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3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE  

3.1 ÚČEL A METODIKA HODNOCENÍ  

Harmonický rozvoj hlavního města Prahy, s optimálním uspokojováním materiálních, duchovních a kulturních 
potřeb jeho obyvatel i návštěvníků, lze zajistit jen při vyváženém vztahu mezi ekonomickými, sociálními 
a environmentálními aspekty tohoto rozvoje a při optimálním sladění soukromých a veřejných zájmů. 
Dosáhnout této vyváženosti a společenského konsensu ve funkčním využití a prostorovém uspořádání území 
je hlavním úkolem veřejné správy nejen v oblasti vytvoření a implementace ekonomické a sociální strategie, 
lokální hospodářské a finanční politiky, ale ve značné míře právě na úseku územního plánování. Přitom je 
zřejmé, že jen část opatření, vytvářejících podmínky pro vyváženost všech tří pilířů udržitelnosti, je v přímé 
kompetenci orgánů územního plánování a v možnostech stimulace a regulace jeho nástroji.  

Pravidelně aktualizované územně analytické podklady jsou nástrojem, který umožňuje průběžné sledování 
způsobu vývoje a rozvoje území. Podle stavebního zákona mají analyzovat stav a trendy rozvoje území, 
vyhodnocovat je a na tomto základě sloužit k včasnému odhalování a predikci disparit v území, stejně jako 
k monitorování pokroku v naplňování cílů územního plánování a dodržování zásad rozvoje území, 
zakotvených v základních strategických a plánovacích dokumentacích o rozvoji města a širšího regionu. 

Pro hlavní město Prahu jsou v souladu s § 4, písm. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, územně 
analytické podklady pořizovány jednotně pro úroveň kraje i úroveň obce. Tím je umožněno použít tento 
podklad jak pro plánovací činnost na celoměstské konceptuální úrovni, pro sledování celoměstsky 
významných trendů a problémů, tak pro studium stavů a vztahů v územním detailu, umožňujícím hodnotit 
hodnoty a kvality území na lokální úrovni. Souborné regionální a lokální hodnocení umožňuje navíc lépe 
odhalovat a analyzovat jednotlivé územní problémy a nerovnováhy a jejich příčiny a tím poskytnout kvalitní 
argumentační oporu pro navazující návrhy opatření k jejich nápravě.  

Hodnocení vyváženosti vývoje území si klade za cíl především odhalit slabé stránky a disparity v území, 
mající obecné příčiny vyplývající z postavení, způsobu organizace prostorové struktury města, 
makroekonomických podmínek, geografické polohy a dalších aspektů, které se projevují obdobně na území 
města. Tyto aspekty přitom v řadě případů sice přímo ovlivňují fyzické proměny a dynamiku činností a vztahů 
v území, ale působí mnohdy mimo rámec ovlivnitelný nástroji územního plánování. U nich je proto třeba 
hledat účinné nástroje v rozhodující míře ve výstupech sociálně-ekonomického programování, realizovaného 
municipálními správními orgány. Vedle pojmenování těchto jevů a procesů je sledovaným cílem také 
nalezení hlavních zdrojů střetů či disparit v území, které se svým významem projevují na celoměstské 
úrovni. 

Metodika hodnocení vyváženosti vývoje území vychází z faktu, že město Praha je otevřený, vysoce 
heterogenní systém, se silnými vzájemnými závislostmi a interakcemi uvnitř i ve vztahu k okolnímu prostoru. 
Z tohoto důvodu nelze provádět ucelené hodnocení dlouhodobé vyváženosti – udržitelnosti – vývoje území, 
které by vycházelo pouze ze sledování vývoje území (a informační základny) omezeného pouze na oblast 
tvořenou administrativními hranicemi města. Proces zpracování Územně analytických podkladů a jejich 
aktualizace je bohužel ze systémových důvodů provázen právě takovýmto územním omezením. Východiskem 
pro poznání potenciálů a problémů dlouhodobého úspěšného rozvoje území Prahy se tak stalo relativní 
posuzování souladu probíhajících procesů a vývojových trendů s demokraticky přijatými koncepčními zásadami 
a principy rozvoje hl. m. Prahy směřujícími k udržitelnému rozvoji na celoměstské úrovni. Použitá metodika tak 
sice nedokáže nalézt uspokojivou odpověď na otázku, zda a jak hodně je současný charakter územního 
rozvoje dlouhodobě udržitelný či nikoli, ale může velmi dobře ukázat, zdali jsou stávající procesy v souladu 
s žádoucími trendy pro dlouhodobý rozvoj území či zdali lze očekávat, že pokračování stávajících trendů by 
mohlo současné problémy prohloubit nebo vyvolat problémy nové. Relativní posuzování udržitelného rozvoje je 
navrženo způsobem, který umožňuje dlouhodobě sledovat soulad skutečného rozvoje s místně specifickými 
požadavky na udržitelný rozvoj území a výsledné poznání průběžně aktualizovat. 

Východiskem pro hodnocení provedené v rozboru udržitelného rozvoje území je odpověď na otázku co 
znamená udržitelný rozvoj v podmínkách hl. m. Prahy. Jedná se samozřejmě o velmi komplikovaný úkol, na 
který lze hledět z mnoha úhlů a v mnoha rovinách. Pro účely tohoto dokumentu je k němu proto přistupováno 
pragmaticky. Udržitelným rozvojem území města se chápe proces, resp. dobré zásady fungování, které by 

měly vést k dlouhodobě stabilnímu, prosperujícímu a environmentálně šetrnému městu. Tento soubor zásad 
by měl být dlouhodobě sdílen majoritní částí pražského společenství, měl by odrážet jeho současné hodnoty, 
očekávání a požadavky na udržitelný rozvoj území. 

Identifikace a formulace těchto zásad může být provedena různými způsoby. Pro účely územně analytických 
podkladů je klíčovou otázkou jejich maximální legitimita. Z toho důvodu se východiskem pro identifikaci 
a formulaci zásad udržitelného rozvoje staly základní strategické, plánovací a urbanistické dokumenty, které 
byly demokraticky projednány a přijaty na různé úrovni samosprávy, od národní po pražskou. Principy, 
zásady a koncepční cíle zakotvené v jednotlivých dokumentech byly vzájemně porovnány, seskupeny 
a souhrnně formulovány tak, aby vznikl jednotný snadno uchopitelný výstup. Výsledkem je sada tzv. Principů 
udržitelného rozvoje hl. m. Prahy.  

Je důležité zmínit, že uvedená interpretace zohledňuje výhradně celoměstský pohled na udržitelný rozvoj 
hl. m. Prahy, což je v souladu s převažujícími požadavky na míru detailu a zaměření dokumentu 
ÚAP hl. m. Prahy. Je však zřejmé, že interpretace požadavků na udržitelný rozvoj území pro jednotlivé dílčí 
lokality v rámci území Prahy může být v závislosti na místním charakteru a specifikách přirozeně odlišná.  

Při vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelného rozvoje je uvažováno v kontextu veřejného 
zájmu na příznivém životním prostředí, hospodářském rozvoji a soudržnosti společenství obyvatel, tedy ve 
smyslu pilíře environmentálního, ekonomického a sociálního. Nicméně z celoměstského pohledu 
v podmínkách celistvě fungujícího systému území hl. m. Prahy i přilehlého regionu nelze tento způsob použít 
jako závazný pohled na území s jednoznačnými územně definovanými závěry, pouze jako jakési vodítko při 
úvahách o tak složitém tématu jako je udržitelný rozvoj. 

Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelného rozvoje je koncipováno jako soubor zjištěných 
disparit a nerovnováh, působících proti základním principům udržitelného rozvoje na úrovni města a jeho 
částí. Zvlášť vyzdvihujeme ty z disparit, které jsou řešitelné nástroji územního plánování. Právě ony jsou 
v úzké souvislosti s předmětem úvah nového Územního plánu hlavního města Prahy a měly by se vždy stát 
předmětem formulování jeho obsahu, zatímco pro zmírňování ostatních disparit je nutno odkázat na jiné 
subsystémy seberegulace společnosti, jako je schválený aktualizovaný Strategický plán hlavního města 
Prahy a jeho realizační program, další specializované oborové koncepce a programy pořizované podle jiných 
zákonů a předpisů jinými subjekty samosprávy a státní správy. 

Text následujících kapitol se proto zabývá nerovnováhami (slabé stránky + ohrožení) dlouhodobé 
udržitelnosti rozvoje projevující se mezi jednotlivými pilíři udržitelnosti. Vyváženost vztahů mezi pilíři 
udržitelnosti rozvoje je nutno chápat i v kontextu případných nerovnováh a disproporcí mezi popisovanými 
jevy a stavy uvnitř jednotlivých pilířů.  

