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Vážení čtenáři,

právě se vám dostala do rukou historicky druhá publikace o Praze v číslech.  Když jsme v loňském roce
vydali tuto brožuru, netušili jsme, jaký obrovský zájem o ni bude. Proto jsme data a čísla shromáždili
i za rok 2008. 

To, co je obsahem, jsou strohá fakta. Více opravdu nečekejte. Dávají reálný obraz o tom, jak se v našem
hlavním městě žije, a prakticky je nelze ošidit, obejít, nebo jiným způsobem zkreslit. A to je dobře. Pro
mě jako ředitele úřadu. I pro vás čtenáře. 

Tento text píši s vědomím, že v nadcházejících letech bude Praha díky současné hospodářské situaci
hospodařit s nižším rozpočtem. Věřím, že se to na číslech, která hodnotí Prahu, neprojeví a že se naše
hlavní město s problémy vyrovná se vztyčenou hlavou. Od města, které se dokázalo statečně a rychle
vypořádat i s následky ničivých povodní v roce 2002, se nic jiného nedá očekávat.

Ing. Martin Trnka
Ředitel Magistrátu hl. m. Prahy
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Praha je hlavním městem České republiky a z toho vyplývá i její úloha přirozeného centra politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury
a ekonomiky. Je součástí sociálně ekonomické a sídelní struktury celé země, sídlem nejvyšších zákonodárných, správních a politických orgánů
státu – parlamentu, vlády, prezidenta. Hl. m. Praha je největším městem České republiky. Rozkládá se na ploše 496 km2. Nejvyšším místem je
zarovnaný povrch jihozápadně od Zličína (399 m n. m.). Naopak nejníže se nachází hladina Vltavy, když na severním okraji města v Suchdole
opouští území Prahy (177 m n. m.), takže maximální výškové rozdíly dosahují přes 200 m na poměrně malou vzdálenost. Největší počet obyva-
tel má městská část Praha 4 (129 752 obyvatel), naopak nejmenší počet obyvatel (240 obyvatel) má městská část Praha Nedvězí.

OBYVATELSTVO

Během devíti měsíců roku 2008 se počet obyvatel hl. m. Prahy zvýšil na 1 226 697 osob. Dětí se oproti stejnému období 2007 narodilo v Praze
o 981 více, jen o 154 osob se zvýšil počet zemřelých, ve srovnání s loňským rokem nepatrně ubylo rozvodů, výrazně však ubylo i sňatků.

Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v období 1. 1. 2008 – 30. 9. 2008 Zdroj: ČSÚ

MZDY V HL. M. PRAZE 

Průměrná měsíční nominální mzda v roce 2008 v hl. m. Praze dosáhla 29 408 Kč u fyzických osob (v ČR 23 542 Kč), ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku vzrostla průměrná mzda o 9,7 %. Mzdový vývoj ve sledovaném období v hl. m. Praze vychází z údajů za 8650 vykazují-
cích jednotek (meziroční nárůst byl 2,7 %) s celkovým počtem 971 190 zaměstnanců (meziroční nárůst byl o 3 901 fyzických osob).

Mzdy v hlavním městě jsou tradičně nejvyšší v celé republice, je to dáno velkou koncentrací pracovních příležitostí, zejména v progresivních
oborech a činnostech. Dalším důvodem je skutečnost, že v hlavním městě má sídlo celá řada velkých firem s celorepublikovou působností
i státních institucí a v místě sídla pracuje vždy především nejvyšší vedení těchto subjektů, takže právě v Praze je velká koncentrace vedoucích
pracovníků s nejvyššími platy.

Počet trvale bydlících obyvatel 1 226 697

Počet narozených 10 820

Počet zemřelých 8987

Počet přistěhovalých 12 767

Počet vystěhovalých 21 165

Počet potratů 3457

Počet sňatků 5612

Počet rozvodů 2713
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Data o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech v krajích k 28. 2. 2008 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Na území hlavního města Prahy provedli zaměstnanci živnostenských odborů úřadů městských částí v Praze 1-22 celkem více jak 10 000 kon-
trol podnikatelských subjektů a uložili za porušení právních předpisů cca 5,9 mil. Kč. Kontroly byly zaměřeny především na dodržování živnos-
tenského zákona, na dodržování zákona o ochraně spotřebitele, na kontrolu dodržování vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy jako např. na dodržování
tržního řádu, dodržování zákazu nabízení erotických služeb a erotických vystoupení, dále na kontrolu zastaváren a prodejen s použitým zbožím,
autovrakovišť, na kontrolu cestovních kanceláří a cestovních agentur.

Zaměstnanci odboru živnostenského a občanskosprávního MHMP se v roce 2008 zaměřili především na dodržování nařízení č. 16/2005 HMP,
kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších přepisů, nařízení č. 26/2005 Sb. HMP, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných
místech mimo provozovnu, na dodržování vyhlášky č. 11/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických
služeb, a zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysí-
lání, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly prováděny samostatně jednotlivými zaměstnanci, či se jednalo o koordinované kontroly s měst-
skými částmi, Policií ČR nebo Městskou policií HMP. V roce 2008 bylo provedeno více než 1300 kontrol a „ohledání“ (místních šetření), vyhoto-
veno cca 250 protokolů a na sankcích vč. nákladů řízení bylo uloženo 1250 tis. Kč.

Statistické údaje: Zdroj: ČSÚ

PRAHA celkový počet fyzické osoby právnické osoby cizinci
na 1000 obyvatel bylo 

podnikatelů, ŽO

podnikatelé 387 358 290 637 285 496 20 682 315,77

živnostenská oprávnění 510 843 414 122 96 721 22 164 416,44

Kraj
Uchazeči

o zaměstnání 
z toho dosažitelní

Uchazeči
s nárokem na

podporu v nezam.

Počet osob
v rekvalifikaci

celkem

Volná pracovní
místa

Registrovaná míra
nezaměstnanosti

(%)

Hl. m. Praha 17 510 15 928 7543 202 29 069 2,17

Středočeský 29 489 27 539 12 413 466 21 287 4,22

ČR celkový počet fyzické osoby právnické osoby cizinci
na 1000 obyvatel bylo 

podnikatelů, ŽO
podnikatelé 2 112 424 1 826 928 285 496 77 158 202,22
živnostenská oprávnění 2 815 400 2 315 748 499 652 84 488 269,52
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Rozdělení živnostenských oprávnění dle druhu živnosti: Praha

STRUKTURA MĚSTA

Územní a správní členění města
Praha se dělí na 57 městských částí, jejichž správní kompetence jsou stanoveny Statutem hl. m. Prahy a spolu s Magistrátem hlavního města
zajišťují jak samosprávné, tak zákony určené funkce státní správy. Hlavní město Praha je rozděleno na 22 správních jednotek. V čele hlavního
města stojí volený primátor. Základními orgány správy města je sedmdesátičlenné Zastupitelstvo hlavního města Prahy, z něhož 11 členů tvoří
Radu hlavního města Prahy. Volební období je čtyřleté. Výkonným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy se specializovanými odbory
a útvary. Pro zajišťování chodu města a služeb jeho obyvatelům a návštěvníkům Praha zřídila 90 organizací a podniků. Dalších téměř 400 organi-
zací je řízeno městskými částmi.

Celkový počet zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy k 31. 12. 2008 byl 1799. Ke stejnému datu bylo na mateřské a rodičovské dovolené
109 žen. V roce 2008 ukončilo pracovní poměr na MHMP 192 zaměstnanců. Průměrný plat na MHMP k 31. 12. 2008 byl 27 122 Kč.

Politická reprezentace
Zastupitelstvo hl. m. Prahy za rok 2008 má 70 členů, z toho 14 jsou uvolnění členové a 56 neuvolnění. 
Zastoupení politických stran v Zatupitelstvu hlavního města Prahy: 42 zastupitelů z ODS, 12 z ČSSD, 6 z KSČM, 4 ze SNK - ED a 6 ze SZ, z toho:
1 primátor (ODS), 4 náměstci (3 ODS, 1 SNK-ED), 6 radních (5 ODS, 1 Strana zelených)

1) Údaj zahrnuje i odvody zákonných pojištění

ŽO – jen koncesované 19 621

ŽO – jen volné 350 982

ŽO – jen řemeslné 90 011

ŽO – jen vázané 50 229

ŽO – celkem 510 843

Celkový počet členů
zastupitelstva  
hl. m. Prahy

z toho: Náklady za členy Zastupitelstva hl. m. Prahy za rok 2008  (údaje jsou uvedené v Kč)

uvolnění
čl. ZHMP

neuvolnění
čl. ZHMP

z toho odměny: z toho náhrady mzdy nebo výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného 

čl. ZHMP1) :uvolnění čl.
ZHMP

neuvolnění čl.
ZHMP

70 14 56 14 564 280 3 757 080 485 920



1 MĚSTO, OBČAN, ÚŘAD, KULTURA

8
Praha v číslech 2008

1
2

754 8
Listy hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s vydavatelstvím TARDUS Publishing s.r.o. vydává Listy hlavního města Prahy v nákladu 600 tisíc
výtisků měsíčně, počet pokrývá všechny poštovní schránky v Praze včetně firem a institucí. LISTY HMP jsou distribuovány vždy v prvním týdnu
měsíce, obsahují informace o důležitých rozhodnutích Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy, informace o kulturních, společenských
a sportovních akcí. Součástí jsou i aktuální nabídky typů pro volný čas, čtenářské soutěže, kvízy, rady, rozhovory a reportáže, tématicky zaměře-
né komerční přílohy. Přinášejí důležitý informační servis od významných dodavatelských firem (PRE, PVK, TSK, Pražská plynárenská atd.). LIS-
TY HMP pravidelně spolupracují s organizacemi, které jsou řízeny a provozovány městem (Zoo, Botanická zahrada, Městská knihovna, Domy
dětí a mládeže, Městská policie, Městská divadla pražská, Záchranná služba, Hasiči atd...).

BYDLENÍ

Počty bytů
Hl. m. Praha vlastní 10 916 bytů v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městkým částem. 

Regulované nájemné v hl. m. Praze
Dle zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů, může pronajímatel zvyšovat regulované nájemné dle dříve platných právních předpisů, a to v období od 1. ledna 2007 do 31. pro-
since 2010, kdy zákon pozbude platnosti. Pokud se pronajímatel na změně nájemného s nájemcem nedohodne, může nájemné jednostranně
zvýšit pouze jedenkrát ročně, a to počínaje 1. lednem 2007 (případně později). Je pouze na rozhodnutí pronajímatele, zda v daném období využi-
je maximálního možného navýšení, které mu zákon umožňuje, nebo zvýší nájemné o jinou (menší) částku. 

Zvyšování regulovaného nájemného dle dříve platných právních předpisů v bytech v majetku hl. m. Prahy nesvěřeného Statutem hl. m. Prahy
městským částem rozhodla Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 247 ze dne 27. 2. 2008 (toto usnesení je zveřejněno na webových stránkách
hl. m. Prahy http://magistrat.praha.eu). 

Nájemné je zvyšováno v období od 1. 6. 2007 do 31. 12. 2009 v maximální výši, kterou umožňuje zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvy-
šování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Pro poslední rok zvyšování (tj. rok 2010), ve kterém lze předpokládat nejvyšší reálný nárůst nájemného, bude vypracována metodika diferenci-
ace zvýšení nájemného zohledňující přesněji kvalitu bytů a domů a rozdíly v atraktivitě bydlení v jednotlivých lokalitách hl. m. Prahy. Při stanove-
ní zvyšování nájemného bude zohledněn např. technický stav domu, bytu, kvalita životního prostředí, dopravní zatížení atd. 

Orientační výše nájemného:
Byty plné kvality – max. výše nájemného činila v roce 2008 66,61 Kč/m2 (a to v lokalitě Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice), opakem je např.
lokalita Černý Most s 53,51 Kč/m2.
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Nová výstavba
- zahájené byty: 5199
- rozestavěné byty: 19 243
- dokončené byty: 4886
* údaje jsou k 3. čtvrtletí roku 2008

V roce 2008 nebyl prodán žádný byt v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem. 
Hlavní město Praha nerealizovalo novou výstavbu.
Aktuální výstavba bytových domů je věcí soukromých developerských společností.

DĚTI A MLÁDEŽ

Mateřské školy a jesle
V hl. m. Praze je 333 mateřských škol, které navštěvuje 31 286 dětí ve věku 3 – 6 let. Průměrný počet na třídu činí 24 dětí.
Největším zřizovatelem MŠ jsou městské části. Z padesáti sedmi městských částí v působnosti hlavního města Prahy je zřizovateli mateřských
škol padesát městských částí. 

Počet mateřských škol v působnosti městských částí na území hl. města se stabilizoval. K 30. 9. 2008 zřizovaly celkem 293 mateřských škol
s právní formou příspěvková organizace. Celkový počet dětí v mateřských školách zřizovaných městskými částmi k 30. 9. 2008 byl 30 115 dětí.
Pět MŠ má internátní provoz. Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání ředitel mateřské ško-
ly na období školního roku. Měsíční výše nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů. Ve školním roce
2008/09 se pohybuje v rozmezí 500 – 600 Kč měsíčně. 

Volný čas dětí a mládeže
Organizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež v hlavním městě Praze zajišťují domy dětí a mládeže (střediska volného času), více než sto
občanských sdružení zaměřených na práci s dětmi a mládeží a mnoho dalších právnických osob. Pravidelné činnosti se věnuje na 26 tisíc dětí
a mladých lidí do 18 let a část vysokoškolské mládeže, z toho více než 19 tisíc v rámci nabídky domů dětí a mládeže. Kromě pravidelných aktivit
se příležitostných akcí domů dětí a mládeže zúčastní ročně více než 366 tis. mladých účastníků.

Domy dětí a mládeže, kterých je v Praze celkem 15 a které mají 38 pracovišť, jsou příspěvkové organizace zřizované hl. m. Prahou (13) nebo
městskými částmi (2). Tyto subjekty jsou hl. m. Prahou významně podporovány. V roce 2008 jim HMP přispělo na provozní náklady částkou cca
50 mil. Kč a na investiční akce necelými 15 mil. Kč. 

Hlavní město Praha každoročně vypisuje grantové programy pro oblast volného času dětí a mládeže. V roce 2008 bylo podpořeno grantem cel-
kem 114 subjektů, celková částka byla vyšší než 28 mil. Kč. Kromě grantových programů pro volný čas využívají některé organizace i programy
na podporu sportu a tělovýchovy a programy vzdělávací.
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Grantová podpora HMP přispívá k udržení a rozvoji zájmových činností ve volném čase, umožňuje účast na akcích dětem a mladým ze sociálně
slabších rodin a vytváří podmínky pro práci s talentovanou mládeží.
Organizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež v hlavním městě Praze zajišťují domy dětí a mládeže (středisek volného času), více než sto
občanských sdružení zaměřených na práci s dětmi a mládeží a mnoho dalších právnických osob. Pravidelné činnosti se věnuje na 25 tisíc dětí
a mladých lidí do 18 let a část vysokoškolské mládeže.

Základní školy
V hl. m. Praze poskytuje základní vzdělávání 256 základních škol s 3707 třídami, ve kterých se vzdělává 74 325 žáků. Průměrný počet žáků na
třídu je 20 žáků. V tomto počtu jsou zahrnuty i školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou vyhláškou stanoveny maximální
počty žáků, které jsou výrazně nižší než v běžných školách. 

Stejně jako u mateřských škol zřizují nejvíce základních škol městské části. Na území hl. m. Prahy zřizuje z celkového počtu 57 městských částí
základní školy 49 městských částí, které k 30. 9. 2008 zřizovaly celkem 197 základních škol. Celkový počet žáků v základních školách zřizova-
ných městskými částmi k 30. 9. 2008 byl 70 205 žáků.

Z celkového počtu základních škol je 44 škol určeno pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (z toho 32 škol zřizuje HMP). Pro nadané
žáky se profilují 2 školy – soukromá základní škola Cesta k úspěchu, s.r.o. a Základní škola náměstí Curieových, kterou zřizuje MČ Praha 1.

Všechny základní školy na území hlavního města Prahy vyučovaly podle vlastních školních vzdělávacích programů. Školní vzdělávací programy
většinou navazovaly na předchozí vzdělávací programy, takže řada ZŠ pokračuje v realizaci rozšířené výuky některých předmětů. Rovněž některé
školy a třídy nadále vychází z waldorfské pedagogiky a pedagogiky montessori, jsou využívány i rozsáhlejší projekty, např. projekt Začít spolu,
Zdravá škola a Tvořivá škola.

Školní jídelny
Hlavní město Praha zřizuje ve svých školách 66 jídelen a 23 školních jídelen-výdejen tj. celkem 89 zařízení školního stravování. Soukromý a cír-
kevní zřizovatelé provozují na území hl. m. Prahy 50 zařízení školního stravování, z toho 31 školních jídelen, 15 školních jídelen-výdejen a 4 škol-
ní jídelny-vývařovny.

Městské části zřizují celkem 454 zařízení školního stravování – 414 školních jídelen a 40 školních jídelen-výdejen.
Úplata za školní stravování je daná výší finančního normativu, který představuje náklady na potraviny a určuje se v rámci rozpětí finančních limi-
tů na nákup potravin, které jsou stanoveny vyhláškou o školním stravování.

Základní umělecké školy
Na území hl. m. Prahy působí 35 základních uměleckých škol (ZUŠ), které poskytují základy vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním
a literárně dramatickém. Nejvíce ZUŠ (26) zřizuje hl. m. Praha. V základních uměleckých školách se vzdělává celkem 23 100 žáků, nejpočetněji je
zastoupen hudební obor.
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Střední a vyšší odborné školy
Střední vzdělání poskytuje na území hl. m. Prahy celkem 206 středních škol všech typů s 3049 třídami a 74 548 žáky. 
Hl. m. Praha zřizuje 107 středních škol s 2040 třídami, které navštěvuje 52 268 žáků. 
V pražských středních školách jsou zastoupeny téměř všechny skupiny oborů, v nichž lze dosáhnout střední vzdělání, střední vzdělání s výučním
listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Nejpočetněji zastoupenou skupinou oborů středních škol (denní forma vzdělávání) je obecná pří-
prava (gymnázia) s 24 481 žáky. Ekonomika a administrativa, ve které studuje 6621 žáků. Gastronomie, hotelnictví a turismus s 6096 žáky
a elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika s počtem 5574 žáků.
V pražských středních školách se vzdělává téměř 23 % žáků z jiných krajů, nejvíce ze Středočeského kraje.
Do 1. ročníku bylo přijato celkem 19 761 žáků. Počet absolventů za školní rok 2007/2008 činil 15 882.

Vyšší odborné vzdělání v hl. m. Praze poskytuje celkem 39 vyšších odborných škol, z toho 15 zřizovaných hl. m. Prahou. Většina vyšších odbor-
ných škol na území hl. m. Prahy vznikla a existuje podobně jako v celé České republice při středních školách, ze škol zřizovaných hl. m. Prahou
pouze 2 existují jako samostatný právní subjekt. Ve vyšších odborných školách studuje 3042 studentů. Do 1. ročníku bylo přijato 2525 studentů.
Studium ukončilo 1645 absolventů. Nejpočetněji zastoupenými skupinami oborů vyšších odborných škol jsou skupiny zdravotnictví, pedagogi-
ka, učitelství a sociální péče a umění a užité umění.

Konzervatoře
V hl. m. Praze působí celkem 7 konzervatoří. Hl. m. Praha zřizuje 4 konzervatoře, 1 MŠMT, 2 mají soukromého zřizovatele. Celkem studuje na
konzervatořích 1345 studentů. Konzervatoře poskytují všeobecné vzdělání a vzdělání v uměleckých oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně dra-
matické umění. V pražských konzervatořích se vzdělává 1088 žáků, do 1. ročníku bylo přijato 241 žáků. Studium úspěšně absolvovalo 197 žáků.
Přibližně 50 % žáků dojíždí studovat z jiných krajů.

Vysoké školy
Hl. m. Praha disponuje mimořádnou koncentrací terciárních vzdělávacích příležitostí, a to zejména vysokých škol. Díky tomu zastává roli spádo-
vého centra pro vysoké školství. V současné době je v Praze celkem 79 vysokých škol. 

Sport 
V hl. m. Praze se nachází 562 sportovišť, v tom 55 koupališť a venkovních bazénů, 33 krytých plaveckých bazénů, včetně hotelových a fitness
bazénů, 27 sportovních hal, 12 zimních stadionů, dále 255 hřišť a 180 tělocvičen. 
Mezi významná sportovní zařízení mezinárodního významu patří např. O2 Arena, T-Mobil Arena, Strahovský areál, Vodní kanál v Tróji, Plocho-
drážní stadion Markéta, skatepark a tenisové centrum Štvanice a další velká sportoviště, na kterých se každoročně pořádají vrcholné mezinárod-
ní soutěže.
Hl. m. Praha považuje podporu sportu za jednu z priorit a věnuje nemalé prostředky jak na výstavbu nových zařízení, tak na obnovu již stávající
infrastruktury. Právě na obnovu jsou zaměřeny grantové programy podpory sportu – v roce 2008 poskytlo město investice ve výši
130 345 mil. Kč na rekonstrukce sportovních zařízení, z toho bylo 90 mil. Kč na rekonstrukce zařízení TJ,SK 9,262 mil. Kč na rekonstrukce spor-
tovních areálů škol a školských zařízeních hl. m. Prahy a 30,5 mil. Kč na rekonstrukce hřišť a sportovišť jednotlivých městských částí. V průběhu
roku 2008 bylo celkem zrekonstruováno 73 sportovišť, celkově i částečně – 50 pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a 23 při školách nebo
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na veřejných plochách určených pro sport. Město finančně podpořilo např. rekonstrukce dětských a sportovních hřišť v městské části Praha 2 –
Riegrovy sady, Praha Šeberov, výstavbu sportovní haly v MČ Praha 16, rekonstrukci tělocvičny ZŠ Radlická, sportovní fotbalové areály TJ Loko-
motiva Praha, FK Dukla Praha, či rekonstrukci sportovního zázemí TJ Slavoj Tesla Hloubětín.

Sportovní organizace 
K nejdůležitějším sportovním organizacím, které působí na území hl. m. Prahy a zastřešují činnost svých členských organizací, patří např.: Praž-
ská tělovýchovná unie, Česká asociace sport pro všechny, Župy České obce sokolské, Orel, Svaz tělesně postižených, Asociace školních spor-
tovních klubů. V těchto a dalších sportovních organizacích je v Praze sdruženo přes 200 tis. sportujících Pražanů.

Sportovní akce 
Významnější pravidelně pořádané sportovní akce s několikaletou tradicí jsou každoročně podporovány formou partnerství hl. m. Prahy. K finanč-
ní podpoře formou daru bylo v roce 2008 schváleno 83 akcí s příspěvkem v celkové výši 26,65 mil. Kč. Řada z nich svým významem překračuje
nejen hranice města, ale i celé republiky a v nemalé míře přispívá k propagaci hl. m. Prahy. Mezi významné sportovní akce v roce 2008 patřily
basketbalový turnaj pro děti a mládež Mezinárodní velikonoční turnaj Praha 2008, největší mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open 2008, seri-
ál silničních běhů Prague International Marathon 2008, mezinárodní atletický mítink Memoriál J. Odložila 2008, Mistrovství ČR ve skateboardin-
gu 2008, E.ON Pražská lyže 2008, MČR 2008 v taedwondo WTF, Prague Handball Cup 2008, Mistrovství světa ve florbalu mužů 2008.

ZDRAVOTNICTVÍ

I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči

Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy

Zřízená městskou částí

název počet lůžek obor

Městská nemocnice následné péče, Praha 9 – Vysočany 160 LDN – následná péče 

název počet lůžek obor

Nemocnice Na Františku s poliklinikou, příspěvková organizace 243
vnitřní lékařství, chirurgie, plastická chirurgie, neurologie, ARO,
ortopedie, urologie; následná péče – LDN (26)

Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace 100 následná péče – léčebná ošetřovatelská a rehabilitační péče

Gerontologické centrum, příspěvková organizace 22 následná péče v geriatrii – LDN

Poliklinika Prosek a.s. (od 1.1. 2009, původně příspěvková organizace) 24 následná lůžková péče – ošetřovatelská

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěvková organizace
30 (zatím –
pův. až 120)

následná péče – LDN 
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II. Nestátní zdravotnická zařízení s lůžkovou péčí provozovaná ostatními fyzickými a právnickými osobami

název počet lůžek obor

Klinické centrum Praha s.r.o. vnitřní lékařství 15 vnitřní lékařství, kardiologie

Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o. 59 následná péče – LDN

SDI s.r.o. 81
interní lékařství (49 + 10 JIP), následná péče – ošetřovatelská
lůžka (22)

MEDICON Hospital s.r.o. 60 následná péče: LDN (30), ošetřovatelská (30)

Mediterra s.r.o. 164
následná péče – léčebná RHB (136); OCHRIP (19); jednodenní
a plánovaná péče v oborech: chirurgie, ortopedie, gynekologie,
urologie (18)

Interna CO spol. s.r.o. 100 následná péče – LDN

Hospic Štrasburk, občanské sdružení 25 následná péče – onkologie

Kardiologie Na Bulovce s.r.o. 36 kardiologie

Clinicum a.s. 151
interní lékařství (56), chirurgie (39), ARO (4); následná péče
(52–60)

Medicentrum Praha a.s. 53 následná péče – odb.léč.RHB ústav

Gyncentrum s.r.o. 30 gynekologie a porodnictví

Iscare I.V.F., a.s. 20 chirurgie, gynekologie a porodnictví

Schütz Ota MUDr. 2 chirurgie, cévní chirurgie

Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, účelové zařízení Církve bratrské 50 následná péče – ošetřovatelská, rehabilitační

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, zdravotnické
zařízení

232
vnitřní lékařství (94), chirurgie (58), FBLR (36), ARO (5),
psychiatrie (14), ošetřovat. lůžka (25)

Domov svatého Karla Boromejského, církvení organizace 45 následná péče – LDN

Dopravní zdravotnictví a.s. 48 vnitřní lékařství

Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o. 12 ortopedie, traumatologie

EGK, s.r.o. 6
jednodenní a plánovaná lůžková péče v oborech: gynekologie
a porodnictví, chirurgie, ortopedie, plastická chirurgie

Singerová Helena MUDr. 4 plastická chirurgie

QUINTA–ANALYTICA s.r.o. 36 jednodenní a plánovaná lůžková péče
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III.

