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Vážení čtenáři,

do ruky se vám dostává brožura Praha v číslech. Jedná se o útlou knížku, která se však za lé-
ta, po která ji vydáváme, stala velmi populární, a to díky tomu, že je doslova nabitá informa-
cemi, které vás jako občany zajímají: dozvíte se z ní důležitá fakta např. o infrastruktuře, bez-
pečnosti nebo významných investicích hlavního města Prahy. 

Čísla jsou totiž možná někdy fádní a nudná, ale poskytují nám cennou výpovědní hodnotu.
Jsou výpovědí o našem hlavním městě, o lidech, kteří v něm žijí, ale i o zábavě a práci. Tato
brožura tak poskytuje ucelený obraz toho, jak se v Praze žilo a žije. Nejedná se ale pouze 
o holé číslice – ty jsme doplnili komentáři pro lepší srozumitelnost a přehlednost. 

Výsledkem je tedy statistický drobnohled, který objektivně a zároveň elegantně prezentuje
danou skutečnost. Ačkoliv ekonomická krize není ještě zdaleka zažehnána, podařilo se nám
udržet rozpočet města v pozitivních ukazatelích.

                                                                                                                                         doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,
                                                                                                                                                     primátor hl. m. Prahy
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Praha je hlavním městem České republiky, 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. Hlavní město Praha 
je rozděleno na 57 městských částí. Počet obyvatel v Praze k 31.12. 2010 je 1 257 158.

Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v období 1. 1. 2010 – 13. 12. 2010 Zdroj: ČSÚ

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Na území hlavního města Prahy provedli živnostenské odbory v Praze 1–22 celkem 8 589 kontrol podnikatelských subjektů a za porušení práv-
ních předpisů uložily pokuty v celkové výši cca 5,1 mil. Kč. Kontroly byly zaměřeny především na dodržování živnostenského zákona, zákona
o ochraně spotřebitele a zákona o spotřebních daních, na kontrolu dodržování vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy, jako např. na dodržování nařízení
hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, dále na kontrolu zastaváren a prodejen s použitým zbožím, autovrakovišť, na kontrolu pobytu cizinců
a kontrolu cestovních kanceláří a agentur apod.

Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP se v roce 2010 zaměřil především na dodržování nařízení hl. m. Prahy č. 16/2005 HMP, kterým
se vydává tržní řád, ve znění pozdějších přepisů, nařízení hl. m. Prahy č. 26/2005 Sb. HMP, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přís-
tupných místech mimo provozovnu, na dodržování vyhlášky hl. m. Prahy č. 11/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vy-
stoupení nebo erotických služeb, a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování roz-
hlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly prováděny také v součinnosti s živnostenskými odbory Úřadů
městských částí v Praze, Policií ČR nebo Městskou policií HMP. V roce 2010 bylo provedeno 1 341 kontrol a „ohledání“ (místních šetření), vy-
hotoveno 303 protokolů o kontrole a na sankcích vč. nákladů řízení bylo uloženo 2 097,6 tis. Kč.

Počet narozených 14 792

Počet zemřelých              12 266

Počet přistěhovaných              33 461

Počet vystěhovaných              27 855

Počet sňatků                5 978

Počet rozvodů                3 524
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Statistické údaje ke dni 31. 12. 2010: Zdroj: ČSÚ

Počet evidovaných podnikatelských subjektů, tj. fyzických a právnických osob v hl. m. Praze ke dni 31. 12. 2010, představoval 18,7 % z celkového
počtu všech podnikatelů evidovaných v ČR a 17,9 % všech platných živnostenských oprávnění v ČR.

Počet podnikatelů – cizinců dle pohlaví 

Rozdělení živnostenských oprávnění dle druhu živnosti

Počet podnikatelů a ŽO – cizinců dle států a pohlaví v ČR – s nejvyšším počtem 

PRAHA celkový počet fyzické osoby právnické osoby cizinci
na 1 000 obyvatel bylo 

podnikatelů, ŽO

podnikatelé 418 789 300 402 118 387 23 894 333,88

živnostenská oprávnění 541 343 368 240 173 103 25 535 431,58

Region Podnikatelé – muži Podnikatelé – ženy Podnikatelé – celkem

Praha 16 174 7 720 23 894

PRAHA
ŽO – jen

koncesované
ŽO – jen volná

ŽO – jen
řemeslné

ŽO – jen vázané ŽO – celkem

Praha 20 040 373 421 98 317 49 565 541 343

Stát PODNIKATELÉ – MUŽI PODNIKATELÉ – ŽENY ŽO – MUŽI ŽO – ŽENY

Vietnam 22 656 10 508 26 081 11 977

Ukrajina 20 275 9 464 21 488 9 871

Slovensko 8 568 2 113 10 231 2 384

Moldavsko 1 293 467 1 353 483

Polsko 1 060 548 1 237 612

Německo 1 172 355 1 305 392

Rusko 684 755 778 863

Bulharsko 810 225 939 259

Spojené království 816 139 830 139

Spojené státy 542 199 555 208

Srbsko a Černá Hora 567 85 684 90

Itálie 450 48 509 50

Bělorusko 201 207 225 225

Rakousko 319 70 378 82
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V roce 2010 vzniklo v hl. m. Praze celkem nových 35 326 živností, z toho se jednalo nejvíce o živnosti:
25 811 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
1 709 Hostinská činnost
837 Silniční motorová doprava
766 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
677 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
533 Masérské, rekondiční a regenerační služby
472 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
348 Projektová činnost ve výstavbě
346 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
332 Zednictví
299 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness
254 Opravy silničních vozidel
245 Pedikúra, manikúra
205 Holičství, kadeřnictví
193 Truhlářství, podlahářství
188 Zámečnictví, nástrojářství
177 Kosmetické služby
140 Ostraha majetku a osob

Zdroj: Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP

Stát PODNIKATELÉ – MUŽI PODNIKATELÉ – ŽENY ŽO – MUŽI ŽO – ŽENY

Rumunsko 297 57 342 59

Makedonie 320 15 372 16

Arménie 228 100 288 111

Mongolsko 132 185 139 191

Francie 218 81 229 83

Chorvatsko 244 52 304 58

Bosna a Hercegovina 210 71 258 78

Kazachstán 132 134 156 144

Uzbekistán 202 25 205 25

Nizozemsko 169 36 180 37

Čína 123 67 138 76
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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
Prahy zajišťují jak samosprávné, tak zákony určené funkce státní správy. Hlavní město Praha je rozděleno na 22 správních jednotek. V čele hlavní-
ho města stojí volený primátor. Základním orgánem 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 útva-
ry. Pro zajišťování chodu města a služeb jeho obyvatelům a návštěvníkům Praha zřídila 90 organizací a podniků. Dalších téměř 400 organizací je
řízeno městskými částmi.
Celkový počet zaměstnanců Magistrátu hl. m. Prahy k 31. 12. 2010 byl 1 821. Ke stejnému datu bylo na mateřské a rodičovské dovolené
114 žen. 
V roce 2010 ukončilo pracovní poměr na MHMP 175 zaměstnanců. Průměrný plat na MHMP k 31. 12. 2010 byl 28 119 Kč.

Politická reprezentace
Zastupitelstvo hl. m. Prahy má ve volebním období 2010–2014 celkem 63 členů, z toho: 
16 dlouhodobě uvolněných a 48 neuvolněných členů ZHMP – celkový počet schválen na ustavujícím zasedání ZHMP dne 30. 11. 2010.

* Údaje po říjnových komunálních volbách

Zastoupení politických stran v Zastupitelstvu hlavního města Prahy: 
26 zastupitelů zvolených za TOP 09
20 zastupitelů zvolených za ODS
14 zastupitelů zvolených za ČSSD 
3 zastupitelé zvoleni za KSČM

Radu hlavního města Prahy tvoří:
1 primátor, 4 náměstci primátora a 6 členů Rady (ODS a ČSSD) – zvoleni na ustavujícím zasedání ZHMP dne 30. 11. 2010.

Zdroj: Oddělení volených orgánů MHMP, Personální oddělení MHMP

Období

Celkový počet
členů

Zastupitelstva 
hl. m. Prahy

z toho: Náklady za členy Zastupitelstva hl. m. Prahy za rok 2010 (údaje 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. ZHMP:

uvolnění čl.
ZHMP

neuvolnění
čl. ZHMP

1. 10. – do 15. 10. 2010 70 13 57 17 479 887 3 752 835 381 513

*2010 – od 16. 10. 2010 63 16 47
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Listy hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s vydavatelstvím TARDUS s.r.o. vydává Listy hlavního města Prahy v nákladu 600 tisíc výtisků
měsíčně. Počet výtisků je takový, aby se dostal do schránek všem občanům a institucím. Listy HMP se distribuují vždy v prvním týdnu měsíce,
obsahují informace o důležitých rozhodnutích Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy, informace o kulturních, společenských a sportovních
akcích. Součástí jsou i aktuální nabídky typů pro volný čas, čtenářské soutěže, kvízy, rady, rozhovory a reportáže, či tematicky zaměřené ko-
merční přílohy. Přinášejí důležitý informační servis od významných dodavatelských firem (PRE, PVK, TSK, Pražská plynárenská atd.). Listy HMP
pravidelně spolupracují s organizacemi, které řídí a provozuje město (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 10 870 bytů v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem. 

Regulované nájemné v hl. m. Praze
Novelou zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, bylo schváleno rozložení zvýšení nájemného propočtené na rok 2010 do tří let. Cílové hodnoty měsíčního nájemného pů-
vodně předpokládané pro období roku 2010 tak bude dosaženo až k 1. lednu 2012. Tato změna se dotkne všech krajských měst s výjimkou Ústí
nad Labem a Ostravy a dále měst a obcí ve Středočeském kraji.
Pokud se pronajímatel na změně nájemného s nájemcem nedohodne, může nájemné jednostranně zvýšit pouze jedenkrát ročně, a to počínaje
1. lednem daného roku (případně později). Je pouze na rozhodnutí pronajímatele, zda v daném období využije maximálního možného navýšení,
které mu zákon umožňuje, nebo zvýší nájemné o jinou (menší) částku. 

O zvyšování regulovaného nájemného dle dříve platných právních předpisů v bytech v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy
městským částem rozhodla Rada hl. m. Prahy svými usneseními č. 247 ze dne 27. 2. 2007 a č. 1 709 ze dne 24. 11. 2009. 

Nájemné bylo zvýšeno v období do roku 2010 v maximální výši, kterou umožnil zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Orientační výše nájemného v roce 2010:
Byty plné kvality – max. výše nájemného v roce 2010 činila 110,44 Kč/m2 (a to v lokalitě Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice), opakem je např.
lokalita Černý Most s 72,75 Kč/m2.
Nová výstavba
– zahájené byty: 2 878
– dokončené byty: 6 151

V roce 2010 nebyl prodán žádný byt v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem. 
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Hlavní město Praha nerealizovalo novou výstavbu.
Aktuální výstavba bytových domů je věcí soukromých developerských společností.

Zdroj: Bytový odbor MHMP, ÚRM

DĚTI A MLÁDEŽ

Mateřské školy a jesle
V hl. m. Praze je 335 mateřských škol všech zřizovatelů, které navštěvuje 35 239 dětí ve věku 3–6 let. Průměrný počet na třídu činí 24 dětí.
V tomto počtu jsou zahrnuty děti ve třídách se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou vyhláškou stanoveny maximální počty dětí, které
jsou výrazně nižší než v běžných třídách. 

Největším zřizovatelem MŠ jsou městské části. Z padesáti sedmi městských částí hlavního města Prahy jich zřizuje mateřské školy padesát. K 30. 9.
2010 se jednalo o 291 mateřských škol s právní formou příspěvková organizace. Celkový počet dětí v mateřských školách zřizovaných městskými
částmi k 30. 9. 2010 byl 32 629 dětí. Pět MŠ má internátní provoz. Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví v souladu s vyhláškou o předškol-
ním vzdělávání ředitel mateřské školy na období školního roku. Měsíční výše nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinves-
tičních nákladů. Ve školním roce 2010/11 se pohybuje v rozmezí 500–1 000 Kč měsíčně. Počet dětí v mateřských školách má stoupající tendenci.
Velký zájem rodičů o umístění dětí do MŠ řeší městské části dalším navyšováním kapacit mateřských škol v nastávajících letech. Dále v souladu se
školským zákonem většina mateřských škol získala od zřizovatele výjimku z počtu dětí. Maximální možný počet dětí v běžné třídě MŠ je tak 28 dětí.
Z celkového počtu mateřských škol je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami určeno 15 škol zřízených HMP a 1 škola zřízená MČ Praha 4.

Volný čas dětí a mládeže
Volnočasové aktivity jsou významným potenciálem výchovného i sebevýchovného působení, pomáhají dětem a mladým lidem při integraci do ži-
vota města a významně přispívají k oslabení důsledku negativních sociálních jevů. Proto hl. m. Praha dlouhodobě vytváří podmínky pro funkční
systém volnočasové nabídky obsahující zájmové vzdělávání a rekreační činnosti se všeobecným nebo odborným zaměřením. Nabídku zajišťuje 13
domů dětí a mládeže (DDM) zřizovaných hl. m. Prahou na 52 pracovištích, z toho ve 14 táborových základnách mimo město, 2 DDM zřizované
městskými částmi a více než 100 nestátních neziskových organizací (NNO) zaměřených na práci s dětmi a mládeží ve volném čase podporova-
ných hl. m. Prahou. Pravidelné činnosti v kroužcích, kurzech a oddílech v rámci nabídky DDM a NNO se v roce 2010 zúčastnilo cca 44 tisíc dětí
a mladých lidí do 26 let. Z toho více než 22 tisíc účastníků využilo nabídku pražských DDM. V průběhu roku 2010 zajistily DDM přes 14 700 akcí
a soutěží pro cca 340 tisíc účastníků do 26 let. V období letních prázdnin využilo společný projekt hl. m. Prahy a DDM „Léto pražských dětí“
s atraktivním programem více než 29 tisíc pražských dětí. V jeho rámci bylo realizováno 169 výjezdových pobytových a putovních táborů pro cca
5 400 dětí, 525 aktivit v rámci příměstských táborů pro cca 9 600 dětí, 461 akcí ve volnočasových klubech pro cca 4 900 účastníků do 26 let, 455
jednorázových akcí za účasti cca 3 100 dětí, byly otevřeny 4 venkovní víceúčelové areály při DDM s návštěvností cca 6 000 účastníků. Dalších cca
330 výjezdových táborů pro 4 500 dětí pořádaly NNO (Junák, ČSOP, Pionýr, YMCA, Kondor a řada dalších, především malých lokálních organiza-
cí). Mezi tradiční volnočasové akce celopražského významu pro širokou veřejnost s návštěvností od 300 do 1 000 účastníků patří „Parním vlakem
do Lhotky“ (pořádají pražské DDM), Rolničkové svátky písní (pořádá pěvecký sbor Rolnička), Pražské dny mladého tance (pořádají pražské DDM),
s návštěvností nad 6 000 účastníků „Parníkem do zoo“ a „Zastávka volný čas“ (pořádají pražské DDM), Bambiriáda (pořádá česká rada dětí a mlá-
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deže). V průběhu celého roku byly všemi DDM a 9 NNO zajištěny otevřené jednorázové aktivity pro neorganizovanou mládež formou nabídky 32
klubů pro mládež. DDM rovněž provozují 16 venkovních volnočasových areálů pro veřejnost včetně lanového centra na Libeňském ostrově.

K udržení a rozvoji zájmových a rekreačních činností ve volném čase přispívá i grantová podpora hl. m. Prahy. Jedná se o každoročně vypisova-
né grantové programy pro oblast volného času dětí a mládeže. V roce 2010 bylo formou grantů podpořeno 708 projektů od 131 žadatelů v cel-
kové výši 27,2 mil. Kč. 

Základní školy
V hl. m. Praze poskytuje základní vzdělávání 249 základních škol s 3 695 třídami, ve kterých se vzdělává 75 516 žáků. Průměrný počet žáků na
třídu je 20 žáků. V tomto počtu jsou zahrnuty i třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou vyhláškou stanoveny maximální
počty žáků, které jsou výrazně nižší než v běžných třídách. 
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. 2010 zřizovaly 196 základních škol celkem se 70 952 žáky.
Z celkového počtu základních škol je 32 škol, které zřizuje HMP, určeno pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro nadané žáky se
profilují dvě základní školy.

Všechny základní školy na území hlavního města Prahy vyučovaly podle vlastních školních vzdělávacích programů. Řada ZŠ pokračuje v realiza-
ci rozšířené výuky některých předmětů. Rovněž některé školy a třídy nadále vycházejí z waldorfské pedagogiky a pedagogiky montessori, jsou
využívány i rozsáhlejší projekty, např. projekt Začít spolu, Zdravá škola a Tvořivá škola.

Školní jídelny
Hl. m. Praha zřizuje ve svých školách 72 zařízení školního stravování (s vlastními REDIZO). V rámci toho je 56 jídelen a 25 školních jídelen – vý-
dejen (s vlastními IZO). Soukromí a církevní zřizovatelé provozují na území hl. m. Prahy 50 zařízení školního stravování (s vlastními REDIZO),
v rámci toho je 60 školních jídelen, 43 školních jídelen–výdejen a 7 školních jídelen–vývařoven (s vlastními IZO). Městské části zřizují celkem
423 zařízení školního stravování (s vlastními REDIZO), v rámci toho je 481 školních jídelen a 49 školních jídelen–výdejen (s vlastními IZO). Úp-
lata za školní stravování je daná výší finančního normativu, který představuje náklady na potraviny a určuje se v rámci rozpětí finančních limitů
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 24 048 žáků, nejpočetněji je
zastoupen hudební obor.

Střední a vyšší odborné školy
Střední vzdělání poskytuje na území hl. m. Prahy celkem 195 středních škol všech typů s 2 971 třídami a 64 219 žáky (denní a ostatní formy
vzdělávání). Hl. m. Praha zřizuje 107 středních škol s 1 986 třídami, které navštěvuje 47 612 žáků (denní a ostatní formy vzdělávání). V praž-
ských středních školách jsou zastoupeny téměř všechny skupiny oborů, v nichž lze dosáhnout střední vzdělání, střední vzdělání s výučním lis-
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tem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Nejpočetněji zastoupenou skupinou oborů středních škol (denní forma vzdělávání) je Obecná pří-
prava (gymnázia) s 24 070 žáky. Ve skupině oborů Ekonomika a administrativa studuje 6 237 žáků, Gastronomii, hotelnictví a turismus 6 093
žáků a Elektrotechniku, telekomunikace a výpočetní techniku 4 224 žáků (denní forma vzdělávání). V pražských středních školách se vzdělává
23,5 % žáků z jiných krajů, nejvíce ze Středočeského kraje. Do 1. ročníku k 1. 9. 2010 bylo přijato celkem 17 732 žáků (denní a ostatní formy
vzdělávání). Počet absolventů za školní rok 2009/2010 činil 14 580 (denní a ostatní formy vzdělávání). Vyšší odborné vzdělání v hl. m. Praze po-
skytuje celkem 38 vyšších odborných škol, z toho 16 zřizovaných hl. m. Prahou. Většina vyšších odborných 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 4 800 studentů. Do 1. ročníku bylo přijato 2 700 studentů (denní a ostatní formy vzdělávání).
Studium ukončilo 1 449 absolventů (denní a ostatní formy vzdělávání). Nejpočetněji zastoupenými skupinami oborů vyšších odborných škol
jsou skupiny Zdravotnictví, Pedagogika, 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, 3 mají soukromého zřizovatele. Celkem studuje na
konzervatořích 1 442 studentů (mimo MŠMT). Konzervatoře poskytují všeobecné vzdělání a vzdělání v uměleckých oborech hudba, tanec, zpěv
a hudebně dramatické umění. V konzervatořích zřízených hl. m. Prahou se vzdělává 1 041 žáků, do 1. ročníku bylo přijato 175 žáků (denní forma
vzdělávání). Studium úspěšně absolvovalo na konzervatořích zřízených hl. m. Prahou 143 žáků (denní forma vzdělávání). 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 8 veřejných vysokých škol, 24 soukromých vysokých škol a 1 státní vysoká
škola (Policejní akademie ČR).

Sport 
V hl. m. Praze se nachází 562 sportovišť, z toho je 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, Tesla Arena v Holešovicích, sportovní hala Podvinný mlýn, vod-
ní kanál v Troji, Synot Tip Arena v Edenu, plochodrážní stadion Markéta, skatepark a tenisové centrum Štvanice a další velká sportoviště, na kte-
rých se každoročně pořádají vrcholné mezinárodní 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 2010 poskytlo město investice ve výši 98 380
tis. Kč na rekonstrukce sportovních zařízení, z toho bylo 59 255 tis. Kč na rekonstrukce zařízení TJ, SK, 12 615 tis. Kč na rekonstrukce sportov-
ních areálů škol a školských zařízení hl. m. Prahy a 26 5100 tis. Kč na rekonstrukce hřišť a sportovišť jednotlivých městských částí. Kromě toho
vynaložila Praha na mimořádnou investiční podporu všech zmíněných subjektů 23 080 tis. Kč. V průběhu roku 2010 bylo celkem zrekonstruová-
no 162 sportovišť, celkově i částečně – 131 pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a 32 při školách nebo na veřejných plochách určených
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pro sport. Město finančně podpořilo např. rekonstrukci veřejného hřiště na sídlišti Prosek, rekonstrukci školního sportovního areálu ZŠ Praha 8,
Dolákova, rekonstrukci objektu šaten SK Union Vršovice, univerzální sportovní hřiště s pískovým povrchem TJ Tatran Střešovice, rekonstrukci
stropu sokolovny Na Balkáně TJ Sokol Žižkov II nebo rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště FK Dukla Praha.

Sportovní organizace 
K nejdůležitějším sportovním organizacím, které působí na území hl. m. Prahy a zastřešují činnost svých členských organizací, patří např.: Pražská
tělovýchovná unie, Česká asociace sport pro všechny, župy České obce sokolské, Orel, Svaz tělesně postižených, Asociace školních sportovních
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 finanční
podpoře formou daru bylo v roce 2010 schváleno 123 akcí s příspěvkem v celkové výši 32 740 tis. 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 2010 patřily
např. mezinárodní turnaj v házené Prague Handball Cup 2010, mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open 2010, seriál městských běhů 
Prague International Marathon 2010, mezinárodní atletický mítink Memoriál J. Odložila 2010, veslařský závod Primátorky 2010 či Speedway
Grand Prix 2010 – závody na ploché dráze.

Zdroj: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, web MŠMT

ZDRAVOTNICTVÍ

I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči

Zřízená hlavním městem Prahou

Zřízená městskou částí

název počet lůžek obor

Městská nemocnice následné péče, Praha 9 – Vysočany 152 následná péče – ošetřovatelská 

název počet lůžek obor

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

Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace 94 následná péče – léčebná ošetřovatelská a rehabilitační péče

Gerontologické centrum, příspěvková organizace 41 následná péče v geriatrii – LDN

Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěvková organizace 109 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 vnitřní lékařství, následná péče – ošetřovatelská lůžka 

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

Mediterra s.r.o. 181 následná péče – léčebná RHB (142); OCHRIP (19); ortopedie
(20), JIP (3)

Interna CO spol. s.r.o. 94 následná péče – LDN

Hospic Štrasburk, občanské sdružení 25 následná péče – onkologie

Poliklinika Prosek a.s 22 následná lůžková péče – ošetřovatelská 

Kardiologie Na Bulovce s.r.o. 34 kardiologie

Clinicum a.s. 152 interní lékařství (56), chirurgie (39), ARO (5); následná péče (52)

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

Gyncentrum s.r.o. 34 gynekologie a porodnictví

Iscare I.V.F., a.s. 32 chirurgie, gynekologie a porodnictví, 3 JIP, plastická chirurgie

MUDr. Schütz Ota 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 237 vnitřní lékařství (94), chirurgie (58), FBLR (36), ARO (5),

psychiatrie (14), ošetřovat. lůžka (25)

Domov svatého Karla Boromejského, církevní organizace 60 následná péče – LDN

Dopravní zdravotnictví a.s. 42 LDN

Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o. 14 ortopedie, traumatologie

MUDr. Singerová Helena 4 plastická chirurgie

MSCARE s.r.o. 42 LDN 
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III. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující jednodenní lůžkovou péči – stacionáře

název počet lůžek obor

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

Dialcorp s.r.o. hemodialýza

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

Palas Athéna s.r.o. 13 chirurgie

Sananim, občanské sdružení psychiatrie

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

MUDr. Singerová Helena 10 plastická chirurgie

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

MUDr. Schütz Ota 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

QUINTA–ANALYTICA s.r.o. 36 jednodenní a plánovaná lůžková péče 
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IV. Zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči – zřízená státem

V. Další státní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči 

název počet lůžek

Praha 2

Ústav hematologie a krevní transfuze 35

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze *údaj ÚZIS: 1 603

Revmatologický ústav *údaj ÚZIS: 54

Praha 4

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou *údaj ÚZIS: 1 049

Institut klinické a experimentální medicíny *údaj ÚZIS: 312

Ústav pro péči o matku a dítě *údaj ÚZIS: 257

Praha 5

Fakultní nemocnice Motol *údaj ÚZIS: 1 975

Praha 8

Psychiatrické centrum Praha 51

Fakultní nemocnice na Bulovce *údaj ÚZIS: 1 121

Psychiatrická léčebna Bohnice *údaj ÚZIS: 1 358

Praha 10

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady *údaj ÚZIS: 1 129

název počet lůžek

Nemocnice vězeňské služby ČR *údaj ÚZIS: 111

Ústav leteckého zdravotnictví

Ústřední vojenská nemocnice Praha *údaj ÚZIS: 710

Nemocnice Na Homolce *údaj ÚZIS: 357
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Ambulantní služby 

Zdroj: Odbor zdravotní péče MHMP

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.

Rozdělení finančních prostředků v rámci grantového řízení HMP a státní dotace v roce 2009

Organizace Dotace MPSV /v Kč/ Granty HMP /v Kč/

Nezisková organizace – občanská sdružení 212 517 250 51 717 500

Nezisková organizace – církevní 69 793 000 10 307 000

Nezisková organizace – o.p.s. 21 309 000 4 040 000

Neziskové organizace – celkem 303 619 250 66 064 500

PO odboru SOC MHMP 170 299 000 200 000

PO MČ 59 073 000 659 000

Zdravotní organizace 3 032 000 100 000

Fyzické osoby 480 000 110 000

Celkem 536 503 250 67 133 500

Ambulantní služby – nestátní zdravotnická zařízení

Počet zařízení Počet lékařů

Ordinace praktických lékařů 705 725

Ordinace dětských lékařů 303 310

Ordinace zubních lékařů 1 061 1 065

Ordinace gynekologie a porodnictví 284 293

Ordinace specialistů 2 642 2 750
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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 4 500,0 15 500,0

Domov pro seniory Chodov senioři 260 9 360,0 16 500,0

Domov pro seniory Krč senioři 195 0 12 400,0

Domov pro seniory Elišky Purkyňové senioři 255 30 348,0 17 000,0

Domov pro seniory Ďáblice senioři 162 2 635,0 17 000,0

Domov pro seniory Kobylisy senioři, senioři s Alzheimerovou chorobou a s ostatními
typy demencí 211 500,0 16 800,0

Domov pro seniory Malešice senioři 218 4 900,0 19 100,0

Domov pro seniory Zahradní Město senioři 269 30 000,0 27 000,0

Domov pro seniory Hortenzie senioři 65 391,0 8 500,0

Domov pro seniory Dobřichovice senioři 56 500,0 7 500,0

Domov pro seniory Heřmanův Městec senioři 165 1 000,0 16 200,0

Domov pro seniory Pyšely senioři 60 0 9 500,0

CELKEM 2 166 84 134,0 183 000,0
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Zdroj: Odbor sociální a zdravotní péče MHMP

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zařízení Kapacita
Investice 
/v tis. Kč/

Schválený
neinvestiční
příspěvek
zřizovatele
/v tis. Kč/

Palata osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným
postižením          162 0,0 16 000,0

Domov sociálních služeb Vlašská osoby s mentálním postižením          126 600,0 30 900,0

DOZP Sulická osoby s mentálním postižením          145 13 632,0 21 500,0

DOZP Krásná Lípa osoby s chronickým duševním onemocněním          135 400,0 14 000,0

Domov Svojšice osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s mentálním postižením          110 1 140,9 10 000,0

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

         269 2 600,0 23 000,0

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kytlice

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením            56 2 500,0 11 500,0

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Rudné u Nejdku

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením            74 3 100,0 11 800,0

Domov Maxov osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením            62 0,0 20 000,0

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 25 000,0

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Leontýn

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením            64 1 200,0 15 600,0

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Lochovice

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením            56 200,0 8 000,0

Integrované centrum sociálních služeb
Odlochovice

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením          154 0,0 33 000,0

Domov Zvíkovecká kytička osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením            64 0,0 17 000,0

Dětské centrum PAPRSEK osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby se zdravotním postižením          101 13 000,0 33 000,0

Jedličkův ústav a mateřská škola
a základní škola a střední škola

osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným
postižením          183 0,0 51 800,0

CELKEM 1 871 38 372,9 342 100,0
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KULTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE A CESTOVNÍ RUCH

Kultura

Granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění 2010
V roce 2009 bylo poprvé zavedeno bodové hodnocení žádostí, nově byly zohledněny jednotlivé umělecké obory, nově byla jmenována dosud
nejpočetnější 15tičlenná Grantová komise, složená ze 14 odborníků a 1 člena Zastupitelstva HMP. K vyšší objektivitě hodnocení grantových žá-
dostí významně posunul větší počet externích hodnotitelů v 1. kole, který garantuje vyšší pluralitu názorů. Přesněji byla definována kritéria pro
posuzování žádostí, byl snížen maximální podíl města na celkových nákladech projektu na 70 % a byly upřesněny požadavky na transparentnost
žadatelů o granty nad 1 mil. Kč a kontinuální činnost.

Grantové řízení jednoletých grantů pro rok 2010 bylo vypracováno na základě usnesení RHMP č. 818 ze dne 16. 6. 2009 a usnesení ZHMP
č. 28/43 ze dne 18. 6. 2009, kterým byl schválen Grantový systém hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2010–2015 a probíhalo na
základě vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro léta 2010–13, které bylo schváleno usnesením RHMP č. 956 ze dne 21. 7. 2009.

Záměry zavedeného dotačního modelu pro jednoleté i víceleté granty, na jehož základě byly granty hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění
pro rok 2010 vyhlášeny, respektují následující společné principy grantové politiky:
– grantový systém je otevřený všem subjektům bez ohledu na právní formu existence,
– víceletý grantový model pracuje se stejnými hodnotícími kritérii při posuzování žádostí jako jednoletý model, jen s adekvátně detailnější struk-

turou hodnotících parametrů,
– grantové žádosti ve všech kategoriích posuzuje jedna grantová komise,
– bodový systém hodnocení,
– dvoukolové hodnocení žádostí, při němž je odděleno posouzení odborné úrovně projektu od přidělování konkrétní výše grantu,
– zvýšení počtu nezávislých externích hodnotitelů,
– uvedení věcných důvodů rozhodnutí Grantové komise všem žadatelům,
– grant může být poskytnut maximálně do výše vyrovnaného rozpočtu projektu, přičemž grant je poskytován nanejvýš do 70 % rozpočtových

nákladů projektu a pokrývá deficit rozpočtu,
– oznámení o výsledcích grantového řízení je konečné a nelze se proti němu odvolat,
– na poskytnutí grantu není právní nárok.

