl spíše ojedinělý, 
ovlivněný především amnestií prezidenta republiky, kdy byli z vě-
zení propuštěni někteří recidivisté. Dochází k  růstu objasněnosti 
trestných činů, ale také počtu dopravních nehod. Stejné trendy jako 
v Praze nalezneme i v celé ČR. Praha stále zůstává oblastí s nejvyšší 
koncentrací trestných činů a dopravních nehod ze všech českých 
měst. V prevenci kriminality, sociální a drogové prevenci se bez zá-
sadních změn pokračuje v nastoupených trendech.

Záchranný bezpečnostní systém
Ochranu obyvatel při mimořádných událostech, krizových si-

tuacích a řešení jejich negativních dopadů zajišťuje Záchranný bezpeč-
nostní systém hl. m. Prahy. Jeho základními složkami jsou Hasičský 
záchranný sbor hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. 
Prahy, Policie ČR Správa hl. m. Prahy a Městská policie hl. m. Prahy. Do 
systému jsou zařazeny i  další právnické subjekty umožňující prová-
dění záchranných prací. Záchranný bezpečnostní systém zabezpečuje 
koordinovaný postup záchranných, pohotovostních a odborných slo-
žek, orgánů státní správy a samosprávy, právnických a fyzických osob 
při likvidaci následků mimořádných událostí na území Prahy. Jeho 
cílem je zasáhnout při vzniku mimořádné události, poskytovat účin-
nou pomoc postiženým a  minimalizovat nepříznivé následky těchto 
událostí. Při zabezpečování ochrany zdraví a života obyvatel i návštěv-
níků města spolupracují složky záchranného bezpečnostního systému 
s  dalšími organizacemi, včetně rozhlasu a  televize. Systém ochrany 
obyvatel Prahy je řízen hlavním městem Prahou v  úzké součinnosti 
s  integrovaným záchranným systémem, který koordinuje záchranné 
a likvidační práce vyžadující součinnost hasičů, policie, zdravotní zá-
chranné služby i sdružení občanů jako jedné složky systému.

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy je jednou ze 
základních složek integrovaného záchranného systému, jehož úko-
lem je chránit životy, zdraví obyvatel a  majetek před požáry a  po-
skytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, jako jsou 
živelné pohromy, průmyslové havárie nebo teroristické útoky. Práci 
profesionálních hasičů doplňují Sbory dobrovolných hasičů. Na 
území Prahy je v současné době 11 stanic Hasičského záchranného 
sboru hl. m. Prahy, 34 sborů dobrovolných hasičů, 8 podnikových 
hasičských záchranných sborů a 8 podnikových sborů dobrovolných 
hasičů. Jednotlivé hasičské stanice jsou situovány tak, aby svými do-
jezdovými vzdálenostmi pokryly celé město. V roce 2013 byla navíc 
vystavěna nová hasičská stanice v Modřanech, jednalo se o první sta-
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nici vystavěnou za peníze ze státního rozpočtu. Kromě oblasti Prahy 
totiž budou jednotky zasahovat i např. na jižním silničním okruhu. 

Základním bodem střednědobých koncepčních plánů a cílů HZS 
hl. m. Prahy je výstavba nových hasičských stanic za účelem zkrácení 
dojezdových časů a odpovědného zabezpečení území hl. m. Prahy z hle-
diska plošného pokrytí, a to zejména vzhledem k stále obtížnějšímu do-
jezdu zásahových jednotek na místo případu pro složitou dopravní situa-
ci v hl. m. Praze. Podle statistických údajů týkajících se dojezdů jednotek 
je potřeba budovat zahuštěnou síť hasičských stanic tak, aby dojezdy 
nepřevyšovaly dobu deseti minut. Podle podlesních výročních zprávy 
se předpokládá vybudování nových stanic v Březiněvsi, v Holešovicích 
a  v  Uhříněvsi. V  delším časovém horizontu také ve Stodůlkách. Jasně 
defi novaná je zatím pouze lokalita v Holešovicích, která je také územ-
ním plánem určená jako veřejně prospěšná stavba, v  ostatních lokali-
tách je nutné konkrétní pozemky ještě jednoznačně upřesnit. Koncepce 
rozmístění hasičských stanic HZS se vyvíjí podle dostupnosti stavebních 
pozemků, v důsledku toho je nutné aktualizovat seznam a vymezení ve-
řejně prospěšných staveb v Územním plánu hl. m. Prahy, pokud se nepo-
daří získat potřebné pozemky do vlastnictví města jinou cestou. 

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy – územ-
ní středisko záchranné služby zajišťuje odbornou přednemocniční 
neodkladnou péči u stavů ohrožujících život obyvatel a návštěvníků 
Prahy i blízkého okolí. Tato služba je zajišťována systémem „rendez
-vous“posádkami rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotní pomoci. 
Veškerou činnost řídí zdravotní operační středisko (dispečink), které 
pro zásahy využívá 19 výjezdových stanovišť s průměrným dojezdo-
vým časem k pacientovi 7 až 8 minut. V přípravě je administrativ-
ní a provozní budova záchranné služby v Praze-Troji. V operačním 
středisku se počítá se stálou operační službou a  prostory budou 
technologicky i logisticky trvale připraveny pro zabezpečení činnosti 
Krizového štábu hl. m. Prahy, jeho odborných skupin a styčných zá-
stupců všech nejdůležitějších složek ZBS pro případ řešení následků 
mimořádných události a  krizových situací, ale i  pro bezpečnostní 

zajištění v případě složitých dopravních situací, rozsáhlých politic-
kých, kulturních, společenských a sportovních akci nebo situaci na-
rušujících životní standard občanů a návštěvníků města.

Policie ČR Správa hlavního města Prahy se dělí na 4 obvodní 
ředitelství s  10 policejními okrsky a  67 služebnami. Do její kom-
petence patří Dopravní policie s dopravními inspektoráty, oddělení 
pro zbraně a střelivo, místní oddělení, železniční policii, hlídkové 
služby, oddělení letiště a přístavů.

Městská policie hlavního města Prahy byla zřízena pro zabez-
pečování veřejného pořádku v rámci působnosti celé Prahy. Dělí se 
na 15 obvodních ředitelství, hlídkový útvar, útvar psovodů, poříční 
útvar a další složky. Kromě jiného zajišťuje 2 útulky pro opuštěná zví-
řata (v Tróji a Dolních Měcholupech). Činnost pražských strážníků je 
zaměřena na dopravu, pořádek na ulici nebo ve veřejných prostřed-
cích a na preventivní akce především pro děti a starší občany. Důraz 
se klade na hlídkovou činnost v  problémových lokalitách a  těžko 
dostupných územích i  za pomoci koní. Městská policie provozuje 
službu na mobilních stanovištích a linku tísňového volání.

V  Praze je provozován jednotný systém varování a  vyrozu-
mění. Včasné varování obyvatelstva před hrozící nebo vzniklou mi-
mořádnou událostí, jako jsou živelní pohromy nebo závažné havárie, 
zajišťuje 424 poplachových sirén. Z toho 212 rotačních sirén celoploš-
ného systému varování, které jsou v majetku státu, Celoplošný systém 
varování umožňuje po odeznění varovného signálu poskytnout hlaso-
vou informaci o povaze a druhu hrozícího nebezpečí a způsobu ochra-
ny. Jejich pravidelná kontrola probíhá vždy první středu v měsíci.

Pro zvýšení bezpečnosti občanů i  návštěvníků města je 
v Praze od roku 1998 budován městský kamerový systém. Využívá 
se i pro monitorování důležitých prostor při mimořádných událos-
tech. Na území města je umístěno 792 kamerových stanovišť a 61 
monitorovacích pracovišť. Do kamerového systému je integrováno 
229 kamer Technické správy komunikací hl. m. Prahy a 897 kamer 
Dopravního podniku hl. m. Prahy – Metro.

graf / 842.1

Vývoj počtu trestných činů v Praze v letech 1993–2013
[ Zdroj: Policie ČR ]

mapa / 842.1 tab / 842.1

Srovnání kriminality v největších českých městech a ČR (2012)
[ Zdroj: ČSÚ 2013]

počet trestných činů počet trestných činů na 1 000 obyvatel

Praha Brno Ostrava Plzeň ČR Praha Brno Ostrava Plzeň ČR

zjištěné trestné činy 72 345 16 007 17 223 5 827 304 528 58,2 42,4 57,9 34,8 29,0

obecná kriminalita 61 383 13 325 14 848 4 887 242 449 49,4 35,3 49,9 29,2 23,1

vraždy 26 11 5 2 188 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

loupeže 555 279 223 139 3 416 0,4 0,7 0,7 0,8 0,3

vloupání – byty 2 051 510 396 317 9 718 1,6 1,4 1,3 1,9 0,9

znásilnění 94 22 22 13 669 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

hospodářská kriminalita 6 713 1 529 1 141 398 27 633 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kriminalita v Praze v roce 2013
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Pro zabezpečení ochrany obyvatelstva slouží stálé úkryty 
a stanice metra s ochranným systémem. Na území Prahy je připra-
veno 810 stálých úkrytů s kapacitou 157 tisíc osob. Přibližně polo-
vina z nich je v majetku obce pro ochranu obyvatel, dětí ve školách 
a školkách, sociálních a zdravotních zařízeních a polovina ve státní 
správě, podnikové sféře, službách apod. Mezi stanice metra a při-
lehlé mezistaniční úseky plně využitelné v rámci ochranného sys-
tému metra patří 12 stanic na trase A, 15 stanic na trase B a 7 stanic 
na trase C. Navíc Strahovský tunel má kapacitu 15 tisíc osob. 

Na území Prahy jsou vymezeny dvě zóny havarijního pláno-
vání, které vyznačují oblast v okolí objektu nebo zařízení, ve kterém 
je umístěna nebezpečná látka. Jde o objekty v Satalicích a v Kyjích. 

K  ochraně obyvatel před povodní slouží komplexní sys-
tém protipovodňového opatření, který je popsán v  kapitole 714 
(Povodně a protipovodňová opatření).

Vývoj od r. 2012
V celém integrovaném systému se stále modernizují technolo-

gie a vozový park. V roce 2013 byla navíc vystavěna nová hasičská sta-
nice v MČ Praha 12. Dochází k počtu zvyšování bezpečnostních kamer. 

Trendy ochrany obyvatelstva
V  nejbližší budoucnosti poroste význam prevence ve všech 

složkách Záchranného bezpečnostního systému, zaměřené na mini-
malizaci rizik a následků souvisejících s kriminalitou, na zvyšování 
pocitu bezpečí občanů a posilování jejich důvěry v policii, hasičský 
sbor a instituce veřejné správy. Cílovými skupinami budou především 
děti, mládež, senioři, tělesně a zdravotně postižení občané. Zvýšená 
pozornost bude věnována problému bezdomovectví. Městský kame-
rový systém jako základ sítě technických opatření proti kriminalitě 
a vandalismu bude doplňován o další prvky a systémy. Od roku 2009 
vzrostl počet kamer ze 491 na současných 792 kamerových stanovišť 
a 61 monitorovacích pracovišť. Záběry z vybraných kamer městské-
ho kamerového systému jsou občanům a zájemcům o situaci a dění 
v metropoli volně k dispozici na internetovém portálu hl. m. Prahy.

Zvýšený důraz bude kladen na dodržování bezpečnosti sil-
ničního provozu, jak preventivně-informačními akcemi, tak zvýše-
ným postihem řidičů. Složky záchranného bezpečnostního systému 
Prahy budou zřizovat nová stanoviště tak, aby reagovaly na změny 
pražského dopravního systému a dojezdové vzdálenosti byly opti-
mální, budou modernizovat používané a zavádět nové technologie 
(například městský rádiový systém) a budou i nadále úzce spolu-
pracovat při řešení mimořádných událostí.

Systém protipovodňové ochrany, ochrana metra a s tím spoje-
né možnosti úkrytu obyvatel jsou dále zdokonalovány, dochází k prů-
běžné aktualizaci a digitalizaci povodňových plánů odborem krizové-
ho řízeni MHMP. Zároveň se provádí pravidelná každoroční cvičeni 
zajišťující připravenost protipovodňové ochrany. → mapa / 842.2
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843 – ARMÁDA A VĚZEŇSTVÍ

Armáda České republiky je hlavním subjektem obra-
ny ČR.  Praha má rozsáhlou vojenskou minulost. Dnes na území 
Prahy působí kromě 24.  základny dopravního letectva Posádka 
Praha. Praha je sídlem Ministerstva obrany ČR a Generálního štá-
bu Armády ČR, je zde umístěn Vojenský ústřední archív. Posádku 
Praha tvoří vojenské útvary a zařízení rozmístěné trvale nebo do-
časně na území hlavního města Prahy. Posádkové velitelství Praha 
se podílí se na zajištění protokolárních aktivit prezidenta republi-
ky, parlamentu ČR, vlády a Ministerstva obrany ČR. Zabezpečuje 
vybrané úkoly a požadavky Ministerstva obrany ČR a Generálního 
štábu při prezentaci Armády ČR, řídí činnost Čestné stráže AČR 
a  Vojenské hudební služby AČR.  Spolupracuje také se složkami 
Integrovaného záchranného systému, Magistrátem hlavního měs-
ta Prahy a úřady městských částí. Od poloviny 90.  let minulého 
století armáda často pomáhá při živelných pohromách, a to pře-
devším při ničivých povodních velkého rozsahu. Kromě toho mo-
hou být ozbrojené síly ČR použity ke střežení důležitých objektů, 
k posílení Policie ČR při plnění úkolů služby pořádkové policie či 
ochranné služby i  příležitostně k  zabezpečení významných kul-
turních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí.