IV.

název počet lůžek

Praha 2

Ústav hematologie a krevní transfuze 35

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 1767 *údaj MZ: 1830

Praha 4

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 1173 *údaj MZ: 1255

Institut klinické a experimentální medicíny 278 *údaj MZ: 312

Ústav pro péči o matku a dítě 300 *údaj MZ: 257

Praha 5

Fakultní nemocnice Motol 1991 *údaj MZ: 2410

Praha 8

Psychiatrické centrum Praha 51

Fakultní nemocnice na Bulovce 1199 *údaj MZ: 1113

Psychiatrická léčebna Bohnice 1377 *údaj MZ: 1437

Praha 10

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1150 *údaj MZ: 1280

název počet lůžek

Nemocnice vězeňské služby ČR 131

Ústav leteckého zdravotnictví

Ústřední vojenská nemocnice Praha 684

Nemocnice Na Homolce *údaj MZ: 357
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V. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující jednodenní lůžkovou péči – stacionáře

Ambulantní služby Zdroj: Odbor sociální a zdravotní péče MHMP

název počet lůžek obor

B. Braun Avitum Bulovka s.r.o. hemodialýza

Dialcorp s.r.o. hemodialýza

MEDICON Hospitals s.r.o. 10 onkologie

B. Braun Avitum s.r.o. hemodialýza

Fresenius Medical Care– DS s.r.o. hemodialýza

Dětské krizové centrum, občanské sdružení dětská psychologie

Eset s.r.o. psychiatrie, psychologie

Monada s.r.o. 12 léčebná rehabilitace

Pallas Athéna s.r.o. 13 chirurgie

Sananim, občanské sdružení psychiatrie

ISCARE I.V.F. a.s. 11 gynekologie a porodnictví, chirurgie, gastroenterologie

EGK, spol. s.r.o. 6
jednodenní a plánovaná lůžková péče v oborech: gynekologie
a porodnictví, chirurgie, ortopedie, plastická chirurgie

AURA MEDICAL CLINIC s.r.o 4
dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie,
plastická chirurgie, oftalmologie, ortopedie

Singerová Helena, MUDr. 10 plastická chirurgie

Estetická chirurgie, s.r.o. 10 plastická chirurgie

Schütz Ota MUDr. 1 chirurgie, cévní chirurgie

GENNET, s.r.o. 5 gynekologie a porodnictví – jednodenní lůžková péče

Esthé s.r.o.. 15 plastická chirurgie, včetně výkonů anesteziologa

Pharmacon Research, s.r.o. 8 vnitřní lékařství, klinická farmakologie

QUINTA–ANALYTICA s.r.o. 36 jednodenní a plánovaná lůžková péče

Mediterra s.r.o. 15
jednodenní a plánovaná péče v oborech: chirurgie, ortopedie,
gynekologie, urologie

Ambulantní služby – nestátní zdravotnická zařízení

Počet zařízení Počet lékařů

ordinace praktických lékařů 666 729

ordinace dětských lékařů 300 310

ordinace zubních lékařů 1026 1031

ordinace gynekologie a porodnictví 259 280

ordinace specialistů 2943 2943
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SOCIÁLNÍ PÉČE

Hlavní město Praha si je vědomo skutečnosti, že sociální služby jsou mimořádně významnou součástí života občanů hlavního města. Bez jejich
působení by se velké množství občanů nemohlo podílet na všech stránkách života společnosti, bylo by znemožněno uplatnění jejich lidských
a občanských práv a docházelo by k jejich sociálnímu vyloučení. Řešení problémů jednotlivců, rodin a skupin občanů ovlivňuje pozitivně sociální
klima v hlavním městě.

Výdaje na sociální péči v hlavním městě Praze za rok 2008 v Kč
Výdaje hrazené ze státního rozpočtu: 
Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým občanům: 308 660 000 Kč
Příspěvek na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby: 1 407 637 000 Kč
Dotace na úhradu osobních a věcných výdajů pro výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb: 15 263 000 Kč

Rozdělení finančních prostředků nestátním neziskovým organizacím v rámci grantového řízení HMP v roce 2008

Dávky pomoci v hmotné nouzi poskytnuté v prosinci 2008 

Příjemce Dotace od MPSV za rok 2008 v tis. Kč Dotace HMP za rok 2008 v tis. Kč

Nezisková organizace 307 053,00 85 847,50

Příspěvková organizace MČ 46 505,00 8 152,50

Příspěvková organizace HMP 169 973,80 100,00

Celkem 523 531,80 94 100,00

počet příjemců vyplaceno v Kč

Příspěvek na živobytí 2007 6 067 861

Doplatek na bydlení 677 1 691 322

Jednorázové dávky mimořádné okamžité pomoci 334 737 455

z toho poskytnuté počet příjemců vyplaceno v Kč

z důvodu hrozící vážné újmy na zdraví 31 49 431

k úhradě jednorázového výdaje 132 301 569

k úhradě nezbytného výdaje 72 306 486

zdůvodu hrozícího sociálního vyloučení 99 79 969
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Sociální služby registrované dle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách k 31.12.2008

Rozdělení finančních prostředků (granty od HMP a dotace od MPSV) podle právní formy příjemce

Příjemce grant HMP dotace z MPSV

Obečně prospěšné společnosti 5 370 000,0 20 451 300,0

Fyzické osoby 196 000,0 475 000,0

Neziskové organizace 17 525 000,0 58 562 200,0

Občanská sdružení 63 202 500,0 220 753 900,0

Příspěvkové organizace MČ 8 152 500,0 46 505 000,0

Zdravotnická zařízení 254 000,0 1 893 000,0

Příspěvkové organizace HMP 100 000,0 169 973 800,0

Zdravotnická záchranná služba 200 000,0 4 917 600,0

CELKEM 95 000 000,0 523 531 800,0

Počet předložených žádostí o registraci sociálních služeb celkem 243

Počet zamítnutých (stažených poskytovatelem nebo vrácených pro nepříslušnost) žádostí 29

Počet zaregistrovaných služeb (vydáno Rozhodnutí o registraci) 991

Z toho: příspěvkových organizací HMP 66

Počet služeb ve fázi „výzvy k doplnění“ 0
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Zařízení sociální péče v působnosti odboru Sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy

Domovy pro seniory

Zařízení Kapacita
Investice 
/v tis.Kč/

Neinvestiční
/v tis.Kč/

Domov pro seniory Háje senioři 200 3000,0 17 000,0

Domov pro seniory Chodov senioři 260 2 810,0 17 500,0

Domov pro seniory Krč senioři 195 4 951,3 14 000,0

Domov pro seniory Elišky Purkyňové senioři 272 1 000,0 16 000,0

Domov pro seniory Slunečnice senioři 258 609,0 22 000,0

Domov pro seniory Ďáblice senioři 162 10 065,9 15 400,0

Domov pro seniory Kobylisy
senioři, senioři s Alzheimerovou chorobou a s ostatními
typy demencí

211 0,0 16 300,0

Domov pro seniory Malešice senioři 218 18 470,0 18 500,0

Domov pro seniory Zahradní Město senioři 269 48 827,1 20 700,0

Domov pro seniory Hortenzie senioři 65 391,0 7 800,0

Domov pro seniory Dobřichovice senioři 56 0,0 6 700,0

Domov pro seniory Heřmanův Městec senioři 179 298,0 14 000,0

Domov pro seniory Pyšely senioři 60 1 092,0 7 200,0

CELKEM 2405 91 514,3 193 100,0
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Zdroj: Odbor sociální a zdravotní péče MHMP

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zařízení Kapacita
Investice 
/v tis.Kč/

Neinvestiční
/v tis.Kč/

Palata
osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným
postižením

143 0,0 13 463,0

Domov sociálních služeb Vlašská osoby s mentálním postižením 120 4 000,0 27 500,0

DOZP Sulická osoby s mentálním postižením 145 3 540,0 26 000,0

DOZP Krásná Lípa osoby s chronickým duševním onemocněním 135 0,0 12 000,0

Domov Svojšice
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s mentálním postižením

110 12 453,2 9 000,0

Domov se zvláštním režimem Terezín
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
osoby s kombinovaným postižením

269 2 298,0 20 600,0

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kytlice

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

56 0,0 9 300,0

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Rudné u Nejdku

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

74 3 300,3 10 543,7

Domov Maxov
osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

62 0,0 18 600,0

Integrované centrum pro osoby se
zdravotním postižením Horní Poustevna

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením

110 0,0 24 900,0

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Leontýn

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

64 2 491,8 15 000,0

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Lochovice

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

56 0,0 7 700,0

Integrované centrum sociálních služeb
Odlochovice

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením

153 2 041,4 37 100,0

Domov Zvíkovecká kytička
osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

64 0,0 15 400,0

Dětské centrum PAPRSEK
osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby se zdravotním postižením

93 2 933,3 28 428,0

Jedličkův ústav a mateřská škola
a základní škola a střední škola

osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

176 0,0 52 076,6

CELKEM 1830 33 058,0 327 611,3
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KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH

Příspěvkové organizace hl. m. Prahy – oblast kultury
Hlavní město Praha zřizovalo v roce 2008 v oblasti kultury 19 příspěvkových organizací, které obdržely neinvestiční příspěvek v celkové výši
849 231,8 tis. Kč a investiční transfer v celkové výši 149 184,9 tis. Kč. Partnerství hl. m. Prahy

V rámci přijatých partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času byly poskytnuty nezávislým pořadatelům akcí, zejména festivalů a pře-
hlídek, dary v souhrnné výši 83 180 tis. Kč. Hl. m. Praha schválilo rovněž ostatní dary v celkové výši 6 508 tis. Kč.

Divadla
Hlavní město Praha je zřizovatelem 10 divadel, která v roce 2008 uskutečnila celkem 43 premiér, odehrála 2732 představení a přivítala 720 488
diváků. Divadla obdržela neinvestiční příspěvek v celkové výši 364 615 tis. Kč a investiční transfer ve výši 27 550 tis. Kč.

Počet premiér Počet představení Počet diváků
Příspěvek města na

vstupenku (Kč)

Divadlo na Vinohradech 5 257 132 050 442

Hudební divadlo v Karlíně 1 183 147 516 503

Městská divadla pražská 7 450 116 649 418

Divadlo v Dlouhé 6 314 87 072 414

Divadlo Na zábradlí 6 235 27 994 545

Divadlo Pod Palmovkou 3 202 56 496 420

Švandovo divadlo na Smíchově 6 341 41 412 776

Minor 4 364 49 613 102

Studio Ypsilon 4 225 29 575 638

Divadlo S + H 1 161 32 111 406
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Granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2008
Přehled udělených grantů v r. 2008 v Kč:

Všechny dotace v grantové skupině č.1 byly udělené v režimu de minimis, tzn., že takto udělená veřejná podpora nepřesáhne za dobu 3 roky po
sobě jdoucí částku 200 000 Euro v kurzu platném v den schválení příslušným orgánem HMP.

Přehled stávajících dříve udělených víceletých grantů do r. 2010:

Ve skupině č. 4 – víceleté granty - bylo z celkem 34 žádostí o víceleté granty předloženo 18 za divadlo, 5 za hudbu, 7 za výtvarné umění, 3 za tanec
a 1 v kategorii ostatní. 

v r. 2008
v Kč

v r. 2009
v Kč

v r. 2010
v Kč

Pražské komorní divadlo
s.r.o.

Udělení
v r. 2006

4letý grant – Pražské komorní divadlo v divadle
Komedie v letech 2006 – do 31.12.2009

12 000 000 12 000 000

Divadlo Na Fidlovačce,
s.r.o.

Udělení 
v r. 2006

4letý grant – Umělecká a kulturní činnost
Divadla Na Fidlovačce 2006 – 31.12.2009

9 000 000 9 000 000

Dejvické divadlo, o.p.s.
Udělení 
v r. 2006

4letý grant – Celoroční činnost Dejvického divadla 
2006 – 31.12.2009

5 000 000 5 000 000

ART FRAME PALÁC
AKROPOLIS s.r.o.

Udělení 
v r. 2006

4letý grant – Umělecký provoz Paláce Akropolis 
2006 – 31.12.2009

14 500 000 15 000 000

Pražská komorní
filharmonie, o.p.s.

Udělení 
v r. 2006

4letý grant – Pražská komorní filharmonie, o.p.s. –
činnost v letech 2006 – 31.12.2009 

5 500 000 5 500 000

TANEC PRAHA, občanské
sdružení

Udělení 
v r. 2006

4letý grant – PONEC 2006 – 31.12.2009 5 000 000 5 000 000

Činoherní klub, o.p.s.
Udělení 
v r. 2007

4letý grant na činnost Činoherního klubu 2007 - 2010 17 000 000 17 000 000 17 000 000

CELKEM
přihlášených

projektů

Požadovaná
částka

Vyjádření 
v procentech 
z 200 milionů

CELKEM
KLADNĚ
vyřízeno

Grant
NEUDĚLEN

SKUPINA 1 – dotace na vstupenku – 25 % 42 50 000 000 25 % 41 1

SKUPINA 2 – podpora umělecké činnosti subjektů, projektů
prezentace pražské kultury v zahraničí, projektů mezinárodní
spolupráce a projektů neprofesionálního umění – 25 %

394
(18 přeřazeno
ze skupiny 4)

174 532 605 21,555 %
274

(18 přeřazeno
ze skupiny 4)

119

SKUPINA 3 – podpora studentů uměl. škol, mladých a začínajících
umělců, uměl. souborů dětí a mládeže – 20 %

254 119 446 462 13,68 % 135 119

SKUPINA 4 – víceleté granty (maximálně 4leté) – 30 % 18 555 321 995
30 %1

9,825 %
9

(18 přeřazeno
do skupiny 2)

9

CELKEM VŠECHNY SKUPINY 707 899 301 112 100,06 % 459 248
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Komise doporučila pouze 3 víceleté granty na divadla (1 transformovaná příspěvková organizace města, 1 transformovaná příspěvková organi-
zace městské části, 1 divadlo pro děti), žádný pro hudbu a naopak nově 3 za oblast výtvarného umění, 2 za taneční a pohybové umění a 1 v kat.
ostatních (práce s handicapovanými). 

Skupina č. 4 – víceleté granty udělené v r. 2008:

Příklady podpořených projektů v roce 2008: 
Pražské komorní divadlo, s.r.o. v divadle Komedie, Teatr Novogo Fronta, A studio Rubín, Semafor, Ungelt, Branické divadlo, Veselé skoky, Studio
Citadela – Bohnická divadelní společnost, Letní shakespearovské slavnosti, České divadlo 2008, 4 + 4 dny v pohybu, GONG DĚTEM – Divadlo
pro děti a mládež, Alfred ve dvoře – scéna pro nové divadlo 2008, Fringe Festival Praha, Mezi ploty, Letní Letná, klub Rock Café, Divadlo Archa,
Divadlo Bez zábradlí, DS Kašpar, Divadlo bratří Formanů na Lodi Tajemství, projekty v Experimentálním prostoru Roxy-NOD, Činoherní klub, 
Divadlo Na Fidlovačce, Vytvoření sítě představení tlumočených do znakového jazyka, festivaly, Mene Tekel, Fringe Festival Praha, Pražský diva-
delní festival německého jazyka, Slovenské divadlo v Praze, 9 bran, ZLOMVAZ 2008 a další.

PŘÍJEMCE GRANTU NÁZEV PROJEKTU
Počet let x Výše 
grantu v tis. Kč

Společnost pro taneční a múzickou výchovu Divadlo Duncan Centre 2x550

Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s. Vytvoření sítě tlumočených představení do znakového jazyka pro neslyšící 2x200

MOTUS Alfred ve dvoře – scéna pro nové divadlo 2x3000

Divadlo Archa, o.p.s Divadlo Archa, o.p.s. 2008 – 2011 4x13 500

Buchty a loutky Divadlo Buchty a loutky 2008 – 2011 4x600

DEAI (SETKÁNÍ), o.s. Otevřené ateliéry – Školská 28 2x700

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. Podpora dramaturgického programu o.p.s. Kulturní Jižní Město 2x300

Leica Gallery Prague, o.p.s. Vy – my – fotografie 2x500

Centre for Central European Architecture Urbanita dvacet let poté 2x300
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Projekty v oblasti scénického umění podpořené v roce 2008 formou partnerství:

Obdarovaný Název projektu Poskytnutá částka

Divadelní projekty

Institut umění – Divadelní ústav, příspěvková organizace Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež 50 000 Kč

o.s. Divadlo Unlimited, občanské sdružení Štěstí dam (musical radical) – premiéra 60 000 Kč

o.s. Divadlo Unlimited, občanské sdružení Představení MLČENLIVÁ 60 000 Kč

ANPU, občanské sdružení Týden s ANPU 100 000 Kč

Probiont, občanské sdružení Teatr Novogo Fronta – Luminiscence 1993 – 2008 100 000 Kč

NOVÁ SÍŤ, občanské sdružení Malá inventura 2008 – festival nového divadla 150 000 Kč

Příští vlna, občanské sdružení Příští vlna / Next Wave…2008 200 000 Kč

Divadelní Studio Továrna, občanské sdružení Představení Políbila Dubčeka 200 000 Kč

JIŘÍ MEJZR Okno do dnešního Tchajwanu 200 000 Kč

FOIBOS a.s. České divadlo 2008 300 000 Kč

FOIBOS a.s. České divadlo 2008 – podzimní část přehlídky 300 000 Kč

World Association of Pupeteers, o.p.s. 12. ročník Světového festivalu loutkářského umění – Praha 2008 300 000 Kč

AGENTURA SCHOK, spol. s r.o. Letní shakespearovské slavnosti 400 000 Kč

Martina DIMMEROVÁ „Vyšehraní 2008“ Visegrad na Vyšehradě 400 000 Kč

Divadlo bratří Formanů, občanské sdružení OBLUDÁRIUM – Putování Evropou 2008 400 000 Kč

SPADEA, spol. s r.o. Magic Mirrors Prague 400 000 Kč

PAVEL CHALUPA Devět bran 2008 500 000 Kč

Semafor, spol. s r.o. 50 let divadla Semafor 500 000 Kč

Sdružení Adria, občanské sdružení 13. ročník festivalu Slovenské divadlo v Praze 500 000 Kč

PRAGUE FRINGE, s.r.o. Fringe Festival Praha – 7. ročník 500 000 Kč

ČTYŘI DNY, občanské sdružení 4 + 4 dny v pohybu 600 000 Kč

NedomYsleno ČR s.r.o. Mezi ploty 650 000 Kč

Sdružení pro Pražský divadelní festival německého jazyka
(Prager Theaterfestival deutscher Sprache), občanské
sdružení

Pražský divadelní festival německého jazyka 700 000 Kč

FANTAZMA, spol. s r.o. Božena Němcová – muzikál 1 440 000 Kč

Společnost GASPARD, občanské sdružení Letní Letná 2008 2 000 000 Kč

Celkem: 11 010 000 Kč
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Taneční oblast
V hl. m. Praze působí první a zatím jediná scéna pro současné taneční umění v České republice – Divadlo Ponec. Jeho činnost hl. m. Praha pod-
pořilo čtyřletým grantem – v roce 2008 bylo proplaceno 5 000 tis. Kč. Divadlo Duncan Centre získalo dvouletý grant, v roce 2008 bylo poskytnu-
to 550 tis. Kč. Dalších 41 projektů v této oblasti bylo v roce 2008 podpořeno jednoletými granty v celkové výši 5 176 581 Kč. 
Hlavní město Praha přijalo v roce 2008 partnerství v oblasti kultury a volného času, v jehož rámci poskytlo pěti nezávislým subjektům v oblasti
tanečního umění dary v celkové výši 1 970 tis. Kč. 

Příklady podpořených projektů v roce 2008: 
Činnost tanečního souboru DOT 504, činnost tanečního souboru VerTeDance, činnost tanečního souboru NANOHACH, činnost Baletu Praha –
Pražského komorního baletu Pavla Šmoka, 420people, Špalíček – Bohuslav Martinů, Česká taneční platforma 2008, Tanec Praha 2008, Festival
ProART, Mezinárodní choreografická soutěž o Cenu Jarmily Jeřábkové 2008 a Festival nové Evropy. 

Obdarovaný Název projektu Poskytnutá částka

Divadelní projekty – neprofesionální umělecká činnost

DE FACTO MIMO, o.s. Přehlídka Stodůlecký píseček 2008 – realizace 10 000 Kč

Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 –
Kobylisích

Festival pražských amatérských loutkářů v roce 2008 – příprava 20 000 Kč

Amatérská divadelní asociace, občanské sdružení
Pražská oblastní přehlídka amatérského divadla POPAD 2008  –
realizace

20 000 Kč

Gymnázium J. Seiferta o.p.s. Divadelní festival Pereme se s Thálií 5 30 000 Kč

Společnost přátel Loutkového divadla Jiskra v Praze 8 –
Kobylisích

95. výročí založení divadla Jiskra a zkvalitnění činnosti 30 000 Kč

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, občanské sdružení 18. Přelet nad loutkářským hnízdem 50 000 Kč

HAF, občanské sdružení STRÝT TYJÁTR POUPĚNÍ 80 000 Kč

TY 2 ŽENY o. s.
Inscenace neslyšících herců v Malém Nosticově divadle nad
Čertovkou

150 000 Kč

Celkem: 390 000 Kč
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Partnerství hl. m. Prahy v taneční oblasti:

Hudební oblast
Hlavní město Praha je zřizovatelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (dále jen „SO FOK“), který je jedinou příspěvkovou orga-
nizací města v oblasti hudby s vlastnostmi, úkoly a funkcemi metropolitního orchestru, které jsou srovnatelné s orchestry působícími v ostat-
ních evropských metropolích. SO FOK byl založen před čtyřiasedmdesáti lety jako reprezentační koncertní těleso metropole a je druhým největ-
ším symfonickým tělesem v Česku. SO FOK pořádá vlastní koncerty ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, Koncertní jednatelství SO FOK
pořádá další komorní koncerty v provedení externích souborů a hostujících sólistů v kostele sv. Šimona a Judy a v Rudolfinu. SO FOK obdržel
v roce 2008 neinvestiční příspěvek v celkové výši 77 000 tis. Kč. 

V rámci naplňování své zřizovací listiny úspěšně završil koncertní sezonu 2008 provedením celkem 44 koncertů ve vlastní režii organizace ve
spolupráci s řadou světově významných dirigentů i sólistů. Uskutečnil dalších koncerty na prestižních akcích, jako je Pražské jaro, Pražský pod-
zim, Moravský podzim, Smetanova Litomyšl, Ples hlavního města Prahy, Ples Praha – Vídeň a další významné hudební události, jako např. uve-
dení cyklu Bedřicha Smetany Má vlast v rámci mimořádného koncertu ke Dni republiky dne 28. 10. 2008. Koncert byl nahráván a stal se v roce
2009 prvním titulem vlastního labelu FOK.
V letošním, pro Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK velice úspěšném roce provázela jeho výkony vysoká interpretační úroveň, kterou měl
možnost prezentovat, a tím i hlavní město Prahu, na koncertech v zahraničí. Na konci ledna se vrátil z téměř měsíčního turné po Japonsku, kde

Obdarovaný Název projektu Poskytnutá částka

Taneční projekty

Taneční centrum Praha – konzervatoř, obecně prospěšná
společnost

Letní taneční workshop 2008 120 000 Kč

Allstar Group s. r. o. Let s Dance Prague International Festival 150 000 Kč

TANEC PRAHA, občanské sdružení TANEC PRAHA 2008 300 000 Kč

INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV Tanečně-hudební projekt Špalíček, 1. fáze 400 000 Kč

Pavel STROUHAL Projekt Ghetto 1577 (Golem) 1 000 000 Kč

Celkem: 1 970 000 Kč

Taneční  projekty – neprofesionální umělecká činnost

ART CALIBRE, občanské sdružení
Přehlídka dětského scénického tance pro hl. m. Prahu a Středočeský
kraj – realizace

15 000 Kč

Soubor historického tance Regii Caroli regis, občanské
sdružení

Králodvorské slavnosti 2008 20 000 Kč

Celkem: 35 000 Kč

V roce 2008 bylo v rámci partnerství poskytnuto celkem: 13 405 000 Kč



1 MĚSTO, OBČAN, ÚŘAD, KULTURA

26
Praha v číslech 2008

1
2

754 8
na 14 koncertech v 11 městech úspěšně vystoupil pod taktovkou svého šéfdirigenta Jiřího Kouta, doprovázený též ředitelem SO FOK Iljou Šmídem. 

Hlavní město Praha podpořilo v roce 2008 nezávislé subjekty, které působí v této oblasti v hl. m. Praze, a to jeden projekt čtyřletým grantem –
celoroční uměleckou činnost Pražské komorní filharmonie ve výši 6 300 tis. Kč, dále bylo podpořeno devadesát sedm projektů jednoletými
granty.
Hlavní město Praha přijalo v roce 2008 partnerství v oblasti kultury a volného času, v jehož rámci poskytlo čtyřiceti pěti nezávislým subjektům
v oblasti hudebního umění dary v celkové výši 30 505 tis. Kč. 

Příklady podpořených projektů v roce 2007: 
Pražské jaro 2008, Agharta Prague Jazz Festival, Kytara napříč žánry 2008, Bohemia Jazz Fest – Praha, romský festival KHAMORO 2008, mezi-
národní festival Struny podzimu 2008.

Příklady podpořených projektů v oblasti alternativní hudby:
Alternativa 2008, Khamoro 2008, Other music 2008, festival etnické hudby a world music RESPECT 2008 a celoroční přehlídka Respect Plus,
Slet bubeníků 2008, Czech Music on The Road, United Islands of Prague 2008, Babí léto v Psychiatrické léčebně Bohnice, Mezinárodní víkend
žen, Contempuls-festival soudobé hudby, Stimul festival.

