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Co je to město? Můžeme ho změřit? Zmapovat? 
Nakreslit všechny domy, ulice, stromy... Ale stačí 
to? Vždyť město jsou i lidé, auta, tramvaje... 
A všichni se neustále pohybují!

Odkud se bere energie, která město pohání? 
Kdo jsou lidé, kteří v něm žijí? V jakých domech 
bydlí? A jak se po městě pohybují? A jak je možné, 
že to celé dohromady funguje?

Můžeme městu porozumět a zdokumentovat 
jej, když se nám stále mění pod rukama? 
Sekce prostorových informací Institutu plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy sbírá, mapuje 
a vyhodnocuje všemožné údaje z různých oblastí 
života hlavního města. Ukázkou rozmanitosti 
zpracovávaných dat je tato knížka.
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Praha se rozkládá 
na 49 613 hektarech 
a žije v ní 1 259 079 obyvatel.

49 613



Jak by byla Praha 
velká, kdyby měla 
hustotu obyvatelstva 
jako jiná evropská 
města?
Praha se rozkládá na 49 613 hektarech a žije v ní 1 259 079 obyvatel 
(údaj k 31. 12. 2014). V průměru tak na jednom hektaru žije 25 osob. 
Pokud se podíváme na srovnatelná města v Evropě, zjistíme, že jejich 
hustota zalidnění je vyšší. Milán má při podobném počtu obyvatel skoro 
třikrát menší rozlohu, protože v něm žije průměrně 73 obyvatel na 
hektar. Hustota obyvatelstva v Mnichově a ve Vídni je kolem 40 osob 
na hektar. Varšava a Budapešť mají obdobnou rozlohu jako Praha, ale 
s populací okolo 1 700 000 obyvatel dosahují počtu 33 lidí na hektar. 
Frankfurt nad Mohanem má stejnou hustotu zalidnění jako Praha, ale 
jeho rozloha i počet obyvatel jsou poloviční. Kruhy znázorňují, jak velká 
by byla Praha, kdyby měla hustotu zalidnění jako tato evropská města.
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Jak by byla Praha 
velká, kdyby měla 
hustotu obyvatelstva 
některých částí 
města?
Hustota zalidnění není ani na území celé Prahy stejná. liší se především 
podle toho, jaké domy v místě stojí a jak jsou uspořádané. Nejvyšší 
hustotu mají části Prahy s vysokými činžovními domy stojícími těsně 
vedle sebe v blocích (např. Vinohrady − 200 osob na hektar). Kdyby 
všichni obyvatelé Prahy bydleli v takovýchto domech, byla by Praha 
8krát menší. Nejnižší hustotu mají naopak území zastavěná rodinnými 
domy se zahradou (např. Křeslice − 10 osob na hektar). Kdyby 
se všichni Pražané chtěli přestěhovat do takových domků, 
musela by být Praha 2,5krát větší.
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Počet obyvatel 
dle typu budov
V každém z těchto území bydlí zhruba 500 lidí. Na sídlišti Jižní Město 
to odpovídá dvěma panelovým domům, na Vinohradech jednomu 
bloku činžovních domů, na Ořechovce 90 vilám a v Křeslicích 
200 rodinným domům.
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Hustota 
zalidnění
Praha není obydlená rovnoměrně. Abychom ukázali různou míru zalidnění 
města, rozdělili jsme Prahu na čtverce o rozměrech 100 × 100 m (1 ha). 
Pro každý čtverec jsme spočítali, kolik v něm žije lidí, a podle toho 
změnili jeho velikost. Čím víc žije ve čtverci obyvatel, tím je větší. 
V důsledku toho se hustě obydlené oblasti Prahy „nafoukly“ a ty málo 
obydlené „scvrkly“. Největší hustota zalidnění je v centru Prahy, zatímco 
na okrajích žije méně lidí na větší ploše.
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Porovnání věkové 
struktury Prahy a Česka
Věkové pyramidy znázorňují počty lidí určitého věku v určitém 
okamžiku na daném území. Ze srovnání věkových pyramid Prahy a České 
republiky v letech 2000 a 2013 je zřejmé podobné rozložení hlavních 
nepravidelností věkové struktury. Nejvýraznějším rozdílem je větší podíl 
obyvatel ve věku 25−40 let, který je výrazně ovlivněn stěhováním 
mladých lidí do Prahy za prací. Naopak menší podíl dětí je způsoben 
odcházením rodin s dětmi za město, do suburbánní zóny, a poklesem 
porodnosti oproti předchozím generacím.