Na území Prahy se nacházejí dva rozsáhlé areály věznic, 
a to Vazební věznice Praha – Ruzyně v Praze 6, Ruzyni a Vazební 
věznice Praha – Pankrác v Praze 4, na Pankráci, kde součástí are-
álu je i Vazební nemocnice Pankrác. 

Jak je patrné ze schématu, významná koncentrace zaříze-
ní armády se nalézá na území městské části Praha 6, zejména 
v  Dejvicích, kde sídlí Generální štáb Armády ČR, Ministerstvo 
obrany ČR i Posádkové velitelství Praha. → mapa / 843.1

Po 1. lednu 2005, kdy se Armáda ČR stala plně profesio-
nální armádou, dochází s přechodem na profesionální ozbrojené 
síly k postupné redukci posádek, vojenské techniky a materiálu, 
mimo jiné i k odprodeji velkého množství movitého i nemovité-
ho majetku, který je pro resort ministerstva obrany nepotřebný. 
Také na území Prahy dochází k  redukci armádního majetku. 
Ministerstvo obrany prodává nepotřebné pozemky či budovy, kte-
ré mohou být pro město významnými rezervami pro jiné využití. 
Prodána byla např. budova garážových stání v Praze 8 – Čimicích, 
pozemky v Praze 10 – Vršovicích, v Praze 11 – na Chodově, při-
pravuje se prodej uzavřeného areálu Kasárny J. Žižky z Trocnova 
mezi ul. Vítkova, Křižíkova a  ulicí 1.  pluku. Areál Invalidovny, 
který byl vážně zasažen povodní v roce 2 002, přestal v roce 2014 
sloužit jako sídlo Vojenského ústředního archivu, neboť se archiv 
přestěhoval do Ruzyně, do vhodnějších prostorů v nové budově 
v areálu Kasárny 17. Listopadu. O budoucím osudu Invalidovny, 
cenné barokní památky postavené podle projektu Kiliána Ignáce 

Diezenhofera pro ubytování zmrzačených válečných invali-
dů, zatím není zcela rozhodnuto. Ministerstvo obrany uvažuje 
o  bezúplatném převodu státním institucím, v  případě nezájmu 
o  prodeji. Jednou z  idejí je vybudování univerzitního kampusu 
pro Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Možnost realizace je 
však s ohledem na nedostatek financí v nedohlednu a je s ohle-
dem na lukrativnost místa vážně ohrožena prodejem pro jiné vy-
užití, např. hotelový či rezidenční komplex. 

V  oblasti vězeňství a  bezpečnosti dochází k  průběžné 
restrukturalizaci. Přes existenci dvou věznic na území Prahy a přes 
snahu užívat ve větším rozsahu alternativní tresty, jakými jsou 
např. pokuty nebo veřejné práce, chybí v Praze kapacity pro zadr-
žování delikventů, nepatřících primárně do zdravotnických zaří-
zení (alkoholici, toxikomani, násilníci ap.) i pro vyšetřovací vazby 
a výkon trestu. V současné době se na úrovni kompetentních orgá-
nů vedou diskuse o zefektivnění ploch pro vězeňství v Praze.

Vývoj od r. 2012
Oblast armády a  vězeňství byla v  předešlých ÚAP okra-

jově zmíněna v  kapitole Občanského vybavení, podkapitole 
Správa. Kapitola 843 Armáda a vězeňství je nově zařazenou ka-
pitolou do ÚAP 2014. 

844 – Zdravotní péče

Síť zdravotnických zařízení na území Prahy je mimořád-
ně koncentrovaná. Jde o  nemocnice s  velkou lůžkovou kapaci-
tou, specializovaná lůžková zařízení, ambulantní pracoviště 
v rámci nemocnic nebo bývalých poliklinik a řadu samostatných 
ordinací praktických lékařů i specialistů. Zdravotnická zařízení 
poskytují péči nejen obyvatelům Prahy, ale také dalších krajů, 
zejména Středočeského, kteří do Prahy dojíždějí za zaměstná-
ním nebo do škol. Většina specializovaných pracovišť slouží pa-
cientům z celé republiky. 

Relativní ukazatele ze zdravotnictví v přepočtu na 10 000 
obyvatel patří k  trvale nejvyšším ze všech krajů a  výrazně pře-
vyšují celorepublikový průměr, především v  některých speci-
alizovaných oborech, a  to zejména z  důvodu širší působnosti 
pražských zařízení. V  Praze je zaměstnána téměř pětina lékařů 
z ČR. Na rozdíl od ostatních regionů téměř polovina lékařů půso-
bí v zařízeních státních, kterými jsou především velké komplexy 
fakultních nemocnic. Ve srovnání největších českých krajů bylo 
v  Praze v  roce 2012 nejvíce lůžkových kapacit, zdravotnických 
zařízení i samostatných ordinací lékařů. Srovnáme-li přepočtené 
údaje s  údaji za celou republiku, zjistíme, že ukazatele v  Praze 
jsou nadprůměrné. → tab / 844.1

tab / 844.1

Srovnání zdravotnických zařízení v největších českých krajích a ČR (2012)
[ Zdroj: ČSÚ 2013, Statistická ročenka hl. m. Prahy 2013  –  28. Územní srovnání, města: 28–101 Vybrané ukazatele podle krajů v roce 2012]

Vybrané 
ukazatele

Česká 
republika

Hlavní 
město 
Praha

Středo-
český

Jihomorav-
ský

Moravsko
-slezský

Ústecký Jihočeský Olomoucký

Počet obyvatel 10 516 125 1 246 780 1 291 816 1 168 650 1 226 602 826 764 636 611 637 609

Lékaři celkem 46 968 9 418 4 101 5 738 4 944 2 908 2 636 2 904

na 1 000 obyvatel 4,5 7,6 3,2 4,9 4,0 3,5 4,1 4,6

z toho v nestátních zařízeních 37 760 5 143 4 31 4 072 4 324 2 816 2 606 2 178

Obyvatelé na 1 lékaře 224 132 314 203 248 284 341 220

Nemocnice 188 28 25 21 18 20 9 9

Počet lůžek 58 832 9 275 5 871 7 297 6 013 4 978 3 351 3 112

Počet lůžek na 1 000 obyvatel 5,6 7,5 4,6 6,3 4,9 6,0 5,3 4,9

Odborné léčebné ústavy 158 17 16 9 23 13 10 16

Počet lůžek 21 470 2 781 2 294 1 378 2 781 1 311 824 1 841

z toho léčebny dlouhodobě 
nemocných

73 11 6 2 13 6 4 7

Počet lůžek 7 204 1 283 680 363 1 042 485 364 613

Samostatné ordinace lékařů 
praktických pro dospělé

4 419 520 471 517 519 318 288 293

Samostatné ordinace lékařů 
praktických pro děti a dorost

2 007 240 236 230 225 153 122 135

Samostatné ordinace 
stomatologů

5 599 947 507 644 644 365 334 347

Lékaři 
ambulantní péče 
na 10 000 obyvatel

31,8 57,6 21,5 34,5 28,4 24,5 29,2 32,5

Lékárny vč. odlouč. pracovišť 2 736 320 285 327 303 192 170 179

Koncem roku 2012 bylo v Praze 4 304 zdravotnických zaří-
zení, v nichž pracovalo v přepočteném počtu 9 418 lékařů. 

Síť lůžkových zdravotnických zařízení tvořilo celkem 45 zaří-
zení, z toho 28 nemocnic (z toho 13 soukromých) a 17 odborných lé-
čebných ústavů – 11 léčeben pro dlouhodobě nemocné, psychiatrická 
léčebna, léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí a 4 ostatní lůž-
ková zařízení. V lůžkových zařízeních bylo k dispozici 12 056 lůžek, 
z toho více než 9 tisíc v nemocnicích. Nejvyšší mírou se na kapacitě 
lůžek podílí 4 fakultní nemocnice s celkovým počtem 5 013 lůžek. 

Lůžkovou péči v Praze, stejně jako v celé ČR, v současnosti 
charakterizuje dlouhodobý trend snižování počtu lůžek a restruktu-
ralizace lůžek. S úbytkem potřeby akutních lůžek pokračuje navy-
šování lůžkové kapacity následné ošetřovatelské péče i vyčleňování 
lůžek pro poskytování sociální pobytové služby, jejichž nedostatek 
je stále aktuální, i když došlo k mírnému nárůstu, stejně jako ne-
dostatek lůžek hospicových. Koncem roku 2012 bylo v Praze z 28 
nemocnic 8 nemocnic následné péče se 485 lůžky. Vzhledem ke 
zvyšujícímu se počtu seniorů stále porostou nároky na geriatrické 
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obory i  služby léčeben dlouhodobě nemocných. Významnou sou-
částí ambulantní péče je od roku 1993 budovaná síť zařízení domácí 
zdravotní péče, která výrazně ulehčuje lůžkové péči. Tato zařízení 
pečovala v roce 2012 v Praze v domácím prostředí o 18 497 klientů, 
z  nich 88 % bylo ve věku 65 let a  více a  za rok provedla celkem 
786 921 návštěv. 

Ambulantní péči v  Praze k  roku 2012 poskytovalo celkem 
7 166 lékařů, z nichž cca 67 %, tj. 4 765, pracovalo v samostatných 
ambulantních zařízení. 

V  objektech bývalých poliklinik působí nestátní zdravot-
nická zařízení vedle řady samostatných ambulancí praktických lé-
kařů a specialistů, velký počet samostatných zařízení je rozptýlen 
v ostatní zástavbě. Na 10 tisíc obyvatel Prahy připadá v ambulantní 
péči 57 lékařů (v ČR 32). 

Nezbytnou složkou zdravotní péče je záchranná služba za-
jišťující přednemocniční neodkladnou péči. Tuto službu v Praze za-
bezpečuje především Zdravotnická záchranná služba hlavního měs-
ta Prahy– územní středisko záchranné služby (ZZS – ÚSZS), která je 
součástí Záchranného bezpečnostního systému hl. m. Prahy – viz 
kapitola Ochrana obyvatelstva. 

Lékárenskou službu k  roku 2012 zajišťovalo 320 lékáren 
a 61 výdejen zdravotnických prostředků.

Již od roku 2003, kdy byla v rámci veřejné reformy převe-
dena kompetence v oblasti zdravotnictví na kraje, Praha jako kraj 
připravuje koncepci pražského zdravotnictví. Počátkem roku 2010 
byla zpracována firmou Deloitte Studie alternativ rozvoje pražské 
zdravotní a  sociální péče. Na základě průzkumů a  rozborů vyba-
venosti Prahy, včetně srovnání vybavenosti velkých evropských 
měst, byly zdravotní služby v Praze hodnoceny jako služby na velmi 
dobré úrovni. Byly navrženy čtyři alternativy rozvoje, které oscilují 
mezi variantou se zachováním stávajícího rozsahu vybavenosti se 
zlepšením informačního systému pro veřejnost o  poskytovaných 
službách až k variantě se zásadním vstupem města do poskytování 
zdravotních služeb včetně přeměny Fakultní nemocnice Na Bulovce 
na Metropolitní nemocnici. Podle programového prohlášení Rady 
hl. m. Prahy je cílem zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče 
pro každého občana. Bude podporován vznik nových lůžek násled-
né a dlouhodobé péče a nové kapacity v léčebnách dlouhodobě ne-
mocných a v hospicích, rovněž rozvoj domácí péče a zajištění sítě 
lékařských pohotovostí. 

Jak je patrné i ze schématu Rozložení zdravotnických zaří-
zení, hustá síť zdravotnických zařízení není na území Prahy rovno-
měrně rozložená. Zatímco primární ambulantní zdravotní péče je 
poskytována především v rámci jednotlivých městských částí, lůž-
ková zařízení jsou rozmístěna nerovnoměrně, což však s ohledem 
na větší spádovost zařízení se nejeví jako nedostatek Rozmístění 
velkých lůžkových zařízení nemocnic je rovnoměrné, a tudíž mohou 
být využívány jako spádové nemocnice pro příslušné části města. 
Vedle lůžkové péče zajišťují i péči ambulantní včetně lékařské služ-
by první pomoci. Ambulantní zdravotnická zařízení jsou ve městě 

zastoupena sítí bývalých poliklinik, které byly stavěny vždy ve vaz-
bě na obytnou zástavbu a hustota jejich rozmístění tudíž kopíruje 
hustotu zástavby. Řada poliklinik je v  území solitérním objektem 
s  předprostorem veřejného prostranství i  zázemím pro parkování 
pacientů a oproti areálům nemocnic jsou pro městskou strukturu 
přínosem Nejvíce poliklinik se nachází v  Praze 4 a  v  Praze 9. Po 
roce 1990 významně rostl počet ambulantních zařízení rozptýle-
ných v ostatní zástavbě a objekty poliklinik musely čelit tlakům na 
změnu využití, které byly daleko silnější v celoměstském centru než 
v  jiných částech města. Jako polikliniky přestaly sloužit např. ob-
jekty v ul. Klimentská a Hybernská Dnes již postupně opadá tlak na 
jiné využití objektů poliklinik, které se stabilizovalo převážně pro 
potřeby zdravotnictví, stagnuje i nárůst počtu samostatných lékař-
ských ordinací rozptýlených v městské zástavbě. → map / 844.1

Lůžková zařízení představují většinou plošně rozsáhlé are-
ály. I když areály nemocnic jsou bariérou v území, dnes bývají čas-
to veřejně volně průchodné a  jejich výhodou je dostatek prostoru 
pro další rozvoj. Volnější zástavba areálů však začíná být atakována 
snahami o zintenzivnění využití i pro jiné využití, např. bydlení. 

