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čísla nemusíte milovat, ale jejich strohá řeč dokáže mnohdy po staletích vypovědět o naší minulosti víc,
než sebeokrasnější slova. Dostává se vám do ruky brožura o hlavním městě Praze v číslech. Údaje, které v ní najdete, tu nejsou proto, aby se vám líbila, nebo nelíbila. Jsou nejexaktnější výpovědí o tomto
městě, o jeho lidech, o práci i zábavě. Mohou se zdát většině z nás nudným čtením, ale za desítky let
podají následujícím generacím nejpřesnější obraz toho, jak jsme žili a pracovali.
Právě při porovnávání statistických údajů nejlépe zjistíte, jak se město vyvíjelo, jak se jeho obyvatelům
dařilo, nebo nedařilo, v jaké době žili. Půvabem této publikace je i to, že k holým číslům přidává i komentáře a zajímavosti o tom, co tato čísla znamenají, co si pod nimi máme představit.
O statistice se říká, že je přesným součtem nepřesných čísel. Jsem ze zkušeností z uplynulých let přesvědčen, že čísla, která se vám o našem hlavním městě dostávají nyní do rukou, jsou nepřikrášleným
a přesným obrazem a odrazem, jak Praha vypadá a jaká doopravdy je. V knížce, kterou držíte v rukách,
není nic tendenčně vylepšeného, ale také ani nic, co by bylo přehnané. Ukazuje hlavní město České republiky ve světle doby, ne tak, jak bychom ho někdy rádi, jak už to bývá v lidské povaze, viděli. A to je
na něm nejkrásnější. Stejně jako na číslech, která o něm vypovídají.

Ing. Martin Trnka
Ředitel Magistrátu hl. m. Prahy
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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, což je pouze 0,6% území republiky, ale počtem obyvatel představuje 11,4% obyvatel státu. 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.

OBYVATELSTVO
V Praze žije přes 1 200 tisíc trvale bydlících obyvatel. V posledním desetiletí výrazně vzrostlo množství osob dlouhodobě přítomných (českých
i cizích státních příslušníků), jejichž počet se odhaduje na 200 tisíc. Spolu s početnou skupinou návštěvníků se v běžném dni ve městě pohybuje
kolem 1 500 tisíc osob.

Trvale bydlící obyvatelstvo v hl. m. Praze (2007)

Zdroj: ČSÚ

Počet trvale bydlících obyvatel (tis. osob)
z toho muži
ženy
Hustota obyvatel na km2
Věková struktura (v %):
0 – 14 let
15 – 64 let
65 a více let
Vzdělání obyvatel (v %):
středoškolské s maturitou
vyšší a vysokoškolské

1 210,5
584
626,5
2 440
12,2
72,1
15,7
44,1
22,4

Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze (2007)

Zdroj: ČSÚ

Počet narozených
Počet zemřelých
Počet přistěhovalých
Počet vystěhovalých
Počet potratů
Počet sňatků
Počet rozvodů

13 228
12 208
54 811
31 827
4 408
7 149
3 621
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle výsledků strukturální statistiky mezd zaměstnanců v hl. m. Praze v roce 2007 byla 33 553 Kč a přesáhla celorepublikový průměr o 8 949 Kč, tedy o 36,4 %.
Mzdy v hlavním městě jsou tradičně nejvyšší v celé republice, je to dáno velkou koncentrací pracovních příležitostí, zejména v progresivních
oborech a činnostech. Dalším důvodem je skutečnost, že v hlavním městě má sídlo celá řada velkých firem s celorepublikovou působností
i státních institucí a v místě sídla pracuje vždy především nejvyšší vedení těchto subjektů, takže právě v Praze je velká koncentrace vedoucích
pracovníků s nejvyššími platy.
Průměrné hrubé měsíční mzdy podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání v roce 2007

Zdroj: ČSÚ

vedoucí,
řídící

vědečtí,
odborní,
duševní

technici,
zdravotníci,
pedagogové

nižší
administrativní

provozní ve
službách
a obchodě

dělníci
v zemědělství,
lesnictví

kvalifikovaní
dělníci,
výrobci

obsluha
strojů
a zařízení

pomocní,
nekvalifiko
–vaní

Hl. m. Praha

69 360

42 419

32 642

23 525

17 030

18 858

23 556

23 694

14 893

Středočeský

53 406

30 310

27 970

20 303

15 929

18 469

22 627

21 277

15 016

Kraj

Nezaměstnanost
Nezaměstnanost se stabilizovala, v Praze je situace dlouhodobě výrazně příznivější než na ostatním území republiky. Přesto jedním z cílů zvyšování atraktivity města je přilákat investory nabízející nové pracovní příležitosti ve vhodné nabídce profesí.

Míra nezaměstnanosti (v %, I. čtvrtletí)
Česká republika
Praha

Zdroj: ČSÚ
2004
8,7
4,4

2005
8,4
3,7

2006
8,0
3,1

BYDLENÍ
Počty bytů
Hl. m. Praha vlastní 11 000 bytů (magistrátních) jsou v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městkým částem.
Dalších zhruba 59 tisíc bytů spravují městské části a přibližně 70 tisíc je soukromých nájemních bytů.

Regulované nájemné v hl. m. Praze
Byty plné kvality – max. výše nájemného činila v roce 2007: 49,67 Kč/m2 (a to v lokalitě Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Střešovice)
Byty se sníženou kvalitou – max. výše nájemného činila v roce 2007: 43,93 Kč/m2 (např. na Černém Mostě)
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Zahájené byty: 7 886
Rozestavěné byty: 18 930
Dokončené byty: 9 422
K nejvýznamnějším dokončeným projektům patří např. Mazanka v Praze 8, Podvinný Mlýn v Praze 9, Praha – Zbraslav, Nová Liboc
v Praze 6 apod. Rozestavěné a dokončované jsou v současnosti lokality Central Park Žižkov, Zelené Město Jarov, Císařka a Arboreum v Praze 5,
Jihozápadní Město – Villa Park a Botanika, nebo Sluneční Vršek v Praze 15.
V rámci transformací původně průmyslových území na byty jsou to např. Korunní Dvůr v Praze 3, Sladovny v Praze 6, Prague Marina v Holešovicích a Harfa ve Vysočanech.
V roce 2007 nebyl prodán žádný byt v majetku hl. m. Prahy nesvěřeném Statutem hl. m. Prahy městským částem.
Zdroj: Bytová odbor MHMP

DĚTI A MLÁDEŽ
Mateřské školy a jesle
V hl. m. Praze je 321 mateřských škol, které navštěvuje 29 860 dětí ve věku zpravidla 3 – 6 let. Průměrný počet dětí na třídu činí 24 dětí. Největším zřizovatelem MŠ jsou městské části. Z 57 městských částí na území hl. m. Prahy je zřizovateli mateřských škol 50 městských částí. Počet
dětí v mateřských školách zřizovaných městskými částmi činí 28 637. MŠ se profilují podle školních vzdělávacích programů a představují širokou škálu nabídek pro rodiče a jejich děti. Šest MŠ má internátní provoz, 18 MŠ je určeno pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví v souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání ředitel mateřské školy na období školního roku.
Měsíční výše nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů. Ve školním roce 2007/08 se pohybovala v rozmezí 500 – 600 Kč měsíčně.
V hlavním městě Praze funguje 9 jeslí, ve kterých je umístěno 367 dětí.