Doplňkovým nástrojem pro monitoring rozvoje území a jeho změn v průběhu času je systém 
kvantifikovaných údajů – Indikátorů udržitelnosti rozvoje. Tyto indikátory byly zvoleny tak, aby umožnily 
jednak uceleně popsat soulad stávajících trendů rozvoje s obecně přijímanými principy udržitelného rozvoje, 
velká část těchto indikátorů slouží dále také jako obecná datová dlouhodobě aktualizovaná základna pro 
detailnější studium jednotlivých tematických oblastí a pro využití při navazujících analytických studiích 
(zejména dílčích posuzováních SEA, aj.).    
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3.2 
 

3.2 PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE HL. M. PRAHY 

Zásadní otázkou v kontextu územně analytických podkladů je jejich maximální legitimita a všestranné pojetí. 
Z toho důvodu se východiskem pro identifikaci a formulaci zásad udržitelného rozvoje staly základních 
strategické, plánovací a urbanistické dokumenty, které byly demokraticky projednány a přijaty na různé 
úrovni samosprávy, od národní po pražskou. Lze tedy hovořit jako o jakémsi označení témat a okruhů 
veřejného zájmu, tzv. Principů udržitelného rozvoje hl. m. Prahy. 

Dokumenty, které byly využity pro interpretaci principů udržitelného rozvoje území hl. m. Prahy jsou: 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, schválený Vládou ČR v lednu 2010, 

 Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená Vládou ČR v červenci 2009, 

 Zásady urbánní politiky ČR 2010, schválené Vládou ČR v květnu 2010, 

 Strategický plán hl. m. Prahy vč. programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 
2009- 2015, schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy v prosinci 2008 (aktualizace), 

 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy v prosinci 2009. 

Principy, zásady a koncepční cíle zakotvené v jednotlivých dokumentech byly vzájemně porovnány, 
seskupeny a souhrnně formulovány tak, aby vznikl jednotný snadno uchopitelný výstup. Takto bylo 
formulováno 11 Principů udržitelného rozvoje hl. m. Prahy, které zastřešují dílčí tematické okruhy. Těch bylo 
vydefinováno celkem 30.  

V propojeném systému vztahů a fungování celého města se možnost dalšího zobecňování jeví poměrně 
složitá, nicméně pro potřebu práce s pilíři udržitelnosti rozvoje byl orientačně určen vztah mezi jednotlivými 
principy a jedním nebo víc pilíři udržitelnosti rozvoje. 

Tab. Principy udržitelného rozvoje hl. m. Prahy 

 Tematický okruh/cíl 
Okruhy 
související 

Pilíř 
hlavní 

Pilíře 
související 

1. Atraktivní a konkurenceschopné město v Evropě a regionu 10,11 H S 

1.1. Aktivní a atraktivní město  H S 

1.2. Konkurenceschopnost, efektivní ekonomika, znalostní ekonomika  H S 

1.3. Partnerství Prahy a soukromého sektoru  H  

2. Efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů 4,8 H E 

2.1. Hospodárné nakládání se zdroji surovin a energie  H E 

2.2. Hospodárné nakládání s územím  H E 

3. Vyvážené prostorové uspořádání města 3,8,6,7,9 E H 

3.1. Podpora hierarchizované polycentrické struktury města  E H 

3.2. Vyvážené prostorové vztahy Prahy a příměstského regionu  E H 

3.3. 
Podpora promyšleného rozvoje území snižujícího nároky na 
dopravní zátěže a spotřebu materiálů 

 H E 

4. 
Ochrana a rozvoj kulturních a urbánních hodnot města, 
vyvážený rozvoj cestovního ruchu 

6,4,10 S   

4.1. 
Respektování charakteru lokálního prostředí a kapacit, ochrana 
památek a kulturního dědictví 

 S H, E 

4.2. Podpora kultury, sportu, rekreace a cestovního ruchu  H S 

5. 
Soulad městského a přírodního prostředí, krajina, zeleň, 
biodiverzita 

4,6,3 E   

5.1. Podpora stability městské a příměstské krajiny  E  

 Tematický okruh/cíl 
Okruhy 
související 

Pilíř 
hlavní 

Pilíře 
související 

5.2. Podpora městské a příměstské zeleně  E   

5.3. 
Podpora ochrany přirozených ekosystémů a zachovalých přírodních 
území 

 E   

6. Dobrá kvalita všech složek životního prostředí 3,5,7,9 E   

6.1. Dobrá kvalita ovzduší  E H 

6.2. Dobrá kvalita vody  E H 

6.3. Snížení hlukové zátěže  E H 

7. Efektivní doprava 2,3,6,9 H   

7.1. Prioritní a kvalitní dopravní obslužnost veřejné dopravy  S E, H 

7.2. 
Kvalitní infrastruktura pro automobilovou dopravu, redukce 
dopravních zátěží 

 H S, E 

7.3. Podpora cyklistické a pěší dopravy  E S 

8. Spolehlivá, kvalitní a robustní infrastruktura 3 H   

8.1. Spolehlivost a kvalita dodávek energie a vody  H S 

8.2. Ekologicky přijatelné odvodnění města  E H 

8.3. Kvalitní infrastruktura pro přenos informací  H S 

9. Soudržnost obyvatelstva 1,4,6,7,8,10 S   

9.1. 
Podpora zaměstnanosti včetně zaměstnanosti znevýhodněných 
skupin obyvatelstva 

 S H 

9.2. 
Zlepšování podmínek pro zdravý život, přizpůsobení politik a služeb 
demografickému vývoji 

 S   

9.3. Podpora bydlení  S H 

10. Dobrá veřejná správa, podpora občanské společnosti 1,9,10,11 S   

10.1. Efektivní veřejná správa  S H 

10.2. Podpora občanské společnosti a identifikace obyvatel s městem  S H 

10.3. Rozvoj informačních služeb  S H 

11. Bezpečnost, ochrana obyvatelstva, snižování rizik 10 S   

11.1. 
Ochrana před živelními pohromami a riziky a bezpečnostními 
hrozbami 

 S   

11.2. Nízká kriminalita, omezení sociálně patologických jevů  S   

Zdroj: URM, 2012 

 

1. Atraktivní a konkurenceschopné město v Evropě a regionu 
1.1. Aktivní a atraktivní město 
Princip deklaruje veřejný zájem na posilování prestiže Prahy v Evropské unii, budování spolupráce 
a propojování sítě měst na národní a nadnárodní úrovni. Zároveň s tím by měly být vytvořeny podmínky pro 
rozvoj Prahy jako centra kultury a umění, vědy, výzkumu a vzdělávání, obchodu a finančnictví, ústředních 
správních, samosprávných a společenských institucí.   
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1.2. Konkurenceschopnost, efektivní ekonomika, znalostní ekonomika 
Princip deklaruje veřejný zájem na pozici Prahy jako inovačního a iniciačního centra republiky a podpoře 
konkurenceschopné, inovační a ekologické ekonomiky založené na znalostech. Dále předpokládá vytváření 
podmínek k rozvoji vědy a jejích aplikací, výzkumu a inovací, podporu komunikace mezi průmyslovou, 
podnikatelskou a akademickou sférou, investice do lidských zdrojů a vzdělávání. S tím souvisí i zájem na 
zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a využívání systému vícezdrojového financování. 

Z územního hlediska to znamená zejména zájem na rozšíření stávajícího vymezení kompaktního města 
o nové rozvojové oblasti pro městskou zástavbu rozličného charakteru a různé hustoty, zajistit nabídku 
území pro rozvoj aktivit příznivě působících na růst konkurenceschopnosti města a vytváření prostorových 
podmínek pro rozvoj obslužné sféry, vědy a výzkumu a pro vybrané obory průmyslu s vysokým 
zhodnocením materiálových a energetických vstupů, s vysokým podílem přidané hodnoty a výraznou 
inovační úrovní, s vazbami na vědu, výzkum a vývoj. 

1.3. Partnerství Prahy a soukromého sektoru 
Princip deklaruje veřejný zájem na prohlubování spolupráce, vytváření partnerství a výměny zkušeností při 
udržitelném rozvoji měst a integrovaném přístupu k řízení rozvoje území. Předpokládá se realizace 
strategických záměrů města i ve spolupráci s privátními zdroji na principech partnerství. 

2. Efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů 
2.1. Hospodárné nakládání se zdroji surovin a energie 
Princip deklaruje veřejný zájem na efektivním využívání zdrojů vody, energií a paliv, podpoře zlepšování 
energetické účinnosti a snižování závislosti na fosilních palivech a předcházení vzniku odpadů a zlepšování 
jejich využití. 

Z územního hlediska to znamená zejména podporovat efektivní využívání energie a paliv např. využitím 
celkové kapacity stávajících zdrojů CZT, podporou přechodu CZT s parními dodávkami na dodávky tepla 
v otopné vodě, přeměnou stávajících zdrojů spalujících tuhá a kapalná paliva na využití ušlechtilých paliv 
nebo využitím kondenzačních zdrojů, respektovat ochranu nerostného bohatství a při návrhu uspořádání 
území upřednostňovat řešení, která jsou z hlediska ochrany a využití nerostného bohatství a dalších 
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější a vytvářet podmínky pro komplexní systém nakládání 
s komunálním odpadem, s důrazem na recyklaci a energetické využívání nerecyklovatelného zbytku 
komunálního odpadu a zpracování biologicky rozložitelného odpadu. 

2.2. Hospodárné nakládání s územím 
Princip deklaruje veřejný zájem na hospodárném využívání zastavěného území a ochraně nezastavěného 
území a nezastavitelných pozemků a podpoře transformace nevyužívaných a nevhodně využívaných území 
- brownfields a přestavbových ploch pro primárně polyfunkční využití. S tím souvisí zájem na 
upřednostňování využívání stávajících areálů před záborem půdy ve volné krajině a minimalizaci vzniku 
nových velkokapacitních obchodně-společenských center plošného charakteru. 

3. Vyvážené prostorové uspořádání města 
3.1. Podpora hierarchizované polycentrické struktury města 
Princip deklaruje veřejný zájem na vytváření sídelní struktury založené na polycentrickém rozvoji, zejména 
na rovnoměrném rozvoji tří historicky utvářených pásem - celoměstského centra, kompaktního města 
a vnějšího pásma, snížení funkční a dopravní zátěže stávajícího celoměstského centra zahrnujícího 
Památkovou rezervaci v hlavním městě Praze a části navazujících čtvrtí Smíchova, Karlína a Vinohrad 
rozšířením centra do rozvojových území Pankrác a Bubny – Zátory a vytvoření podmínek pro polycentrický 
rozvoj města a rozvoj významných center s podílem celoměstských funkcí - Dejvic, Nových Butovic, 
Palmovky a Opatova. 

3.2. Vyvážené prostorové vztahy Prahy a příměstského regionu 
Princip deklaruje veřejný zájem na vyváženém rozvoji v příměstské oblasti hl. m. Prahy (ve spolupráci se 
Středočeským krajem), předcházení negativním projevům suburbanizace, usměrňování rozmístění 
pracovních příležitostí rovnoměrně s rozvojem celého města a v kontaktu s rozvojovými a transformačními 
oblastmi a podél rozvojových os tak, aby koncentrace nových pracovních příležitostí negenerovala 
nepřiměřené nové dopravní nároky, koordinaci zásobování vodou na území hl. m. Prahy se zásobováním 
vodou v navazujících částech Pražského regionu, které spolu tvoří jeden systém a vymezení funkcí, jejichž 
umístění v rámci regionu by bylo žádoucí a oboustranně přínosné, podpoře jejich lokalizace i mimo 
hl. m. Prahu, především s ohledem na limity rozvoje hl. m. Prahy a dopravní vazby. 

 

3.3. Podpora promyšleného rozvoje území snižujícího nároky na dopravní zátěže a spotřebu materiálů 
Princip deklaruje veřejný zájem na účelném využívání a uspořádání území úsporném v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie a vhodné koordinaci veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Dále 
předpokládá, že v územně plánovací dokumentaci bude dávána přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty 
území, zejména snižováním nároků na dopravu návrhem vhodného funkčního využití území a prioritní 
realizaci zástavby a areálů s velkou návštěvností do lokalit v přímé vazbě na kapacitní kolejové systémy 
hromadné dopravy. 

4. Ochrana a rozvoj kulturních a urbánních hodnot města, vyvážený 
rozvoj cestovního ruchu 
4.1. Respektování charakteru lokálního prostředí a kapacit, ochrana památek a kulturního dědictví 
Princip deklaruje veřejný zájem na ochraně a rozvoji přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Jeho součástí je i respektování charakteru a kapacity lokálního prostředí a zamýšleného 
dlouhodobého funkčního vývoje území, uchování charakteru jednotlivých částí města bez porušení jejich 
genia loci včetně zachování kvality pohledů a panoramat v pražské kotlině. 

Z územního hlediska to znamená zejména odlehčení historického jádra Prahy, respektovat diferencované 
urbanistické a stavební hodnoty jednotlivých městských částí, ve vnějším pásmu respektovat původní 
venkovský charakter s tradičním obrazem sídel v krajině včetně krajinných a stavebních dominant a umožnit 
rozvoj jednotlivých, původně samostatných obcí bez jejich vzájemného srůstání při zachování kvality 
mezilehlé příměstské krajiny. 

4.2. Podpora kultury, sportu, rekreace a cestovního ruchu 
Princip deklaruje veřejný zájem na aktivní kulturní politice, vytváření podmínek pro rozvoj kulturních a jiných 
aktivit pro využívání volného času a podpoře rozvoje městského cestovního ruchu. Součástí toho je 
předpoklad zpřístupnění a zatraktivnění veřejných prostorů města a rozvoj příležitostí pro využívání volného 
času, zachování a doplňování nabídky pro zájmové, sportovní a rekreační aktivity. 

Z územního hlediska to znamená zejména podpora rovnoměrného rozmístění ploch sloužících rekreaci 
obyvatel, respekt k podmínkám ochrany přírody a krajiny i ochrany urbanistického rázu prostředí včetně 
určující zástavby při rozvoji rekreačních areálů celoměstského významu a vytváření prostorových podmínek 
pro další atraktivity související s cestovním ruchem směřující k rozptýlení návštěvnické zátěže z centrální 
části do dalších částí města. 

5. Soulad městského a přírodního prostředí, krajina, zeleň, biodiverzita 
5.1. Podpora stability městské a příměstské krajiny 
Princip deklaruje veřejný zájem na péči o městskou krajinu a ochranu přírodního prostředí ve městech 
a v silně urbanizovaných územích a ochraně ploch zeleně a nezastavěných pozemků s potenciálem 
naplnění rekreačních a ekologických funkcí v zájmu udržitelného rozvoje systému sídelní zeleně. Další 
součástí je zájem na vytváření podmínek pro implementaci a respektování územních systémů ekologické 
stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny. 

Z územního hlediska to znamená zejména zachování a rozvíjení stávající rozmanitosti přírodních prvků 
a podpora využití mimoprodukční funkce zemědělství při tvorbě krajiny v okrajových částech města. 

5.2. Podpora městské a příměstské zeleně 
Princip deklaruje veřejný zájem na ochraně pozemků nezbytných pro vytvoření souvislých ploch veřejně 
přístupné zeleně (zelené pásy) před zastavěním, zamezení snižování ploch se zelení v oblastech, kde 
dochází k překračování imisních limitů a péči o systém sídelní zeleně, zlepšování jeho struktury 
a dodržování principu „zeleň za zeleň“. 

Z územního hlediska to znamená zejména zájem na zachování stávajícího systému zeleně tvořeného 
zelenými klíny směřujícími z volné krajiny do centra města a jeho dalším doplňování o nové rozvojové plochy 
zeleně a o jejich významná tangenciální propojení a zájem na podpoře členění zástavby kompaktního města 
plošnými i liniovými prvky zeleně, ochraně stávajících zelených ploch a podpoře tvorby nových. 
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5.3. Podpora ochrany přirozených ekosystémů a zachovalých přírodních území 
Princip deklaruje veřejný zájem na ochraně krajiny jako předpokladu pro ochranu druhové diverzity 
a zastavení poklesu biologické rozmanitosti. 

Z územního hlediska to znamená zájem na respektování vyhlášených velkoplošných i maloplošných zvláště 
chráněných území přírody, významných přírodních výtvorech, památkových stromech, významných 
krajinných prvcích a prvcích územního systému ekologické stability (ÚSES), lokalit soustavy NATURA 2000 
a předmětů jejich ochrany. Dále to znamená zájem na zachování integrity ÚSES a vytváření předpokladů pro 
zajištění jeho územní spojitosti, koordinaci návaznosti ÚSES na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje 
a respektování a ochraně stávajících lesů a to především pozemků určených k plnění funkcí lesa před jiným 
využitím. 