Všechny tyto prvky zásadně posilují transparentnost grantového systému.
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Víceleté granty v oblasti kultury a umění v rozpočtu roku 2010 

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

DIVADLO ARCHA 4letý grant na činnost divadla ARCHA 19 986 000

BUCHTY A LOUTKY 4letý grant. Divadlo Buchty a loutky 2008–2011 600 000

ČINOHERNÍ KLUB 4letý grant na činnost Činoherního klubu 17 000 000

Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha 2letý grant. Bohemia Balet 2010–2011 400 000

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy
Mládkových 4letý grant. Výstavní program Musea Kampa v letech 2010–2013 800 000

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků 2letý grant. Dvouletá výstavní činnost v objektu HMP, 2010–2011 800 000

MEET FACTORY, o. p. s. 2letý grant. MeetFactory 2010–2011 5 500 000

Gaspar, s.r.o. 4letý grant. Divadlo v Celetné 2010–2013 2 500 000

A studio Rubín, o.p.s. 2letý grant. Divadlo Rubín 2010–2011 1 200 000

Divadlo Semafor o.p.s. 2letý grant. Divadelní a umělecká činnost divadla Semafor 2010–2011 7 500 000

Pražské komorní divadlo s.r.o. 4letý grant. Podnájem a umělecký provoz Divadla Komedie v letech 2010–2013 14 500 000

Dejvické divadlo, o.p.s. 4letý grant. Celoroční činnost Dejvického divadla 2010–2013 9 000 000

Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o. 4letý grant. Podpora kontinuální činnosti Divadla Na Fidlovačce 2010–2013 9 500 000

Kašpar, občanské sdružení 4letý grant. Kašpar 2010–2013 4 100 000

Občanské sdružení Letí 2letý grant. Centrum současné dramatiky 2010–2011 800 000

Viola o. p. s. 4letý grant. Kontinuální umělecká činnost Divadla Viola 2010–2013 1 200 000

NOVÝ HORIZONT, spol. s r.o. 4letý grant. Rock Café–multikulturní 2010–2013 6 800 000

Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná
společnost 4letý grant. Činnost Pražské komorní filharmonie, o.p.s. v letech 2010–2013 8 000 000

Dětská opera Praha 2letý grant. Kontinuální činnost Dětské opery Praha 2010–2011 500 000

„Struny podzimu“ 4letý grant. Mezinárodní hudební festival Struny podzimu 2010–2013 1 800 000

Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná
škola, s. r. o.

4letý grant. Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby, 
11.–14. ročník 850 000

Komorní orchestr Berg 4letý grant. Orchestr BERG: sezony 2010–2013 500 000

Kühnův dětský sbor o.p.s. 4letý grant. Podpora kontinuální kulturní umělecké činnosti Kühnova dětského
sboru 500 000

DOT 504 o.s. 4letý grant. DOT504 Dance Company 1 100 000

MOTUS 4letý grant. MOTUS v divadle Alfred ve dvoře 2010–2013 4 200 000

Společnost pro taneční a múzickou výchovu 2letý grant. Divadlo Duncan Centre 550 000
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Jednoleté granty v oblasti kultury a umění v rozpočtu roku 2010
v jednotlivých oblastech seřazené vzestupně

Příjemci grantu v oblasti – DIVADLO

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Tanec Praha, o. s. 4letý grant. Divadlo Ponec 2010–2013 5 500 000

Tanec Praha, o. s. 4letý grant. Tanec Praha 2010–2013 2 500 000

Centrum pro současné umění – Praha, o.p.s. 4letý grant. Kontinuální činnost CSU Praha, o.p.s. zaměřená na podporu
rozvoje současného českého výtvarného umění 875 000

Libri prohibiti 2letý grant. Kontinuální činnost knihovny a čítárny LIBRI PROHIBITI 
2010–2011 1 500 000

ARGO spol. s r. o. 4letý grant. Nakladatelská činnost ARGO spol. s r. o. v oboru historie v letech 500 000

ART FRAME Palác Akropolis, s.r.o. 4letý grant. Palác Akropolis 2010–2013 15 500 000

DEAI (SETKÁNÍ), o.s. 4letý grant. Experimentální prostor Roxy//NoD 2010–2013 10 500 000

UNIJAZZ – sdružení pro podporu kulturních
aktivit 4letý grant. Kaštan–scéna Unijazzu 2010–2013 900 000

Centre for Central Eurepean Architecture 2letý grant. CCEA OPEN SPACE 800 000

DEAI (SETKÁNÍ), o.s. 4letý grant. Komunikační prostor Školská 28/2010–2013 1 200 000

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

DS RACHTÁMIBLATNÍK PRAHA (ZUŠ Taussigova) Činnost DS Rachtámiblatník Praha (ZUŠ Taussigova), o.s., v roce 2010 10 000

Xaver Jesus Betz 20 000

Gymnázium J. Seiferta o. p. s. Pereme se s Thálií 7 25 000

Kulturní systém VIA Praga, s.r.o SLAVNOST UNIMA / UNIMA FESTUM 30 000

Divadlo Kámen Ludmila sv. – nová inscenace Divadla Kámen 30 000

Divadelní, literární, audiovizuální agentura DILIA,
občanské sdružení Překladatelská dílna DILIA 2010 30 000

KlubKO Stodůlecký píseček 2010 30 000

Kulturně divadelní spolek Puchmajer Celoroční činnost divadelního souboru Antonín D. S. v roce 2010 30 000

Tradiční loutkové divadlo ZVONEČEK Realizace dětských loutkových představení TLD Zvoneček v roce 2010 
v Praze 4 a na území hlavního města 30 000
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Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Zbraslavská kulturní společnost, o.s. Divadelní rok Jana Kašky 30 000

Divadelní sdružení Horních Počernic Podzimní festival Milana Čecha 30 000

Divadelní, literární, audiovizuální agentura 
DILIA, o. s. 8v8 2010 40 000

Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek Dětská divadelní scéna Černý Most 50 000

Bohnická Divadelní Společnost o.s. Bohnická Company 50 000

Studio Citadela, o. s. Studio Citadela – Bohnická divadelní společnost – romské divadlo 50 000

„Ježek a čížek – divadlem k sobě, k druhým hrou“ Mezinárodní festival sociálního divadla Hic sunt leones 2010 50 000

Xaver Přehlídka sólové tvorby pro děti, 8. ročník 50 000

Divadelní společnost K4 Výzkumný a inscenační projekt Mít tělo, být tělem 60 000

Fokus Praha, o.s. Cirkus Bomastico Fokus 60 000

WARIOT IDEAL o.s. Ultimate Wariors 70 000

Sdružení pro tvořivou dramatiku Přehlídka divadel pro děti a mládež 70.000

Vyšší odborná škola herecká s.r.o. Studenti loutkoherectví pražským dětem 75 000

Komlosi Alexander Kým by ses narodil? 75 000

Komba 2. ročník festivalu orientální kultury Nad Prahou půlměsíc 80 000

Občanské sdružení pro podporu činnosti divadla
Orfeus Ondřej Vaculík: Ovčín 80 000

Občanské sdružení Skutečnost Pečetní prsten Josefa P. 80 000

HoME o.s. Výměnný výbor – Multimediální a experimentální divadlo 80 000

Občanské sdružení Skutečnost Scéna pro sociální divadlo 80 000

Divadelní sdružení Horních Počernic Nastudování a provedení šesti premiér 80 000

Černá Markéta Elie Wiesel: Noc 90 000

o.s. Paradox Divadlo na půdu 90 000

Divadlo Kámen Studio Divadla Kámen v roce 2010 90 000

ArtCity o.p.s. Černá Labuť – komorní umělecké opusy 2010 100 000

Jiřík Luděk Činnost Divadla Minaret v roce 2010 100 000

CD 2002, o. s. Profesionální umělecká činnost CD 2002 v roce 2010 100 000

Občanské sdružení MEZERY Mezery v hlavním městě – Celoroční činnost o.s. Mezery 2010 100 000

Komba 9. ročník (nejen) divadelních setkání Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani 100 000

Depresivní děti touží po penězích BERNHARD KONCENTRÁT 100 000
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Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Jednota hudebního divadla Operace 2010 100 000

A studio Rubín, o.p.s. Úl 100 000

ALT@RT, o.s. IAS ON ME DE A (od mýtu k materiálu) 100 000

Sdružení SERPENS Divadelní projekty v Synagoze na Palmovce v roce 2010 100 000

ANPU 3 pohádky na břiše 100 000

Divadelní studio Továrna, o. s. Poslední oheň 100 000

Občanské sdružení: Décalages – Divadlo v pohybu DÉCALAGES: SEZONA 2010 100 000

PhDr. Jan Dvořák – Pražská scéna Pražská pětka, sv. 5 – Výtvarné divadlo Kolotoč 100 000

„Ježek a čížek – divadlem k sobě, k druhým hrou“ Divadlo lidí bez domova Ježek a čížek v roce 2010 100 000

DIVADLO BUFET Pojízdná kultura 100 000

Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s. Premiérová představení tlumočená pro neslyšící diváky 2010 100 000

TRANSTEATRAL, o.s. Henrik Ibsen: Brand 120 000

OMNIMUSA o.s. Kabaret Hašek 130 000

AMU ZLOMVAZ 2010 140 000

OS Sklep sobě 10 let kontinuální činnosti v divadle Dobeška 150 000

Studio DAMÚZA Festival Vyšehrátky 2010 150 000

LOUTKY V NEMOCNICI, o.s. Loutky v nemocnici: nová premiéra a cyklus představení 2010 150 000

Divadlo Continuo Sezona 2010 v Praze 150 000

Občanské sdružení AQUALUNG AQUALUNG na lodi Tajemství 2010 150 000

Vosto5, občanské sdružení Operace: Levý hák 150 000

PhDr. Jan Dvořák – Pražská scéna Portréty pražských herců 150 000

Lucerna MB XII. mezinárodní festival nezávislých a amatérských divadel APOSTROF, Praha
2010 150 000

Občanské sdružení Malé Vinohradské Malé Vinohradské divadlo 150 000

Komorní Činohra Profesionální umělecká činnost o.s. Komorní Činohra v roce 2010 200 000

jedefrau.org Boca Loca Lab 200 000

Písně kosmické o.s. Betlém 200 000

Divadlo Archa, o.p.s Gargantua a Pantagruel 200 000

Bezhlaví o.s. Celoroční kontinuální činnost Spitfire Company 2010 250 000

ART Prometheus o.s. ZA DVEŘMI – festival outdoorového divadla 250 000

Studio DAMÚZA Činnost Studia Damúza 2010 300 000
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Příjemce grantu v oblasti – HUDBA

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Cirk La Putyka, o.p.s. La Putyka 350 000

Probiont Teatr Novogo Fronta – činnost 2010 400 000

MgA. Trpišovský Lukáš Divadelní skupina SKUTR v roce 2010 400 000

Příští vlna Festival... příští vlna/next wave... 2010 450 000

Divadlo AHA!, obecně prospěšná společnost GONG DĚTEM – Divadlo pro děti a mládež 500 000

Cirk La Putyka, o.p.s. CITY CIRKUS 550 000

LETITIA – společnost pro rekonstrukci
Branického divadla Branické divadlo dostupné pro všechny 600 000

ČTYŘI DNY 4 + 4 dny v pohybu 900 000

Sdružení Divadla U Anděla Umělecká činnost a provoz Divadla Na Prádle 900 000

DIVADLO UNGELT s.r.o. Kontinuální umělecká činnost Divadla Ungelt v letech 2010 1 000 000

Divadlo v Řeznické, o.p.s. Divadlo v Řeznické 1 000 000

DIVADLO COMPANY.CZ, divadelní sdružení Strašnické divadlo 1 500 000

Farma v jeskyni, občanské sdružení Prostor Preslova 9 a Farma v jeskyni – 3. sezona 1 600 000

Divadlo Bez zábradlí s.r.o. Divadlo Bez zábradlí 2010 3 450 000

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Komorní ženský sbor „CHARMONE“ Praha Koncertní činnost Komorního ženského sboru CHARMONE PRAHA 20 000

Pospíšilová Vlastimila Festival nejmladších klavíristů 20 000

VOSK, o.s. Koncertní činnost mužské vokální skupiny VOSK 30 000

Bumův komorní orchestr Celoroční umělecká činnost Bumova komorního orchestru v roce 2010 30 000

Pěvecké sdružení pražských učitelek Umělecká činnost PSPU v roce 2010 30 000

KLUB PORTA PRAHA PORTA PRAHA 2010 30 000

Občanské sdružení SLOVO 21 Portugalské fado v Praze 35 000

Mazač Rudolf Jazzový most z Prahy do EU 2010 (Jazz Bridge from Prague to EU 2010) 40 000

Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše
Praha – Malá Strana Hudba v průběhu církevního roku IV 40 000

Umělecká beseda Úterky Umělecké besedy – cyklus sedmi koncertů 40 000

OMNIMUSA o.s. 4+4 (čtyřikrát sax, čtyřikrát vox) 40 000
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Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Jaromír Hanzlík A.M.P – ALTERNATIV MUSIC
PRODUCTION Muzeum rytmu a bicích nástrojů 40 000

Občanské sdružení rodičů, studentů a přátel
Konzervatoře Jaroslava Ježka Cyklus koncertů „Konzervatoř Jaroslava Ježka uvádí...“ 40 000

AMU Leoš Janáček: Zápisník zmizelého 40 000

Komorní orchestr AKADEMIE PRAHA Zabezpečení koncertní činnosti Komorního orchestru AKADEMIE Praha v roce
2010 40 000

Občanské sdružení Bruncvík Děti, zpíváte? Děti, zpívejte! 40 000

VIRGLER Karel Hudební dílny Studia Rolnička 2010 40 000

„ProDech“ Žižkovská smršť 2010 40 000

Sdružení Zvoneček – Praha Účast koncertního a komorního sboru studia Zvoneček – Praha na
mezinárodní soutěži Slovakia Cantat 2010 40 000

Komorní spolek Variace, o.s. Tóny architektury 45 000

ATELIÉR 90 20 let Ateliéru 90 45 000

Collegium 419, občanské sdružení ANNO UNDECIMO 50 000

Ludmila VYBÍRALOVÁ Mladota Ensemble Prague – cyklus komorních koncertů 2010 50 000

ARBOS – sdružení pro novou hudbu o.s. Znějící metropole 50 000

ATELIÉR 90 Třídení 2010 50 000

CORNISSIMO PRAGUE o.s. 13. ročník MHF *LESNÍ ROH PRAHA*2010* THE PRAGUE HORN* 50 000

doc. Mgr. Hošek Jiří Nekonvenční žižkovský podzim Jiřího Hoška 2010 50 000

MgA. Hyksova Veronika Hudební salón Café creme (2. ročník) 50 000

Mezinárodní společnost Antonína Dvořáka, o.p.s. Americké jaro 2010 v Praze 50 000

Wichterle Milan Rencontrens, III. ročník 50 000

MgA. Brikcius František MAKANNA 50 000

Foerstrovo komorní pěvecké sdružení Koncertní činnost Foerstrova komorního pěveckého sdružení v Praze 50 000

Mgr. Rýdlová Vladana Diví muži na zemi i mimoni 50 000

Šprongl Jaroslav Praha hostí dechovku 2010 50 000

VIRGLER Karel Slavnostní koncerty dětského pěveckého sboru Rolnička v roce 2010 50 000

Hudební mládež ČR Dny hudby v Praze – Otevřené město 60 000

Konvergence Konvergence – cyklus komorních koncertů 2010 60 000

PGT Promo o.s. CZ Sanctuary presents – přehlídka darkwave hudební subkultury 60 000

Ludvíková Petra Music Class 60 000
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Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Matrock s.r.o. Ring 4 MC 60 000

Sdružení Gabriel Hudba spojuje generace 60 000

Spolek Praha – Cáchy/Aachen Viribus unitis – Spojenými silami 70 000

early reflections Reflexe 2010 70 000

Národní dům – Kulturní dům železničářů, s.r.o. Dopolední vzdělávací koncerty pro školy 70 000

Nerudnyfest.cz Mladí Ladí Jazz 70 000

Mgr. Rýdlová Vladana Rebelující dámy české hudby 70 000

Dětský folklorní soubor – Kytice XXVII. setkání lidových muzik a VI. setkání dětských lidových muzik 70 000

MgA. Bidlo David, Ph.D Slavní hudební mecenáši XVIII. století 80 000

Blažek Petr BeatBurgerBand na školách 80 000

Institut Bohuslava Martinů Oslava 15. letého výročí Institutu Bohuslava Martinů – setkání českých
monografických muzikologických institucí 80 000

Hudební společnost Zdeny Janžurové Mezinárodní výměnné setkání studentů hudebních tříd GJN a studentů Dwight
school New York /USA/ 80 000

Česká kultura Malostranské komorní slavnosti 80 000

Mgr. Petr Kadlec Čtyři kroky do nového světa 80 000

Pospíšilová Vlastimila PRAGUE JUNIOR NOTE – dětská hudební soutěž 80 000

Ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica Zajištění celoroční činnosti a rozvoje Ženského pěveckého sboru Iuventus
paedagogica v roce 2010 80 000

Hradčovská Veronika Festival Jiný Pohled – Queer Eye 80 000

IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných
dětí a mládeže Devětkrát s devítkou – Prosecké jaro, Prosecký podzim – X. ročník 85 000

Rybanaruby Festival RYTMY AFRIKY 85 000

Mazač Rudolf Hambursko-pražský Jazzový projekt Hamburg-Prager Jazz Projekt 85 000

Společnost českých skladatelů Festival Dny soudobé hudby 20010 90 000

WorldMusicArt, o.s. Sezona laureátů 2010 90 000

Barek Stanislav Koncert akustických kytar – 3. ročník 90 000

Matrock s.r.o. Open space 90 000

ARCO DIVA management, s.r.o. Praha v pohybu – abonentní cyklus orchestru Quattro v roce 2010 100 000

IP sport IBERICA 2010 100 000

Josef Kočovský IV. FESTIVAL ROCK SENIORS 100 000

Unie českých pěveckých sborů Musica coniuncta 2010 – festival neprofesionálního umění 100 000
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Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Kühnův smíšený sbor Odkaz duchovní tvorby Jana Hanuše – koncert spojený s live nahrávkou 100 000

Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná
společnost

Prezentace hl. m. Prahy jako centra umění a společnosti ve střední Evropě
v kandidátských zemích EU – Turecko 100 000

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. HUDBA MEZI BLOKY 2010 100 000

LA SOPHIA Talent La Sophia 2010 100 000

Vysokoškolský umělecký soubor, obecně
prospěšná společnost Celoroční neprofesionální činnost VUS UK v roce 2010 100 000

108Hz European Shakuhachi Festival – Prague 2010 110 000

Ludvíková Petra Covers 110 000

Svatopluk Jányš GUTTA MUSICAE – Tři koncertní cykly 120 000

Balous Richard Jazzové variace 120 000

Rybanaruby Hudební objevy malých scén v Rybanaruby 120 000

Šedivá Klára Svatovavřinecká koncertní sezona 2010 120 000

Jaromír Hanzlík A.M.P Czech Music On The Roead 130 000

Lunchmeat o.s. Lunchmeat a/v session 130 000

Společnost Zdeňka Fibicha, o.s. 6. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů – mezinárodní
kolo 140 000

Pražský komorní sbor o.p.s. Pražský komorní sbor Pražanům aneb z Prahy až na konec světa a zase zpátky 150 000

SPICKER s.r.o. Jazz klub U malého Glena 150 000

Ing. Šindlerová Radka Pražské Znění 2010 – alikvotní festival 150 000

SUPRAPHON a.s. Hudba Prahy 18. století / Reichenauer, Jiránek – koncerty 150 000

Fórum kulturní diverzity mladých Sperm festival 170 000

Česká jazzová společnost International Summer Jazz Workshop Prague 2010 190 000

Audabiac Festival PLAY – ORBIS PICTUS 200 000

Ensemble Inégal České hudební baroko – Objevy a překvapení 2010, IV. ročník 200 000

Sukův komorní orchestr, s.r.o. Abonentní řada SKO 2010 – cyklus čtyř tematických koncertů 200 000

LIVER MUSIC s.r.o. Mezinárodní víkend žen 200 000

Jaromír Hanzlík A.M.P Slet bubeníků 210 000

Matrock s.r.o. New a Free 210 000

LOTOS spol. s r.o. Mezinárodní cyklus koncertů komorní hudby „Cílem je cesta“ 220 000

Občanské sdružení Skutečnost ECHO – European Chamber Opera 240 000

MOVE Association s. r. o. MOVE 2010, 6. ročník festivalu mezinárodních objevů městské kultury 240 000
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grantu (v Kč) 

Vagon music pub & club/Ondřej Volek TALENTI A MISTŘI 240 000

2HP PRODUCTION, s. r. o. AghaRTA Jazz Centrum 250 000

Roxy Ensemble, o. s. Koncertní sezona Roxy Ensemble, o.s., 2010 250 000

Svoboda Milan Pražský Big Band – umělecká činnost orchestru 250 000

Musica Florea 8. festivalový cyklus souboru Musica Florea 250 000

Ostrovy s.r.o. United islands Reloaded 250 000

Společnost Zdeňka Fibicha, o.s. XIII. mezinárodní festival koncertního melodramu 250 000

Hudební informační středisko, o.p.s. Hudební archiv a informační centrum 250 000

Pražská komorní filharmonie, obecně prospěšná
společnost

Prezentace hl. m. Prahy v Sofii na základě mezinárodní spolupráce v rámci
oslav 150. výročí narození Gustava Mahlera 280 000

Talichův komorní orchestr, o.p.s. Umělecká činnost Talichova komorního orchestru. Abonentní cyklus koncertů
2010 v Praze, pro širokou veřejnost, moderováno L. Hurníkem 300 000

Národní dům – Kulturní dům železničářů, s.r.o. XIII. festivalu swingové hudby 330 000

Collegium Marianum – Týnská vyšší odborná
škola, s. r. o. Barokní podvečery, 9. cyklus koncertů staré hudby 350 000

STAMIC CREATIVE, s.r.o. Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha 350 000

N.S.E.F. production s.r.o. Skutečná Liga 2010 370 000

Hudební informační středisko, o.p.s. CONTEMPULS – pražský festival nové hudby 380 000

LIVER MUSIC s.r.o. Prague International Bluenight 400 000

Sdružení redaktorů a spolupracovníků A2
kulturního týdeníku, o.s. STIMUL festival 400 000

Půlnebí HLASOHLED – centrum pro práci s lidským hlasem 450 000

Collegium 1704 Hudební most Praha – Drážďany 20010 450 000

UNIJAZZ – sdružení pro podporu kulturních aktivit Mezinárodní hudební festival Alternativa 450 000

RACHOT Production s. r. o. OTHER Music 2010 550 000

Pražský komorní orchestr – agentura, spol. s r.o. Cyklus abonentních koncertů Pražského komorního orchestru bez dirigenta
v Rudolfinu za spoluúčasti zahraničních sólistů 600 000

RACHOT Production s. r. o. RESPECT PLUS 2010 720 000

Společnost pro duchovní hudbu Svatováclavské slavnosti 2010 750 000

Muzeum a archiv populární hudby Popmuseum 750 000
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Příjemci grantu v oblasti – TANEC A NONVERBÁLNÍ UMĚNÍ

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Taneční centrum Praha – konzervatoř, obecně
prospěšná společnost Donosti 2010 20 000

ALT@RT, o.s. Wait wait wait 30 000

MESA Amnézie 30 000

Chorea Historica, o.s. Veřejně vzdělávací projekt tanců 19. století 40 000

Sdružení pro dětskou taneční tvořivost XI. národopisná slavnost v Kinského zahradě 2010 40 000

Užitečný život Zkoumání uvnitř i vně 40 000

Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka – Praha –
umělecké sdružení

Podpora celoroční neprofesionální činnosti pražského folklorního souboru
Vycpálkovci 45 000

LORA o.s. LOA – 15 STEPS 50 000

Svaz učitelů tance České republiky, o. s. Seriál soutěží ve společenském tanci 50 000

Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka – Praha –
uměl. sdr. 46th Billingham International Folklore Festival 50 000

AMU Nová generace 2010 70 000

Taneční aktuality o.s. www.tanecniaktuality.cz 70 000

„im.pu.re. dance theater“ Fight for life 80 000

Legierski Tomáš Dobrodruzi 80 000

Liška Boková Kristýna MÁ TĚJSKÁ POUŤ 80 000

Malisová Jana requiem for a love affair 80 000

Tanec Praha, o. s. Česká účast na 8. Tanzmesse Düsseldorf 80 000

ALT@RT, o.s. ImproEvents 2010 90 000

KINSKY Marie Beneath the Skin (Pod kůží) 90 000

MESA Personas 90 000

Studio Citadela, o. s. Studio Citadela – taneční ateliéry – koncerty DAMARU 90 000

Vize tance, o.s. Vize tance 2010 100 000

HTSpE – Hudebně–taneční sdružení pro Evropu Grooves 100 000

Taneční centrum Praha – konzervatoř, o.p.s. Jak se dělá tanečník 100 000

Studio Kokovice 4, o.s. Smutný, hloupý a slepý 100 000

NOVÁ SÍŤ Development of New Art (DNA) 100 000
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Příjemci grantu v oblasti – VÝTVARNÉ UMĚNÍ, FOTOGRAFIE, NOVÁ MÉDIA

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Halaš Adam Festiválek – Jsem spokojenej, aneb… 120 000

NOVÁ SÍŤ Malá inventura 2010 – festival nového divadla 120 000

Setkávání současného Tance KoresponDance Europe v Praze 2010 150 000

Tanec Praha, o. s. Česká taneční platforma 2010 180 000

ZAHRADA, o.p.s. Circle Around – nový český cirkus v kontextu Evropy 180 000

VESELÉ SKOKY Veselé skoky 2010 200 000

Občanské sdružení Cena Jarmily Jeřábkové Festival Nové Evropy 2010 – Cena Jarmily Jeřábkové 200 000

Bezhlaví o.s. Mezinárodní festival Nultý bod 2010 250 000

ProART Festival ProART 2010 250 000

Taneční centrum Praha – konzervatoř, o.p.s. Balet Praha Junior 250 000

ALL ART Teatro Pantomissimo v roce 2010 270 000

jedefrau.org HANDA GOTE – celoroční umělecká činnost 2010 300 000

ProART Činnost Company ProART 2010 300 000

VerTeDance Celoroční činnost skupiny VerTeDance 300 000

NANOHACH NANOHACH 2010 330 000

OPERA – BALET.cz, s.r.o. Balet Praha – Pražský komorní balet Pavla Šmoka 400 000

Sdružení Artn, o.s. 420PEOPLE 2010 400 000

ALT@RT, o.s. Studio ALT@ – Hala 30 450 000

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

MILLENNIUM Umělecká skupina Kreis 20 000

MILLENNIUM Viktor Karlík 20 000

Syndikát výtvarných umělců Altán Klamovka v roce 2010 20 000

BonArt, o.s. ARTS MEETS THE (P.R.A.H.A.) STREETS 20 000

ABCD, o. s. Vytvoření internetové databáze na téma art brut 20 000

Sdružení pražských malířů Výstava SPM k 20 výročí založení + hosté 20 000

„Oliva“ „Doteky“ – handicapovaní umělci v galerii Jánský vršek 20 000

Fokus Praha, o.s. STOPY (v rámci projektu Výměna umění) 20 000
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Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Mgr. Tučková Kateřina OUR HOUSE IS YOUR HOUSE 25 000

Agentura Dolmen, s. r. o. Celoroční výstavní plán Galerie Dolmen Praha 30 000

Freislebenová Radmila Časoprostor 30 000

Grígerová Jitka Celoroční výstavní projekt Galerie Havelka se zaměřením na vydávání
autorských katalogů s ISBN 30 000

Občanské sdružení etc. galerie Výstavní program etc. galerie pro rok 2010 30 000

Spolek výtvarných umělců Mánes Celoroční výstavní program Galerie S.V.U. Mánes Diamant a veřejně
vzdělávací činnost S.V.U. Mánes v roce 2010 30 000

yo–yo, o.s. Prach nebo Rez/ident/Ekologické mediální rezidence v městském prostoru 30 000

BonArt, o.s. ARTS MEETS THE (V.i.e.n.n.a.) Streets 30 000

Inventura,o.s. Výstava Art Brut Josef Hofer a Justyna Matysiak 30 000

ARGO spol. s r. o. VĚRA NOVÁKOVÁ, Monografie 30 000

Kostelecká Jana PechaKucha Night Prague 30 000

Mgr. Rýdlová Vladana Doprovodný program k výstavě 200 decimetrů krychlových dechu (Libuše
Niklová, Petr Nikl) 30 000

Přátelé Prahy 3, o.s. Dopisy Josipa Plečnika farnosti kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na
Vinohradech 30 000

ARBOR VITAE SOCIETAS s. r. o. František Skála – Skutečný příběh Cílka a Lídy / The Cecil s Quest 40 000

Entrance Gallery Rok pro kurátory 40 000

Galerie 35 m2 Výstavní projekt Galerie 35 m2 2010 40 000

Navrátil Miloslav Autorské výstavy 2010 40 000

Obecně prospěšná společnost Pelleova vila Celoroční výstavní program – 8 výstav 40 000

PAMĚŤ – Společnost pro záchranu kulturních
hodnot Galerie Studio Paměť 2010 40 000

Rochová Liběna Studio LR – podpora mladých českých návrhářů a designérů 40 000

Židovské muzeum v Praze „A vypravuj synu svému...“, Hagady ve sbírkách Židovského muzea v Praze 40 000

Nadace DrAK Dr. Altenburg Kohl Výstavní program Muzea Montanelli, MuMo 50 000

Sdružení SERPENS Výtvarné projekty v Synagoze na Palmovce 50 000

Art Prague Centrum, s. r. o. PRAGUE FOTO FESTIVAL 50 000

Zlatý řez, s.r.o. Evropská cena za architekturu / Mies van der Rohe Award – výstava finalistů 2010 50 000

AMU Celoroční výstavní program Katedry fotografie FAMU v Praze 50 000

Galerie 5. patro, o. s. Výstavní činnost Galerie 5. patro v roce 2010 50 000



1

33
Praha v číslech 2010

MĚSTO, OBČAN, ÚŘAD, KULTURA 8 3
492 7

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Svaz českých fotografů Historie a současnost Svazu českých fotografů – výstavy a rozvoj sbírky
Svazu českých fotografů a jeho činnosti 50 000

Občanské sdružení Skutečnost Galerie Start 60 000

hunt kastner artworks Účast pražské galerie hunt kastner artworks na mezinárodních veletrzích pro
současné umění v Basileji a v Londýně 70 000

Milkov Stefan Katalog k výstavě k životnímu jubileu 70 000

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze E–Fasáda 80 000

Art Prague Centrum, s. r. o. Art Prague – IX. ročník přehlídky současného výtvarného umění 80 000

ARBOR VITAE SOCIETAS s. r. o. Doprovodné programy k výstavě Roky ve dnech 100 000

hunt kastner artworks Výstavní program galerie hunt kastner 2010 100 000

Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Celoroční výstavní činnost v roce 2010 100 000

Společnost Topičova salonu Výstavní činnost v Topičově salonu 2010 100 000

Akademie výtvarných umění Výstava Diplomanti AVU 2010 100 000

Dvorak Sec Contemporary s. r. o. Pražské sculpture symposium 100 000

Leica Gallery Prague, o.p.s. Celoroční kontinuální činnost Leica Gallery Prague pro rok 2010 100 000

Trafačka, o. s. Celoroční výstavní program Trafo galerie v roce 2010 120 000

Akademie výtvarných umění Celoroční výstavní program Galerie AVU a její přidružené studentské Galerie
Pavilon pro rok 2010 150 000

FUTURA, o. s. FUTURA: Rezidence Praha 2010 150 000

Občanské sdružení BUBEC Sochařské studio Bubec 150 000

Dvorak Sec Contemporary s. r. o. Paralely a vztahy v americkém a českém současném umění 200 000