Volný čas dětí a mládeže
V hlavním městě Praze se organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež věnuje více než sto občanských sdružení zaměřených na práci
s dětmi a mládeží a množství dalších právnických osob nejrůznějšího zaměření.
Více než 100 těchto organizací je hl. m. Prahou každoročně podporováno granty (v r. 2007 to bylo více než 25 mil. Kč), což přispívá k rozvoji
těchto činností a umožňuje účast na akcích také dětem ze sociálně slabších rodin. Pravidelné činnosti se věnuje na 25 tisíc děvčat a chlapců do
18 let a část vysokoškolské mládeže.
Dále na území hl. m. Prahy působí 15 domů dětí a mládeže (středisek volného času), které mají 37 objektů a poboček. Domy dětí a mládeže jsou
příspěvkové organizace zřizované hl. m. Prahou nebo městskými částmi a jsou významně podporovány (v r. 2007 HMP přispělo na provozní náklady těchto zařízení částkou přes 50 mil. Kč).
Domy dětí a mládeže navštěvuje pravidelně více než 16 tis. dětí, nepravidelnými aktivitami projde ročně více než 365 tis. mladých účastníků.
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V hlavním městě Praze poskytuje základní vzdělání 253 základních škol s 3 824 třídami, ve kterých se vzdělává 77 116 žáků. Průměrný počet žáků na třídu je 20,2 žáka. V tomto počtu jsou však zahrnuty i školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou vyhláškou stanoveny
maximální počty žáků, které jsou výrazně nižší než v běžných školách. Stejně jako u mateřských škol zřizují nejvíce základních škol městské části. Z celkového počtu 57 městských částí je zřizovatelem základních škol 49 městských částí.
Z celkového počtu základních škol je 35 škol určeno pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro nadané žáky se profilují 2 školy – soukromá základní škola Cesta k úspěchu, s.r.o. a Základní škola náměstí Curieových, kterou zřizuje MČ Praha 1. Všechny základní školy vyučují
podle svých školních vzdělávacích programů, většinou nabízejí rozšířenou výuku některého předmětu, nejčastěji cizích jazyků, informatiky, matematiky, přírodních věd, tělesné výchovy nebo uměleckých předmětů.

Školní jídelny
Hlavní město Praha zřizuje ve svých školách 63 školních jídelen a 22 školních jídelen – výdejen, tj. celkem 85 zařízení školního stravování. Soukromí a církevní zřizovatelé provozují na území hlavního města Prahy 41 zařízení školního stravování, z toho 31 školních jídelen, 9 školních jídelen - výdejen a 1 školní jídelnu - vyvařovnu.
Městské části zřizují celkem 667 zařízení školního stravování – 524 školních jídelen a 143 školních jídelen – výdejen.
Úplata 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. Finanční limity na nákup potravin jsou stanoveny podle věku strávníků do čtyř věkových skupin (strávníci do 6 let – oběd 11,00 Kč – 20,00 Kč, strávníci 7 – 10 let – oběd 13,50 Kč – 26,00 Kč, strávníci 11 – 14 let
– oběd 15,00 Kč – 27,50 Kč, strávníci 15 a více let – oběd 16,00 Kč – 29,50 Kč).

Základní umělecké školy
Na území hl. m. Prahy působí 35 základních uměleckých škol (ZUŠ), které poskytují základy vzdělání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním
a literárně dramatickém. Nejvíce ZUŠ (26) zřizuje hl. m. Praha.
V základních uměleckých školách se vzdělává celkem 22 746 žáků, nejpočetněji je zastoupen hudební obor.

Střední a vyšší odborné školy
Střední vzdělání poskytuje na území hl. m. Prahy celkem 200 středních škol všech typů s 3 146 třídami a 76 078 žáky. Průměr na třídu představuje 24,2 žáků.
Hl. m. Praha zřizuje 108 středních škol, které navštěvuje 53 268 žáků.
V pražských středních školách jsou zastoupeny téměř všechny skupiny oborů, v nichž lze dosáhnout střední vzdělání, střední vzdělání s výučním
listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Nejpočetněji zastoupenou skupinou oborů středních škol je skupina Ekonomika a administrativa,
ve které studuje 18 976 žáků. Následuje skupina Obecná příprava (gymnázium) s 18 658 žáky a skupina Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika s počtem 13 625 žáků.
V pražských středních školách se vzdělává téměř 23 % žáků z jiných krajů, nejvíce ze Středočeského kraje.
Do 1. ročníku bylo přijato 20 449 žáků. Počet absolventů za školní rok 2006/2007 činil 17 045.
Vyšší odborné vzdělání v hl. m. Praze poskytuje celkem 38 vyšších odborných škol, z toho15 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
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pouze 2 existují jako samostatný právní subjekt. Ve vyšších odborných školách studuje 6 961 studentů. Do 1. ročníku bylo přijato 2 918 studentů. Studium ukončilo 1 551 absolventů. 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. Čtyři zřizuje hl. m. Praha, 1 MŠMT, 2 mají soukromého zřizovatele. Konzervatoře poskytují všeobecné vzdělání a vzdělání v uměleckých oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění. V pražských konzervatořích se vzdělává
1 434 žáků, do 1. ročníku bylo přijato 234 žáků. Studium úspěšně absolvovalo 166 žáků. Přibližně 50 % žáků dojíždí studovat z jiných krajů.

Vysoké školy
Hl. m. Praha disponuje mimořádnou koncentrací terciárních vzdělávacích příležitostí, a to zejména vysokých škol. Díky tomu zastává roli spádového centra pro vysoké školství. V současné době je v Praze 29 vysokých škol – 20 soukromých, 8 veřejných a 1 státní.
V bakalářském programu studia studuje 63 186 studentů (46 024 studentů ve veřejných VŠ), v magisterském 38 552 (33 463 studentů ve veřejných VŠ), v doktorandském 10 014 (10 013 studentů ve veřejných VŠ).

Sport
V hl. m. Praze se nachází 562 sportovišť, v tom 55 koupališť a venkovních bazénů, 33 krytých plaveckých bazénů, včetně hotelových a fitness
bazénů, 27 sportovních hal, 12 zimních stadionů, dále 255 hřišť a 180 tělocvičen.
Mezi významná sportovní zařízení mezinárodního významu patří např. O2 Sazka Arena, T-Mobil Arena, Strahovský areál, Vodní kanál v Tróji, Plochodrážní stadion Markéta, Chuchelský hipodrom, skatepark a tenisové centrum Štvanice a další velká sportoviště, na kterých 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 2007 poskytlo město investice ve výši 100 mil. Kč
na rekonstrukce sportovních zařízení tělovýchovných subjektů, 25 mil. Kč na rekonstrukce sportovních areálů škol a školských zařízeních a 33
mil. Kč na rekonstrukce hřišť a sportovišť jednotlivých městských částí. V průběhu roku 2007 bylo zrekonstruováno 41 hřišť – 18 pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby a 23 při školách nebo na veřejných plochách určených pro sport. V programech na zkvalitnění vnitřních povrchů byly opraveny podlahy v 16 tělocvičnách tělovýchovných jednot, sportovních klubů a škol. Město finančně podpořilo např. celkové rekonstrukce dětských a sportovních hřišť v Městské části Praha 13, 14 a Šeberov, sportovní fotbalové areály SK Aritma Praha, SK Střešovice 1911,
výstavbu slalomového kanálu Štvanice či víceúčelové venkovní sportoviště SK Smíchov.
Mimo rámec grantových programů město přispělo např. na výstavbu sportovní haly AC Sparta Praha Podvinný Mlýn.

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.
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Významnější pravidelně pořádané sportovní akce s několikaletou tradicí jsou každoročně podporovány formou partnerství hl. m. Prahy. K finanční podpoře formou daru bylo v roce 2007 schváleno 82 akcí s příspěvkem v celkové výši 20,2 mil. Kč. Řada z nich svým významem překračuje
nejen hranice města, ale i celé republiky a v nemalé míře přispívá k propagaci hl. m. Prahy. Mezi významné sportovní akce v roce 2007 patřily
Světový pohár ve vodním slalomu 2007, mezinárodní veslařské závody Primátorky 2007, basketbalový turnaj pro děti a mládež Mezinárodní velikonoční turnaj Praha 2007, tenisový turnaj ECM Prague Open 2007, největší mezinárodní turnaj ve florbalu Czech Open 2007, seriál silničních
běhů Prague International Marathon 2007, mezinárodní atletický mítink Premium Meeting 2007 – Memoriál J. Odložila, závod ze seriálu
Mistrovství světa v krátké ploché dráze Speedway Grand Prix 2007, tenisové utkání Davis Cup Česká republika – Švýcarsko, Mistrovství světa
juniorů a juniorek ve vzpírání 2007, turnaj v minifotbale základních škol Prahy McDonald’s Cup 2007, Mistrovství Evropy juniorů v šermu
a mnoho dalších.
Data jsou uváděna za školní rok 2007/08, nejčastěji k 30.9.2007
Zdroj statistických dat: ČSÚ, ÚIV, Statistická ročenka školství 2007/08 – výkonové ukazatele, SMT MHMP – statistické výkazy.