6. Dobrá kvalita všech složek životního prostředí 
6.1. Dobrá kvalita ovzduší 
Princip deklaruje veřejný zájem na snižování zdravotních rizik souvisejících s negativními faktory životního 
prostředí, zejména redukci znečištění ovzduší podle platných limitů na ochranu zdraví. 

Z územního hlediska se jedná dále o zájem na snižování podílu vytápění tuhými palivy vytvářením podmínek 
pro konverzi na nízkoemisní a bezemisní způsoby vytápění, a to zejména v oblastech kompaktního města. 

6.2. Dobrá kvalita vody 
Princip deklaruje veřejný zájem na snižování zdravotních rizik souvisejících s negativními faktory životního 
prostředí, zejména zlepšení kvality povrchových i podzemních vod při celkové rehabilitaci úlohy vody 
v krajině. 

Z územního hlediska se jedná dále o zájem na minimalizaci rozvoje kapacitní zástavby v pramenných 
oblastech malých vodních toků a nezastavování údolnic drobných vodních toků. 

6.3. Snížení hlukové zátěže 
Princip deklaruje veřejný zájem na snižování zdravotních rizik souvisejících s negativními faktory životního 
prostředí, zejména snížení hlukového zatížení v obytných a rekreačních zónách. 

Z územního hlediska se jedná dále o zájem na vytváření podmínek pro snižování hlukových emisí povrchové 
dopravy. 

7. Efektivní doprava 
Prioritní a kvalitní dopravní obslužnost veřejné dopravy 
Princip deklaruje veřejný zájem na vytváření podmínek pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním 
a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany 
veřejného zdraví. Součástí toho je zájem na koncentrování finančních prostředků na obnovu a dobudování 
městské infrastruktury a řešení efektivní a cenově dostupné městské dopravy a integrovaných dopravních 
systémů s napojením do širšího území regionu. Dále je také sledován zájem na preferenci veřejné dopravy 
v provozu, tarifní politice a investicích a realizaci staveb a opatření souvisejících s integrací do evropských 
dopravních sítí. 

Z územního hlediska to znamená zejména zájem na vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění 
systému integrované příměstské veřejné dopravy s kolejovou dopravou jako páteřním prvkem, s kvalitními 
přestupními vazbami a systémem záchytných parkovišť, rozšiřování a zkvalitňování atraktivního 
integrovaného systému veřejné dopravy přesahující do Středočeského kraje, rozvoji sítě metra, zajištění 
územních podmínek pro další rozvoj železnice v rámci systému Pražské integrované dopravy a přestupních 
vazeb mezi železnicí a ostatními systémy hromadné dopravy a přiměřeném rozvoji mezinárodního letiště 
Praha Ruzyně a jeho koordinaci s rozvojem dotčeného území. 

7.1. Kvalitní infrastruktura pro automobilovou dopravu, redukce dopravních zátěží 
Princip deklaruje veřejný zájem na zvýšení a zkvalitnění dopravní dostupnosti a tím dosáhnout i zlepšení 
životního prostředí, zejména podpoře ucelené a přehledné hlavní uliční sítě s prioritou Městského 
a silničního Pražského okruhu, omezení automobilové dopravy v ulicích města, přičemž míra omezení musí 
směrem k centru narůstat, snížení negativních dopadů nákladní dopravy ve městě a realizaci staveb 
a opatření souvisejících s integrací do evropských dopravních sítí. 

Z územního hlediska to znamená zejména zájem na vytvoření podmínek pro výstavbu nových mostů přes 
Vltavu, které propojí části města na obou březích řeky, zajištění územních podmínek k dobudování 

komunikační sítě celoměstského významu s prioritou výstavby Městského a Pražského okruhu (Silničního 
okruhu kolem Prahy) a vytváření podmínek pro alternativní možnosti zásobování města nákladní dopravou, 
zejména pro multimodální způsoby (city-logistika). 

7.2. Podpora cyklistické a pěší dopravy 
Princip deklaruje veřejný zájem na zlepšení podmínek pro bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve městě 
a podmínek pro cyklistickou dopravu, včetně rozšiřování sítě cyklostezek. 

8. Spolehlivá, kvalitní a robustní infrastruktura 
8.2. Spolehlivost a kvalita dodávek energie a vody 
Princip deklaruje veřejný zájem na zajištění energetické bezpečnosti a zvyšování energetické a surovinové 
efektivity hospodářství a vytváření územních podmínek pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. Součástí toho je 
zájem na zlepšení stavu a úrovně provozování vodárenského systému, spolehlivé dodávce kvalitní pitné 
vody v běžném i havarijním provozu a zlepšeni kvality vody ve vodním zdroji Želivka, včetně zajištění 
potřebné míry zálohování tohoto zdroje. 

Z územního hlediska to znamená zejména zájem na zvýšení spolehlivosti a komfortu napojeni objektů na 
inženýrské sítě pomoci výstavby kolektorů, vytváření územních podmínek pro využití centrálních zdrojů 
tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné, zajištění územní 
rezervy pro výstavbu transformovny 400/110 kV Praha - sever včetně jejího zasmyčkování do systému 
vedení přenosové soustavy 400 kV a koridor pro vedení 400kV Výškov – Řeporyje a zajištění územní 
rezervy pro výstavbu nových transformačních bodů 110/22 kV, jejich systémové propojení v úrovni 110 kV 
a rozšíření kapacity těchto stanic vyvolané vývojem zatížení v oblastech, které zásobují. 

8.3. Ekologicky přijatelné odvodnění města 
Princip deklaruje veřejný zájem na zlepšení stavu a úrovně provozování stokového systému včetně čištění 
odpadních vod, spolehlivém a účinném čištění všech znečištěných vod odváděných z území města včetně 
likvidace kalů a snížení podílu neznečištěných (balastních) vod ve stokové síti. Součástí toho je zájem na 
odvodnění města v souladu s novým generelem jako integrovaný systém zahrnující odtok z urbanizovaného 
povodí, průtok kanalizační sítí a objekty na stokové síti se zaústěním do ÚČOV a lokálních ČOV 
a v návaznosti na recipient s cílem vybudovat vyvážený odvodňovací systém splňující standardy EU. 

8.4. Kvalitní infrastruktura pro přenos informací 
Princip deklaruje veřejný zájem na spolehlivém přenosu informací pro zajištění veřejných zájmů města 
a dostupné nabídce kvalitních informačních služeb. S tím souvisí zájem na podpoře společných investic 
různých provozovatelů v oblasti elektronických komunikací. 

9. Soudržnost obyvatelstva 
9.1. Podpora zaměstnanosti včetně zaměstnanosti znevýhodněných skupin obyvatelstva 
Princip deklaruje veřejný zájem na fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce, 
odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny obyvatel a zajištění podpory rovných přiležitostí mužů a žen 
v pracovním a rodinném životě. 

9.2. Zlepšování podmínek pro zdravý život, přizpůsobení politik a služeb demografickému vývoji 
Princip deklaruje veřejný zájem na zlepšování životního stylu a zdravotního stavu populace, rozvíjení 
sociálních služeb a jejich dosažitelnosti v rámci sociální infrastruktury, přizpůsobení politik a služeb 
demografickému vývoji a podpora mezigenerační a rodinné soudržnosti včetně zájmu na zvýšení kvality 
života ve stáří. S tím souvisí podpora účinného systému rozvoje a plánování sociálních služeb a preferování 
moderních způsobů poskytování sociálních služeb. 

9.3. Podpora bydlení 
Princip deklaruje veřejný zájem na zdravém, vyhovujícím a cenově dostupném bydlení. Součástí toho je 
zájem na předcházení při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, zájem na podpoře všech forem bytové výstavby ve 
vhodných lokalitách v Praze, propojování podnikatelských záměrů s rozvojem funkce bydlení, vzniku 
fungujícího trhu s byty při zohledněni nezbytných sociálních jistot, stabilizace a zkvalitnění bytového fondu 
a zlepšení veřejné infrastruktury, podpora sociální soudržnosti a vzniku pracovních míst na sídlištích. 
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10. Dobrá veřejná správa, podpora občanské společnosti 
10.1. Efektivní veřejná správa 
Princip deklaruje veřejný zájem na kvalitní a efektivní veřejné správě, rozvoji lidských zdrojů ve veřejné 
správě a eGovernmentu. S tím souvisí zájem na strategickém a integrovaném přístupu k rozvoji měst, 
uplatňování integrovaných strategických dokumentů, programů a plánů jako nástroje řízení rozvoje měst 
a regionů, uplatňování integrovaných přístupů k řešení environmentálních problémů a souvisejících příčin 
a využití postaveni Prahy jako kraje k předkládání a prosazování zákonů týkajících se zejména správy města 
a jeho rozvoje. Významnou součástí je také zájem na zlepšení informovanosti a komunikace mezi účastníky 
procesu prostorového rozvoje.  