Projekty v oblasti hudebního umění podpořené v roce 2008 formou partnerství:

Obdarovaný Název projektu Poskytnutá částka

NADACE LEONTINKA Koncert pro Leontinku 50 000 Kč

František Brikcius Duo Brikcius – 2 Cellos Tour 50 000 Kč

Dětská lidová muzika NOTIČKY Vinšujem Vám – vánoční koncert Hradišťanu a Notiček 50 000 Kč

Milan Léska Trubači nad Karlovým mostem 60 000 Kč

Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Být si blízko – veselá i vážná hudba v podání  Zemlínského kvarteta v
rámci oslav Světového dne hospiců v Praze

80 000 Kč

Feng-yün Song, o.s. Čínský festival 2008 100 000 Kč

Irena CHŘIBKOVÁ 13. Mezinárodní varhanní festival 100 000 Kč

NESL PRAHA s.r.o. Pražské hudební léto nevidomých 2008 100 000 Kč

P & J Music s.r.o. 13. Mezinárodní festival jazzového piana 100 000 Kč

UNIJAZZ – sdružení pro podporu kulturních aktivit,
občanské sdružení

Babí léto v Psychiatrické léčebně Bohnice 2008 100 000 Kč

„Sdružení redaktorů a spolupracovníků A2 kulturního
týdeníku, o.s.“

Stimul – průběžný festival Jiné hudby 100 000 Kč
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Obdarovaný Název projektu Poskytnutá částka

Jiří Havlík *LESNÍ ROH PRAHA*2008*THE PRAGUE HORN* 100 000 Kč

Zdeňka PELIKÁNOVÁ J. S. Bach: Vánoční oratorium 100 000 Kč

Spektrum Berlin Paris Praha  rtu o.s. Benefiční koncert Tanec modrých andělů 150 000 Kč

Sdružení přátel Václavského náměstí Svatováclavské zastavení 150 000 Kč

ONKOCET EUROPE, o.p.s. Eurokoncert proti rakovině 150 000 Kč

La Isla Production Pražský karneval 150 000 Kč

ULTRAVOX, s.r.o. 1. pražský Ethnofest 200 000 Kč

IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných dětí
a mládeže

Hudební procházky 200 000 Kč

P & J Music s.r.o. 3. FREE JAZZ FESTIVAL PRAHA 2008 200 000 Kč

Národní dům – Kulturní dům železničářů, s.r.o. XI. festival swingové hudby 200 000 Kč

Božena Wichterlová Rejchovy komorní slavnosti 350 000 Kč

Stanislav Barek Festival Kytara napříč žánry 400 000 Kč

Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. 9. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby 400 000 Kč

Společnost pro duchovní hudbu, občanské sdružení Svatováclavské slavnosti 2008 400 000 Kč

UNIJAZZ – sdružení pro podporu kulturních aktivit,
občanské sdružení

Alternativa 2008, mezinárodní hudební festival 500 000 Kč

Key production spol. s r.o. Promenádní koncerty ve Hvězdě 500 000 Kč

Renée Nachtigallová – Originální hudební divadlo Praha
Festival se soutěží pro mladé mozartovské pěvce Ad honorem Mozart
2008

500 000 Kč

WTF Entertainment s.r.o. Vystoupení skupiny STOMP 500 000 Kč

Milan Steigerwald Rocková opera Antigona 2008 500 000 Kč

Bohemia JazzFest, o.p.s. Festival Bohemia JazzFest – Praha 2008 550 000 Kč

P & J Music s.r.o. JAZZ MEETS WORLD 2008 550 000 Kč

Milada Peřinová Pražský festival profesionálních orchestrů 600 000 Kč

Mezinárodní hudební festival PRAŽSKÝ PODZIM s.r.o. Pražský podzim 2008 800 000 Kč

Občanské sdružení SLOVO 21 Světový romský festival KHAMORO 2008 900 000 Kč

Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná společnost Slavnostní koncert u příležitosti 60. výročí založení státu Izrael 1 000 000 Kč

ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s. Festival ČESKÉ DOTEKY HUDBY 1 100 000 Kč

2HP PRODUCTION, s.r.o. AghaRTA Prague Jazz Festival 2008 1 300 000 Kč
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Zajímavosti z oblasti hudebního umění: 

Pro období letních měsíců Praha podpořila v oblasti hudby mezinárodní projekt Jazz Bridge form Prague to EU 2008, mezinárodní hudební festival Bo-

hemia JazzFest – Praha, 9. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby, Letní jazzovou dílnu Praha 2008, Ad honorem Mozart 2008 – Certa-

men iuvenum opera Mozartiana canentium sollemne – festival se soutěží pro mladé mozartovské pěvce, Hudební procházky v Trojské a Botanické zahra-

dě, koncertní řadu Rejchovy komorní slavnosti a 13. ročník Pražského hudebního léta nevidomých. V předvánočním čase hlavní město Praha poskytlo

dar v celkové výši 400 000 Kč na odkoupení sedmi hudebních představení pro seniory s názvem Ohňostroj operních a operetních melodií, která se kona-

la v měsících listopadu a prosinci v prostorách Aventina, Praha 1, Purkyňova 4. Soubor představení Ohňostroj operních a operetních melodií byl věno-

ván starším Pražanům jako hodnotné zpestření jejich života a mohli je navštívit zcela zdarma. Hl. m. Praha poskytlo dar Občanskému sdružení rodičů,

studentů a přátel Konzervatoře Jaroslava Ježka ve výši 350 tis. Kč na pořádání koncertů v Pražském domě v Bruselu u příležitosti 50. výročí založení

Konzervatoře. Ve své kontinuální činnosti byly podpořeny: Rockový klub Rock Café částkou 2 016 tis. Kč a Kulturní dům Kaštan-scéna Unijjazu částkou

800 tis. Kč.

Obdarovaný Název projektu Poskytnutá částka

RACHOT Production s.r.o. RESPECT – world music festival 2008 1 500 000 Kč

Ostrovy s.r.o. United Islands of Prague 2008 1 700 000 Kč

Akademie klasické hudby, o.p.s. Mezinárodní festival klasické hudby Dvořákova Praha 4 000 000 Kč

Pražské jaro, o.p.s. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2008 9 000 000 Kč

Celkem: 29 640 000 Kč

Hudební projekty – neprofesionální umělecká činnost

Pěvecké sdružení pražských učitelek, občanské sdružení
Slavnostní koncert k poctě bývalého dirigenta PSPU 
PhDr. Jiřího Vyskočila a hudebního skladatele Zdeňka Lukáše

5000 Kč

Klub PORTA Praha, občanské sdružení Porta 2008 v Praze – realizace 10 000 Kč

Jiří Vejvoda VEJVODOVA ZBRASLAV – PRAHA 2008 100 000 Kč

Slovenské združenie Limbora, občanské sdružení Praha srdce národů 2008 – 10. ročník 450 000 Kč

Celkem: 565 000 Kč

Folklorní projekty – neprofesionální umělecká činnost

Folklorní sdružení České republiky, občanské sdružení V. mezinárodní folklorní festival Pražský Jarmark 400 000 Kč

Celkem: 400 000 Kč

V roce 2008 bylo v rámci partnerství poskytnuto celkem: 30 505 000 Kč
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Výtvarná oblast
Hlavní město Praha je zřizovatelem Galerie hlavního města Prahy (dále jen „galerie“), příspěvkové organizace, která je galerií s krajskou působnos-
tí a představuje se svými stávajícími pěti pražskými expozičními prostory – Domem U Zlatého prstenu, Domem U Kamenného zvonu, Městskou
knihovnou, Bílkovou vilou a Zámkem Troja významný kreativní potenciál v kulturním prostředí Prahy. Zejména doplňuje a rozšiřuje své sbírky
o umělecky, vývojově a studijně závažná díla výtvarného umění se zvláštním zřetelem na současná díla, provádí vědecký výzkum výtvarného umě-
ní 19. a 20. století s využitím jí svěřených výtvarných děl a kulturně výchovnou činnost v oblasti výtvarného umění. Nabídku této zavedené a mezi-
národně respektované instituce vyvažují a poptávku divácké obce naplňují další nezávislé galerie, které hlavní město Praha podporuje.

Galerie hl. m. Prahy obdržela v roce 2008 neinvestiční příspěvek v celkové výši 59 043 tis. Kč a investiční transfer ve výši 63 600 tis. Kč. V roce
2008 uspořádala galerie 18 výstav, které navštívilo 97 759 diváků. 
Zajímavost: V roce 2008 byla zahájena rekonstrukce Bílkovy vily včetně zřízení centra Františka Bílka pro větší prezentaci Bílkova života a díla. Ga-
lerie hl. m. Prahy získala také v tomto roce Rothmayerovu vilu a zahájila přípravu na její rekonstrukci. Po rekonstrukci bude vila zařazena do pro-
hlídkového okruhu historicky a architektonicky významných pražských vil. 

Příklady podpořených projektů z oblasti výtvarného umění: 
Rezidenční a celoroční program Centra pro současné umění FUTURA, Zlatý řez, s.r.o. Evropská cena za architekturu / Mies van der Rohe Award–
výstava finalistů, Pražská muzejní noc 2008, Czech Press Photo 2008, Designblok – 10. ročník dnů designu v Praze, Výstavní činnost Galerie
AVU, MeetFactory- Wave 35 pro mladé umělce, Zbudování pomníku k poctě Karla Hašlera apod.

Projekty v oblasti výtvarného umění podpořené v roce 2008 formou partnerství:

Hlavní pořadatel Název projektu Poskytnutá částka

Jiří Všetečka Výstava fotografií PRAŽSKÝ CHODEC 40 000 Kč

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Exteriérová výstava Pohledy do vesmíru – příprava 40 000 Kč

Občanské sdružení Bílá síť
Kořeny – hledání smyslu: Komunikace je jako dobře prostřený stůl
– Genius loci – Já jsem lev salonů – Mandaly z celého světa

50 000 Kč

Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě
FOLLOWING KRYŠTOF HARANT / PO STOPÁCH KRYŠTOFA
HARANTA

80 000 Kč

Profil Media s.r.o. Designblok, 10. ročník 100 000 Kč

NADACE LEONTINKA Výstava a aukce fotografií pro Leontinku 100 000 Kč

CONNECTIONS 2008 o.s. CONNECTIONS 2008 Evropská skleněná plastika 100 000 Kč

PHP – Pražský dům fotografie – Prague House of
Photography, o.p.s.

Tři „O“ Osvobození, Okupace, Odchod 100 000 Kč

Občanské sdružení Pro Photo Izrael objektivy tří generací 100 000 Kč

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Výstava OBR 120 000 Kč



1 MĚSTO, OBČAN, ÚŘAD, KULTURA

30
Praha v číslech 2008

1
2

754 8
Obdarovaný Název projektu Poskytnutá částka

Zlatý řez, s.r.o.
Evropská cena za architekturu/Mies van der Rohe Award – výstavy
finalistů 2007

150 000 Kč

Nadace Charty 77 9. aukční salon výtvarníků Konta BARIÉRY 150 000 Kč

Česká astronomická společnost, občanské sdružení Keplerovo muzeum – vznik a otevření (příprava v roce 2008) 150 000 Kč

„City point“, občanské sdružení City Point – Na cestě městem 2007–8 150 000 Kč

Výbor pro odškodnění romského holocaustu v ČR,
občanské sdružení

Prezentace výstavy „Zaniklý svět“ v centru Prahy 150 000 Kč

ART-KOLEGIUM, občanské sdružení Praha „roz-sochatá“ aneb stará a nová strašidla do ulic Prahy 200 000 Kč

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze,
příspěvková organizace

Dlouhodobá výstava Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české
vzdělanosti Evropě

200 000 Kč

Michaela KUCHAŘOVÁ World Press Photo – výstava novinářské fotografie 200 000 Kč

INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské sdružení
XIV. ročník celostátní soutěže volné grafiky „Grafika roku“ a XIV.
ročník ceny Vl. Boudníka

250 000 Kč

Paleta – sdružení mladých výtvarníků, občanské sdružení Výstava Praha – Krkonoše a lidé 250 000 Kč

INTER-KONTAKT-GRAFIK, občanské sdružení
XV. ročník celostátní soutěže volné grafiky „Grafika roku“ a XIV.
ročník ceny Vl. Boudníka

300 000 Kč

Marie Holá Multifunkční centrum pro děti v expozici Stanislava Holého 300 000 Kč

Asociace muzeí a galerií České republiky, občanské
sdružení

Pražská muzejní noc 2008 300 000 Kč

ASAX, s.r.o. Historická stezka a hradiště Šance – Hostivař 350 000 Kč

Člověk v tísni, o.p.s. PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ – CESTA KE SVOBODĚ 350 000 Kč

Art Link, s.r.o. Výstava fotografií Josefa Koudelky INVAZE 1968 400 000 Kč

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, občanské sdružení Výstavní cyklus „Made in Praha“ – 5 výstav 500 000 Kč

ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o. Bruselský sen – realizace 500 000 Kč

DOX PRAGUE, a.s. Vítejte v kapitalismu 500 000 Kč

Semma s.r.o.
Pořádání ALOHA OVAR NUOVA Přehlídky současných ostravských
výtvarných skupin

500 000 Kč

CZECH PHOTO, o.p.s. Štíty Viléma Heckela 500 000 Kč

Dvojka sobě, občanské sdružení Vltava 2008 600 000 Kč

SYMPOSION – sdružení pro kulturu, občanské sdružení SEVŘENI V TĚLE 700 000 Kč

CZECH PHOTO, o.p.s. 14. Czech Press Photo 800 000 Kč
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Zajímavosti z oblasti výtvarného umění: 

Hl. m. Praha poskytlo dar ve výši 4 000 tis. Kč Nadačnímu fondu ELEUTHERIA na restaurování obrazů a soch, financování výstavy a katalogu. Hl. m.

Praha poskytlo dar Národnímu technickému muzeu ve výši 8 tis. Kč na záchranu papírových dokumentů archivu, poničených povodní v roce 2002, dá-

le dar ve výši 50 tis. Kč Mladé frontě, a. s., na literární soutěž o Cenu Jiřího Ortena.

Hl. m. Praha poskytlo dar ve výši 1 500 tis. Kč První Všeobecné Člunovací Společnosti, s. r. o., na provoz Muzea Karlova mostu v roce 2008.

Muzea
Hlavní město Praha je zřizovatelem příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prahy (dále jen „muzeum“), které je muzeem s krajskou pů-
sobností a které kromě sbírkotvorné činnosti dokumentuje a zkoumá hospodářský, politický a kulturní vývoj Prahy, buduje expozice a vyvíjí akti-
vity výstavní a další, a to jak z bohatých sbírek vlastních, tak i ve spolupráci s partnerskými institucemi. Muzeum provádí archeologické průzku-
my před stavební činností v hl. m. Praze a zpracovává archeologické nálezy.
Kromě své hlavní budovy disponuje unikátním exponátem Langweilova modelu Prahy z let 1826 – 1834, Müllerovou vilou ve Střešovicích, ná-
rodní kulturní památkou – dílem architekta Adolfa Loose – a Podskalskou celnicí na Výtoni s expozicí zaniklého Podskalí. 

Muzeum hl. m. Prahy
Muzeum hl. m. Prahy obdrželo pro rok 2008 neinvestiční příspěvek v celkové výši 56 355 tis. Kč, investiční transfer ve výši 58 571 tis.Kč. Uspo-
řádalo 16 výstavních akcí, vč. stálých expozic, které navštívilo 89 070 diváků. Výrazně se zvýšil počet mladých návštěvníků – školních dětí a ro-
din s dětmi, což odpovídá koncepčnímu zaměření instituce na tuto cílovou skupinu. Uspořádalo rovněž 167 akcí pro širokou veřejnost: předná-
šek, pořadů pro děti a mládež i tematické cykly pro akademii třetího věku a klub přátel muzea.

Zajímavost z muzejní oblasti: 

V rámci instituce bylo konstituováno „Dětské muzeum“ jako stálý interaktivní prostor motivující dětského návštěvníka k samostatnému a zábavnému

seznámení s historií s názvem „Vítejte ve středověkém domě“.

Obdarovaný Název projektu Poskytnutá částka

Písničkář, občanské sdružení PÍSNIČKÁŘ – zbudování pomníku k poctě Karla Hašlera 900 000 Kč

NADACE PRAGUE BIENNALE PRAGUE BIENNALE PHOTO – příprava 1 000 000 Kč

První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o. Muzeum Karlova mostu 1 500 000 Kč

Obecní dům, a.s. Výstava České korunovační klenoty v Obecním domě 2 000 000 Kč

Celkem: 14 680 000 Kč

Výtvarné projekty – neprofesionální umění

Společnost přátel fotografie, občanské sdružení Praha fotografická – 12. ročník 150 000 Kč

Celkem : 150 000 Kč

V roce 2008 bylo v rámci partnerství poskytnuto  celkem: 14 830 000 Kč
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Národní kulturní památka Vyšehrad
Hlavním posláním této příspěvkové organizace (na území barokní citadely) je kromě správy historického majetku města, rehabilitace, dokumenta-
ce a prezentace této jedinečné památkové lokality. Svěřené historické objekty využívá pro kulturní aktivity, k nimž patří výstavní program v Galerii. 
Národní kulturní památka Vyšehrad obdržela pro rok 2008 neinvestiční příspěvek ve výši 35 427 tis. Kč, investiční prostředky ve výši
1 000 tis. Kč. Uspořádala 12 výstav včetně stálých expozic, které navštívilo 29 623 diváci. 

Zajímavosti: 

NKP Vyšehrad pořádá každoročně japonskou slavnost jara Bodaidžu Macuri, neboli Svátek lip, pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR. S novou

koncepcí byl představen 5. ročník festivalu Vyšehrátky, jako moderní interaktivní celoroční projekt.

Oblast knihoven a literatury
Hlavní město Praha je zřizovatelem Městské knihovny v Praze (dále jen „knihovna“), příspěvkové organizace, která je veřejnou univerzální kni-
hovnou, poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a plní regionální funkci krajské knihovny pro hl. m. Prahu.V roce 2008 měla knihov-
na svou ústřední knihovnu, 42 poboček v městských částech a provozovala 3 bibliobusy, které měly koncem roku 18 stanic. Ústřední knihovna
a 38 poboček byly automatizovány. Bylo získáno celkem 107 396 nových knihovních jednotek. Knihovní fond koncem roku 2008 zahrnoval
2 303 467 položek (naučná literatura, beletrie, mapy, zvukové materiály, elektronické dokumenty, hudebniny grafické listy a reprodukce). Na ná-
kup knihovního fondu bylo vydáno 16,8 mil. Kč (včetně novin, časopisů a nákupu databází). Knihovna obdržela v roce 2008 neinvestiční příspě-
vek v celkové výši 213 270,4 tis. Kč a investiční transfer ve výši 19 642,7 tis. Kč.

Zajímavosti v oblasti knihoven a literatury: 

Knihovna se zapojila jako první městská příspěvková organizace do projektu Opencard, umožnila využívání této karty jako plnohodnotného čtenářské-

ho průkazu a ve svých 13 pobočkách se podílela na přijímání žádostí a na výdeji karet. Výše uvedený počet registrovaných čtenářů představuje nejvyš-

ší číslo v historii knihovny. Pokračovala digitalizace fondu pragensií – na základě projektu HISPRA financovaného grantem z finančních mechanismů

EHP a Norska – a práce na zpřístupňování těchto dokumentů prostřednictvím webových stránek knihovny. V rámci akce Pražská muzejní noc byla vy-

stavena unikátní Pražská bible, která se dočkala velkého zájmu veřejnosti. Knihovna se účastnila dalších celostátních a regionálních akcí: Březen – mě-

síc internetu, Noc s Andersenem, knižní veletrh Svět knihy, 11. ročník Bambiriády, Dny Prahy 11, celostátní Týden knihoven apod. Výroční zpráva kni-

hovny za rok 2007 se umístila na pátém místě v žebříčku Czech Top 100 mezi výročními zprávami neziskových organizací a v celkovém pořadí byla na

36. místě. V červnu 2008 knihovna uspořádala pod záštitou primátora hl. m. Prahy a ministra kultury ČR výroční konferenci Sekce metropolitních kni-

hoven IFLA (IFLA – The Metropolitan Libraries Section), které se zúčastnilo 45 delegátů z 24 zemí, většinou ředitelů metropolitních knihoven z Evropy,

Ameriky a Asie. 43 knihoven a nově také bibliobusy umožňovaly přístup uživatelů k síti internetu, a to na 185 pracovních stanicích. 
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Projekty v oblasti literatury podpořené v roce 2008 formou partnerství:

Oblast filmového umění a audiovize
Hlavní město Praha podpořilo v roce 2008 subjekty, které působí v hl. m. Praze v oblasti filmového umění a audiovize:

Akce Projekt Částka 

AMU Famufest 100 000 Kč

Bollywood o.s. Festival Bollywoodského filmu 60 000 Kč

Člověk v tísni o.p.s. Jeden svět 1 000 000 Kč

Music on Film, o.s. Music on Film Film on Music 350 000 Kč

STUD Brno Mezipatra 1 000 000 Kč

FEBIOFEST, s.r.o. 15. ročník Mezinárodní přehlídky filmu, televize a videa FEBIOFEST 2008 2 500 000 Kč

EUROFILMFEST s.r.o. 15. Dny evropského filmu 450 000 Kč

Česká televize 45. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha 300 000 Kč

Gambit Factory s.r.o 2. Video Art Festival Prague 2008 500 000 Kč

Hlavní pořadatel Název projektu Poskytnutá částka

Doc. Dr. Dušan Josef, CSc. Pražské mosty v obrazech/Prague Bridges in Pictures 30 000 Kč

Jarmila SCHREIBEROVÁ 
Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 – Příběhy nevšedních životů –
(2. díl encyklopedie) – příprava

80 000 Kč

PRINCEZNA A PRINC o.s. Princezna české pohádky 100 000 Kč

Svět knihy, s.r.o. Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy Praha 2008 150 000 Kč

Klub autorů literatury faktu Vydání knihy Egona Erwína KISCHE – Pražský pitaval 160 000 Kč

Eugen Brikcius Kulturní ekumena 2008 (I. –V.) 200 000 Kč

Společnost Franze Kafky, občanské sdružení Cena Franze Kafky 2008 200 000 Kč

Společnost Franze Kafky, občanské sdružení Festival Kafka – Borges/Praha 2008 300 000 Kč

Nadační fond Festival spisovatelů Praha Festival spisovatelů Praha 2009 – příprava 800 000 Kč

Nadační fond Festival spisovatelů Praha Festival spisovatelů Praha 2008 – realizace 3 300 000 Kč

Celkem: 5 320 000 Kč

Literární projekty – neprofesionální umělecká činnost

O.S. PŘESAH Pražské poetické setkání v roce 2008 – realizace 20 000 Kč

PŘESAH, občanské sdružení Pražský kalich 2008 – realizace 20 000 Kč

Celkem: 40 000 Kč

V roce 2008 bylo v rámci partnerství poskytnuto  celkem : 5 360 000 Kč
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Hl. m. Praha poskytlo dar O.S. TEENAGEŘI, DĚTI & KAMERY ve výši 600 tis. Kč na realizaci dokumentárního projektu Dcery politických vězňů
50. let.

Příklady podpořených projektů:
Dny evropského filmu 2008, Febiofest 2008, Music on Film – Film on Music, Jeden svět 2008, Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, Gay
a lesbický festival Mezipatra, Famufest, 2. Video Art Festival Prague 2008, Febiofest 2008, Festival bollywoodského filmu, Severské filmy v kinu
Oko – i pro neslyšící ad.

Projekty v oblasti filmového umění podpořené v roce 2008 formou partnerství:

Zajímavosti: 

Hlavní město Praha v roce 2008 pokračovalo v dlouholeté grantové podpoře přehlídek pořádaných nezávislým kinem AERO, které působí v městské

části Praha 3 a jehož provozovatelem je Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero, občanské sdružení. V rámci této podpory podpořilo i projekt MET

IN HD – přímé filmové přenosy z Metropolitní opery v New Yorku. Grantem hlavního města Prahy byla podpořena i nezávislá kina Světozor – např. 

v projektu Dokumentární pondělí a Bio Oko. 

Obdarovaný Název projektu Poskytnutá částka

„PRO-AERO“ – Společnost pro podporu a rozvoj kina
AERO, občanské sdružení

Aerokraťas 50 000 Kč

„PRO-AERO“ – Společnost pro podporu a rozvoj kina
AERO, občanské sdružení

MET in HD 2008 50 000 Kč

Kulturní centrum MEANDR, občanské sdružení ESKAPÁDY 2008 100 000 Kč

Česká televize Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha 300 000 Kč

ALPY, spol. s r.o. Smíchovský festival alpinismu – setkání 2008 400 000 Kč

EUROFILMFEST s.r.o. 15. Dny evropského filmu 450 000 Kč

Gambit Factory, s.r.o. Video Art Festival Prague – YOUNG VIDEO ART 500 000 Kč

FIRST FILM s.r.o. Realizace filmu Anglické jahody 900 000 Kč

FEBIOFEST, s.r.o. FEBIOFEST 2008 2 500 000 Kč

V roce 2008 bylo v rámci partnerství poskytnuto  celkem: 5 250 000 Kč
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Projekty podpořené v roce 2008 formou partnerství:

+ poskytnuto 600 tis. Kč na provozování Památníku heydrichiády (na základě dlouholeté smlouvy)

Hlavní pořadatel Název projektu Poskytnutá částka

Vlastenecko-dobročinná Obec baráčníků J. A. Komenského
ve Vinoři

Oslavy 920 let založení Vinoře a retrospektiva činnosti spolku
baráčníků

20 000 Kč

České vysoké učení technické
3. ročník mezinárodní konference EMTECH a 45. ročník
mezinárodního festivalu TECHFILM

30 000 Kč

Občanské sdružení Uhříněves
Uhříněveská pouť u příležitosti 265. výročí posvěcení kostela Všech
svatých

50 000 Kč

Asociace pro mezinárodní otázky o.s. Pražský studentský summit 80 000 Kč

MVP agency, s.r.o. Čarodějnice na Ladronce 2008 100 000 Kč

Českobratrská církev evangelická 90 let Českobratrské církve evangelické 100 000 Kč

Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa
Škvoreckého) s.r.o.

Konference: Pražské jaro 1968: Literatura – Film – Média 100 000 Kč

Sedm paprsků, občanské sdružení 2. mezinárodní krajanský festival 150 000 Kč

UMĚNÍ BEZ BARIÉR, občanské sdružení Festival proti totalitě MENE TEKEL – realizace 2. ročníku 400 000 Kč

Studentsaká organizace StudentZone, občanské sdružení Pražský Majáles 2008 400 000 Kč

ZUZA ART PRODUCTION, s.r.o. Československý bál 2008 500 000 Kč

MVP agency s.r.o. 1. Pražský muškařský závod – Orvis cup 2008 – 3. ročník 600 000 Kč

Triglaw Corp s.r.o. BOHEMIA CARNEVALE PRAHA 2008 600 000 Kč

MVP agency, s.r.o.
Královský průvod z Prahy na Karlštejn aneb cesty Karla IV. 
s korunovačními klenoty

1 000 000 Kč

MGA GREIF s.r.o. KLUZIŠTĚ – OVOCNÝ TRH 1 000 000 Kč

CIANT – Mezinárodní centrum pro umění a nové
technologie v Praze – sdružení pro kulturu, občanské
sdružení

Festival kyberkultury 2008 1 200 000 Kč

ELITE PRAGUE PRODUCTION, s.r.o. ELITE MODEL LOOK WORLD FINAL 2007 1 900 000 Kč

etapa PRO s.r.o. Vánoční program na Staroměstském náměstí 2 000 000 Kč

P. G. Management, s.r.o. Kulturní akce Vídeň tančí v Praze 3 000 000 Kč

Celkem: 13 230 000 Kč
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Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy
Hlavní město Praha je zřizovatelem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy (dále jen „HaP“), příspěvkové organizace přírodovědného cha-
rakteru. Jejím úkolem je seznamovat širokou veřejnost s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami a provádět odborné a vý-
zkumné činnosti v oborech svého působení.
HaP působila v roce 2008 na pracovištích Štefánikova hvězdárna (na Petříně), planetárium Praha (v Královské oboře Stromovka), Hvězdárna
v Ďáblicích, Kopule M. Koperníka na Kleti u Českého Krumlova (společné pracoviště s HaP České Budějovice).