Koncentrace kapacitních lůžkových a specializovaných za-
řízení je charakteristická pro vnitřní město. V historickém centru 
se nachází 7 lůžkových zdravotnických zařízení o celkové kapaci-
tě cca 2 359 lůžek, tj. cca 23 % celkového počtu lůžek města. Jde 
převážně o zařízení s bohatou historií, které dnes již obtížně hle-
dají rezervy pro svůj další rozvoj. Za zmínku stojí především nej-
starší nemocnice v  Praze i  v  celé České republice Nemocnice Na 
Františku na Starém Městě, jejíž historické kořeny sahají až k roku 
1354, nebo Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi vybudovaná po vzoru 
středověkých řádových nemocnic v polovině 18. století barokním 
architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem či Všeobecná fa-
kultní nemocnice (VFN) na Novém Městě, jejíž historická prováza-
nost s lékařskými fakultami Univerzity Karlovy představuje v rám-
ci celoměstského centra na Albertově velmi specifické území. Tato 
druhá největší pražská nemocnice v roce 2012 disponovala 1 516 
lůžky. Na rozdíl od ostatních velkokapacitních fakultních nemocnic 
v plošně rozsáhlých areálech je pro ni charakteristické velké množ-
ství po městě detašovaných pracovišť. Významná koncentrace lůž-
kových zařízení se nachází na severu oblasti města, V Libni zaují-
má území o rozloze 22 ha spolu s areálem Nemocnice Na Bulovce 
s  1 046 lůžky odborný léčebný ústav Kardiologie Na Bulovce. 
V Bohnicích vytváří rozsáhlý areál o rozloze 64 ha Psychiatrická lé-
čebna Bohnice s 1 291 lůžky spolu s léčebnou dlouhodobě nemoc-
ných Psychiatrické léčebny a Psychiatrickým centrem. V jižní části 
města se výrazně plošně projevuje areál Thomayerovy nemocnice 
spolu s  IKEM na ploše 28 ha. V  jihozápadní části v  Motole je na 
území 44 ha umístěna Nemocnice Na Homolce spolu s Fakultní ne-
mocnicí v Motole, která je největší pražskou nemocnicí. S areálem 
o rozloze 39 ha a kapacitou 1 808 lůžek se řadí rovněž k největším 
nemocnicím v  Evropě. Výčet velkých areálů nemocnic doplňuje 
Vojenská fakultní nemocnice Praha na severozápadě města, ve 

Střešovicích. V areálu nemocnice byla v roce 2010 zahájena přípra-
va velkého PPP projektu nové nezdravotnické části nemocnice  – 
hotelu a ubytovny včetně 300 parkovacích stání. Z ekonomických 
důvodů byl tento projekt v roce 2011 zastaven. 

Nabídka zdravotních služeb v obcích ve vnější zóně je ome-
zená a  závisí na velikosti obce. Přibližně 2/3 městských částí zde 
disponují alespoň minimální vlastní vybaveností. V  řadě větších 
obcí, jako např. Kbelích, Újezdu nad Lesy nebo Radotíně, se nachází 
zdravotní středisko, které většinou bývá umístěno v návaznosti na 
další vybavenost obce. Ostatní jednotlivé ordinace lékařů jsou pře-
vážně součástí rodinných domů, případně objektů jiné vybavenosti 
např. městského úřadu, zařízení sociálních služeb apod. Výjimečně 
je k  dispozici péče specializovaná. Na území městské části Horní 
Počernice je umístěno lůžkové zařízení Léčebné a  rehabilitační 
středisko Chvaly a také specializované zařízení Oční klinika Horní 
Počernice.

Vybavenost na okraji Prahy je často využívána i  obyvateli 
příměstských obcí, kde v posledních letech dochází k velkému ná-
růstu bytové zástavby bez zázemí občanského vybavení.

Celkový rozsah samostatných ploch pro zdravotní péči pod-
le průzkumu současného stavu využití území v roce 2013 činil cca 
249‚4 ha, tj. 0‚5 % z rozlohy celého města.

Deficity ve vybavenosti v oblasti zdravotní péče o obyvatele 
na území Prahy lze stanovit obtížně. Jak již bylo v úvodu kapitoly 
uvedeno, Praha je jako celek v této oblasti oproti ostatním krajům 
ČR výjimečně dobře vybavena. Zdravotnická zařízení, zejména 
zařízení v  centru města, jsou obyvatelům dobře dostupná měst-
skou hromadnou dopravou. Přesto však by mělo být pravidlem, že 
městské části samostatně sledují a  podporují zajištění dostatečné 
základní zdravotní péče pro své obyvatele, především v souvislos-
ti s novou obytnou zástavbou. Základní zdravotní péče – primární 
ambulantní služby, tj. praktický lékař pro děti a dospělé, gynekolog, 
stomatolog, v místě bydliště jistě náleží k základním komfortům by-
dlení. Zejména v některých obcích na okraji Prahy je potřeba počítat 
s doplněním primární ambulantní péče, a  to nejlépe v kombinaci 
se službami sociálními např. v rámci zdravotně–sociálních center.

Zajištění lůžkové péče je záležitostí celoměstského význa-
mu. Na území Běchovic je umístěna jedna ze dvou rezerv města pro 
výstavbu nemocnice s doléčovacími lůžky, ve výhledu je další rezer-
vou lokalita v Lipencích. Problémem je umístění rezerv na soukro-
mé pozemky a s tím spojený tlak na změnu pro lukrativnější využití.

Vývoj od r. 2012
Od roku 2012 nedošlo v Praze k výrazným změnám v roz-

sahu vybavenosti v  oblasti zdravotních služeb. V  průběhu roku 
2012 se zvýšil počet zdravotnických zařízení o 67 (nárůst o 1‚6 %). 
Statistická data o  kapacitách vybavenosti města však nepostihují 
dlouhodobý nárůst kvality zdravotnické péče, který se odráží spíše 

v  ukazatelích demografických, jako je naděje dožití nebo zemřelí 
podle příčin smrti. 

V průběhu roku 2013, stejně jako v celé ČR, pokračoval dlou-
hodobý trend snižování počtu lůžek v lůžkových zařízeních, zejmé-
na u nemocnic akutní péče. Aktuální je stále nedostatečná kapaci-
ta lůžek následné ošetřovatelské péče, jejíž navyšování pokračuje 
transformací lůžek akutních, roste i  počet lůžek vyčleněných pro 
sociální pobytové služby. Byl zaznamenán nárůst počtu lůžek ná-
sledné péče přes 8 %. Územní rezervy ve dvou lokalitách pro dopl-
nění této vybavenosti jsou i nadále zachovány. 

Řada objektů v areálech nemocnic, zejména fakultních, pro-
šla či prochází modernizací. V areálu Všeobecné fakultní nemocni-
ce Královské Vinohrady se připravuje výstavba nového traumacent-
ra, kde do moderního komplexu budov budou soustředěna klinická 
pracoviště stávajícího traumacentra. Začátkem roku 2012 došlo ke 
snížení počtu fakultních nemocnic. Tento status ztratily nemoc-
nice Thomayerova a  Na Bulovce. Prioritou zůstává ve spolupráci 
s  ministerstvem zdravotnictví převod Nemocnice Na Bulovce na 
hl. m. Prahu a zajištění její následné transformace na Metropolitní 
nemocnici s  poliklinikou. Pro realizaci tohoto záměru společnost 
KPMG Česká republika zpracovala podkladovou studii. 

V oblasti ambulantní zdravotní péče se v podstatě zastavil 
trend opouštění velkých zařízení typu bývalých poliklinik a snaha 
o jejich využití pro jiné funkce. Jednou z výjimek je příprava bytové 
zástavby na místě bývalé polikliniky na Zeleném pruhu. Byla zahá-
jena modernizace poliklinik, příkladem je rozsáhlá dostavba a mo-
dernizace polikliniky Budějovická. Dlouhodobě klesá kapacita pri-
mární ambulantní péče. Podporováno je zachování sítě lékařských 
pohotovostí, proto byla zadána studie Poskytování LSPP na území 
hl. města Prahy, která vyhodnotí možnosti poskytování LSPP.

Začátkem roku 2012 byl spuštěn pilotní projekt  – zahájen 
provoz Centra zdravotní prevence poskytující občanům odborné po-
radenství zaměřené na zdravý životní styl a prevenci. Zdravotnická 
záchranná služba hl. m. Prahy dále připravuje v Troji výstavbu nové 
budovy Administrativního a  technického zázemí Zdravotnické zá-
chranné služby HMP – ÚSZS včetně heliportu a rozšíření sítě výjez-
dových stanovišť ZZS vybudováním kontejnerových stanovišť.

Trendy zdravotní péče
V  rámci reformy zdravotnictví bude dále potřeba praco-

vat na řešení deficitu kapacit zařízení s  ošetřovatelskými lůžky. 
Bude pokračovat snižování počtu nemocnic poskytujících akutní 
zdravotní péči a  přeměna ostatních zařízení na integrované zdra-
votně-sociální pracoviště. Podpora rozvoje kvalitních nestátních 
zdravotnických zařízení bude garantovat poskytování zdravotní, či 
sociálně-zdravotní péče s důrazem na kvalitu a dostupnost posky-
tované péče. 
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lovou dopravou, nejsou systémově propojené a nepředstavují pro 
cyklisty zvýšení bezpečnosti. 

V hlavním městě se průběžně uskutečňuje řada sportovně 
zaměřených, městem nebo jinými subjekty organizovaných akcí 
různého rozsahu, kterých se mohou účastnit jak jednotlivci, tak 
celé rodiny. Největší z  těchto akcí mají mezinárodní charakter, 
jako například Prague International Marathon nebo cyklistická 
Pražská padesátka. 

Na druhé straně je značně nevyrovnaný rozsah příležitostí 
pro každodenní hry a neorganizované rekreační sportování v bez-
prostřední blízkosti bydliště, zejména pro děti a mládež. Jak je zřej-
mé ze schématu Dětská hřiště a sportoviště v zástavbě, koncentrace 
těchto zařízení je nejvyšší na sídlištích ve vnějším městě. Ve vnitř-
ním městě se stejnou nebo vyšší hustotou obyvatel než na sídlištích 
je takových zařízení podstatně méně. Nejméně vybaveny jsou měst-
ské části Praha 1, Praha 2, Praha 3, části Nusle a Pankrác Prahy 4, 
části Smíchov a Košíře Prahy 5, části Dejvice a Střešovice Prahy 6, 
Praha 7, části Libeň a Karlín Prahy 8 a Praha 9.

Vybavení města pro každodenní hry, relaxaci a rekreační 
sportování ve volném prostoru má nepopiratelný vztah ke kva-
litě života ve městě. Městské části se soustřeďují na regenerace 
dětských hřišť pro nejmladší věkové kategorie dětí, v posledních 
letech jich byla značná část opravena, vybavena či zcela nově 
založena. Jde o  to, aby zahušťováním města nezanikaly nejen 
stávající hřiště, ale ani různé „plácky“a malé parčíky, které ne-
jsou udržovány, naopak aby se hledala místa pro jejich doplnění. 

→ mapa / 846.2

Dosud chybí propojený systém rekreačních ploch a území 
pro neorganizovaný nekomerční sport, vybavený pro spontánní 
sportovně-rekreační pohybové aktivity. Zejména chybí kultivova-
né, vybavené, dostatečně kapacitní a  atraktivní rekreační zázemí 
v přímé vazbě na centrum města a na největší obytné celky – velká 
sídliště, kde je nejvyšší koncentrace obyvatel a nejsilnější potřeba 
krátkodobé denní rekreace.

Území nejvyšší krajinářské a přírodní hodnoty, která v sou-
časné době rekreaci slouží, jsou pro nedostatek jiných rekreačních 
prostor ohrožena příliš velkým počtem návštěvníků.

zásady správy, využívání a rozvoje území a nabízí náměty, které je 
třeba rozpracovat a uvést v život. 

Součástí rekreačních území kromě parků, lesopar-
ků a  ploch městské nebo krajinné zeleně jsou golfová hřiště, 
Pražská zoologická a Pražská botanická zahrada, areály jezdec-
tví, kynologická cvičiště, pobytové louky, a  podobně. Zejména 
golfová hřiště zaznamenala v  uplynulém časovém období 
značný rozvoj  – vzniklo jich několik a  další se staví a  plánují, 
většinou s  dvojím režimem pro klubové hráče i  pro veřejnost; 
vznikají také krytá zařízení s  golfovým simulátorem nebo jed-
noduché cvičné louky. Poslední privátní realizací je golfové 
hřiště Golf resort Černý Most na pomezí městských částí Dolní 
a  Horní Počernice. Praha z  veřejných prostředků založila le-
sopark Letňany na rozloze cca 36 ha, na pomezí městských částí 
Letňany, Čakovice a Kbely.

Značný význam pro rekreaci Pražanů má zázemí města 
v přilehlých oblastech Středočeského kraje, zejména okolí Sázavy, 
Slapské přehrady a Polabí v okolí Brandýsa nad Labem.