10.2. Podpora občanské společnosti a identifikace obyvatel s městem 
Princip deklaruje veřejný zájem na vytvoření předpokladů pro udržitelné využívání území - včetně zvýšení 
zodpovědnosti místních obyvatel a místních samospráv, docílení institucionálního uspořádání neziskového 
sektoru s vlastní organizační strukturou vedoucí k efektivnější spolupráci s veřejnou správou a větší 
formalizované spolupráce veřejného a neziskového sektoru a posílení osvětové a vzdělávací aktivity 
související s rozvojem spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru. Další zájem je na využívání 
komunitního plánování, místní agendy 21 a dalších strategických nástrojů rozvoje území, uplatňování širšího 
využívání integrovaných přístupů v politice rozvoje měst, prohlubování spolupráce, vytváření partnerství 
a výměna zkušeností při udržitelném rozvoji měst, uplatňování nových forem „spravování území“ (princip 
víceúrovňové správy území–multi level governance) při přípravě strategických programových a územních 
dokumentů a rozhodování o zásadních otázkách urbánního rozvoje a rozvoje měst. Součástí toho je zájem 
na posílení identifikace obyvatel s městem a jejich spoluúčasti na jeho rozvoji, zapojení veřejnosti do řešení 
rozvoje města a ochrany kulturně-historického dědictví, zvýšení spoluodpovědnosti občanů za bezpečí 
v místě bydliště a zvýšení všeobecného pocitu spoluzodpovědnosti za udržitelný rozvoj města. 

10.3. Rozvoj informačních služeb 
Princip deklaruje veřejný zájem na účasti města v procesu rozvoje informační společnosti a osvojení 
moderních informačních technologií ke zlepšení kvality řízení a správy města a efektivním vytváření 
datových a informačních bází a jejich zpřístupnění veřejnosti a ostatním subjektům. S tím souvisí zájem na 
posilování IT gramotnosti a využívání informačních technologií ke zlepšení řízení rozvoje města a zkvalitnění 
veřejných služeb. 

11. Bezpečnost, ochrana obyvatelstva, snižování rizik 
11.1. Ochrana před živelními pohromami a riziky a bezpečnostními hrozbami 
Princip deklaruje veřejný zájem na vytváření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před 
potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Dalším 
zájmem je zvýšení připravenosti obyvatel, veřejné správy a složek Integrovaného záchranného systému 
k řešení dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb a zajištění připravenosti ke zvládnutí 
mimořádných událostí spojených se změnami klimatu. S tím souvisí zájem na zkvalitňování záchranného 
bezpečnostního systému a rozvoji prvků krizového řízení. 

Z územního hlediska to znamená zájem na vytváření podmínek pro zadržování, vsakování i využívání 
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní v zastavěných územích 
a zastavitelných plochách a minimalizaci vymezování zastavitelné plochy v záplavových územích a zájem na 
realizaci protipovodňových opatření. 

11.2. Nízká kriminalita, omezení sociálně patologických jevů 
Princip deklaruje veřejný zájem na posílení prevence sociálně-patologických jevů, kriminality a korupce, 
zabránění vzniku ohnisek kriminality, podpoře prevence kriminality, protidrogové prevence, sociální prevence 
a prevence dopravní nehodovosti. Dále je deklarován zájem na prohlubování mezinárodní spolupráce 
s cílem zvýšení připravenosti na organizovaný zločin a teroristické hrozby, včetně nových forem těchto 
hrozeb. 

 

 

 

 

 

3.3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU MEZI PILÍŘI  
 UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 

Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelného rozvoje je koncipováno jako soubor zjištěných 
disparit a nerovnováh, působících proti základním principům udržitelného rozvoje na úrovni města. Zvlášť 
vyzdvihujeme ty z disparit, které jsou řešitelné nástroji územního plánování, zatímco pro zmírňování 
ostatních disparit je nutno odkázat na jiné subsystémy seberegulace společnosti, jako je schválený 
aktualizovaný Strategický plán hlavního města Prahy a další specializované oborové koncepce a programy 
pořizované podle jiných zákonů a předpisů jinými subjekty samosprávy a státní správy. 

Zjištěné disproporce jsou prezentovány jak s ohledem na jejich vazbu k jednotlivým pilířům udržitelnosti 
rozvoje, tak je identifikován dotčený tematický rozvojový okruh, tj. jejich příslušnost k Principům udržitelného 
rozvoje hl. m. Prahy, definovaným pomocí základních strategických a plánovacích dokumentů příslušejících 
pro území města Prahy. 

NEROVNOVÁHY VE VZTAHU K PILÍŘŮM UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 
Zjištění vyplývající ze SWOT analýz a sady údajů indikátorů udržitelnosti rozvoje identifikují několik 
dominantních okruhů disparit, které se na území hl. m. Prahy projevují. Tyto základní okruhy disparit mají 
své projevy v široké škále vzájemně souvisejících problémů, zasahujících v různé míře všechny pilíře 
udržitelného rozvoje. Dle svého charakteru se jedná o přirozené disparity urbánního prostředí: 

 Vysoká koncentrace a dynamika ekonomických a sociálních aktivit v hl. m. Praze generujících 
vysoké nároky na dopravní obslužnost, jejichž uspokojení je provázeno negativními dopady 
především na kvalitu životního prostředí ve městě. 

 Vysoká ekonomická atraktivita území hl. m. Prahy generující vysoký tlak na maximalizaci potenciální 
i skutečné ekonomické využitelnosti pozemků a staveb, provázené pokračující expanzí 
zastavitelných ploch do dosud nezastavěného území a pokračujícím tlakem na maximalizaci 
komerčně využitelných kapacit nemovitostí a ploch v historickém jádru města, provázené 
negativními dopady především na kulturní a sociální hodnoty území a hodnoty životního prostředí. 

 Vysoká atraktivita příměstské oblasti pro bydlení a některé druhy podnikatelských aktivit je 
provázená vysokou mírou urbanizace tohoto prostoru - při současné neexistenci možnosti tento 
rozvoj efektivně koordinovat. Důsledkem jsou negativní dopady na zajištění služeb veřejné 
vybavenosti ve vnějším pásmu hl. m. Prahy, růst nároků na dopravní obslužnost a snižování kvality 
životního prostředí v tomto prostoru. 

Výše uvedené disparity se odrážejí také v úspěšnosti uplatňování principů udržitelného rozvoje hl. m. Prahy. 
Vyhodnocení potvrdilo přetrvávající silné stránky Prahy, kterými jsou atraktivita, ekonomická stabilita 
a adaptabilita, jejichž přetrvání v delším časovém horizontu však bude vyžadovat řešení některých dílčích 
nebo vznikajících problémů jako je efektivnější podpora znalostní a inovativní ekonomiky nebo vyšší míra 
spolupráce veřejného a soukromého sektoru. 

Významně slabou stránkou zůstává uplatňování principu vyváženého prostorového uspořádání města ve 
vztahu k příměstskému regionu, který přesahuje z velké míry přímé kompetence hl. m. Prahy. Expanze 
zastavitelných ploch se negativně odráží v hodnocení uplatňování principů hospodárného nakládání 
s územím a podpory stability městské a příměstské krajiny. 

Praha vyniká velmi dobrou dopravní obslužností všemi druhy dopravy, slabinou zůstává vysoký stupeň 
dopravního zatížení automobilovou dopravou, stejně jako neukončený systém páteřních komunikací, což se 
negativně odráží v možnostech uplatňování principů zajištění dobré kvality všech složek životního prostředí, 
zejména hlukové zátěže a kvality ovzduší. 

Silnou stránkou Prahy je také stále relativně vysoká soudržnost obyvatelstva, jejíž udržení však bude 
v budoucnu vyžadovat zejména řešení problémů spojených s nepříznivým demografickým vývojem. Rezervy 
byly zjištěny také v úspěšnosti uplatňování principu efektivní veřejné správy a podpory občanské 
společnosti, zejména s nízkou úrovní uplatňování partnerství při rozvoji území hl. m. Prahy. 