Prohlídku objektů HaP v roce 2008 uskutečnilo 19 680 zájemců. Veřejnost byla zapojena v řadě kurzů a kroužků pro začátečníky a pokročilé.
HaP otevřela svá střediska k mimořádným pozorováním astronomických jevů na obloze. Začátkem roku uvedla do plného provozu novou stálou
astronomickou výstavu na Štefánikově hvězdárně a ve svých střediscích instalovala 7 krátkodobých tematických výstav. Připravila a uvedla 
6 nových pořadů, především v Planetáriu. Uspořádala celkem 2565 akcí, které navštívilo 109 036 návštěvníků.

HaP obdržela v roce 2008 neinvestiční příspěvek v celkové výši 22 770 tis. Kč.

Zajímavosti: 

HaP vynaložila v roce 2008 finanční prostředky na multimediální centrum s replikami skafandrů a dálkově ovládanými vozítky na povrchu Marsu, které

bylo v závěru roku doplněno expozicí kosmických technologií a které ve foyeru Planetária budilo velký zájem dětí. HaP provozovala Astrobus (mobilní

observatoř s projekční přednáškovou technikou), který využilo 15 škol v přírodě a 20 letních táborů. V činnosti HaP bylo připomenuto 30. výročí startu

první čs. umělé družice Magion 1. V odborné činnosti probíhala zejména pozorování zákrytů kosmických těles a proměnných hvězd. Veřejnosti bylo

nabídnuto 97 večerních astronomických pozorování. V neděli 22.6.2008 se u příležitosti 80. výročí otevření Štefánikovy hvězdárny uskutečnil den ote-

vřených dveří, kterého využilo přibližně 1100 návštěvníků.

Zoologická zahrada hlavního města Prahy
V roce 2008 navštívilo pražskou zoo celkem 1 196 954 osob, což je třetí nejlepší výsledek v dějinách organizace. Došlo ke zřízení víkendové
autobusové linky z nádraží Holešovice do zoo zdarma, dále zavedení volného vstupu pro seniory nad 70 let a vyčlenění 1 Kč z každé vstupenky
na podporu projektů na ochranu zvířat ve volné přírodě. Nejvýraznější událostí roku 2008 bylo jarní otevření nového pavilonu pro gaviály indic-
ké, nejohroženější krokodýly světa. 
Nová expozice nejenže představila návštěvníkům živočišný druh, který není chován v žádné jiné zoo v Evropě, ale stala se prvním úspěšným kro-
kem na cestě k záchraně těchto mimořádně ohrožených zvířat. Na celém světě mimo Indii není v současné době srovnatelné zařízení s tak vel-
kým potenciálem tato vzácná zvířata odchovávat a vracet zpět do přírody. Pavilon se setkal s mimořádným zájmem veřejnosti.

Počet návštěvníků –
prohlídky

Počet akcí/z toho pro
školy

Počet návštěvníků akcí/z
toho školní návštěvy

Průměrná cena
vstupenky(Kč)

Štefánikova hvězdárna 14 228 505 / 269 8960 / 6490 30,84

Planetárium Praha 4137 1846 / 859 94 939 / 69 469 34,87 

Hvězdárna Ďáblice 1315 214 / 148 5137 / 4468 14,57
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Díky němu bylo dokonce dne 30. 3. 2008 dosaženo nejvyšší denní návštěvnosti v celé dosavadní historii pražské zoo – na gaviály se za jediný
den přišlo podívat celkem 17 446 osob. 
V roce 2008 pražská zoo pořádala 104 akcí pro veřejnost. Většina z nich se konala během víkendů nebo prázdnin. Mezinárodní prestiž Zoo Praha
se odrazila i v jejím zařazení mezi nejlepší zoologické zahrady světa, když v kvalitativním žebříčku publikovaném v časopisu Forbes zaujala
sedmou pozici.
Do zoo přišlo v roce 2008 celkem 374 nových zvířat, odešlo 641 kusů. Transporty z Asie jsou zásadním znakem roku 2008 – podařilo se jich
zrealizovat celkem 7 (z Indie, Malajsie, Srí Lanky, Indonésie). Bezesporu nejvýznamnějšími příchody byli gaviálové a tygr malajský. Příchod sed-
mi gaviálů indických 23. 1. 2008 z Madra Crocodile Bank Trust představuje první jedince tohoto druhu v instituci Evropská asociace zoo a akvá-
rií. Tygr malajský, dovezený z Bornea 1. 8. 2008 je teprve čtvrtým jedincem dovezeným do Evropy od založení evropského chovu.

Botanická zahrada hlavního města Prahy
Je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy a vykonává standardní činnost – shromažďování a udržování co nejbohatšího sortimentu rost-
lin pro zachování genofondu a pro výstavní a naučné účely (včetně vlastní expediční činnosti). Vytváří veřejné expozice, pečuje o rozvoj území
s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny a rekreačního využití území, pečuje o genofond české i zahraniční flóry.
Jejím úkolem je vzdělávání, výchova a osvěta v oboru přírodních věd, ekologie a oborech příbuzných, v kontextu kulturně historických vazeb
(zejména vytváření komplexního informačního systému o rostlinách, expertní činnost a spolupráce s odbornými institucemi, organizace a pořá-
dání výstav, školení, odborných seminářů a obdobných akcí, průvodcovská a ediční činnost apod.).
Její území na pravém břehu Vltavy je tvořeno z části Vltavskou terasou, z části svahy Trojské kotliny. Dnešní podoba reliéfu území BZ se utvářela
během nejmladších třetihor a především ve čtvrtohorách. Území náleží k širšímu regionálnímu celku, zahrnovanému pod názvem Barrandien.
Celková plocha území je 46,70 ha (z toho oplocená část 27 ha). Intenzivně obhospodařované expozice mají 14,18 ha, ostatní obhospodařované
expozice 11,35 ha. Na území je 7,22 ha lesních expozic, 18,31 ha ostatních expozic a 3,56 ha vinic.
Pražská botanická zahrada nakoupila do svých sbírek rostliny v celkové hodnotě 453 000 Kč, získala do svých sbírek celkem 160 druhů nových
rostlin z devíti čeledí zařazených do seznamu CITES.
Pražská botanická zahrada obdržela v roce 2008 neinvestiční příspěvek v celkové výši 64 450 tis. Kč a investiční transfer ve výši 14 871 tis. Kč.
Pražskou botanickou zahradu v roce 2008 navštívilo celkem 304 452 registrovaných návštěvníků. Skleník Fata Morgana navštívilo 152 824 náv-
štěvníků, venkovní expozice 151 628 návštěvníků. 

V zahradě si návštěvníci mohli prohlédnout parkově upravené plochy s výstavnou kolekcí okrasných zahradních rostlin, jako např. kosatců, deni-
vek, letniček, zahradních trvalek a skalniček. K prohlídce zvala Japonská zahrada, expozice Turecka a Středomoří a sbírka vřesovištních rostlin.
Vyhlídka na Vinici sv. Kláry nabízela jeden z nejkrásnějších výhledů na historické centrum Prahy. 

Zajímavosti: 

Nejvyšší návštěvnost zaznamenala výstava tropických motýlů (34 216 návštěvníků) a výstava orchidejí (20 464 návštěvníků). Během roku 2008 došlo

především k realizaci Pěstebního zázemí v rámci I. etapy výstavby Areálu západ. Novou podobu získala cesta s opěrnými zídkami v západní části vini-

ce. Ve skleníku Fata Morgana lze považovat za nejrozsáhlejší stavební změnu instalaci osvětlovací soustavy v sukulentní části. Návštěvníci si zakoupili

zboží a upomínkové a propagační předměty převážně s tematikou botanické zahrady, rostlin, motýlů apod. za 2 629 tis. Kč. Návštěvníkům bylo k dis-

pozici 12 průvodců s vysokou profesní úrovní a jazykovou vybaveností. 
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Pražská informační služba
Hlavní město Praha je zřizovatelem příspěvkové organizace Pražská informační služba (dále jen „PIS“), která poskytuje informace a služby veřej-
nosti v hl. m. Praze, propaguje hl. m. Prahu a zajišťuje služby cestovního ruchu pro hl. m. Prahu. PIS seznamuje domácí i zahraniční zájemce
s kulturně historickým vývojem, reáliemi a památkami Prahy. Shromažduje, zpracovává a podává všeobecné faktografické informace, a to česky
i v cizích jazycích. Pořádá přednášky a organizuje vlastivědné výlety a vycházky za kulturními a historickými památkami v tuzemsku i zahraničí.
PIS spravuje a provozuje svěřené kulturně historické památky na území hl. m. Prahy a poskytuje další služby v souvislosti s jejich provozová-
ním, včetně průvodcovské činnosti v památkových objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy, pokud nejsou provozovány jinými kulturními organiza-
cemi zřizovanými hl. m. Prahou, a v dalších památkových objektech na území hl. m. Prahy.

Turistická informační střediska celoroční sezonní Počet návštěvníků

Rytířská * 146 607

Staroměstská radnice * 389 826

Hlavní nádraží * 89 254

Malostranská mostecká věž * 82 394

Letiště Terminál 2 *
V provozu od poloviny
listopadu 2008

4697

celkem 712 409 

Památkový objekt celoroční sezonní Počet návštěvníků

Bludiště na Petříně * 211 342

Ctěnice Kočárovna * 14 444

Ctěnice zámek * 14 444

Malostranská mostecká věž * 21 712

Prašná brána * 55 642

Staroměstská mostecká věž * 115 582

Věž chrámu sv. Mikuláše * 24 778

Staroměstská radnice * 456 002

Rozhledna Petřín * 307 595

Celkem 1 207 097
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Další údaje:

Investiční transfer: 18 901 168 Kč

Neinvestiční příspěvek 0 Kč
Pražská informační služba nadále zajišťuje prodej Prague Card, spolupracuje s více než 500 průvodci, již vydala více než 2000 odznaků s kvalifi-
kací „Průvodce Prahou“. PIS je členem ECM (European Cities Marketing) a Stars of Europe.

PAMÁTKOVÁ PÉČE

Památkově chráněná území v hlavním městě Praze
Systém plošné památkové ochrany zahrnuje na území Prahy tři památkové rezervace (1 městská a 2 vesnické památkové rezervace), 17 památ-
kových zón (11 městských a 6 vesnických), ochranné pásmo památkové rezervace v hlavním městě Praze a ochranná pásma národních kultur-
ních památek. 

Typ akce Počet akcí Počet návštěvníků

Průvodcovské kurzy 8 223

Doškolování průvodců 95 2310

Vycházky české 1049 34 649

Cizojazyčné prohlídky 1022 21 473

Web PIS Počet za rok Počet za měsíc Počet za den

Počet unikátních návštěvníků 3 841 968 320 164 10 526

Počet navštívených stránek 22 222 608 1 851 884 60 884

Telefonické informace 75 500 

Kulturní přehledy 15 400 měsíčně

Písemné informace Zahraniční tazatelé Domácí tazatelé celkem

5150 1120 6170

Včetně Pražské univerzity
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Přehled památkově chráněných území:

Městská památková rezervace Rozloha v ha Rok prohlášení

Historické jádro města – Pražská památková rezervace 866 1971

Ochranné pásmo Rozloha v ha Rok prohlášení

Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace 8963 1981

Vesnické památkové rezervace Rozloha v ha Rok prohlášení

Praha 5 – Stodůlky 8,06 1995

Praha 6 – Ruzyně 7,2 1995

Městské památkové zóny Rok prohlášení Rozloha v ha

Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice 533 1993

Praha 4 – Nusle 95 1993

Praha 5 – Barrandov 112 1993

Praha 5 – Smíchov 220 1993

Praha 6 – Baba 13,5 1993

Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice 240 1993

Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka 31,8 1991

Praha 6 – Staré Střešovice 6,6 2003

Praha 6 – Střešovičky 2,6 2004

Praha 6 – Tejnka 7,6 2003

Praha 8 – Karlín 98 1993

Vesnické památkové zóny Rozloha v ha Rok prohlášení

Praha 5 – osada Buďánka 1,52 1991

Praha 7 – osada Rybáře 11,2 1991

Praha 8 – Staré Bohnice 8,3 1993

Praha 8 – Staré Ďáblice 8,2 1991

Praha 9 – Královice 58,0 1991

Praha 10 – Stará Hostivař 14,0 1993
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Nařízením Vlády České republiky č. 66/1971 Sb. o památkové rezervaci v hlavním městě Praze došlo k prohlášení historického jádra Prahy pod
názvem památková rezervace v hlavním městě Praha. Rozsah této rezervace je shodný s rozsahem území zapsaného 4. 12. 1992 na Seznam
světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. 

Na území historického jádra Prahy a jeho ochranného pásma se nachází přes 2000 památkově chráněných objektů, které jsou zapsány v Ústřed-
ním seznamu kulturních památek České republiky. 
Předmětem památkové ochrany jsou nejen nemovité kulturní památky, ale i okolí, v němž se uplatňují a které by nemělo být narušeno. Ze stáva-
jících národních kulturních památek mají plošně vymezené ochranné pásmo tyto objekty a areály: 
na území historického jádra Prahy: Pražský hrad, Vyšehrad, Národní divadlo, Národní muzeum, Novoměstská radnice
v ochranném pásmu historického jádra Prahy: Vítkov, Bílá Hora a Hvězda. Kromě toho památkový fond na území hlavního města Prahy zahrnuje
několik desítek tisíc movitých předmětů a jejich souborů, které jsou rovněž prohlášeny za kulturní památky. 

Grant – účelová dotace hl. m. Prahy byla v roce v roce 2008 poskytnuta 18 vlastníkům památkově významných staveb a objektů v celkové výši
18 080 000 Kč. Na obnovu významných staveb a objektů ve vlastnictví církví a náboženských společností byl v roce 2008 poskytnut grant – úče-
lová dotace hl. m. Prahy 21 vlastníkům v celkové výši 24 130 000 Kč 

Obecné údaje o památkové rezervaci v hlavním  městě Praze (PPR)

Rozloha PPR 8,66 km2

Rozloha ochranného pásma PPR 89,63 km2

Název památky UNESCO Praha – historické jádro města

Datum zápisu do seznamu UNESCO 4. 12. 1992 (pod číslem C 616)

Severní hranice PPR – zeměpisné souřadnice 50° 05’ 51’’  severní šířky 

Jižní hranice PPR – zeměpisné souřadnice 50° 03’ 44’’  severní šířky 

Východní hranice PPR – zeměpisné souřadnice 14° 26’ 17’’  východní délky

Západní hranice PPR – zeměpisné souřadnice 14° 23’ 10’’  východní délky

Většina PPR leží v nadmořské výšce 188 – 230 metrů nad mořem

Nejvyšší místo PPR Petřín – 325 m n.m.

Počet obyvatel v PPR cca 52 tis. obyvatel

Počet bytů v PPR cca 23 tis. bytů

PPR na území městských částí
celá Praha 1,  část Praha 2, 
menší části: Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6

PPR – rozsah katastrálních území
Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany s Pražským hradem, 
Nové Město s Vyšehradem 
částečně: Vinohrady, Holešovice, Podolí, Smíchov
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Zajímavosti z oblasti památkové péče: 

Pokračuje rekonstrukce Karlova mostu, na kterou hl. m. Praha poskytlo v roce 2008 částku 101 000 000 Kč. Hl. město Praha přerozdělilo účelovou

neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ministerstva kultury určenou na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památ-

kových zón a to na 10 objektů v majetku církví v celkové výši 1 243 570 Kč. Další úpravou rozpočtu ve prospěch městských částí pomohlo hl. m. Pra-

ha řešit částkou 1 900 000 Kč významnou rekonstrukci, opravu a realizaci úprav v podmínkách městských částí – Chodovská tvrz na území MČ P 11.

Zdroj: Odbor kultury a památkové péče a cestovního ruchu MHMP

CESTOVNÍ RUCH A PREZENTACE HL. M. PRAHY

Turistika a cestovní ruch v Praze
V roce 2008 se v Praze realizovalo 12 201 580 přenocování a podíl Prahy na ubytování v celé České republice činí dvě třetiny. V tomto roce té-
měř nedošlo oproti roku 2007 k nárůstu v počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích kapacitách, ale počet návštěvníků Prahy se zvý-
šil na 4 597 000, tedy zhruba o 2,5 % více než v roce 2007. Tato čísla vycházejí z oficiální ubytovací statistiky ČSÚ, takže lze předpokládat, že
počet návštěvníků Prahy byl vyšší, protože v této statistice není zachyceno ubytování u známých a příbuzných. Doba pobytu zůstává zhruba na
2,7 dne, což není příliš příznivé, ale odpovídá světovému trendu v oblasti městské turistiky a je nutno připočítat i celoroční silný kurs koruny jak
vůči Euru tak americkému dolaru. Tradičně nejvíce turistů přijelo v roce 2008 z Německa (568 000), Velké Británie (429 147) a Itálie (312 624).
Další v pořadí jsou USA (261 360), Rusko (250 317), Španělsko (225 281). 

V roce 2008 bylo v oblasti cestovního ruchu uděleno celkem 10 grantů v celkové výši 1 690 000 Kč.
Celkový rozpočet na cestovní ruch byl v roce 2008 42 605 000 Kč.

Kongresová turistika
Kongresová turistika je v Praze podporována průběžně, na významné akce je udělována záštita primátora, případně je propůjčována i jeho rezi-
dence.
Nejvýznamnější akcí bylo setkání latinskoamerických tour operátorů OMWESA, které se konalo v Obecním domě 24. 2. 2008. Tato akce pro nej-
významnější prodejce z Latinské Ameriky byla připravována přes rok a gala večeře se zúčastnilo 650 osob.
Dále byla podpořena konference European Chapter Leaders Forum zástupců organizace Meeting Professional International, která se konala
v Praze ve dnech 25. – 28. 9. 2008.
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Hlavní město Praha na zahraničních veletrzích, prezentace hlavního města Prahy v roce 2008

Hlavní město Prahe se zúčastnilo s vlastním stánkem veletrhů: Fespo Zürich, Vacances Brusel, Muba Basilej, SITC Barcelona, KOFTA Seoul,
 Motivation Show Chicago, WTM Londýn. Tyto veletrhy navštívilo přes 900 tisíc návštěvníků.

Účast hlavního města Prahy na veletrzích ve spolupráce s Czech Tourismem: Ferie Copenhagen, BIT Milano, ITB Berlin , MAP Paríž. Veletrhy
navštívilo celkem téměř 500 tisíc návštěvníků

Dalšími významnými akcemi byla spoluúčast na České sezoně na Edinburgh Fringe Festival ve Skotsku a na Locations Trade Show v Santa
 Monice USA.

Propagační a informační brožury:
V novém designu byla vydána komplexní řada nových brožur hl. m. Prahy: Praha – město památek, Plán města, Ubytování, Praha město pro dě-
ti, Praha odpočinková, Praha cyklistická, Praha archeologická, Praha po stopách slavných, Dopravní plán s turistickými tramvajovými okruhy,
Praha za hranicemi památkové rezervace, Sales manuál. Celkové náklady na výrobu brožur hl. m. Prahy jsou cca 12 mil. Kč ročně.

Prezentace:
Prezentace na Fashion TV reklamním šotem v květnu a červnu.
Prezentace Prahy jako turistické destinace na Letišti Praha v termínu od 1. 12. 2008 do 30. 6. 2009. 
Plakátová kampaň ve stanicích metra v Londýně od 28. 1. do 15. 2. 2008.

Novinářské cesty:
V roce 2008 byly Magistrátem hl. m. Prahy, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu realizovány tři plánované novinářské cesty do
Prahy, pro něž byl zajištěn plný program a dle potřeby ubytování a stravování.
9. – 12. 4. navštívilo Prahu 14 švýcarských novinářů. Jejich cesta byla pořádána ve spolupráci s Deutsche Bahn a CzechTourism. 
3. – 6. 10. se uskutečnila návštěva třech britských novinářů.
9. – 12. 10. návštěva dvou britských novinářů na festivalu Bollywood. 

Zdroj: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP
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Bezpečnost

Statistika přestupků a údaje z činnosti MP
V roce 2008 zabezpečovala Městská policie hl. m. Prahy (dále jen MP) prioritně úkoly, vyplývající ze zákona o obecní policii. Pozornost byla za-
měřena především na upevňování a další zvyšování úrovně veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku na území hl. m. Prahy a na řešení
problematiky spojené s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích. 

Za rok 2008 bylo strážníky odhaleno celkem 924 060 přestupků.

Ve vnitřní struktuře blokového řízení dominovaly pokuty

Doprava
Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2008 strážníky odhaleno celkem 826 746 přestupků.

Celkem bylo v roce 2008 odhaleno 252 746 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti.

Druh přestupku Počet přestupků

Zákaz zastavení 106 967

Stání na chodníku 60 787

Zastavení či stání vozidla v křižovatce 33 058

Nerespektování zákazu vjezdu 23 433

Zastavení a stání na přechodu 13 512

Postih chodců 14 339

Postih cyklistů 1227

Na úseku Počet pokut Jejich celková výše

Doprava 199 333 99 797 500 Kč

Veřejný pořádek 22 998 11 061 300 Kč

Ostatní 19 885 9 038 100 Kč

Útvar Počet strážníků

Územní výkonné útvary MP obvodní ředitelství MP 1 až 15         1358

Útvary s celoměstskou působností 114

Útvar řešení přestupků 53

Překročení rychlosti Počet přestupků
o méně než 20 km/h 206 690
o 20 až 39 km/h 42 891
o 40 a více km/h 3165

BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Útvar řešení přestupků MP zpracovává výstupy z 18 úsekových měřičů rychlosti a ze 13 zařízení automatického systému evidence a dokumento-
vání průjezdu vozidel na červený signál. Takto získaná data jsou útvarem řešení přestupků vyhodnocována a dále řešena v souladu se zákonem
o přestupcích a zákonem o provozu na pozemních komunikacích. V hodnoceném roce MP oznámila celkem 45 789 přestupků zařazených do
bodového systému. Celkový počet nahlášených bodů byl 77 216. Dále bylo oznámeno 3565 uložených pokut v blokovém řízení vyšších než
1000 Kč.

Veřejný pořádek, čistota a chov psů
V oblasti veřejného pořádku bylo za hodnocený rok strážníky zjištěno celkem 67 445 přestupků. 

Ve vnitřní struktuře řešených přestupků proti veřejnému pořádku bylo v roce 2008 nejvýrazněji zastoupeno

Pozornost strážníků byla nadále věnována dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně. Celkem bylo zjištěno
5705 případů nerespektování zákazů, taxativně stanovených uvedenou vyhláškou. Přestupcům bylo uloženo celkem 1942 pokut v blokovém ří-
zení v souhrnné výši 505 300 Kč a 1901 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu. V rámci dohledu nad čistotou a pořádkem
na komunikacích a na veřejných prostranstvích a nad pohybem psů ve veřejné zeleni v hl. m. Praze bylo v hodnoceném období zjištěno celkem
4239 přestupků a správních deliktů ze strany majitelů psů. Jednalo se zejména

Odhalené přestupky a správní delikty byly předávány k dořešení úřadům městských částí. 
V roce 2008 bylo také zjištěno a zadokumentováno: 2603 vraků motorových vozidel a 6973 nepovolených skládek.

Ochrana dětí před zraněním a ohrožením infekčními chorobami
K ochraně dětí před zraněním a ohrožením infekčními chorobami byla v měsíci září realizována celoměstská akce „INJEKČNÍ STŘÍKAČKY – bez-
pečná a čistá pískoviště“, V této akci bylo strážníky zkontrolováno celkem 244 takových míst a bylo nalezeno 142 použitých injekčních stříkaček
a 111 jehel.

Druh přestupku Počet přestupků

nezaplacených poplatků za chované psy 73

neoznačení psa 83

nepřihlášení se do evidence chovatelů psů 181

Druh přestupku Počet přestupků

znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení anebo zanedbání povinnosti
úklidu veřejného prostranství

21 687

přestupky proti pořádku v územní samosprávě 16 379

neoprávněné zábory veřejného prostranství 11 267

přestupky žebrajících osob 2217

BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Hledané osoby, pohřešovaní, podezřelí a pachatelé trestných činů
V rámci dalších vykonávaných aktivit, souvisejících s problematikou veřejného pořádku, bylo strážníky v průběhu výkonu služby za daný rok
kontrolováno celkem 544 055 osob.

V 675 případech bylo strážníky zajišťováno místo trestného činu do jeho převzetí Policií ČR. 

Kriminalita
Trestná činnost celkem: 
83 125, počet trestních činů na 10 tis. obyvatel 686, objasněno trestných činů 15 193, stíháno 14 013 osob, objasněnost tr. činů v % 18,3. Ve
zkráceném přípravném řízení bylo stíháno 4684 osob. Výše způsobených škod celkové kriminality dosáhla 11 997 237 000 Kč což představuje
ve srovnání s rokem 2007 nárůst o 4 746 439 000 Kč. 

Škody způsobené trestnou činností
Výše způsobených škod celkovou kriminalitou dosáhla 7 250 798 000 Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2006 pokles o 22,2 %. Výše za-
jištěných hodnot představuje částku 82 138 000 Kč a zaznamenala nárůst o částku 7 521 000 Kč.

Vybrané druhy kriminality a trestné činy
Násilná kriminalita
Zjištěno bylo celkem 2435 tr. činů, objasněno 1073. Vražd včetně jejich pokusů bylo spácháno 32, objasněno 28. Loupeže jsou svým počtem
dominantním trestným činem násilné kriminality. Jejich nápad se oproti roku 2007 snížil. Bylo zaznamenáno 1020 loupeží, objasněno bylo
259 skutků. Největší podíl stále mají „uliční“ loupeže, které v roce 2008 představují cca 61 % z celkového nápadu loupeží v Praze. Z celkového
počtu loupeží bylo 36 spácháno na finančních institucích, objasněno bylo 10. Po loupežích vykázaly nejvyšší nápad tr. činy úmyslné ublížení na
zdraví, kterých bylo spácháno 546, objasněno 282.

Majetková kriminalita
Nápad majetkové kriminality činil 64 391 tr. činů, počet objasněných tr. činů poklesl na 3970. Krádeží prostých bylo spácháno 50 674 a objasně-
no bylo 2673. V její vnitřní struktuře největší počet tr. činů připadá na krádeže věcí z aut, kapesní krádeže, krádeže motorových vozidel a krádeže
v jiných objektech. Krádeží věcí z motorových vozidel bylo spácháno 19 088, objasněno 488. Na území hlavního města se dlouhodobě jedná
o nejfrekventovanější tr. činnost (23,0 % z nápadu celkové kriminality). Odcizeno bylo 6196 dvoustopých motorových vozidel, z toho bylo objas-
něno 259. Krádeží vloupáním bylo spácháno 9171, objasněno 558. Krádeží vloupáním do bytů a rodinných domků bylo provedeno 2272, objas-
něno 220. 