GALLERY ART FACTORY o. p. s. Sculpturedot.prague 200 000

Společnost Jindřicha Chalupeckého Cena Jindřicha Chalupeckého 2010 200 000

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Celoroční výstavní program Galerie VŠUP 200 000

ARCHITECTURA Výstavní program Galerie Jaroslava Fragnera 250 000

„tranzit.cz“ Monument Transformace 300 000

Karlín Studios Výstavní program galerie Karlín Studios 2010 300 000

Fotograf 07 o.s. Fotograf Studio – Celoroční výstavní program 2010 350 000

FUTURA, o. s. Celoroční výstavní provoz centra Futura 2110 400 000

„Display“ Celoroční program Tranzitdisplay 2010 500 000

PRO LANGHANS Celoroční činnost Langhans Galerie Praha 500 000



1 MĚSTO, OBČAN, ÚŘAD, KULTURA

34
Praha v číslech 2010

1

2
754 8

Příjemci grantu v oblasti – LITERATURA

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

CIANT– Mezinárodní centrum umění a nové
technologie v Praze, o.s. CIANT 2010: nové technologie v umění 800 000

DOX PRAGUE, a. s. Kontinuální činnost Centra současného umění DOX Prague 2010 3 500 000

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Společnost pro Revolver Revue Cyklus Večerů Revolver Revue 20 000

LIBRI, spol. s r. o. Pražské legendy a pověsti 35 000

Občanské sdružení Skutečnost Literární čtení ve Skutečnosti 35 000

Literární akademie (Soukromá vysoká škola
Josefa Škvoreckého) s. r. o. Edice Prvotiny 2010 35 000

Ing. Tlachačová Adéla VOLEMANOVY PŘÍHODY 40 000

LiStOVáNí s. r. o. LiStOVáNí, cyklus scénických čtení 50 000

LIBRI, spol. s r. o. Pražské hřbitovy – Olšanské hřbitovy I.–II. 60 000

Brikcius Eugen Kulturní ekumena 2010 (I.–V.) 80 000

Brikcius Eugen V + W slovem i obrazem 80 000

GALLERY, s. r. o. Umění jako symbol a dekorace 170 000

Svět knihy, s. r. o. Literární festival Svět knihy Praha 2010 – doprovodný program 
16. mezinárodního knižního veletrhu 170 000

Sdružení redaktorů a spolupracovníků A2
kulturního týdeníku, o.s. Literatura není ghetto 170 000

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Sborník ze IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky 170 000

Pražský literární dům autorů německého jazyka
(nadační fond) Praha, zdroj literární inspirace minulosti i současnosti 350 000

Společnost Franze Kafky, o. s. Praha – město Franze Kafky 350 000
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Příjemci grantu v oblasti – AUDIOVIZUÁLNÍ UMĚNÍ

Příjemci grantu v oblasti – OSTATNÍ

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

AniFest s. r. o. Okno do animace Praha 75 000

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO Aerokraťas 2010 100 000

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO Aeroškola 2010 100 000

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO Dětské neděle v Aeru v roce 2010 100 000

STUD Brno 11. qeer filmový festival MEZIPATRA 2010 100 000

UNION FILM s. r. o. Dokumentární pondělí 100 000

UNION FILM s. r. o. La Pelicula 2010 100 000

Frame100r s.r.o. Nerealizovaná Praha 100 000

Rathouský Luděk RAFANI: Dokumentární film o pražské umělecké scéně 100 000

Hendaver, o. s. Mental Power Prague Film Festival – mezinárodní filmový festival (ne)herců
s mentálním a kombinovaným postižením 100 000

Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO Filmové přehlídky v Aeru v roce 2010 150 000

UNION FILM s. r. o. Kinoautomat v kině Světozor 2010 150 000

Bukovská Klára To všechno je jazz 150 000

DIAMANT FILM Praha, s. r. o. „Arnošt Lustig – devět životů“ 150 000

Pro–Oko, o. s. Bio Oko 2010 300 000

Anifilm spol. s. r. o. Povídky malostranské po 130 letech 400 000

Člověk v tísni o.p.s. Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět
2010 1 200 000

Císařovský Josef Historie Páté čtvrti 1 200 000

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Náboženská obec Církve československé
husitské v Praze 10 – Vršovice Obrázky ze starých Vršovic 30 000

Šindelářová Lenka Pod čarou 40 000

Občanské sdružení Green Doors Autorské večery v tréninkových kavárnách o.s. Green Doors 2010 40 000

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. Karlínské slavnosti dětí 2010 40 000

SANANIM Tradiční hrnčířské trhy na Kampě 50 000
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Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Yettey Cyklus „HulLiDi“ (IV./V. ročník) 60 000

mamapapa Proroci písma IV. 70 000

MVP agency s. r. o. Etnofest 2010 80 000

Lukáš Podoba Multifunkční prostor pro současné umění 80 000

Inventura, o.s. Normální festival 2010 80 000

Máme otevřeno?, o.s. Umění, vnímání, handicap... 2010 80 000

Česká unie neslyšících Dny neslyšících s Českou unií neslyšících 90 000

UNIJAZZ – sdružení pro podporu kulturních
aktivit Čítárna a knihovna Unijazzu 100 000

Občanské sdružení „Kruh“ „MY v zahraničí“, Kruh, přednášky a diskuse o architektuře „Junioři/Matadoři“
Kruh Texty o architektuře 2006–2009 (redakce a tisk sborníku) 100 000

Paradox o. s. GHETTOLLEGE 100 000

SUKUS, občanské sdružení 16. FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE 100 000

Pražská společnost bloumající veřejnosti Festival bloumající veřejnosti HABROVKA 100 000

MOVE Association s. r. o. Tvůrčí a umělecká Mobilita – Creative Mobility 2010 120 000

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. WORKSHOPPING 120 000

„Kultura jinak“ Hala C v roce 2010 – celoroční provoz 130 000

mamapapa Tančící vesnice 2010 – celoroční činnost o.s. mamapapa 170 000

FotoGrafic Činnost občanského sdružení FotoGrafic 180 000

N.S.E.F. production s.r.o. Magic Mirrors 180 000

Česká organizace scénografů, divadelních
architektů a techniků – ČOSDAT Institut světelného designu 2010 200 000

Tolerdance STREET FOR ART 2010 200 000

ČTYŘI DNY Places of Act – use your public space, turné českých umělců – Polsko,
Maďarsko, Slovensko 200 000

Paradox o. s. Cross N Art 200 000

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. Kultura na periferii 200 000

Felicius, obecně prospěšná společnost Pražské brány 2010 240 000

ČTYŘI DNY Místa činu – II. ročník interaktivního site specific projektu pro obyvatele Prahy 250 000

„SPAFI“ Pražský vrh 250 000

MgA. Hrůza Tomáš ArtMap 300 000

PRAGUE FRINGE s. r. o. PRAGUE FRINGE 2010 400 000
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Projekty podpořené v roce 2010 formou PARTNERSTVÍ:

Žadatel Název projektu Výše schváleného
grantu (v Kč) 

Audabiac PLAY ORBIS PICTUS – pokračování mezinárodního projektu interaktivních
a tvořivých expozic pro malé i velké 440 000

Občanské sdružení Kulturní a společenské
centrum Malostranská beseda Kulturní a společenské centrum Malostranská beseda 450 000

DIVADLO BRATŘÍ FORMANŮ Divadelní loď Tajemství, Vlnobití 2010 450 000

VERNON FINE ART INTERNATIONAL, s. r. o. TINA B 2010 520 000

MOVE Association s. r. o. On AIR 2010 – interaktivní sdílení umělecké tvorby 550 000

Obdarovaný Název projektu Částka (v Kč)

Pavel Vrána Výstava – publikace „Malostranská nostalgie“ 10 000

Soubor starého tance Regii Caroli Regis 10. KRÁLODVORSKÉ SLAVNOSTI V PRAZE 2010 k příležitosti 655. výročí
korunovace Karla IV. římským císařem 20 000

Český svaz chovatelů Základní organizace 
Praha 10 – Dubeč 2. pražská výstava mladých chovatelů (do 18 let) 20 000

Občanské sdružení rodičů, studentů a přátel
Konzervatoře Jaroslava Ježka Společný koncert KUG Big Band univerzity Graz a Big Band VOŠ KJJ Praha 20 000

Český klub kinoamatérů – videoklub Praha Krajská soutěž amatérského filmu Praha 2010 30 000

Veleobec sdružených obcí Baráčníků Všebaráčnický krojovaný ples ve všech prostorách paláce Žofín – realizace 30 000

Alena Novotná Fotograf Miloň Novotný 1930–1992 30 000

Občanské sdružení Ornita Celopražská výstava dětských prací „Kavka ve městě“ v Národním muzeu 30 000

Nadace Leontinka Koncert pro Leontinku 30 000

iShorts, o.s. Večery iShorts 30 000

Sdružení Adria Jsem lepší než Švejk – 9. ročník 30 000

Jiřina Borkovcová STANISLAV TŮMA VE STÍNU výstava fotografií k nedožitým 60. narozeninám 30 000

Spolek „Vltavan“ v Praze Kulturní, vlastivědná a společenská činnost spolku „Vltavan“ v Praze 30 000

Společnost přátel loutkového divadla Jiskra
v Praze 8 – Kobylisích

35. festival pražských amatérských loutkářů / regionální výběrová přehlídka
loutkářských souborů Prahy a Středočeského kraje na LCH 35 000

O.S. PŘESAH Pražské poetické setkání 2010 40 000

O.S. PŘESAH Pražský kalich 2010 40 000
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Obdarovaný Název projektu Částka (v Kč)

Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova Obnova pomníku z roku 1937 „Hrdinům od Zborova“ 40 000

Pionýr – Pražská organizace PRO–ROCK – soutěž mladých rockových kapel do 26 let, 11. ročník 40 000

ART CALIBRE Festivalová postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro
hl. m. Prahu a Středočeský kraj 2010 45 000

Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s. Cena Jiřího Ortena 50 000

ART CALIBRE Festivalová postupová přehlídka dětského scénického tance pro hl. m. Prahu
2010 50 000

Akademie múzických umění v Praze FAMUFEST 50 000

Sdružení Adria „Benefice pro postižené děti – Divadlo Bez zábradlí 2010“ 50 000

Společnost poezie Dny české a mezinárodní poezie v Praze (akce je součástí celonárodního
festivalu „Den poezie“) 50 000

Nari Models, spol. s r. o. Talent dětských domovů Prahy a Stř. kraje, volba Miss dětských domovů
Prahy a Stř. kraje 50 000

Nari Models, spol. s r. o. Charitativní koncert s mezinárodní účastí – Červená stužka a MY 50 000

Sklep sobě Divadlo Sklep, 10 let na Dobešce 50 000

Zavři uši o. s. FilmDeaf Festival 2010 50 000

Umělecká scéna Říše loutek, o.s. Obnovení pohádky „Čaroděj ze země Oz“ 50 000

Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář Přelet nad loutkářským hnízdem 2010 50 000

Spolek výtvarných umělců „MÁNES“ „Josef Gočár / Otakar Novotný“, výstava ke 130. výročí narození dvou architektů –
předsedů S.V.U.Mánes, uspořádaná k 20. výročí obnovené veřejné činnosti spolku 50 000

OPERA – BALET.cz, s. r. o. 35. výročí Pražského komorního baletu Pavla Šmoka 50 000

Otevíráme, o.s. Science Café – věda jako dobrodružství 60 000

Aurelius, občanské sdružení pivoňského kláštera ZPRÁVA O AKCI K, putovní výstava 60 000

Amatérská divadelní asociace Pražská oblastní přehlídka amatérských divadel 70 000

Jiří Vejvoda XV. ročník mezinárodního soutěžního festivalu malých dechových orchestrů
„VEJVODOVA ZBRASLAV – PRAHA 2010“ 70 000

Nadace Leontinka Aukce fotografií pro Leontinku 80 000

Zpěvácký spolek HLAHOL v Praze Přípravy k 150. výročí založení Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 80 000

Nadační fond cen Alfréda Radoka Činnost spojená s udílením Cen Alfréda Radoka a podporou původní české
a slovenské dramatické tvorby v roce 2010 90 000

Sdružení dechových orchestrů České republiky Mistrovství České republiky dechových hudeb Praha 2010 100 000

Feng–yün Song, o.s. Songfest.cz 2010 – Vítání roku tygra 100 000
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MÁME OTEVŘENO?, o. s. Galakoncert „Úplně obyčejný večer“ 100 000

Bollywood, o. s. FESTIVAL BOLLYWOODSKÉHO FILMU 100 000

Profil Media, s. r. o. Ceny Czech Grand Design 2009 100 000

Profil Media, s. r. o. Designblok 10, 12. ročník Dnů designu v Praze 100 000

MVP agency s. r. o. Čarodějnice na Ladronce 2010 100 000

Občanské sdružení TAP „Párty Na Kolečkách“ 100 000

ANPU ANPU po páté 100 000

Jarmila SCHREIBEROVÁ Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5 – Příběhy nevšedních životů – (3. díl
encyklopedie) 100 000

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků
Partnerství 2 výstav – „Ženské umění z Tampere“ a „Laureát Ceny Kritiky
2010, Vladimír Houdek“ v rámci výstavního cyklu „Made in Praha“, v Galerii
kritiků, Palác Adria, v roce 2010

100 000

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Praze 5 – Smíchov Pomník Dr. Miladě Horákové 100 000

Občanské sdružení rodičů, studentů a přátel
Konzervatoře Jaroslava Ježka Přijímací zkoušky Berklee college of music 100 000

P & J Music s. r.o. 15. mezinárodní Festival Jazzového Piana – sólové recitály 100 000

Zlatý řez, s. r. o. Evropská cena za architekturu / Mies van der Rohe Award 2009 – výstava
finalistů 2009 a doprovodné přednášky laureátů 100 000

Folklorní sdružení České republiky Koncerty „Zpěváček – Slávik“ a „Zpíváme pro radost“ 100 000

VERNON CONSULTING s. r. o. Tančící ocelové sochy italského umělce Marca di Piazza na pražské Letné
a v blízkosti Žižkovské věže 100 000

Pavla Petráková Slancová Dokumentární film „Adolf Born“ 80 100 000

Jednota hudebního divadla Opera 2011 – 10. ročník Festivalu hudebního divadla – příprava 100 000

Martin Dostoupil Publikace „Pražský chodec“ Kniha fotografií Jiřího Všetečky na motivy textů
Vítězslava Nezvala – příprava v roce 2010 100 000

MVP agency s. r. o. Ladronkafest – festival volného času 100 000

Přítomnost, sdružení pro soudobou hudbu Periodický koncertní cyklus a vydání programové brožury Rytmus 120 000

PUBLIC ART o. p. s. Décalages – City Obsession 120 000

Irena CHŘIBKOVÁ 15. mezinárodní varhanní festival 140 000

Česká astronomická společnost Keplerovo muzeum v Praze – provoz 2010 140 000

Obec spisovatelů Antologie – katalog K. H. Mácha a jeho dědicové – realizace 150 000
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Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
– česká pobočka /ICEJ) Kulturou proti antisemitismu a neonacismu – realizace 150 000

Tomáš Čechal PROSECKÁ ZASTAVENÍČKA – cyklus komorních koncertů 150 000

Společnost přátel fotografie PRAHA FOTOGRAFICKÁ – 14. ročník Soutěžní přehlídka fotografií Prahy 150 000

Jan Andelt DIVADLO V PARKU – den loutek a hudby pro malé i velké 150 000

Obecní dům, a. s. Koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu 150 000

Divadlo AHA!, o.p.s. GONG DĚTEM – divadlo pro děti a mládež 150 000

Folklorní sdružení České republiky VII. mezinárodní folklorní festival „PRAŽSKÝ JARMARK“ 150 000

Inter–Art, o. s. Papírový hlavy 150 000

Petr Ostrouchov Animal Music Edice 2010 150 000

ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o. Decadence Now! Za hranicí krajnosti – doprovodné programy k výstavě 150 000

P & J Music s. r.o. 5. Free Jazz Festival 150 000

Impresario – česká umělecká agentura, spol. s r.o. Koncert Dianne Reeves dne 21. 11. 2010 v Praze, spoluúčinkuje: Pražská
komorní filharmonie, dir. Martin Kumžák 150 000

Pražská komorní filharmonie, o.p.s. „Hudební klub pro děti Notička“ 150 000

Michaela KUCHAŘOVÁ World Press Photo 200 000

Společnost Franze Kafky, o. s. Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2010 – 10. ročník 200 000

WTF Entertainment, s. r. o. STOMP 200 000

ŽIVOT 90 Premiéry v Divadle 90 U Valšů 200 000

FOIBOS a. s. CENA STANISLAVA LIBENSKÉHO 2010 200 000

Asociace muzeí a galerií České republiky Pražská muzejní noc 2010 200 000

INTER–KONTAKT–GRAFIK, o. s. XVII. ročník celostátní soutěže volné grafiky „Grafika roku“ a XVI. ročník ceny
Vl. Boudníka 200 000

Nadace Charty 77 10. aukční salon výtvarníků Konta BARIÉRY 200 000

3C Concept, s. r. o. Akademie sportu a volného času Hlubočepy 200 000

Tělocvičná jednota Sokol Praha Vršovice TŘI VÝROČÍ SOKOLA 200 000

KLANG, s. r. o. Výstava sochařské tvorby českých, evropských a mezinárodních umělců
generace 50 200 000

Divadlo Pro malý GONG DĚTEM 200 000

Andělský dvůr, spol. s r. o. Výstava Tereza z Davle „feminissimo“ 200 000
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Pražský literární dům autorů německého jazyka
(nadační fond) Pamětní deska R. M. Rilke v Praze a doprovodné akce 200 000

CIANT – Mezinárodní centrum pro umění a nové
technologie v Praze – sdružení pro kulturu RESET 2010 200 000

Občanské sdružení Sedm paprsků 4. mezinárodní krajanský festival 250 000

Nadace Prague Biennale Prague Biennale Photo – příprava 250 000

Nadace Prague Biennale Prague Biennale 5 – příprava 250 000

LA SOPHIA 3. ročník Mezinárodního hudebního festivalu La Sophia 250 000

Femancipation,o.s., ATELIER & GALERIE
FEMANCIPATION Loukamosaic v Troji 250 000

Občanské sdružení TAP The Tap Tap v Opeře 250 000

IUVENTA, občanské sdružení umělecky nadaných
dětí a mládeže Hudební procházky, V. ročník 300 000

Milan Wichterle REJCHOVY KOMORNÍ SLAVNOSTI, X. ročník – 2010, Citolibští mistři
duchovní hudby 300 000

Pražské centrum s. r. o. KLAMOKLÁNÍ 2010 300 000

Cestovní kancelář turistika a hory, s. r. o. 8. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů 300 000

Slovenské združenie Limbora (SZ Limbora) Mezinárodní festival národů a národnostních menšin PRAHA SRDCE NÁRODŮ 300 000

World Association of Pupeteers, o. p. s. 14. ročník Světového festivalu loutkářského umění – Praha 2010 300 000

Taiko, a.s. EUROKARNEVAL 2010 300 000

HISTORY s. r. o. PRAHA OČIMA DĚTÍ 300 000

Richard Langer cena Ď – 10. ročník 300 000

UMĚNÍ BEZ BARIÉR
V. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL – festivalu proti totalitě, zlu,
násilí, pro paměť národa (první část – dramaturgická, scenáristická,
organizační a technická příprava festivalu v roce 2010)

300 000

FRESH FILMS, s. r. o. 7. Fresh Film Fest 300 000

TANEČNÍ STUDIO LIGHT Putování s Tobiášem 2010 300 000

FOIBOS a. s. „Sklo.Klasik“ – České sklo v Belvederu 300 000

KLANG, s. r. o. Vršovické divadlo malých jevištních forem 300 000

FOIBOS BOHEMIA, o. p. s. Kotěrovo centrum – Trmalova vila 2010 300 000

Bon Art Production spol. s r. o. Koncert Pavla Šporcla a Romano Stilo v Opeře 300 000

Jan Pištěk JAN PIŠTĚK – VÝSTAVA OBRAZŮ 300 000
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ULTRAVOX s. r. o. 3. pražský Ethnofest 300 000

Michaela Dolinová Divadelní projekt „Na úrovni“ 300 000

G. DESET Prezentace výběru fotografií významného českého fotografa z válečných let
1939–1945 z prostředí českých vojáků a letců působících ve Francii a Anglii 300 000

Sdružení pro: Pražský divadelní festival
německého jazyka (Prager Theaterfestival
deutscher Sprache)

Pražský divadelní festival německého jazyka 300 000

SPIN & FLY s. r. o. Orvis Cup 2010, První pražský muškařský závod 350 000

UMĚNÍ BEZ BARIÉR IV. ročník mezinárodního festivalu MENE TEKEL – festivalu proti totalitě, zlu,
násilí, pro paměť národa – realizace v roce 2010 400 000

ČESKÁ TELEVIZE 47. MTF Zlatá Praha 400 000

Renée Nachtigallová Ad honorem Mozart MMX – 5. ročník festivalu se soutěží pro mladé
mozartovské pěvce 400 000

Divadelní agentura ECHO spol. s r. o. ČESKÝ TUČŇÁK 400 000

AGENCY ARTISTIC INTERNATIONAL s. r. o. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ FESTIVAL PRAHA 2010 400 000

Publicum commodum o. s. Kulturní program k 65. výročí pražského povstání a vítězství nad fašistickou
totalitou – II. odboj 400 000

„Studentská organizace StudentZone“ Pražský Majáles 2010 400 000

Jindřišská věž, s. r. o. PRAŽSKÉ VĚŽE V JINDŘIŠSKÉ VĚŽI 400 000

Andělský dvůr, spol. s r. o. Výstava Svatopluk Kasalý, „Krása českého skla – šperky vitráže, mozaiky“ 400 000

CapArt s. r. o. „Kultura mimo centrum“ 400 000

EUROFILMFEST s. r. o. 17. dny evropského filmu 450 000

Stanislav Barek KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY, XIII. ročník 450 000

Martina DIMMEROVÁ 7. ročník festivalu divadla a hudby Vyšehraní 2010 „The Best of…“ 450 000

Publicum commodum o. s. Kulturní program k 60. výročí vzniku pracovních pomocně technických táborů
(PTP) – III. odboj 450 000

Mimo domov OUT of HOME 2010 500 000

Mitte Studio s. r. o. Dokoupil – 100 500 000

ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o.
Libuše Niklová, Petr Nikl – 200 decimetrů krychlových dechu/výstavy
v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a letohrádku Hvězda a doprovodná
monografie Libuše Niklové

500 000

Obec spisovatelů Putovní výstava Zázrak jménem Mácha 500 000



1

43
Praha v číslech 2010

MĚSTO, OBČAN, ÚŘAD, KULTURA 8 3
492 7

Obdarovaný Název projektu Částka (v Kč)

Milan Steigerwald BARDO THÖDOL 500 000

Renéé Nachtigallová Kouzelná flétna pražským seniorům 500 000

MVP agency s. r. o. Královský průvod z Prahy na Karlštejn 2010 aneb cesta Karla IV. 
s korunovačními klenoty 500 000

Bohemia JazzFest, o. p. s. Bohemia Jazz Fest 2010 500 000

LETITIA – společnost pro rekonstrukci a obnovu
Branického divadla Branické divadlo akčně žákům, studentům a důchodcům 500 000

GALLERY ART FACTORY o. p. s. Kontrolovaná svoboda, prevence vandalizmu a sprejerství v hl. městě Praha 500 000

Luka Praha Vltava – Sen letní noci 500 000

Luka Praha 2. ročník festivalu „Praha – Sen letní noci“ – příprava 500 000

FOIBOS BOOKS s. r. o. SLAVNÉ VILY ČECH, MORAVY A SLEZSKA V PRAZE, souborná výstava
slavných vil Čech, Moravy a Slezska – Národní technická knihovna Praha 500 000

Andělský dvůr, spol. s r. o. Výstava Antonín Kratochvíl: Portréty válečných konfliktů 500 000

BVA International s. r. o. SMETANA GALA 500 000

FOIBOS a. s. ČESKÉ DIVADLO 2010, XV. ročník 600 000

Radioservis, a. s. Mezinárodní hudební festival Rozhlasový podzim 600 000

GALLERY ART FACTORY o. p. s. Art Banka – podpora mladého pražského umění 600 000

GOLIATH s. r. o. DĚTSKÝ DEN 600 000

Nadační fond Festival spisovatelů Praha Festival spisovatelů Praha 2011 – příprava 600 000

GOLIATH s. r. o. CLOSE DAY 600 000

Pavel Chalupa XI. ročník Mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury 
Devět bran 2010 700 000

Český svaz bojovníků za svobodu, o. s. Výstava k Českému národnímu povstání – realizace v roce 2010 700 000

Království železnic a. s. Království železnic dětem a mládeži (aneb modelové kolejiště trochu jinak) 700 000

Tomato Production spol. s r. o. 600 LET PRAŽSKÉHO ORLOJE 700 000

HUMMER CENTRUM s. r. o. OPEN DAY 700 000

NedomYsleno ČR s. r. o. Divadelní festival Mezi ploty, 19. ročník – Praha 750 000

Art for Communication Group, s. r. o. PRAŽSKÝ DOPRAVÁK 750 000

CZECH PHOTO o. p. s. CZECH PRESS PHOTO 2010 800 000

M. I. P. Group, a. s. Kalendář roku 2010 800 000

František Vízner FRANTIŠEK VÍZNER – ATELIÉR – příprava v roce 2010 800 000

P & J Music s. r.o. Jazz meets World 2010 950 000
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Obdarovaný Název projektu Částka (v Kč)

Obec spisovatelů Rok Karla Hynka Máchy, 1810–2010 (oslavy dvoustého výročí narození) 
– realizace v roce 2010 1 000 000

RIFF RAFF s. r. o. KAŠPÁRKOHRANÍ 1 000 000

Divadlo Bez zábradlí s. r. o. Slovenské divadlo v Praze, 15. ročník 1 000 000

Hana Gregorová Pořádání premiér v Divadle Radka Brzobohatého 1 000 000

MEDIALOGUE, s. r. o. Výstava Karlův most 1 000 000

MGA GREIF s. r. o. KLUZIŠTĚ 2010 1 000 000

ConPro, s. r. o. WILD WONDERS OF EUROPE – mezinárodní outdoorová přehlídka 1 200 000

Tomato Production spol. s r. o. Projection mapping Staroměstského orloje 2011 – příprava 1 250 000

CZECH PHOTO o. p. s. Výstava 15 LET CZECH PRESS PHOTO – retrospektiva 1995–2009 1 300 000

2HP PRODUCTION, s. r. o. AghaRTA Prague Jazz Festival 2010 1 300 000

Ostrovy s. r. o. United Islands of Prague 2010 – realizace 1 400 000

ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM–ART, o. p. s. České doteky hudby – 12. ročník 1 400 000

VERNON CONSULTING s. r. o. NEZNÁMÝ MODIGLIANI 1 450 000

RACHOT Production s. r. o. RESPECT – world music festival 2010 1 500 000

SYMPOSION – sdružení pro kulturu DEN DVACÁTÝ SEDMÝ 1 500 000

Czech Dance Benefit Society o.s. ProjectWINGS / R.I.P. /PW2 1 500 000

AGENTURA SCHOK, spol. s r.o. LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 1 650 000

Impresario – česká umělecká agentura, spol. s r.o. Bobby McFerrin. Návrat legendy do Prahy – veřejný koncert a galakoncert 1 900 000

LUCKY MAN FILMS s. r. o. VE STÍNU KONĚ – Celovečerní hraný film 1 900 000

„Společnost GASPARD“ LETNÍ LETNÁ 2010, mezinárodní festival nového cirkusu, divadla, vizuálního
umění a hudby 2 000 000

„Občanské sdružení SLOVO 21“ Světový romský festival KHAMORO 2010 2 000 000

NedomYsleno ČR s. r. o. Oslavy Prahy, 2. ročník 2 000 000

První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o. Provoz a činnost Muzea Karlova mostu 2 000 000

FEBIOFEST s. r. o. Mezinárodní filmový festival Praha FEBIOFEST 2010 3 000 000

Nadační fond Festival spisovatelů Praha Festival spisovatelů Praha 2010 – realizace v roce 2010 3 500 000

První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o. Svatojánské Navalis 2010 3 800 000

Akademie klasické hudby, o. p. s. Festival Dvořákova Praha 5 000 000

Pražské jaro, o. p. s. Pražské jaro 9 000 000

Celkem 100 410 000
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Oblast divadla, tance a nonverbálního umění
Hlavní město Praha je zřizovatelem 10 divadel, příspěvkových organizací, které v roce 2010 uskutečnily celkem 49 premiér, odehrály 2 976
představení a přivítaly 789 084 diváků. 

Poznámka: 
* Vzhledem k rekonstrukci budovy od 1. 7. do 20. 11. 2010 Divadlo v Dlouhé nemohlo hrát na vlastní scéně, ale hostovalo ve vybraných praž-
ských divadlech.
Pro činnost divadel–příspěvkových organizací mělo zásadní význam ukončení ekonomických, věcných, právních a personálních auditů, jejichž
cílem bylo objektivní vyhodnocení ekonomických nároků v jednotlivých divadlech a jejich parametrické srovnání v nárocích na systém dlouho-
dobého financování ze strany HMP. Audit společnosti KPMG Česká republika, s.r.o., konstatoval, že u všech sledovaných příspěvkových organi-
zací v oblasti kultury zjistil naprostou profesionalitu a odpovědnost při nakládání s finančními příspěvky zřizovatele. Nebyla shledána žádná po-
chybení. Rozdíly v soběstačnosti mezi příspěvkovými organizacemi a příjemci grantů, kteří vykazují vyšší soběstačnost, spočívají – dle vyjádření
zástupců KPMG, s.r.o. – v nákladnosti a výpravnosti inscenací.

Hlavní město Praha podpořilo v oblasti profesionálního divadla a tance v roce 2010 víceletým grantem tyto projekty:
– činnost Divadla Archa – na rok 2010 grant ve výši 19 986 000 Kč
– činnost Divadla Buchty a loutky – na rok 2010 grant ve výši 600 000 Kč
– činnost Činoherního klubu – na rok 2010 grant ve výši 17 000 000 Kč
– činnost Divadla v Celetné – na rok 2010 grant ve výši 2 500 000 Kč
– činnost Studia Rubín – na rok 2010 grant ve výši 1 200 000 Kč

Počet premiér Počet představení Počet diváků
Příspěvek města na

vstupenku (Kč)

Divadlo na Vinohradech 5 241 115 425 604

Hudební divadlo v Karlíně 1 208 180 200 363

Městská divadla pražská 8 505 144 297 387

Divadlo v Dlouhé* 6 258 75 116 505

Divadlo Na zábradlí 6 268 33 401 704

Divadlo pod Palmovkou 3 188 49 599 476

Švandovo divadlo na Smíchově 10 392 55 748 632

Minor 3 416 50 173 515

Studio Ypsilon 5 261 33 653 669

Divadlo S + H 2 239 51 472 283
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– činnost Divadla Semafor – na rok 2010 grant ve výši 7 500 000 Kč
– činnost Pražského komorního divadla – na rok 2010 grant ve výši 14 500 000 Kč
– činnost Dejvického divadla – na rok 2010 grant ve výši 9 000 000 Kč
– činnost Divadla Na Fidlovačce – na rok 2010 grant ve výši 9 500 000 Kč
– činnost spolku Kašpar – na rok 2010 grant ve výši 4 100 000 Kč
– činnost Divadla Letí – na rok 2010 grant ve výši 800 000 Kč
– činnost Divadla Viola – na rok 2010 grant ve výši 1 200 000 Kč
– činnost Divadla Alfréd ve dvoře – na rok 2010 grant ve výši 4 200 000 Kč
– činnost Divadla Ponec – na rok 2010 grant ve výši 5 500 000 Kč
– činnost DOT 504 Dance Company – na rok 2010 grant ve výši 1 100 000 Kč
– činnost Divadla Duncan Centre – na rok 2010 grant ve výši 550 000 Kč
– činnost souboru Bohemia Balet – na rok 2010 grant ve výši 400 000 Kč
– festival Tanec Praha – na rok 2010 grant ve výši 2 500 000 Kč

Jednoletými granty bylo v roce 2010 v celé oblasti divadla, tance a nonverbálního umění podpořeno 126 projektů v celkové
výši 26 830 000 Kč.