ZDRAVOTNICTVÍ
I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči
Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy
název
Městská nemocnice následné péče, příspěvková organizace
Dětský domov Charlotty Masarykové, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Praha, příspěvková organizace RIAPS

počet lůžek
160
40
8

obor
následná péče – ošetřovatelsko–rehabilitační

počet lůžek

obor

psychiatrie, klinická psychologie – denní a noční stacionář

Zřízená městskou částí
název
Nemocnice Na Františku s poliklinikou, příspěvková organizace

243

vnitřní lékařství, chirurgie, plastická chirurgie, neurologie, ARO,
ortopedie, urologie; následná péče – LDN (26)

Léčebna dlouhodobě nemocných, příspěvková organizace
Gerontologické centrum, příspěvková organizace
Poliklinika Prosek, příspěvková organizace

100
22
24

následná péče – léčebná ošetřovatelská a rehabilitační péče
následná péče v geriatrii – LDN
následná lůžková péče – ošetřovatelská
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II. Nestátní zdravotnická zařízení s lůžkovou péčí provozovaná ostatními fyzickými a právnickými osobami
název
Klinické centrum Praha s.r.o.
Nemocnice Sv. Alžběty spol. s r.o.

počet lůžek
15
59

obor
vnitřní lékařství, kardiologie
následná péče – LDN

SDI s.r.o.

81

interní lékařství (49 + 10 JIP), následná péče – ošetřovatelská
lůžka (22)

DTC – Hospital s. r. o.

60

následná péče: LDN (30), ošetřovatelská (30)

Mediterra s.r.o.

164

následná péče – léčebná RHB (145); OCHRIP (19); jednodenní
a plánovaná péče v oborech: chirurgie, ortopedie, gynekologie,
urologie (15)

Interna CO spol. s.r.o.
Hospic Štrasburk, občanské sdružení
Kardiologie Na Bulovce s.r.o.

100
25
36

následná péče – LDN
následná péče – onkologie
kardiologie

Clinicum a.s.

151

interní lékařství (56), chirurgie (39), ARO (4); následná péče
(52?60)

Medicentrum Praha a.s.
Gyncentrum s.r.o.
Iscare I.V.F., a.s.
Schütz Ota MUDr.
Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, účelové zařízení Církve bratrské

53
30
20
2
50

následná péče – odb.léč.RHB ústav
gynekologie a porodnictví
chirurgie, gynekologie a porodnictví
chirurgie, cévní chirurgie
následná péče – ošetřovatelská, rehabilitační

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, zdravotnické
zařízení

232

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

Domov svatého Karla Boromejského, církvení organizace
Dopravní zdravotnictví a.s.
Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o.

45
48
12

následná péče – LDN
vnitřní lékařství
ortopedie, traumatologie

EGK, s.r.o.

6

jednodenní a plánovaná lůžková péče v oborech: gynekologie
a porodnictví, chirurgie, ortopedie, plastická chirurgie

Singerová Helena MUDr.
QUINTA–ANALYTICA s.r.o.

4
36

plastická chirurgie
jednodenní a plánovaná lůžková péče
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počet lůžek

Praha 2
Ústav hematologie a krevní transfuze

35

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

1767 *údaj MZ: 1830

Praha 4
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

1173 *údaj MZ: 1255

Institut klinické a experimentální medicíny

278 *údaj MZ: 312

Ústav pro péči o matku a dítě

300 *údaj MZ: 257

Praha 5
Fakultní nemocnice Motol

1991 *údaj MZ: 2410

Praha 8
Psychiatrické centrum Praha

51

Fakultní nemocnice na Bulovce

1199 *údaj MZ: 1113

Psychiatrická léčebna Bohnice

1377 *údaj MZ: 1437

Praha 10
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

1150 *údaj MZ: 1280

IV.
název
Nemocnice vězeňské služby ČR
Ústav leteckého zdravotnictví
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Nemocnice na Homolce

počet lůžek
131
684
*údaj MZ: 357
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V. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující jednodenní lůžkovou péči – stacionáře
název
Parallel 50 s.r.o.
Dialcorp s.r.o.
DTC Praha a.s.
B.Braun Avitum s.r.o.
Fresenius Medical Care– DS s.r.o.
Dětské krizové centrum, občanské sdružení
Eset s.r.o.
Monada s.r.o.
Palas Athéna s.r.o.
Sananim, občanské sdružení
ISCARE I.V.F. a.s.

počet lůžek

11

7
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4

9

8
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1

obor
hemodialýza
hemodialýza
onkologie
hemodialýza
hemodialýza
dětská psychologie
psychiatrie, psychologie
léčebná rehabilitace
chirurgie
psychiatrie
gynekologie a porodnictví, chirurgie, gastroenterologie

EGK, spol. s.r.o.

6

jednodenní a plánovaná lůžková péče v oborech: gynekologie
a porodnictví, chirurgie, ortopedie, plastická chirurgie

AURA MEDICAL CLINIC s.r.o

4

dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie,
plastická chirurgie, oftalmologie, ortopedie

Singerová Helena, MUDr.
Estetická chirurgie, s.r.o.
Schütz Ota MUDr.
GENNET, s.r.o.
Esthé s.r.o..
Pharmacon Research, s.r.o.
QUINTA–ANALYTICA s.r.o.

10
10
1
5
15
8
36

plastická chirurgie
plastická chirurgie
chirurgie, cévní chirurgie
gynekologie a porodnictví – jednodenní lůžková péče
plastická chirurgie, včetně výkonů anesteziologa
vnitřní lékařství, klinická farmakologie
jednodenní a plánovaná lůžková péče

Mediterra s.r.o.

15

jednodenní a plánovaná péče v oborech: chirurgie, ortopedie,
gynekologie, urologie

Ambulantní služby
Ambulantní služby – nestátní zdravotnická zařízení
Počet zařízení
655
304
1010
255
2679

ordinace praktických lékařů
ordinace dětských lékařů
ordinace zubních lékařů
ordinace gynekologie a porodnictví
ordinace specialistů

Počet lékařů
718
317
1035
280
2943

Praha v číslech 2007

13

Počet zemřelých osob podle příčiny smrti

celkem
novotvary
vnější příčiny úmrtí
v tom:

nemoci oběhové soustavy
nemoci dýchacího ústrojí
ostatní

Novorozenci do 1 roku
Novorozenci do 28 dnů
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Zdroj: Odbor sociální a zdravotní péče MHMP

Ženy

6 389

Ženy

1 687

Ženy

286

Ženy

3 280

Ženy

361

Ženy

775

2007
Praha
12 208
Muži
3 501
Muži
661
Muži
5 796
Muži
719
Muži
1 531
Muži
33
17

5 819

Ženy

51 917

1 814

Ženy

12 368

375

Ženy

1 887

2 516

Ženy

28 900

358

Ženy

2 597

756

Ženy

6 165

Česká republika
104 636
Muži
27 709
Muži
6 080
Muži
52 464
Muži
5 715
Muži
12 668
Muži
360
235

52 719
15 341
4 193
23 564
3 118
6 503

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

Výdaje na sociální péči v hlavním městě Praze za rok 2007 v tis. Kč
Výdaje hrazené ze státního rozpočtu:
Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým občanům: 342 821 tis. Kč
Příspěvek na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby: 993 825 tis. Kč
Dotace na úhradu osobních a věcných výdajů pro výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb: 35 196 tis. Kč

Praha v číslech 2007

14

2

7

3

4

1

9

8

MĚSTO, OBČAN, KULTURA

Rozdělení finančních prostředků nestátním neziskovým organizacím v rámci grantového řízení HMP v roce 2007
Příjemce