Důvod zadržení, předvedení Počet

zjištění totožnosti 1123

hledány Policií ČR 589

důvodně podezřelých ze spáchání trestného činu 1016

BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Mravnostní trestná činnost
Bylo zjištěno 165 a objasněno 86 skutků. U trestných činů znásilnění bylo hlášeno 78 a objasněno 36 skutků. Nápad tr. činu pohlavního zneuží-
vání (celkem v závislosti, ostatní a komerční formy) zaznamenal mírný nárůst. Bylo evidováno 48 skutků, objasněno jich bylo 33. 

Drogová kriminalita
Trestných činů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů bylo zjištěno 633, objasněno jich bylo 536. Nápad skutků
šíření toxikománie činil 2, objasněn byl 1.

Hospodářská trestná činnost
Nápad trestných činů činil 6984 skutků, objasněno bylo 3591. Způsobené škody činí cca 2,9 mld. Kč, na škodě celkové kriminality se hospodář-
ská podílí 40,3 %.

Veřejný pořádek
Nápad trestných činů činil 7242 skutků, objasněno bylo 2939. Způsobené škody činí cca 7,9 mld. Kč, což je o 5,0 mld. Kč více než v roce 2007,
na škodě celkové kriminality se hospodářská podílí 65,5 %.
Nejpočetnějším tr. činem hospodářské kriminality zůstal tr. čin podvod (celkem v obchodním styku, pojistné a uvěrové podvody), u něhož byl
evidován nápad 2630 tr. činů, objasněno jich bylo 1564. Nápad tohoto tr. činu stagnoval a představuje 36,3 % celkové hospodářské tr. činnosti.
Škoda u tohoto tr. činu zaznamenala nárůst, dosáhla 1,9 mld. Kč (tj. cca +58 % hodnoty minulého roku).
Zpronevěr bylo zjištěno 802, objasněno 435. Druhým nejpočetněji zastoupeným tr. činem hospodářské trestné činnosti vedle podvodu je trestný
čin neoprávněného držení platební karty, kde je evidován nápad 1638 tr. činů, objasněno jich bylo 195. Padělání a pozměňování peněz – nápad
769 skutků, objasněno 39.

Prevence kriminality
Na celostátní úrovni se v roce 1997 hl. m. Praha zapojila do „Programu prevence kriminality na místní úrovni“ vyhlašovaného MV, který byl na-
hrazen v roce 2004 programem „PARTNERSTVÍ“. Tento program byl realizován na území hl. m. Prahy v letech 2004 – 2007. V současné době
je hl. m. Praha zapojeno do krajské úrovně prevence kriminality, dle nové Strategie prevence kriminality ČR na léta 2008 – 2011. Od roku 2008
zpracovává HLMP Krajský program prevence kriminality hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 1 – 22. 
V rámci krajského programu prevence kriminality vyhlašovaného MV se v roce 2008 zrealizovalo celkem 18 dílčích projektů, na které byla přidě-
lena státní účelová dotace ve výši 6 609 000 Kč. Spoluúčast hl. m. Prahy na těchto projektech byla 1 710 000 Kč. Z toho hl. m. Praha realizovalo
9 projektů s celkově vynaloženými náklady 5 085 000 Kč, MČ 8 projektů s celkově vynaloženými náklady ve výši 10 586 271 Kč. V rámci Progra-
mu prevence kriminality hl. m. Prahy bylo v roce 2008 zrealizováno celkem 72 projektů ve výši 27 464 008,60 Kč. 
Na realizaci projektů se podílely hl. m. Praha, MP hl. m. Prahy, Policie ČR – Správa hl. m. Prahy, Městské části Praha 1 – 22 a nestátní neziskové
organizace. Projekty byly zaměřeny na jednotlivé cílové rizikové skupiny, tj. předškolní mládež, školní mládež, senioři, zdravotně a tělesně posti-
žení spoluobčané, návštěvníci Prahy.

Na úrovni hl. m. Prahy je realizován Program prevence kriminality od roku 2000 a zároveň je v rozpočtu hl. m. Prahy pravidelně vyčleněna fi-
nanční částka, která pro rok 2008 činila celkem 10 280 000 Kč. V rámci Programu prevence kriminality hl. m. Prahy bylo v roce 2008 zrealizová-
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no celkem 43 projektů s dotací hl. m. Prahy ve výši 10 280 000 Kč. Na realizaci projektů se podílely hl. m. Praha, MP hl. m. Prahy, Policie ČR –
Správa hl. m. Prahy, Městské části Praha 1 - 22, nestátní neziskové organizace. 
Projekty byly zaměřeny na jednotlivé cílové rizikové skupiny, tj. předškolní mládež, školní mládež, senioři, zdravotně a tělesně postižení spoluob-
čané, návštěvníci Prahy.

V rámci preventivní činnosti probíhaly v roce 2008 následující aktivity:
Přednášková a besední činnost na všech úrovních školských zařízení i v nestátních zájmových sdružení pro všechny věkové kategorie – v přibli-
žném počtu 3000 přednášek.
Přednášky v rámci projektu Ajaxův zápisník – cca 1600 přednášek. 

Preventivní akce: 
Jezdíme s úsměvem, Zebra se za tebe nerozhlédne, Alkohol za volant nepatří a navazující akce Táto, alkohol za volant nepatří!, Bezpečně na sil-
nicích, Jízda pro život, Bambiriáda – jednalo se zpravidla o týdenní akce, kterých se zúčastňovali všichni policisté z prevence, v přibližném počtu
310 hodin, podíl na přípravě, nácviku a účast policistů na slavnostní přehlídce k 90. výročí vzniku Československa, příprava a účast na Dni
s pražskou policií, další preventivní akce v součinnosti s městskými částmi, nestátními organizacemi, školskými zařízeními (např. Bezpečná tři-
náctka, Koloběžky, Vypich 2008, Mendelánkování, Král silnic – pro handicapované řidiče apod.) – přibližně 60 akcí v průběhu roku. Letní aktivi-
ty – účast na 12 letních dětských táborech, dílčí akce s dopravními inspektoráty – zaměřené např. na zádržné systémy ve vozidlech, dodržování
pravidel v silničním provozu cyklistů i chodců – cca 25 akcí, dopravně preventivní aktivity ve spolupráci s autoškolami – 8 akcí, dopravně pre-
ventivní výchova na dopravních hřištích pro žáky ZŠ a MŠ – 35 akcí.

Přestupky
V roce 2008 bylo zjištěno (kromě Dopravního inspektorátu) 115 331 přestupků podle zákona č. 200/90 Sb. 
V blokovém řízení jich bylo řešeno 89 804 a vybraná částka představovala 54 876 401 Kč. V rámci objasňování bylo základními útvary oznáme-
no správním orgánům 9292 přestupků. Odloženo v důsledku nezjištění pachatele jich bylo 12 725.
Nejčastějšími byly přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dle § 22 předmětného zákona, kdy bylo zjištěno 72 024 přestupků
a z tohoto počtu jich bylo 69 606 řešeno na místě v blokovém řízení částkou 39 755 250 Kč. Přestupků proti majetku dle ust. § 50 zákona
č. 200/90 Sb. bylo zjištěno 22 875, oznámeno a předloženo k projednání 1978 a v 11 163 případech nebyl zjištěn pachatel. Ve veřejném pořádku
a občanském soužití dle ustanovení § 47 – 49 cit. zákona bylo evidováno 13 448 přestupků a v 8695 případech byl přestupek vyřízen uložením
blokové pokuty. V rámci boje proti alkoholismu a toxikománii bylo zjištěno 4739 přestupků. Tyto přestupky byly ve 3254 případech vyřešeny
v blokovém řízení a 1327 jich bylo oznámeno k projednání na městské části.

Veřejný pořádek
V oblasti veřejného pořádku se policisté správy v roce 2008 podíleli na zajištění celkem 360 sportovních, kulturních a společenských akcí. Z to-
hoto počtu policie zajišťovala 126 fotbalových utkání, 70 hokejových utkání a dále 164 společenských a kulturních akcí a shromáždění.
Dále se policisté správy podíleli na zajišťování klidu a veřejného pořádku při státních návštěvách významných politiků jiných zemí. Mezi nejvý-
znamnější patřila například návštěva předsedy vlády Polské republiky pana Donalda Tuska, předsedy vlády Chorvatské republiky pana Ivo Sana-
dera, generálního tajemníka NATO pana Japp de Hoop Scheffera, setkání ministrů vnitra Salzburské skupiny a návštěva předsedy Evropské ko-
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mise pana José Manuela Borrosa, setkání předsedů vlády Visegrádské skupiny a prezidenta Francouzské republiky a dále návštěva ministryně
zahraničních věcí USA dr. Condoleezzy Rice.V oblasti problematiky domácího násilí bylo základními útvary sepsáno celkem 117 úředních zázna-
mů o výjezdu k incidentu se znaky domácího násilí. Celkem bylo na území hlavního města Prahy ve vztahu k domácímu násilí vykázáno 27 osob.
Z uvedeného počtu se jednalo o 25 mužů a 2 ženy. Oproti roku 2007 došlo k poklesu počtu vykázání o 24. 

Jak bylo zjištěno z Intervenčního centra Praha, nastal nárůst tzv. nízkoprahových kontaktů, tedy případů, které nejsou oznamovány cestou poli-
cie, ale dojde ke kontaktu s pracovníky Intervenčního centra Praha, a případů, které mají znaky domácího násilí a jsou řešeny formou poradny.
Pokud v takových případech vyjdou najevo skutečnosti vedoucí k závěru, že se v konkrétním případě jedná o domácí násilí, jsou případy ozna-
movány jako podezření z domácího násilí na Policii ČR a jsou dále šetřeny.

Pátrání po osobách a pachatelé trestné činnosti
Pátrání po osobách
V roce 2008 bylo na území hlavního města Prahy jednotlivými odděleními pátrání při obvodních ředitelstvích Praha I - IV a 6. oddělením SKPV
aktivně pracováno s 5588 pátracími svazky. Bylo odvoláno pátrání z důvodů vypátrání pobytu, zadržení hledaných osob nebo pominuly důvody
pátrání celkem v 4311 případech. Stále zůstává otevřeno 1277 pátracích svazků po dalších osobách, které jsou evidovány z předchozích let. Sta-
tisticky tyto počty ukazují v roce 2008 nárůst aktivních záznamů v C-PATROS oproti roku 2007 o 1405 svazků.V hodnoceném období bylo přija-
to 113 oznámení o nálezu mrtvol nezjištěné totožnosti. Provedeným šetřením se podařilo identifikovat 88 osob. Po totožnosti 25 osob se v sou-
časné době pátrá. Dále bylo nalezeno 14 osob nezjištěné totožnosti, která byla u 13 osob dodatečně zjištěna.

Pachatelé trestné činnosti
Recidivisté spáchali 8686 tr. činů. Stíháno jich bylo 6665. Nejvíce se z hlediska jednotlivých druhů kriminality podíleli na krádežích vloupáním,
kde spáchali 564 skutků, krádeží prostých 2164 tr. činů, ostatní kriminalitě 1644, násilné kriminalitě 581 a zbývající kriminalitě 2018. Cizinci spá-
chali 2 582 tr. činů. Z jednotlivých druhů spáchali nejvíce trestných činů (802) u ostatní kriminality, zde se jedná především o trestný čin maření
výkonu úředního rozhodnutí – 596 skutků. U násilné kriminality jim bylo prokázáno 223 trestných činů. Spáchali 68 loupeží. Mládeží bylo spá-
cháno 531 tr. činů. Z toho dětmi bylo spácháno 185 tr. činů. 

Nejčastější výjezdy policie 
V roce 2008 přijala policie 326 636 volání na linku 158, na jejichž základě bylo provedeno 169 945 výjezdů policejních hlídek. Nejčastějšími vý-
jezdy jsou dopravní nehody, dále uliční kriminalita tj. vloupání do vozidel, krádeže, vloupání do objektů, fyzické napadení, požáry, úmrtí apod.

Dopravní nehodovost 
Na území hlavního města Prahy policisté zpracovali celkem 30 251 dopravních nehod, při kterých zemřelo 38 osob, 334 osob utrpělo těžká zra-
nění a 1941 osob bylo lehce zraněno. U řidičů bylo zjištěno v 661 případech požití alkoholu před jízdou. Tento počet byl o 63 osob nižší než v ro-
ce 2007.
Nejvíce dopravních nehod (zaviněných řidiči motorových vozidel) bylo zaviněno „nesprávným způsobem jízdy“ v 18 869 případech, „nedáním
přednosti“ bylo zaviněno 8709 nehod, „nepřiměřenou rychlostí“ 1764 nehod a „nesprávným předjížděním“ 142 nehod. Hmotná škoda činila
v roce 2008 cca 1437 mil. Kč, což je o 116 mil. méně než v roce 2007.
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POŽÁRNÍ OCHRANA

Požární bezpečnost hl. m. Prahy je zajišťována v rámci Plánu plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany a v sou-
ladu s požárním poplachovým plánem hl. m. Prahy, Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy ve spolupráci s jednotkami sborů dobrovol-
ných hasičů městských částí a hasičskými sbory podniků. Vzhledem k počtu událostí dochází k stále častějšímu nasazování jednotek Sboru
dobrovolných hasičů. V roce 2008 zasahovaly jednotky SDH u 404 zásahů. Z tohoto důvodu hl. m. Praha vyčleňuje každý rok nezbytné finanční
prostředky na vybavení těchto jednotek moderní požární technikou a ochrannými prostředky a zajištění potřebného zázemí pro tyto jednotky.
Jen v roce 2008 vyčlenilo hl. m. Praha ve svém rozpočtu finanční prostředky na činnost jednotek SDH ve výši 55 315 mil. Kč. Tímto opatřením
se jednotky svým vybavením a požární technikou stávají plně kompatibilní s profesionálními jednotkami hasičského záchranného sboru hl. m.
Prahy při společných zásazích a v případech většího výjezdu profesionálních jednotek zajišťují požární bezpečnost města na profesionálních ha-
sičských stanicích.
Nejrozsáhlejší nasazení sil a prostředků všech jednotek požární ochrany je vždy v souvislosti s živelnou pohromou. 

V roce 2008 zasahovaly jednotky PO na území hl. m. Prahy v 9655 případech různých typů událostí:

V roce 2007 zasahovaly jednotky PO na území hl. m. Prahy v 10 849 případech různých typů událostí: 
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Zásahy dle typu události

Typ události počet Uchráněno (tis. Kč)

Požár (P)

Požár 2469 1 885 213,00

Požár bez účasti JPO 38 12 000,00

Dopravní nehoda (DN)

Dopravní nehoda silniční 1152 0,00

Dopravní nehoda silniční hromadná 42 0,00

Dopravní nehoda železniční (vč. metra) 23 0,00

Dopravní nehoda letecká 1 0,00

Dopravní nehoda – ostatní 1 0,00

Živelní pohroma (ŽP)

Převažující povodeň, záplava, déšť 74 0,00

Převažující sníh, námrazy 0 0,00

Převažující větrná smršť 259 0,00

Sesuv půdy 0 0,00

Živelní pohroma – ostatní (např. zemětřesení) 0 0,00

Únik nebezpečné chemické látky (UNL)

Únik plynu/aerosolu 40 0,00

Únik kapaliny (mimo ropných produktů) 27 0,00

Únik ropných produktů 1225 0,00

Únik pevné látky 2 0,00

Únik nebezpečné chem. látky – ostatní (včetně jiné než chemické) 12 0,00

Technická havárie (TH)

Technická havárie 6 0,00

Technická pomoc 2969 0,00

Technologická pomoc 11 0,00

Ostatní pomoc 38 0,00

Radiační havárie a nehoda (RHN)

Radiační havárie a nehoda 0 0,00

Ostatní mimořádné události (OMU)

Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy, a jiné) 1 0,00

Planý poplach (PP)

Planý poplach 1266 0,00

Celkem 9655 1 897 213,00
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Počet požárů a přímé škody v jednotlivých odvětvích hospodářství

Požáry celkem S účastí jednotky Bez účasti jednotky

Přímé škody 1 438 875,50 1 188,00

Usmrceno 9 2

Usmrceno hasičů 0 0

Zraněno osob 106 0

Zraněno hasičů 20 0

Odvětví hospodářství počet požárů podíl v % přímá škoda v tis. Kč

Zemědělství 4 0,35 260,00

Lesnictví 8 0,31 3,00

Dobývání nerost. surovin 0 0,00 0,00

Zpracovatelský průmysl 14 1,4 9293,00

Výroba, rozvod el. a plynu 14 0,35 510,00

Stavebnictví 20 1,05 1426,00

Obchod, opravy zboží 23 1,05 265 257,00

Pohostinství, ubytování 58 1,86 10553,00

Doprava 246 8,89 90 336,00

Pošty, telekomunikace 3 0,08 507,00

Peněžnictví, pojišťovnictví 5 0,19 0,00

Služby pod., výzkum, real. 29 1,98 14 227,00

Veřej. správa, bezpečnost 5 0,16 360,00

Školství 10 0,27 455,00

Zdravotnictví, sociální 7 0,19 10 261,00

Ostatní veřejné a osobní 487 13,74 1 015 992,00

Soukromé domácnosti 236 8,69 20 602,00

Jiné a nezatříděno 1343 59,45 25,00

Celkem 2507 1 440 063,00
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Příčiny požárů 2008 Zdroj: HZS hl. m. Prahy

DOPRAVA

Základní údaje
Praha je průsečíkem významných tranzitních cest a na jejím území se koncentruje velké množství funkcí a aktivit nadregionálního významu.
Praha je napojena na 5 tras evropského systému (European Roads) – E 48, E 50, E 55, E 65, E 67. Do Prahy ústí 4 dálnice a 3 silnice pro moto-
rová vozidla. V železniční dopravě se postupně upravují tranzitní železniční koridory, a tím se zrychluje spojení Prahy s Německem (Berlín, Ham-
burk, Norimberk), s Rakouskem (Vídeň, Linec), s Polskem (Katovice, Varšava) a se Slovenskem (Bratislava, Žilina). Praha disponuje celkem 4
letišti a několika vzletovými a přistávacími plochami pro vrtulníky na letištích a v areálech nemocnic. Letiště Ruzyně je hlavním mezinárodním
i vnitrostátním leteckým uzlem České republiky. Vodní cestou Labe – Vltava je Praha spojena se Severním mořem (námořní přístav Hamburk). 

Městská hromadná doprava osob (MHD)
Metro: Základní přepravní síť MHD je složena ze 3 tras (A,B,C) s celkovou provozní délkou 59,4 km a 57 stanicemi. Bezbariérový přístup je mož-
ný do 35 stanic metra. Průměrná cestovní rychlost vlaků metra je 35,5 km/hod. Vozový park metra v roce 2008 (provozní celkem) čítá 576 vozů.
Podíl metra na počtu přepravených osob v roce 2008 dosáhl 47,69 % z celkového počtu přepravených cestujících. Délka trasy metra C je
22,425 km. V ranní špičce bylo průměrně vypravováno 88 souprav metra.

Tramvajová doprava: Koncem roku 2008 byla délka sítě 141,6 km. V provozu bylo 25 denních a 9 nočních tramvajových linek. Tramvajová do-
prava se na počtu přepravovaných osob podílela 28,51 %. Vozový park tramvajové dopravy v roce 2008 čítá 973 vozů. 18 vozů je historických. 
Dále bylo v roce 2008 zprovozněno prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Laurová do zastávky Radlická na území městské části Praha 5.

Autobusová doprava: Tvoří doplňkovou síť k metru a tramvajím, zajišťuje plošnou obsluhu některých území. Provozní délka sítě autobusové do-
pravy na území hlavního města je 690 km. Podíl autobusové dopravy na celkovém počtu přepravovaných osob v roce 2008 byl 23,80 %. Den-

Skupiny příčin požárů podíl v % Nejčetnější příčiny požárů podíl v %

1 technické závady 12,33 1 technické závady 10,41

2 nedbalost dospělých 9,79 2 úmyslné zapálení–nezjištěn 9,18

3 úmysl, děti, nemoc 9,58 3 kouření 4,35

4 mimořádné události 0,72 4 nedbalost, omyl, neznalost 1,44

5 samovznícení 0,28 5 používání otevřeného ohně 1,20

6 komíny 0,40 6 změny provozních parametrů 1,05

7 topidla 0,36 7 zanedbání bezpečnostních předpisů 0,44

8 výbuchy 0,08 8 topidla a komíny 0,56

9 manipulace s hořlavými látkami 0,04 9 svařování, řezání 0,48

10 neobjasněno, dosud v šetření 13,04 10 dopravní nehoda 0,52

11 dále nešetřeno 53,41 11 děti bez dozoru 0,27
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ních autobusových linek jezdících na území Prahy bylo v prosinci 2008 v provozu 163 a nočních linek bylo 13. Dále bylo v provozu 17 školních
linek a 2 linky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V ranní špičce bylo průměrně vypravováno 938 vozů.

Základní údaje o městské hromadné dopravě

Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. měl v roce 2008 11 553 zaměstnanců.

Cyklistická doprava: 
Podle posledního průzkumu cyklistické dopravy (ÚDI, TSK podzim 2008) využívá jízdní kolo jako dopravní prostředek na území hlavního města
Prahy 1,5 % obyvatel (0,4 % v zimním období, 2,6 % v letním období). Oproti roku 2002 (průzkum ÚDI) je to zvýšení o 375 %.
Cyklistická doprava začíná být v Praze vnímána jako regulérní a stále užívanější alternativa městské dopravy, v reakci na tento trend navýšila Pra-
ha od roku 2004 rozpočet určený na rozvoj cyklistické dopravy více než trojnásobně. Byla zřízena samostatná Komise Rady hlavního města Pra-
hy pro cyklistickou dopravu a rozšířen systém cyklotras. Stále více se prosazuje integrace cyklistické dopravy do hlavního dopravního prostoru
pomocí bezpečných řešení. V roce 2008 dosáhly prostředky investované do rozvoje cyklistické infrastruktury výše 60 mil. Kč. Řada akcí je budo-
vána s využitím financování z fondů EU, např.: stezka podél Vyšehradské skály, lávka na Císařský ostrov, podjezd Mánesova mostu na Klárově,
přemostění Vltavy jako součást okruhu v Lahovicích, využití opuštěných tratí ČD i vleček atd. 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy eviduje roce 2008 41 samostatných dokončených akcí. Za rok 2008 bylo postaveno a vyznačeno
18,14 km cyklostezek, 5,9 km cyklopruhů a 25,92 km cyklotras. V rámci údržby a oprav bylo realizováno 42 akcí.

V roce 2008 byly uvedeny do provozu tyto významné stezky:  
Malá Chuchle – Lahovice (financování z fondů UE) (1,14 km), Podolské nábřeží (0,80 km), Zličín – Sobín (1,50 km), Praha 11 (5,90 km), 
Modřany – Cholupice 
(0,90 km), Pelc Tyrolka – Kolčavka (2,90 km), Kačerov – Záběhlice (0,50 km), 
a Šeberov (1,20 km), Lannova, Praha 1 (0,30 km), Dolní Počernice (3,00 km). 
Celkem bylo v roce 2008 uvedeno do provozu 18,14 km cyklostezek.

Významným prvkem ochrany cyklistů v hlavním dopravním prostoru byly cyklopruhy:
Korunní (jednosměrka) (0,12 km), Vršovická (1,52 km), Pobřežní I. a II. etapa (1,20 km), Černý most (0,55 km), okolí metra Letňany (0,75 km),
Na Vrstvách (jednosměrka) (0,21 km), Vinohradská (0,80 km) a Pelc Tyrolka – Kolčavka (0,75 km). Celkem bylo v roce 2008 integrováno 
5, 90 km cyklopruhů.

Metro Tramvaje Autobusy Celkem

Provozní délka sítě (km) 59,4 141,6 690 890,7

Průměrná vzdálenost stanic a zastávek (m) 1094,44 540 649 –

Průměrná cestovní rychlost (km/h) 35,5 18,5 25,7 –

Ujeté vozokilometry na území Prahy za rok (tis.) 52 780 48 405 61 992 163 177

Přepravené osoby na území Prahy za rok (tis.) 596 893 356 834 297 884 1 251 611
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Dále byly realizovány tyto trasy: 
Malá Chuchle – Lahovice (3,72 km), Dolní Počernice – Xaverovský háj (2,25 km), Nám. Republiky – Štefánikův most (1,80 km), Cyklotrasy Pra-
ha 11 (3,45 km), Radotín – Řeporyje II. etapa (7,00 km), Šeberov (1,20 km), Záběhlice – Hostivařská přehrada (0,75 km), Staroměstské nám. –
Pohořelec (0,40 km), Staré Bohnice – Čimická (0,80 km), křiž. Burešova – Žernosecká (0,05 km), Přední Kopanina (0,50 km), Zličín – Sobín
(1,50 km), Svépravice – Horní Počernice (1,05 km), Nedvězí (1,30 km), Vyšehradský tunel (0,15 km). 
Celkem bylo v roce 2008 realizováno 25,92 km nových cyklotras. 

Významnou rekonstrukcí prošel i podjezd Hlávkova mostu. Šlo hlavně o zvýšení bezpečnosti cyklistů rozšířením průjezdu, výměna povrchů
a montáž osvětlení. 

Další akcí je akce Cyklostojany pro městské části a školy. Do konce 2008 bylo umístěno v I. etapě 150 ks stojanů. V roce 2009 se chystá dal-
ších 500 stojanů.

Možnosti přepravy kol
V Metru bylo od 1. 1. 2008 zvýšena možnost přepravy kol na maximálně dvě jízdní kola v každé poslední plošině (ve směru jízdy) každého vozu,
celkem až 10 kol na jednu soupravu. Před tím byla možnost jen 2 kola na soupravu.

V tramvajích byl od 1. 4. 2008 zaveden zkušební provoz přepravy jízdních kol, což umožní v lokalitách neobsluhovaných metrem překonání výra-
znějších výškových rozdílů bez větší námahy. Přeprava jízdních kol je možná pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra a to celotýdenně
v období 20:00 – 6:00 a v nepracovní dny po celých 24 hodin.