Příklady podpořených projektů v oblasti divadla, tance a nonverbálního umění:
Kromě podpory celoroční činnosti jednotlivých subjektů byla dotace směrována i na časově omezené akce charakteru festivalů a přehlídek 
– Prague Fringe Festival, sestival Tvůrčí Afrika, Festival orientální kultury Nad Prahou půlměsíc, 4+4 dny v pohybu, Mezinárodní festival Nultý
bod, Festival Nového divadla – malá inventura, Festival Nové Evropy 2010 – Cena Jarmily Jeřábkové, Česká taneční platforma, Festiválek Jsem
spokojenej aneb…, Normální festival, SLAVNOST UNIMA, ZLOMVAZ, Vlnobití, ZA DVEŘMI – festival outdoorového divadla ad.

Hudební oblast

V oblasti hudby je jedinou příspěvkovou organizací města Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. V rámci naplňování jeho zřizovací
listiny bylo uspořádáno 110 řádných a 19 mimořádných koncertů, celkem tedy 129 koncertů ve vlastní režii organizace s průměrnou cenou
vstupenky 245 Kč (orchestrální koncerty FOK), 198 Kč (komorní cykly), 54 Kč (koncerty pro mládež). Pro jiné pořadatele bylo uskutečněno cel-
kem 26 koncertů. Výkonové ukazatele v umělecké oblasti se podařilo oproti loňskému roku překročit v počtu abonentních koncertů, včetně ge-
nerálních zkoušek.
SO FOK tak důstojně plnil svou úlohu reprezentativního hudebního tělesa hl. m. Prahy. Orchestr úspěšně odehrál čtyři abonentní řady a šest ko-
morních řad s řadou mimořádných uměleckých událostí. Jako úspěšná novinka se projevily Nedělní rodinné koncerty (spojené s možností ná-
vštěvy výstav v Obecním domě), pro seniory byly organizovány návštěvy generálních zkoušek a poskytovány 50% slevy. FOK se výrazně věnuje
nejmladší posluchačské (ale i interpretační) generaci. Byla zavedena řada novinek v prezentaci koncertů i možnosti nákupu vstupenek (včetně
on-line nákupu a tisku vstupenek), na webových stránkách FOK jsou otiskovány odborné recenze téměř všech koncertů, které povzbuzují zájem
denních médií a zároveň vyvolávají bohatou diskusi návštěvníků i členů orchestru. K vrcholům roku patřil úspěšný zájezd do Anglie, kam orchestr
zavítal po delší době a který vedl k navázání spolupráce s první světovou agenturou IMG.
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Významně posílená oblast práce SO FOK s mladými posluchači a interprety se v roce 2010 projevila v několika směrech. Pokračoval cyklus so-
botních dopoledních koncertů pro děti a rodiče s názvem Hudba na dotek. Cyklus si již získal své pravidelné návštěvníky a téměř 90 % návštěv-
nosti. K sobotním programům se vztahovaly i programy dětského hudebního klubu FÍK, který v roce 2010 v průměru navštěvovalo více mež 80
dětí. Vyhodnocení nového Nedělního rodinného cyklu SO FOK potvrzuje, že zcela odpovídá smyslu existence FOK, kterým je mj. přibližování
koncertní hudby co nejširšímu okruhu Pražanů a návštěvníkům Prahy a nabízení příležitostí mladým interpretům, včetně členů FOK. V průběhu
roku bylo pořádáno i několik mimořádných koncertů v produkci FOK. Vzhledem k zahraničnímu japonskému turné byla na mimořádný novoroční
koncert pozvána Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Istvánem Dénesem. Jako mimořádný byl nabídnut i závěrečný koncert sezony, při kte-
rém bylo interpretováno Requiem Giuseppe Verdiho s hvězdným obsazením zahraničních zpěváků. Za mimořádný koncert lze také považovat
uvedení Mé vlasti Bedřicha Smetany v den výročí vzniku republiky 28. října 2010.

Hlavní město Praha podpořilo v roce 2010 víceletým grantem hl. m. Prahy nezávislé subjekty realizující v oblasti klasické
a soudobé hudby v hl. m. Praze tyto projekty:
– celoroční uměleckou činnost Pražské komorní filharmonie v letech 2010–2013, na rok 2010 ve výši 8 000 000 Kč,
– Orchestr BERG v letech 2010–2013, na rok 2010 ve výši 500 000 Kč, 
– Mezinárodní hudební festival Struny podzimu 2010–2013, na rok 2010 ve výši 1 800 000 Kč, 
– Mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby, 11.–14. ročník, na rok 2010 ve výši 850 000 Kč, 
– Kontinuální činnost Dětské opery Praha 2010–2011, na rok 2010 ve výši 500 000 Kč. 

Jednoletými granty bylo v roce 2010 v celé oblasti hudby podpořeno 121 projektů v celkové výši 18 330 000 Kč.
Příklady podpořených hudebních projektů:
MHF Pražské jaro, Agharta Prague Jazz Festival, Dvořákova Praha, Rozhlasový podzim, Kytara napříč žánry, Bohemia Jazz Fest – Praha, Svato-
václavské slavnosti, Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha, umělecká činnost Talichova komorního orchestru.

Pro období letních měsíců Praha podpořila v oblasti hudby jubilejní 11. ročník mezinárodních Letních slavností staré hudby, Letní jazzovou dílnu
Praha, festival se soutěží pro mladé mozartovské pěvce Ad honorem Mozart, Hudební procházky v Trojské a Botanické zahradě, koncertní řadu
Rejchovy komorní slavnosti, 15. mezinárodní varhanní festival, Jazzový most z Prahy do EU 2010, další ročník open-air mezinárodního hudebního
festivalu Bohemia JazzFest – Praha, pořádání barokních vodních slavností Svatojánské Navalis 2010. V předvánočním čase město poskytlo 
finanční prostředky formou daru při partnerství hlavního města Prahy při pořádání cyklu 10 představení Kouzelná flétna pro pražské seniory ve
výši 400 000 Kč na pořádání cyklu 10 představení Don Giovanni 1787 pro pražské seniory, kteří je mohli jako vánoční dárek od hlavního města
Prahy navštívit zcela zdarma. Výjimečnou hudební i společenskou událostí bylo partnerství hlavního města Prahy při pořádání veřejného koncer-
tu a galakoncertu Bobby McFerrin. Návrat legendy do Prahy a koncert Paco de Lucia v rámci festivalu Jazz meets World 2010.

Oblast alternativní hudby

V oblasti víceletých podpořených projektů pokračovala činnost klubu Roxy / NoD a Paláce Akropolis, čtyřletými granty byly podpořeny klub
Kaštan a rockový klub Rock Café.
V oblasti alternativní hudby byly podpořeny tyto tradiční projekty: Mezinárodní hudební festival Alternativa, festival world music RESPECT, 
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festival United Islannds of Prague, festival alternativní hudby STIMUL, festival soudobé vážné hudby CONTEMPULS, Světový romský festival
KHAMORO, Shakuhachi Festival Prague, festival a workshopy hry na japonskou flétnu šakuhači. Dále byly podpořeny celoroční přehlídky alter-
nativních žánrů, například projekt ON AIR a Urban Move, v oblasti world music přehlídka RESPECT Plus, v oblasti širokého spektra hudebních
žánrů přehlídka Prague International Bluenights a Ohter Music. Nově byl podpořen celoroční projekt United Islands Reloaded.
Nedílnou součástí pražského kulturního dění byly i jednotlivé hudební projekty, například tradiční projekt Slet bubeníků, Mezinárodní víkend žen
a Etnofest. Nově byly podpořeny projekty Talenti a mistři v klubu Vagon, projekt výuky beatboxu Beat Burger na školách, dva projekty klubu Ry-
banaruby Hudební objevy malých scén a Festival rytmy Afriky.
Dále v rámci partnerství podpořilo hl. město Praha, tak jako v loňském roce, vydání několika CD vydavatelství Animal Music v oblasti mladé jaz-
zové tvorby.
Podpořeny byly také projekty celoroční činnosti Popmusea a Hudebního archivu a informačního centra.

Oblast výtvarného umění a muzeí

V hlavním městě Praze se v režii městské galerie uskutečnily tři rozsáhlé retrospektivy, které souhrnně představily tvorbu Zdeňka Sklenáře,
Zdeňka Sýkory a Václava Boštíka, stěžejní osobnosti českého umění, které dosud nebyly v takové míře zveřejněny, a jeden významný skupinový
projekt nazvaný Roky ve dnech, který rovněž poprvé důsledně zmapoval vývoj českého moderního umění od konce druhé světové války k roku
1957. Ten navazoval na úspěšný předloňský projekt Expo 58. Uskutečnilo se rovněž sedmé Bienále mladého umění Zvon. Třetí nejnavštěvova-
nější výstavou v Praze se v roce 2010 stala výstava „Královský sňatek“, která byla při příležitosti 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn
– sňatku Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským – otevřena 4. 11. 2010 v domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. 
V Praze byla dokončena rekonstrukce Bílkovy vily, zahájená v roce 2008. Byla realizována koncepce nové instalace dle návrhu prof. Wittlicha,
v suterénu vily vzniklo studijní centrum archivních materiálů. V interiéru města byly osazeny některé veřejné plastiky, jako např. Pocta poštovní
známce od sochaře Jilemnického u Poštovního muzea v Praze nebo plastika Mater Mortis od Jiřího Sozanského. Byly konány přípravy k převozu
souboru obrazů A. Muchy Slovanská epopej do Prahy.

Galerie hlavního města Prahy

obdržela pro rok 2010 neinvestiční příspěvek /upravený rozpočet/ 83 712 tis. Kč, investiční transfer /upravený/ 21 520 tis. Kč. Rozvíjela se ve
všech oblastech své činnosti. Významnou změnou bylo nabytí nových objektů do správy majetku GHMP – do správy galerie přešel Colloredo-
Mansfeldský palác v Karlově ulici a Pražský dům fotografie v ulici Revoluční v centru Prahy. Tato významná událost představovala pro pracovní-
ky galerie nejen příležitost pro rozvoj výstavní činnosti v nových výstavních prostorách, ale byla také podnětem ke změně lokace ředitelství
GHMP. Galerie hlavního města Prahy se v roce 2010 soustředila především na představení hlavních etap a osobností českého moderního umění
po roce 1945 a na prezentaci současného umění. Uskutečnila tři rozsáhlé retrospektivy, které souhrnně představily tvorbu Zdeňka Sklenáře,
Zdeňka Sýkory a Václava Boštíka, stěžejních osobností českého umění, které dosud nebyly v takové míře zveřejněny, a jeden významný skupinový
projekt nazvaný Roky ve dnech, který rovněž poprvé důsledně zmapoval vývoj českého moderního umění od konce druhé světové války k roku
1957, jenž navazoval na úspěšný předloňský projekt Expo 58. Zvláštní pozornost byla věnována autorům nastupující generace, jednak v se-
dmém Bienále mladého umění Zvon, jednak v samostatných výstavách ve druhém patře na Staroměstské radnici. Mezi ojedinělé projekty z dě-
jinných období, kterým se Galerie hlavního města Prahy příliš nevěnuje, náležel Královský sňatek, který diváky vrátil zpět do období Prahy na
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přelomu 13. a 14. století, jehož hlavním organizátorem bylo Muzeum a Archiv hlavního města Prahy. K významným událostem roku 2010 patřilo
znovuotevření Bílkovy vily po několikaleté obsáhlé rekonstrukci. Pro Bílkovu vilu byla připravena nová expozice z díla Františka Bílka a v jejím su-
terénu bylo zřízeno Bílkovo centrum. Velký mediální tlak byl vyvíjen na tuto organizaci ve spojitosti se Slovanskou epopejí. Příprava této výstavy
v prostorách Veletržního paláce a pokus o transport děl z Moravského Krumlova znamenaly velkou koncentraci na řešení tohoto úkolu a vzhle-
dem k přístupu Moravského Krumlova neustálý styk s médii a právními službami. V roce 2010 patřily nejvýznamnější zápůjčky z fondu moderní
malby do Wilhelm Hacks Museum v Ludwigshafenu (Alois Wachsman, Josef Šíma, Toyen) a na putovní retrospektivu Alfonse Muchy po Japon-
sku, kam byl zapůjčen soubor kreseb Slovanstvo bratrské a soubor návrhů pro Primátorský salon Obecního domu. 

Národní kulturní památka Vyšehrad

obdržela pro rok 2010 neinvestiční příspěvek /upravený rozpočet/ 33 902 tis. Kč.
Základním posláním NKPV je správa historického majetku města, rehabilitace a prezentace jedinečné památkové lokality. 
Svěřené nemovitosti využívá pro kulturní aktivity, konkrétně pro výstavy v Galerii Vyšehrad a v Gorlici, pořady v komorním sále Starého purkrabství,
na Letní scéně a akropoli, vycházky pro školní skupiny, nedělní promenádní koncerty v parku (květen, červen a září) a ostatní propagační akce na úze-
mí NKPV. Organizace aktivně spolupracuje s odbornými památkovými úřady a s institucemi, které sídlí na historickém území nebo v jeho okolí. Kvalit-
ní nabídka výstav současného výtvarného umění v Galerii Vyšehrad (nad Libušinou lázní) obsahovala 12 autorských výstav. Podzemní sál Gorlice
hostil 2. ročník PF 10 – Pražský mezinárodní festival skleněné plastiky pořádaný Galerií Pokorná ve spolupráci s NKPV, se zahraničními kulturními
středisky a ambasádami. Na Vyšehradě byla reprezentována pozoruhodná skandinávská a česká tvorba. V doprovodném programu se uskutečnily 
2 workshopy s vystavujícími ve St. purkrabství. Muzejní noc na Vyšehradě nabídla současnou sklářskou tvorbu, instalovanou v Gorlici, která byla 
doplněna seminářem s vystavujícími umělci ve Starém purkrabství. V roce 2010 pokračovala oprava hradeb v severovýchodní a severní části areálu. 

Muzeum hl. m. Prahy

obdrželo pro rok 2010 neinvestiční příspěvek 85 650 tis. Kč, investiční transfer 46 090 tis. Kč. V roce 2010 vycházela činnost Muzea hlavního
města Prahy jakožto kulturní sbírkotvorné instituce, zřizované hlavním městem Prahou, ze zřizovací listiny muzea a schváleného rozpočtu při re-
spektování všech zákonných norem, především zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisů souvisejících. Během toho-
to roku byly dokončeny některé úkoly stanovené ve střednědobé koncepci muzea na léta 2009–2013, realizace dalších projektů pokračovala či
byla zahájena. Kompletně byl zastěhován sbírkami depozitární objekt „E“ v areálu depozitářů a odborných pracovišť ve Stodůlkách. Tento objekt
obdržel v květnu 2010 cenu Gloria musaealis za „Muzejní počin roku 2009“.
Müllerova vila nadále přitahovala návštěvníky ze zahraničí i ČR. V roce 2010 obdržela vila významné mezinárodní ocenění ELCA TREND AWARD
(Cena Evropské asociace firem v oboru zahradních a krajinářských úprav) zahrada Müllerovy vily, a to za projekt, realizaci a údržbovou péči o tu-
to zahradu. Muzeum v roce 2010 celkem navštívilo přes 102 000 návštěvníků. V hlavní budově muzea se podařilo vytvořit další prostor pro práci
s dětmi a mládeží – archeologickou hernu. Celkově se výrazně zvýšil počet mladých návštěvníků – školních dětí a rodin s dětmi, což odpovídá
koncepčnímu zaměření muzea na tuto cílovou skupinu. Od dubna byla instalována výstava „Vietnam v Praze“, která pak v říjnu 2010 reprezento-
vala Prahu i v rámci oslav „1 000 let Hanoje“ ve Vietnamu. Na podzim byla zahájena výstava „Libeň – zmizelý svět“, která je další z řady výstav
představujících zajímavé pražské čtvrti. Největším výstavním projektem roku 2010 byly „Pražské výletní restaurace“, které kromě expoziční části
nabízely návštěvníkům i občerstvení ve stylové výletní restauraci.
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Pro rodiny s dětmi, ale nejen pro ně byla jako vánoční výstava připravena výstava „Čtyřlístek, pětisté dobrodružství“. Výstava „Adolf Loos – dílo
v českých zemích“ byla od srpna 2010 do konce roku úspěšně reprízována v rodném městě A. Loose, v Brně. V muzeu byla recipročně předsta-
vena výstava „Jan Vaněk – civilizované bydlení pro každého“ (březen–srpen 2010).

Muzeum hlavního města Prahy bylo pověřeno organizačním a částečně autorským zabezpečením výstavy „Královský sňatek“, která byla při pří-
ležitosti 700. výročí nástupu Lucemburků na český trůn – sňatku Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským otevřena 4. 11. 2010 v domě
U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Stala se 3. nejnavštěvovanější výstavou v Praze v roce 2010. S velkým ohlasem proběhl další
ročník „Pražské muzejní noci“, kdy expozice a výstavy v hlavní budově a expozici na Výtoni navštívilo během jednoho večera několik tisíc lidí.
Pokračovala systematická práce s dětmi a mládeží – ať už formou interaktivních prohlídek expozic a výstav s lektorkou muzea nebo dílen připo-
mínajících polozapomenutá řemesla.

Oblast filmu

Tak jako v předchozím roce 2009 byla v roce 2010 podpořena hl. městem Prahou formou jednotlivých grantů na různé projekty činnost kin Ae-
ro, Světozor a Bio Oko. 
Další oblastí tradiční podpory filmových projektů hl. městem byla podpora filmových festivalů, které byly podpořeny jednak formou partnerství,
jednak formou grantů hl. m. Prahy. Především lze jmenovat Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest, Mezinárodní filmový festival dokumen-
tárních filmů o lidských právech Jeden svět, Dny evropského filmu, Festival bollywoodského filmu, 11. Qeer filmový festival MEZIPATRA, festival
Televizní a filmové fakulty AVU FAMUFEST a konečně Festival televizní tvorby Zlatá Praha zaměřený na hudební a taneční programy. Dále Meziná-
rodní filmový festival outdoorových filmů, filmů s tematikou sportu a volnočasových aktivit, Festival krátkých filmů, který pořádá Film Servis Festi-
val Karlovy Vary, s.r.o. Nově byly podpořeny festivaly FilmDeaf Festival pro neslyšící, 7. Fresh Film Fest, který se z úsporných důvodů přestěhoval
z Karlových Varů do Prahy, a festival španělských filmů La Película, jehož pořadatelem byl Union film, s.r.o., a celoroční projekt Večery iShorts.
Rok 2010 byl v podpoře filmových projektů zvláštní tím, že po dlouhé době byla podpořena výroba filmů s tematikou týkající se hlavního města
Prahy. Jak formou partnerství, tak formou grantů byla podpořena výroba dokumentárních filmů „Historie páté čtvrti“, „Arnošt Lustig-devět živo-
tů“, RAFANI: Dokumentární film o pražské umělecké scéně, „Nerealizovaná Praha“, „Adolf Born 80“, celovečerního film „Ve stínu koně“ a filmu
„Povídky malostranské po 130 letech“.

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 2010 měla knihov-
na svou ústřední knihovnu, 42 poboček v městských částech a do konce června 2010 provozovala 3 bibliobusy, poté 2 bibliobusy, které měly
koncem roku 19 stanic. Knihovna získala knihy a další druhy dokumentů v počtu 112 746 knihovních jednotek celkem za 16 mil. Kč. Její knihov-
ní fond koncem roku 2010 zahrnoval 2 334 726 položek (naučná literatura, beletrie, noviny a časopisy, mapy, hudebniny, zvukové materiály 
– CD, MC, LP, audiovizuální materiály, elektronické dokumenty, grafické listy a reprodukce). Souhrnný počet uživatelů knihovny byl 8 306 951
(tj. fyzických i virtuálních návštěv). V roce 2010 bylo uskutečněno celkem 6 875 286 výpůjček. Knihovna připravila 5 785 kulturních a vzděláva-
cích akcí pro 149 000 účastníků.
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Městská knihovna nabízela od prosince roku 2009 novou službu, kdy její čtenáři mohou vracet knihy a další výpůjčky nejen na pobočce, kde si je
vypůjčili, ale na kterékoliv pobočce knihovny (tato možnost se netýká grafik a reprodukcí z artotéky). U této služby stoupal postupně objem kni-
hovních jednotek vrácených v jiných pobočkách a ke konci roku činil 70 tisíc knihovních jednotek měsíčně (více než 17 % vypůjčených knihov-
ních jednotek). V knihovně pokračovala digitalizace knihovního fondu, nově vznikla stránka „Mácha on-line“ a koncem roku byla schválena kon-
cepce e-služeb knihovny. V roce 2010 byly znovuotevřeny knihovny Ruská ve Vršovicích a Stodůlky v Praze 13, jejichž objekty byly generálně
přebudovány. Prostorově zvětšená pobočka Ruská je koncipována jako „Dům čtení“. Uskutečnily se dva průzkumy, jeden zjišťoval, kolik návštěv-
níků akcí v sálech knihovny jsou zároveň čtenáři knihovny, druhý byl realizován agenturou DEMA v rámci celostátního průzkumu čtenářství, kdy
byla zároveň pokládána respondentům i speciální sada otázek zaměřená na Městskou knihovnu v Praze. Knihovna byla partnerem a spolupořa-
datelem řady akcí pořádaných v hl. m. Praze jinými subjekty.

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy

Hlavní město Praha je zřizovatelem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy (dále jen „HaP“), příspěvkové organizace přírodovědného charak-
teru. Jejím úkolem je seznamovat širokou veřejnost s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami a provádět odborné a výzkumné
činnosti v oborech svého působení. HaP působila v roce 2010 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).
Všechna střediska HaP v roce 2010 navštívilo přes 136 000 osob. V HaP bylo v roce 2010 připraveno a uvedeno 17 nových pořadů, z toho 8
v Planetáriu Praha, 5 na Štefánikově hvězdárně, 1 na Hvězdárně v Ďáblicích a 3 pořady pro prezentaci Planetária Praha na výstavě v Bruselu.
HaP připravila celkem 2 365 akcí. Její programy pokrývají všechny věkové kategorie, od pohádek s astronomickou tematikou až po specializova-
né přednášky. HaP byla opět vyhledávána organizovanými školními skupinami, protože v její nabídce výukových pořadů je vždy alespoň jeden
pořad pro konkrétní ročník základních a středních škol. Pořady pro veřejnost byly uváděny především o sobotách a nedělích, ve všední dny ve-
čer a během školních prázdnin. Uskutečnila se denní i noční pozorování oblohy a na hvězdárnách byla nabízena zájemcům také možnost indivi-
duálního astronomického pozorování. Veřejnost byla zapojena v řadě kursů a kroužků pro začátečníky a pokročilé.

Vysvětlivka: * Hvězdárna Ďáblice měla z důvodu rekonstrukce dvouměsíční utlumení činnosti.
V roce 2010 oslavilo Planetárium Praha 50 let od uvedení do provozu. Kampaň k tomuto výročí probíhala od počátku roku. Byla zahájena úspěš-
nou dvouměsíční výstavou v Pražském domě v Bruselu a pokračovala na podzim, kdy byla vydána speciální pamětní medaile, připravena příleži-
tostná výstava a uvedeno několik nových pořadů.
Na jaře 2010 se Planetárium Praha zapojilo do kampaně na podporu umístění GSA (Galileo Supervising Authority) do Prahy. Kromě krátkého pořa-
du „Konec bloudění a hledání“, který byl promítán na výstavě v Bruselu, hostilo Planetárium Praha setkání velvyslanců zemí EU k této problematice.

Počet návštěvníků –
prohlídky

Počet akcí / z toho
pro školy

Počet návštěvníků
akcí / z toho školní

návštěvy

Průměrná cena
vstupenky (Kč)

Štefánikova hvězdárna 20 545 639 / 309 11 442 / 7 822 48,02

Planetárium Praha 3 590 1 583 / 764 96 439 / 63 779 46,26 

Hvězdárna Ďáblice* 480 143 / 111 3 541 / 3 323 29,59
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Od 27. září do 1. října 2010 se konal v Praze 61. mezinárodní astronautický kongres. V Planetáriu Praha se 29. září konala jedna z doprovodných
akcí – „International Cultural Night in Prague Planetarium“.
Štefánikova hvězdárna byla mimořádně otevřena u příležitosti Oslav Prahy (14.–15. 5. 2010), Dětského dne (30.5.2010) a Noci vědců (24. 9. 2010).
V červenci–září 2010 proběhla zásadní modernizace Hvězdárny Ďáblice, byla rekonstruována hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny, ve foyeru
Planetária Praha byly umístěny dva nové interaktivní exponáty – „Model černé díry“ a tzv. „Planetární váha“.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Pražskou zoo v roce 2010 navštívilo 1 185 320 návštěvníků. Široký mediální ohlas se orientoval zejména na nové přírůstky a chovatelské úspě-
chy, mezi které bezesporu patří narození gorilího mláděte, rozmnožení varanů komodských, narození dvou žiraf Rothschildových nebo vystavení
člunozubců afrických. Velký ohlas veřejnosti vyvolaly internetové přenosy, současně začala být využívána nová média, např. na sociální síti Face-
book získala Zoo Praha 75 000 fanoušků!
Z pohledu rozvoje zoo bylo nejvýznamnější akcí roku zahájení stavby nového prostoru pro slony, hrochy a antilopy, jehož dokončení je napláno-
váno na rok 2013. Jde o největší investici v dějinách českých zoologických zahrad. Dokončeny byly také některé menší stavby, jako např. nová
expozice vodních ptáků, rekonstrukce Gočárových domů nebo rekonstrukce hlavního kolektoru. 
Z mnoha dalších aktivit jmenujme projekt Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa, který zaznamenal úspěch nejen v České republice, ale
i na půdě OSN v New Yorku.
První rok po změně vedení zoo Praha lze hodnotit jako úspěšný, instituce potvrdila svou oblibu u veřejnosti, vzdělávací potenciál i chovatelskou
úspěšnost.
Počet návštěvníků 1 185 320 osob
Příjem ze vstupného 120 259 000 Kč
Nejnavštěvovanější měsíc srpen 196 757 osob
Nejméně navštívený měsíc leden 19 690 osob
Návštěvnost večerních prohlídek 2 050 osob

Botanická zahrada hl. m. Prahy

V roce 2010 se v Botanické zahradě hl. m. Prahy uskutečnilo 29 výstav ve venkovní expozici a 10 výstav ve skleníku Fata Morgana. Botanickou
zahradu navštívilo 263 tisíc návštěvníků, z toho 116 tisíc skleník Fata Morgana. Tržby ze vstupného činily 10 384 000 Kč. 
V roce 2010 proběhla řada návštěvnicky atraktivních akcí jako byla výstava PET TROPICANA ve skleníku Fata Morgana (38 723 návštěvníků), Or-
chideje (21 524 návštěvníků), Tropičtí motýli (33 037 návštěvníků), Cykly přednášek s promítáním (8 přednášek navštívilo 117 lidí), Večerní pro-
vázení Fata Morganou (1 077 návštěvníků) a mnoho dalších.
Počet návštěvníků: 236 204 osob
Tržby ze vstupného: 10 384 000 Kč
Počet zaměstnanců: 83 osob
Neinvestiční příspěvek: 57 227 000 Kč
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Kulturní zahraniční aktivity

Kulturní zahraniční aktivity byly v roce 2010 realizovány v průběhu celého roku a celkem jich bylo připraveno 12, z toho dvě akce celkově reci-
proční:
a) Petrohradští umělci v Praze a naši mladí umělci v Petrohradě
b) Dny Prahy v Hamburku a Dny Hamburku v Praze
částečně reciproční:
c) Dny Prahy v Sarajevu (Sarajevo v Praze bude v roce 2011)
d) Den Norimberku v Praze 
e) Dny Tbilisi v Praze 
kulturní akce při příležitosti velkých událostí:
f) otevření kulturního léta v Bratislavě koncertem MIG 21
g) kulturní část programu na EXPO v Šanghaji při Dnech Prahy
jednorázové kulturní prezentace:
h) Dny Prahy v Hanoji
i) velký koncert moskevských filharmoniků v Praze
j) koncert Kühnova dětského sboru v Berlíně

Sarajevo – Dny Prahy v Sarajevu
V hlavním městě Bosny a Hercegoviny uspořádalo hl. město Praha – Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve spolupráci s agentu-
rou SAGA týdenní kulturní přehlídku. Do Sarajeva přijeli umělci nejrůznějšího zaměření: Virtuosi di Praga s klasickým koncertním programem,
skupina V.O.S.A se street art vystoupením, divadelní a pantomimická skupina La Putyka, uskutečnila se tu ivýstava fotografií o Praze Jiřího 
Všetečky s názvem „Praha – město hudební“. 

Den Norimberku v Praze
Akce Den Norimberku v Praze měla za úkol oslavit 20leté trvání partnerství mezi městy Norimberk a Praha.
Akce byla rozdělena na několik částí: 
1. Výstava „Secese z Norimberku“ – od 26. 5. do 20. 6. 2010 ve 2. patře Obecního domu.
2. Vydání česko-německé brožury k 20letému partnerství mezi oběma městy. 
3. Koncert norimberské filharmonie.

Výměnné galakoncerty – v Petrohradě a v Praze
Výměnný koncert mladých laureátů hudebních soutěží se v Praze v kostele Šimona Judy konal dne 24. května a v Petrohradě dne 7. června
2010. Na koncert do Ruska odletěli mladí laureáti hudebních soutěží Tomáš Jamník a Ivo Kahánek za Pražské jaro a Barbora Valečková, Jakub
Junek a Ivan Vokáč za Concertino Praga. 
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Zahájení Bratislavského kulturního léta – Koncert MIG 21
V rámci kulturních aktivit hl. města Prahy v zahraničí byla uzavřena dohoda s partnerem na Slovensku – Českým centrem v Bratislavě – na vy-
stoupení populární kapely MIG 21 a Lelek Orchestra při zahájení Bratislavského kulturního léta.

Dny Hamburku v Praze
Hamburk jako jedno ze tří partnerských měst hl. města Prahy v SRN oslavilo společně 20leté jubileum partnerství řadou aktivit, které se konaly
v jednom týdnu v Hamburku.
– Dny české kuchyně – Kulinarische spezialitäten aus Tschechien „Prager Karte“.
– Literární večer s Františkem Černým o Lence Reinerové se čtením z připravované.
– Vernisáže mladých pražských architektů Top Young v galerii Stadtmodel na Wexstrasse.
– Přednášky o Praze na hospodářské konferenci v obchodní komoře Hamburku. 
– Prohlídka českého území a prostor v hamburském přístavu.
– Otevření výstavy „Zelená architektura“ za přítomnosti velvyslance Rudolfa Jindráka v galerii Hittfeld. 
– Výstava New Face of Prague v galerijní pasáži Levantehaus a další výstava obrazů českých umělců v galerii pí. Purkrabek. 
– V rámci Jazz Oper festivalu vystoupil Kentonmania Big band pod vedením Rudolfa Mazače. 
– Filmové dny Prahy v Hamburku v kině Metropolis.