Vývoj počtu obyvatel

Podle demografické prognózy počet obyvatel Prahy v příštích letech 
s velmi vysokou pravděpodobností poroste. Existují tři scénáře vývoje. 
Podle vysoké varianty by v roce 2050 mohlo v Praze žít až 1,7 mil. 
obyvatel, což představuje 36% nárůst oproti současnému stavu. Podle 
nejpravděpodobnější, střední, varianty by v roce 2050 mělo v Praze 
žít asi 1,5 mil. obyvatel, což odpovídá nárůstu o 20 %. Nejnižší odhady 
počítají s nárůstem o pouhé 3 000 obyvatel.
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Pohled 
na Prahu
Stínovaný reliéf se vytváří z digitálního modelu povrchu (dSM – digital 
surface model). Zemský povrch tvoří terén včetně všech objektů na něm 
(např. stromy, domy, auta). Model povrchu se počítá automatickou 
metodou z leteckých snímků, které se pro Prahu pravidelně pořizují. 
Jde o nejrychlejší a nejlevnější způsob mapování. Naše ortofotomapy 
se používají nejen pro sledování vývoje a plánování města, ale jsou také 
volně přístupné široké veřejnosti.
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Pohled 
na Staré Město
Praha má k dispozici 3d model celého města, který se skládá z modelu 
terénu tvořeného zemským povrchem bez objektů a z modelu zástavby 
s detailně vymodelovanými budovami a mosty. Zdrojem modelování jsou 
letecké snímky. 

Na ukázce 3d modelu Starého Města vidíme, že vznikalo postupně 
v průběhu staletí. domy různého stáří, velké i malé, stojí blízko sebe 
a jsou propojeny nepravidelnou sítí ulic a veřejných prostranství.
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Vývoj 
zástavby
Praha se postupně rozrůstala nejen díky nové výstavbě, ale také 
připojováním okolních obcí. dnešní hranice Prahy jsou stabilní od roku 
1974. rozvoj zástavby v Praze v minulosti nejvýrazněji ovlivnilo zbourání 
hradeb, čímž město získalo nový prostor k rozrůstání. Od druhé poloviny 
50. let se stavěla typická sídliště v prstenci obklopujícím tehdejší 
město a také výškové budovy. Po roce 1989 se zájem o výstavbu vrátil 
i do centrálních částí města. Okraje Prahy začala zaplňovat satelitní 
městečka. do budoucna se chce město soustředit na rozvoj 
tzv. přestavbových území blízko centra, což jsou nejčastěji 
bývalé průmyslové areály nebo nevyužívané železniční plochy.
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Zastavěnost 
území
Výška povrchu na schématu je dána poměrem zastavěného území 
a volné plochy. Výška reliéfu tak odpovídá zastavěnosti území − černé 
vrcholky určují území, která jsou nadprůměrně zastavěná, šedé kopečky 
jsou v méně zastavěných místech a světlé plochy jsou bez zástavby. 
Nejvíce pokryté budovami je centrum, ale vystupují i oblasti, kde se 
nacházejí obchodní, skladovací nebo výrobní haly, které – ačkoli nejsou 
vysoké – zabírají velkou plochu.
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56 % domů v Praze 
má výšku menší 
než 10 m.

56



Výšky 
budov
Sloupce na obrázku jsou vysoké podle nejtypičtější výšky budov, 
které se v dané oblasti nacházejí. Všimněte si, že 56 % domů v Praze 
má výšku menší než 10 m a 60 % z celkového počtu je dvoupatrových. 
Budov vyšších než 35 m je jen 1,4 % a zabírají plochu 97 ha, což je 
0,2 % z celkové rozlohy Prahy. Praha je tedy poměrně „nízké“ město.
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Využití území 
města
Z celého území Prahy zabírají plochy využívané k bydlení (domy včetně 
dvorů a zahrad) 12 % a areály občanské vybavenosti (např. nemocnice, 
obchody) 5,5 %. Velmi malý podíl z celého města zabírají plochy 
s výrobou. Území doplňuje síť ulic a cest, která tvoří 1/10 rozlohy 
hlavního města. Příroda se rozkládá na celých 26 % Prahy a zemědělská 
krajina s ornou půdou tvoří téměř jednu čtvrtinu rozlohy města (24 %). 
Nevyužitá nebo zdevastovaná území tvoří zhruba 3 % města. Pouze 7 % 
z celkové rozlohy Prahy je fyzicky zastavěno budovami.
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lesy zaujímají 
10,3 % rozlohy 
Prahy.