Jízdní kola mohou být přepravována pouze v místech určených pro přepravu kočárků (u krátkých vozů většinou na konci vozu, u článkových vo-
zidel na jedné či více vnitřních plošinách). Na každé takové plošině je možné přepravovat maximálně dvě jízdní kola. 

povolený úsek a směr linky (trvalý stav)

Anděl – Kotlářka – Sídliště Řepy 4, 9, 10, 58, 59

Dejvická – Červený Vrch – Divoká Šárka 20, 26, 51

Hradčanská – Vozovna Střešovice – Petřiny 1, 18, 56

Nádraží Holešovice – Trojská – Kobylisy – Sídliště Ďáblice 14, 17, 53

Nádraží Modřany – Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany 3, 17, 21, 52

Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Sídliště Ďáblice 10, 24, 25, 55

Palmovka – Ohrada – Spojovací 1

Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Sídliště Barrandov 12, 14, 20, 54
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Lodní doprava: 
Osobní lodní doprava po Vltavě má převážně rekreační charakter, provoz zajištuje jen několik společností, které se specializují na různé typy
okružních a vyhlídkových jízd po Praze s další nabídkou služeb (různé typy zábavních programů, občerstvení). K největším provozovatelům pa-
tří: Pražská paroplavební společnost, a.s., Evropská vodní doprava, s.r.o., Aquaviva Praha, s.r.o. a První všeobecná člunovací společnost, s.r.o.,
dále jsou provozovány historické lodě, motorové čluny a řada restauračních vyhlídkových lodí.

V roce 2008 byl od 1.8. zahájen provoz na dvou nových přívozech P4 (Dětský ostrov – Hollar) a P5 (Císařská louka – Jiráskovo náměstí). Nové
vltavské přívozy převezly v roce 2008 (za 3 měsíce provozu – srpen až říjen) celkem 75 tis. cestujících. V jednom dni v sezoně 2008 bylo nejvíce
přepraveno 1285 cestujících – na přívoze P4. Všechny přívozy přepravily za rok 2008 celkem 343 tis. cestujících. 
Pěti pražskými plavebními komorami (Modřany, Smíchov, Mánes, Štvanice, Podbaba) bylo za rok 2008 proplaveno 44 tis. lodí a 365 tis. tun
zboží. Tři pražské přístavy (Radotín, Smíchov, Holešovice) přepravily za rok 2008 celkem cca 99 tis. tun substrátů. 

Přívozy
Celkem je zprovozněno 5 přívozů přes Vltavu. Jedná se o přívozy: Sedlec – Zámky, V Podbabě – Podhoří, Lihovar – Dvorce – Žluté lázně, Dětský
ostrov – Národní divadlo – Hollar, Císařská louka – Jiráskovo náměstí. Na všech uvedených přívozech platí tarif PID. Jízdní kola jsou přepravo-
vána zdarma. Na přívozech neplatí SMS jízdenka, ani nepřestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu. 

Železniční doprava: 
Zajišťuje především přepravní vztahy mezi Prahou a ostatním územím osobními a dálkovými vlaky, technickou infrastrukturu přepravy zabezpe-
čuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty, provoz České dráhy, a.s.

Nejdůležitějších nádraží v Praze: Praha Hlavní nádraží, Praha Masarykovo nádraží, Praha - Smíchov, Praha - Vršovice, Praha - Libeň, Praha - Vy-
sočany, Praha - Holešovice. Na těchto nádražích bylo odbaveno za rok 2008 cca 38 mil. cestujících a cca 385 tisíc vlaků. 
V roce 2008 bylo zprovozněno Nové spojení (propojení klíčových pražských nádraží od východu). Dále probíhá rekonstrukce stanice Praha Hlav-
ní nádraží. 

Železniční doprava je významnou součástí PID. Do tohoto systému je plně zapojeno 8 z 10 železničních tratí zaústěných do Prahy. Délka želez-
ničních tratí na území hl. m. Prahy je 160 km, železničních stanic a zastávek je 43. Největších výkonů dosahuje železniční doprava na tratích Pra-
ha – Kolín a Praha – Beroun. Za rok 2008 dosáhl počet přepravených cestujících na území Prahy a na jízdní doklady PID výše cca 17,3 mil.
osob. V průměrný pracovní den překročí hranici hl. města ve vlacích zařazených do systému PID 67 tis. osob (v obou směrech). 

V roce 2007 bylo zavedeno označování příměstských vlakových spojů symboly S a vytvořeno železniční linkové schéma s 10 linkami S. Rostou-
cí poptávka a dobudování tunelů pod Vítkovem (Nové spojení) vedly v prosinci 2008 k nárůstu počtu S linek v Praze na 12 a k vytvoření tří no-
vých zrychlených linek označovaných písmenem R.
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Letecká doprava: 
Osobní i nákladní letecká doprava je v Praze provozována zejména na Letišti Praha Ruzyně (severozápadní okraj města). 
Ostatní tři letiště, situovaná na území Prahy a v jeho okolí, slouží většinou jiným, speciálním účelům. 
Celková roční kapacita dráhového systému Letiště Praha je přes 200 tis. pohybů letadel/rok. Pro odbavení cestujících jsou na letišti tři terminály
s celkovou kapacitou 15,5 mil. cestujících/rok, pro odbavení nákladů jsou k dispozici dva terminály, každý s kapacitou 100 tis. t/rok. V roce 2008
operovalo na Letišti Praha 50 dopravců, nabízejících možnost přepravy na více než 100 destinacích. 
Odbaveno bylo celkem 12 630,6 tis. cestujících, což tvoří 93,2 % z celkového objemu cestujících odbavených v roce 2008 na čtyřech hlavních
letištích České republiky s mezinárodním statutem (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary). 
V nákladní přepravě bylo v roce 2008 odbaveno 47 870,8 t nákladu. 

Pro cestující je spojení letiště s centrem Prahy zajištěno speciální autobusovou dopravou, linkou Aiport Express a dalšími autobusovými linkami
Pražské integrované dopravy. K dispozici je taxi doprava a řada půjčoven automobilů. Celkový počet odstavných a parkovacích stání, která jsou
v severní části areálu letiště, činil v roce 2008 téměř 5300 stání. V jižní části areálu je pro veřejnost určeno 121 parkovacích míst a další stání
jsou zde k dispozici zaměstnancům letiště a organizacím, které mají k letišti vztah.

Zdroj: TSK hl. m. Prahy a Odbor dopravy MHMP

DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ AGENDY

Ve věcech přenesené působnosti je odbor DSA MHMP nadřízen úřadům městských částí vykonávajícím státní správu v odvětví dopravně správ-
ních agend a podřízen Ministerstvu dopravy ČR.

Řidičské průkazy
V Praze bylo za rok 2008 odbaveno celkem 237 330 občanů v oddělení registru řidičů. V tomto čísle jsou zahrnuty úkony – podání žádostí
o změnu údajů anebo o výměnu řidičského průkazu v počtu 160 351 a 76 979 vystavených řidičských průkazů z důvodu ztráty, odcizení, poško-
zení nebo výměnou za řidičský průkaz starého typu, který podléhá povinné výměně ze zákona č. 361/2000.
Současně bylo k 31. 12. 2008 vydáno 21 192 průkazů profesní způsobilosti řidiče, 3288 digitálních karet řidiče a 7333 mezinárodních řidičských
průkazů. 
Registr řidičů MHMP za rok 2008 zapsal 94 981 závažných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za které bylo pražským
řidičům uloženo celkem 163 505 bodů. Za uvedené období dosáhlo hranici 12 bodů 957 řidičů, z tohoto počtu podalo 395 řidičů námitku proti
záznamu bodů, o kterých rozhodoval správní orgán odboru DSA MHMP.

Autoškoly
Oddělení zkušebních komisařů odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy sídlí na odloučeném pracovišti (Nad Vršovskou horou
88/4, Praha 10). V tomto prostoru je umístěna velká počítačová zkušebna. U objektu je vhodné parkoviště pro provádění závěrečných zkoušek.
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Hlavní pracovní náplní je organizace provádění zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění. Dále pak registrace výcvikových zařízení autoškol, prová-
dění zkoušek budoucích učitelů autoškol (žadatelů o Profesní osvědčení) a vedení evidence držitelů Profesních osvědčení. Pracovníci oddělení
provádí výkon státního odborného dozoru nad výcvikem v autoškolách v rámci platných právních předpisů.

V roce 2008 bylo registrováno celkem 214 výcvikových zařízení autoškol. K závěrečným zkouškám autoškoly přihlásily celkem 26 389 žadatelů
o řidičské oprávnění. Tito žadatelé vykonali celkem 86 548 dílčích zkoušek (zkouška z předpisů o provozu vozidel formou testu, zkouška z ovlá-
dání a údržby vozidla, zkouška z praktické jízdy), včetně opravných. Celková úspěšnost žadatelů u zkoušek je téměř 82%. U jednotlivých dílčích
zkoušek byli v roce 2008 nejúspěšnější žadatelé při skládání zkoušky z ovládání a údržby vozidla – cca 94%, u zkoušek z předpisů o provozu vo-
zidel formou testu bylo úspěšných cca 90% žadatelů a nejméně byli úspěšní žadatelé při skládání zkoušek z praktické jízdy – cca 83%. Celkově
však lze konstatovat, že v posledních letech se úroveň výcviku v pražských autoškolách výrazně zlepšila. Napomohla tomu jistě i modernizace
autoškol, zejména pak vozového parku, kterou prováděli provozovatelé autoškol v souvislosti se změnami právních předpisů.
Zkušební komise, složená z pracovníků oddělení, dále v roce 2008 vyzkoušela celkem 99 žadatelů o Profesní osvědčení (průkaz opravňující vy-
učovat v autoškole). U těchto zkoušek uspělo napoprvé pouze 37% žadatelů. 

Vozidla
K 31. 12. 2008 v hlavním městě Praze bylo evidováno celkem 976 674 provozovaných vozidel. Oproti předchozímu roku přibylo celkem
41 674 vozidel (nových anebo převedených z jiných registračních míst). Pokud se týká trvalého vyřazení vozidla z registru, tak k tomu došlo
v roce 2008 u 10 648 vozidel. Navíc k 31. 12. 2008 bylo dočasně vyřazeno 16 343 vozidel (stejný počet párů RZ je uložen v „depozitu“). 

V kategorii osobních (osobní, dodávka, mikrobus, kombi atd.) bylo evidováno provozovaných celkem 678 056 vozidel, v kategorii nákladních
bylo evidováno provozovaných 107 042 vozidel a v kategorii speciálních bylo evidováno 6328 prostředků. V kategorii motocyklů, skútrů a mo-
pedů bylo evidováno provozovaných celkem 71 101. Zbylá čísla jsou zahrnuta v souhrnu (autobusy, přívěsy návěsy, traktory apod.) – celkem
144 147 provozovaných.

V registru silničních vozidel (RSV) bylo za rok 2008 provedeno 657 872 úkonů.

Dovoz automobilů ze zahraničí
Odbavování žadatelů o schválení technické způsobilosti dovezeného vozidla a provedení technických změn je realizováno na 4 odloučených pra-
covištích odboru DSA MHMP. Administrativní úkony týkající se přestaveb, výroby jednotlivých vozidel, identifikátorů vozidel, obnov správního ří-
zení, úkony spojené s prověřováním dat v rámci Schengenského informačního systému jsou plněny na pracovištích v Praze 1, Jungmanno-
va 29/35.

Počty realizovaných úkonů v oddělení techniků jsou následující:

schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel 30 504

schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě 677

schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla 76

technické změny (spojovací zařízení, změna rozměru pneu, zápis hromadné přestavby,  apod.) 11 361
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Majitelem zařízení VO, pVO, SO, PMM, VVH, ZM je hlavní město Praha.
Správce zařízení je ELTODO - CITELUM, s.r.o.

ODPADY

Hlavní město Praha je původcem odpadů, tj. odpadů, které vznikají na území obce a mají původ v činnosti fyzických osob. Nakládání s komu-
nálními odpady zabezpečuje město v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Produkce ko-
munálního odpadu (od občanů) činila v roce 2008 392,4 kt. Jako původce odpadu provozuje Praha od r. 1998 celoplošný komplexní systém tří-
dění komunálního odpadu. 
Na konci roku 2008 bylo na území města cca 4200 separačních stanovišť (z toho 3153 veřejně přístupných a 1078 stanovišť umístěných v byt.
objektech). Všechna stanoviště mají nádobu pro sběr skla, papíru a plastů. U vybraných stanovišť je možnost třídění rozšířena ještě na nápojové
kartony (cca 2370 stanovišť) a čiré sklo (cca 656 stanovišť). 
Součástí systému je i 12 sběrných dvorů, kde občané mohou zdarma odkládat odpad (objemný, stavební, dřevěný, odpad z údržby zeleně, kovo-
vý, papír, sklo, plasty, nápojové kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu) a v rámci zpětného odběru vyřazená elektrozařízení.
Mimo tento systém je provozováno 6 sběrných dvorů jednotlivými městskými částmi. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou sbírány celkově na 24 stabilních sběrnách nebezpečného odpadu. 
Zároveň probíhá v Praze sběr nebezpečných složek komunálního odpadu mobilním sběrem. Praha zajišťuje svoz nepotřebných léčiv odevzda-
ných občany v lékárnách, tato služba je provozována u cca 280 lékáren.
Zbytkový komunální odpad je energeticky využíván ve spalovně komunálního odpadu v Praze Malešicích. Nevyužitelný zbytkový odpad je uklá-
dán na skládku komunálního odpadu v Praze Ďáblicích.

Stav zařízení 2007

veřejné osvětlení (VO) 129 705 ks

slavnostní osvětlení (SO) 2739 ks

zapínací místa (rozvaděče) VO a SO (ZM) 1581 ks

veřejné hodiny (VVH) 452 ks

věžní hodiny (VVH) 57 ks

přípojky městského mobiliáře (PMM) 938 ks

plynové osvětlení (pVO) * 309 ks

počet svítidel 139 897 ks

délka kabelového vedení 5730 km

svítivost VO –0,24%

svítivost SO –0,74%

roční spotřeba energie 62,3 GWh
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OVZDUŠÍ

Hlavní město Praha patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi nejvíce zatížené oblasti v České republice. Přestože v řadě sledovaných
parametrů je kvalita ovzduší v Praze zcela vyhovující, v několika parametrech jsou i nadále překračovány stanovené limitní hodnoty. Kvalita
ovzduší zůstává jedním z největších problémů životního prostředí Prahy. 

Kvalitativní ukazatele ovzduší jsou na území hl. m. Prahy dlouhodobě kontinuálně monitorovány, do pražského monitorovacího systému je mj.
zahrnuto 15 stanic celostátní sítě AIM (Automatický imisní monitoring). Provoz pěti z těchto stanic AIM je financován městem, které na tyto
účely vynakládá ročně cca 2,1 mil. Kč.
Dle mezinárodně platných kritérií patří území hl. m. Prahy mezi tzv. oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Podle údajů uveřejňovaných
každoročně ve Věstníku MŽP došlo v roce 2007 k překročení hodnoty imisního limitu pro dvacetičtyřhodinovou průměrnou koncentraci jemných
suspendovaných částic frakce PM10 na 48 % území města, přičemž v roce 2006 to bylo na 97,9 % území. U průměrných ročních koncentrací
PM10 došlo v roce 2007 k eliminaci překročení povolené limitní hodnoty. V roce 2006 byl tento parametr překročen na 4,1 % území města, 
v roce 2007 nebyl překročen nikde. I nadále dochází na části území k překračování imisního limitu roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého
(NO2), i zde však došlo k poklesu, a to z 13,7 % území v roce 2006 na 8,1 % území v roce 2007.
Nejpodstatnější příčinou zhoršené kvality ovzduší v Praze je, obdobně jako v jiných světových metropolích, především vysoká koncentrace auto-
mobilové dopravy v husté komunikační síti na relativně malé ploše.

VODA

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří jeho osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava je-
diný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celkem 381 km drobných vodních toků (z toho je ve správě hl. m. Prahy 224 km, dalšími
správci jsou: Povodí Vltavy, Povodí Labe a Zemědělská vodohospodářská správa). Na území Prahy se dále nachází 177 rybníků o celkové ploše
2011 ha. Z toho 57 je v majetku hl. m. Prahy, 37 v majetku městských částí a 83 rybníků – ostatní vlastníci. K nejvýznamnějším vodním dílům
patří VD Hostivař (34,9 ha), VD Džbán (12,6 ha), VD Jiviny (9 ha) a Velký Počernický rybník (19,6 ha). V Praze je 34 retenčních nádrží a suchých
poldrů, z toho 24 v majetku hl. m. Prahy o celkové ploše 295 ha.

Vodní toky a vodní plochy v roce 2008
Kvalita vody v potocích: celkem bylo hodnoceno 15 potoků (celková délka sledovaných potoků je 96 km) při ústí do Vltavy, z toho 3 hodnoceny
jako velmi znečištěná voda, 5 jako silně znečištěná a 7 jako znečištěná.
Údržba vodních toků a revitalizace potoků a vodních ploch v majetku HMP: celkové investice 115 mil. Kč, z fondů EU – OPPK hrazeno odbah-
nění VD Džbán, ostatní z rozpočtu HMP.
Vybrané realizované projekty v rámci dlouhodobého projektu „Obnova a revitalizace pražských vodních nádrží“: Revitalizace RN Chvalka,
Práčského rybníka a rybníka ve Slivenci.
Revitalizace vodních toků: revitalizace Košíkovského potoka.
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Zásobování pitnou vodou
Veřejná vodovodní síť v hl. m. Praze a k ní příslušející úpravny pitné vody jsou ve správě akciové společnosti Pražská vodohospodářská společ-
nost a. s., provozovatelem pražského vodovodního systému je akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace a. s., poměrně malý rozsah
veřejné vodovodní sítě provozují další provozovatelé, např. 1. Vodohospodářská společnost, spol. s r.o., AQUACONSULT, s.r.o., Pražská teplá-
renská, a.s., EKOSYSTEM s.r.o., VYKTERA spol. s r.o., Vodovody a kanalizace Beroun a.s., Letiště Praha a.s., Severočeské vodovody a kanaliza-
ce a.s.

Úpravny vod
Vodárna v Praze-Podolí nevyrobila v roce 2008 žádnou pitnou vodu. 

Vodárna v Káraném se nachází na soutoku Jizery s Labem a byla uvedena do provozu v r. 1914. Její max. kapacita je cca 1900 l.s -1 a je jedi-
nou ze 3 výroben pitné vody pro Prahu, jejíž část produkce je z podzemních zdrojů. Předností vody je její výborná kvalita, nevýhodou je závislost
na klimatických podmínkách a energetická náročnost čerpání vody do Prahy (délka jednoho ze 3 řádů je 23 km).
V roce 2008 bylo ve vodárně vyrobeno celkem 31 526 000 m3 pitné vody (v součtu ze zdrojů klasických a z umělé infiltrace (tj. 25 % z celkové
výroby vody), což je přibližně stejný podíl na celkové výrobě jako v předcházejících letech.

Vodárna Želivka je kapacitně nejvýznamnějším a nejmodernějším zdrojem pitné vody pro hl. m. Prahu a část středních Čech. Do provozu byla
uvedena v r. 1972 a její max. výkon je cca 7000 l.s -1 (z důvodů klesající spotřeby je však využíván na přibližně polovinu). K hlavním výhodám
vodárny patří relativní stálost kvality surové vody, značná kapacita zdroje a nízká energetická náročnost způsobu dopravy vody do Prahy. Celkem
zde bylo v roce 2008 upraveno 93 912 000 m3 pitné vody, což představuje 75 % z celkového objemu.

Distribuce vody na území hl. m. Prahy je vzhledem k složité konfigurací terénu technicky velmi náročná. Počet havárií na vodovodních řadech a
přípojkách bez armatur a ostatních v roce 2008 činil 2478. Kvalita vody je hodnocena dle platné legislativní úpravy v souladu s požadavky EU na
pitnou vodu dle vyhlášky MZ 252/2004 Sb,. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné
vody, která je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Výroba a užití pitné vody

Odpadní vody
Centrální kanalizační síť v hlavním městě Praze byla vybudována jako jednotná ke společnému odvádění splaškových i dešťových vod jedno-
tným trubním systémem. Nově budovaná sídliště na okrajích Prahy však mají kanalizační systém oddílný. Sídlištní splaškové sítě jsou napoje-
ny na kmenové stoky jednotné sítě a odváděny jsou převážně do Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále jen ÚČOV) na Císařském ostrově.

2007

Objem vyrobené pitné vody (mil. m3) 125,438

Počet obyvatel zásobených vodou z veř. vodovodů (tis. obyvatel) 1226,7

Ztráty vody ve vodovodních sítích (%) 21,1
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Kromě ÚČOV je na území hl. m. Prahy ještě 23 pobočných čistíren, které zpracovávají odpadní vody z okrajových částí hlavního města Prahy.
Na veřejnou síť zakončenou čistírnou odpadních vod je napojeno 1 211 500 obyvatel Prahy, což představuje okolo 99 % veškerého obyvatel-
stva. Přestože ÚČOV prošla intenzifikací, nevyhovuje zpřísňujícím se požadavkům na vypouštění zbytkového znečištění v odpadních vodách do
vod povrchových především v ukazatelích dusíku a fosforu. Proto vodoprávní úřad udělil povolení pro vypouštění odpadních vod do vod povr-
chových pouze do 31. 12. 2010. V roce 2008 bylo vyčištěno 114 455 tis. m3 odpadních vod na ÚČOV, celkem pak v Praze 121 102 tis. m3 od-
padních vod. 

Veřejná kanalizační síť v hlavním městě a k ní příslušející čistírny odpadních vod jsou ve správě akciové společnosti Pražská vodohospodářská
společnost a.s.. Provozovatelem je pak společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s., poměrně malou část provozují další provozovatelé jako je
1. vodohospodářská společnost s.r.o., BMTO GROUP, s.r.o., FRAMAKA s.r.o., Ing. Hugo Turza, VYKTERA spol. s r.o., CZ-Namar s.r.o., Letiště
Praha a.s., FRAMAKA spol. s r.o.

Vypouštěné odpadní vody (mil. m3)

Obyvatelé napojení na veřejnou kanalizaci (tis. obyvatel)

Významné akce ke snížení množství znečištění vypouštěného v odpadních vodách ukončené v roce 2008. 
V roce 2008 byly na ÚČOV Praha do provozu uvedeny vyhnívací nádrže kalu č. 5 a 6, poté co proběhla jejich rekonstrukce, dále byly na ÚČOV
Praha do provozu uvedeny čerpací stanice horního a spodního horizontu po provedení zakrytí těchto objektů.
Po provedení změny stavby ČOV Březiněves byla tato ČOV uvedena do provozu.
Na ÚČOV Praha byla zahájena instalace norných stěn a stíracího zařízení hladiny u starých dosazovacích nádrží SDN 1–8. Dále byla na ÚČOV za-
hájena úprava česlovny pro nakládku shrabků do velkoobjemových kontejnerů.

Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP

2008

Odpadní vody vypouštěné do vodních toků 125,438

Odpadní vody vypouštěné do veřejných kanalizací 75,495

z toho: čištěné na ČOV (bez srážkových vod) 75,495

Odpadní vody čištěné na ČOV (vč. srážkových vod) 120,007

2008

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 1211,5

z toho: napojených na veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV 1211,5
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CHRÁNĚNÁ PŘÍRODA

Na území hlavního města Prahy je zajištěna legislativní ochrana 88 maloplošných zvláště chráněných území, která jsou vyhlášena za přírodní
památku nebo přírodní rezervaci. Do těchto zvláště chráněných území je zahrnuto také 7 národních přírodních památek. Na území hlavního
města je zároveň zřízeno 11 přírodních parků. Současně je provedena registrace 22 významných krajinných prvků, zejména botanicky cenných.
171 stromů požívalo k 31. 12. 2008 ochranu jakožto stromy památné. Památné stromy jsou vyhlašovány jako jedinci, skupiny nebo stromořadí.
V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládním nařízením schváleno na území města 8 evropsky významných lokalit. 
Náklady hlavního města Prahy vynaložené v roce 2008 na údržbu a zakládání prvků územního systému ekologické stability krajiny a na péči 
o zvláště chráněná území a významné krajinné prvky činily 8 375 000 Kč.
Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP

LESY

Na území hlavního města Prahy leží 5,021 ha lesních pozemků (stav k 1. 1. 2009, zdroj: ČSÚ). Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny
do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích, v platném znění). V roce 2008 bylo nově zalesněno cca 12 ha zemědělské půdy.
Lesnatost na území Prahy je podprůměrná, činí cca 11 %, celorepublikový průměr je 33 %. 

Vlastnická struktura lesů:
• cca 2645 ha v majetku hl. m. Prahy a správě OOP MHMP
• cca 1700 ha v majetku státu a správě LS Mělník, LZ Konopiště a LS Nižbor

Zdroj: Odbor životního prostředí MHMP, URM HMP

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Zemědělská půda tvoří cca 41,3 % celkové výměry města (prosinec 2008). To představuje cca 15 311 ha zemědělské půdy mimo zastavěné
území, z toho cca 13 987 ha tvoří orná půda. Podíl půdy I. a II. třídy ochrany mimo zastavěné území činí 54,1 %.
Z hlediska územního plánu nedošlo za uplynulé období k výraznějším změnám rozlohy zemědělské půdy. V současné době se projednává kon-
cept nového územního plánu. Na jeho základě by mělo dojít kromě dalších záborů pro zastavitelné plochy i k významnému zvýšení podílu nelesní
zeleně a lesních porostů na úkor zemědělské půdy. Před schválením konceptu však nelze tyto bilance specifikovat.

Zdroj: ÚRM HMP
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STRATEGIE A ROZVOJ MĚSTA

Strategie pro Prahu
Praha buduje strategickou koncepci svého rozvoje již od poloviny devadesátých let. Pražský strategický plán je dohodou všech významných slo-
žek města – samosprávy, odborníků, podnikatelské sféry, neziskových organizací a občanů – o tom, čeho chce Praha v budoucnosti dosáhnout,
jaké jsou její priority a jak při řešení klíčových otázek rozvoje postupovat dál. Práce na strategické koncepci hlavního města jsou od počátku ve-
deny snahou o partnerský dialog mezi veřejnou a privátní sférou, mezi občany a jejich sdruženími, politiky, odborníky i státní správou. Jádrem
přípravy pražského strategického plánu se proto stala pracovní setkání (workshopy), z nichž každé bylo věnováno některému ze stěžejních témat
rozvoje Prahy.

Strategický plán hl. m. Prahy schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 25. května 2000 (usnesení ZHMP č. 19/03) napříč celým politickým spek-
trem pražské samosprávy.

Strategická koncepce Prahy se opírá o silné stránky města, především jeho výhodnou polohu v centru Evropy, unikátní a světově proslulý „ge-
nius loci“, intelektuální a kulturní tradice, mimořádné přírodní a urbánní hodnoty města, ekonomický a lidský potenciál, vyrovnanou sociální
strukturu a dobrou sociální stabilitu i atraktivitu jak pro zahraniční investory, tak i návštěvníky města. Z těchto hodnot strategická koncepce měs-
ta vychází, využívá je a rozvíjí. Strategický plán rovněž navrhuje řešení nejpalčivějších problémů města, zejména v oblasti dopravy, technické 
infrastruktury a životního prostředí.