Den Prahy na EXPO 2010 v Šanghaji
Kulturní část dne Prahy EXPO 2010 v Šanghaji byla zajištěna vystoupením Národního divadla marionet a jejich představením Don Giovanni 
a výstavou pí. Rýdlové – fotografie staré Šanghaje od fotografa Dubského z poloviny minulého století. 

Dny Tbilisi v Praze
V rámci akce Gruzie v Praze vystoupil v kostele sv. Šimona a Judy desetičlenný mužský soubor RUSTAVI – vokální část Gruzínského státního
akademického souboru lidových písní a tanců pod vedením sbormistra Badriho Toize a uměleckého vedoucího Anzora Erkomaishvilliho. Byl to
příspěvek k představení Gruzie v Praze a celá akce byla doprovázena i filmovou přehlídkou starých gruzínských filmů „Sůl Svanetie“ a „Moje ba-
bička“ s anglickými titulky v Městské knihovně s dobovým klavírním doprovodem. 

Reprezentativní akce v Hanoji 
Ve dnech 6.–12. října se delegace MHMP zúčastnila cesty do hlavního města Vietnamské socialistické republiky Hanoje. Primátor Prahy otevřel
výstavu Muzea hlavního města Prahy „Vietnam v Praze“, která dokumentuje odlišný způsob života vietnamské komunity v Evropě a také místa
spojená se životem této komunity v našem hlavním městě. Po celé tři dny byla veřejnosti prezentována Praha jako destinace cestovního ruchu,
byly rozdávány speciální prospekty připravené ve vietnamštině a také byla nabízena na ochutnávku Pražská šunka. Každý den se setkávalo s vel-
kým ohlasem vystoupení souboru divadla Spejbla a Hurvínka. Součástí kulturního programu bylo také vystoupení Big bandu Milana Svobody.

Dny Hamburku v Praze
V Praze se v době mezi 3. 10. – 14. 11. odehrálo Praze na 17 aktivit. Akce „Jazzový most“ byla podporována známými sponzory a těšila se značné po-
zornosti. Výstavní projekt představil pražské veřejnosti několik zajímavých projektů vytvořených významnými architekty pro Hamburk – jak jednotlivé
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projekty a realizace, tak i ojedinělý stavební rozmach v HafenCity. Na velvyslanectví byla otevřena výstava „Hafen Hamburg a jeho vztah v Praze“. Vzá-
jemná praxe učitelů existuje již od roku 2005. Konala se exkurze do Terezína, přednášky a rozhovory v Pražském literárním domě a prohlídka města
jako budoucího cíle pro školní výlety hamburských škol. 20. výročí partnerství měst Praha–Hamburk dalo impuls k první výměně spisovatelů mezi 
těmito městy. Praha a Hamburk mají spoustu malých a útulných jazzových klubů ve svých městech. Právě v jednom z nich se poprvé v Praze předsta-
vily dva jazzové hamburské soubory. Cílem další akce „Hamburk v Praze“ bylo sblížit filmaře partnerských měst Prahy a Hamburku, v rámci projekcí
filmů byly uspořádány i besedy s tvůrci, byla podnícena výměna odborných a kulturně filmových zkušeností a českému publiku byl nabídnut pohled
do filmové tvorby našich sousedů. V neposlední řadě bylo smyslem zařadit Prahu jako kulisu pro nově vznikají tvůrčí počiny německých režisérů.

Koncert Moskevských Filharmoniků v Praze
Dne 12. 12. 2010 se konal koncert Moskevských Filharmoniků, kteří se sponzorem (První česko-ruskou bankou) připravili v Rudolfinu koncert 
velkého souboru Moskevských Filharmoniků s Vladimírem Fedosejevem a sólistkou Jelizavetou Leonskou.

Vánoční koncert v Berlíně
Při příležitosti 15letého výroční partnerství mezi městy Praha a Berlín a v rámci festivalu „Prag–Berlin Festival“ byl na radnici v Berlíně uspořá-
dán vánoční koncert. Pro letošní jubilejní rok spolupráce byl připraven program členů Kühnova dětského sboru a hudebního souboru Chorea
Floria, kteří přednesli německému publiku Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby. 

CESTOVNÍ RUCH A PREZENTACE HL. M. PRAHY

Turistika a cestovní ruch v Praze

Celkový rozpočet na cestovní ruch byl v roce 2010 100 000 000 Kč.

V roce 2010 navštívilo Prahu celkem 4 733 701 turistů, kteří uskutečnili celkem 12 090 367 přenocování. Rozdíl počtu turistů oproti roku 2009
je 8,9 %, v počtu přenocování 7,7 %. K největším nárůstům návštěvníků došlo z Jižní Koreje (45 %), Ruska (31 %), Mexika (26,7 %), Brazílie
(25 %), Slovenska (16 %), Francie (15,9 %), USA (13 %), Kanady (24 %). K výraznému nárůstu došlo i na tradičních evropských trzích u turistů
z Rakouska (13 %), Maďarska (21 %), Malty (18 %) a velmi kladně lze hodnotit nárůst návštěvníků z Německa (3,3 %), Nizozemska (7 %)
a Švýcarska (9 %). 
Je naprosto zřejmé, že investice do podpory cestovního ruchu, zejména v oblasti prezentace hl. m. Prahy na veletrzích cestovního ruchu v za-
hraničí a do dvou imageových reklamních kampaní, přinesly jednoznačně kladné výsledky, a to jak v počtu hostů, tak v počtu ubytování právě ze
zdrojových trhů, na něž byly kampaně zaměřeny. Velmi perspektivním trendem je rovněž nárůst domácího turismu včetně růstu počtu přenoco-
vání – počet hostů stoupl o 16,6 %, počet přenocování o 10,3 %.

Granty v oblasti cestovního ruchu

V oblasti cestovního ruchu bylo uděleno celkem 9 grantů v celkové výši 2 000 000 Kč.
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Partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu

V Partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu bylo 29 projektům celkem přiděleno 17 300 000 Kč. 

Kongresová turistika

Kongresová turistika je v Praze podporována průběžně, na významné akce je udělována záštita primátora, případně propůjčována i jeho rezidence.
V roce 2010 byly podpořeny projekty kongresového charakteru v programech partnerství částkou 5 250 000 Kč. V oblasti veletrhů se hl. m. Pra-
ha zúčastnilo specializovaných veletrhů Kongresové turistiky – IMEX Frankfurt (květen) a EIBTM Barcelona (listopad).

Hlavní město Praha na zahraničních veletrzích 2010

Na veletržní účast bylo v roce 2010 vynaloženo 19 077 108 Kč. Hlavní město Praha se zúčastnilo s vlastním stánkem veletrhů.

14.–17. 1. Ferienmesse, Vídeň, Rakousko; 28.–31. 1. FESPO Curych, Švýcarsko; 4.–8. 2. VACANCES, Brusel, Belgie; 25.–28. 2. TUR Göteborg,
Švédsko; 18.–21. 3. MAP Paříž, Francie; 23.–25. 4. Taxidi, Kypr; 11.–15. 6. ITE Hongkong; 3.–6. 6. KOTFA Soul, Jižní Korea; 12.–15. 10. INWE-
TEX – Petrohrad, Rusko; 9.–12. 11. WTM Londýn, Velká Británie, SITV Colmar, Francie. Dalších 11 prezentací bylo realizováno v rámci spolu-
práce s agenturou CzechTourism. 
Mimořádné prezentace v roce 2010: 30. 10.–1. 11. Swiss International Holiday Exhibition Lugano; listopad 2010: Paris Photo spolu s Czech
Centre Paříž.

Reklama

V roce 2010 proběhla Imageová reklamní kampaň hl. m. Prahy, která zahrnovala:
a/ výrobu nového reklamního spotu a vysílání reklamního spotu na televizních kanálech Eurosport, Markíza, National Geographic a Discovery 

v časovém rozmezí říjen–prosinec 2010,
b/ publikování reklamy a PR v inflight magazínech leteckých společností, 
c/ bannerovou reklamu na globálních serverech. 
Cena kampaně byla 49 800 000 Kč.

Propagační a informační brožury:
V novém designu byla vydána reedice komplexní řady nových brožur hl. m. Prahy: Praha – město památek, Plán města, Ubytování, Praha 
– město pro děti, Praha odpočinková, Praha cyklistická, Praha archeologická, Praha – Po stopách slavných, Dopravní plán s turistickými tramva-
jovými okruhy, Praha – Za hranicemi památkové rezervace, Pražské podzemí, Golf v Praze a okolí, mapa Pražské památkové rezervace. Celkové
náklady na výrobu brožur hl. m. Prahy jsou cca 12,5 mil. Kč ročně.

Zdroj: Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP
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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 (10 městských a 7 vesnických), ochranné pásmo památkové rezervace v hlavním městě Praze a ochranná pásma národních kultur-
ních památek. 

Přehled památkově chráněných území:

Městská památková rezervace Rozloha v ha Rok prohlášení

Historické jádro města – Památková rezervace v hlavním městě Praze 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 Rozloha v ha Rok prohlášení

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 – Tejnka 7,6 2003

Praha 8 – Karlín 98 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. 

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

Vesnické památkové zóny Rozloha v ha Rok prohlášení

Praha 5 – osada Buďánka 1,52 1991

Praha 6 – Střešovičky 2,6 2004

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 1991

Praha 10 – Stará Hostivař 14 1993

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 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7

PPR – rozsah katastrálních území Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany s Pražským hradem, Nové Město
s Vyšehradem, částečně: Vinohrady, Holešovice, Podolí, Smíchov, Nusle
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Na území historického jádra Prahy a jeho ochranného pásma se nachází přes 2 000 památkově chráněných objektů, které jsou zapsány
v Ústředním 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 rov-
něž prohlášeny za kulturní památky. 

Financování památkově významných staveb a objektů a církevních objektů v majetku církví a náboženských společností za
rok 2010

Vlastníkům památkově významných staveb a objektů a církevních objektů v majetku církví a náboženských společností jsou každoročně udělo-
vány z rozpočtu hlavního města Prahy finanční prostředky na zajištění opravy a obnovy objektů. Finanční prostředky jsou poskytovány formou
účelové dotace – grantu hlavního města Prahy. Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 301 ze dne 16. 3. 2010 a usnesení Zastupitel-
stva hlavního města Prahy č. 35/72 ze dne 26. 3. 2010 bylo schváleno poskytnutí grantů hlavního města Prahy vlastníkům památkově význam-
ných staveb a objektů a vlastníkům památkově významných církevních objektů v majetku církví a náboženských společností na rok 2010 v cel-
kové výši 59 000 000 Kč. Tato finanční částka byla schválena ve prospěch 59 žádostí. Mezi významné objekty, jejichž obnova či oprava byla
z grantů v roce 2010 financována, patří např. Strahovský klášter (7 500 000 Kč), Břevnovský klášter (4 150 000), františkánský klášter na Jung-
mannově náměstí (3 400 000), kostel sv. Ducha (1 500 000) či oprava varhan v kostele sv. Salvátora (3 000 000).

Zdroj: Odbor památkové péče MHMP



3
56

2

1 2
3

7
54

8

1
8

4
2

8

8

4

9 4

2010
82

BEZPEČNOST, 
INFRASTRUKTURA, 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



2

61
Praha v číslech 2010

8 3
492 7

Bezpečnost

Statistika přestupků a další údaje z činnosti MP Praha
V roce 2010 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 2010 bylo strážníky odhaleno celkem 941 533 přestupků.

Ve vnitřní struktuře blokového řízení dominovaly pokuty

Doprava
Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2010 strážníky odhaleno celkem 805 847 přestupků.

Celkem bylo v roce 2010 odhaleno 276 525 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti.

Útvar řešení přestupků MP zpracovává výstupy z 19 úsekových měřičů rychlosti a z 10 zařízení automatického systému evidence a dokumento-
vání průjezdu vozidel na červený světelný signál. Takto získaná data jsou útvarem řešení přestupků vyhodnocována a dále řešena v souladu se

Druh přestupku Počet přestupků

Zákaz zastavení 102 392

Stání na chodníku 51 571

Zastavení či stání vozidla v křižovatce 32 944

Nerespektování zákazu vjezdu 23 833

Zastavení a stání na přechodu 16 099

Postih chodců 21 728

Postih cyklistů 2 175

Na úseku Počet pokut Jejich celková výše

Doprava 151 405 70 500 800 Kč

Veřejný pořádek 25 709 12 708 600 Kč

Ostatní 14 204 4 523 200 Kč

Útvar Počet strážníků

Územní výkonné útvary MP obvodní ředitelství MP 1 až 15             1 692

Útvary s celoměstskou působností                120

Útvar řešení přestupků                  60

Překročení rychlosti Počet přestupků
o méně než 20 km/h 219 724
o 20 až 39 km/h 51 498
o 40 a více km/h 5 303

BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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zákonem o přestupcích a zákonem o provozu na pozemních komunikacích. V hodnoceném roce 2010 MP oznámila celkem 30 567 přestupků
zařazených do bodového systému. Celkový počet nahlášených bodů byl 55 573. Dále bylo oznámeno 4 965 uložených pokut v blokovém řízení
vyšších než 1 000,– Kč.

Veřejný pořádek, čistota veřejného prostranství a chov psů
V oblasti veřejného pořádku bylo za hodnocený rok strážníky zjištěno celkem 100 219 přestupků. Přestupky odhalené na tomto úseku se na cel-
kovém počtu všech přestupků podílely 10,6 %.

Ve vnitřní struktuře řešených přestupků proti veřejnému pořádku byly v roce 2010 nejvýrazněji zastoupeny následující přestupky:

Pozornost strážníků byla nadále věnována dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně. Celkem bylo zjištěno
10 037 případů nerespektování zákazů taxativně stanovených uvedenou vyhláškou. Přestupcům bylo uloženo celkem 1 906 pokut v blokovém 
řízení v souhrnné výši 463 000 Kč a 1 374 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu k projednání. V rámci dohledu nad čistotou
a pořádkem na pozemních komunikacích a na veřejných prostranstvích a nad pohybem psů ve veřejné zeleni v hl. m. Praze bylo v hodnoceném
období zjištěno celkem 7 806 přestupků a správních deliktů ze strany majitelů psů. 

Jednalo se zejména o tato protiprávní jednání ze strany majitelů a chovatelů psů:

Odhalené přestupky a správní delikty byly předávány k dořešení úřadům městských částí. 

V roce 2010 bylo také zjištěno a zadokumentováno: 2 782 vraků motorových vozidel a 2 155 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 249 takových míst a bylo nalezeno 179 použitých injekčních stříkaček
a 127 jehel. Obdobné zaměření měly také kontrolní akce Hlídkového útvaru MP. Za rok 2010 bylo strážníky tohoto útvaru nalezeno 241 injekč-
ních stříkaček s jehlou, 8 samostatných jehel a 873 ks ostatních kontaminovaných předmětů (potřeby narkomanů, zbytky omamných látek atd.).

Druh přestupku Počet přestupků

Nezaplacení poplatků za chované psy                 54

Neoznačení psa                 20

Nepřihlášení se do evidence chovatelů psů                 65

Druh přestupku Počet přestupků

Znečištění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení anebo zanedbání povinnosti
úklidu veřejného prostranství 34 078

Přestupky proti pořádku v územní samosprávě 31 065

Neoprávněné zábory veřejného prostranství 10 894

Přestupky žebrajících osob 3 795
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Hledané osoby, pohřešované, 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 647 405 osob. Kontrola těchto osob spočívala především v provedení lustrace v evidenci hledaných a pohřešovaných
osob, případně ověření totožnosti těchto osob v zákonem stanovených případech. 

V 715 případech bylo strážníky zajišťováno místo trestného činu do jeho převzetí Policií ČR. 

Zpráva o kriminalitě na území hl. m. Prahy za rok 2010
(Krajské ředitelství police hlavního města Prahy)

– trestná činnost celkem 74 028 
– objasněno trestných činů 13 986
– počet stíhaných osob 13 205 
– počet pachatelů stíhaných ve ZPŘ 4 998 
– počet trestných činů ve ZPŘ 4 762 
– počet tr. činů na 10 tis. obyvatel 592
– objasněnost TČ v procentech 18,9 %

Vybrané druhy kriminality a trestné činy 

Násilná kriminalita
Zjištěno bylo celkem 2 284 tr. činů, objasněno 1 159. 

Vraždy
Bylo spácháno 22 vražd, objasněno jich bylo 19.

– loupežné vraždy 3, objasněno 1 
– vraždy s motivem osobních vztahů 13, objasněno 13
– vraždy ostatní 6, objasněno 5 

Loupeže 
Svým počtem jsou dominantním trestným činem násilné kriminality. Jejich počet se oproti roku 2009 snížil. Bylo zaznamenáno celkem 830 loupeží,

Důvod zadržení, předvedení Počet

Zjištění totožnosti            1 354
Hledání Policií ČR                658

Důvodně podezřelých ze spáchání trestného činu                780
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objasněno bylo 300 skutků. Největší podíl stále mají „uliční“ loupeže, které v roce 2010 představují cca 42 % z celkového nápadu loupeží v Pra-
ze. Z celkového počtu loupeží bylo 57 spácháno na finančních institucích, objasněno jich bylo 28. 

Po loupežích bylo vykázáno v násilné kriminalitě nejvíce zjištěných trestných činů úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo spácháno 530, ob-
jasněno jich bylo 285.

Mravnostní kriminalita
Celkem bylo v roce 2010 na území hl. m. Prahy spácháno 207 mravnostních trestných činů, objasněno bylo 121.

Na území hl. m. Prahy bylo spácháno v roce 2010:
– 81 trestných činů znásilnění, objasněno 39 skutků. 
– 6 trestných činů pohlavního zneužívání v závislosti, objasněny 3. 
– Pohlavní zneužívání ostatní – spácháno 35 trestných činů, objasněno 21. 
– Komerční forma sexuálního zneužívání – 2 trestné činy, objasněn 1.
– Sexuální nátlak – 3 trestné činy, objasněn 1.
– Ostatní pohlavní úchylky – 14 trestných činů, objasněno 7. 
– Šíření pornografie – 18 trestných činů, objasněno 15.
– Kuplířství – spáchány 4 trestné činy, objasněny 3.
– Obchodování s lidmi – spáchány 3 trestné činy, objasněn 1. 
– Ostatní mravnostní trestné činy – spácháno 41 trestných činů, objasněno 30.

Majetková kriminalita
Počet zjištěných trestných činů majetkové kriminality činil 57 359, z toho se podařilo objasnit 4 123 trestných činů. Objasněnost majetkové kri-
minality na území hl. m. Prahy činí 7,2 % a je stejná jako v roce 2009. Tradičně nejvíce majetkové kriminality spadá pod kriminalitu s názvem
krádeže prosté (představuje 56,8 % celkové kriminality) a dále pak pod kriminalitu s názvem krádeže vloupáním (představuje 14,5 % celkové
kriminality).

Krádeží prostých bylo spácháno 42 051 a objasněno 2 565 skutků. Ve vnitřní struktuře této kriminality největší počet zjištěných tr. činů připadl
na krádeže věcí z motorových vozidel, kapesní krádeže, krádeže v jiných objektech, krádeže motorových vozidel a krádeže součástek motorových
vozidel. 
Krádeží věcí z motorových vozidel bylo spácháno 13 683 a objasněno 553. Na území hlavního města Prahy se dlouhodobě jedná o nejfrekvento-
vanější tr. činnost (18,5 % z nápadu celkové kriminality). 
Dále bylo vykázáno 4 314 skutků krádeže motorových vozidel dvoustopých, z toho jich bylo 166 objasněno.
Kapesních krádeží bylo zaevidováno 7 469 skutků, objasněno bylo 138.

Krádeží vloupáním bylo spácháno 10 759, objasněno 794 skutků. Mezi nejpočetněji zastoupené trestné činy této kriminality patří krádeže vlou-
páním do rodinných domů a bytů a krádeže vloupáním do ostatních objektů. 
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Krádeží vloupáním do rodinných domů a bytů bylo na území hl. m. Prahy provedeno 2 753, objasněno 321 TČ. Vysoký počet krádeží vloupáním
je bez podstatných změn dlouhodobě ovlivněn snadnou dostupností majetku osob a firem. Nedostatečná zabezpečenost objektů, zejména ve
staré zástavbě v centru města, pachatelům usnadňuje páchání této trestné činnosti. Posun pachatelů krádeží vloupáním do bytů ze sídlištní zá-
stavby, kde došlo ke zlepšení zajištění domů a bytů, do staré a neudržované zástavby v centru města (Vršovice, Vinohrady, Žižkov) byl patrný již
v roce 2009 a projevil se i v roce 2010. Naopak k nárůstu počtu vloupání do rodinných domů dochází v okrajových částech města, v lokalitách
s jejich vysokou koncentrací a výstavbou, přičemž pachatelé opět preferují nejméně zabezpečené objekty.
Největší nárůst u krádeží vloupáním byl zaznamenán u vloupání do tzv. ostatních objektů, kde bylo zjištěno 6 530 TČ, objasněno bylo 350 skutků. 

Drogová kriminalita
– Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů pro jiného – bylo spácháno 591 trestných činů, objasněno 517.
– Šíření toxikomanie – 2 trestné činy, objasněn 1.
– Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů pro sebe – 99 trestných činů, objasněno 78.
– Nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů – předmět k nedovolené výrobě – 25 trestných činů, objasněno 18. 

Hospodářská trestná činnost 
Počet zjištěných trestných činů hospodářské kriminality činil 6 274 skutků, objasněno jich bylo 2 224. Hospodářská trestná činnost se podílí
zjištěnými tr. činy na celkové kriminalitě 8,5 %, způsobenou škodou cca 4,7 mld. Kč.
Nejzávažnějším trestným činem hospodářské kriminality co do počtu skutků a především pak vzhledem ke způsobené škodě je trestný čin pod-
vod (celkem v obchodním styku, pojistné, úvěrové a dotační podvody), u něhož bylo evidováno 1 653 TČ, objasněno jich bylo 914. Způsobená
škoda u tohoto trestného činu zaznamenala pokles, dosáhla 1,6 mld. Kč. Nejpočetněji zastoupeným trestným činem hospodářské kriminality byl
trestný čin neoprávněného držení platebního prostředku, u něhož bylo evidováno 1 963 TČ, objasněno jich bylo 333. Tyto trestné činy souvisejí
často s prostými krádežemi (kapesní krádeže, krádeže jiné na osobách apod.).
Padělání a pozměňování peněz (ochrana měny) bylo zjištěno u 837 skutků, objasněno bylo 86.
Uvedené trestné činy neoprávněné držení platebního prostředku, podvod a padělání a pozměňování peněz jsou z hlediska zjištěných trestných
činů dominantními trestnými činy hospodářské kriminality, počtem představují 71 % hospodářské kriminality.
Mezi další skutky hospodářské kriminality patří zpronevěry, kterých bylo zjištěno 472, objasněno bylo 242, dále krácení daně, kterých bylo vyká-
záno 110 skutků (stejně jako v roce 2009), objasněno jich bylo 48. Zjištěná škoda u nich dosáhla částky 2,0 mld. Kč. Trestné činy krácení daně,
podvod a zpronevěra způsobenou škodou představují majoritní podíl na celkové škodě hospodářské kriminality (cca 90,2 %). Trestných činů po-
rušení autorského práva bylo zjištěno 66 skutků, objasněno bylo 9. 

Pachatelé trestné činnosti
Recidivisté spáchali v roce 2010 celkem 9 228 TČ. Stíháno jich bylo 6 526. Nejvíce se z hlediska jednotlivých druhů kriminality podíleli na krá-
dežích prostých, kde spáchali 2 470 TČ, ostatní kriminalitě 1 922 TČ, zbývající kriminalitě 1 620 TČ, krádežích vloupáním 924 TČ a násilné krimi-
nalitě 628.

Cizinci spáchali 2 413 TČ. Z jednotlivých druhů spáchali nejvíce trestných činů (573) u ostatní kriminality, zde se jedná především o trestný čin
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání – 355 skutků. U násilné kriminality jim bylo prokázáno 269 trestných činů, z toho 72 loupeží. 
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Mládeží bylo spácháno 372 TČ. Z výše uvedeného počtu bylo dětmi spácháno 115 TČ. Na objemu kriminality spáchané mládeží se podílelo 30,9 %.
Obecně lze konstatovat, že trestná činnost páchaná mládeží je převážně majetkového charakteru a často se vyznačuje primitivním způsobem
provedení (krádeže prosté). Je však evidována i trestná činnost násilné povahy (zejména loupežná přepadení uličního charakteru – ve většině
případů páchaná skupinami nezletilých a mladistvých pachatelů). Příčiny zvýšené brutality mládeže lze spatřovat v celkové společenské situaci,
v posunu morálních a etických hodnot a ve špatně fungujícím školství. V mnoha případech neplní základní funkci rodina. Další příčinou je nega-
tivní působení masmédií – počítačové hry, videosnímky a filmy propagující násilí, sex a neúctu k člověku. Sledovaná skupina je ve svém věku
lehce ovlivnitelná a v mnoha případech nedokáže rozpoznat možné dopady svého jednání. Navíc napodobuje své televizní a filmové vzory
a problémové jedince ze svého okolí. Po získání určitých zkušeností, a to i v důsledku předchozího trestního řízení, se stává trestná činnost dětí
a mladistvých kvalifikovanější. 
V souvislosti s přehledem trestné činnosti statisticky sledovaných skupin je třeba také zmínit podíl pachatelů, kteří nemají trvalý pobyt v Praze,
ale významným způsobem ovlivňují kriminalitu evidovanou na území hlavního města. V roce 2010 spáchalo 3 747 pachatelů z jiných krajů cel-
kem 4 691 TČ. Tito pachatelé společně s cizinci spáchali 7 104 TČ. 

Nejčastější výjezdy policie 
Nejčastějšími výjezdy jsou dopravní nehody, dále uliční kriminalita, tj. vloupání do vozidel, krádeže, vloupání do objektů, fyzické napadení, požáry,
úmrtí apod.

Prevence kriminality
Důsledné uplatňování preventivní činnosti je jedním z účinných nástrojů policie při snižování celkového počtu zjištěných trestných činů na území
hlavního města Prahy. Z porovnání dlouhodobého vývoje kriminality vyplývá, že v posledních letech dochází k poklesu zjištěných trestných činů,
především v oblasti uliční kriminality, na kterém se nemalou měrou projevuje hlídková činnost policistů vnější služby, každodenně posilovaná
příslušníky pohotovostní motorizované jednotky a operativními hlídkami služby kriminální policie a vyšetřování, a instalování městského kame-
rového systému ve vytipovaných lokalitách. 
Na úseku veřejného pořádku, dopravní nehodovosti a dozoru nad silničním provozem se z pohledu prevence velice osvědčily dopravně bezpeč-
nostní akce, do kterých se zapojují se svým programem také příslušníci preventivně informačního oddělení kanceláře ředitele krajského ředitel-
ství. 
Primární a sekundární prevence je především úkolem tohoto oddělení, jehož velkým přínosem je přednášková a výchovná činnost na všech ty-
pech škol (zde neustále stoupá zájem školských zařízení o prevenci kriminality i dopravní výchovu). Dále pak informování veřejnosti o bezpeč-
nostní situaci a prevenci kriminality, kde velký zájem o jejich činnost mají především senioři. 
Pozitivně lze hodnotit výrazné prohloubení spolupráce na preventivních aktivitách s občanskými sdruženími, firmami a strážníky Městské policie
hlavního města Prahy.

V rámci preventivní činnosti probíhaly na území hlavního města Prahy v roce 2010 tyto aktivity: 
– přednášková a besední činnost ve všech typech školských zařízení,
– přednášková činnost v zájmových nestátních sdruženích – pro širokou veřejnost – 2 000 přednášek,
– přednášky v rámci projektu Ajaxův zápisník – cca 1 300 přednášek,
– přednášky pro seniory – cca 40 přednášek,
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– přednášky pro zdravotně postižené spoluobčany (sluchově postižení, zrakově postižení) – 14 přednášek,
– účast na výstavě For City – cca 60 hodin,
– prezentační akce Bezpečná 13, Dny integrovaného záchranného systému, Helpík, Dětské dny, Den záchranářů, Den Policie ČR, Na vlastní ne-

bezpečí, dětské tábory, 
– dny policejní historie v Muzeu Policie ČR, pietní akty, akce „Barikáda“, 65. výročí osvobození, 
– preventivní akce Zebra se za tebe nerozhlédne, Týden mobility, Bambiriáda, Bezpečně na cyklostezce, Motoristické jaro, Bezpečné jaro – Rado-

tín, Mendelánkování, Týden bezpečnosti, Preventivní týdny v terénu, Den bez úrazů, Dopravní hřiště – Barrandov, Bezpečný podzim – Radotín,
Společně a bezpečně, 

– účast na dnech IZS – 20 akcí, 
– preventivní branné hry v přírodě – Folimanka – cca 50 hodin, 
– preventivní akce pořádané v přímé spolupráci s městskými částmi,
– účast v televizních a rozhlasových programech s preventivní tematikou – 20 hodin,
– spolupráce se zahraničními policisty – návštěvy na krajském ředitelství,
– dopravně preventivní akce – zádržné systémy, alkohol, chodci, cyklisté – 40 akcí,
– dopravně preventivní aktivity na dopravních hřištích – 50 akcí.

Na celostátní úrovni se v roce 1997 hl. m. Praha zapojilo do „Programu prevence kriminality na místní úrovni“ vyhlašovaného MV. Od roku 2008
je na republikové úrovni hl. m. Praha zapojeno do krajské úrovně prevence kriminality, dle Strategie prevence kriminality ČR na léta 2008–2011,
schválené vládou ČR. 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 hl. m. Prahy vyhlašovaného MV bylo v roce 2010 zrealizováno celkem 20 dílčích projektů, na
které byla přidělena státní účelová dotace ve výši 4 580 000 Kč. Spoluúčast hl. m. Prahy na těchto projektech byla 2 333 000 Kč. Z toho hl. m.
Praha realizovalo 6 projektů s celkově vynaloženými náklady 4 740 611 Kč, zbývajících 14 projektů realizovaly městské části, které se do progra-
my přihlásily. Z této částky se jednalo o dva projekty investiční ve výši 1 000 000 Kč. 

Na realizaci projektů se podílely hl. m. Praha, MP hl. m. Prahy, KŘ policie hl. m. Prahy, Městské části Praha 1–22, nestátní neziskové organizace
a další organizace pracující v oblasti prevence kriminality. Projekty byly zaměřeny na oblast sociální i situační prevence a na jednotlivé cílové rizi-
kové skupiny obyvatel a návštěvníků Prahy. 

Na úrovni hl. m. Prahy je ZHMP schválená Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012. Praha realizuje Program prevence
kriminality od roku 2000 a zároveň je v rozpočtu hl. m. Prahy pravidelně vyčleněna finanční částka, která pro rok 2010 činila celkem 15 000 000 Kč.
V rámci Programu prevence kriminality hl. m. Prahy bylo v roce 2010 zrealizováno celkem 77 projektů s dotací hl. m. Prahy ve výši 15 000 000 Kč.
Na realizaci projektů se podílely hl. m. Praha, MP hl. m. Prahy, KŘ policie 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, děti umístěné v dětských domovech, seniory,
zdravotně a tělesně postižené spoluobčany, návštěvníky Prahy a též na prvopachatele trestných činů. 
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V rámci preventivní činnosti probíhaly v roce 2010 např. následující aktivity:
Byla aktualizována šestijazyčná brožura „Informace na dosah“ pro návštěvníky hl. m. Prahy v celkovém nákladu cca 300 000 kusů. Byla prove-
dena Analýza pocitu bezpečí obyvatel a návštěvníků hl. m. Prahy s celkovým počtem respondentů 2 750 ve věku nad 18 let. Náklady byly v cel-
kové výši 990 000 Kč. 
Přednášková a besední činnost na všech úrovních školských zařízení i v nestátních zájmových sdruženích pro všechny věkové kategorie 
– v přibližném počtu 3 000 přednášek. Byla podpořena činnost 14 nízkoprahových klubů na území hl. m. Prahy, které jsou aktivní v oblasti pre-
vence kriminality, celkovou částkou ve výši 1 790 000 Kč. Celkový počet návštěvníků těchto klubů je cca 12 200 za celý rok. 
Byly podpořeny aktivity organizací spolupracujících s dětskými domovy ve výši 700 000 Kč. 