Hlavní město, které rozvoj rekreačního a sportovního vyžití 
proklamativně podporuje, se podílí především na budování nebo 
renovaci dětských hřišť v rámci obytných celků, cyklostezek a cyk-
lotras, tras pro in-line bruslení a na rekonstrukci parků pro rekreač-
ní účely. Vzorovou ukázkou je park Ladronka v Praze 6. Výjimečné 
rekreačně sportovní centrum „Gutovka“ vzniklo na hřišti základní 
školy v Praze 10 ve Strašnicích. → obr / 846.1 → obr / 846.2

Součástí rekreačních příležitostí v  Praze je cyklistická do-
prava. Podrobný stav a rozbor je v kapitole 

630 Pěší a  cyklistická infrastruktura. Řídká síť cyklistické 
infrastruktury se v  Praze pomalu zahušťuje, k  uspokojivému sta-
vu zajišťujícímu dostatečně dimenzovaný a bezpečný průjezd pro 
cyklisty je však stále dlouhá cesta. Vzniklé samostatné cyklostezky 
s kvalitním povrchem jsou většinou kombinovány s pěšími a se str-
mě se rozmáhajícím in-line bruslením, což současně s přetrvávají-
cím deficitem těchto komunikací vyvolává jejich značné přetížení 
a  je zdrojem řady konfliktních situací. Negativem značených tras 
v  kombinaci s  automobilovou dopravou, zejména cyklopiktokori-
dorů, je skutečnost, že vedou ulicemi s  nezklidněnou automobi-

Vývoj od r. 2012
Oblast lázeňství nebyla v ÚAP hl. m. Prahy dosud sledová-

na. ÚAP 2014 obsahují kapitolu Lázeňství poprvé. Rozložení posky-
tovatelů wellness programů na území Prahy nebylo mapováno.

Trendy lázeňství
Lázně a  wellness jako součást zdravého životního stylu 

dnes nepřitahují zdaleka jen seniory či rekonvalescenty, ale stá-
vají se stále více zajímavé pro zdravé lidi i mladší klientelu. Ze 
závěrů průzkumu „2008 Spa Indastry trend Watch“Mezinárodní 
lázeňské asociace vyplývá, že se zvyšujícím se zájmem o zdravý 
životní styl se bude rozšiřovat nabídka pobytů, kde se lidé bu-
dou učit principům zdravé výživy a pohybovým aktivitám např. 
pobyty pro lidi s nadváhou, programy pro teenagery. Mezi nové 
trendy patří spojení lázeňské péče s gurmánskými zážitky či re-
laxace šitá na míru, luxusní značkové lázně a rozšiřují se pod-
niková wellness podporující produktivitu práce zaměstnanců. 
Spojením s „High Tech“ vznikají nové speciální léčebné postupy 
např. světelná terapie apod. 

846 – Rekreace

Základní struktura území v  Praze vhodných k  rekrea-
ci vychází z  krajinných daností města, přírodního reliéfu a  ze 
systému městské zeleně. Historické centrum a město využívají 
zejména historických zahrad a parků založených v 19. století. Do 
města pronikají z vnějšího pásma krajiny nejvýznamnější zele-
né klíny s rekreačním potenciálem a s dílčí vybaveností: prostor 
břehů a  ostrovů Vltavy a  Berounky v  celém průběhu územím 
města, klín Klánovického polesí s  meandry Rokytky sahající 
až na hřbet Vítkova; a území Divoké a Tiché Šárky. Dále to jsou 
území víceméně ostrovního typu – Prokopské a Dalejské údolí, 
masív Kunratického lesa a Hostivařská oblast s jádrem přehra-
dy. → mapa / 846.1

Hlavním úkolem rekreačních území Prahy je zajistit pod-
mínky pro oddech, relaxaci a  neorganizované pohybové aktivity 
a prostý pobyt v prostředí přírodě blízkém.

Nejvýznamnějším nositelem stávajících a potenciálních re-
kreačních příležitostí města je řeka Vltava se svými břehy, ostrovy, 
nábřežími, náplavkami a  souvisejícími prostory. Tento v  součas-
né době nesourodý prostor, v  němž se střídají místa živá a  lidmi 
využívaná s místy ležícími ladem nebo nepřístupnými či využíva-
nými pro zcela nevhodné funkce, je ve své podstatě nejcennějším 
veřejným prostorem Prahy. Hlavní město učinilo významný krok 
ke zlepšení situace přijetím uceleného strategického a iniciačního 
dokumentu Koncepce pražských břehů, který formuloval jednotné 

845 – Lázeňství

Lázeňství má na území České republiky dlouholetou tra-
dici. Lázně zde vznikaly v  okolí přírodních léčebných zdrojů  – 
léčivých pramenů, ložisek rašeliny, slatiny a  bahna, kterými je 
naše území hojně obdařeno. V  minulosti bylo na našem území 
více než 250 lázeňských míst, v současné době je zde cca 80 lá-
zeňských zařízení ve 40 městech. 

V ČR, podobně jako v dalších evropských zemích, je lázeň-
ství součástí zdravotního systému. Lázeňské léčebné pobyty jsou 
přednostně určeny pro nemocné či rekonvalescenty. Lázeňství je 
také součástí cestovního ruchu. 

V roce 2013 Česká republika disponovala celkem 24 840 
lůžky v  lázeňských zařízeních, cca ½ lůžek byla soustředěna 
v  tradiční lázeňské oblasti  – Karlovarském kraji, kde se nachá-
zelo 12 360 lůžek. Jsou zde nejznámější česká lázeňská města – 
Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Jáchymov, 
Lázně Kynžvart.

Praha nemá na svém území žádnou lázeňskou léčebnu, 
což odpovídá faktu, že leží mimo přírodní léčivé zdroje a nemá 
ani příznivé klimatické podmínky. → tab / 845.1

S vydáním vyhlášky č. 267/2012 sb. O stanovení indikační-
ho programu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o  dospělé, 
děti a dorost, platící od 1. 10. 2012, je lázeňská léčba značně ome-
zená, lázně se proto potýkají s odlivem klientů. Lázeňské léčebné 
pobyty, které čerpají hlavně nemocní lidé nebo rekonvalescenti, se 
pro některé klienty stávají finančně nedostupné, klienti samoplátci 
mají navíc jiné nároky než klienti s léčebným pobytem hrazeným či 
dotovaným zdravotní pojišťovnou. 

Lázně proto začínají nabízet vedle lázeňských léčebných 
pobytů další speciální pobyty zaměřené např. na snižování nadvá-
hy, wellness. Wellness pobyty jsou krátkodobé pobyty určené pře-
vážně zdravým lidem, kteří si potřebují odpočinout a zregenerovat 
se. Jde o nový moderní způsob relaxace, vedoucí k pocitům uspoko-
jení a pohody, založený na harmonii těla, mysli a duše, na čerpání 
nových sil i odbourání stresu. 

Možná právě v nabídce wellness pobytů je ukryt potenciál 
Prahy pro posílení vnitrostátního cestovního ruchu, stejně tak mo-
hou posílit turistickou atraktivitu Prahy pro zahraniční klientelu. 
Praha již delší dobu bojuje s poklesem zájmu zahraničních turistů, 
zároveň hledá své místo ve vnitrostátním cestovním ruchu. Je boha-
tě saturována ubytovacími kapacitami, kde se již začínají objevovat 
wellness hotely s balneo vybavením, např. Park Holiday Congress 
& Wellness Hotel Praha u  přírodního parku Botič- Milíčov, hotel 
Chateau St. Havel – wellness hotel v Praze 4, Nuslích – bývalý zá-
mek v zámecké zahradě, Wellness hotel STEP v Praze 9 Libni apod.

tab / 845.1

Počet lůžek v lázeňských zařízeních ČR (2013)
[ Zdroj: ÚZIS, Lázeňská péče 2013]

Česká 
republika

Hlavní 
město 
Praha

Středočeský Karlovarský
Moravsko

-slezský
Zlínský Jihočeský Olomoucký

Počet lůžek v lázeňských 
zařízeních

24 840 0 916 12 360 1 743 2 088 1 471 2 255
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Rekreace – územní průmět

Historické centrum
Rekreační příležitosti centra jsou koncentrovány zejmé-

na na vltavské ostrovy a  jejich parkové plochy, Kampu, Petřínské 
sady. Historická struktura centra nedává velkou možnost plošnému 
rozšiřování rekreační funkce. Hlavním problémem je nedostatečné 
uvolnění nábřeží od automobilové dopravy ve prospěch pěších, cyk-
listického provozu a drobných rekreačních příležitostí. V poslední 
době došlo ke kultivaci náplavek a jejich oživení. Fenomén řeky je 
nejen rekreačně, ale též komerčně přitažlivým zejména v  centru 
města. 

Město
Vybavení rekreačními příležitostmi je různorodé. 

Zastavěné území města přirozeně nemůže poskytnout dostatek 
ploch pro neorganizovaný rekreační sport v  obytných územích. 
Rekreační příležitosti jsou koncentrovány na parky a zelené klíny 
vnikající do území kompaktního města z vnějšího pásma, včetně 
vltavských břehů. 

Rekreační zázemí severní části vnitřního města má největší 
potenciál v meandru Vltavy v dolní Libni a Karlíně na Rohanském 
ostrově, to však je v současné době více příležitostí než živým rekre-
ačním územím. 

Ve východních částech města jsou rekreační příležitosti ve 
vazbě na zelené plochy sporé. Největší plochou sloužící spontán-
ním rekreačním účelům je oblast Trojmezí a  navazující přírodní 
park Hostivař  – Záběhlice, které jsou součástí zeleného rozhraní 
města a krajiny. 

V  jižní části města je koncentrace rekreačních příležitosti 
i  jejich budoucího potenciálu ve vazbě na zelené plochy relativně 
bohatá, ať už ve vazbě na fungující pravý břeh Vltavy, nebo na lesní 
plochy zejména na Praze 12, kde největší rekreační hodnoty skýtá 
masiv Kunratického lesa, obklopený kapacitní obytnou zástavbou.

Rekreační příležitosti v  jihozápadních částech města jsou 
bohaté, ale různorodé. Potenciál rekreace, který skýtá na Smíchově 
kontakt s řekou Vltavou, je využit jen minimálně v oblasti Císařské 
louky. Levobřežní oblast Vltavy v Hlubočepích a na Smíchově je čás-
tečně nepřístupná. Územím s  koncentrací rekreačních a  sportov-
ních příležitostí i budoucího potenciálu ve vazbě na zelené plochy je 
přírodní park Košíře – Motol na území městské části Praha 5, který 
zahrnuje několik zvláště chráněných území, golfové hřiště a spor-
tovní areály. Území disponuje významným rekreačním potenciálem 
zejména pro Jihozápadní město. Významnou rezervou pro kultiva-
ci území pro rekreaci je prostor náhorní plošiny Vidoule (Vidoule 
je současně předmětem vytrvalého investorského zájmu o  byto-
vou výstavbu). Výjimečné rekreační zázemí poskytují Prokopské 
a Dalejské údolí, které spoluvytvářejí rozhraní města a krajiny. 

Rekreační příležitosti severozápadních částí města jsou 
vázány na oboru Hvězda a  na parkovou osu spojující oboru se 

Strahovem a na Letenskou pláň a sady. Ukázkou rekreačně sportov-
ního parku je park Ladronka na Břevnově. 

Krajina
Využití oblasti krajiny pro oddech a rekreaci obyvatel je pří-

mo úměrné místním krajinným hodnotám. Oblast krajiny poskytuje 
rekreační příležitosti nejen obyvatelům sídel v krajině, ale rovno-
cenně též obyvatelům vnitřního města. V oblasti krajiny UAP 2012 
sledovaly "celoměstské rekreační oblasti". 

Jedním z  nejatraktivnějších prostorů je zelený klín podél 
toku Vltavy, pronikající ze severu téměř k hranicím centra: jde o ce-
loměstsky významný prostor Troja – Bubeneč, s aktivitami nadmíst-
ního a celostátního významu s vysokou návštěvností, jehož přírodní 
a kulturně-společenské hodnoty jsou nevyčíslitelné. Unikátní pro-
stor trojské kotliny je sídlem Pražské zoologické zahrady, Pražské 
botanické zahrady, Pražského výstaviště v  Bubenči a  cílem nejen 
místních, ale i  mimopražských návštěvníků. Toto území v  blízké 
vazbě na centrum města plní své funkce rekreačního, kulturně
-poznávacího a společenského zázemí celoměstského významu již 
v  současnosti, současně se však potýká s  problémy dopravní ob-
sluhy a významné limity určují také ochrana přírody a krajiny, pří-
slušnost v záplavovém území a v neposlední řadě stavba městského 
okruhu. Území Troji má do budoucnosti příležitost zvýšit svůj rekre-
ační i všeobecně-kulturní potenciál. Stále živý je zájem o vyhlášení 
tzv. Geoparku Troja s dopady pro ochranu a rozvoj území.

Tzv. severní terasa má podmínky pro rekreaci koncentro-
vané do pásu Čimického a Ďáblického háje, které tvoří zázemí síd-
lištím v Kobylisích a na Proseku. Draháň je významným zázemím 
sídlišť Bohnice a Čimice. 

Na severovýchodním okraji Prahy tvoří Vinořská obora spo-
lu s  navazující Satalickou bažantnicí založené rozsáhlé přírodní 
území, ojedinělý příklad barokní krajinné kompozice. Dnes málo 
udržované území má význam pro čakovickou oblast a je předmětem 
zájmu soukromých investorů na realizaci golfového hřiště. Novým 
přínosem pro rekreaci obyvatel z oblasti Letňan a Čakovic je realizo-
vaná část založeného lesoparku.

Na východě Prahy dominuje přírodní park Klánovice-
Čihadla s  masivem Klánovického lesa, tokem Rokytky a  několika 
rybníky. Vysoký rekreační potenciál tohoto území má být v  blíz-
ké budoucnosti umocněn založením rekreačního parku U  Čeňku 
v  oblasti Prahy 14-Dolní Počernice, který by měl prioritně sloužit 
obyvatelům Černého Mostu. Jako privátní investice zde vznikl nový 
golfový areál. V Klánovickém lese byl městem odmítnut zájem sou-
kromého investora na výstavbu dalšího golfového areálu.