10,3
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Přírodní 
hodnoty
Na území Prahy se nachází poměrně velké množství přírodních nebo 
přírodě blízkých lokalit, které jsou pod místní či mezinárodní zákonnou 
ochranou. Mezi přírodní hodnoty patří jednotlivé památné stromy 
i rozsáhlejší lesní celky (např. Klánovický les, radotínský háj nebo 
divoká šárka). Celková rozloha lesů v Praze zaujímá 10,3 % její plochy. 
Na území Prahy se zároveň nachází 12 evropsky významných lokalit 
Natura 2000, 27 registrovaných významných krajinných prvků 
a 12 přírodních parků. Jediným velkoplošným zvláště chráněným 
územím (ZCHÚ) v Praze je část CHKO Český kras. Z maloplošných ZCHÚ 
zasahuje do území 69 přírodních památek, 17 přírodních rezervací 
a 8 národních přírodních památek, jejichž celková rozloha je 2 540 ha, 
což odpovídá přibližně 5 % Prahy.
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VítE, KtErý PrAŽSKý 
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rokytka

draháň-troja



Pitnou vodou ze Želivky 
je Praha zásobena 
přibližně ze 74 %.

74



Zásobování 
pitnou vodou
Zásobování Prahy pitnou vodou zajišťuje vodárenská soustava  
Střední Čechy. Základními zdroji surové vody jsou vodárenská nádrž 
Švihov (úpravna vody Želivka) a voda z Jizery (úpravna vody v Káraném). 
Tyto zdroje doplňuje řeka Vltava (úpravna vody v Podolí), která 
v současné době slouží jako rezervní zdroj. Vodou ze Želivky  
je Praha zásobena přibližně ze 74 %.
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Modelové hodnocení 
kvality ovzduší
Oxid dusičitý (NO2) vzniká v atmosféře zejména přeměnou oxidu 
dusnatého, který je produktem spalování. Způsobuje mimo jiné záněty 
dýchacích cest, astma, snížení plicních funkcí či nemoci oběhového 
systému. Automobilová doprava představuje dominantní zdroj oxidů 
dusíku a na území Prahy odpovídá za více než 75 % celkových 
emisí. Imisní limit průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého 
je stanoven na 40 µg.m-3. Kromě okolí Cementárny Radotín, jež je 
nejvýznamnějším stacionárním zdrojem znečištění, je překročen 
v centrální části města (ulice Wilsonova, Žitná, Ječná, Palackého 
most), lokálně v blízkosti Jižní spojky (Barrandovský most, křížení 
s Vídeňskou a Chodovskou) a v areálu letiště v Ruzyni. 

Oxid uhelnatý (CO) je jednou z nejběžnějších znečišťujících látek 
v ovzduší, která vzniká nedokonalým spalováním uhlíkatých materiálů. 
Hlavním zdrojem emisí z dopravy jsou osobní automobily (75 %). Doprava 
se nejvýznamněji podílí na znečištění ovzduší v centrální části města 
(zejména Nové Město a okolí). Zvýšená hladina CO je riziková především 
pro osoby s chronickými záněty dýchacích cest a osoby s nemocemi 
oběhové soustavy.
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Hladina 
hluku
Mapa představuje míru venkovního hluku z veškeré dopravy v denních 
nebo nočních hodinách na území celé Prahy. Hluková pásma jsou volena 
po 5 dB. V tabulce jsou uvedeny vybrané hygienické limity v dB dle 
daného zdroje hluku. 

srovnání hluku

Hygienické limity
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334

V roce 2013 připadalo 
na jednoho obyvatele Prahy 
334 kg komunálního odpadu.