Zdroj: Odbor krizového řízení MHMP, Městská policie hl. m. Prahy

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 ke stále častějšímu nasazování jednotek Sboru dobrovolných hasičů. V roce 2010 zasahovaly jednotky SDH
u 555 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 2007 vyčlenilo hl. m. Praha ve svém rozpočtu 
finanční prostředky na činnost jednotek SDH ve výši 80,458 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 hasičských stanicích.

Nejrozsáhlejší nasazení sil a prostředků všech jednotek požární ochrany je vždy v souvislosti s živelnou pohromou.

V roce 2010 zasahovaly jednotky PO na území hl. m Prahy v 9 735 případech různých typů událostí, což činí ve srovnání s rokem 2009, kdy bylo
evidováno 9 583 zásahů, nárůst o 152 událostí:
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Zásahy dle typu události

Typ události Počet tj. v % Uchráněno (tis. Kč)

Požár (P)

Požár 2 102 21,62 98 959,00

Požár bez účasti JPO 47 0,48 2 000,00

Dopravní nehoda (DN)

Dopravní nehoda silniční 858 8,83 0,00

Dopravní nehoda silniční hromadná 33 0,34 0,00

Dopravní nehoda železniční (vč. metra) 30 0,31 0,00

Dopravní nehoda letecká 2 0,02 0,00

Dopravní nehoda – ostatní 0 0,00 0,00

Živelní pohroma (ŽP)

od 1. 1. 2010 neplatný typ události

Únik nebezpečné chemické látky (UNL)

Únik plynu/aerosolu 48 0,49 0,00

Únik kapaliny (mimo ropných produktů) 32 0,33 0,00

Únik ropných produktů 950 9,77 0,00

Únik pevné látky 3 0,03 0,00

Únik nebezpečné chem. látky – ostatní (včetně jiné než chemické) 9 0,09 0,00

Technická havárie (TH)

Technická havárie 0 0,00 0,00

Technická pomoc 4 461 45,89 0,00

Technologická pomoc 1 0,01 0,00

Ostatní pomoc 51 0,52 0,00

Radiační havárie a nehoda (RHN)

Radiační havárie a nehoda 0 0,00 0,00

Ostatní mimořádné události (OMU)

Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 1 0,01 0,00

Planý poplach (PP)

Planý poplach 1 093 11,24 0,00

Celkem 9 721 100 959,00
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Počet požárů a přímé škody v jednotlivých odvětvích hospodářství

Požáry celkem S účastí jednotky Bez účasti jednotky Celkem

Přímé škody 137 205,50 4 010,50 141 216,00

Usmrceno osob 16 0 16

Usmrceno hasičů 0 0 0

Zraněno osob 11 0 11

Zraněno hasičů 12 0 12

Odvětví hospodářství Počet požárů Podíl v % Přímá škoda v tis. Kč

Zemědělství 10 0,40 569,00

Lesnictví 5 0,23 67,00

Dobývání nerost. surovin 0 0,00 0,00

Zpracovatelský průmysl 35 1,63 7 248,00

Výroba, rozvod el. a plynu 18 0,84 787,00

Stavebnictví 18 0,84 1 695,00 

Obchod, opravy zboží 22 1,02 65 960,00

Pohostinství, ubytování 66 3,07 8 127,00

Doprava 241 11,21 22 562,00

Pošty, telekomunikace 3 0,14 1,00

Peněžnictví, pojišťovnictví 2 0,09 3,00

Služby pod., výzkum, real. 18 0,84 2 606,00

Veřej. správa, bezpečnost 4 0,19 22,00

Školství 7 0,33 831,00

Zdravotnictví, sociální 14 0,65 410,00

Ostatní veřejné a osobní 423 19,68 7 723,00

Soukromé domácnosti 175 8,14 22 100,50

Jiné a nezatříděno 1 088 50,63 505,00

Celkem 2 149 141 216,00
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Příčiny požárů

Zdroj: Odbor krizového řízení MHMP

DOPRAVA

Městská hromadná doprava osob (MHD)
Metro: Základní přepravní síť MHD je složena ze 3 tras (A, B, C) s celkovou provozní délkou sítě 59,1 km a 57 stanicemi. Bezbariérový přístup je
možný do 36 stanic metra. Průměrná cestovní rychlost vlaků metra je 35,5 km/hod. Vozový park metra v roce 2010 (provozní stav celkem) čítá
635 vozů. Podíl metra na počtu přepravených osob v roce 2010 dosáhl 47,74 % z celkového počtu přepravených cestujících. Délka trasy metra
A je 10 995 km, B 25 704 km a C 22 425 km. V ranní špičce bylo průměrně vypravováno 92 souprav metra.

Tramvajová doprava: Koncem roku 2010 byla délka sítě 141,6 km. V provozu bylo 24 denních a 9 nočních tramvajových linek. Tramvajová do-
prava se na počtu přepravovaných osob podílela 28,51 %. Vozový park tramvajové dopravy v roce 2010 čítal 931 vozů v provozním stavu a k to-
mu 19 vozů bylo historických. 

Autobusová doprava: Tvoří doplňkovou síť metra a tramvají, zajišťuje plošnou obsluhu některých území. Provozní délka sítě autobusové dopravy
na území hlavního města je 681 km. Podíl autobusové dopravy na celkovém počtu přepravovaných osob v roce 2010 byl 23,75 %. Denních auto-
busových linek jezdících na území Prahy bylo v prosinci 2010 v provozu 150 (z toho: 15 školních linek a 1 linka pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace) a nočních linek bylo 16. V ranní špičce bylo průměrně vypravováno 904 vozů, provozní stav byl ve výši 1 144 vozů.

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

1 technické závady 15,21 1 technické závady 12,56

2 nedbalost dospělých 11,50 2 úmyslné zapálení 10,52

3 úmysl, děti, nemoc 11,46 3 kouření 4,89

4 mimořádné události 0,61 4 zanedbání bezp. předpisů 1,95

5 samovznícení 0,10 5 používání otevřeného ohně 1,35

6 komíny 0,38 6 změny provozních parametrů 2,37

7 topidla 0,65 7 nespecifikovaná nedbalost 1,49

8 výbuchy 0,00 8 technická závada topidla 0,56

9 manipulace s hořlavými látkami 0,05 9 svařování, řezání 0,56

10 neobjasněno, dosud v šetření 9,82 10 dopravní nehoda 0,42

11 dále nešetřeno 50,35 11 zakládání ohňů v přírodě a na skládkách 0,28
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Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., měl v roce 2010 10 728 zaměstnanců v průměrném přepočteném stavu a 10 750 zaměstnanců v evidenčním
stavu k 31. 12. 2010.

Cyklistická doprava
Jako v předešlých letech, tak i v roce 2010 byla věnována velká pozornost rozvoji cyklistické dopravy, která byla zaměřena především na integra-
ci dopravní cyklistiky v hlavním dopravním prostoru, realizaci dopravního značení, oprav a úprav ve prospěch cyklistů (cyklopruhy, cyklopikto-
koridory, předsunuté stopčáry). Díky tomu se podařilo v roce 2010 vyznačit 87,78 km nových cyklotras a 7,45 km nových vyhrazených pruhů
a cykloobousměrek pro cyklisty.

Z nejvýznamnějších akcí pro cyklisty bylo v roce 2010 zrealizováno:
Cyklostezka Vysočany – nová cyklostezka v délce téměř 3,5 km v trase bývalé železniční vlečky, včetně revitalizace okolí. Vyznačení legálního
průjezdu Petřínem (součást cyklotrasy A32). Nové vyznačení cyklotrasy v Prokopském údolí včetně úprav dopravního režimu. Cyklopruhy na uli-
ci Milady Horákové na Špejcharu a v ulici Makovského. Přes 2 km nového úseku páteřních cyklotras v Opatově. Instalovány byly prvky zavěšené
lávky pro cyklisty pod konstrukce mostů Pražského okruhu přes Vltavu. 

Dne 26. 10. 2010 Rada hl. m. Prahy usnesením č.1776 schválila Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do ro-
ku 2020 včetně generelu základní sítě páteřních a hlavních cyklotras. Hlavním cílem koncepce je zvýšit podíl cyklistické dopravy v dělbě přeprav-
ní práce. 

Možnosti přepravy kol 
V Metru byla 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. Dříve byla možnost jen 2 kol na soupravu.

Na lanové dráze Petřín byl 1. 7. 2010 zahájen zkušební provoz jízdních kol. Jízdní kola se přepravují v druhém oddílu vozu (od spodního konce).
Vstup do tohoto oddílu je označen piktogramem jízdního kola. Ve voze mohou být přepravována nejvýše 2 jízdní kola.

V tramvajích po úspěšném zkušebním provozu (od 1. 9. 2009) již není od 1. 1. 2010 dle Smluvních přepravních podmínek PID přeprava jízdních
kol vyloučena v garantovaných nízkopodlažních spojích. Přeprava jízdních kol je tedy možná ve stanovených úsecích a směrech ve všech tram-
vajích – nadále platí zákaz přepravy jízdních kol v pracovní dny od 6.00 do 20.00 hod. a nutnost splnit další podmínky pro přepravu.

Metro Tramvaje Autobusy Celkem

Provozní délka sítě (km) 59,1 141,6 681 881,7

Prům. vzdálenost stanic a zastávek (m) 1 094,44 538 645

Prům. cestovní rychlost (km/h) 35,48 19,04 26,00

Ujeté provozní vozokm na území Prahy za rok (tis.) 53 341 47 097 62 194 162 632

Přepravené osoby na území Prahy za rok (tis.) 578 515 345 485 287 804 1 211 804
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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. 

Automobilová doprava 
V automobilové dopravě České republiky zaujímá hlavní město Praha specifické postavení, projevující se v nadprůměrně vysokých intenzitách
i dopravních výkonech ve srovnání s jinými českými městy nebo s dálnicemi a silnicemi v extravilánu. Z provedených dopravních sčítání vyplý-
vá, že každoroční nárůst automobilové dopravy, zaznamenaný na území města v období po roce 1990, se v letech 2008 až 2009 prakticky zasta-
vil. V roce 2010 došlo k dílčímu nárůstu. 
K 31. 12. 2010 bylo v Praze registrováno 928 769 motorových vozidel, z toho 699 930 osobních automobilů.

Celkově se automobilová doprava na území hlavního města Prahy v roce 2010 – měřená dopravním výkonem (počtem ujetých vozokilome-
trů) na celé komunikační síti podle údajů TSK–ÚDI – zvýšila v průměru o 4,6 % ve srovnání s předcházejícím rokem. Z toho doprava osobní-
mi automobily vzrostla o 4,9 % a doprava nákladními automobily a autobusy o 1,1 %. 

V období 0–24 hod. průměrného pracovního dne ujela motorová vozidla na celém území Prahy celkem 22,205 milionu vozokilometrů. Z toho či-
nil podíl osobních automobilů 20,435 milionu vozokilometrů, tj. 92 %. Ve srovnání s předcházejícím rokem to znamená, že v roce 2010 ujela
motorová vozidla v Praze za den o 974 tisíc vozokilometrů více než v roce předcházejícím. Proti roku 1990 se do roku 2009 automobilový pro-
voz ve městě zvýšil o 204 %, tj. více než na trojnásobek. V porovnání s nárůstem automobilové dopravy na dálnicích a silnicích České republiky
byl nárůst v Praze v tomto období cca 1,5x vyšší.

Do širší oblasti centra města vjíždělo v roce 2010 za 24 hod. průměrného pracovního dne 312 000 vozidel, z toho 299 000 osobních automobi-
lů. Ve srovnání s rokem 1990 to bylo cca o 31 % vozidel více. Veškerý nárůst byl tvořen pouze osobními automobily, neboť počet nákladních vo-
zidel a autobusů od roku 1990 naopak poklesl o více než o polovinu (–67 %). Intenzita automobilového provozu v širší oblasti centra města kaž-
doročně vzrůstala až do roku 1998, kdy dosáhla zatím historického maxima, od té doby víceméně – s mírnými výkyvy – mírně klesá. Od roku
2000 se intenzita automobilového provozu v širší oblasti centra snížila o 10 %. 

Povolený úsek a směr Linky (trvalý stav)

Anděl – Kotlářka – Sídliště Řepy 9, 10,16, 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, 52

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

Palmovka – Ohrada – Spojovací 1

Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Sídliště Barrandov 12, 14, 20, 54
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Ve středním pásmu města doprava trvale a výrazně rostla v letech 1990–2007. Ve srovnání s rokem 1990 se na některých komunikacích zvýšila
trojnásobně až čtyřnásobně. V roce 2010 se oproti roku předcházejícímu zvýšila o 1 až 3 %.

Ve vnějším pásmu města (dle sčítání na tzv. vnějším kordonu, který vyjadřuje obousměrnou intenzitu automobilové dopravy na vstupech hlav-
ních výpadových silnic a dálnic do souvisle zastavěného území města) se intenzita automobilové dopravy v roce 2010 oproti roku předcházející-
mu zvýšila o 2,7 %. Do Prahy přijíždělo přes hranici vnějšího kordonu za 24 hod. průměrného pracovního dne 286 000 vozidel, z toho 252 000
osobních automobilů. Automobilový provoz ve vnějším pásmu města trvale vzrůstal od roku 1990 až do roku 2008. V roce 2009 došlo poprvé
od roku 1991 k mírnému poklesu (patrně pod vlivem hospodářské krize) o 1,2 %, v roce 2010 pak k opětovnému nárůstu o 2,7 %. Ve srovnání
s rokem 1990 přijíždělo v roce 2010 denně do Prahy z jejího okolí (z příměstské zóny, z ostatního území státu a ze zahraničí) 3,7x více vozidel
(+271 %). Rozhodující část nárůstu byla tvořena osobními automobily, neboť jejich počet se zvýšil více než 4,5x (+355 %).

Nejzatíženějšími úseky na pražské komunikační síti v roce 2010 byly:
– Jižní spojka v úseku 5. května – Vídeňská, kde projíždělo 147 000 vozidel za den (0–24 hod.) 
– Barrandovský most, kde projíždělo 132 000 vozidel za den
– Jižní spojka v úseku Braník – Sulická (122 000 vozidel za den) 
– Jižní spojka v úseku Chodovská – V Korytech (121 000 vozidel za den)
– Strakonická v úseku Dobříšská – Barrandovský most (118 000 vozidel za den)
Pro porovnání: Wilsonova na přemostění Masarykova nádraží 103 000 vozidel za den, Wilsonova u hlavního nádraží 92 000 vozidel za den.

Nejzatíženějšími mimoúrovňovými křižovatkami v roce 2010 byly:
– 5. května – Jižní spojka (222 000 vozidel za den) 
– Jižní spojka – Vídeňská (180 000 vozidel za den) 
– Strakonická – Barrandovský most (178 000 vozidel za den)
– Jižní spojka – Chodovská (166 000 vozidel za den) 
– Jižní spojka – Průmyslová (152 000 vozidel za den)

Nejzatíženějšími úrovňovými křižovatkami v roce 2010 byly:
– Poděbradská – Kbelská (74 000 vozidel za den)
– Černokostelecká – Průmyslová (72 000 vozidel za den)
– Anglická – Legerova (69 000 vozidel za den)
– Žitná – Mezibranská (69 000 vozidel za den)
– Argentinská – Plynární (65 000 vozidel za den)

Lodní doprava
Osobní lodní doprava po Vltavě má převážně rekreační charakter, provoz zajišťuje 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., Aquavia Praha, s.r.o., a První všeobecná člunovací společnost, s.r.o.
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Dále jsou provozovány historické lodě, motorové čluny a řada restauračních vyhlídkových lodí. Pěti pražskými plavebními komorami (Modřany,
Smíchov, Mánes, Štvanice, Podbaba) bylo za rok 2010 proplaveno 42 216 lodí a 182 037 tun zboží. 

Přívozy
Celkem je zprovozněno 6 přívozů přes Vltavu. Jedná se o přívozy: Sedlec – Zámky, V Podbabě – Podhoří, Lihovar – Veslařský ostrov, Dětský os-
trov – Národní divadlo–Hollar, Císařská louka – Jiráskovo náměstí, Lahovičky – Nádraží Modřany. Na všech uvedených přívozech platí Tarif PID. 
Jízdní kola jsou přepravována zdarma. Na přívozech neplatí SMS jízdenka ani nepřestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu. 
Všechny přívozy přepravily za rok 2010 celkem 491 833 cestujících. Nejvytíženějším přívozem za loňský rok se stal přívoz V Podbabě – Podhoří,
který přepravil 199 076 cestujících. Nejvyšší průměrný počet přepravených osob za den provozu za loňský rok byl 586, a to na přívozu P2
V Podbabě – Podhoří. 
Oproti roku 2009 došlo k rozšíření provozního období u přívozů P3, P5 a P6 na celoroční provoz, u nejvytíženějšího přívozu P2 došlo v hlavní
sezoně k nasazení druhého plavidla, a tím ke zkrácení intervalu.
Na rok 2011 se připravuje další přívoz, tentokrát na Berounce v Černošicích.
Podrobné informace o přívozech naleznete na webových stránkách organizace ROPID, http://www.ropid.cz/

Železniční doprava
Železniční doprava v hl. m. Praze a převážné části Středočeského kraje je organizována v systému Pražské integrované dopravy (dále jen PID),
což představuje integraci tarifní, informační a integraci jízdních řádů. Přeprava je zajišťována na základě dlouhodobé smlouvy mezi hl. m. Prahou
a ČD, a. s. Infrastruktura, po níž je železniční přeprava zabezpečována, je ve správě s.o. Správa železniční dopravní cesty.

Do Prahy je zaústěno 10 tratí, z toho 1 tříkolejná a 4 dvoukolejné. Na území hl. m. Prahy je dohromady 43 stanic a zastávek, vesměs integrova-
ných do PID, z toho na 34 z nich lze používat i přestupní jízdenky PID na jednotlivé jízdné (tzv. plná integrace). Plná integrace zbylých zastávek
se připravuje. Délka železniční sítě na území hl. m. Prahy činí přes 200 km. 

Počet příměstských spojů v PID na území hlavního města Prahy dosáhl v jízdním řádu 2010/2011 893 vlaků. Příměstskými vlaky přijíždí a odjíž-
dí z Prahy denně 86 884 cestujících (oproti r. 2009 se jedná o téměř setrvalý stav).

Nejfrekventovanější stanicí v regionální dopravě je Praha Masarykovo nádraží jež má obrat 32 910 cestujících v pracovní den, další je Praha
hlavní nádraží (pouze regionální dopravou přijede 22 807 cestujících, cca 56 tisíc tvoří cestující dálkové dopravy, jejímž centrem je právě Praha
hl. n.). Významný obrat má i stanice Praha Smíchovské nádraží (10 755 cestujících), čtvrtou v pořadí je stanice Praha–Radotín, cca 6 885 osob,
následují stanice Libeň (4 521), Vysočany (4 492) a Vršovice (3 666).

Od r. 2007 je zavedeno označování příměstských vlakových spojů symbolem S (Eska), zrychlených symbolem R. V současné době je v Praze 14
tras S linek, doplněny jsou třemi linkami řady R. Za zmínku stojí tzv. městská linka S 41 z Roztok u Prahy do Holešovic a nově až do stanice Pra-
ha–Hostivař, která zajišťuje zejména rychlé spojení mezi MČ Praha 6 a 7 (např. mezi Bubenčí a Holešovicemi jsou to 3 minuty). Tato linka pře-
pravuje v současné době již kolem 2 500 cestujících denně.
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K nejvytíženějším tratím patří berounská – cca 19 tis. osob v regionální dopravě, kolínská (18 tis.) a benešovská (17 tis.). Za rok využilo pří-
městských vlaků do hl. m. Prahy cca 27,5 mil. cestujících, tedy v regionální dopravě téměř 16 % osob přepravených dopravcem ČD, a. s. Spolu
s dálkovou dopravou generuje Praha přes 24 % přepravy cestujících po železnici. Je zřejmé, že takovémuto trhu je potřeba věnovat mimořádnou
pozornost nejen z hlediska nasazení moderních vozidel, ale i rychlejší modernizace infrastruktury.

Letecká doprava
Letecká doprava osobní i nákladní je v Praze provozována zejména na Letišti Praha ležícím na severozápadním okraji města. Kromě toho je na
území města nebo v jeho blízkém okolí situováno několik dalších menších letišť (Letňany – travnaté veřejné vnitrostátní letiště; Kbely – vojenské
letiště; Točná – travnaté veřejné vnitrostátní letiště, v současné době mimo provoz; Vodochody – neveřejné mezinárodní letiště).
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 2010
operovalo na Letišti Praha 47 dopravců, nabízejících možnost přepravy do 131 destinací. 
Odbaveno bylo celkem 11 556,9 tis. cestujících, což tvoří 93,9 % z celkového objemu cestujících odbavených v roce 2010 na čtyřech letištích
s mezinárodním statutem (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary). V nákladní přepravě bylo v roce 2010 odbaveno 58 275 t nákladu. 
Dlouhodobý trend růstu výkonů letecké dopravy byl koncem roku 2008 a zejména pak v roce 2009 vlivem ekonomické krize přerušen a měsíční
počty odbavených cestujících klesly pod úroveň minulých srovnatelných období. Celkový objem cestujících odbavených na Letišti Praha se v ro-
ce 2009 snížil takřka až na úroveň roku 2006 a zde setrval i v roce 2010, zatímco na zahraničních letištích již většinou v tomto roce došlo k oži-
vení a nárůstu počtů odbavených osob.
V přepravě nákladů se pokles projevil už v roce 2008 a v roce 2009 dále pokračoval. V roce 2010 však došlo v nákladní dopravě k obratu a ob-
jem nákladu odbaveného na Letišti Praha vzrostl oproti roku 2009 o 37,2 %, což značně převyšuje nárůst vykazovaný celosvětově (16,8 %) i ce-
loevropsky (18,7 %). 
Pro cestující je spojení letiště s centrem Prahy zajištěno speciální autobusovou dopravou, linkou Airport Express, a dalšími autobusovými linka-
mi 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 k dispozici návštěvníkům a zaměstnancům, činí více než 7 200 stání, z toho přes 600 umístěných v zóně cargo.
V jižní části areálu je pro veřejnost určeno 110 parkovacích míst situovaných u Terminálu 3. Další stání jsou zde k dispozici zaměstnancům letiš-
tě, organizacím, které mají k letišti vztah, a obyvatelům přilehlých bytových domů.

Zdroj: TSK hl. m. Prahy, TSK–ÚDI hl. m. Prahy, Odbor dopravy MHMP a ROPID

DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ AGENDY

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

Řidičské průkazy
V Praze bylo za rok 2010 odbaveno celkem 337 625 občanů v oddělení registru řidičů. V tomto čísle jsou zahrnuty úkony: podání žádostí o změ-
nu údajů anebo o výměnu řidičského průkazu v počtu 197 646 a 139 979 vystavených řidičských průkazů z důvodu ztráty, odcizení, poškození
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nebo výměnou za řidičský průkaz starého typu, který podléhá povinné výměně ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích.
Současně bylo k 31. 12. 2010 vydáno 3 286 průkazů profesní způsobilosti řidiče, 1 753 digitálních karet řidiče a 7 696 mezinárodních řidičských
průkazů.

Registr řidičů MHMP za rok 2010 zapsal 91 388 závažných přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, za které bylo pražským
řidičům uloženo celkem 279 091 bodů. Za uvedené období dosáhlo hranici 12 bodů 1 488 řidičů, z tohoto počtu podalo 394 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 jsou umístěny dvě počítačové zkušebny. U objektu je vhodné parkoviště pro provádění závěrečných zkoušek.

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 2010 bylo registrováno celkem 230 výcvikových zařízení autoškol. K závěrečným zkouškám autoškoly přihlásily celkem 19 925 žadatelů
o řidičské oprávnění nebo přezkoušení. 
Tito žadatelé vykonali celkem 69 845 dílčích zkoušek (zkouška z předpisů o provozu vozidel formou testu, zkouška z ovládání a údržby vozidla,
zkouška z praktické jízdy), včetně opravných. Celková úspěšnost žadatelů u zkoušek je téměř 75 %. U jednotlivých dílčích zkoušek byli v roce
2010 nejúspěšnější žadatelé při skládání zkoušky z ovládání a údržby vozidla – cca 94 %, u zkoušek z předpisů o provozu vozidel formou testu
bylo úspěšných cca 91 % žadatelů a nejméně byli úspěšní žadatelé při skládání zkoušek z praktické jízdy – cca 72 %.
Celkově však lze konstatovat, že se úroveň výcviku v pražských autoškolách drží na velmi kvalitní úrovni. 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 2010 vyzkoušela celkem 84 žadatelů o Profesní osvědčení (průkaz opravňující vy-
učovat v autoškole). U těchto zkoušek uspělo napoprvé pouze 47 % žadatelů. 

Vozidla
K 31. 12. 2010 v hlavním městě Praze bylo evidováno celkem 1 001 898 provozovaných vozidel. Oproti předchozímu roku přibylo celkem
15 970 vozidel (nových anebo převedených z jiných registračních míst). Pokud se týká trvalého vyřazení vozidla z registru, tak k tomu došlo
v roce 2010 u 15 152 vozidel. Navíc k 31. 12. 2010 bylo dočasně vyřazeno 19 338 vozidel (stejný počet párů RZ je uložen v „depozitu“). 
V kategorii osobních (osobní, dodávka, mikrobus, kombi atd.) bylo evidováno provozovaných celkem 699 630 vozidel, v kategorii nákladních
bylo evidováno provozovaných 126 104 vozidel a v kategorii speciálních bylo evidováno 5 535 prostředků. V kategorii motocyklů, skútrů a mo-
pedů bylo evidováno provozovaných celkem 71 773. Zbylá čísla jsou zahrnuta v souhrnu (autobusy, přívěsy, návěsy, traktory apod.) – celkem
81 447 provozovaných.
V registru silničních vozidel (RSV) bylo za rok 2010 provedeno 921 333 transakcí.
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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 schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných vozidel,
identifikátorů vozidel, obnov správního řízení ve věci schválení technické způsobilosti a registrace, úkony spojené s prověřováním dat v rámci
Schengenského informačního systému jsou plněny na pracovištích v Praze 1, Jungmannova 29/35.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Majitelem zařízení VO, pVO, SO, PMM, VVH, ZM je hlavní město Praha.
Správce zařízení je ELTODO – CITELUM, s.r.o.
*počet světelných bodů – luceren

Zdroj: ELTODO – CITELUM, s.r.o.

Počty realizovaných úkonů v oddělení techniků jsou následující:

schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel 15 403

schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě 163

schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla 64

technické změny (spojovací zařízení, změna rozměru pneu, zápis hromadné přestavby apod.) 9 733

Stav zařízení k 31.12.2010

veřejné osvětlení (VO) 132 049

slavnostní osvětlení (SO) 3 245

zapínací místa (rozvaděče) VO a SO (ZM) 1 684

veřejné hodiny (VVH) 455

věžní hodiny (VVH) 57

přípojky městského mobiliáře (PMM) 958

plynové osvětlení (pVO) * 599

počet svítidel 141 145

délka kabelového vedení 5 726

svítivost VO 99,647 %

svítivost SO 98,445 %

roční spotřeba energie 64,593 GWh
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ENERGETIKA

Zásobování elektrickou energií
Zdrojem zásobování elektrickou energií hl. m. Prahy je především celostátní přenosová soustava, která vedeními o napětí 400 kV a 220 kV přivá-
dí výkon do vstupních transformoven TR 400/110 kV Řeporyje a Chodov a TR 220/110 kV Malešice. Distribuční síť 110 kV je na území hl. m.
Prahy vybudována jako okružní a je napájena z výše uvedených vstupních transformoven. Systém transformoven 110/22 kV je navzájem propo-
jen nadzemními nebo kabelovými vedeními 110 kV. Zásobování jednotlivých částí města je zajišťováno převážně dvoustupňovou sítí 22 kV (na-
pájecí a distribuční). 
Dodavatelem elektrické energie na území hl. m. Prahy je Pražská energetika, a. s.
www.predistribuce.cz
Rozsah rozvodného zařízení

Zdroj: UAP 2010

ODPADY

Hlavní město Praha je původcem odpadů, tj. odpadů, které vznikají na území obce a mají původ v činnosti fyzických osob. Nakládání s komunál-
ními odpady zabezpečuje město v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Produkce komu-
nálního odpadu (od občanů) činila v roce 2010 384,8 kt. Jako původce odpadu provozuje Praha od r. 1998 celoplošný komplexní systém třídění
komunálního odpadu. 
Na konci roku 2010 bylo na území města cca 4 341 separačních stanovišť (z toho 3 169 veřejně přístupných a 1 172 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 2 593 stanovišť) a čiré sklo (cca 1 282 stanovišť). 
Součástí systému bylo i 13 sběrných dvorů, kde mohou občané Prahy zdarma odkládat odpad (objemný, stavební, dřevěný, odpad z údržby zele-
ně, kovový, papír, sklo, plasty, nápojové kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu) a v rámci zpětného odběru vyřazená elektrozařízení.
Mimo tento systém bylo (na konci roku 2010) provozováno 6 sběrných dvorů jednotlivými městskými částmi. 
Nebezpečné složky komunálního odpadu byly sbírány celkově na 23 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 byla provozována u cca 290 lékáren.

Druh zařízení MJ Rozsah

vedení VVN km 202,2

energetické tunely a kanály km 34,5

instalovaný výkon transformace VVN/VN MVA 2 703

vedení VN km 3 780

vedení NN km 7 693

transformovny VVN/VN ks 21

distribuční stanice ks 3 277
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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.

Co se týče kompletní produkce odpadu na území hl. m. Prahy, jsou k dispozici údaje za rok 2009. Celková produkce odpadu činila 6 080 tis. t,
z toho komunálního odpadu bylo 795 321 t. Nebezpečného odpadu bylo vyprodukováno 109 842 t. Podíl využití odpadů (včetně využití odpadu
na rekultivaci skládek) činil cca 53 %, na skládky bylo uloženo cca 3,0 % odpadu.

Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP, CENIA

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 ovz-
duší zůstává jedním z problémů životního prostředí Prahy. 

Kvalitativní ukazatele ovzduší jsou na území hl. m. Prahy dlouhodobě kontinuálně monitorovány, do pražského monitorovacího systému je mj.
zahrnuto (rok 2010) 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), byť za poslední roky došlo
k podstatnému zlepšení a pozitivní trend nadále pokračuje. Podle údajů uveřejňovaných každoročně ve Věstníku MŽP (jako nejnovější jsou k dispozici
oficiální údaje za rok 2009) došlo v roce 2009 k překročení hodnoty imisního limitu pro dvacetičtyřhodinovou průměrnou koncentraci jemných
suspendovaných částic frakce PM10 na 1,2 % území města. U průměrných ročních koncentrací PM10 nebyl tento parametr v roce 2009 překro-
čen. I nadále dochází na části území k překračování imisního limitu roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého (NO2), i zde však je patrný
v delším časovém horizontu pokles (1,9 % území v roce 2009).
Podíl plochy města, na kterém byla překročena alespoň 1 limitní hodnota kvality ovzduší, poklesl na 2,7 % v roce 2009.
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.