Jihovýchodní okraj města je více než živým fungujícím re-
kreačním prostorem příležitostí ke zhodnocení rekreačního poten-
ciálu, který skýtá okolí vodotečí Botiče a Rokytky. Hostivařské polesí 
v přírodním parku Hostivař – Záběhlice je rekreačním zázemím ka-
pacitní obytné zástavby velkých sídlišť Jižního Města a Zahradního 
Města, které byly svou koncepcí založení plánovány jako zahradní 

mapa / 846.1

obr / 843.2    Centrum Gutovka ve Strašnicích

obr / 846.1   Centrum Gutovka ve Strašnicích 
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města obklopená zelení. Na okraji sídliště Hornoměcholupská fun-
guje rozsáhlý rekreační areál s hlavní náplní golfu. Na přírodní park 
navazuje území tzv. Trojmezí na rozhraní městských částí Prahy 10, 
15 a  11, které má vysoký budoucí rekreační potenciál, soukromí 
vlastníci území by však upřednostnili výstavbu nové obytné čtvrti. 

Na jihu města tvoří sídlištím v Praze 12 významné rekreační 
zázemí přírodní park Modřanská rokle – Cholupice. Oblast skrývá 
velký rekreační potenciál k širšímu využívání. Fungujícím rekreač-
ním zázemím jižních částí města je Komořanské polesí. Významnou 
plochu zaujímá ostrovní lesní komplex Kunratického lesa, tvořící 
rekreační zázemí obytné zástavby sídlišť Jižního Města a Kunratic. 
Jeho vstupní branou je oblast Roztyl na stejnojmenné stanici metra. 
Lokalita má rovněž významný rekreační potenciál a  je atakována 
nároky na výstavbu převážně komerčních objektů.

Jihozápad je oblastí s  velmi vysokým rekreačním potenci-
álem v současnosti i v budoucnosti, což je dáno jak existencí pří-
rodního parku Radotínsko-chuchelský háj, tak zejména řek Vltavy 
a  Berounky s  jejich soutokem. Park Radotínsko  – chuchelský háj 
na území městských částí Radotína, Lochkova a  Zadní Kopaniny 
částečně zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Český kras. S řadou 
zvláště chráněných území je též významnou těžební oblastí s něko-
lika aktivními lomy. Okolo Zadní Kopaniny je výrazná koncentrace 
rekreačního jezdectví.

Na území Zbraslavi vznikl golfový areál a připravuje výstav-
bu druhého hřiště. V blízkosti soutoku řek probíhají přípravné prá-
ce dlouhodobého procesu těžby štěrkopísku a následného budová-
ní vodních nádrží jako ústředního prvku budoucího celoměstského 
rekreačního zázemí města, což způsobí v tomto cca 20–30-tiletém 
mezidobí výpadek rekreační atraktivity nivy Berounky i  celé ob-
lasti. V koncepci rekreačního areálu se rýsuje velká příležitost pro 
vybudování vodních ploch pro rekreační koupání široké veřejnosti 
v přírodě, která se však střetává se zájmy určitých skupin vybraných 
vodních sportů a jiných komerčních zájmů. 

Na jihozápadním okraji města na území Řeporyjí, Stodůlek, 
Holyně, Jinonic a  Hlubočep dominuje podél Prokopského 
a  Dalejského potoka přírodní park Prokopské a  Dalejské údolí 
s mnoha přírodně i krajinářsky vysoce cennými chráněnými úze-
mími. Park tvoří významné rekreační zázemí Jihozápadního Města 
a barrandovského sídliště a kromě toho je i celopražsky vyhledá-
vanou lokalitou. Zahrnuje i oblast Dívčích hradů, území s velkým 
potenciálem pro rekreaci a  rozvoj zeleně. Park proniká hluboko 
do území kompaktního města a  je rekreačním zázemím sídlišť 
Jihozápadního Města a Barrandova. Velká koncentrace návštěvníků 
je zároveň příčinou ohrožení tohoto cenného území. 

Na severozápadním okraji dominuje přírodní park Lysolaje-
Šárka s mnoha zvláště chráněnými územími s velkou celoměstskou 
působností, tvořící významné rekreační zázemí celé Praze 6. Aktivity 
(sportovní areály, autokempink a další) jsou koncentrované v oblasti 
přehrady Džbán, kde se rovněž střetávají požadavky na intenzivnější 
a efektivnější komerční využití s ochranou přírody. → mapa / 846.3

mapa / 846.2
Vývoj od r. 2012
Celkové rozložení rekreačních ploch a  příležitostí v  hl. m. 

Praze se v období od roku 2010 nezměnilo. Největší rozvoj je za-
znamenán v oblasti výstavby golfových hřišť, kdy pokračuje jejich 
realizace ve Zbraslavi a Lipencích a na druhém konci Prahy vznik-
lo hřiště na rozhraní katastrů Černého Mostu a Dolních a Horních 
Počernic. Masovému trendu pro široké vrstvy populace vychází 
vstříc rozšíření systému cyklotras a  zejména cyklostezek odděle-
ných od automobilové dopravy a  vhodných pro in-line bruslení. 
Dokončeno bylo pěší a  cyklistické propojení Vltavských břehů 
i Berounky v jižní části Prahy, zavěšené na dálničním mostě. Velkou 
příležitost pro zlepšení páteřního rekreačního prostoru kolem toku 
Vltavy a  Berounky představuje přijatý dokument Koncepce praž-
ských břehů. 

Trendy rekreace 
Trendem projevujícím se v plochách parků je intenzivní zá-

jem všech městských částí posilovat různé formy aktivní rekreace. 
Parky jsou vybavovány hřišti pro různé věkové kategorie, v posled-
ních letech se staví často in-line dráhy. Tyto nové prvky musí však 
být vkládány uvážlivě s  ohledem na stávající pěší provoz a  další 
kompoziční a provozní souvislosti.

Vývojové trendy v  pohybových aktivitách přicházejí do 
České republiky a  Prahy ze světa, období jejich domestikace se 
však minimalizovalo. Trendem skutečně masového charakteru je 
vzrůst zájmu o rekreační cyklistiku a o in-line bruslení; projevuje se 
u mladší a střední generace. 
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847 – Sport a tělovýchova

Základním dokumentem určujícím postavení a poslání spor-
tu v moderní evropské společnosti je Evropská charta sportu z roku 
1992; obecné zásady dále rozvíjí Bílá kniha o Sportu vydaná Komisí 
Evropského společenství v Bruselu v roce 2007, ve které je vyzdviže-
na role sportu v rámci utužování veřejného zdraví, vzdělávání, roz-
voje občanské společnosti, vytváření kulturního povědomí, rovných 
příležitostí apod. Podle průzkumu agentury Eurobarometr z  roku 
2004 přibližně 60% většina evropských občanů pravidelně provo-
zuje sportovní aktivity v rámci nebo mimo rámec sportovních klubů 
či amatérských sdružení, aniž by se sportu věnovala profesionálně. 

Ve srovnání čtyř největších českých měst je v Praze v ab-
solutních číslech největší počet klasické sportovní infrastruktury 
částečně využitelné i  pro rekreační a  neorganizované sportov-
ní aktivity, tj.  tělocvičen, zimních stadionů, bazénů a  koupališť. 
Přepočtem na 100 tisíc osob je ale zřejmé, že Praha je těmito zaří-
zeními vybavena nejméně, a to i ve srovnání s celorepublikovým 
průměrem. → tab / 847.1

Tabulka srovnání sportovních zařízení v největších českých 
městech vychází z  údajů ČSÚ za rok 2006, od roku 2007 nebyly 
srovnatelné údaje vydány. S určitou mírou nepřesnosti však stále 
odráží poměrné vybavení vybraných typů sportovní infrastruktury 
v největších českých městech.

Při posuzování úrovně vybavenosti města je nezbytné roz-
lišovat vybavení pro vrcholový a výkonnostní sport od vybavenosti 
pro neorganizovanou tělovýchovu, rekreační sportování a  příleži-
tostnou i  každodenní pohybovou aktivitu obyvatel. Zvláštní sku-
pinou vybavenosti je školní tělovýchova. Mezi těmito druhy vyba-
venosti existují různé formy větší či menší integrace ve využívání 
sportovní infrastruktury organizacemi výkonnostního sportu, spor-
tovními kluby a tělovýchovnými jednotami, školami a neorganizo-
vanou veřejností.

Dědictvím Prahy je velké soustředění sportovní infrastruk-
tury sloužící profesionálnímu sportu, tj.  zejména vrcholovému 
a  výkonnostnímu. Je tvořena polyfunkčními sportovními centry 
a areály lokálního až celoměstského významu a diváckými stadiony 
a nachází se zejména na území vnitřních částí města. Spravována 
je tělovýchovnými jednotami sdruženými v Českém svazu tělesné 
výchovy a  sportu (ČSTV), jednotami Sokola a  různými sportovní-
mi kluby. V posledních 20 letech nezaznamenala zásadní změny – 
areály se sice průběžně, ale sporadicky opravují a modernizují, ale 
vcelku došlo ke zmrazení tohoto postupného vývoje v  souvislosti 
s drastickým snížením přísunu peněz do sportu a sportovní infra-
struktury v  důsledku krachu hlavního donátora Sazky a  celkové 
finanční a ekonomické krize. 

Síť sportovní infrastruktury Prahy vhodné pro vrcholový 
sport prověřil pokus hlavního města Prahy o kandidaturu na pořá-
dání letních olympijských her. Ze zpracovaných analýz vyplynulo, 
že za současného vybavení sportovních zařízení lze bez rozsáhlých 
úprav použít velmi málo stávajících zařízení pro pořádání mezi-
národních vrcholových soutěží. Společným rysem pro naprostou 
většinu stávajících sportovišť v  Praze z  hlediska možnosti konání 
nadnárodní akce je nedostatečná divácká kapacita či dokonce úpl-
ná absence hlediště. To platí i pro ta sportoviště, která jinak splňují 
potřebné sportovně-technické parametry. Do analýzy byly zahrnuty 
i nejvýraznější realizace počátku 21. století z oboru vrcholové spor-
tovní infrastruktury – multifunkční hala O2 arena a fotbalový sta-
dion Synot Tip Arena klubu Slavia. → tab / 847.2

Průběžně dochází k  doplňování sítě polyfunkčních spor-
tovních center, využívaných pro nejen pro výkonnostní sport, ale 
částečně též pro neorganizovanou pohybovou aktivitu obyvatel, i ve 
vnější části kompaktního města a ve vnějším pásmu města. Kromě 
této sítě sportovní infrastruktury vzniká řada nových zařízení, kte-
rá jsou již převážně věnována neorganizovaným sportovně-rekre-
ačním aktivitám obyvatel, tj.  sportovně-relaxační centra, fitcentra 
(největší zařízení tohoto typu jsou Factory-Pro) a různá specializo-
vaná sportoviště, provozovaná většinově na komerční bázi. Tato za-
řízení vznikají převážně v centrální oblasti města nebo ve vnitřním 
kompaktním městě – tedy v územích s velkou koncentrací i pohy-
bem obyvatel. 

Vnější část města, která zahrnuje velké sídlištní celky, byla 
do konce devadesátých let charakteristická největším deficitem 
sportovních ploch a  zařízení. Existovaly zde pouze areály základ-
ních škol, které byly většinou mírně předimenzované a chátraly ne-
dostatkem údržby. Od 90. let vznikla i v tomto pásmu řada menších 
sportovních zařízení komerčního charakteru. 

V oblast krajiny bývalé připojené obce byly tradičně větši-
nou vybaveny „obecním“otevřeným sportovištěm a podle velikosti 
obce i tělocvičnou Sokola. V této oblasti jsou od 90. let dále nejvíce 
zakládána komerční soukromá sportovně-rekreační zařízení často 
ryze klubového charakteru pro vybranou klientelu bez přístupu šir-
ší veřejnosti, často s hotelovou kapacitou. 

Početně největší skupinou zřizovatelů sportovní infrastruk-
tury v  Praze jsou soukromí zřizovatelé; řádově jich je 3× více než 
tradičních sportovních organizací – tělovýchovných jednot a spor-
tovních klubů, kteří však spravují plošně rozsáhlé areály. 

Školní tělovýchova. Charakteristickým znakem školní spor-
tovní infrastruktury je nedostatek ploch pro školní tělovýchovu 
v centrální oblasti města i ve vnitřním městě, naopak ve vnějších 
částech města existují sídlištní školy s  kvalitně dimenzovanými 
sportovními plochami. Dlouhodobě probíhá postupná regenerace 
školských venkovních tělovýchovných zařízení za pomoci granto-
vé politiky města a městských částí. S  tím souvisí i stále vyšší in-
tegrace školních sportovišť  – pronajímání tělocvičen sportovním 
klubům i soukromým subjektům a otevírání revitalizovaných hřišť 

tab / 847.1

Srovnání sportovních zařízení v největších českých městech a ČR (2006)
[ Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka hl. m. Prahy 2007]

počet zařízení počet zařízení na 100 tisíc obyvatel

Praha Brno
Ostra-

va
Plzeň ČR Praha Brno

Ostra-
va

Plzeň ČR

hřiště 255 328 163 25 10 158 21,5 89,5 52,7 15,3 98,7

tělocvičny 180 143 131 40 5 288 15,1 39 42,4 24,5 51,4

stadiony včetně krytých 27 17 18 5 974 2,3 4,6 5,8 3,1 9,5

zimní stadiony včetně krytých 12 5 4 2 221 1 1,4 1,3 1,2 2,1

koupaliště a bazény 55 14 13 17 1 271 4,6 3,8 4,2 10,4 12,4

z toho kryté 33 7 10 4 342 2,8 1,9 3,2 2,4 3,3

tab / 847.2

Výběr závěrů analýzy sportovní infrastruktury pro pořádání vrcholných akcí
[ Zdroj: URM, 2007, aktualizováno 2011]

Areály vhodné pro konání vrcholných soutěží za podmínky běžné adap-
tace a modernizace, případně jen s nepodstatnými úpravami

Víceúčelová hala O2 arena; fotbalový stadion Synot Tip Arena ve 
Vršovicích

Areály podmínečně vhodné pro konání vrcholných soutěží, vyžadující 
rozsáhlejší úpravy, rekonstrukce a případně i dotváření dopravních 
vazeb, včetně areálů s možností dalšího rozvoje

Areál Strahova, fotbalový stadion Sparty na Letné, sportovní hala na 
Výstavišti v Holešovicích, tenisový areál Štvanice, umělý vodní kanál 
Povltavská, areál Slavie ve Vršovicích, baseballové centrum v Bráníku, 
plavecký stadion v Podolí

Areály přednostně vhodné pro trénink výkonnostního sportu
Strahov, Slavie ve Vršovicích, Sparta na Letné, PSK Olymp Stromovka, 
Zahradní Město – Hamr

pro rekreační využití ve volném čase děti, mládeže a širší veřejnosti. 
Sportoviště poměrně velké části základních a středních škol je již 
možné zahrnout do sportovní infrastruktury využitelné veřejností. 
V  některých případech je však naopak část školního sportoviště 
pronajata nebo odprodána soukromému subjektu, přičemž škole 
zůstane k dispozici pouze nezbytně nutné sportoviště omezených 
rozměrů.