400 900 t
celkoVá Produkce 
komunálního odPadu

23,7 %
Podíl materiáloVě
Vytříděného odPadu

PaPír

22 299  t

Plast

12 042  t
kartony

870  t

směsný komunální 
odPad,
nebezPečný odPad,
objemný odPad

43 847  t

bareVné sklo

12 451  t

čiré sklo

3 490  t

komunální 
odpad
V roce 2013 činila celková produkce komunálního odpadu v Praze 
400 900 t, z čehož připadalo na jednoho obyvatele Prahy 334 kg. 
od roku 1998 je v Praze provozován komplexní systém třídění 
komunálního odpadu. tímto způsobem bylo v roce 2013 materiálově 
vytříděno 23,7 % odpadu.
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tříděný 
odpad
sběr tříděného odpadu je v Praze realizován tzv. donáškovým systémem 
na sběrné místo, kterých je v Praze 3 288, z toho 69 je podzemních. 
na každém sběrném místě je v průměru 4–5 kontejnerů. V Praze 
je celkem 13 970 kontejnerů na tříděný odpad. V roce 2013 bylo 
tímto způsobem vytříděno 51 153 tun komunálního odpadu, z čehož 
43 % tvořil tříděný papír. Praha umožňuje tříděný sběr odpadů také 
prostřednictvím sběrných dvorů, těch je na jejím území 22. směsný 
komunální odpad se po vytřídění sváží do zařízení na energetické 
využití odpadů malešice, zbytek se ukládá na skládku v Ďáblicích.
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trestné činy 
dle policejních 
oddělení
dohled nad územím Prahy náleží útvaru krajského ředitelství policie 
hlavního města Prahy, které je děleno na 4 obvodní ředitelství obsahující 
47 místních oddělení pořádkové policie, 4 oddělení železniční policie 
a oddělení letiště ruzyně. mapa znázorňuje četnost trestných činů 
v letech 2013 a 2014 podle jmenovaných oddělení Policie české 
republiky. čím intenzivnější barva policejního oddělení, tím více trestné 
činnosti bylo na jeho území v monitorovaném období spácháno. Podle 
policejních statistik bylo v Praze v letech 2013 a 2014 nahlášeno 
celkem 153 833 trestných činů. nejvíce jich bylo zjištěno v místním 
oddělení pořádkové policie Podolí.
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dopravně nejzatíženějším 
úsekem byl v roce 2013 
barrandovský most 
(136 000 vozidel za den).

136 000



136 000
barrandovský 

most

ProFiloVé sčítání – automobiloVá doPraVa

0 5 10 km

komunikační 
síť
mapa zobrazuje dopravně významné úseky komunikační sítě Prahy 
a okolí (dálnice, rychlostní komunikace, Pražský okruh, ostatní 
významné komunikace) doplněné o data profilového sčítání 
automobilové dopravy z roku 2013. doprava byla sčítána v běžném 
pracovním dni v čase 0–24 hodin. Výsledkem je přehled zatíženosti 
jednotlivých komunikací automobilovou dopravou. osobní automobilová 
doprava představuje pro hlavní komunikace vyšší zátěž než nákladní, 
jež má převážně tranzitní charakter. dopravně nejzatíženějším úsekem 
byl v roce 2013 barrandovský most (136 000 vozidel za den). 
nejvytíženější mimoúrovňovou křižovatkou byla křižovatka 
5. května – jižní spojka (212 000 vozidel za den), nejzatíženější 
úrovňovou křižovatkou se stala křižovatka Poděbradská – kbelská 
(73 000 vozidel za den).
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dostupnost 
centra
dostupnost centra města je jedním z důležitých měřítek 
charakterizujících reálnou blízkost, nebo naopak odlehlost 
částí města. mimo jiné ovlivňuje rozhodování lidí při výběru místa 
bydliště. obrázek ukazuje dostupnost centra kombinací pěší docházky 
s prostředky hromadné dopravy a je modelován pro všední den v ranní 
špičce. Výchozí jsou všechny stanice Pražské integrované dopravy 
na území města a cílové pak tři zastávky v centru (můstek, muzeum 
a Václavské náměstí), ze kterých se počítá ta s nejkratším časem 
dojížďky. do nich je možné se z celé centrální části města dostat 
do 15 minut. díky metru se do centra města dostaneme relativně 
rychle i ze vzdálenějších míst, jako je jižní město nebo nové butovice.
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linky Pid
Pražská integrovaná doprava (Pid) je systém hromadné dopravy osob, 
který obsluhuje celé území Prahy a třetinu středočeského kraje. 
dopravním prostředkem Pid jsou metro, tramvaje, městské, příměstské 
a regionální autobusy a vlaky, lanová dráha a přívozy.