Zdroj: MŽP/ČHMÚ, Odbor ochrany prostředí MHMP

VODA

Hlavní město Praha se nachází v rozšířené části údolí největší české řeky Vltavy, která tvoří její osu. Na svém pražském úseku přijímá Vltava jedi-
ný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celkem cca 360 km drobných vodních toků (z toho je ve správě hl. m. Prahy 249 km, dalšími
správci jsou: Povodí Vltavy, Povodí Labe a Zemědělská vodohospodářská správa). Na území Prahy se nachází (stav k 12/2010) přibližně 290 ha
vodních ploch, z čehož je 182 rybníků o ploše 180 ha, 3 přehradní nádrže o ploše 57 ha a 37 retenčních nádrží o ploše 29 ha. Hlavní město Pra-
ha, zastoupené OOP MHMP, spravuje 47 rybníků, 4 vodní díla (čtvrtým je suchý poldr N4 Stodůlky) a 33 retenční nádrže. 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).
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Vodní toky a vodní plochy v roce 2010
Kvalita vody v potocích (data za rok 2009): celkem bylo hodnoceno 16 potoků dohromady na 34 profilech, z toho 6 vodních toků obsahuje vody
hodnocené jako velmi znečištěná voda, 8 jako silně znečištěná a 2 jako znečištěná; přičemž 7 profilů bylo vyhodnoceno jako velmi znečištěná
voda, 19 profilů jako silně znečištěná, 8 profilů jako znečištěná voda.
Údržba vodních toků a revitalizace potoků a vodních ploch v majetku HMP: celkové investice činily cca 110 mil. Kč (z rozpočtu HMP).
Vybrané realizované projekty v rámci dlouhodobého projektu „Obnova a revitalizace pražských vodních nádrží“: revitalizace Kyjského r., revitali-
zace r. Pokorňák, odbahnění a revitalizace r. V Pískovně, obnova r. Pod Lesem, byla zahájena akce odbahnění Hostivařské přehrady.
Revitalizace vodních toků: revitalizace potoka ve Stromovce.

Zásobování pitnou vodou v roce 2010
Veřejná vodovodní síť v hl. m. Praze a k ní příslušející úpravny pitné vody jsou ve správě akciové společnosti Pražská vodohospodářská 
společnost, 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
teplárenská, a.s., EKOSYSTEM s.r.o., VYKTERA, spol. s r.o., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Letiště Praha, a.s., Severočeské vodovody
a kanalizace a.s.

Úpravny vod
Vodárna v Praze-Podolí v roce 2010 nevyrobila žádnou pitnou vodu a slouží jako rezervní zdroj. 

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 jedinou
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 každého ze 3 řadů je 23 km).
V roce 2010 bylo ve vodárně vyrobeno celkem 31 464 514 m3 pitné vody (v součtu ze zdrojů klasických a z umělé infiltrace, tj. 26 % 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 její kapacita využívána přibližně na 41 %). K hlavním
výhodám vodárny patří relativně stálá kvalita surové vody, značná kapacita zdroje a nízká energetická náročnost dopravy vody do Prahy. Celkem
zde bylo v roce 2010 vyrobeno 90 060 073 m3 pitné vody, což představuje 74 % z celkového objemu.

Distribuce vody 
na území hl. m. Prahy je vzhledem ke složité konfiguraci terénu technicky velmi náročná. Celkem bylo v roce 2010, pouze na vodovodních řa-
dech a přípojkách, 2 046 havárií a dalších 1 914 havárií bylo na armaturách a ostatních. 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 čet-
nost a rozsah kontroly pitné vody, která je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Odpadní vody
Centrální kanalizační síť v hlavním městě Praze byla vybudována jako jednotná, ke společnému odvádění splaškových i dešťových vod jednot-
ným kanalizačním systémem. Nově budovaná sídliště na okrajích Prahy však mají kanalizační systém oddílný. Sídlištní splaškové sítě jsou napo-
jeny na kmenové stoky jednotné sítě a odváděny převážně do Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále jen ÚČOV) na Císařském ostrově.
Kromě ÚČOV je na území hl. m. Prahy ještě 21 pobočných čistíren, které zpracovávají odpadní vody z okrajových částí hlavního města Prahy. Na
veřejnou síť zakončenou čistírnou odpadních vod je napojeno 1 236 146 obyvatel Prahy, což představuje téměř 99 % veškerého obyvatelstva.
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 povrcho-
vých pouze do 31. 12. 2010. V roce 2010 bylo vyčištěno 125 466 tis. m3 odpadních vod na ÚČOV, celkem pak v Praze 135 866 tis. m3 odpad-
ních vod (na ČOV v provozování PVK, a. s.). 
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.

Významné akce ke snížení množství znečištění vypouštěného v odpadních vodách, které byly ukončené v roce 2010. 
Na ÚČOV byly dokončeny akce započaté v předchozích letech, stanice přejímky odpadních vod – stáčecí místo B, instalace norných stěn a stíra-
cího zařízení hladiny, pro SDN 5–8, trubní vedení zahuštěného přebytečného kalu od odstředivek do mokré jímky, instalace čerpadel a míchadla,

Výroba a užití pitné vody 2010

Objem vyrobené pitné vody (tis. m3) 121 525,00

Počet obyvatel zásobených vodou z veřejných vodovodů 1 254 520,00

Ztráty vody ve vodovodní síti ( %) 21,79

Vypouštěné odpadní vody 2010 (tis. m3)

Odpadní vody vypouštěné do vodních toků 142 022

Odpadní vody vypouštěné do veřejných kanalizací 82 570

z toho: čištěné na ČOV (bez srážkových vod) 82 570

Odpadní vody čištěné na ČOV (vč. srážkových vod) 135 866

Obyvatelé napojení na veřejnou kanalizaci 2010 

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 1 236 146

z toho: napojených na veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV 1 236 146
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výměna čerpadel pro čerpání kalu na kalová pole Drasty, potrubí vyhnilého kalu z MN k odstředivkám, v rámci akce „ÚČOV Praha – řešení hava-
rijního a předhavarijního stavu“, vyhnívací nádrže kalu 3 a 4, v rámci akce „ÚČOV, rekonstrukce vyhnívacích nádrží.
Kolaudovány byly čistírny odpadních vod Kolovraty a Královice.

Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP, Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

CHRÁNĚNÁ PŘÍRODA

Na území hlavního města Prahy je (stav k 31. 12. 2010) zajištěna legislativní ochrana 90 maloplošných, zvláště chráněných území, která jsou vy-
hlášena za přírodní památku (67), přírodní rezervaci (15) nebo národní přírodní památku (8). Na území hlavního města je zároveň zřízeno 12 pří-
rodních parků. Současně je provedena registrace 27 významných krajinných prvků, zejména botanicky cenných. 195 stromů požívalo k 31. 12.
2010 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 12 evropsky významných lokalit. 
Náklady hlavního města Prahy vynaložené v roce 2010 na údržbu a zakládání prvků územního systému ekologické stability krajiny a na péči
o zvláště chráněná území a významné krajinné prvky činily 10,6 mil. Kč.

Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP

LESY

Na území hlavního města Prahy leží 5 089 ha lesních pozemků (stav k 31. 12. 2010). 
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 2010 bylo nově zalesněno cca 31 ha pozemků.
Lesnatost na území Prahy je podprůměrná, činí cca 10 %, celorepublikový průměr je 33 %. 

Zdroj: ČSÚ/CÚZK

Vlastnická struktura lesů:
– cca 2 619 ha v majetku hl. m. Prahy a ve správě OOP MHMP
– cca 1 630 ha v majetku státu a ve správě LS Mělník, LZ Konopiště a LS Nižbor.

Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP, ČSÚ/ČÚZK
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ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

Zemědělská půda tvoří cca 40,8 % celkové výměry města (prosinec 2010). To představuje cca 15 640,4 ha zemědělské půdy mimo zastavěné
území, z toho cca 13 987,1 ha tvoří orná půda. Podíl půdy I. a II. třídy ochrany mimo zastavěné území činí 43,7 %.
Z hlediska územního plánu byly v uplynulém období schváleny návrhy změn vlny 06 usnesením č. 38/ 50 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 3. 6.
2010 a vydány opatřením obecné povahy č. 10/2010, dále návrhy změn Z 994/06 a Z 995/06 vydány usnesením č. 39/69 Zastupitelstva hl. m.
Prahy ze dne 17. 6. 2010 a opatřením obecné povahy č. 12/2010. Na základě těchto změn došlo k nárůstu záborů ZPF pro zastavitelné plochy
o 117,6 ha, pro zeleň o 323,0 ha a pro dopravní infrastrukturu o 30,0 ha půdy a dochází také k přeměně záborů pro zeleň na zábory pro zastavi-
telné plochy v rozsahu 13,4 ha a na zábory pro dopravní infrastrukturu v rozsahu 12,1 ha, dále pak k přeměně záborů pro zastavitelné plochy na
zábory pro dopravní infrastrukturu v rozsahu 3,1 ha.
Dále byly schváleny návrhy změn vlny 07 usnesením č. 35/38 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26. 3. 2010 a vydány opatřením obecné povahy
č. 9/2010 a návrhy změn 07 vydány usnesením č. 38/51 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 3. 6. 2010 a vydány opatřením obecné povahy
č. 11/2010. Na základě těchto změn došlo k nárůstu záborů ZPF pro zastavitelné plochy o 17,7 ha a pro zeleň o 27,3 ha půdy a k přeměně zábo-
rů ze záborů pro zeleň na zábory pro zastavitelné plochy v rozsahu 13,4 ha.
Dále se projednává koncept nového územního plánu. Na jeho základě by mělo dojít kromě dalších záborů pro zastavitelné plochy i k významné-
mu zvýšení podílu nelesní zeleně a lesních porostů na úkor zemědělské půdy. Před schválením konceptu však nelze tyto bilance specifikovat.

Zdroj: Útvar rozvoje hlavního města Prahy
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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 složek
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 vedeny sna-
hou o partnerský dialog mezi veřejnou a privátní sférou, mezi občany a jejich sdruženími, politiky, odborníky i státní správou. Jádrem přípravy praž-
ského 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 „geni-
us loci“, intelektuální a kulturní tradice, mimořádné přírodní a urbánní hodnoty města, ekonomický a lidský potenciál, vyrovnanou sociální struk-
turu a dobrou sociální stabilitu i atraktivitu jak pro zahraniční investory, tak i návštěvníky města. Z těchto hodnot strategická koncepce města vy-
chází, využívá je a rozvíjí. Strategický plán rovněž navrhuje řešení nejpalčivějších problémů města, zejména v oblasti dopravy, technické infra-
struktury 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. Prahy, 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, v rámci kterých město využívá podporu fondů Evropské unie v současné době. Vůli naplňovat dlouhodobé záměry
strategického plánu vyjádřily ve svém programovém prohlášení již tři politické reprezentace hlavního města.
Koncem února 2004 pražské zastupitelstvo rozhodlo aktualizovat strategickou koncepci města, a to na základě nových skutečností ovlivňujících
rozvoj Prahy (zejména vstup České republiky do Evropské unie, katastrofální povodně v roce 2002, globální zhoršení bezpečnostní situace v dů-
sledku nárůstu terorismu, nové trendy v územním rozvoji města a další). 

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

STRATEGIE, HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, ZAHRANIČNÍ VZTAHY
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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. V roce 2009 vyšel v české
a anglické jazykové verzi jako brožura určená široké veřejnosti. Strategická koncepce Prahy byla rozpracována v Programu realizace strategické
koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015, který byl 22. 10. 2009 schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy (usnesení č. 30/84). Začátkem roku
2010 byl Program realizace strategické koncepce Prahy také vydán v brožované podobě v českém a anglickém jazyce. 
Program realizace rozpracovává strategický plán do návrhu hlavních úkolů pro naplňování strategické koncepce města v letech 2009–2015.

Aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy včetně Programu realizace je dostupný na internetové adrese:
http://www.urm.cz/cs/strategicky_plan
nebo
http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj/Rozvojove-projekty/Strategicky-plan

Před dokončením je další významný dokument, tzv. Management plán historického jádra Prahy, který v souladu s požadavky UNESCO stanovuje
režim vhodného využívání tohoto unikátního území tak, aby zároveň byla zajištěna ochrana i rozvoj jeho památkových a kulturních hodnot.

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

Praha má v rámci české ekonomiky specifické – bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím produktu (HDP) České republiky do-
sáhl 26,1 % v roce 2009. Hodnota ukazatele HDP v paritě kupní síly na 1 obyvatele regionu Praha překročila 170 % průměru zemí Evropské unie. 
Rozhodující část pražské ekonomiky prošla restrukturalizací. Soukromý sektor se již rozvíjí v podmínkách tržního hospodářství, ve velké míře se
prosazují zahraniční podnikatelské subjekty. 
Zpracovatelský průmysl se i v současné době opírá o některé tradiční obory (polygrafie, farmacie, vybrané obory potravinářství, dopravní pro-
středky vč. letectví a komponenty pro automobilový průmysl). Svou dobrou pozici si rovněž udržely firmy z oborů výpočetní techniky, elektro-
techniky, informačních a měřicích zařízení. Podíl pražského průmyslu na celostátním objemu hrubé přidané hodnoty průmyslových odvětví činí
necelých 12 %. 
Průmyslové podniky můžeme rámcově rozdělit na dvě skupiny. V první jsou firmy s přímou výrobou v Praze (např. Zentiva, PAL, Prakab pražská ka-
belovna, Barvy a laky, Pekárna Odkolek, Sitronics, Moeller Elektronika, Polovodiče, 2N Telekomunikace, Tesla Hloubětín a Karlín/Hostivař, skupina
polygrafických kapacit), i když výroba v některých z nich byla výrazně redukována a své kapacity pronajímají jiným firmám. Ve druhé skupině jsou
firmy, které mají na území Prahy řídicí, distribuční nebo další obslužné složky, ale vlastní výrobní nebo provozní základna je zcela nebo převážně mi-
mo Prahu (např. Agropol, Alima, Agrofert, Honeywell, Nestlé, Unilever, Unipetrol), popř. i mimo ČR – příkladem je ČEZ. Významnou složkou průmy-
slové základny jsou firmy, které umístily a dále rozvíjejí na území Prahy i své kvalifikačně náročné organizační složky, z nichž velká skupina se řadí
do tzv. strategických služeb (vývoj, IT služby, SW produkty). Praha se v některých případech stala jejich centrem na evropském 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 di-
stribuci (v roce 2007). 
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Tradiční průmyslová území jako Vysočany, Hloubětín, Karlín, Libeň, Smíchov a Holešovice výrazně změnily po roce 1989 svou funkci. Na velké
části z nich již byla realizována nová výstavba formou obytných, administrativních, obchodních nebo společenských center a solitérů. Příkladem
zásadní změny je vedle centra Smíchova projekt O2 Arény (dříve Sazka), který byl realizován na území bývalých průmyslových provozů ČKD Lo-
komotivka. Z některých dalších ploch se staly brownfields, jež jsou však předmětem zvýšeného investorského zájmu a postupně se transformují
(mj. Rohanský ostrov, Holešovický přístav). Tento vývoj se týká i největšího území tohoto typu v Praze – Malešicko-hostivařské průmyslové oblas-
ti, která si však částečně zachovává průmyslový charakter, z části slouží pro logistické areály. Transformace tohoto území je převážně kvalitativní.
Mimořádně dynamická výstavba kapacit obchodu typu supermarket, hypermarket, nákupní a obchodní centrum v období 1995–2005 zajistila
dostatečnou základní kapacitu, proto se v posledních letech tempo výstavby i v souvislosti s hospodářským útlumem snížilo. Stavební aktivity
v této sféře se soustřeďují na dokončování započatých nebo k realizaci dříve připravených projektů. Další rozvojové záměry na území Prahy však
motivují investory v této oblasti k přípravě nových oborově a typově specifických kapacit. Důvodem je i to, že některá vzdálenější centra čelí
problémům s malou návštěvností. Boom budování velkých obchodních ploch se v počáteční fázi orientoval spíše na okraj města, v posledních
letech jsou intenzivně vyhledávány lokality i v centru města. Zvláště výhodné pro nákupní centra jsou lokality v těsné blízkosti metra, jde např.
o Palladium, Flora, Arkády Pankrác, Centrum Chodov, Černý Most, Anděl na Smíchově a další. Jako jediné bylo v roce 2010 otevřeno obchodní
centrum Galerie Harfa s téměř 50 tisíci m2. 
Podle odhadů se celková výměra obchodních center v hlavním městě blíží 1 mil m2, což představuje 32 % tohoto typu obchodních ploch v celé
České republice. Některé obchodní řetězce, které dlouhodobě působily v České republice, trh opustily (Meinl, Delvita, Carrefour). Díky tomu však
jiné značně posílily, například Tesco nebo Albert. Dalším trendem je spojování obchodu a zábavy v nákupních parcích a modernizace vybavení
a způsobů prodeje (refurnishment) tradičních obchodních domů. Příkladem je Kotva nebo Bílá labuť.
Odborníci předpokládají větší segmentaci trhu, kdy se v některých oblastech soustředí nabídka určitého sortimentu, např. elektronika, nábytek.
Příkladem může být příchod rakouského řetězce XXXLutz se sortimentem nábytku, který je otevřen ve Stodůlkách. Obchodní dům Máj, který je
kulturní památkou, prošel kompletní rekonstrukcí a znovu otevřel na podzim 2009 pod jménem MY. V jeho těsné blízkosti byla zahájena stavba
obchodního centra COPA s plánovanými 12 tisíci m2 maloobchodních ploch. Byla dokončena úprava železniční stanice Praha – hlavní nádraží
s 26 obchodními jednotkami. V dlouhodobém výhledu je v přípravě několik projektů. Ceny obchodních ploch v nejdražších lokalitách se pohybují
nad 2 000 eur za m2 za rok a nepředpokládají se výrazné změny (Na Příkopě, 2008).
Potřeba zásobovat také nová obchodní centra zvýšila tempo výstavby logistických parků a velkoplošných skladových kapacit. V Praze a nejbliž-
ším okolí je situováno 2,2 mil. m2 moderních logistických a skladových ploch. K nejvýznamnějším na území Prahy patří areály VGP Park Horní
Počernice, WestPoint Distribution Park, SouthPoint Park D1, ProLogis Park Praha, Zličín Business Center aj. Největším logistickým areálem na
území Prahy je VGP Park Horní Počernice s 380 000 m2 celkové podlažní plochy.

Významnou součástí ekonomické základny je cestovní ruch (více než 35 % celostátních výkonů cestovního ruchu je realizováno v Praze, zvláště
vysoký je podíl zahraničních návštěvníků, který dlouhodobě přesahuje 85 %). I přes celosvětové problémy v oblasti cestovního ruchu bylo v ro-
ce 2009 v Praze otevřeno 6 nových hotelů a lůžková kapacita přesáhla 80 tisíc lůžek. V roce 2010 přesáhl počet lůžek již 83 tis. Praha posílila
svou už tak velmi dobrou pozici na celoevropském turistickém trhu. Vzrostl podíl hotelů 4* a 5*, jejich lůžková kapacita tvoří 57 % celkové ka-
pacity hotelů ve městě. Počet návštěvníků Prahy, po poklesu v roce 2009, dosáhl v roce 2010 rekordního počtu 4,7 mil. V důsledku velké nabíd-
ky ubytovacích kapacit a zkracování doby pobytu, obsazenost hotelů nedosahuje úrovně z let 2004–2007. Přesto se drží na dobré mezinárodní
úrovni a je výrazně lepší než celostátní průměr (v roce 2010 Praha 49 %, průměr ČR 35 %). 
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Odvětví komerčních služeb byla předmětem nejvýraznějších změn. Významný podíl zaujímají služby v oblasti informačních a komunikačních
technologií, vývoje a instalace softwarů, poradenství, propagace atd. Značný podíl na celkové přidané hodnotě komerčních služeb vykazují čin-
nosti v oblasti nemovitostí. Dlouhodobě mimořádně výkonný trh nemovitostí a spolu s ním i hypoteční trh zaznamenávají v současné době po-
kles aktivity, který je způsobený současnou celosvětovou ekonomickou recesí. Jejich oživení se však očekává ve vazbě na celkové zlepšení eko-
nomického vývoje. Ke skupině komerčních služeb můžeme přiřadit i činnost subjektů z odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. Tento sektor se vý-
razně a rychle restrukturalizoval do podoby evropského standardu. Přeměna finančního sektoru se odrazila i v oblasti alokace a v investiční
výstavbě, v řadě případů s dosti odlišnými trendy. Některé nově příchozí firmy (např. HVB Bank) vyhledávají prestižní adresy v centru, jiné se
v rámci racionalizace soustřeďují do nových objektů mimo centrum – do BB centra v Michli, Budějovické (Česká spořitelna – Erste Bank), v Pra-
ze 13 (Komerční banka – Société Générale) nebo v Radlické (ČSOB-KBC Bank). Oblast komerčních aktivit je v současné době zasažena finanční
krizí a vývoj nových projektů se výrazně zpomalil.

Praha zaujímá výjimečné postavení v oblasti výzkumu a vzdělávání. V hlavním městě sídlí 2/3 veřejných výzkumných institucí a dalších téměř
400 organizací, které lze považovat za součást pražské vědecko-výzkumné základny. Působí zde 20 tisíc zaměstnanců výzkumu a vývoje a výdaje
na výzkum a vývoj v Praze (20,9 mld. Kč) představují 37,8 % celorepublikového objemu. V Praze sídlí naše největší univerzita (Univerzita Karlo-
va), dalších 7 veřejných a více než 20 soukromých vysokých škol celkem se 156 tisíci studenty, kteří představují významný potenciál kvalifikova-
né 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 850 tis. pracovníků představuje přes 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 % celkové pražské zaměstnanosti a potvrzuje vý-
znam pražského trhu práce pro uplatnění pracovních sil z okolního regionu. Vzhledem ke globálnímu poklesu a stagnaci ekonomické výkonnosti,
které se logicky týkají i Prahy, se snížil počet nabízených míst na trhu práce. Přesto zůstává počet nezaměstnaných zatím na velmi příznivé úrov-
ni a míra nezaměstnanosti nepřekročila 4 %. 

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. (staveb-
ní zákon). Návrh zadání územního plánu byl veřejně vystaven 3. 8. až 1. 9. 2007, zadání bylo schváleno dne 29. 5. 2008 usnesením Zastupitel-
stva hl. m. Prahy č. 17/43. Koncept územního plánu byl ve smyslu Statutu hl. m. Prahy konzultován v rozpracovanosti s městskými částmi
v průběhu měsíce února až dubna 2009. Na základě těchto konzultací byl koncept dopracován a veřejně vystaven včetně vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, a to od 2. 11. 2009 do 9. 12. 2009. Dne 23. 11. 2009 se konalo veřejné projednání. Dnem 9. 12. 2009 byla ukončena
možnost podávání stanovisek, námitek a připomínek k vystavenému konceptu územního plánu a na přelomu roku 2009 a 2010 byla zahájena je-
jich evidence a zpracování; zaevidováno bylo téměř 12 000 podání. Poté následuje jejich odborné vyhodnocení a příprava pokynů pro zpracování
návrhu územního plánu. Pokyny zpracuje pořizovatel a určený zastupitel a předloží je ke schválení Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Pořízení územního plánu předchází další dokumenty. V roce 2007 byly zpracovány Územně analytické podklady pro kraj Hlavní město Praha,
projednány byly usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 14/30 dne 28. 2. 2008. Územně analytické podklady hlavního města Prahy (zpracova-
né zároveň pro úroveň kraje i obce) projednalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 29. 1. 2009 usnesením č. 23/28. Vzhledem k tomu, že úplnou ak-
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tualizaci územně analytických podkladů je třeba pořídit každé 2 roky, byly v srpnu 2010 dokončeny Územně analytické podklady hlavního města
Prahy 2010 (opět zpracované zároveň pro úroveň kraje i obce), v současné době připravené k projednání Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

Útvar rozvoje hl. m. Prahy dále zpracoval, na základě zadání schváleného 29. 11. 2007 Zastupitelstvem hl. m. Prahy, Zásady územního rozvoje
hl. m. Prahy (ZÚR) včetně vyhodnocení jejich vlivu na udržitelný rozvoj. Návrh Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy byl veřejně projednán dne
2. 4. 2009 a ZÚR byly vydány opatřením obecné povahy č. 8/2009, usnesením č. 32/59 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2009. Nejpoz-
ději do 2 let po vydání musí být Zastupitelstvu hl. m. Prahy předložena zpráva o uplatňování ZÚR v uplynulém období, ze které mohou vyplývat
požadavky na jejich aktualizaci.

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 2009 bylo realizováno nákupní centrum Nový Smíchov o kapacitě 38 tis. m2 obchodních ploch a administrativní budovy Zla-
tý Anděl a Anděl City o kapacitě téměř 45 tis. m2 podlažních ploch, multikino a několik dalších administrativních budov a hotelů. Transformace bu-
de pokračovat na jih v prostoru kolem nádraží Smíchov. Dalším obvodovým centrem je náměstí OSN ve Vysočanech s novou radnicí, kancelářský-
mi plochami a nákupním centrem Fénix. Úspěšně byla realizována koncepce centra Prahy 13 kolem Slunečního náměstí s radnicí a komunitním
centrem. Výrazným projektem je rovněž rozvojové území Rohanského ostrova s objekty Danube, Nile House, Amazon Court a Diamond. V roce
2010 byla v této lokalitě zahájena výstavba River Garden West a Main Point Karlín. Pokračuje transformace holešovických ploch kolem přístavu.
Pro další část tohoto území – pro Maniny včetně rekreačních ploch podél Vltavy – je připraven územně plánovací podklad na nové využití zejména
pro bydlení. Připravuje se nové využití ploch po bývalé továrně Rustonka při ulici Pobřežní v Praze 8 na lokální obchodně-společenské centrum
ve vazbě na stanici metra Invalidovna s novým kancelářským komplexem Futurama. Významným rozvojovým územím před dokončením je také
Pankrácká pláň s rekonstruovanou nejvyšší kancelářskou budovou City Tower o kapacitě 42 tis. m2, zahájenými stavbami objektů City Epoque,
City Deco a novým projektem „zelené“ kancelářské budovy City Green Court. Především v souvislosti s výškovými budovami na Pankráci pokra-
čuje diskuse, která je součástí širšího posouzení možností umístit výškové budovy na území města. Další nárůst kanceláří je realizován a dále
rozvíjen v Karlíně, Holešovicích, Michli, Nových Butovicích, na Proseku apod.
V přípravě je přestavba Masarykova nádraží, nádraží Holešovice-Bubny a nákladového nádraží Žižkov.

Bydlení 
V období 2001 až 2010 byla v Praze realizována výstavba více než 58 tisíc bytů. Lze konstatovat kvantitativní základní nasycenost bytového trhu.
Developerské společnosti se v současné době potýkají s nedostatečným odbytem dokončených bytů, který je – vedle dalších faktorů – do značné
míry zapříčiněn cenami nového bydlení, které jsou pro významnou část potencionálních kupujících stále neakceptovatelné. Developeři tudíž pře-
hodnocují, popř. pozastavují své rezidenční projekty a objem zahájené bytové výstavby v roce 2010 meziročně poklesl téměř o 50 %. V budoucnu
by část nových bytů měla být realizována v rámci připravovaných polyfunkčních center, jako jsou např. již zmíněná přestavbová území bývalých
železničních nádraží (Smíchov, nákladové nádraží Žižkov, Bubny) při zohlednění potřeb situování celoměstsky významných dopravních terminálů
na uvolňovaných plochách (týká se zejména území nádraží Smíchov). Významným rozvojovým potenciálem do budoucna jsou transformační
území a browfields bývalých nádraží v Holešovicích-Bubnech, na Žižkově a v prostoru Bohdalce-Slatin, na bývalých průmyslových plochách ve
Vysočanech, v Hloubětíně, Libni, Kunraticích, Písnici, Modřanech a ve Zličíně.

STRATEGIE, HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, ZAHRANIČNÍ VZTAHY



3

92
Praha v číslech 2010

1

2
754 8

Kancelářské plochy 
V Praze bylo na konci roku 2010 evidováno celkem 2,7 mil. m2 moderních kancelářských ploch. V roce 2010 přibylo pouze 42 tis. m2 moderních
kancelářských ploch, což představuje nejnižší hodnotu za posledních 15 let. Pro srovnání – v roce 2009 bylo na pražský kancelářský trh nově
dodáno 161 700 m2 a v roce 2008 dokonce 322 500 m2 kancelářských ploch. K nejvýznamnějším kancelářským projektům patří BB Centrum
v Praze 4 – Michli s realizovanými 168 tis. m2, jež se v roce 2010 rozrostlo o výškovou budovu Filadelfie, která je zároveň se svými 30 000 m2

pronajímatelné plochy zdaleka nejvýznamnějším projektem dokončeným v loňském roce. Celkovou velikostí pronajímatelné plochy vyniká také
komplex The Park v Praze 11 (cca 190 tis. m2). Vzhledem k přetrvávající nízké úrovni poptávky po nových kancelářských kapacitách očekáváme,
že v roce 2011 bude na pražský trh dodáno maximálně 100 tis. m2 kancelářských ploch, což v porovnání s rokem 2010 sice signalizuje jisté oži-
vení, nicméně se jedná o hodnotu, která je hluboko pod dlouhodobým průměrem. V roce 2011 by měly být dokončeny především kancelářské
kapacity lokalizované v částech vnitřního města (např. 2. fáze projektu Futurama Business Park a budova Main Point v Karlíně, 1. fáze projektu
Harfa Office Park na rozmezí Libně a Vysočan aj.). 

Kulturně-společenské projekty 
V roce 2008 byla dokončena Národní technická knihovna v Praze 6 v komplexu vysokých škol. Po konfiguraci všech systémů a přestěhování
knižního fondu byla knihovna v červnu otevřena v tzv. poloprovozu. Slavnostní otevření bylo 9. září 2009. S více než jedním a půl milionem svaz-
ků je nejobsáhlejším zdrojem technické literatury a publikací z oblasti aplikovaných přírodních a společenských věd v České republice. Uvolněná
kapacita v budově Klementina na Mariánském náměstí v Praze 1 bude využita Národní knihovnou. Výstavba nové budovy Národní knihovny není
v současné době aktuální.
Ve stádiu koncepčních úvah jsou stále záměry na rozšíření a zkvalitnění dnešního provizorního výstaviště s alternativou nového Pražského vý-
staviště v Letňanech o kapacitě cca 100 tis. m2 výstavních ploch. Dále se otevírá diskuse o vybudování nové moderní koncertní haly a o novém
využití Kongresového centra na Pankráci.

V oblasti skladování a logistiky 
je na území Prahy nejvýznamnějším projektem VGP Park v Horních Počernicích s celkovou kapacitou 380 tis. m2 podlažních ploch na území
o rozloze více než 80 ha, rozvoj tohoto území ještě není zcela ukončen. S dalšími velkokapacitními skladovými areály se však v Praze už nepočí-
tá, řada bývalých průmyslových podniků je však využívána pro skladování.
Připravena je podkladová dokumentace pro rozvoj City logistiky na území Prahy souvislosti s rozvojem železniční dopravy.