Dotace od MPSV za rok
2007

Nezisková organizace
Příspěvková organizace MČ
Příspěvková organizace HMP
Celkem

270 255,0
25 586,0
212 691,0
508 532,0

I. kolo
11 581,0
1 390,0
0,0
13 268,0

Dotace HMP za rok 2007 /v tis. Kč/
II. kolo
23 894,0
146,0
0,0
24 040,0

III. kolo
39 731,0
3 127,0
0,0
42 858,0

Sociální služby registrované dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách k 31.12.2007
Počet předložených žádostí o registraci sociálních služeb celkem
Počet zamítnutých (stažených poskytovatelem nebo vrácených pro nepříslušnost) žádostí
Počet zaregistrovaných služeb (vydáno Rozhodnutí o registraci)
z toho: příspěvkových organizací HMP
Počet služeb ve fázi „výzvy k doplnění“

1015
50
953
41
12

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
Domov pro seniory Chodov
Domov pro seniory Krč
Domov pro seniory Elišky Purkyňové
Domov pro seniory Slunečnice
Domov pro seniory Ďáblice

senioři
senioři
senioři
senioři
senioři
senioři

200
260
195
272
258
162

198,0
4 038,0
0,0
4 550,0
2 800,0
9 860,7

19 808,0
21 051,0
15 808,0
18 062,0
25 525,0
15 826,0

Domov pro seniory Kobylisy

senioři, senioři s Alzheimerovou chorobou a s ostatními
typy demencí

211

6 678,0

19 478,8

218
269
65
56
179
60
2 405

39 300,0
83 640,0
0,0
0,0
968,2
700,0
152 732,9

22 682,0
24 855,0
9 971,5
7 861,4
15 406,0
7 962,6
224 297,3

Domov pro seniory Malešice
Domov pro seniory Zahradní Město
Domov pro seniory Hortenzie
Domov pro seniory Dobřichovice
Domov pro seniory Heřmanův Městec
Domov pro seniory Pyšely
CELKEM

senioři
senioři
senioři
senioři
senioři
senioři
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Zařízení
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Neinvestiční
/v tis.Kč/

Palata

osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným
postižením

155

1 402,0

14 544,0

Domov sociálních služeb Vlašská

osoby s mentálním postižením

126

1 500,0

30 897,1

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Sulická

osoby s mentálním postižením

158

15 720,0

28 542,0

ÚSP Krásná Lípa

osoby s chronickým duševním onemocněním

128

5 245,0

14 136,2

Domov Svojšice

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s mentálním postižením

110

0,0

11 669,0

Domov se zvláštním režimem Terezín

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
osoby s kombinovaným postižením

269

0,0

25 315,6

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Kytlice

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

56

0,0

9 878,7

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Rudné u Nejdku

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

74

5 920,0

14 071,0

Domov Maxov

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

62

0,0

21 987,0

Integrované centrum pro osoby se
zdravotním postižením Horní Poustevna

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

110

7 208,5

28 793,7

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Leontýn

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

64

4 167,7

15 764,7

Domov pro osoby se zdravotním
postižením Lochovice

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

56

310,0

8 059,0

Integrované centrum sociálních služeb
Odlochovice

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

154

0,0

42 184,7

Domov Zvíkovecká kytička

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

64

0,0

17 454,7

Dětské centrum PAPRSEK

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným
postižením, osoby se zdravotním postižením

95

8 164,0

26 732,0

Jedličkův ústav a mateřská škola
a základní škola a střední škola

osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným
postižením

183

0,0

54 189,1

1 864

49 637,2

364 218,5

CELKEM

Zdroj: Odbor sociální a zdravotní péče MHMP
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Hlavní město Praha zřizovalo v roce 2007 v oblasti kultury 19 příspěvkových organizací, které obdržely neinvestiční příspěvek v celkové výši
1 050 929,5 tis. Kč a investiční transfer v celkové výši 239 663,5 tis. Kč.
Hlavní město Praha poskytlo v roce 2007 nezávislým pořadatelům kulturních projektů v grantovém systému hl. m. Prahy v oblasti kultury
a umění granty v souhrnné výši 183 762 tis. Kč. Vedle čtyřletých grantů to byly granty jednoleté na kontinuální kulturní a uměleckou činnost
subjektů a na jednotlivé projekty pořádané v Praze, dále granty pro začínající umělce a organizátory, granty na podporu prezentace a propagace
pražské kultury v zahraničí, granty na podporu mezinárodní spolupráce a granty na podporu uměleckých a kulturních aktivit v městských částech (granty s finančním podílem městských částí).
V rámci přijatých partnerství hl. m. Prahy v oblasti kultury a volného času byly poskytnuty nezávislým pořadatelům kulturních akcí, zejména
festivalů a přehlídek, dary v souhrnné výši 71 982 tis. Kč. Hl. m. Praha schválilo rovněž ostatní dary v celkové výši 1 620 tis. Kč.

Jednotlivé oblasti kultury:
Divadelní oblast
Hlavní město Praha je zřizovatelem 10 divadel, která v roce 2007 uskutečnila celkem 48 premiér, odehrála 2 989 představení a přivítala 737 870
diváků. Divadla obdržela neinvestiční příspěvek v celkové výši 377 412 tis. Kč a investiční transfer ve výši 83 568 tis. Kč

Počet premiér
Divadlo na Vinohradech
Hudební divadlo v Karlíně
Městská divadla pražská
Divadlo v Dlouhé
Divadlo Na zábradlí
Divadlo pod Palmovkou
Švandovo divadlo na Smíchově
Minor
Studio Ypsilon
Divadlo S + H

Počet představení

6
2
10
8
5
4
5
4
3
1

257
190
485
293
255
211
447
447
222
182

Počet diváků
132 790
139 181
112 203
79 664
31 789
51 039
64 895
51 278
28 479
46 552

Příspěvek města na
vstupenku (Kč)
604
557
606
490
497
153
512
447
604
261

Hlavní město Praha podpořilo v roce 2007 rovněž ostatní nezávislá divadla, která působí v hl. m. Praze, a to 6 projektů čtyřletými granty, bylo
proplaceno 65 529 tis. Kč, 4 projekty dvouletými granty, bylo proplaceno 26 650 tis. Kč a 116 projektů jednoletými granty v celkové výši 33 955
tis. Kč.
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Hlavní město Praha přijalo v roce 2007 partnerství v oblasti kultury a volného času, v jehož rámci poskytlo 23 nezávislým subjektům v oblasti
divadelního umění dary v celkové výši 11 458 tis. Kč.
Příklady podpořených projektů v roce 2007:
4 + 4 dny v pohybu, Festival Farma 2007 (mezi divadlem a jiným žánrem), Fringe Festival Praha, Mezi ploty, Letní Letná 2007, Letní Shakespearovské slavnosti, Pražský divadelní festival německého jazyka 2007, Přelet nad loutkářským hnízdem 2007, …Příští vlna/next wave…Identita
2007 … Tvůrčí Afrika – Všichni jsme Afričani, České divadlo 2007, Pražské Quadriennale 2007, umělecká činnost v prostorách Rock Café, Divadla Archa, projekt Pražského komorního divadla, s. r. o., v divadle Komedie, činnost Dejvického divadla, Divadla Na Fidlovačce, Činoherního
klubu, divadla Semafor, Divadla Bez zábradlí, Divadla bratří Formanů, projektu v Experimentálním prostoru Roxy–NOD a další.

Taneční oblast
V hl. m. Praze působí první a zatím jediná scéna pro současné taneční umění v České republice – Divadlo Ponec. Jeho činnost hl. m. Praha podpořilo čtyřletým grantem – v roce 2007 bylo proplaceno 5 000 tis. Kč. Dalších 25 projektů v této oblasti bylo v roce 2007 podpořeno jednoletými
granty v celkové výši 4 010 tis. Kč.
Hlavní město Praha přijalo v roce 2007 partnerství v oblasti kultury a volného času, v jehož rámci poskytlo 8 nezávislým subjektům v oblasti tanečního umění dary v celkové výši 2 380 tis. Kč.
Příklady podpořených projektů v roce 2007:
Česká taneční platforma 2007, Tanec Praha 2007, Divadlo Duncan Centre, Mezinárodní choreografická soutěž o Cenu Jarmily Jeřábkové 2007
a Festival nové Evropy, Vystoupení Baletu Igora Mojsejeva – Státního akademického souboru lidového tance, provoz a umělecká činnost Divadla
Ponec.