na území Prahy bylo v roce 2014 nejvíce osob přepraveno metrem, 
a to 35,6 % cestujících. autobusy využívá 32,4 % cestujících. 
nejrychlejší je železniční doprava, vlaky v rámci Pid se pohybují 
průměrnou rychlostí 46,2 km/h.
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Počet cestujících 
na zastávkách Pid
schéma znázorňuje míru vytíženosti stanic a zastávek Pid cestujícími, 
což je součet lidí, kteří na dané zastávce do dopravního prostředku 
nastoupili nebo z něho vystoupili. tyto údaje ilustrují nepřímo i intenzitu 
pohybu lidí na veřejných prostranstvích v okolí stanic veřejné dopravy. 
V roce 2014 byla nejvíce vytížena stanice metra můstek a naopak 
nejméně stanice kolbenova. největšího obratu v tramvajové dopravě 
dosáhla zastávka anděl, nejméně cestujících využilo tramvajové 
zastávky hercovka a nad trojou.
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Pohyb osob 
ve městě
Pět dobrovolníků, zaměstnanců institutu plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy, sledovalo svůj pohyb po městě pomocí spuštěné mobilní 
aplikace moVes. každá linie je trasa jedné osoby po dobu minimálně 
jednoho týdne. tento typ dat je nenahraditelným zdrojem informací pro 
monitoring reálného pohybu obyvatel i návštěvníků v prostoru města 
a jeho management.
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černý most
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návštěvníci 
městské knihovny 
v Praze
mapa zobrazuje návštěvnost pražských knihoven za jeden den. Pobočky 
městské knihovny v Praze jsou na mapě znázorněny bílými body. z nich 
vedou čáry, jež je spojují s místem bydliště čtenáře, který využil služeb 
dané pobočky. Pobočky dále od centra města využívají spíše lidé 
z bližšího okolí, naopak návštěvníci knihoven v centru jsou i ze 
vzdálenějších míst. a do Ústřední knihovny se sjíždějí čtenáři z celé 
Prahy. zajímavé je, že služeb knihovny využívá bez ohledu na věk 2,5krát 
více žen než mužů. mezi aktivními čtenáři je 79 % Pražanů a 21 % 
mimopražských uživatelů. nejvíce čtenářů, kteří nemají bydliště v Praze, 
je ve věku 20 až 30 let, pravděpodobně jde o studenty pražských 
vysokých škol.
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sekce prostorových 
informací (sPi) institutu 
plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy spravuje 
informační systém o území 
Prahy a vytváří geografická 
data, analýzy a mapové 
výstupy pro potřeby veřejné 
správy, a to zejména z oblasti 
dopravy, územního plánování, 
životního prostředí, 
technické infrastruktury, 
ochrany přírody, vodního 
hospodářství, zdravotnictví, 
památkové péče a kultury.

Územně analytické Podklady hl. m. Prahy 

digitální maPa Veřejné sPráVy hl. m. Prahy 
 digitální technická mapa hl. m. Prahy 
 Účelová katastrální mapa 
 Prvky územní orientace (adresní místa, ulice) 
 administrativně-správní hranice 
 základní mapa Prahy 1 : 25 000 
 sada ortofotomap hl. m. Prahy 
 3d model hl. m. Prahy

geoPortál hl. m. Prahy 

maPoVé aPlikace 
 mapa on-line 
 georeport 
 dvě Prahy 
 atlas Praha 5000 
 cenová mapa stavebních pozemků 

tVorba základních a tematických maP 
 odbory magistrátu hl. m. Prahy 
 městské části 
 Pražská informační služba

oteVřená data

technická správa komunikací hl. m. Prahy 

městská policie Praha – najdi svého okrskáře 

zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – mapový 
podklad pro vozy zzshmP 

dopravní podnik hl. m. Prahy 

roPid 

hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 

městská knihovna v Praze

sPi Projekty sPi sPoluPráce

www.geoportalpraha.cz
www.iprpraha.cz



autorky

kateřina hynková, helena kynclová, eliška kyzlíková

kurátorka, editorka

klára halmanová

datoVé, maPoVé a textoVé Podklady

bohdan baron, kateřina hynková, jana irová, helena kynclová, 
eliška kyzlíková, karolina lejsková, antonín Paduán, michaela Petrová, 
matěj soukup 

Vedení kolektiVu autorů

bohdan baron

garanti Projektu

jiří čtyroký, adam švejda

odborná sPoluPráce

eliška bradová, Petr gibas

graFický design

roman černohous

Produkce

jitka kulhánková

jazykoVá redakce

klára halmanová, nataša machačová

zdroje dat

institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
(datový sklad hl. m. Prahy včetně datové části Územně analytických 
podkladů hl. m. Prahy), 
atem – ateliér ekologických modelů, s. r. o., 
ceda – central european data agency, a. s., 
magistrát hlavního města Prahy – odbor ochrany prostředí 
a odbor živnostenský a občanskosprávní, 
městská knihovna v Praze, 
Policie české republiky,
český statistický úřad

realizace VýstaVy

grafpro, s. r. o.

FotograFie

jan malý

tisk

didot, polygrafická společnost, s. r. o.

Vydal

institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2015

 znáte 
Prahu
?
město 
v mapách,
grafech 
a číslech

Publikace byla vydána při příležitosti konání 
stejnojmenné výstavy pořádané institutem 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
v sále architektů na staroměstské radnici 
v Praze (1. 10. – 31. 12. 2015).

www.iprpraha.cz



0 5 10 km



www.iprpraha.cz