Jednou z významných úloh územního plánování je průběžně vyhodnocovat aktuální specifika a projevy 
těchto disparit a navrhovat opatření, směřujících k jejich soustavné minimalizaci. K tomuto účelu přispívá 
také následující detailnější rozbor.  
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje 3.3 
 

3.3.1 NEROVNOVÁHY MEZI PILÍŘI UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 

Disproporce mezi ekonomickým a environmentálním pilířem 
jev (ekonomický pilíř) jev (environmentální pilíř) důsledek možnost ovlivnění nástroji UP 

veřejný zájem na promyšleném rozvoji území minimalizující 
nároky na spotřebu nových nezastavitelných území 
a nezakládající podmínky pro nepříznivý růst přepravních 
nároků 

 
Principy UR*: 
3.1. Podpora hierarchizované polycentrické struktury města 
3.2. Vyvážené prostorové vztahy Prahy a příměstského regionu 
3.3. Podpora promyšleného rozvoje území snižujícího nároky na 
dopravní zátěže a spotřebu materiálů 

veřejný zájem na zachování a rozvoji městské zeleně a přírodních prvků 
působících příznivě na mikroklima, vodní režim a umožňujících „rekreaci“ 
uvnitř města a v jeho bezprostředním okolí 

 
Principy UR*: 
5.1. Podpora stability městské a příměstské krajiny 
5.2. Podpora městské a příměstské zeleně 

citlivě vnímané otázky „záborů zeleně“ při investičních akcích 
v centrální části města a kompaktním městě. 
Zvýšené nároky na plánovací přípravu, nezbytnost vhodné 
komunikace záměrů s veřejností,  

v kompetenci UP 

pokračující plošný rozvoj zástavby do nezastavitelných 
území, zejména ve vnějším pásu hl. m. Prahy 

veřejný zájem na kvalitě životního prostředí a životních podmínek 

 
Principy UR*: 
5.1. Podpora stability městské a příměstské krajiny, 
3.3. Podpora promyšleného rozvoje území snižujícího nároky na dopravní zátěže 
a spotřebu materiálů 

zhoršená dostupnost bydlení, práce, vzdělávání aj. 
růstu intenzit dopravy, hluk z generované dopravy,  
problémy nakládání s odpady, mikroklima - provětrávání, 
přehřívání povrchů, vysoušení, zrychlený odtok vody, znečištění 
ovzduší, úbytek ploch pro rekreaci a volný čas 

v kompetenci UP 

kvalitní zemědělský půdní fond s vysokým stupněm zornění 
a intenzivním využíváním 

veřejný zájem na zajištění dobré kvality městského prostředí pro bydlení 
a veřejné vybavení 

 
Principy UR*: 
6.1. Dobrá kvalita ovzduší 
9.3. Podpora bydlení 

zhoršené podmínky pro bydlení a občanské vybavenosti 
v sousedství zemědělsky obdělávaných ploch (prašnost 
z obdělávané půdy, hluk a emise ze zemědělských strojů 
a dopravy, splachy ornice na komunikace, do kanalizace, ztížený 
přístup do krajiny a přírody ap.) 

z části v kompetenci UP 

zájem vlastníků na intenzivním využívání okolí vodních toků veřejný zájem na posilování ekostabilizační a protierozní funkci (zpomalení 
povrchového odtoku) těchto ploch 

 
Principy UR*: 
5.3. Podpora ochrany přirozených ekosystémů a zachovalých přírodních území 
11.1. Ochrana před živelními pohromami a riziky a bezpečnostními hrozbami 
6.2. Dobrá kvalita vody 

zrychlený odtok vody, eroze, nefunkční prvky ÚSES z části v kompetenci ÚP 

vysoká zátěž částí kompaktního města tranzitní dopravou veřejný zájem na ochranu životního prostředí ve městě 

 
Principy UR*: 
6.1. Dobrá kvalita ovzduší 
6.3. Snížení hlukové zátěže 
7.2. Kvalitní infrastruktura pro automobilovou dopravu, redukce dopravních zátěží 

hluk a emise z dopravy, zhoršení průjezdnosti území pro cílovou 
dopravu 

z části v kompetenci ÚP 

pokračující plošný rozvoj zástavby do nezastavitelných 
území, zejména ve vnějším pásu hl. m. Prahy  

veřejný zájem na zachování vazby přírodního prostředí a přírodě blízkých 
prvků uvnitř města a v jeho bezprostředním okolí 

 
Principy UR*: 
5.1. Podpora stability městské a příměstské krajiny 
5.2. Podpora městské a příměstské zeleně 

přerušování vazeb, snižování potenciálu funkčních ÚSES, 
snižování rekreačních příležitostí, fragmentace krajiny, 
růst přepravních zátěží, zvyšování hlukové zátěže a zhoršování 
kvality ovzduší v tranzitních koridorech  

v kompetenci ÚP 

zvyšující se zájem investorů na výstavbu na svazích výrazně 
utvářejících prostorové vnímání města, doposud porostlých 
zelení 

veřejný zájem na uchování přírodních hodnot města 

 
Principy UR*: 
5.2. Podpora městské a příměstské zeleně 

poptávka po změnách územního plánu v kompetenci UP 

přesun značné části obratu maloobchodní sítě do 
velkokapacitních nákupních center, umístěných ve vnějším 
pásmu města nebo za jeho hranicí 

veřejný zájem na podpoře lokálních center a omezování přepravních nároků 

 
Principy UR*: 
3.1. Podpora hierarchizované polycentrické struktury města 
3.3. Podpora promyšleného rozvoje území snižujícího nároky na dopravní zátěže 
a spotřebu materiálů 

stagnace rozvoje lokálních městských center 
růst přepravních zátěží, zvyšování hlukové zátěže a zhoršování 
kvality ovzduší v tranzitních koridorech 

částečně v kompetenci UP 

* Principy UR - Principy udržitelného rozvoje území hl. m. Prahy (viz kapitola Principy udržitelného rozvoje hl. m. Prahy)  
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Disproporce mezi environmentálním a sociálním pilířem 
jev (sociální pilíř) jev (environmentální pilíř) důsledek možnost ovlivnění nástroji UP 

veřejný zájem na zajištění dostatečných příležitostí pro krátkodobou a denní rekreaci 

 
Principy UR*: 
4.2. Podpora kultury, sportu, rekreace a cestovního ruchu 
5.1. Podpora stability městské a příměstské krajiny 
5.2. Podpora městské a příměstské zeleně 
5.3. Podpora ochrany přirozených ekosystémů a zachovalých přírodních území 

nízký podíl lesů a malé zastoupení přírodních prvků 
v některých částech města 

zhoršení mikroklimatu, přetěžování a poškozování 
přírody a krajiny rekreací 

v kompetenci UP 

relativně vysoký rozsah ploch a příležitostí pro organizovaný sport nedostatek ploch a příležitostí pro neorganizované 
individuální a rekreační aktivity v kontaktu s přírodou 

 
Principy UR*: 
4.2. Podpora kultury, sportu, rekreace a cestovního ruchu 

vysoké koncentrace návštěvníků do existujících míst, 
podvyužití potenciálně vhodných území 

z části v kompetenci ÚP 

* Principy UR - Principy udržitelného rozvoje území hl. m. Prahy (viz kapitola Principy udržitelného rozvoje hl. m. Prahy) 

Disproporce mezi sociálním a ekonomickým pilířem 
jev (sociální pilíř) jev (ekonomický pilíř) důsledek možnost ovlivnění nástroji UP 

veřejný zájem na udržení charakteru městského jádra jako jedinečné oblasti historického 
a kulturního dědictví 

 
Principy UR*: 
4.1. Respektování charakteru lokálního prostředí a kapacit, ochrana památek a kulturního dědictví 

trvající zájem investorů na maximalizaci ekonomického 
využití městského jádra 

ohrožení a degradace památkového fondu, snížení 
atraktivity Prahy jako jedinečné lokality, ztráta genia 
loci. 