Hudební oblast
Hlavní město Praha je zřizovatelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (dále jen „SO FOK“), příspěvkové organizace s vlastnostmi, úkoly a funkcemi metropolitního orchestru, které jsou srovnatelné s orchestry působícími v ostatních evropských metropolích.
SO FOK pořádal vlastní koncerty ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Koncertní jednatelství SO FOK pořádalo v provedení externích souborů a hostujících sólistů komorní koncerty bez účinkování SO FOK v kostele sv. Šimona a Judy a v Rudolfinu.
SO FOK obdržel v roce 2007 neinvestiční příspěvek v celkové výši 75 215 tis. Kč.
Hlavní město Praha podpořilo v roce 2007 rovněž ostatní nezávislé subjekty, které působí v této oblasti v hl. m. Praze, a to 1 projekt čtyřletým
grantem – v roce 2007 bylo proplaceno 3 800 tis. Kč, 103 projekty jednoletými granty v celkové výši 11 707 tis. Kč.
Hlavní město Praha přijalo v roce 2007 partnerství v oblasti kultury a volného času, v jehož rámci poskytlo 43 nezávislým subjektům v oblasti
hudebního umění dary v celkové výši 25 693 tis. Kč.
Příklady podpořených projektů v roce 2007:
Pražské jaro 2007, Alternativa 07, Khamoro 2007, Letní slavnosti staré hudby, Music in the Park, Other music 2007, Pražský podzim 2007, RePraha v číslech 2007
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spect festival 2007 a celoroční přehlídka Respect Plus, Slet bubeníků 2007, Svatováclavské slavnosti, United Islands of Prague 2007, Babí léto
v psychiatrické léčebně Bohnice, Pocta géniovi , Praha srdce národů, činnost Pražské komorní filharmonie.
Zajímavosti z oblasti hudebního umění:
Odborná kritika konstatuje zkvalitnění umělecké úrovně SO FOK a díky významným oceněním jeho hlavních dirigentů v roce 2007 také posílení jeho prestiže. Nepřehlédnutelné je omlazení orchestru, zkvalitnění jeho vybavení a zásadní proměna jeho webových stránek. Pro jiné pořadatele SO FOK vystoupil
např. na 3. nádvoří Pražského hradu, kde provedl monumentální dílo Carla Orffa Carmina Burana s dirigentem Jiřím Koutem, dále při slavnostním předávání cen Trebbia ve Státní opeře Praha, na Plese Obecního domu, v rámci festivalu Pražské jaro 2007, na festivalech Janáčkův máj, Smetanova Litomyšl a Festivalu E. Destinnové v Českých Budějovicích. Zahrál na charitativním koncertě pro Ligu proti rakovině a koncertě pro Asociaci pojišťoven. SO
FOK v roce 2007 vystoupil v německém Garmisch–Partenkirchenu, tureckém Istanbulu, německém Würzburgu, francouzském Strassbourgu, Bruselu,
na dalších 10 koncertech v Německu a na festivalu Europalia.
Hlavní město Praha poskytlo dar ve výši 70 tis. Kč Dětskému sboru Slavíčci na soutěž v Itálii. Dále dar ve výši 500 tis. Kč na cyklus představení pro seniory Pocta géniovi. Tento cyklus byl celý věnován hlavnímu městu Praze a jeho občanům, kteří představení navštívili zcela zdarma. Konal se na Bertramce a realizovala jej paní Renée Nachtigallová s Originálním hudebním divadlem Praha. Unikátnost tohoto projektu spočívala především v tom, že
po deseti představeních v krásném prostředí Bertramky tak zůstal jeden tisíc obdarovaných lidí, především v důchodovém věku, kterým byl zprostředkován kulturní zážitek.

Výtvarná oblast
Hlavní město Praha je zřizovatelem Galerie hlavního města Prahy (dále jen „galerie“), příspěvkové organizace, která je galerií s krajskou působností a představuje se svými stávajícími pěti pražskými expozičními prostory – Domem U Zlatého prstenu, Domem U Kamenného zvonu, Městskou
knihovnou, Bílkovou vilou a Zámkem Troja významný kreativní potenciál v kulturním prostředí Prahy. Zejména doplňuje a rozšiřuje své sbírky
o umělecky, vývojově a studijně závažná díla výtvarného umění se zvláštním zřetelem na současná díla, provádí vědecký výzkum výtvarného umění 19. a 20. století s využitím jí svěřených výtvarných děl a kulturně výchovnou činnost v oblasti výtvarného umění. Nabídku této zavedené a mezinárodně respektované instituce vyvažují a poptávku divácké obce naplňují další nezávislé galerie, které hlavní město Praha podporuje.
V roce 2007 uspořádala galerie 20 výstav v široké škále především českého umění, které navštívilo 119 402 diváků.
Galerie obdržela v roce 2007 neinvestiční příspěvek v celkové výši 62 845 tis. Kč a investiční transfer ve výši 2 833 tis. Kč.
Hlavní město Praha podpořilo rovněž ostatní galerie a nezávislé subjekty, které působí v této oblasti v hl. m. Praze, a to 65 projektů jednoletými
granty v celkové výši 10 815 tis. Kč. Přijalo partnerství v oblasti kultury a volného času, v jehož rámci poskytlo 21 nezávislým subjektům v oblasti výtvarného umění dary v celkové výši 8 805 tis. Kč.
Příklady podpořených projektů v roce 2007:
Tina B. 2007, Art Prague 2007, Rezidenční program Praha Centra pro současné umění Futura Karlín Studios, Grafika roku 2007, Intercity: Berlin–Praha 05 Grafika/Kresba, Meet Factory, Praquebiennale 3, Sculture Grande Prague ‘07, Czech Press Photo 2007, Štíty Viléma Heckela, Designblok 07.
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Zajímavosti z oblasti výtvarného umění:
Galerie pečuje o rozsáhlý soubor veřejné plastiky a je rovněž správcem monumentálního cyklu 20 obrazů od Alfonse Muchy Slovanská epopej. Připravovala edukativní a další programy a výtvarné dílny. Byla zapojena do kulturních aktivit Den Muzeí a galerií, Muzejní noc (6 942 návštěvníků) a Dny evropského dědictví. Pořádala rovněž koncerty. V areálu Trojského zámku (poškozeného v roce 2002 povodní) byly ukončeny vnitřní stavební úpravy. Byla prováděna údržba a opravy cest, zahrady, objektů a byl posílen systém elektronického zabezpečení. Dále zde byly opraveny četné havárie po orkánu
Kyril. Byla provedena další část restaurátorských prací na výtvarně pojatých historických prospektech ohradních zdí. Návštěvníci si zakoupili v galerii
propagační a upomínkové předměty a zboží za 164 tis. Kč.
Hlavní město Praha poskytlo v roce 2007 nefinanční dar obci Lipnice nad Sázavou – bronzovou plastiku spisovatele Jaroslava Haška (v hodnotě 1,012
000 Kč) a dar ve výši 200 tis. Kč Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR na projekt Hollar 2007. Svým 9 městským částem poskytlo příspěvek na
údržbu soch a plastik v celkové výši 427 tis. Kč.