V  druhové skladbě sportovišť v  Praze absolutně převažují 
kopaná a tenis, dále drobnější hřiště pro odbíjenou, házenou a dal-
ší míčové hry. Boom zažívají kromě tenisu také squash, ricochet, 
florbal, zvětšuje se zájem o softbal, baseball, rugby, americký fotbal, 
plážový volejbal, kriket apod., ale také o adrenalinové sporty. Vznikl 

velký počet různě vybavených fitness center a zařízení s umělými 
horolezeckými stěnami, lanová centra. 

Nejvýraznější deficit stále zůstává v  druhové vybavenosti 
města bazény, přestože počátkem 21.  století bylo několik bazénů 
typu malých aquacenter zrealizováno. Rozestavěná torza z 80.  let 
zůstala buď nedostavěna, nebo byla zlikvidována. Stávající fond za-
starává a několik bazénů bylo zrušeno.

Po dlouhých letech příprav se podařilo dokončit rozesta-
věný bazén Šutka v  Praze 8 přestavbou v  moderní aquacentrum. 
Důležité je, že Praha získala druhý krytý padesátimetrový bazén, 
čímž částečně zvýšila svůj standard. Na sídlišti Jižní Město bylo rov-
něž dokončeno plavecké centrum s 25-ti metrovým bazénem – pro 
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obytný celek o velikosti krajského města, jako jsou Pardubice nebo 
Hradec Králové, je to však stále málo. V celoměstském měřítku stále 
chybí bazény pro běžné kondiční plavání a výuku a velká moderní 
aquacentra, jaká jsou běžná i v menších městech Evropské unie.

Ze zahraničních srovnání vyplývá, že v  Praze chybí mo-
derně koncipovaná „zařízení pohybové rekreace pro nejširší ve-
řejnost“, která dosud nejen v  Praze, ale v  ČR nemají zastoupení. 
Jde o komplexně vybavená zařízení nabízející pod jednou střechou 
různé formy pohybu včetně vodní plochy, rekondiční služby, od-
počinek, relaxaci i  rozptýlení včetně souvisejících doplňkových 
služeb a  obchůdků. Síť zařízení takto vybavených, každodenně 
a snadno dostupných nejen dopravně, ale i finančně, s atmosférou 
motivující k  opakovaným návštěvám a  tím i  k  pravidelnému po-
hybu především sportovně neorganizované skupiny obyvatelstva 
a  mládeže v  Praze, zcela chybí. Ze zahraničních zkušeností však 
rovněž vyplývá, že takto koncipovaná síť center se neobejde bez 
veřejných dotací. 

Druhovou rozmanitost ilustruje tabulka druhů otevřených 
a krytých sportovišť v Praze. → tab / 847.3

Databáze IPR Generel sportu eviduje přibližně 530 zařízení 
a areálů, která jsou provozována různými subjekty, ať už ČSTV, tě-
lovýchovnými jednotami, sportovními kluby či jinými soukromými 
subjekty. V evidenci jsou kromě sportovních center i některá poly-
funkční zařízení (hotely, obchodní centra, restaurace), která spor-
tovní aktivity provozují jako přidruženou činnost. Databáze rovněž 
eviduje vybavenost vybraných škol, které jsou schopny nabídnout 
veřejnosti nebo sportovním klubům potřebné prostory. Databáze je 
průběžně aktualizována zhruba v pětiletých cyklech, další aktuali-
zace se připravuje v průběhu 2015. 

Sport a  rekreace jsou zdrojem pracovních míst (OKEČ 
956000–927000) ve sportovních zařízeních, cestovním ruchu 
a školství. Sportovní aktivity ve stále rostoucí míře vedou k vytvá-
ření pracovních míst ve specializovaných obchodech, servisech 
a průmyslu zaměřeném na sportovní vybavení. Dále se prohlubuje 
provázanost sportu s cestovním ruchem. 

Problémem většiny sportovních zařízení komerčního cha-
rakteru je nalezení citlivé rovnováhy mezi cenou služeb, renta-
bilitou a  nevyváženou vytížeností podniku během dne a  týdne. 
Poměrně vysoké ceny služeb jsou překážkou k častějšímu (tj. kaž-
dodennímu nebo alespoň několikrát v týdnu) využívání pro většinu 
populace, které by vedlo k návyku pravidelného sportování, slou-
žilo jako prevence před nemocemi i  jako součást programů proti-
drogové prevence. Obecně chybí širší účinná podpora Prahy nebo 
veřejných rozpočtů právě pravidelného sportování širokých vrstev 
obyvatel, kteří nejsou nikde organizováni.

Žádoucí by bylo také posílit informovanost o  možnostech 
rekreačního individuálního sportování všeho druhu (např. pro-
střednictvím veřejně přístupné kompletní databáze na internetu, 
rozšířením služeb existujících informačních center nebo jiným 
vhodným způsobem). K tomuto účelu směřuje příprava modifikace 

databáze Generelu sportu jako aplikace pro zveřejnění na webo-
vých stránkách města.

Významně se zlepšila informovanost o  možnostech rekre-
ačního individuálního sportování všeho druhu prostřednictvím 
veřejně přístupných stránek města Praha sportovní, kde jsou sou-
středěny odkazy na velkou část sportovních zařízení v Praze. K to-
muto účelu rovněž směřuje modifikace databáze Generelu sportu 
jako webové aplikace.

Sport a tělovýchova – územní průmět

Historické centrum
Sportovní plochy samostatně vymezené existují v zástavbě 

zejména historického centra omezeně. Sportovní aktivity jsou sou-
částí smíšené městské struktury v  podobě jednotlivých zařízení, 
ať už samostatných, nebo jako součást vybavení hotelů. Dále jsou 
využívány pro veřejnost i  tělocvičny některých základních nebo 
středních škol. Historická struktura centra nedává velkou možnost 
většímu rozšíření sportovní funkce jako takové. Rozsáhlé sportovní 
areály do celoměstského centra nepatří a drobná a střední zařízení 
pro rekreační kondiční sport a relaxaci vznikají přirozenou cestou 
a přispívají k polyfunkčnosti centra. 

Město
Vybavení sportovními příležitostmi ve městě je různorodé. 

V  historické zástavbě vnitřního města dlouhodobě působí spor-
tovní areály jednotlivých městských čtvrtí pro organizovaný sport 
včetně vrcholového. Kmenová síť této infrastruktury dlouhodobě 
nezaznamenala zásadních změn, kromě výstavby 2 významných 
počinů sportovní infrastruktury – víceúčelové haly ve Vysočanech 
a  výstavby fotbalového stadionu ve Vršovicích. Areály jsou prů-
běžně, ale sporadicky opravovány a  postupně modernizovány, 
v některých případech intenzifikovány bez významných plošných 
nároků na rozvoj. 

Stejná oblast však současně trpí nedostatkem ploch pro 
školní tělovýchovu a pro neorganizované pohybové aktivity v obyt-
ných územích. Na sídlištích ve vnějším městě je sportovní funkce 
skrytá ve vybavenosti škol, které v různé intenzitě otvírají své areály 
pro využití veřejnosti, zejména dětí a mládeže. Pozitivní je, že do-
chází k doplňování sítě polyfunkčních sportovních center i ve vněj-
ší části města. Kromě této kmenové historické sítě sportovní infra-
struktury vzniká řada nových zařízení – menší sportovně-relaxační 
centra a  různá specializovaná sportoviště, provozovaná převážně 
na komerční bázi. 

V  severní části města jsou dvě lokality výrazně celoměst-
ského významu: multifunkční městská hala O2 Aréna mezinárodní 
úrovně, v  jejímž okolí se připravuje výstavba obchodně společen-
ského a administrativního centra Zelený ostrov, a kapacitně srovna-
telná, avšak morálně i fyzicky stárnoucí T-Mobile aréna na výstaviš-

tab / 847.3

Otevřená a krytá sportoviště v Praze
[Zdroj: URM, Generel sportu – aktualizace 2012]

druh sportoviště počet areálů počet hřišť druh sportoviště počet areálů počet hřišť

hřiště otevřená   sportoviště krytá   

stadiony nad 5000 diváků 8 – víceúčelová městská hala 5 5

lehkoatletický ovál 116 117 zimní stadiony nad 5000 diváků 4 4

kopaná 215 225 sportovní haly 53 56

– z toho uvnitř LAX – 48 tělocvičny 304 422

baseball 9 9 cyklistická hala 1 1

softbal 12 15 jízdárny 2 2

rugby 5 5 squash 37 154

pozemní hokej 3 3 fitness centra 74 74

jízdárny 18 22 indoor golf 4 4

golfová hřiště 7 7 horolezecká stěna 21 28

golfový trenažér 8 8 bazény celkem 43 44

hokejbal 5 6 *z toho bazény 50m délka – 2

cyklokros 4 5 *z toho bazény min 25m – 19

cyklistický stadion 1 1

tenis 268 814

házená 62 68

odbíjená včetně beach 188 352

bazény celkem 28 32

*z toho bazény 50m délka – 5

*z toho bazény min 25m – 10

ti v Holešovicích. Celoměstský význam má rovněž tenisový areál na 
Štvanici. Výjimečnou vybavenost získala v období po roce 2000 MČ 
Praha 18 (bazén, zimní stadion, víceúčelové sportovní centrum). 
V prosinci roku 2012 byl otevřen plavecký areál Šutka jako význam-
né zařízení pro obsluhu severní terasy i centra města.

Na východě města nalezneme největší sportovní pražský 
areál ve Vršovicích v Praze 10, který je výjimečný jak rozsahem, tak 
pestrostí sportovní infrastruktury, obsahuje i novostavbu fotbalové-
ho stadionu Synot Tip Arena ve Vršovicích, který byl postaven jako 
multifunkční hala. Zejména Praha 10 a 15 má nadprůměrný podíl 
sportovních funkcí na svém území. Kromě Vršovic je větší koncen-
trace sportovních ploch v Záběhlicích a v Hostivaři, vždy ve vazbě 
na údolí Botiče. Na jihu je největší koncentrace sportovních ploch 
v Branickém údolí. Na sídlišti Jižní Město bylo dokončeno plavecké 
centrum s 25-ti metrovým bazénem.

Jihozápadní Město je specifické tím, že školské tělový-
chovné areály jsou od počátku založeny jako součást sportovní 
infrastruktury obytné čtvrti a  nikoli jako součást areálů škol, jak 
je obvyklé na území celé Prahy. Zejména Praha 5 má nadprůměr-
ný podíl sportovních funkcí na svém území. Největší koncentrace 
sportovních ploch je v  Motole, Košířích a  v  Jinonicích. Realizací 
z období od roku 2000 je bazén na Barrandově v Praze 5 a zimní 
stadion Bronzová v Praze 13. 

Severozápadní část města má v Praze 6 nadprůměrný podíl 
sportovních ploch na svém území. Výjimečné je soustředění vrcho-
lového sportu s diváckým a tréninkovými sportovišti na Strahově, 
kde se rovněž nachází morálně i  fyzicky chátrající a nedostatečně 
využitý největší stadion na světě – Masarykův stadion. V horních 
Holešovicích a v Dejvicích a dále v Břevnově jsou umístěny kapa-
citní stadiony. 
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Krajina
Všechny městské části i přidružené vesnice ve vnější kraji-

ně jsou vybaveny obecním sportovištěm místních klubů – zpravidla 
fotbalovým hřištěm, ty větší z nich tělocvičnou Sokola a tenisovými 
kurty. Obzvláště kvalitní sportovní areály jsou v Praze 20 – Horních 
Počernicích, v Praze 16 – Radotíně; realizací z období od roku 2000 
je víceúčelové sportovní centrum ve Štěrboholech v lokalitě rezervo-
vané pro veřejné vybavení. V MČ Velké Chuchli je umístěno vysoce 
specializované sportoviště regionálního významu – dostihové závo-
diště. V Praze 18 (Letňany) a Praze 12 (Točná) jsou sportovní letiště. 
Nadprůměrnou vybavenost mají také Klánovice, Zbraslav a Satalice.