částečně v kompetenci územního 
plánování 

veřejný zájem na podpoře polyfunkční struktury městské zástavby 

 
Principy UR*: 
3.3. Podpora promyšleného rozvoje území snižujícího nároky na dopravní zátěže a spotřebu materiálů 

přetrvávající trend výstavby převážně monofunkční 
a vysoce kapacitní zástavby, ať už jde o funkce 
obchodních zařízení, kancelářských budov nebo obytné 
výstavby 

vznik rozsáhlých území s časově omezeným 
využíváním, stagnace lokálních center, růst 
přepravních zátěží  

v kompetenci územního plánování 

veřejný zájem na podpoře vědy a vzdělávání jako jednoho z pilířů určujícího charakter města 

 
Principy UR*: 
1.2 Konkurenceschopnost, efektivní ekonomika, znalostní ekonomika 
4.1. Respektování charakteru lokálního prostředí a kapacit, ochrana památek a kulturního dědictví 
10.2. Podpora občanské společnosti a identifikace obyvatel s městem 

trvající zájem investorů na využití vysokoškolských areálů 
v celoměstském centru pro jiné využití (rezidenční, 
administrativní a obchodní) a záměry na založení nových 
vysokoškolských areálů ve vnějším pásmu 

ochuzování žádoucí sociální a kulturní diverzifikace 
centrální části města, ztráta charakteru místa 
a ochuzování potenciálu města jako dynamického 
a pestrého místa 

částečně v kompetenci územního 
plánování 

veřejný zájem vytvářet město a jeho veřejná prostranství jako místa obnovené neformální 
komunikace mezi občany a jejich společenského života 

 
Principy UR*: 
4.1. Respektování charakteru lokálního prostředí a kapacit, ochrana památek a kulturního dědictví 
10.2. Podpora občanské společnosti a identifikace obyvatel s městem 

omezení funkčnosti veřejných prostranství rušivými 
projevy intenzivní automobilové dopravy a parkováním 
vozidel 

pomalá rehabilitace veřejných prostor, nevyužitý 
potenciál pro zvýšení atraktivity městského prostředí 
pro obyvatele i návštěvníky 

částečně v kompetenci územního 
plánování 

veřejný zájem vytvářet město a jeho veřejná prostranství jako místa jejich společenského 
života a aktivního trávení volného času 

 
Principy UR*: 
4.1. Respektování charakteru lokálního prostředí a kapacit, ochrana památek a kulturního dědictví 
5.2. Podpora městské a příměstské zeleně 

trvající zájem investorů na maximálním ekonomickém 
zhodnocení pozemků určených k zástavbě 

nevyvážený poměr realizovaných stavebních kapacit 
a vytvořeného nového zázemí městské zeleně 
a veřejných prostranství 

částečně v kompetenci územního 
plánování 

zranitelnost systémů dálkového zásobování Prahy elektřinou, teplem a pitnou vodou 
potenciálním asociálním chováním (terorismus, majetková kriminalita) 

veřejný zájem na spolehlivé, kvalitní a robustní 
infrastruktuře 

 
Principy UR*: 
8.1. Spolehlivost a kvalita dodávek energie a vody 

trvající riziko přerušení dodávek základních médií 
velkého plošného rozsahu 

z části v kompetenci územního 
plánování 

veřejný zájem na dokončení uceleného dopravního systému 

 
Principy UR*: 
7.2. Kvalitní infrastruktura pro automobilovou dopravu, redukce dopravních zátěží 

prodlužování projektové přípravy dopravního systému 
právně-soudními aktivitami skupin hájícími lokální zájmy 

trvale zhoršená obslužnost území, snižování kvality 
městského prostředí hlukem a emisemi z dopravy 

z části v kompetenci územního 
plánování 

* Principy UR - Principy udržitelného rozvoje území hl. m. Prahy (viz kapitola Principy udržitelného rozvoje hl. m. Prahy) 

Zdroj: URM, 2012  
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3.3.2 NEROVNOVÁHY UVNITŘ PILÍŘŮ UDRŽITELNOSTI ROZVOJE 

Ekonomický pilíř 
jev  jev  důsledek možnost ovlivnění nástroji UP 

veřejný zájem na posílení pozice Prahy jako atraktivního a konkurenceschopného města 
s vysokým podílem výzkumu, vývoje a znalostní ekonomiky 

 
Principy UR*: 
Aktivní a atraktivní město 
Konkurenceschopnost, efektivní ekonomika, znalostní ekonomika 
Partnerství Prahy a soukromého sektoru 

neexistující komplexní program podpory výzkumu, inovací 
a znalostní ekonomiky v hl. m. Praze, nedostatečně rozvinuté 
podpůrné kapacity a služby pro malé a střední podnikání  

pomalý rozvoj inovací, nižší atraktivita v porovnání 
se srovnatelnými  západoevropskými metropolemi 

mimo kompetence UP 

veřejný zájem na posílení pozice Prahy jako atraktivního a konkurenceschopného města 
ve středoevropském kontextu 

 
Principy UR*: 
Aktivní a atraktivní město 

nevyhovující napojení na evropské dopravní sítě (vyjma letecké 
dopravy), které je pod úrovní nejvýznamnějších konkurenčních 
měst západní a střední Evropy 

nižší atraktivita v porovnání se srovnatelnými 
západoevropskými metropolemi 

z části v kompetenci UP 

trvající zájem investorů na nové výstavbě na nezastavitelných plochách nedostatečná podpora veřejného zájmu na přednostním využívání 
stávajících rozvojových, transformačních a přestavbových území 

 
Principy UR*: 
2.2. Hospodárné nakládání s územím 
3.3. Podpora promyšleného rozvoje území snižujícího nároky na 
dopravní zátěže a spotřebu materiálů 

velký tlak na změny územního plánu, expanze 
města do volné krajiny, související negativní 
dopady na dopravu, veřejné vybavení a kvalitu 
ovzduší a hluku 

v kompetenci UP 

veřejný zájem na koordinovaném a hospodárném využití území 

 
Principy UR*: 
2.2. Hospodárné nakládání s územím 
3.3. Podpora promyšleného rozvoje území snižujícího nároky na dopravní zátěže a spotřebu 
materiálů  

nedostatečná aktivita města při definování garantů koordinace 
a nástrojů a procesů spolupráce města a soukromých investorů 

nekoncepční majetková politika města, absence 
efektivní územní majetkové přípravy 

částečně v kompetenci UP 

veřejný zájem na koordinaci rozvoje ve vnějším pásmu hl. m. Prahy a příměstské oblasti 

 
Principy UR*: 
3.2. Vyvážené prostorové vztahy Prahy a příměstského regionu 

neexistující reálná koordinace rozvojových záměrů a územně 
plánovací přípravy na úrovni územních plánů v této oblasti 

rozmělnění sídelní struktury, problémy dopravní, 
veřejného vybavení a kvality životního prostředí, 
vznik sociálně nestabilních místních komunit 

v kompetenci UP 

vysoký potenciál ekonomické renty ze zastavitelných ploch oproti nezastavitelným neexistující ekonomický nástroj pro omezení spekulativních změn 
územního plánu (např. daň z nemovitosti) 

všeobecný tlak vlastníků pozemků na přeměnu 
nezastavitelných území na zastavitelná bez 
ohledu na charakter lokality, vybavenosti 
a obslužnosti a existenci konkrétních rozvojových 
záměrů 

mimo kompetence UP 

veřejný zájem na kvalitní a kapacitní dopravní infrastruktuře pro automobilovou dopravu 

 
Principy UR*: 
7.2. Kvalitní infrastruktura pro automobilovou dopravu, redukce dopravních zátěží 

chybějící podstatné části Silničního okruhu i Pražského okruhu nadměrná zátěž částí kompaktního města transitní 
dopravou, časové ztráty, zhoršení kvality ovzduší 
a hluková zátěž 

částečně v kompetenci UP 

* Principy UR - Principy udržitelného rozvoje území hl. m. Prahy (viz kapitola Principy udržitelného rozvoje hl. m. Prahy) 
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Sociální pilíř 
jev  jev  důsledek možnost ovlivnění nástroji UP 

růst podílu obyvatel města v poproduktivním věku pokles podílu obyvatel města v produktivním 
a předproduktivním věku 

stárnutí populace, změny ve struktuře poptávky po veřejných službách, 
změny v trendech využívání území 

mimo kompetence UP 

růst počtu obyvatel v suburbánním pásu za hranicemi hl. m. Prahy nedostatečná kapacita veřejného vybavení v této oblasti zvyšující se tlak na kapacitní využití těchto zařízení na území 
hl. m. Prahy beze změn odpovídajících finančních zdrojů 

částečně v kompetenci UP 

vzrůstající poptávka po veřejných sociálních službách nedostatečná mezigenerační a rodinná solidarita, 
nedostatečná kapacita služeb pro seniory a další sociálně 
citlivé skupiny 

riziko zhoršení kvality života a sociálního začlenění ohrožených skupin 
obyvatelstva 

mimo kompetence UP 

management kapacit předškolních a školských zařízení nezohledňující 
střednědobé a dlouhodobé demografické cykly 

přirozené demografické cykly způsobující středně 
a dlouhodobou variabilitu počtů žáků a změny požadavků na 
profesní zařazení 

kapacitní problémy školních a předškolních zařízení, částečné riziko 
selhávání trhu práce s absolventy škol 

mimo kompetence UP 

 