Muzea
Hlavní město Praha je zřizovatelem příspěvkové organizace Muzeum hlavního města Prahy (dále jen „muzeum“), které je muzeem s krajskou působností a které kromě sbírkotvorné činnosti dokumentuje a zkoumá hospodářský, politický a kulturní vývoj Prahy, buduje expozice a vyvíjí aktivity výstavní a další, a to jak z bohatých sbírek vlastních, tak i ve spolupráci s partnerskými institucemi. Muzeum provádí archeologické průzkumy před stavební činností v hl. m. Praze a zpracovává archeologické nálezy.
Kromě své hlavní budovy disponuje unikátním exponátem Langweilova modelu Prahy z let 1826 – 1834, Müllerovou vilou ve Střešovicích, národní kulturní památkou – dílem architekta Adolfa Loose – a Podskalskou celnicí na Výtoni s expozicí zaniklého Podskalí.
V roce 2007 muzeum uspořádalo 15 výstav, které navštívilo 88 407 návštěvníků, a další akce pro veřejnost – přednášky, dětské i tematické programy, cykly, koncerty a divadelní představení v počtu 65.
Muzeum obdrželo v roce 2007 neinvestiční příspěvek v celkové výši 57 615 tis. Kč a investiční transfer ve výši 53 161 tis. Kč.
Hlavní město Praha podpořilo v roce 2007 rovněž 3 nezávislá muzea, která působí v hl. m. Praze, a to jednoletými granty v celkové výši 1 150 000
tis. Kč a přijalo partnerství v oblasti kultury a volného času k 1 muzejnímu projektu, v jehož rámci poskytlo dar v celkové výši 5 000 tis. Kč

Zajímavost z muzejní oblasti:
V roce 2007 pokračoval náročný projekt digitalizace Langweilova modelu Prahy z let 1826 – 1834. K nejnáročnějším úkolům patřilo pokračování výstavby depozitárního objektu určeného pro nejcitlivější historické sbírky muzea v areálu depozitářů a odborných pracovišť ve Stodůlkách. Pokračovala
rovněž příprava na rekonstrukci a dostavbu hlavní budovy muzea. Je dobré připomenout, že Müllerova vila nadále přitahuje návštěvníky, avšak její návštěvnost musela odpovídat regulovanému provozu, který doporučil Národní památkový ústav. Muzeum zkonzervovalo a zrestaurovalo 9 198 sbírkových předmětů. Návštěvníci si v muzeu zakoupili propagační a upomínkové předměty a zboží za 800 tis. Kč.
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Hlavním posláním této příspěvkové organizace (na území barokní citadely) je kromě správy historického majetku města, rehabilitace, dokumentace a prezentace této jedinečné památkové lokality. Svěřené historické objekty využívá pro kulturní aktivity, k nimž patří výstavní program v Galerii Vyšehrad (zde se v roce 2007 uskutečnilo 11 výstav, které navštívilo 3 269 návštěvníků) a pořady v komorním sále Starého purkrabství
(uskutečnilo se 50 akcí s 1 975 návštěvníky), dále akce ve vyšehradském amfiteátru a v podzemním sále Gorlici (jsou zde umístěny vzácné originály barokních soch transferovaných z Karlova mostu). Gotický sklep, kde je stálá expozice s názvem Historické podoby Vyšehradu, v roce 2007
navštívilo 15 994 návštěvníků. Národní kulturní památka Vyšehrad organizovala rovněž vycházky pro školní skupiny a promenádní koncerty na
Královské a knížecí akropoli. Její součástí jsou i podzemní prostory–kasematy, které v roce 2007 navštívilo 14 439 návštěvníků.
Národní kulturní památka Vyšehrad obdržela v roce 2007 neinvestiční příspěvek v celkové výši 35 225 tis. Kč a investiční transfer ve výši
2 250 tis. Kč.
Zajímavosti:
Stěžejní akcí mimořádné údržby byla v roce 2007 oprava hradeb Vyšehradu, dále byl upravován povrch parkových cest a opravovány zvětralé části vyšehradské skály a okolí. Na Táborské bráně byla opravena střešní krytina, rovněž byla opravena koruna opěrných zídek za Leopoldovou branou. Podle
plánu pokračovala základní péče o park. Pokračovaly práce směřující k napojení závlahového systému na vltavskou vodu. Nejnavštěvovanější a nejúspěšnější byla výstava černobílých a barevných fotografií pražské architektury. Organizace se zapojila do Pražské muzejní noci výstavami a prohlídkou kasemat. Dramaturgie programové činnosti byla zaměřena rovněž na dětské diváky, kdy zejména nedělní pohádky se staly pravidelnou součástí
rodinných vyšehradských procházek. Pro dospělé byly do areálu Vyšehradu umístěny divadelní akce a koncerty.

Oblast knihoven a literatury
Hlavní město Praha je zřizovatelem Městské knihovny v Praze (dále jen „knihovna“), příspěvkové organizace, která je veřejnou univerzální knihovnou, poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a plní regionální funkci krajské knihovny pro hl. m. Prahu.
V roce 2007 měla knihovna svou ústřední knihovnu, 43 poboček v městských částech a provozovala 3 bibliobusy. Z toho ústřední knihovna a 35
poboček byly automatizovány. Knihovní fond byl v roce 2007 rozšířen o 130 349 položek a zahrnoval celkem 2 272 328 položek (naučná literatura, beletrie, mapy, zvukové materiály, elektronické dokumenty, hudebniny, grafické listy a reprodukce). Na nákup knihovního fondu bylo vydáno 20,2 mil. Kč (včetně novin, časopisů a nákupu databází).
Knihovna obdržela v roce 2007 neinvestiční příspěvek v celkové výši 214 743,8 tis. Kč a investiční transfer ve výši 13 238,7 tis. Kč.
Hlavní město Praha rovněž podporuje ostatní nezávislé subjekty, které působí v hl. m. Praze v oblasti literatury, a to 15 projektů jednoletými
granty v celkové výši 2 605 tis. Kč.
Hlavní město Praha přijalo v roce 2007 partnerství v oblasti kultury a volného času, v jehož rámci poskytlo 9 nezávislým subjektům v oblasti literatury dary v celkové výši 1 980 tis. Kč.
Příklady podpořených projektů v roce 2007:
Festival spisovatelů Praha, Svět knihy Praha 2007, LiStOVáNí – cyklus scénických čtení, Čtenářský maraton Pocta Jaroslavu Haškovi a dalším.
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Zajímavosti v oblasti knihoven a literatury:
V knihovně bylo v roce 2007 k dispozici 350 personálních počítačů pro uživatele,43 knihoven umožňovalo přístup uživatelů k síti internetu, a to na 179
pracovních stanicích. Knihovna automatizovala 6 svých poboček. Rozšířila nabídku pragensií, které jsou k dispozici v ústřední knihovně a nově také
v pobočce v MČ Praha 4. Knihovna je první institucí, ve které bylo možné využít opencard (univerzální čipovou kartu). V lednu 2007 bylo dokončeno
vysoušení knihovního fondu zasaženého v roce 2002 povodní. V roce 2007 bylo dosaženo rekordu jak v počtu kulturních a vzdělávacích aktivit knihovny a jejích poboček, tak v počtu návštěvníků těchto akcí. Knihovna se účastnila také řady celostátních a regionálních akcí, např. Březen – měsíc internetu, Noc s Andersenem, knižní veletrh Svět knihy,10. ročník Bambiriády, celostátní Týden knihoven apod. Hlavní město Praha poskytlo svým 37 městským částem příspěvek na nákup knihovních fondů pro jimi zřizované knihovny.
Hlavní město Praha dále poskytlo v roce 2007 dar ve výši 100 tis. Kč Asociaci nositelů legionářských tradic, občanskému sdružení, na vydávání magazínu KALEIDOSKOP – journal legionářských tradic, dále dar ve výši 50 tis. paní Marii Rivai na vydání dětské knihy Smaragdové ostrovy a dar ve výši
250 tis. Kč Společnosti FOIBOS, a. s., na vydání publikace Slavné pražské vily 2007 a výstavní expozici Slavné pražské vily.
Do rozpočtu městských částí hl. m. Praha poskytlo v roce 2007 finanční prostředky na nákup knihovního fondu pro knihovny zřizované městskými
částmi v celkové výši 839,3 tis. Kč a příspěvek na údržbu soch a plastik v celkové výši 427 tis. Kč.

Filmová oblast
Hlavní město Praha podpořilo v roce 2007 nezávislé subjekty, které působí v hl. m. Praze v oblasti filmového umění a audiovize, a to 19 projektů
jednoletými granty v celkové výši 3 141 tis. Kč. Partnerství v oblasti kultury a volného času poskytlo 8 nezávislým subjektům v oblasti filmu
a audiovize dary v celkové výši 5 133 tis. Kč.
Příklady podpořených projektů v roce 2007:
Festival krátkých filmů Praha, Dny evropského filmu 2007, Febiofest 2007, Music on Film – Film on Music, Jeden svět 2007, Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, Film a škola – Filmový studentský klub 2007, Výstava František Vláčil.
Zajímavosti v oblasti filmového umění a audiovize:
Hlavní město Praha v roce 2007 pokračovalo v dlouholeté grantové podpoře přehlídek pořádaných nezávislým kinem AERO, které působí v městské
části Praha 3 a jehož provozovatelem je Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero, občanské sdružení. Dále poskytlo dar ve výši 500 tis. Kč občanskému sdružení Eurofilmfest na 14. ročník Dnů evropského filmu.