Rozšiřuje se vybavenost zejména okrajových bývalých obcí, 
například Kolovrat, Dubče. V Benicích vzniklo zařízení sportu a vol-
ného času s  nadstandardní vybaveností pro vybranou klientelu, 
bohužel zčásti na pozemku rezervovaném pro výstavbu školy. → 
mapa / 847.1

Vývoj od r. 2012
Po dlouhých letech byl dokončen otevřen druhý krytý pa-

desátimetrový bazén v Praze v aquacentru Šutka. Celková skladba 
sportovní infrastruktury hl. m. Prahy se v  období od roku 2010 
nijak zásadním způsobem neproměnila. Mírně se vylepšila nabíd-
ka drobných zařízení komerčního charakteru  – fitcenter, welness 
center a podobně. V rámci grantů byly rekonstruovány další tělový-
chovné plochy některých škol. Postupný trend zlepšování tradiční 
sportovní infrastruktury tvořené sportovními areály tělovýchov-
ných jednot a klubů, se v důsledku velmi omezeného přísunu peněz 
výrazně zpomalil.

Trendy sportu a tělovýchovy 
Vývojové trendy v  pohybových aktivitách přicházejí do 

České republiky a Prahy ze světa, období jejich domestikace se však 
minimalizovalo. 

Trendem je rostoucí obliba kondičního sportování u mladé 
a střední generace. 

Všeobecně jsou trendy jen výjimečně masového charakteru; 
pestrost jde na úkor masovosti. Trendy oslovují skupinky vyhra-
něných individualistů, jejichž nároky na území nejsou významné 
a marketingově budou orientovány spíše na kvalitu sportovní vý-
bavy; jen ojediněle přerostou z pohybové rekreace na výkonnostní 
sport a  v  jejich organizační struktuře bude převažovat komerční 
složka.

Trend „riziko“se projevuje zejména u mužských adolescentů 
zvýšeným zájmem o outdoorové činnosti jako létání na rogalu nebo 
klouzavých padácích, skálolezectví, vodní motoristické sporty  – 
tyto sporty se ovšem na území Prahy neprovozují. V oblasti indoors 
je zvýšený zájem o bojové sporty a horolezectví. 

Trend „socializace“představuje skupina sportovních aktivit, 
které svým charakterem umožňují celoživotní dobu jejich vyko-
návání, což jsou tenis, golf, jezdectví nebo jen okrajově vzhledem 
k omezeným možnostem vodní motoristické sporty a jachting. Tyto 
sporty si vytvářejí do jisté míry uzavřená společenství. Masovější 
rozšíření je limitováno nákladností výstroje a výzbroje. V této oblas-
ti lze očekávat plošné nároky na území.

Indoorové socializační trendy představují okruh pohybo-
vých aktivit importovaných z Orientu, zaměřených nikoli na výkon, 
ale na prožitek těla a ducha a obvykle spojených s relaxačními a re-
habilitačními účinky. Dospělá populace zvýšenou měrou využívá 
sféru placených tělovýchovných služeb včetně placených konzulta-
cí s poradci. Vrcholem pyramidy jsou vícedenní pobyty ve speciali-
zovaných zařízeních, které nabízejí tematicky zaměřené programy 
včetně atraktivního výběru pohybových aktivit.

Trendem je pokračující integrace školních sportovišť – ote-
vírání revitalizovaných hřišť pro děti a mládež i pro širší veřejnost, 
a  pronajímání školních tělocvičen sportovním klubům i  soukro-
mým subjektům. 
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SILNÉ STRÁNKY
 (stávající příznivé charakteristiky Prahy)

 

 810 ― Produkce

 ― rozvinutý trh s moderními průmyslovými a skladovými 
nemovitostmi – Praha a její okolí je jednou z významných 
logistických oblastí v rámci středoevropského prostoru

 ― stabilizace potenciálně efektivních a lokálně příznivých 
výrob a činností (obsluha města, vysoká přidaná hodnota, 
ekologická přijatelnost)

820 ― Obchod a služby

 ― významné zastoupení strategických služeb s celoevropskou 
působností

 ― dostatečná nabídka kvalitních kancelářských ploch
 ― rozsáhlá a diverzifikovaná maloobchodní síť
 ― atraktivita Prahy jakodestinace s mimořádnou nabídkou 

“městské” a kongresové turistiky;dobrá dostupnost Prahy 
leteckou dopravou

 ― dostatečná kapacita a kvalita ubytovacích zařízení pro 
cestovní ruch

830 ― Péče o duši

 ― vysoká koncentrace kapacit vědy a výzkumu, existence 
základních faktorů rozvoje znalostní ekonomiky

 ― vysoká koncentrace institucí vysokoškolského vzdělávání
 ― široká nabídka středních a vyšších odborných škol
 ― mimořádné kulturní dědictví, historické jádro Prahy 

(památka UNESCO)
 ― sídlo více než třetiny všech ekonomických subjektů z oblasti 

kulturních a kreativních průmyslů v ČR
 ― vysoká koncentrace institucí a velká nabídka aktivit v kultuře 

a umění v centru města 
 ― angažovaný občanský a kulturní sektor s pozitivním dopadem 

na rozvoj města (lokalit)
 ― rozsáhlá nabídka nestátních neziskových organizací 

působících v oblasti sociálních služeb

SLABÉ STRÁNKY
 (stávající rizikové a negativní charakteristiky Prahy)

 

 810 ― Produkce

 ― vysoké zatížení komunikací v důsledku značné koncentrace 
obchodních, skladovacích a logistickýchvelkokapacitních 
komplexů na okrajích Prahy

 ― nedostatečné tempo regenerace opuštěných průmyslových 
ploch i blízko centra města

 ― malé využití zemědělských ploch pro produkci s přímým 
zásobováním města

820 ― Obchod a služby

 ― relativně vysoká neobsazenost kancelářských ploch ve 
starších objektech nižšího kvalitativního standardu

 ― dominantní postavení velkých nákupních center 
a nadnárodních řetězců na úkor malých maloobchodních 
provozoven a drobných živnostníků

 ― nedostatečná spolupráce veřejného a soukromého sektoru 
v oblasti cestovního ruchu

 ― trvající nepříznivé hodnocení kvality některých služeb 
v cestovním ruchu; absence flexibilních pobytových 
programů

 ― problémová kvalita části kapacit pro ubytování 
vysokoškolských studentů i skupin osob přicházejících za 
prací

830 ― Péče o duši

 ― malé využití výzkumné a vývojové základny pro inovační 
funkci Prahy v celostátním měřítku i k řešení problémů 
samotného města

 ― prostorové deficity a chybějící plochy pro rozvoj vysokých 
škol, špatný technický stav objektů a nedostačující vybavení, 
včetně kolejí

 ― nedostatečné kapacity mateřských škol 

SWOT: EKONOMICKÁ INFRASTRUKTURA

840 ― Péče o tělo

 ―  klesající úroveň kriminality v posledních letech
 ― funkční integrovaný záchranný bezpečnostní systém města 

a vysoká operativnost zásahů integrovaného záchranného 
systému

 ― rovnoměrné rozmístění služeben městské policie 
a hasičských stanic na území města

 ― rozsáhlá nabídka specializovaných zdravotních služeb 
 ― tradice sportovních a zájmových organizací, jako je Sokol 

nebo Skaut, tradice sportovních akcí
 ― rozsáhlý přirozený rekreační potenciál území Prahy

 ― nevyváženost kapacit základních škol, kdy na velkých 
sídlištích jsou kapacity volné, zatímco v okrajových částech 
Prahy s dynamickým rozvojem bydlení místa chybí 

 ― nedostatečné možnosti pro mimoškolní a zájmovou činnost 
dětí a mládeže, zejména pro spontánní trávení volného času 

 ― služby kulturních institucí neodpovídají úrovni evropských 
metropolí

 ― nedostatek systémových nástrojů podpory živého umění 
a inovativních projektů v lokálním rozměru 

 ― neexistence koncepčně vedené kreativní čtvrti
 ― nedostatek kulturních a volnočasových zařízení na velkých 

sídlištích 
 ― deficit kapacit sociálních služeb určitého typu v důsledku 

stárnutí populace - terénní pečovatelské služby, pobytové 
služby 

 ― deficit kapacit asistenčních služeb, chráněného bydlení, 
azylových domů, nocleháren pro bezdomovce

840 ― Péče o tělo

 ―  relativně vyšší podíl obecné a majetkové kriminality oproti 
zbytku Česka

 ― deficit kapacit pro zadržování delikventů, nepatřících 
primárně do zdravotnických zařízení(alkoholici, toxikomani, 
násilníci ap.) i pro vyšetřovací vazby a výkon trestu

 ― omezená druhovost a nevyvážená skladba sportovních 
zařízení, zejména nedostatek plaveckých bazénů a absence 
komplexních center pohybové aktivity

 ― nedostatek příležitostí pro pohybovou rekreaci 
neorganizované většinové populace

 ― chátrání tradičních sportovišť z důvodu chybějící údržby 
a nedostatku finančních prostředků
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PŘÍLEŽITOSTI 
 (stávající a pravděpodobné budoucí příznivé vnější vlivy)

 
 
810 ― Produkce

 ― revitalizace některých bývalých průmyslových a výrobních 
areálů na okrajích Prahy pro účely logistiky či nerušící výroby

 ― vyšší zapojení finančních zdrojů (vč. evropských) pro 
růst inovační úrovně produkčních kapacit a zvýšení 
konkurenceschopnosti nosných odvětví

820 ― Obchod a služby

 ― využití transformačních území pro výstavbu nových 
kancelářských kapacit v rámci městské struktury

 ― zájem o výstavbu menších nákupních center v hustě 
zalidněných oblastech, především na sídlištích

 ― prosazení Prahy v nových mezinárodních (celosvětových) 
turistických programech s vysokou flexibilitou a kvalitou - 
mj. církevní turistika, cestování seniorů, návštěvy památek 
UNESCO

830 ― Péče o duši

 ― významná podpora rozvoje znalostní společnosti ze strany EU 
a vlády ČR a dostupnost finančních zdrojů ze strukturálních 
fondů EU na rozvoj této oblasti

 ― realizace a respektování strategických dokumentů rozvoje 
Prahy jako centra inovací a znalostí všemi zapojenými 
partnery

 ― spolupráce malých a středních podniků s výzkumem 
a vývojem při aplikaci poznatků do praxe 

 ― partnerská spolupráce mezi středními školami 
a zaměstnavateli

 ― podpora státu kulturních zařízení celostátního významu na 
území Prahy

 ― vysoká koncentrace institucí a kulturní nabídky tvořící 
potenciál k vytváření tematických kulturních klastrů

 OHROŽENÍ 
 (stávající a pravděpodobné budoucí rizikové  

a negativní vnější vlivy)

 
 810 ― Produkce

 ― pokračující intenzivní výstavba velkých skladovacích, 
obslužných a výrobních areálů znehodnocujících krajinu 
i životní prostředí především v kontaktním pásmu Prahy

 ― ztráta územních rezerv pro alokaci vhodných a ekonomicky 
efektivních produkčních aktivit inovačního charakteru

 ― pomalé zavádění modernizačních prvků, zejména transferu 
nových technologií

820 ― Obchod a služby

 ― nekoncepční výstavba nových kancelářských objektů, 
vytváření „neživých“ zón města

 ― „přesycení“ trhu velkých nákupních center
 ― silná konkurence jiných měst v cestovním ruchu, nedocenění 

přínosu Prahy pro celou ČR
 ― nová vlna ekonomické recese – pokles využití ubytovacích 

kapacit, růst počtu turistů s menší kupní silou

830 ― Péče o duši

 ― dynamický rozvoj znalostní společnosti v okolních státech, 
jehož tempo nebude v tuzemsku reflektováno a tím dojde ke 
zhoršení konkurenceschopnosti ČR a Prahy

 ― stagnace veřejného vysokého školství v důsledku 
nevyhovujícího způsobu jejich financování, včetně 
omezených zdrojů státu

 ― přetrvávající nedostatek odborníků technických profesí
 ― silná konkurence evropských kulturních metropolí (Berlína 

a Vídně) v nabídce živého umění a služeb pro kulturní 
turismus

 ― zanedbání údržby či volba nevhodného využití sakrálních 
staveb, znehodnocení jejich působení v území necitlivými 
stavebními záměry v  bezprostředním okolí

 ― široká síť kulturních institucí a uměleckých škol 
nabízejícíjedinečné zázemí pro rozvoj kulturních 
a kreativních průmyslů

 ― větší využívání škol jako polyfunkčních středisek pro aktivity 
a komunitní a společenský život místních obyvatel

 ― využití metody komunitního plánování pro vytvoření 
efektivní sítě sociálních služeb

840 ― Péče o tělo

 ―  zapojení Prahy do mezinárodních bezpečnostních struktur
 ― nepotřebné armádní pozemky či budovy jako významné 

rezervy města pro jiné využití
 ― nabídka wellness pobytů pro posílení zejména vnitrostátního 

cestovního ruchu
 ― přeměna transformačních území pro volnočasové, sportovní 

a rekreační aktivity občanů 
 ― důsledné aplikování přijatéKoncepce pražských břehů pro 

koordinaci rozvoje prostoru řeky Vltavy

 ― koncentrace problémových osob a osob závislých na sociální 
pomoci, nárůst počtu osob bez přístřeší a zhoršování jejich 
zdravotní a sociální situace

840 ― Péče o tělo

 ―  zvyšující se dopad globálních problémů - terorismus, 
organizovaný zločin, epidemie, změny klimatu

 ― možný nárůst kriminality způsobený např. sociální 
nerovností (zvyšující se počet bezdomovců), mezinárodní 
migrací či sociálním vyloučením

 ― přebírání nevhodných zahraničních příkladů realizace 
pompézních staveb pro vrcholový sport představujících riziko 
neuvážené výstavby naddimenzovaných diváckých arén bez 
perspektivy trvalé návštěvnosti
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PROBLÉMY K ŘEŠENÍ: EKONOMICKÁ INFRASTRUKTURA

  Problémy k řešení nástroji  
územního plánování 

 810 ― Produkce

 ―  Nekoordinovaný postup při rozvoji velkých komerčních 
a logistických aktivit v kontaktním území Prahy.