Environmentální pilíř 
jev  jev  důsledek možnost ovlivnění nástroji UP 

veřejný zájem na ochraně a podpoře přirozených ekosystémů 
a hospodárného managementu vody v krajině 

 
Principy UR*: 
5.3. Podpora ochrany přirozených ekosystémů a zachovalých přírodních území 
11.1. Ochrana před živelními pohromami a riziky a bezpečnostními hrozbami 

převládající odvádění srážkových vod do kanalizace nebo 
vodních toků, namísto zajištění vsakování srážek v místě 
vzniku 

zhoršování kvality a množství podzemních vod, zvyšování nároků na 
kanalizační síť, vznik nepříznivých záplavových situací při přívalových 
deštích 

částečně v kompetenci UP 

veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny 

 
Principy UR*: 
5.1. Podpora stability městské a příměstské krajiny 
5.2. Podpora městské a příměstské zeleně 
5.3. Podpora ochrany přirozených ekosystémů a zachovalých přírodních území 

veřejný zájem na lokalizaci zařízení pro účinné čištění 
odpadních vod 

 
Principy UR*: 
8.2. Ekologicky přijatelné odvodnění města 

vysoká finanční náročnost projektů výstavby čistíren odpadních vod  v kompetenci UP 

veřejný zájem na účinném zneškodňování nerecyklovatelných odpadů 

 
Principy UR*: 
2.1. Hospodárné nakládání se zdroji surovin a energie 

veřejný zájem na zajištění dobré kvality složek životního 
prostředí 

 
Principy UR*: 
6.1. Dobrá kvalita ovzduší 
6.2. Dobrá kvalita vody 

vysoká finanční náročnost projektů výstavby zařízení na energetické 
zpracování a skládkování odpadů 

z části v kompetenci UP 

veřejný zájem chránit obyvatele před hlukem a emisemi z dopravy 
vzdalováním dopravních koridorů z obytné zástavby 

 
Principy UR*: 
6.1. Dobrá kvalita ovzduší 
6.3. Snížení hlukové zátěže 

veřejný zájem na minimalizaci záborů zemědělského půdního 
fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa a přírodního 
prostředí v nezastavěném území 

 
Principy UR*: 
2.2. Hospodárné nakládání s územím 
5.1. Podpora stability městské a příměstské krajiny 
5.2. Podpora městské a příměstské zeleně 
5.3. Podpora ochrany přirozených ekosystémů a zachovalých 
přírodních území 

problematizování projektové přípravy územního rozvoje, rozpory při 
projednávání záměrů v rámci dotčených orgánů státní správy 

v kompetenci UP 

* Principy UR - Principy udržitelného rozvoje území hl. m. Prahy (viz kapitola Principy udržitelného rozvoje hl. m. Prahy) 

Zdroj: URM, 2012 
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3.4 INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI ROZVOJE HL. M. PRAHY 

Sadu indikátorů udržitelnosti rozvoje hl. m. Prahy tvoří celkem 151 údajů. Jejich výběr je účelově volen tak, 
aby umožnil kvantitativně popsat probíhající trendy v rámci jednotlivých tematických oblastí principů 
udržitelného rozvoje. Stejně jako principy udržitelného rozvoje jsou indikátory primárně určeny pro 
posuzování charakteru rozvoje na celoměstské úrovni. Výběr 33 hlavních - „titulkových“ – indikátorů tvoří 
rámec pro vznikající podpůrný hodnotící systém dynamiky a směřování udržitelného rozvoje ve dvouletých 
aktualizačních cyklech ÚAP. Nasazení systému bude možné po několika letech, kdy vzniknou dostatečně 
dlouhé časové řady hodnot jednotlivých indikátorů. 

Metodika hodnotícího systému předpokládá, že pro každý relevantní indikátor je definován žádoucí trend 
změn jeho hodnoty v čase, který odpovídá předpokladu určenému odpovídajícím principem udržitelného 
rozvoje. V rámci hodnocení pak bude posuzován soulad těchto předpokladů a skutečných změn 
zaznamenaných pro uplynulé období. Toto porovnání bude provedeno pro každou tematickou oblast principů 
udržitelného rozvoje. Takto pojaté hodnocení bude velmi plasticky ilustrovat stav uplatňování principů 
udržitelného rozvoje v hlavních tematických oblastech a poskytuje tak vhodnou zpětnou vazbu pro verifikaci 
SWOT analýz a dalších části rozboru udržitelného rozvoje území. Jistým omezením, které bohužel 
v současnosti neumožňuje plnou využitelnost těchto výstupů, je krátká historie časových řad hodnot pro 
velkou část indikátorové základny, což znemožňuje reprezentativní posuzování trendů pro mnoho oblastí. 
Podpůrné indikátorové hodnocení proto dosud nemůže být součástí tohoto dokumentu. 

Tab. Hlavní - „titulkové“ - indikátory udržitelnosti rozvoje hl. m. Prahy 

Číslo 
indikátoru 

Indikátor 
Číslo 
principu 

5 
Pořadí Prahy v monitoringu atraktivity podnikatelského prostředí 
(Cushman&Wakefield) 

1.1. 

60 
Počet konferencí a kongresů nad 100 osob v hromadných ubytovacích zařízeních 
s mezinárodní účastí 

1.1. 

8 Podíl zaměstnanců výzkumu a vývoje na celkové zaměstnanosti 1.2. 

1 Hrubý domácí produkt na obyvatele v paritě kupní síly  1.2. 

3 Saldo rozpočtů hl. m. Prahy 1.2. 

23 Roční spotřeba elektřiny v domácnostech na obyvatele 2.1. 

24 Roční produkce komunálního odpadů na obyvatele 2.1. 

36 Podíl zastavěných a zpevněných ploch na celkové výměře 2.2. 

48 
Podíl počtu pracovních příležitostí v celoměstském centru na celkovém počtu 
pracovních příležitostí 

3.1. 

52 Počet dojíždějících za prací ze Středočeského kraje 3.2. 

39 Rozloha území se zpracovanou podrobnou UPP a UPD 3.3. 

54 Výše finanční podpory hl. m. Prahy kulturním zařízením za rok 4.2. 

55 Počet kulturních zařízení 4.2. 

58 Počet návštěvníků za rok 4.2. 

70 Koeficient ekologické stability 5.1. 

62 Podíl ploch zeleně z celkové plochy 5.2. 

69 Podíl ploch ZCHÚ na celkové rozloze 5.3. 

80 Počet trvale bydlících obyvatel v území s překročením imisních limitů 6.1. 

87 Třída jakosti vody v povrchových tocích 6.2. 

Číslo 
indikátoru 

Indikátor 
Číslo 
principu 

90 
Počet trvale bydlících obyvatel žijících v oblastech s překročenými limity nočního 
hluku 

6.3. 

96 Počet cestujících přepravených MHD na území Prahy 7.1. 

112 
Dopravní výkon automobilové dopravy na pražské komunikační síti v průměrný 
pracovní den 

7.2. 

129 Délka cyklistických tras vedených po komunikacích bez automobilové dopravy 7.3. 

137 Podíl potřeby obnovy vodovodní sitě na celkové délce vodovodní sítě 8.1. 

86 Podíl obyvatel napojených na ČOV 8.2. 

142 Obecná míra nezaměstnanosti 9.1. 

51 Podíl obyvatel s pěší dostupností ZŠ do 15 min 9.2. 

148 Počet dokončených bytů 9.3. 

155 Volební účast ve volbách do zastupitelstev obcí  10.2. 

157 Počet obyvatel na 1 nestátní neziskovou organizaci 10.2. 

159 Počet trestných činů spáchaných na území hl. m. Prahy 11.2. 

161 Počet dopravních nehod na území hl. m. Prahy 11.2. 

162 
Podíl realizovaných částí systému protipovodňové ochrany a protipovodňových 
opatření 

11.1. 

Zdroj: URM, 2012 

Zdrojem údajů pro naplnění této kolekce jsou převážně statistické výstupy z dat veřejné správy na území 
hl. m. Prahy, Českého statistického úřadu, dále správci dopravní a technické infrastruktury a z velké části 
také údaje zjištěné analýzami a průzkumy území prováděných v rámci přípravy územně analytických 
podkladů. 

Tabulka uvádí výpis hlavních „titulkových“ indikátorů udržitelnosti rozvoje včetně jejich vazby na příslušný 
princip udržitelnosti rozvoje.  

Kompletní výpis indikátorů, jejich popis, zdroj dat a vztah k jednotlivým tematickým kapitolám a jevům je 
z důvodů značného rozsahu uveden v samostatné příloze Indikátory udržitelnosti rozvoje hlavního města 
Prahy. 
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