Rozvoj sportu a rekreačních aktivit 
V roce 2008 byla dokončena výstavba fotbalového stadionu Slavia v Edenu. Stadion je nejmodernější arénou svého druhu v České republice.
Spojuje jednotlivé funkce – vedle fotbalového stadionu „anglického typu“ je zde komerční zóna včetně obchodních a kancelářských ploch, 
restaurací, pobočky banky, hotelu s cca 150 lůžky a podzemních a nadzemních garáží o kapacitě cca 1 400 vozidel. Kromě toho průběžně probíhá
řada menších stavebních počinů, jako jsou rekonstrukce dětských, rekreačních a školních hřišť a lokálních sportovních areálů včetně ojedinělých
staveb tělocvičen (příkladem je hala starosty Hanzala v Klánovicích) a dále výstavba cyklostezek a in-line tras, které dohromady spoluvytvářejí mo-
zaiku sportovně-rekreačních příležitostí Prahy.
Praha učinila významné kroky také ohledně dostavby plaveckého areálu Šutka v Praze 8. Územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu roku 2009
a v listopadu stavební povolení. V důsledku ekonomické krize se však dosud nepodařilo zahájit stavební práce. Areál s novým padesátimetrovým
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bazénem bude doplněn tobogany, tělocvičnou a saunami, skluzavkami, divokou řekou, brouzdalištěm, relaxačním zázemím a restaurací s parko-
vištěm. Náklady na stavbu se odhadují na 350 milionů korun. V plánu další etapy je vybudování sousedního venkovního koupaliště se skokan-
ským 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 zá-
plavové zóně, se pořizují územní plánovací podklady a dokumenty. Jedním ze zajímavých záměrů je úprava slalomového kanálu a výstavba nové
závodní dráhy. 
Do budoucna se jako velmi perspektivní projekt ukazuje rekreační oblast na soutoku Vltavy a Berounky. V současné době zde byla ukončena
stavba části silničního Pražského okruhu. Vzniku rekreačního území bude předcházet těžební činnost – oblast je velkou zásobárnou štěrkopísků.
Rovněž probíhá složitá územně plánovací příprava. Již několik let tady však funguje privátní golfové hřiště, které se dále rozšiřuje na velké
27jamkové hřiště evropského formátu. 
Velký krok dopředu v přerodu dlouhodobě zanedbaného území téměř v centru Prahy v živou rekreační oblast učinila Praha na Maninách a Ro-
hanském ostrově. Po vybudování protipovodňové 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 obto-
kového ramene Vltavy – tj. nového ostrova – a parkových a krajinářských úprav spočívajících v založení zelených ploch, cestního systému, veš-
keré technické infrastruktury, rekreačních a dětských hřišť přírodního typu, padacího mostu a lávky na nový ostrov a objektu tzv. Křižíkovy jehly. 
Další rekreační park se rodí na pomezí městských částí Dolní Počernice, Běchovice a Prahy 14 – jižně od sídliště Černý Most. Bylo postaveno
další privátní golfové hřiště a z městských prostředků je plánováno vybudovat rekreační park s přírodními prvky, cyklotrasami a cyklotrialovou
dráhou, dětskými hřišti, přírodním amfiteátrem i rozhlednou. 

Rozvoj v oblasti dopravy 
Trvale značný objem finančních prostředků a velká pozornost jsou věnovány rozvojovým projektům v oblasti dopravy. Praha má výkonnou měst-
skou veřejnou dopravu, která ročně přepraví více než 1,2 mld. cestujících. Síť pražského metra je dlouhá 59 km a připravuje se její další rozvoj.
V současné době je s podporou fondů Evropské unie realizováno prodloužení linky A západním směrem z Dejvic do obytného souboru Petřiny
a do prostoru Motola (v blízkosti nemocnice nadměstského významu). Dále se připravuje 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. Délka sítě tramvajových tratí je téměř 142 km. Na území Prahy a přilehlém území sousedního Středočeského kraje se
rozvíjí Pražská integrovaná doprava (PID) – integrovaný systém veřejné dopravy. Zahrnuje nejen městskou hromadnou dopravu v Praze, ale také
224 železničních stanic a zastávek využívaných linkami příměstské železnice. V rámci PID bylo v roce 2009 obsluhováno 299 obcí příměstskými
autobusy. Významné pro Prahu byly v posledních letech investice státu do železniční infrastruktury, především do výstavby Nového spojení
(propojení klíčových pražských nádraží od východu), do přestavby hlavního nádraží a do modernizace tratí tranzitních koridorů směrem na Kolín
a České Budějovice. Stát je také investorem Pražského okruhu – zprovoznění jeho jižní části Slivenec – dálnice D1 o délce cca 23 km v září roku
2010 mělo zásadní význam pro převedení kamionové dopravy z místních komunikací. 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. Komunikaci ale není možné ani po třech letech složitých jednání o některých po-
zemcích zcela dokončit a snahou je zprovoznit ji v průběhu roku 2011. Praha pokračuje ve výstavbě Městského okruhu v severozápadní části
mezi Strahovským tunelem a mostem Barikádníků. Jde o 6,4 km dlouhý, stavebně náročný komplex převážně tunelových staveb nazývaný Blan-
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ka, jehož cílem je eliminovat dopady stále rostoucí automobilové dopravy v ulicích města. V Praze bylo v roce 2009 evidováno 914 224 motoro-
vých vozidel, což představuje 732 motorových vozidel na 1 000 obyvatel, jde o hodnoty více než dvojnásobné ve srovnání s rokem 1990. Do-
pravní výkon motorových vozidel v Praze byl v roce 2009 za průměrný pracovní den 21,2 mil. vozokm, což je téměř trojnásobek stavu v roce
1990. V minulých letech se dynamicky rozvíjelo mezinárodní letiště v Praze-Ruzyni. Prošlo zásadní přestavbou odbavovacích prostor a v roce
2009 zde bylo odbaveno 11,6 milionu cestujících, tj. téměř šestinásobek počtu v roce 1990.

Zásobování vodou
Pro zabezpečení dodávek kvalitní pitné vody bude r. 2011 dokončeno a nově zahájeno množství staveb, např. rekonstrukce vodovodního potrubí
v ulici Korunní, které pochází z let 1884 až 1928, nebo obnova vodovodů na Národní třídě atd.
V dalších letech se pro zajištění zásobování mohutně se rozvíjející zástavby v jihovýchodní části Prahy pitnou vodou připravuje výstavba vodo-
vodního přivaděče z vodojemu Jesenice II a zvýšení kapacity vodojemu Kozinec. Rozšiřující se zástavbu v Lipencích má zásobovat navrhovaný
vodojem Lipence I, pro dostavbu v oblasti Smíchova, Košíř, Radlic a Jinonic zajistí pitnou vodu navrhovaný vodojem Na Pomezí.

Odkanalizování
V roce 2010 byla zahájena rekonstrukce a intenzifikace pobočné ČOV Klánovice a po ní bude následovat intenzifikace ČOV Vinoř a Miškovice.
V následujících letech budou prodlouženy kanalizační sběrače G, H a H2, což umožní postupné zrušení pobočných ČOV Uhříněves, Královice,
Běchovice a Svépravice. Prodloužením Modřanského sběrače (sběrač A2) se stane nadbytečnou pobočná ČOV Komořany. Některé pobočné
ČOV, jako jsou Sobín, Holyně, Kbely a Čertovy, jsou kapacitně plně vytížené nebo dokonce přetížené a z toho důvodu není možné na ně napojo-
vat další bytovou zástavbu. V roce 2011 bude kontinuálně pokračovat i rekonstrukce kanalizačních stok.

Vodní toky a plochy
Průběžně probíhá obnova a revitalizace pražských nádrží v rámci dlouhodobého projektu „Obnova a revitalizace pražských vodních nádrží“, kde
lze jmenovat např. odbahnění a revitalizaci vodního díla Hostivař. Dále budou revitalizovány vybrané úseky drobných vodních toků v rámci pro-
gramu „Potoky pro život“.
V roce 2010 byly dokončeny etapy protipovodňových opatření zahrnující území Zbraslavi a Radotína. V roce 2011 budou dokončeny etapy Malé
a Velké Chuchle a dále území Troje. Dokončení všech etap se předpokládá pravděpodobně v roce 2011.
Součástí protipovodňových opatření je snížení nivelety Rohanského ostrova v Karlíně. Cílem stavby je snížení úrovně terénu a realizací dolního
obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi
stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, spojující možnosti rekreace s funkcí biocentra.
Návrh rozpočtu na rok 2011 počítá na protipovodňová opatření s náklady ve výši 250 mil. Kč.

Zásobování zemním plynem
Rozvoj distribuční soustavy Pražské plynárenské, a. s., je zaměřen na novou plynofikaci městských částí a obcí a dokončování v obcích, kde ply-
nofikace již začala, na podporu výstavby nových sítí v zastavěných a zastavitelných částech určených k bydlení v souladu s územním plánem, pod-
poru výstavby nových plynárenských zařízení v průmyslových zónách a na převod NTL plynovodů na vyšší tlakovou hladinu (zkapacitňování).
V letech 1995–2009 vzrostla délka provozovaných plynovodů vč. přípojek z 2 886 km na 4 391 km.
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Plánovaný nárůst plynových sítí (v m)

Zásobování teplem
V minulých letech byly všechny plynové blokové kotelny na sídlištích Horní Měcholupy a Petrovice a poslední dvě blokové kotelny LL12 a LL13
na sídlišti Lhotka-Libuš přepojeny na Pražskou teplárenskou soustavu CZT (kotelny byly přebudovány na předávací stanice). V současné době
se připravuje projekt na přepojení plynové blokové kotelny LL16 Písnice. Dále byl dokončen tepelný napáječ TN Vysočany-Libeň, který propojuje
Vysočany s oblastí Švábek (napojení na tepelné napáječe Invalidovna a Pobřežní). V lokalitě Holešovic se připravuje konverze parních rozvodů
na horkovodní a jejich přepojení na Pražskou teplárenskou soustavu CZT. 

Zásobování elektrickou energií
V roce 2011 bude dokončena pokládka kabelu 110 kV z transformovny 110/22kV TR Pankrác do TR Karlov umožňující napájení TR Pankráce za
dvou stran.
Připravuje se výstavba dalších transformoven 110/22 kV – TR Karlín (v letech 2013-2014) a TR Uhříněves (2014-2015). 

INVESTIČNÍ PROJEKTY

Financováno z evropských fondů

V roce 2010 byly dokončeny další investiční projekty financované ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha – Konkuren-
ceschopnost (OPPK). Jde zejména o projekty schválené v rámci první a druhé výzvy. Evropské dotace přispěly k rozvoji veřejné dopravy, revitali-
zaci veřejných prostranství, rozvoji vědy a výzkumu či podpoře podnikání. V roce 2010 byla s pomocí evropských dotací zrekonstruována tram-
vajová trať (včetně kolejových uzlů a zastávek) v Myslíkově ulice, na Masarykově nábřeží a Jiráskově náměstí. Došlo také ke zprovoznění výtahu
ve stanici metra Chodov, kde je větší frekvence pohybu invalidních cestujících. V minulém roce byla také otevřena nová cyklostezka ve Vysoča-
nech, jejíž délka dosahuje téměř 3,5 km, spojuje území s centrem Prahy. Další dokončené projekty se týkají revitalizace a ochrany území. Hlavní
město Praha dokončilo další etapu celkové obnovy zahrady Kinských, kde byly jednak obnoveny narušené stavební prvky, dále proběhly také sa-
dové úpravy. Na území bývalé černé skládky v Dubči vznikl nový přírodní park, byla dokončena revitalizace rekreační zóny Vodice podél Říčan-
ského potoka v katastrálním území Uhříněves, rozšířen byl také areál pro aktivní trávení volného času Freestyle park Modřany, kde byla vybudo-
vána nová sportoviště. Městská část Praha 13 zrealizovala projekt na revitalizaci území šesti sídlištních vnitrobloků nacházejících se v oblastech
Lužiny, Stodůlky a Nové Butovice, kde kromě obnovy veřejné zeleně vzniklo několik sportovišť a dětských hřišť. Také další městské části revitali-
zovaly území s podporou evropských fondů. Městská část Praha 15 vybudovala víceúčelové hřiště na sídlišti Košík, Praha 10 obnovila park
u ulic Malinová a Chrpová, Praha 2 zrekonstruovala zahradu Ztracenka, Praha 9 revitalizovala parter Starý Prosek, Praha 12 obnovila rozsáhlá
veřejná prostranství při ulici U Vlečky a v okolí obchodního centra Labe v Modřanech, Praha 11 revitalizovala desítky menších veřejných pro-

Rok 2011 2012 2013 2014

délka (m) 38 500 36 000 33 500 28 500
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stranství a obnovila tři dětská hřiště, Praha 6 otevřela další část volnočasového areálu Ladronka. Zoologická zahrada hl. m. Prahy v minulém ro-
ce zrekonstruovala Gočárovy domy, ve kterých se brzy otevře vzdělávací centrum, galerie a občerstvení. Vybrané městské části rovněž realizova-
ly projekty na podporu úsporného a udržitelného využívání energií v budovách mateřských a základních škol nebo v kulturních centrech. Jde
o MČ Praha 3 (ZŠ Chelčického), MČ Praha 7 (ZŠ T. G. Masaryka), MČ Praha 10 (MŠ Nedvězská), MČ Praha 11 (KC Zahrada), MČ Praha 13 (KD
Mlejn) a MČ Praha 15 (MŠ Parmská 388, MŠ Parmská 389, ZŠ Nad Přehradou 469). Během roku 2010 byly dále realizovány projekty zaměřené
na rozvoj vědy a výzkumu (např. Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad (CEVKOON) v Institutu klinic-
ké a experimentální medicíny, Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle Ústavu makromolekulární chemie AV ČR), na podpo-
ru podnikatelského prostředí (např. projekt Centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením školy SPMP Modrý klíč) a také
desítky projektů rozvoje malých a středních podniků. 
Kromě OPPK běží Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA), který je zaměřen na podporu vzdělávání a boj proti sociálnímu vyloučení. Také
z OPPA již byly podpořeny stovky menších projektů na zvýšení kvalifikace zaměstnanců a integraci znevýhodněných osob na trhu práce nebo na
rozvoj a inovaci studijních programů na školách.
Vedle zmíněných pražských operačních programů může Praha čerpat dotace z Kohezního fondu EU, respektive z některých tzv. tematických ope-
račních programů určených pro celou ČR. Jde zejména o OP Doprava (např. výstavba telematických systémů), OP Životní prostředí (např. zate-
plení objektů škol, výstavba kanalizačních řadů) a Integrovaný operační program. 

Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

VÝZNAMNÉ INVESTICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2010

Dokončené investice
0012 „Protipovodňové opatření na ochranu HMP“ za rok 2010 430,086 mil Kč
Z toho byla na stavbu poskytnuta částka 60,086 mil. Kč z dotace MZe.

Rozestavěné investice
0053 Vysočanská radiála 2 458 mil. Kč

MO SAT – PELC/TYROLKA
0065 MO SAT 2. stavba 4 300 mil. Kč
9515 MO Myslbekova – Prašný most 11 108 mil. Kč
0080 MO Prašný most – Špejchar 4 739 mil. Kč
0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka 24 112 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
40759 Multifunkční operační středisko Malovanka 600 mil. Kč
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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 2 000 mil. Kč
6963 Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha 
na Císařském ostrově v Praze – etapa 0001 Nová vodní linka 95 mil. Kč

Zdroj: Odbor městského investora HMP

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. Ta-
to praxe 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), 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.co-
mune.roma.it/was/wps/portal/pcr), Sankt Petěrburg (www.spb.gov.ru), Soul (http://english.seoul.go.kr), Taipei (www.taipei.gov.tw), Tbilisi
(www.tbilisi.gov.ge), Vídeň (www.wien.gv.at) a Vilnius (www.vilnius.lt). 
HMP dále spolupracuje rovněž s městy Lucemburk, Varšava, Peking a Šanghaj.

V roce 2010 se 13. partnerským městem HMP na tzv. smluvním základě stalo Miami – Dade County.
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Návštěvy, delegace, mezinárodní spolupráce
I v roce 2010 pokračovala spolupráce s partnerskými městy formou kulturní reciprocity. Proběhly následující akce: v dubnu se uskutečnily Dny
Prahy v Sarajevu, první část kulturní výměny mezi oběma městy, jejichž zahájení se zúčastnila oficiální delegace HMP, v květnu se pak naopak
v Praze konal Den Norimberku, v jehož rámci se prezentovalo město Norimberk koncertem Norimberského symfonického orchestru a zahájením
výstavy Norimberská secese v Obecním domě. V červnu se uskutečnily Dny Prahy v Hamburku, které představily řadu pražských kulturních pro-
jektů, na něž v říjnu navázaly reciproční Dny Hamburku v Praze (v rámci 20. výročí podpisu partnerských smluv mezi HMP a Hamburkem). 
HMP se podílelo na koncertu Soulské filharmonie, která v Praze vystoupila v rámci oslav výročí navázání diplomatických kontaktů mezi oběma
zeměmi.

V měsících květnu a červnu proběhl reciproční kulturní projekt se Sankt Petěrburgem, v jehož rámci se nejprve v Sankt Petěrburgu a posléze
v Praze prezentovaly hudební soutěže pořádané v partnerských městech, na něž navazovaly koncerty mladých laureátů těchto soutěží.
Součástí spolupráce HMP s partnerskými městy bylo rovněž vystoupení skupiny MIG 21 v Bratislavě, které bylo zahajovacím koncertem Brati-
slavského kulturního léta, a prosincový koncert Velkého symfonického orchestru P. I. Čajkovského v Praze, podporovaný městy Prahou
a Moskvou.

V návaznosti na uzavření partnerství s Tbilisi (2009) HMP ve spolupráci s Ministerstvem kultury Gruzie a Velvyslanectvím Gruzie v ČR v září
uspořádalo Dny Gruzie v Praze.

Významným kulturním projektem byla výstava Královský sňatek, která připomněla výročí nástupu lucemburské dynastie na český trůn a byla
realizována díky spolupráci města Prahy a Lucemburku. Vernisáže výstavy se zúčastnili primátoři obou měst, koncem roku si ji prohlédl také lu-
cemburský velkovévoda Henri I.

V roce 2010 se hlavní město Praha jako každý rok (letos již po patnácté) prezentovalo na realitním veletrhu „MIPIM 2010“ v Cannes ve dnech
16.–19. března. Stánek se nacházel na tradičním místě v jedné z nejprestižnějších částí Festivalového paláce. 

Hlavní město se dále prezentovalo na veletrhu cestovního ruchu MAP v Paříži, který se konal ve dnech 18.–21. 3. 2010. Jedná se o jeden z nej-
větších veletrhů v oblasti cestovního ruchu, největší na francouzském teritoriu, který je určen zejména pro odbornou a laickou veřejnost. Tato
akce je jedinečnou příležitostí, jak prezentovat Prahu jako město památek a kultury na náročném francouzském trhu.

Hlavní město Praha se také představilo ve dnech 4.–6. 10. 2010 na 13. ročníku veletrhu EXPO REAL 2010 v Mnichově. Jádro doprovodného
programu na stánku Prahy tvořila recepce „Meeting Prague“, která se uskutečnila pod záštitou primátora. Při setkání Praha představila mimo ji-
né svou digitální mapu, za kterou získala letos mezinárodní ocenění.

V roce 2010 hlavní město Praha získalo ocenění „Evropské město stromů“ pro rok 2010. Jedná se o celoevropsky uznávanou cenu, kterou udě-
luje Evropská arboristická rada EAC a Mezinárodní arboristická organizace ISA. Praha toto ocenění obdržela na základě dlouhodobé péče o stro-
my a zeleň. 
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Hlavní město Praha dále získalo ocenění „Cena města“ pro rok 2010, které uděluje Výbor pro udělování ocenění v rámci „Delfské ideje“. Oceně-
ní je výrazem uznání významné role Prahy při šíření humanitních hodnot a jejího příspěvku ke světovému kulturnímu dědictví. Držitelem ocenění
v kategorii osobností se pro rok 2010 stal bývalý prezident České republiky pan Václav Havel.

Hlavní město Praha v roce 2010 aktivně a solidárně participovalo na humanitární pomoci Haiti, které 12. ledna 2010 zasáhlo ničivé zemětřesení.
Kromě materiální pomoci Praha poskytla finanční příspěvek ve výši téměř 32 mil. Kč na projekty předních českých humanitárních organizací.

Realizace rozvojové pomoci patří k dlouhodobým záměrům města Prahy v oblasti mezinárodních vztahů, odpovídá jejímu významu a hospodář-
ské rozvinutosti. Z těchto důvodů byl Radou hl. m. Prahy na základě doporučení Zahraničního výboru ZHMP schválen projekt „PRAHA PRO
AFRIKU“. Jeho cílem je dlouhodobě podporovat rozvoj města a venkova v Etiopii a zároveň se připojit k dalším světovým metropolím a jejich
pomoci méně rozvinutým částem světa. Prvním krokem projektu je výstavba základní školy pro 200 dětí ve východní Etiopii. 

V roce 2010 probíhala od 1. května do 31. října světová výstava EXPO 2010 v čínské Šanghaji. Tématem výstavy bylo „lepší město – lepší ži-
vot“. Poprvé v historii výstavy byla možná samostatná prezentace metropolí. Hlavní město Praha uspělo v konkurenci 116 projektů se svou
koncepcí protipovodňových opatření. Měla tak unikátní příležitost prezentovat se vedle dalších 87 světových metropolí s očekávanou účastí 70
milionů návštěvníků. Praha získala prostor o rozloze 350 m2 na exponovaném místě při vstupu do pavilonu spolu s městy jako Paříž, Ósaka, Bil-
bao, Ženeva, Curych aj. Je zřejmé, že světová výstava EXPO 2010 byla jedinečnou a historickou příležitostí pro prezentaci hlavního města Prahy
ve světě. Pražskou expozici denně zhlédlo průměrně přes 16 tisíc návštěvníků a na výstavě zaujala natolik, že hlavní upoutávka celostátní čínské
televize CCTV na výstavu EXPO 2010 zachycovala právě Karlův most na pražském stánku.
Úspěšně pokračovala nadále spolupráce s časopisem Prague Leaders Magazine, kde se HMP prezentovalo v rozsahu šesti stran v každém je-
ho vydání. Magazín publikuje rozhovory s významnými osobnostmi obchodní, politické, umělecké a kulturní sféry a přináší fotoreportáže z důle-
žitých společenských událostí. Tento dvouměsíčník je distribuován adresně v nákladu cca 20 000 ks osobám (včetně 1 400 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 2010 bylo HMP řádným členem v těchto 5 mezinárodních organizacích: EUROCITIES, Global Cities Dialogue, POLIS, The League of
Historical Cities a IRE. 
Zároveň bylo HMP pozorovatelem v těchto 4 mezinárodních organizacích: ANER, OWHC, Les Rencontres a Sdružení secesních měst.

Zásadní místo mezi těmito mezinárodními organizacemi zaujímá síť EUROCITIES, která je základem mezinárodní spolupráce HMP s ostatními
evropskými metropolemi a je, co týče kvality i kvantity spolupráce, organizací nejdůležitější. EUROCITIES je komplex 7 sítí, zahrnující oblasti do-
pravy, životního prostředí, sociálních otázek, znalostní společnosti, ekonomického rozvoje, kultury a mezinárodní meziregionální spolupráce. 
Praha je také členem Centra světového dědictví (UNESCO), kde ji ale primárně zastupuje stát.

PRAŽSKÝ DŮM V BRUSELU
Zastoupení Prahy při EU se v rámci svých aktivit zabývá jak dlouhodobějšími projekty, tak operativními úkoly, organizací kulturních a společenských
akcí, workshopů a seminářů. Zajišťuje rovněž organizačně-technický servis pro primátora a další politické představitele a úředníky hl. města Prahy.
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Dlouhodobé projekty v roce 2010:
Usilování o získání sídla agentury GSA do Prahy – v rámci aktivit, směřujících k naplnění priority Prahy o umístění agentury GSA do Prahy, 
byla v Pražském domě dne 13. 4. 2010 zahájena výstava k 50. výročí Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy. Zastoupení Prahy při EU dále při-
pravilo ve spolupráci Prahy s Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem zahraničí ČR v pořadí již pátý a šestý workshop Galileo Users Forum.
Termíny workshopu připadly na 2. 6. 2010, resp. 25. 11. 2010.
Zastoupení Prahy dále participovalo na organizaci a obsahové přípravě setkání předsedy Zahraničního výboru HMP Tomáše Chalupy s velvys-
lanci členských zemí EU 29. 4. v pražském Planetáriu a další bilaterální schůzky k tomuto tématu v Bruselu.
Evropská rada po pěti letech rozhodla o umístění agentury GSA do Prahy v prosinci 2010. Zastoupení Prahy se dále podílí na komunikačních ak-
tivitách a nově na přípravě přesunu agentury do Prahy a zajištění všech potřebných informací pro budoucí zaměstnance agentury.

Lobbingová iniciativa za udržení Cíle 2 v rámci nového nastavení strukturální politiky EU – příprava významné lobbingové aktivity za udrže-
ní Cíle 2 (regiony Konkurenceschopnost a zaměstnanost) v rozpočtovém období EU 2014+. Praha byla mezi iniciátory pracovní skupiny, která
připravila návrh textu deklarace, určené nejvyšším představitelům EU. Podpis deklarace se uskutečnil na Summitu představitelů regionů zařaze-
ných v Cíli 2, a to dne 7. října 2010. 

Pražská čistírna odpadních vod a další EU projekty – Zastoupení Prahy se v této oblasti podílelo zorganizováním několika schůzek s relevantní-
mi představiteli Evropské komise, zejména DG Regio a DG Markt. 

Stáže a cesty pro vítěze soutěží – Zastoupení Prahy organizačně a finančně zajišťovalo cesty do Bruselu, které byly odměnou pro vítěze soutěží
vyhlášených HMP (primátorem Prahy). V období červen až září 2010 se uskutečnilo celkem 5 pobytů vítězů soutěží v Bruselu.

Návštěvy Pražského domu – návštěvy skupin probíhají trvale, zaměstnanci Zastoupení Prahy představují činnost Zastoupení, Pražský dům i pri-
ority Prahy v jednotlivých politikách. Jedná se o skupiny tvořené odbornou veřejností, místními politiky, studenty a dále probíhá celá řada indivi-
duálních návštěv VIP hostů.

Kulturní sezona v Pražském domě byla zahájena 9. února 2010 vernisáží výstavy významného současného výtvarníka Michala Singera, kterou
uvedl velvyslanec UNESCO v Paříži Petr Janyška. Dne 12. března 2010 se uskutečnilo divadelní představení Jaroslava Duška a kytaristy Pavla
Steidla „Čtyři dohody“. 10. dubna 2010 proběhlo maratonské benefiční čtení české literatury, výtěžek akce byl použit na rekonstrukci vytope-
né tlumočnické laboratoře Ústavu translatologie Filozofické fakulty v Praze. 19. května 2010 se uskutečnilo loutkové představení „Tři mušketý-
ři“ plzeňského divadla Alfa. S velkým úspěchem se setkal tradiční letní koncert v zahradě Pražského domu, v roce 2010 se konal koncert sku-
piny Toxique. Zastoupení Prahy se výraznou měrou podílelo i na uspořádání tradiční Czech Street Party, kterou pořádá Stálé zastoupení ČR při
EU s Prahou jako hlavním partnerem. Akci, které se účastnilo cca 4 000 lidí, dominovala vystoupení hudebních skupin Support Lesbiens, Tleskač
a Niceland. Podzimní sezona byla zahájena 28. září 2010 výstavou 200 let Pražské konzervatoře, doprovázenou hudebním vystoupením stu-
dentů operního zpěvu. 21. října 2010 se uskutečnil workshop Prague Convention Bureau na téma incentivní a kongresové turistiky pro belgické
touroperátory. 27. října 2010 se konala slavnostní recepce u příležitosti státního svátku ČR, organizovaná ve spolupráci s velvyslanectvím ČR
v Belgickém království. Koncert hudební skupiny Garáž byl uspořádán v Pražském domě dne 17. listopadu 2010 u příležitosti státního svátku
ČR, akci předcházela debata s Janem Macháčkem na zastoupení města Hamburk u příležitosti 20. výročí spolupráce Prahy s Hamburkem. 
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Závěrečnou akcí byl již tradičně vánoční koncert, který dne 8. prosince 2010 v kostele Notre Dame au Sablon uspořádalo Zastoupení Prahy ve
spolupráci s Českým centrem a velvyslanectvím České republiky v Belgickém království. 

VÝBOR REGIONŮ
Výbor regionů (VR) je politické shromáždění 344 regionálních a místních zástupců ze všech 27 členských států EU, které dává místním a regio-
nálním úrovním možnost ovlivňovat vývoj politiky EU a právní předpisy EU. Výbor regionů byl založen v roce 1994 jako poradní orgán. Evrop-
ská komise, Evropský parlament a Rada jsou povinny konzultovat Výbor v oblastech politik týkajících se regionů a měst. Výbor se může obrátit
na Evropský soudní dvůr, pokud byla porušena jeho práva nebo je toho názoru, že je některý zákon EU v rozporu se zásadou subsidiarity, popř.
že nerespektuje regionální nebo místní pravomoci. 

Česká republika je reprezentována českou národní delegací, která je dle závěrů mezivládní konference v Nice (prosinec 2000) a čl. 263 Smlou-
vy z Nice tvořena 12 řádnými členy a jejich 12 náhradníky, kteří jsou nominování Asociací krajů ČR (7) a Svazem měst a obcí ČR (5). Česká
republika má tak ve Výboru regionů právo na zastoupení v počtu 12 mandátů. Členové delegace ze svého středu volí předsedu (do ztráty man-
dátu 30. 11. jím byl primátor Pavel Bém), který reprezentuje celou delegaci. Jeho zvolení probíhá na základě získání nadpoloviční většiny hlasů.
Předseda se obvykle stává místopředsedou Výboru regionů. 

Rozdělení křesel podle národních delegací:

Zastoupení HMP ve Výboru regionů; česká národní delegace
Hlavní město Praha bylo ve Výboru regionu zastoupeno primátorem Pavlem Bémem (od roku 2004 do listopadu 2010) a starostou Prahy 6 To-
mášem Chalupou. Primátor HMP vystupoval ve Výboru regionů jako předseda české národní delegace, místopředseda VR a také jako místo-
předseda politické frakce EPP. Po říjnových volbách ztratila část členů české delegace své mandáty, a proto po zbytek roku 2010 působila čes-
ká delegace v nekompletní sestavě (7 členů a 8 náhradníků).
Delegace se setkává pravidelně před každým plenárním zasedáním Výboru regionů. Zázemí pro uskutečnění schůzky národní delegace zajišťuje
téměř zpravidla Pražský dům hl. m. Prahy. Členové jsou informováni národními koordinátory o aktuálních organizačních a politických záležitos-
tech a změnách spojených s plenárním zasedáním. Delegace jedná a přijímá rozhodnutí na základě nadpoloviční většiny. 

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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Role národního koordinátora ve Výboru regionů – vykonává hl. m. Praha 
Členové české delegace se na schůzce národní delegace dne 2. 12. 2010 shodli, že nadále prodlouží mandát národním koordinátorům hl. m.
Prahy. Národní koordinátor je jmenován na základě návrhu předsedy. Zabezpečuje administrativní úkony, organizační a technické záležitosti sou-
visející se zajištěním fungování delegace jako kolektivního orgánu. 

Plenární zasedání; odborné komise; politické skupiny Výboru regionů 

Výbor regionů pořádá každý rok pět plenárních zasedání (od roku 2011 to je 6 plenárních zasedání ročně), v jejichž rámci je definována jeho
obecná politika a jsou přijímána stanoviska. V roce 2010 proběhla plenární zasedání v termínech 10. a 11. 2., 14. a 15. 4., 9. a 10. 6., 4.–6. 10.,
1.–2. 12. Členové jsou rozděleni do šesti odborných komisí, jejichž úkolem je připravovat plenární zasedání. Složení každé komise odráží politické
a národní složení Výboru regionů.

1) Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER) 
2) Komise pro hospodářskou a sociální politiku (ECOS) 
3) Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum (EDUC) 
4) Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE) 
5) Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) 
6) Komise pro přírodní zdroje (NAT)

Ve Výboru regionů jsou zastoupeny čtyři politické skupiny odrážející hlavní evropské politické rodiny:
1) Evropská lidová strana (ELS)
2) Strana evropských socialistů (SES)
3) Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE)
4) Unie pro Evropu národů – Evropská aliance (UEN-EA)

Zdroj: Odbor zahraničních vztahů MHMP
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