Naplňování programu implementace strategického plánu v letech 2000 – 2006 bylo monitorováno a hodnoceno formou monitorovacích zpráv
projednávaných a schvalovaných Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Pražský strategický plán se stal důležitým nástrojem řízení města. K jeho záměrům a prioritám se přihlíželo při každoročním sestavování rozpoč-
tu města a programu investičních akcí. Stal se výchozím programovým dokumentem pro přípravu Jednotných programových dokumentů pro Cíl
2 a Cíl 3 regionu soudržnosti hl. m. Praha, na základě nichž město v letech 2004 – 2006 při realizaci vybraných programů a projektů využívalo fi-
nanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, i pro přípravu Operačních programů Praha – Konkurenceschopnost a Praha – Adapta-
bilita na období 2007 – 2013. Vůli naplňovat dlouhodobé záměry strategického plánu vyjádřila ve svém programovém prohlášení již třetí politic-
ká reprezentace hlavního města.

Koncem února 2004 pražské zastupitelstvo rozhodlo zahájit aktualizaci strategické koncepce města, a to na základě nových skutečností ovlivňu-
jících rozvoj Prahy, zejména vstup České republiky do Evropské unie, katastrofální povodně v roce 2002, globální zhoršení bezpečnostní situace
v důsledku nárůstu terorismu, nové trendy v územním rozvoji města a další. 
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Zohledněním těchto skutečností se zvýšil počet hlavních tematických okruhů z původních sedmi (včetně průřezového prosto-
rového rozvoje) na osm:
• Praha v nové Evropě
• Konkurenceschopnost
• Lidé v Praze
• Prostředí
• Infrastruktura
• Bezpečnost
• Správa a řízení
• Rozvoj území
Aktualizovaný strategický plán hl. m. Prahy byl podroben na základě zákona č. 100/2001 Sb. posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a ve-
řejné zdraví, včetně vlivů na evropsky významné lokality v soustavě NATURA 2000. Po veřejném projednání hodnocení SEA a obsáhlé diskusi ve
výborech ZHMP byl aktualizovaný strategický plán hl. m. Prahy 11. 12. 2008 schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Během první poloviny roku
2009 vyjde Strategický plán hl. m. Prahy v české a anglické jazykové verzi jako brožura určená široké veřejnosti. 

Aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy je dostupný na internetových adresách:

http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj/Rozvojove-projekty/Strategicky-plan
nebo
http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/strategicky_plan/asp_9_verze_16_12_08.pdf

V roce 2009 má být dokončen v souladu s požadavky UNESCO tzv. Management Plan pro historické jádro Prahy, který stanovuje režim vhodné-
ho využívání tohoto unikátního území při zajištění ochrany i rozvoje jeho památkových a kulturních hodnot.

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

Praha má v rámci české ekonomiky specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím produktu České republiky dosáhl
24,0 % v roce 2007. Vývoj HDP na 1 obyvatele regionu Praha vztažený k průměru 27 zemí Evropské unie dosáhl téměř 169 % v paritě kupní síly.
Převážná část pražské ekonomiky prošla restrukturalizací. Soukromý sektor se již adaptoval v nových podmínkách tržního hospodářství, ve velké
míře se prosazují zahraniční podnikatelské subjekty. Zpracovatelský průmysl se i v současné době opírá o některé tradiční obory (polygrafie, far-
macie, vybrané obory potravinářství, dopravní prostředky vč. letectví a komponenty pro automobilový průmysl). Svou pozici si rovněž udržely fir-
my výpočetní techniky, elektrotechniky, informačních a měřících zařízení. Podíl pražského průmyslu na celostátním objemu hrubé přidané hodnoty
činí kolem 8 %. V Praze se rovněž realizuje cca 1/4 všech hmotných investic v ČR.
Průmyslové podniky můžeme rámcově rozdělit na dvě skupiny. V první jsou firmy s přímou výrobou v Praze (např. Zentiva, Siemens, PAL, Prakab
pražská kabelovna, Barvy a laky, Pekárna Odkolek, Sitronics, Moeller Elektronika, Polovodiče, 2N Telekomunikace, Tesla Hloubětín a Karlín/Hosti-
vař, skupina polygrafických kapacit), i když výroba v některých z nich byla výrazně redukována a svá území pronajímají jiným firmám. Ve druhé
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skupině jsou firmy, které mají na území Prahy řídicí, distribuční nebo další obslužné složky, ale vlastní výrobní nebo provozní základna je zcela ne-
bo převážně mimo Prahu (např. Agropol, Alima, Agrofert, Honeywell, Nestlé, Unilever, Unipetrol), popř. i mimo ČR – příkladem je ČEZ. Význam-
nou 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 ev-
ropském kontinentu. Patří sem i celosvětově působící firmy Microsoft, Hewlett-Packard, IBM ČR, Unicorn, Fujitsu Siemens Computers, Logica
CMG, ČD-Telematika a další.
Praha disponuje 377,25 ha průmyslových ploch, 805,68 ha ploch pro smíšenou nerušící výrobu a služby a 332,12 ha ploch pro skladování a dis-
tribuci (v roce 2007). 
Tradiční průmyslová území jako Vysočany, Hloubětín, Karlín, Libeň, Smíchov a Holešovice výrazně změnily po roce 1989 svou funkci, z některých
se staly brownfields, jež jsou však předmětem zvýšeného investorského zájmu a postupně se transformují (mj. Rohanský ostrov). Tento vývoj se
týká i největšího území tohoto typu v Praze Malešicko-hostivařské průmyslové oblasti, která si však v části zachovává průmyslový charakter a část
slouží pro logistické areály. Dalším příkladem zásadní změny je projekt O2 Arény (dříve Sazka), který byl realizován na území bývalých průmyslo-
vých provozů ČKD Lokomotivka.
Mimořádným tempem rostou kapacity obchodu se zaměřením na velkoprodej a oborovou kompletaci obchodní sítě. Prosadily se obchodní řetěz-
ce převážně se zahraničním kapitálem; byla již realizována a připravují se další komerční centra, často s nadregionální působností (v Praze je 35 %
obchodní plochy velkých nákupních center ČR a jejich rozloha již překročila 600 tisíc m2). Významnou součástí ekonomické základny je cestovní
ruch (téměř 50 % celostátních výkonů cestovního ruchu je realizováno v Praze).
Zásadní změna ve struktuře obchodní sítě nastala koncem 90. let budováním prvních hypermarketů a nákupních center. Největší plošné velkoka-
pacitní nákupní centrum ve Zličíně je realizováno ve třech lokalitách – Metropole, Avion Shopping Park a Globus. Nákupní centrum TESCO s regi-
onálním dosahem vyrostlo v Letňanech spolu s dalšími obchodními plochami v Čakovicích. Další nákupní centrum vzniklo na Černém Mostě. Po-
stupně se rozrůstá o další velkoprodejny typu MAKRO, HORNBACH, SIKO. Vedle těchto nákupních center ve vnějším pásmu města vznikly později
uvnitř kompaktního města nákupní komplexy sektorového významu jako Palladium v Praze 1, na Smíchově Nový Smíchov, na Chodově Centrum
Chodov, nákupní centrum TESCO Eden ve Vršovicích, Fenix ve Vysočanech, Šestka v Ruzyni a nejnovější Arkády Pankrác. V návaznosti na potřebu
zásobování mimo jiné nových obchodních center se realizovala mimořádným tempem i výstavba logistických parků a velkoplošných skladových
kapacit. V Praze a nebližším okolí je situováno 1,2 mil. m2 moderních skladových prostor. K nejvýznamnějším na území Prahy patří areály Indu-
strie Park, Sever, WestPoint Distribution Park, Zličín Business Center a Business Park v Praze 10. 
Odvětví „komerčních služeb“ byla předmětem nejmarkantnějších změn. Významný podíl zaujímají služby v oblasti informačních a komunikačních
technologií, vývoje a instalace software, poradenství, propagace atd. Obdobně aktivní je trh nemovitostí a spolu s ním i hypoteční trh. K této sku-
pině komerčních služeb můžeme přiřadit i činnost subjektů z odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. Tento sektor se výrazně a rychle restrukturalizo-
val do podoby evropského standardu. Přeměna finančního sektoru se výrazně odrazila i v oblasti alokace a investiční výstavbě, v řadě případů
s dosti odlišnými trendy. Některé nové firmy (např. HVB Bank) vyhledávají prestižní adresy v centru, jiné se v rámci racionalizace stěhují do no-
vých objektů mimo centrum – Budějovická (Česká spořitelna-Erste Bank), Praha 13 (Komerční banka-Société Générale) nebo Radlická (ČSOB- 
-KBC Bank).

Praha zaujímá výjimečné postavení v oblasti výzkumu a vzdělávání. Sídlí zde téměř 3/4 ústavů Akademie věd ČR a dalších asi 300 firem a výzkum-
ných ústavů, které lze považovat za součást pražské vědecko-výzkumné základny. Působí zde 21 tisíc zaměstnanců výzkumu a vývoje a výdaje na
výzkum a vývoj uskutečněné v Praze (22,9 mld. Kč) představují 42,2 % celorepublikového objemu. V Praze sídlí naše největší univerzita (Univerzi-
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ta Karlova), dalších 7 veřejných a více než 20 soukromých vysokých škol. Jejich 130 tisíc studentů představuje významný potenciál kvalifikované
pracovní síly. Tyto skutečnosti jsou dobrým předpokladem dalšího rozvoje Prahy jako centra vzdělání, výzkumu a inovací.

Praha je největším regionálním trhem práce v České republice. Více než 830 tis. pracovníků překračuje 16 % celostátní zaměstnanosti. Součástí
tohoto počtu je přes 140 tis. dojíždějících a velmi rychle stoupající počet ekonomicky aktivních cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem.
Dojížďka do Prahy ze středních Čech se pohybuje již kolem 100 tis. osob, což činí 12 % z celkové pražské zaměstnanosti a potvrzuje to význam
pražského trhu práce pro uplatnění pracovních sil z okolního regionu.

Územní rozvoj
Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo 31. 5. 2007 Usnesením č. 7/1, že pořídí nový územní plán Prahy ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (sta-
vebního zákona) s termínem projednání návrhu do konce roku 2010. Následně Útvar rozvoje hl. m. Prahy vypracoval návrh zadání územního
plánu a 16. 7. 2007 bylo zahájeno jeho veřejné projednání. Zadání bylo schváleno dne 29. 5. 2008 usnesením ZHMP č. 17/43.
Pořízení územního plánu musí předcházet další dokumenty, a to v daném pořadí: v roce 2007 byly zpracovány a projednávány Územně analytic-
ké podklady pro kraj Hlavní město Praha. Územně analytické podklady hlavního města Prahy projednalo ZHMP dne 24. 1. 2009.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy dále zpracoval na základě zadání schváleného 29. 11. 2007 ZHMP Zásady územního rozvoje kraje (Hl. m. Prahy) včet-
ně vyhodnocení jejich vlivu na udržitelný rozvoj. V současné době jsou Zásady územního rozvoje Prahy s kladným stanoviskem MMR připraveny
k veřejnému projednání. 
Koncept územního plánu je ve smyslu Statutu hl. m. Prahy konzultován v rozpracovanosti s městskými částmi v průběhu měsíce února až dub-
na 2009. Vypsání veřejného projednání se předpokládá v září 2009. 

Rozvojové projekty
K nejvýznamnějším rozvojovým projektům, realizovaným v posledních letech v souladu se strategickou koncepcí polyfunkční decentralizované
městské struktury patří především nové obvodové centrum Smíchov s velkým podílem obchodu, administrativy a služeb. Jeho rozvoj ještě není
zcela ukončen, k roku 2007 bylo realizováno nákupní centrum Nový Smíchov o kapacitě 38 tis. m2 obchodních ploch a administrativní budovy
Zlatý Anděl a Anděl City o kapacitě téměř 45 tis. m2 podlažních ploch a několik hotelů. Dalším obvodovým centrem je náměstí OSN ve Vysoča-
nech s novou radnicí, kancelářskými plochami a nákupním centrem Fénix. Úspěšně byla realizována koncepce centra Prahy 13 kolem Sluneční-
ho náměstí s radnicí a komunitním centrem. Výrazným projektem je rovněž rozvojové území Rohanského ostrova s objekty Danube a Nile
 House. 

Pro další část tohoto území je vyhlášeno výběrové řízení na projekt urbanistického rozvoje, jehož součástí bude pronájem a následný prodej
městských parcel. Významným rozvojovým územím je také Pankrácká pláň s rekonstruovanou nejvyšší kancelářskou budovou City Tower o ka-
pacitě 42 tis. m2. Především v souvislosti s výškovými budovami na Pankráci pokračuje diskuse, která je součástí širšího posouzení možností
umístit výškové budovy na území města. Další nárůst kanceláří je realizován a dále rozvíjen v Karlíně, Holešovicích, Nových Butovicích apod.

Oblast bydlení: V období 2001 až 2007 bylo realizováno 38 681 bytů, v roce 2008 překročí počet dokončených bytů od r. 2001 objem 45 tisíc.
Dále jsou studijně ověřovány možnosti využití uvolněných drážních ploch pro novou zástavbu na některých lokalitách (Smíchov, nákladové ná-
draží Žižkov, Bubny) při zohlednění potřeb situování celoměstsky významných dopravních terminálů na uvolňovaných plochách (týká se zejména
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území nádraží Smíchov). Významným rozvojovým potenciálem do budoucna jsou transformační území a browfields bývalých nádraží v Holešo-
vicích-Bubnech, na Žižkově a v prostoru Bohdalce-Slatin, na bývalých průmyslových plochách ve Vysočanech, v Hloubětíně, Libni, Kunraticích,
Písnici, Modřanech a ve Zličíně.

Nákupní centra, kancelářské plochy: V roce 2007 byla dokončena realizace nákupního centra Palladium v historickém jádru města o kapacitě
36 tis. m2 obchodních ploch, Fashion Aréna ve Štěrboholech, v roce 2008 další projekty, z nichž nejvýznamnější Arkády Pankrác mají 45 tis. m2

a 140 obchodů, další budou dokončeny v roce 2009. V roce 2007 byla celková plocha nákupních center a zón cca 738 tis. m2, v roce 2008 pak na-
bídka těchto ploch vzrostla na 800 tis. m2. Podíl všech obchodních ploch na 1 obyvatele dosáhl 1,19 m2, čímž byly v předstihu naplněny předpokla-
dy územního plánu k roku 2010. Nárůst kancelářských ploch byl v Praze v roce 2007 celkem cca 222 tis. m2, z toho největší podíl je v Praze 4 a 11.
K nejvýznamnějším projektům kancelářských ploch patří stále se rozvíjející BB Centrum v Praze 4 – Michli s realizovanými 129 tis. m2, budova Ge-
mini na Pankráci s 34,5 tis. m2 podlažních ploch a rozestavěný komplex The Park v Praze 11 s 92 tis. m2 dosud realizovaných kancelářských ploch.
V Radlicích byla vybudována nová centrála ČSOB o kapacitě 37,7 tis. m2. V roce 2008 byl realizován největší roční přírůstek kancelářských ploch
v Praze, který činil 315 tis. m2. Celkový počet kancelářských ploch byl v roce 2008 cca 2 500 tis. m2.
V roce 2008 byla dokončena Národní technická knihovna v Praze 6 v komplexu vysokých škol. Po konfiguraci všech systémů a přestěhování
knihovního fondu bude knihovna v červnu otevřena v tzv. poloprovozu. Slavnostní start je plánován na 9. září 2009. S více než jedním a půl mili-
onem svazků se stane nejobsáhlejším pramenem technické literatury a publikací z oblasti aplikovaných přírodních a společenských věd v České
republice. Ve stádiu koncepčních podkladových územně plánovacích dokumentů je stále záměr na výstavbu Pražského výstaviště v Letňanech
o kapacitě cca 100 tis. m2 výstavních ploch.

Oblast skladování a logistiky: Na území Prahy je nejvýznamnějším projektem VGP Park v Horních Počernicích s celkovou kapacitou 50 tis. m2

realizovaných ploch do roku 2007, rozvoj území ještě není dokončen. S dalšími velkokapacitními skladovými areály se v Praze už nepočítá.

Rozvoj sportu a rekreačních aktivit: V roce 2008 byla dokončena výstavba fotbalového stadionu Slavia v Edenu. Stadion je nejmodernější aré-
nou svého druhu v České republice. Spojuje jednotlivé funkce – vedle fotbalového stadionu „anglického typu“ je zde komerční zóna včetně ob-
chodních a kancelářských ploch, restaurací, pobočky banky, hotel s cca 150 lůžky a podzemní a nadzemní garáže o kapacitě cca 1400 vozidel.
Ve stínu této velké akce existuje řada menších stavebních počinů, jako jsou rekonstrukce dětských, rekreačních a školních hřišť a lokálních spor-
tovních areálů, které dohromady spoluvytvářejí mozaiku sportovně-rekreačních příležitostí Prahy.
Praha také učinila významné kroky ohledně dostavby plaveckého areálu Šutka v Praze 8. Územní rozhodnutí na stavbu má být vydáno již v první
polovině roku 2009 a vzápětí bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Areál s novým padesátimetrovým bazénem by měl být dokon-
čen do konce roku 2010. Bude doplněn tobogány, tělocvičnou a saunami, skluzavkami, divokou řekou, brouzdalištěm, relaxačním zázemím, sa-
mozřejmě také restaurací a parkovištěm. Náklady na stavbu se odhadují na 350 milionů korun. V dalším plánu je vybudování sousedního ven-
kovního koupaliště se skokanským bazénem. 
Tradičním územím pro rekreaci Pražanů je Troja. Připravuje se dostavba areálu pražské zoologické zahrady, propojení s pražskou botanickou za-
hradou a Trojským zámkem do jednoho areálu volného času. S ohledem na složitost dopravního řešení a limitů území, které se nachází v zápla-
vové zóně, se pořizují územní plánovací podklady a dokumenty. Do budoucna se jako velmi perspektivní ukazuje projekt rekreační oblasti na
soutoku Vltavy a Berounky. V současné době zde začíná stavba silničního Pražského okruhu. Vzniku rekreačního území bude předcházet těžební
činnost – oblast je velkou zásobárnou štěrkopísků. Rovněž probíhá složitá územně plánovací příprava. Velký krok dopředu v přerodu dlouhodo-
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bě zanedbaného území téměř v centru Prahy v živou rekreační oblast učinila Praha na Maninách a Rohanském ostrově. Po vybudování protipo-
vodňové ochrany bylo území vyčištěno od navážek, náletové zeleně, černých skládek a marginálních provozů. Na konci roku 2008 bylo vydáno
územní rozhodnutí na terénní úpravy spočívající ve snížení úrovně terénu a vybudování dolního obtokového ramene Vltavy – tj. nového ostrova  
a parkových a krajinářských úprav, spočívajících v založení zelených ploch, cestního systému, veškeré technické infrastruktury, rekreačních
a dětských hřišť přírodního typu, padacího mostu a lávky na nový ostrov a objektu tzv. Křižíkovy jehly. 

Rozvoj v oblasti dopravy: Trvale značný objem finančních prostředků a velká pozornost jsou věnovány rozvojovým projektům v oblasti dopravy.
Praha rozvíjí síť metra. V roce 2008, kdy byla prodloužena linka C do stanice Letňany v severovýchodní části města, dosáhla síť pražského metra
délky 58,7 km. Pro další období se připravuje prodloužení linky A západním směrem z Dejvic do obytného souboru Petřiny a do prostoru Motola
(v blízkosti nemocnice nadměstského významu) a výstavba čtvrté linky D, která bude obsluhovat velké obytné čtvrti v jižním sektoru města (Krč,
Libuš, Lhotka) a jejímž prioritním úsekem je Pankrác – Nové Dvory, dalšími pak Nové Dvory – Písnice a Pankrác – Hlavní nádraží. Zprovozněním
nové tramvajové trati Laurová-Radlická (o délce zhruba 0,7 km, vybudované s podporou fondu ERDF v rámci Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost) dosáhla v roce 2008 síť tramvajových tratí v Praze délky téměř 142 km. Významné pro Prahu byly v posledních letech in-
vestice státu do železniční infrastruktury, především do výstavby Nového spojení (propojení klíčových pražských nádraží od východu), IV. tran-
zitního koridoru (směrem na České Budějovice a Rakousko) a přestavby Hlavního nádraží. Stát je také investorem Pražského okruhu – probíhají-
cí výstavba jeho jižní části Slivenec – dálnice D1 o délce cca 23 km má zásadní význam pro převedení kamionové dopravy z místních komunika-
cí - a výstavby nové rychlostní silnice R6 směrem na Karlovy Vary, jejíž úsek Praha – Pavlov dlouhý 10,5 km byl zprovozněn koncem roku 2008.
V pokročilé fázi realizace je úsek Vysočanské radiály od Pražského okruhu po Průmyslový polookruh, který pomůže dočasně nahradit chybějící
severovýchodní část Pražského okruhu a významně zklidní Chlumeckou ulici a přetíženou oblast Černého Mostu. Zprovoznění této komunikace
se předpokládá v roce 2009. Praha pokračuje ve výstavbě Městského okruhu v severozápadní části mezi Strahovským tunelem a Barrandov-
ským mostem. Jde o 6,4 km dlouhý, stavebně náročný komplex převážně tunelových staveb, jehož cílem je eliminovat dopady stále rostoucí
automobilové dopravy v ulicích města.

Oblasti energetiky: Pražští energetici do Vánoc 2008 zprovoznili kabelovod s vysokonapěťovým kabelem dlouhým téměř dva kilometry, který
propojil smíchovskou rozvodnu se sítí na pravém břehu Vltavy s rozvodnou Karlov. Nový tunel posílí dynamicky se rozvíjející Smíchov a zabrání
tak případnému nedostatku elektrické energie v této oblasti. Energetici ho zabezpečili i proti povodním.
Po dokončení kabelovodu bude následovat dostavba celé trasy kabelu 110 kV mezi transformovnami (TR) 110/22 kV Smíchov a Karlov – bude
dokončeno v r. 2009.
TR 110/22 kV Pankrác – výstavba bude dokončena v r. 2009, včetně propojení TR Pankrác s TR 110/22 kV Lhotka kabelem 110 kV.

Financováno z evropských fondů: V roce 2008 byla ukončena řada projektů financovaných ze strukturálních fondů v rámci jednotných progra-
mových dokumentů Prahy. K těmto projektům patří například dokončení první i druhé etapy výstavby komunikace Pobřežní III, podjezd komuni-
kace Chlumecká na Černém Mostě a rekonstrukce komunikace Vítkova v Praze 8. Dále byly dokončeny projekty rozvíjející sociální a technickou
infrastrukturu městských částí (např. vybudování kanalizační sítě v místní části Svépravice v MČ Praha 20 - Horní Počernice, vytvoření centra
pro komunitní aktivity a sociální služby JAHODA v MČ Praha 14), projekty na revitalizaci ploch a objektů (revitalizace Toulcova dvora v MČ Praha
15, vybudování parku Hrušov na revitalizovaném území v MČ Praha - Štěrboholy, revitalizace zámeckého areálu v MČ Praha - Dolní Počernice,
vybudování vyhlídky na soutok Vltavy a Berounky v oblasti ulice Nad Vinicí a Barunčina v MČ Praha 12, sportovní a volnočasový areál Freestyle
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Park Modřany v MČ Praha 12, rekultivace lokality Skála v Kolodějích v MČ Praha 21, revitalizace Kyjského rybníka v MČ Praha 14 a další) a rov-
něž projekty rozvíjející podnikatelské prostředí (vytvoření Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru v bývalém průmyslovém areálu v Pra-
ze 9, vznik Inovačního biomedicínského centra Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR v areálu výzkumných ústavů v Praze 4 – Krči,
zřízení informačního centra Akademie věd ČR pro inovace v Praze 1 a další).

Zdroj: Útvar rozvoje města HMP

VÝZNAMNÉ INVESTICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2008

Dokončené investice

0012 „Protipovodňové opatření na ochranu HMP“ za rok 2008 92,6 mil. Kč
Dostavba botanické zahrady (provozní budova, pěstební skleník, příjezdová komunikace vč. sítí) 142 mil. Kč 

Rozestavěné investice
0053 Vysočanská radiála 2 442 mil. Kč

MO SAT – PELC/TYROLKA
0065 MO SAT 2. stavba 4 300 mil. Kč
9515 MO Myslbekova – Prašný most 5 649 mil. Kč
0080 MO Prašný most – Špejchar 2 960 mil. Kč
0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka 15 110 mil. Kč

Připravované investice v úzké návaznosti na MO SAT – Pelc Tyrolka
0081 MO Pelc Tyrolka – Balabenka 5 600 mil. Kč
0094 MO Balabenka – Štěrboholská radiála 9 600 mil. Kč

Další připravované sítě hlavních komunikací:
8313 Libeňská spojka 6 000 mil. Kč
7553 Břevnovská radiála 12 200 mil. Kč
9567 Radlická radiála 12 000 mil. Kč
Prodloužení stoky A2 (splašková kanalizace v oblasti Pomořan) 777 mil. Kč

Připravované investice 1 333 mil. Kč
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ZAHRANIČNÍ VZTAHY

Partnerská města HMP 
HMP udržuje partnerské vztahy s městy na základě smluvním i bez něj, přičemž obě skupiny jsou rovnocenné. 
K podepisování smluv docházelo především v 1. polovině 90. let minulého století, v době konstituování nové zahraniční politiky města. Tato pra-
xe se však příliš neosvědčila, obecné texty deklarativního charakteru v převážné většině nebyly naplňovány konkrétní spoluprací, často vedly jen
k výměně oficiálních delegací bez jakéhokoli dalšího efektu.
Od 2. poloviny 90. let se proto Praha přidala k těm evropským hlavním městům, která neuzavírají texty obecného charakteru – patří k nim mj.
Vídeň, s níž má HMP dlouhodobě velice dobré vztahy, od praxe podepisování upustila rovněž města Paříž, Řím a další. Přednost je dávána spo-
lupráci na konkrétních projektech. Rada HMP v tomto smyslu přijala dosud platné usnesení. 

Partnerskými městy jsou (v abecedním pořadí): 
Bagdád, Berlín (www.berlin.de), Birmingham (www.birminghamn.gov.uk), Bratislava (www.bratislava.sk), region hlavní město Brusel (www.bru-
xelles.irisnet.be), Budapešť (www.budapest.hu), Hamburk (www.hamburg.de), Frankfurt nad Mohanem (www.frankfurt.de), Helsinky
(www.hel.fi), Chicago (www.ci.chi.il.us), Jeruzalém (www.jerusalem.muni.il), Kjóto (www.city.kyoto.jp), Lisabon (www.cm-lisboa.pt), Moskva
(www.mos.ru), Norimberk (www.nuernberg.de), Paříž (www.paris.fr), Phoenix (www.ci.phoenix.az.us), Riga (www.riga.lv), Rotterdam
(www.rotterdam.nl), Řím (www.comune.roma.it/was/wps/portal/pcr), Sankt Petěrburg (www.spb.gov.ru), Soul (http://english.seoul.go.kr),
 Taipei (www.taipei.gov.tw), Vídeň (www.wien.gv.at), Vilnius (www.vilnius.lt). HMP dále aktivně spolupracuje rovněž s městy Atény, Lucemburk,
Lublaň, Stockholm, Turín, Varšava, Peking a Šanghaj.