Ostatní a víceoborové projekty
Kulturní nabídku v hl. m. Praze doplňují další projekty, zpravidla víceoborového charakteru. Hlavní město Praha podpořilo v roce 2007 nezávislé
subjekty, které působí v hl. m. Praze a pořádají ostatní a tyto víceoborové akce, a to 1 projekt čtyřletým grantem – v roce 2007 bylo proplaceno
14 000 tis. Kč – a 22 projektů jednoletými granty v celkové výši 1 200 tis. Kč.
Hlavní město Praha přijalo v roce 2007 partnerství v oblasti kultury a volného času, v jehož rámci poskytlo na 18 ostatních nezávislých a víceoborových projektů dary v celkové výši 11 533 tis. Kč.
Praha v číslech 2007
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Příklady podpořených projektů v roce 2007:
Auto*mat – zažít město jinak 2007, Noc pražských legend – Oslavy 650. let výročí položení základního kamene Karlova mostu, Pražská muzejní
noc, Vánoční program na Staroměstském náměstí, umělecký provoz Paláce Akropolis.
Hlavní město Praha v roce 2007 poskytlo dar ve výši 150 tis. Kč občanskému sdružení UMÉNÍ BEZ BARIÉR na uspořádání festivalu MENE TEKEL.

Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy
Hlavní město Praha je zřizovatelem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy (dále jen „HaP“), příspěvkové organizace přírodovědného charakteru. 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 2007 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). HaP obdržela v roce 2007 neinvestiční příspěvek v celkové výši 23 968 tis. Kč a investiční transfer ve výši 7 600 tis. Kč. Prohlídku objektů HaP v roce 2007 uskutečnilo 22 215
zájemců. Veřejnost byla zapojena v řadě kurzů a kroužků, HaP umožnila veřejnosti pozorování astronomických jevů na obloze a předváděla tyto
jevy audiovizuálními aparaturami velkého planetária. Kromě stálých výstav instalovala 7 krátkodobých tematických výstav. Připravila a uvedla
8 nových pořadů, především v Planetáriu. Uspořádala celkem 2 220 akcí, které navštívilo 108 232 návštěvníků. Z toho:
Počet návštěvníků –
prohlídky
Štefánikova hvězdárna
Planetárium Praha
Hvězdárna Ďáblice

16 480
4 843
892

Počet akcí/z toho pro školy
510 / 280
1 600 / 800
110 / 60

Počet návštěvníků
akcí/z toho školní návštěvy

Průměrná cena vstupenky
(Kč)

9 833 / 6 989
94 659 / 70 335
3 740 / 3 400

31,28
31,07
15,11

Zajímavosti:
HaP vynaložila v roce 2007 finanční prostředky na novou výstavu, speciální astronomické exponáty a interaktivní stoly pro Štefánikovu hvězdárnu, dále
např. na multimediální centrum, tlačítkový systém Starvid a tlačítkový systém COSMORAMA v rámci modernizace podmínek v planetáriu Praha. Velkému zájmu se těšily tematické výstavy instalované HaP. HaP provozovala Astrobus (mobilní observatoř s projekční přednáškovou technikou), který využilo 10 škol v přírodě. Do činnosti HaP se promítly dvě mezinárodní kampaně (Uplynulo 50 let od vypuštění prvního umělého kosmického tělesa
Sputniku 1 do vesmíru – v roce 2007 proběhl v této souvislosti tzv. Světový kosmický týden. Celoroční akcí pak byl Mezinárodní heliofyzikální rok
2007.) Planetárium vyhlásilo pod záštitou primátora hl. m. Prahy při příležitosti 50. výročí startu Sputniku 1 soutěž „Kdo by nechtěl do vesmíru?“, která byla obeslána 329 soutěžními příspěvky dětí a mládeže, v této soutěži pak bylo uděleno 24 cen ve 14–ti věkových a tematických kategoriích. Návštěvníci HaP si v roce 2007 zakoupili její odborné publikace a informační materiály za cca 1 264 tis. Kč.
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Je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy a jejím posláním je chov a prezentace živých zvířat, seznamování veřejnosti s poznatky zoologie
a příbuzných disciplín a péče o přírodní areál, v němž vytváří prostředí pro vzdělávání a rekreaci občanů. Nakupuje, prodává a směňuje zvířata
a rostliny k uskutečnění expozičních, chovatelských a pěstitelských záměrů. Připravuje a buduje chovatelská, pěstitelská, technická, hospodářská,
hygienická, didaktická a další zařízení potřebná k péči o areál a rekreaci návštěvníků, pro chovaná zvířata a pěstované rostliny, a to i mimo Prahu.
Vyrábí krmiva pro chovaná zvířata. Pořádá přednášky a další osvětové a kulturně–společenské akce odpovídající jejímu poslání. Napomáhá vytváření kladného vztahu veřejnosti k přírodě. Účastní se na chovatelské a pěstitelské spolupráci v národním i mezinárodním měřítku.
Do ZOO Praha přišlo v roce 2007 celkem 441 nových zvířat, úspěšný (rekordní) byl odchov 990 mláďat.
V ZOO Praha je celkem 665 druhů zvířat (počet kusů 4298).
ZOO Praha zaznamenala v roce 2007 absolutní rekord v návštěvnosti ve své dosavadní historii – celkem 1 226 944 návštěvníků.
Uspořádala 104 akcí pro veřejnost. Její průvodci provedli při 428 denních prohlídkách 10 409 návštěvníků, z toho bylo 295 prohlídek pro školy
(7 329 dětí) a 23 prohlídky pro handicapované návštěvníky (396 návštěvníků). Při 165 večerních prohlídkách provedli 3 300 návštěvníků. Uskutečnilo se např. 18 cestovatelských přednášek, 3 přednášky na ochranářské téma, 4 besedy pro děti mimo ZOO Praha. Pro veřejnost byla organizována komentovaná krmení. Uskutečnilo se 12 výstav. Prázdninové zooškoly se účastnilo 30 dětí.
Zoologická zahrada hlavního města Prahy obdržela v roce 2007 neinvestiční příspěvek v celkové výši 117 210,6 tis. Kč a investiční transfer ve
výši 30 747,6 tis. Kč.
Zajímavosti:
V roce 2007 byly dokončeny 4 náročné investiční akce, z nichž nejvýznamnější je nový Pavilon krokodýlů. V rámci posilování ochranářské role vůči
ohroženým druhům světové i české fauny zoologická zahrada iniciovala několik projektů. Prosadila projekt podpory ohrožených druhů zvířat 1 korunou
z každé vstupenky do ZOO. Veřejnost nejvíce sledovala teprve druhé gorilí mládě narozené v ČR, napomáhal jí k tomu i mediální projekt „Odhalení“ – webové kamery sledují dění v pavilonu goril. Z programových a jiných akcí ZOO Praha lze uvést alespoň Noc snů, Setkání sponzorů, Dny dětských sponzorů, Den seniorů, Ples zvířat, Ornitologickou procházku za obyvateli Vltavy, Zoopiškvorky, Den otců, výukové programy a soutěže pro školy, Štědrý den –
přijďte popřát zvířátkům!, programy ve spolupráci s ČSOP, kampaň „Adoptujte zvíře“. Návštěvníci si zakoupili propagační zboží za 296 tis. Kč.