 ― Absence jasných pravidel pro exploataci „brownfields“ 
a podmínek pro racionální koncentrace produkčních kapacit

 ― Vymezení (stabilizace) územních rezerv pro umístění zatím 
nespecifikovaných alokačně vhodných produkčních oborů 
a činností. 

 ― Chybějící koncepce využití zemědělského půdního fondu jako 
součásti utváření městské krajiny.

820 ― Obchod a služby

 ― Tlak na výstavbu a rozšiřování velkokapacitních nákupních 
komplexů na volných plochách

 ― Nedostatečné příležitosti pro ubytování vysokoškolských 
studentů a osob přicházejících za prací, případně tuzemských 
turistů v lokalitách s příznivým dopravním spojením 

830 ― Péče o duši

 ― Nedostatečné zajištění a ochrana vhodných územních 
rezerv a dalších lokalizačních podmínek pro inkubátory, 
technologické a vědeckotechnické parky, a to přednostně 
v blízkosti vysokých škol, kapacit vědy a výzkumu 
a podnikatelského sektoru

 ― Nepřipravené další územní rezervy pro vznik univerzitních 
kampusů

 ― Nedostatečná občanská vybavenost, zejména předškolní 
zařízení.

 ― Nedostatečná nabídka pobytových sociálních a zdravotně-
sociálních zařízení na území Prahy a chybějící jejich následná 
ochrana

    Mimo kompetenci  
územního plánu

  

 810 ― Produkce

 ―  Existence nadbytečné překládky nesouvisející se 
zásobováním Prahy (ČR).

 ― Zvýšení aktivity všech aktérů ekonomické základny města při 
řešení rozvojových problémů města.

820 ― Obchod a služby

 ― Nedostatečná podpora směřující k udržení, či rozšíření sítě 
menších prodejen zejména ve vnějším pásmu města. 

 ― Nedostatečná propagace a dostupnost méně známých 
turistických cílů, především mimo celoměstské centrum, 
stereotyp zavedených turistických tras.

 ― Chybějící komplexní informace o ubytovacích zařízeních.
 ― Špatná úroveň čistoty a pořádku, především v turisticky 

zatíženém centru a v dopravě.

830 ― Péče o duši

 ― Nedostatečně připravené formy podpory městské správy 
podnikatelskému sektoru, zejména malým a středním 
podnikům při rozvinutí jejich účasti na vytváření znalostní 
společnosti i celkovém rozvoji města. 

 ― Podceňování role Prahy jako nezastupitelného duchovního 
a inovačního centra státu, správné nasměrování zdrojů 
a dalších forem finanční, správní a ekonomické podpory 
adekvátně odpovídající úlohám jednotlivých regionů.

 ― Nerozpoznán význam kultury pro rozvoj města a chybí 
provázání s dalšími rozvojovými oblastmi Prahy.

 ― Město nepracuje s průkaznými přínosy kreativních 
a kulturních průmyslů a s pozitivními zkušenostmi ze 
zahraniční.

 ― Nedostatek kulturních služeb a nabídky v angličtině 
a ostatních jazycích.

840 ― Péče o tělo

 ―  Nedostatečná podpora vzniku polyfunkční struktury městské 
zástavby v městských a čtvrťových centrech, která je zárukou 
lepších podmínek pro celodenní bezpečnost

 ― Nedostačující plošné rezervy pro výstavbu hasičských stanic
 ― Nedostatek sportovního a rekreačního zázemí na území 

Prahy, zejména pro pravidelné sportování neorganizované 
veřejnosti, nedostatek vhodných ploch pro volnočasové 
aktivity, odpočinek a relaxaci v centru města.

 ― Chybějící centra pohybové rekreace pro široké vrstvy obyvatel 
na území města

 ― Nedostatečná konverze transformačních území pro rekreační 
využívání, zejména v oblasti Vltavy

 ― Multikulturalita a otevřenost jsou vnímány převážně jako 
problém a zdroj potenciálního nebezpečí.

 ― Nedostatečná podpora městské správy občanskému vybavení, 
zejména předškolním zařízením.

 ― Nedostatečně efektivní spolupráce městských částí a Prahy 
jako celku v oblasti problematiky bezdomovectví.

840 ― Péče o tělo

 ―  Existence lokalit v celoměstském centru nebo na sídlištích 
s dlouhodobou koncentrací pouliční kriminality a vandalství

 ― Velká nehodovost silničního provozu výrazně ovlivněná 
silniční sítí.

 ― Potřeba doplnění míst pro úkryty obyvatelstva v prostorách 
nových tras metra, které budou zajištěny proti živelným 
katastrofám.

 ― Nedostatečný proces údržby, renovace a modernizace 
stávajících sportovišť, zejména v majetku města, městem 
zřizovaných organizací a organizací ČSTV.

 ― Pomalu postupující realizace areálů krátkodobé rekreace, 
zejména v přímé vazbě na centrum města a na největší obytné 
celky (především Trojská kotlina, Rohanský ostrov, vltavské 
břehy).

 ― Chybějící komplexní informace o existenci a provozu 
sportovních zařízení pro veřejnost.

 ― Omezení přísunu peněz do sportovní infrastruktury a 
chybějící účinná podpora veřejných rozpočtů pravidelného 
sportování obyvatel, kteří nejsou organizováni..
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Odkazy na jevy ÚAP 
 (seznam jevů, které se týkají dané kapitoly)
  

810 / Produkce
  Číslo  Název

  A057  Dobývací prostor 
  A058  Chráněné ložiskové území 
  A059  Chráněné území pro zvláštní zásahy 

do zemské kůry 
  A060  Ložisko nerostných surovin 
  A061  Poddolované území 
  A062  Sesuvné území a území jiných geologických rizik 
  A063  Staré důlní dílo 
  A119/10  Současný stav využití území
  B022  Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
  B023  Podíl orné půdy z celkové výměry zemědělské 

půdy (%)
  B024  Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry 

zemědělské půdy (%)
  B025  Podíl specielních zemědělských kultur z celkové 

výměry zemědělské půdy (%)
  

820 / Obchod a služby
  Číslo  Název

 A003 Plochy občanského vybavení
 A119 Další dostupné informace 
 A119/10 Současný stav využití území
 B017 Kapacita a kategorie ubytovacích zařízení
 B017/01 Počet hromadných ubytovacích zařízení
 B017/02 Počet hotelů
 B017/03 Počet lůžek
 B017/04 Kategorie hromadných ubytovacích zařízení
  

830 / Péče o duši
  Číslo  Název

 A003 Plochy občanského vybavení
 A119/10 Současný stav využití území
  
840 / Péče o tělo
  Číslo  Název

 A003  Plochy občanského vybavení
  A084  Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A 

nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami
  A107  Objekt důležitý pro obranu státu včetně 

ochranného pásma 
  A109  Vymezené zóny havarijního plánování 
  A110  Objekt civilní ochrany 
  A111  Objekt požární ochrany 

  A112  Objekt důležitý pro plnění úkolů 
Policie České republiky

  A112/01  Objekt důležitý pro plnění úkolů 
Policie České republiky

  A112/02  Objekt důležitý pro plnění úkolů 
Městské policie HMP

  A119/10  Současný stav využití území
  B015  Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím 
  B016  Počet staveb pro rodinou rekreaci 
  B016/01  Počet bytů sloužících k rekreaci 

v neobydlených domech
  

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

  Číslo  Název

 120  Krajina
  332 Současný stav využití území
 810 Produkce 
 820 Obchod a služby
 830 Péče o duši 
 840 Péče o tělo
 840 Rekreace
 840 Civilní ochrana a bezpečnost
 910 Limity využití území
 1100 Problémy v území
 

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

810 / Produkce
  Číslo  Název

  64 Podíl zemědělské půdy z celkové plochy
 67 Podíl orné půdy ze ZPF 
 68 Podíl PUPFL z celkové plochy
  
820 / Obchod a služby
  Číslo  Název

 43  Plocha kanceláří na obyvatele  
  42  Kapacita velkých prodejních center na území Prahy 

(nad 15 tis m2)  
  49  Hustota nákupních center
  58  Počet návštěvníků za rok  
  59  Obsazenost ubytovacích zařízení  
  60  Počet konferencí a kongresů nad 100 osob 

v hromadných ubytovacích zařízeních 
s mezinárodní účastí  

  61  Ubytovací kapacita hromadných ubytovacích 
zařízení (počet lůžek)

  

830 / Péče o duši
  Číslo  Název

 146  Počet lůžek a míst v domech s pečovatelskou 
službou a domovech důchodců  

  147  Počet lůžek a míst v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením a ústavech sociální péče  

  54  Výše fi nanční podpory hl. m. Prahy kulturním 
zařízením za rok

  55  Počet kulturních zařízení
  10  Podíl celkových výdajů na výzkum a vývoj na 

regionálním HDP
  11  Počet studujících na vysokých školách
  50  Podíl obyvatel s pěší dostupností MŠ do 15 min
  51  Podíl obyvatel s pěší dostupností ZŠ do 15 min
   

840 / Péče o tělo
  Číslo  Název

 144  Počet lůžek v nemocnicích  
  145  Počet obyvatel na 1 lékaře v ambulantní péči
  158  Existence integrovaného systému krizového řízení  
  159  Počet trestných činů spáchaných na území

hl. m. Prahy  
  160  Počet přestupků řešených Městskou policií 

hl. m. Prahy  
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Odkazy na jevy ÚAP 
 (seznam jevů, které se týkají dané kapitoly)
  

810 / Produkce
  Číslo  Název

  A057  Dobývací prostor 
  A058  Chráněné ložiskové území 
  A059  Chráněné území pro zvláštní zásahy 

do zemské kůry 
  A060  Ložisko nerostných surovin 
  A061  Poddolované území 
  A062  Sesuvné území a území jiných geologických rizik 
  A063  Staré důlní dílo 
  A119/10  Současný stav využití území
  B022  Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
  B023  Podíl orné půdy z celkové výměry zemědělské 

půdy (%)
  B024  Podíl trvalých travních porostů z celkové výměry 

zemědělské půdy (%)
  B025  Podíl specielních zemědělských kultur z celkové 

výměry zemědělské půdy (%)
  

820 / Obchod a služby
  Číslo  Název

 A003 Plochy občanského vybavení
 A119 Další dostupné informace 
 A119/10 Současný stav využití území
 B017 Kapacita a kategorie ubytovacích zařízení
 B017/01 Počet hromadných ubytovacích zařízení
 B017/02 Počet hotelů
 B017/03 Počet lůžek
 B017/04 Kategorie hromadných ubytovacích zařízení
  

830 / Péče o duši
  Číslo  Název

 A003 Plochy občanského vybavení
 A119/10 Současný stav využití území
  
840 / Péče o tělo
  Číslo  Název

 A003  Plochy občanského vybavení
  A084  Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A 

nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami
  A107  Objekt důležitý pro obranu státu včetně 

ochranného pásma 
  A109  Vymezené zóny havarijního plánování 
  A110  Objekt civilní ochrany 
  A111  Objekt požární ochrany 

  A112  Objekt důležitý pro plnění úkolů 
Policie České republiky

  A112/01  Objekt důležitý pro plnění úkolů 
Policie České republiky

  A112/02  Objekt důležitý pro plnění úkolů 
Městské policie HMP

  A119/10  Současný stav využití území
  B015  Rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím 
  B016  Počet staveb pro rodinou rekreaci 
  B016/01  Počet bytů sloužících k rekreaci 

v neobydlených domech
  

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

  Číslo  Název

 120  Krajina
  332 Současný stav využití území
 810 Produkce 
 820 Obchod a služby
 830 Péče o duši 
 840 Péče o tělo
 840 Rekreace
 840 Civilní ochrana a bezpečnost
 910 Limity využití území
 1100 Problémy v území
 

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

810 / Produkce
  Číslo  Název

  64 Podíl zemědělské půdy z celkové plochy
 67 Podíl orné půdy ze ZPF 
 68 Podíl PUPFL z celkové plochy
  
820 / Obchod a služby
  Číslo  Název

 43  Plocha kanceláří na obyvatele  
  42  Kapacita velkých prodejních center na území Prahy 

(nad 15 tis m2)  
  49  Hustota nákupních center
  58  Počet návštěvníků za rok  
  59  Obsazenost ubytovacích zařízení  
  60  Počet konferencí a kongresů nad 100 osob 

v hromadných ubytovacích zařízeních 
s mezinárodní účastí  

  61  Ubytovací kapacita hromadných ubytovacích 
zařízení (počet lůžek)

  

830 / Péče o duši
  Číslo  Název

 146  Počet lůžek a míst v domech s pečovatelskou 
službou a domovech důchodců  

  147  Počet lůžek a míst v domovech pro osoby se 
zdravotním postižením a ústavech sociální péče  

  54  Výše fi nanční podpory hl. m. Prahy kulturním 
zařízením za rok

  55  Počet kulturních zařízení
  10  Podíl celkových výdajů na výzkum a vývoj na 

regionálním HDP
  11  Počet studujících na vysokých školách
  50  Podíl obyvatel s pěší dostupností MŠ do 15 min
  51  Podíl obyvatel s pěší dostupností ZŠ do 15 min
   

840 / Péče o tělo
  Číslo  Název

 144  Počet lůžek v nemocnicích  
  145  Počet obyvatel na 1 lékaře v ambulantní péči
  158  Existence integrovaného systému krizového řízení  
  159  Počet trestných činů spáchaných na území

hl. m. Prahy  
  160  Počet přestupků řešených Městskou policií 

hl. m. Prahy  
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