Návštěvy, delegace, mezinárodní spolupráce
HMP se prezentovalo na realitním veletrhu „MIPIM 2008“ v Cannes ve dnech 11. – 14. března 2008, a to již po třinácté. Realizaci a provoz stán-
ku zajišťoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Nosným tématem prezentace Prahy byl územní plán. Tento důležitý dokument město využívá již osm let,
nabyl účinnosti současně s přelomem třetího milénia a hned v prvopočátku si kladl za cíl chránit přednosti města dané jedinečnou polohou ve
vltavské kotlině, jednak bohatými přírodními a architektonickými prvky. Praha jako součást standardního evropského prostoru nabízí vedle kva-
litního bydlení, zajímavých pracovních příležitostí i nepřeberné množství kulturních a sportovních akcí pro volné chvíle.

Největší akcí v oblasti bilaterálních vztahů za sledované období, která zasahovala i do oblasti zahraniční prezentace HMP, byla Pražská divadelní
sezona v Sankt Petěrburgu, která se uskutečnila ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2008. Jednalo se o druhou část kulturní výměny mezi oběma partner-
skými městy a současně i největší projekt spolupráce za posledních 15 let. Slavnostního zahájení sezony se za HMP zúčastnila nám. primáto-
ra M. Reedová a za Sankt Petěrburg vicegubernátorka L. Kostkina. Akce se v Sankt Petěrburgu setkala s mimořádným ohlasem, což potvrdila
i ruská strana, všech pět představení bylo prakticky vyprodaných, měla i řadu pozitivních recenzí v tisku. Kulturní prezentace byla doprovázena
i podnikatelskou misí, za účasti zástupců obou měst bylo 28. 3. zahájeno česko-ruské ekonomické fórum. Velmi úspěšná byla i bilaterální jedná-
ní nám. Reedové, na nichž ruská strana opakovaně pozitivně hodnotila dosavadní spolupráci a potvrdila zájem o její rozvoj. 

Uskutečnily se Dny Prahy v Budapešti (květen), jejichž oficiálního zahájení se za HMP ujala náměstkyně primátora M. Reedová. Tato prezentace
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Prahy byla iniciována ze strany Českého centra v Budapešti a Velvyslanectví České republiky v Maďarsku na základě připravovaného koncertu
Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, který byl stěžejním kulturním pořadem v rámci Dnů Prahy v Budapešti.

Další významnou akcí, která v budoucnu nabízí možnost zajímavé a konkrétní spolupráce ve středoevropském regionu, byl podpis Memoranda
o spolupráci „Společné ozelenění měst“, které v Praze podepsali zástupci Berlína, Bratislavy, Norimberku, Vídně a HMP, které dalo ke vzniku
iniciativy podnět.

HMP bylo rovněž organizátorem týdenního studijního pobytu starostů pěti afghánských měst, kteří v červnu navštívili Prahu, aby se seznámili
se systémem správy měst, otázkami spojenými s rozvojem měst, ale i památkovou péčí či oblastí informatiky. Jejich návštěva se stala úspěšnou
předzvěstí rozvojové pomoci jako nové oblasti zahraniční politiky, k níž HMP směřuje (až dosud se HMP na podobných projektech jen spolupo-
dílelo).

Pokračovaly i programy dlouhodobé spolupráce s partnerskými městy, např. vzdělávací seminář v Berlíně, jehož se tentokrát účastnili zaměst-
nanci ZIO MHMP, či výměnný studentský program s Phoenixem – Youth Ambassadors Exchange Programme.

V oblasti výměny zkušeností z nejrůznějších oblastí života měst Prahu navštívili a se zástupci HMP i MHMP jednaly delegace ze Sofie, Mnicho-
va, Stockholmu, Vídně, Šanghaje a Haugho (Finsko).

Dále byla navázána spolupráce s časopisem Prague Leaders Magazine, kde se HMP může prezentovat v rozsahu šesti stran v každém jeho vy-
dání. Magazín publikuje rozhovory s významnými osobnostmi obchodní, politické, umělecké a kulturní sféry a přináší fotoreportáže z důležitých
společenských událostí. Tento dvouměsíčník je distribuován adresně v nákladu cca 20 000 ks osobám (včetně 1400 ks do EU institucí v Bruse-
lu) na nejvyšších rozhodovacích stupních – představitelům podnikatelské sféry, diplomatických a vládních úřadů či státní samosprávy.

HMP se rovněž stalo spolupořadatelem následujících akcí s mezinárodním aspektem:
Bienále Kafka – Borges/Buenos Aires – Prague, štafetového běhu Praha – Řím – Orvieto a česko-francouzské konference Železniční a hromadná
doprava.

Delegace HMP vedená náměstkyní primátora M. Reedovou se zúčastnila konference starostů v Soulu, jejímž tématem byl e-government. De-
legace se dále setkala se zástupci města Soulu, jednání se zaměřila na možnou spolupráci měst.

Vztahy HMP a hlavního města Lotyšska Rigy v oblasti životního prostředí jsou velmi intenzivní. V červenci 2008 se uskutečnilo již druhé setká-
ní radního pro životní prostředí města Rigy s delegací. Jednání byla zaměřená na oblast odpadového hospodářství a městské zeleně. 

Zahraniční vztahy HMP mají i sportovní stránku, v rámci které se uskutečnilo fotbalové zástupců partnerských měst HMP a Norimberku.

Na přelomu srpna a září 2008 navštívil HMP předseda poslanecké sněmovny Berlína Walter Momper, aby zde slavnostně zahájil výstavu Labe –
Elbe 2010, která byla připravena v rámci spolupráce mezi HMP a Hamburkem.
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Velkou událostí pro zahraniční vztahy HMP byla návštěva starosty Bagdádu pana Sabera Al-Issawiho s delegací v Praze. Starosta Bagdádu se
setkal s primátorem HMP a se zástupci důležitých českých obchodních společností.

Důležitou kulturní akcí v rámci partnerských vztahů s městem Norimberk byla výstava Napříč generacemi. Na výstavu navazovala konference,
která se zabývala historií vztahů mezi Prahou a Norimberkem.

V polovině září 2008 se v Budapešti uskutečnilo setkání ředitelů magistrátů měst Bratislavy, Budapešti, Lublaně, Prahy a Vídně.

Studenti Konzervatoře J. Ježka vystoupili na večeru k 90. výročí založení ČSR v Sankt Petěrburgu. Akce se konala pod záštitou
náměstkyně M. Reedové a ve spolupráci s GK ČR Sankt Petěrburg.

Výsledkem přijetí delegace politických a obchodních zástupců regionu Miami – Dade náměstkyní primátora Markétou Reedovou na Staro-
městské radnici a zájmu obou stran o navázání partnerské spolupráce je písemné prohlášení americké strany, které bylo přijato samosprávou re-
gionu Miami – Dade dne 30. listopadu 2008, o jednomyslném schválení záměru navázat partnerské a obchodní styky s hl. m. Prahou. Ze strany
HMP je nyní třeba učinit reciproční krok a navrhované partnerství projednat v Radě a Zastupitelstvu HMP. 

V prosinci se uskutečnila cesta náměstkyně Reedové do Berlína za účelem účasti na závěrečném koncertu festivalu českého umění a kultury
„Praha – Berlín". Letošní sedmý ročník festivalu, který probíhal pod záštitou primátorů obou měst předložil německé veřejnosti konfrontaci se
současnými tendencemi české divadelní, literární, hudební, filmové a výtvarné tvorby, byl významnou propagací českého umění a kultury.

V prosinci se v Obecním domě konal ples Vídeň tančí v Praze. Účastnil se jak primátor HMP, tak i primátor Vídně.

HMP se prezentovalo na realitním veletrhu „EXPO REAL 2008“ v Mnichově ve dnech 8. - 10. října 2008, a to v pravidelných intervalech již po
několikáté. Realizaci a provoz stánku jako tradičně zajišťoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy. 

Úspěšně pokračuje spolupráce s časopisem Prague Leaders Magazine, kde se HMP prezentuje v rozsahu šesti stran v každém jeho vydání.
Magazín publikuje rozhovory s významnými osobnostmi obchodní, politické, umělecké a kulturní sféry a přináší fotoreportáže z důležitých spo-
lečenských událostí. Tento dvouměsíčník je distribuován adresně v nákladu cca 20 000 ks osobám (včetně 1400 ks do EU institucí v Bruselu) na
nejvyšších rozhodovacích stupních – představitelům podnikatelské sféry, diplomatických a vládních úřadů či státní samosprávy.

Členství hlavního města Prahy v mezinárodních organizacích
V roce 2008 bylo plně obnoveno členství v Lize historických měst (LHC) a nově se připojila k iniciativě Institut pro evropské regiony (IRE). Dále
pokračovala restrukturalizace členství HMP v evropských a světových mezinárodních organizacích. Vedle utlumení aktivit v rámci např. OWHC
(Organization of World Heritage Cities) nebo POLIS (European Cities and Regions Networking for New Transport Solution) byl kladen důraz na
využití potenciálu členství HMP v rámci všech platforem EUROCITIES (především oblast životního prostředí a ekonomického rozvoje města). Pl-
ně bylo obnoveno členství hlavního města Prahy v Lize historických měst (LHC) a nově se připojila k iniciativě Institut pro evropské regiony
(IRE).
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V souvislosti s programem stáží zaměstnanců HMP zařazených do MHMP pokračuje projekt „Interfórum“, který předpokládá vytvoření stabilní
sítě zaměstnanců jednotlivých odborů MHMP, kteří mají na starosti komunikaci členství HMP v jednotlivých zahraničních tematických platfor-
mách. 

PRAŽSKÝ DŮM V BRUSELU
Zastoupení Prahy při EU zahájilo svou činnost v červnu roku 2002. Zastoupení sídlí v Pražském domě, který se nachází v „evropské čtvrti“ Bru-
selu v blízkosti všech nejvýznamnějších evropských institucí i řady zastoupení evropských regionů, celoevropských asociací a dalších institucí.

Poslání
Posláním Zastoupení Prahy je trvale zajišťovat povědomí o Praze a jejích zájmech mezi představiteli evropských institucí a dalších relevantní or-
ganizacích a přenášet oficiální i neoficiální informace o dění v EU a o odezvách na pražské zájmy a aktivity zpětně do Prahy jejímu politickému
vedení i administrativním přestavitelům. Vedle toho je jedním z cílů zkvalitnění komunikace o evropských otázkách a možnostech, které EU nabí-
zí směrem k dalším pražským institucím, sdružením a občanům města.
Významným úkolem pracovníků Zastoupení Prahy je trvalé budování kontaktů, tzv. networking, který je přirozenou součástí většiny aktivit Za-
stoupení. 

Činnost
Činnost Zastoupení Prahy je zaměřena na několik hlavních oblastí:
• monitorování dění v EU a reporting
• hájení a prezentace zájmů hlavního města Prahy
• reprezentování města v rámci různých pracovních uskupení, zájmových organizací
• propagace pražské kultury, umění, historie (pořádání kulturních akcí – výstavy, koncerty atd.)
• organizace konferencí, seminářů, společenských akcí
• agenda Výboru regionů

Vybrané nejdůležitější aktivity Pražského domu (chronologicky)
V březnu se Zastoupení Prahy zapojilo do akce „Otevřené dveře“ pořádané naším partnerským regionem Brusel. Hlavním smyslem akce bylo
přiblížit lidem historicky a architektonicky zajímavé budovy a informovat je o činnosti různých zastoupení, kulturních center atd. Pražský dům byl
otevřen široké veřejnosti, lidé si mohli prohlédnout reprezentační prostory a galerii (aktuálně s obrazy O. Kulhánka), získat informace o činnosti
Zastoupení, ale i informace o Praze, k dispozici byly informační a propagační materiály, projekce filmů o Praze a projekce fotografií z akcí, které
byly v Pražském domě pořádány. O prohlídku Pražského domu byl velký zájem, během dvou dnů navštívilo Pražský dům kolem 250 lidí, větši-
nou cizinců, a to jak z řad Belgičanů, tak i z ostatních zemí EU. V Pražském domě se natočily reportáže pro Český rozhlas i pro dvě belgické roz-
hlasové stanice. 
V dubnu se v Bruselu konal nultý ročník Českého reprezentačního bálu. Hlavním organizátorem akce bylo Stálé zastoupení ČR při EU, které při-
zvalo řadu dalších partnerů, mezi nimiž je i 13 českých krajů. Praha je jedním ze dvou hlavních partnerů bálu, na kterém potvrdilo účast několik
komisařů EU, další vrcholní představitelé evropských institucí a nejvyšší představitelé diplomatického sboru. Prahu na bál jela reprezentovat ná-
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městkyně primátora Markéta Reedová. Český bál by měl být příští rok oficiální zahajovací akcí českého předsednictví. Proto i letos na něj byla
upřena velká pozornost, zejména na perfektní organizační zvládnutí akce a na účast VIP hostů.
Dne 8. dubna Pražský dům uspořádal ve spolupráci s agenturou Arbor vitae societas výstavu k 50. výročí Expa 58 v Bruselu. Výstava v Praž-
ském domě měla naznačit hlavní ideu pražské výstavy, která se bude od 13. 5. do 21. 9. 2008 konat v GHMP v Praze pod názvem „Bruselský
sen – Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let“. V Pražském domě návštěvníci viděli zá-
znamy samotné československé prezentace na EXPO 58 – stavbu pavilonu a jeho náplň. Dalším tématem výstavy je „Jeden den v Českosloven-
sku“ – výběr z expozic, na jejichž řešení se podíleli přední výtvarní umělci a architekti. Představeny budou i tištěné textilní kupóny, které Česko-
slovensko úspěšně reprezentovaly na milánském trienále v roce 1960, a vybraná kolekce skla a porcelánu, kterou doplní reprodukce bruselských
realizací v architektuře a výstavnictví. Výstava byla zahájena náměstkyní primátora Prahy Marií Kousalíkovou a na slavnostní zahájení bylo při-
praveno vystoupení studentů jazzové sekce Konzervatoře Jaroslava Ježka. 
V květnu se v Pražském domě uskutečnilo setkání představitelů českých krajských zastoupení v Bruselu a představitelů jejich partnerských
krajů. Každý český kraj měl možnost pozvat si 2 – 3 nejvýznamnější partnery (partnerské regiony, města). Cílem akce bylo především obohatit
síť vzájemných kontaktů a setkat se s potenciálními partnery pro připravované projekty. Představitelé každého českého krajského zastoupení
měli možnost pozvat tři až čtyři své nejvýznamnější partnery. Pozvání Prahy přijali představitelé zastoupení Paříže (Ile-de-France), Londýna, Bu-
dapešti a Vídně. Pracovní ráz setkání byl posléze přeměněn na společenské setkání slavnostním zahájením výstavy litografií Františka Doubka,
které autor připravil speciálně pro toto setkání, a každý obraz zobrazoval některé z evropských měst. Za Prahu se kromě představitelů pražského
Zastoupení účastnili akce i radní hlavního města Prahy Jiří Janeček a Milan Pešák a starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský, kteří pobývali v Bru-
selu v rámci akce Dny Prahy 11, konané následující den.
6. květen byl v Pražském domě ve znamení městské části Praha 11, která pořádala svůj „Den Prahy 11 v Bruselu“. V rámci této akce byla při-
pravena odpolední prezentace Jižního Města, jeho historie, realizované i plánované projekty, akce, které jsou připravovány pro zkvalitnění života
obyvatel této městské části. V rámci workshopu se představili zástupci soukromého sektoru (Honeywell, KB, Top Hotel). Na workshop navázala
společenská část večera, výstava fotografií ze života v Praze 11 a vystoupení česko-belgické šansoniérky Jiřiny Nebesářové. Většina hostů byla
z řad představitelů evropských institucí a zastoupení dalších evropských regionů, potenciálních partnerů pro evropské projekty. Prahu 11 repre-
zentovali radní Jiří Janeček a Milan Pešák, starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský a několik členů zastupitelstva této městské části. 
17. června proběhl workshop pražské kongresové turistiky. Akce byla pořádána v Pražském domě ve spolupráci s Prague Convention Bureau
a Czech Tourismem v Pražském domě. Akce byla orientována na nejvýznamnější belgické kongresové touroperátory a probíhala ve formátu ně-
kolika paralelních kulatých stolů. Na akci navázala večerní vernisáž obrazů Marka Vašuta s názvem „fotObrazy Marka Vašuta“. Vernisáž byla za-
hájena úvodním slovem primátora Prahy Pavla Béma a koncertem jazzového tria Konzervatoře Jaroslava Ježka. 
18. června se konal koncert skupiny Wohnout, který se uskutečnil v zahradě Pražského domu také za účasti primátora HMP.
8. července proběhlo setkání na úrovni zástupců všech krajů ČR (platforma CzechReg) na téma přípravy workshopů pro „Dny českých regi-
onů“ ve Výboru regionů. Dílčí témata workshopů budou: Znalostní regiony a Lisabonská strategie, Konference na téma přeshraniční spolupráce,
TEN-T: směrem k soudržnosti prostřednictvím dopravní infrastruktury, Workshop cestovního ruchu a lázeňství, Budoucnost politiky soudržnosti.
Jako doprovodné akce se připravuje recepce po plenárním zasedání ve Výboru regionů a Soutěž uměleckých děl mladých umělců pod názvem
„Think twenty“ (mottem je 20 let v Evropě od pádu železné opony v očích dvacetiletých lidí). Soutěž umělecký děl je připravována ve spolupráci
s odborem školství, mládeže a tělovýchovy a krajské kolo soutěže se uskuteční pod záštitou náměstkyně Kousalíkové.
15. července se konalo setkání s budoucími předsedajícími pracovních skupin Rady v průběhu českého předsednictví (zástupci ministerstev
ČR), na téma přípravy a obsahu jednotlivých českých priorit a o možnostech spolupráce a případných výjezdních zasedáních v českých regionech.
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16. července se v Pražském domě na obnoveném setkání tzv. „Cercle Tcheque“ sešli zástupci českých institucí a agentur v Bruselu, europo-
slanci, zaměstnanci Evropské komise a české státní správy. Tématem byla vzájemná komunikace českých subjektů v rámci příprav na české
předsednictví v Radě EU. V průběhu setkání vystoupili v panelové diskusi europoslanec Jan Březina, Karel Ježek z Evropské komise, Ondřej Ka-
ras z Úřadu vlády ČR a Pavel Dobeš z Pražského domu. 
Ke 40. výročí srpnových událostí roku 1968 připravil Pražský dům ve spolupráci s Českým centrem výstavu fotografií a dokumentů zpracova-
ných Janem Kratochvílem v Praze. Rozsáhlá expozice pod názvem „Praha – srpen 1968“ byla vystavena pro veřejnost v prostorách radnice
v Lutychu, odkud byla začátkem září převezena do Pražského domu v Bruselu. V Pražském domě byla výstava otevřena pro veřejnost od 8. září
do 3. října. Slavnostní večer u příležitosti výstavy proběhl z důvodu srpnových dovolených až 23. září, výstavu zahájil předseda zahraničního vý-
boru a starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. 
7. října v souvislosti s 90. výročím vzniku Československé republiky připravilo Zastoupení Prahy ve spolupráci se společností Domus Pragen-
sis výstavu dobových fotografií „Zapomenutá Praha“. Šlo o unikátní výstavu fotografií pražských dominant, pamětihodností a výjevů z doby
vzniku republiky a jejich srovnání se soudobými snímky. Výstava byla zahájena primátorem Prahy P. Bémem.
Open days 2008 – největší akce evropských regionů. V letošním roce byla Praha poprvé lídrem konglomerátu, složeného z hlavních evropských
měst a regionů (Praha, Madrid, Paříž, Budapešť, Sofie, Nikósie, Amsterdam a Bratislava). Tento konglomerát uspořádal seminář na téma „Bu-
doucnost politiky soudržnosti po roce 2013“. Seminář úspěšně proběhl v prostorách Pražského domu dne 7. října za účasti zástupkyně gene-
rálního ředitele na DG Regio Katariny Mathernové, náměstkyně primátora Prahy Markéty Reedové, představitele francouzského předsednictví
Jeana-Sébastiena Lamontagne, slovenského europoslance Miroslava Mikolašika, vice-presidenta komise Výboru regionů COTER Petra Osvalda
a bulharského člena Výboru regionů Vladimira Kissiova. 
8. října podobně jako v roce 2007 se v týdnu Open days uskutečnila slavnostní recepce v Pražském domě, určená pro delegáty z českých kra-
jů, kteří přijeli do Bruselu na Open Days, za účasti hostů, zabývajících se regionální politikou (členové české delegace ve Výboru regionů, zástup-
ci Výboru regionů, relevantní diplomaté Stálého zastoupení ČR při EU a zástupci českého oddělení generálního ředitelství Evropské komise pro
regionální politiku). 
14. října proběhla ve spolupráci s Muzeem českého a slovenského exilu pod patronací poslanců EP Petra Duchoně a Hynka Fajmona a velvy-
slankyně Stálého zastoupení ČR při EU Mileny Vicenové unikátní výstava k 90. výročí české státnosti. Dokumenty a fotografie byly doplněny za-
tím nikdy nevystavovanými předměty (včetně osobních předmětů T. G. Masaryka). Akce se zúčastnila řada významných hostů, včetně velvyslan-
ců Stálého zastoupení Česka a Slovenska při EU Mileny Vicenové, Maroše Šefčoviče a desetičlenné delegace Konfederace politických vězňů. 
Dne 24. října zorganizoval Pražský dům bilaterální schůzku starosty MČ Praha 6 a předsedy ZV ZHMP Tomáše Chalupy se starostou MČ Uccle
a předsedou belgického senátu Armandem de Dekkerem. Výsledkem schůzky je možná užší spolupráce obou městských částí, zejména v oblasti
výměnných pobytů studentů základních škol, spolupráce v kulturní a sociální oblasti. Armand de Dekker přijal pozvání do Prahy, předběžně bylo
domluveno jaro 2009.
27. října se uskutečnila slavností recepce k 90. výročí vzniku Československa, která proběhla ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Belgii
a Zastoupením Prahy při EU v bruselském hotelu Sofitel. Účastníky recepce byli představitelé diplomatických kruhů a evropských institucí. 
12. listopadu proběhla v prostorách Pražského domu uvítací večeře pro účastníky konference Science Business na téma globalizace výzkumu
ve světě s cílem zviditelnit jak Pražský dům mezi předními zástupci firem orientovaných na výzkum (Microsoft) i zástupci Evropské komise (DG
Research), tak město Prahu jako centrum vzdělanosti, vědy a výzkumu a jako možnou destinaci pro výzkumně vědecké projekty do budoucna.
25. listopadu proběhla ve spolupráci s Prague Art & Antiques výstava České zdroje – současné české umění tří generací. Na výstavě byla před-
stavena díla současných českých výtvarníků, jmenovitě Jana Kubíčka, Karla Malicha, Tomáše Císařovského, Jiřího Davida, Jana Merty a dalších.
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29. listopadu se uskutečnilo divadelní představení Studia Ypsilon po názvem „Ivánku, kamaráde“. Představení bylo přivítáno obrovským zá-
jmem a přišla řada velmi pozitivních ohlasů. Akce byla připravena jako vánoční „dárek“ pro partnery Pražského domu a na představení se přišlo
podívat cca 200 lidí. 
2. prosince proběhlo setkání se členy výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, delegaci vedl předseda výboru
senátor Jan Hajda a obsahem setkání bylo seznámení senátorů s rolí Zastoupení krajů, jejich agendy a možnosti spolupráce.
3. prosince se zástupci Pražského domu účastnili oficiální prezentace priorit českého předsednictví v oblasti politiky soudržnosti. Priority před-
stavili zástupci ministerstva pro místní rozvoj. V kalendáři oficiálních akcí českého předsednictví pro oblast politiky soudržnosti je i Evropský
summit regionů a měst v Praze, dále výše zmíněný cyklus seminářů „Dny českých regionů“.
11. prosince se uskutečnil v bruselském kostele de Minimes tradiční Vánoční koncert, který byl připraven ve spolupráci s velvyslanectvím ČR
v Belgii a Českým centrem. Na koncertu se představil jeden z nejlepších českých houslistů Pavel Šporcl a mladí hudebníci z prestižní pražské
konzervatoře Jaroslava Ježka, kteří pro toto vystoupení obdrželi grant hl. m. Prahy. 
V průběhu II. pololetí byla dokončena koncepce a harmonogram všech připravovaných akcí Zastoupení Prahy v Bruselu pro průběh předsed-
nictví 2009 a řada z těchto akcí je již ve vyšším stádiu příprav. Mezi další prioritní úkoly patří příprava konference Galileo User Forum, která je
připravována s Ministerstvem dopravy ČR a souvisí s dlouhodobou strategií Prahy získat sídlo agentury Galileo, součinnost při přípravě rámco-
vé pozice Prahy ve vztahu k Politice soudržnosti po roce 2013.

VÝBOR REGIONŮ
Výbor regionů byl založen v roce 1994 Smlouvou o Evropské unii a je poradním orgánem složeným ze zástupců evropských regionálních a míst-
ních úřadů. Výbor regionů je třeba konzultovat před rozhodnutím EU v otázkách místní a regionální správy, jako je regionální politika, životní
prostředí, vzdělávání a doprava. Výbor má 344 členů. 
Počet zástupců z každého členského státu přibližně odráží počet jeho obyvatelstva a je následující: 

Členy výboru jsou volení politici působící v rámci obecních či regionálních úřadů, často představitelé regionálních správ. Jsou nominováni vlá-
dami EU, pracují ale politicky zcela nezávisle. Rada Evropské unie je jmenuje na funkční období čtyř let s možností jejich opětovného jmenování.
Musejí mít také mandát od úřadů, které zastupují, nebo jim musejí být politicky odpovědní. Výbor regionů jmenuje ze svých řad předsedu na
funkční období dvou let. Luc Van den Brande z Belgie byl zvolen předsedou v únoru 2008. 
Výbor regionů pořádá každý rok pět plenárních zasedání, v jejichž rámci je definována jeho obecná politika a jsou přijímána stanoviska. Členové
výboru jsou rozděleni do odborných „komisí", jejichž úkolem je připravovat plenární zasedání. Těchto komisí je celkem šest.
Zdroj: Odbor zahraničních vztahů MHMP

Francie, Itálie, Německo a Spojené království: 24 

Polsko a Španělsko: 21 

Rumunsko: 15 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Švédsko: 12 

Dánsko, Finsko, Irsko, Litva a Slovensko: 9

Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko: 7 

Kypr a Lucembursko: 6

Malta: 5
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