Botanická zahrada hlavního města Prahy
Je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy a vykonává standardní činnost – shromažďování a udržování co nejbohatšího sortimentu rostlin pro zachování genofondu a pro výstavní a naučné účely (včetně vlastní expediční činnosti). Vytváří veřejné expozice, pečuje o rozvoj území
s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny a rekreačního využití území, pečuje o genofond české i zahraniční flóry. Jejím úkolem je vzdělávání, výchova a osvěta v oboru přírodních věd, ekologie a oborech příbuzných, v kontextu kulturně historických vazeb (zejména vytváření komplexního informačního systému o rostlinách, expertní činnost a spolupráce s odbornými institucemi, organizace a pořádání výstav, školení, odborných seminářů a obdobných akcí, průvodcovská a ediční činnost apod.).
Její území na pravém břehu Vltavy je tvořeno z části Vltavskou terasou, z části svahy Trojské kotliny. Dnešní podoba reliéfu území BZ se utvářela
během nejmladších třetihor a především ve čtvrtohorách. Území náleží k širšímu regionálnímu celku, zahrnovanému pod názvem Barrandien.
Celková plocha území je 46,70 ha (z toho oplocená část 27 ha). Intenzivně obhospodařované expozice mají 14,18 ha, ostatní obhospodařované
expozice 11,35 ha. Na území je 7,22 ha lesních expozic, 18,31 ha ostatních expozic a 3,56 ha vinic.
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24

2

7

3

4

9

8

MĚSTO, OBČAN, KULTURA

1

Pražská botanická zahrada v roce 2007 získala do svých sbírek celkem 180 druhů nových rostlin z 11 čeledí zařazených do seznamu CITES. Do
jejích sbírek byly v roce 2007 nakoupeny rostliny v celkové hodnotě 795 223 Kč.
Pražská botanická zahrada obdržela v roce 2007 neinvestiční příspěvek v celkové výši 63 372,6 tis. Kč a investiční transfer ve výši 25 000
tis. Kč.
Pražskou botanickou zahradu v roce 2007 navštívilo celkem 309 860 registrovaných návštěvníků. Skleník Fata Morgana navštívilo 154 126 návštěvníků, venkovní expozice 155 734 návštěvníků. V zahradě si návštěvníci mohli prohlédnout parkově upravené plochy s výstavnou kolekcí
okrasných zahradních rostlin, jako např. kosatců, denivek, letniček, zahradních trvalek a skalniček. K prohlídce zvala expozice Turecka a Středomoří a sbírka vřesovištních rostlin. Vyhlídka nabízela jeden z nejkrásnějších výhledů na historické centrum Prahy.
Zajímavosti
Nejvyšší návštěvnost zaznamenala výstava tropických motýlů (43 764 návštěvníků) a výstava orchidejí (25 486 návštěvníků). Byla založena nová mobilní expozice Kamenná koryta, na vinici sv. Kláry byla otevřena vinařská naučná stezka. Pražská botanická zahrada v roce 2007 dokončovala soustavu
epifytních kmenů skleníku Fata Morgana, v tomto skleníku dále zahájila výstavbu nového dosvětlení sukuletní části a instalovala monitorovací systém
teplot. Zdokonalovala závlahový systém na svém území a na vinici sv. Kláry byla ověřena vydatnost podzemní vody pro případné využití k závlahovým
účelům. Finanční prostředky byly dále využity na zřízení navigačního panelu pro návštěvníky a zahájení prací na akcích, které by měly zvýšit komfort
pro návštěvníky (včetně nevidomých). Byla dokončována projektová dokumentace na stavby a sadové úpravy „Návštěvnického centra“. Návštěvníci si
zakoupili zboží a upomínkové a propagační předměty převážně s tematikou botanické zahrady, rostlin, motýlů apod. za 1 796 tis. Kč. Návštěvníkům bylo k dispozici 14 průvodců s vysokou profesní úrovní a jazykovou vybaveností.

Pražská informační služba
Hlavní město Praha je zřizovatelem příspěvkové organizace Pražská informační služba (dále jen „PIS“), která poskytuje informace a služby veřejnosti v hl. m. Praze, propaguje hl. m. Prahu a zajišťuje služby cestovního ruchu pro hl. m. Prahu. PIS seznamuje domácí i zahraniční zájemce
s kulturně historickým vývojem, reáliemi a památkami Prahy. Shromažduje, zpracovává a podává všeobecné faktografické informace, a to česky
i v cizích jazycích. Pořádá přednášky a organizuje vlastivědné výlety a vycházky za kulturními a historickými památkami v tuzemsku i zahraničí.
PIS spravuje a provozuje svěřené kulturně historické památky na území hl. m. Prahy a poskytuje další služby v souvislosti s jejich provozováním, včetně průvodcovské činnosti v památkových objektech ve vlastnictví hl. m. Prahy, pokud nejsou provozovány jinými kulturními organizacemi zřizovanými hl. m. Prahou, a v dalších památkových objektech na území hl. m.Prahy.
Objekty provozované PIS se službou kustodů:
Rozhledna a bludiště na Petříne, zvonice kostela sv. Mikuláše na Malé Straně, Staroměstská a Malostranské mostecké věže, Staroměstská radnice, Prašná brána a areál zámku ve Ctěnicích.
PIS v roce 2007 přivítala na svých památkových objektech rekordní počet téměř 1 300 000 návštěvníků. Dokončila přerod informačních středisek na one–stop–shop a rovněž dosáhla rekordu v počtu 656 814 jejich návštěvníků. Rekordní počet 31 584 osob se zúčastnilo 726 vlastivědných vycházek a dalších programových akcí (např. vzdělávacího cyklu PIS „Pražská univerzita pro každého“). Kvalifikační kurzy pro průvodce
navštěvovalo 327 posluchačů. Dispečink cizojazyčných průvodců v roce 2007 zajistil 1 092 cizojazyčných průvodcovských služeb, celkem ve 20
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jazycích. PIS se podílela na propagaci Prahy přímou účastí na veletrzích a workshopech (v roce 2007 prezentovala Prahu na 24 akcích).
Pražská informační služba obdržela v roce 2007 neinvestiční příspěvek v celkové výši 23 322,5 tis. Kč a investiční transfer ve výši 21 265,2 tis. Kč.

Pražská informční služba v roce 2007
Část I.

OBJEKTY PIS

Kočárovna Ctěnice
Zámek Ctěnice
Staroměstská mostecká věž
Malostranská mostecká věž
Staroměstská radnice
Prašná brána
Věž chrámu sv. Mikuláše
Bludiště
Rozhledna
Část II.
TURISTICKÁ STŘEDISKA PIS
Rytířská 31
Staroměstská radnice
Hlavní nádraží
Malostranská mostecká věž

Zdroj: Odbor kultury a památkové péče a cestovního ruchu MHMP
Otevřeno
sezonně

•
•

celý rok

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

počet návštěvníků
651
6 251
131 671
21 902
432 543
54 518
28 913
260 808
348 688
110 146
386 468
65 854
94 346

Zajímavosti
PIS v roce 2007 zodpověděla telefonicky 75 000 dotazů, písemných dotazů zodpověděla 6 250, z toho 2 150 do zahraničí. Zavedla jako novinku službu
volání prostřednictvím aplikace Skype. Průměrný měsíční náklad vydávaného Přehledu kulturních pořadů byl 19 000 výtisků. Bylo také dosaženo rekordní návštěvnosti internetových stránek PIS s cca 4 miliony unikátních přístupů. PIS byla hlavním distributorem Pražské turistické karty (Prague
Card) – čtyřdenní vstupenky do více než 50 pražských památkových objektů a muzeí, jejíž součástí je barevná šestijazyčná publikace s informacemi
o objektech a kupony pro vstup. Ke kartě je možné zakoupit i třídenní turistickou jízdenku na městskou hromadnou dopravu. V prodeji jsou karta pro
dospělé a cenově zvýhodněná karta pro studenty. Novinkou roku 2007 byla dále nabídka zapůjčení elektronického průvodce, zatím ve zkušebním provozu v anglickém jazyce. Tradičně nejvyššímu zájmu se těšila Staroměstská radnice.
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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 památkových
zón (11 městských a 6 vesnických), ochranné pásmo památkové rezervace v hlavním městě Praze a ochranná pásma národních kulturních památek.

Přehled památkově chráněných území:
Městská památková rezervace
Historické jádro města – Pražská památková rezervace
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace
Vesnické památkové rezervace
Praha 5 – Stodůlky
Praha 6 – Ruzyně
Městské památkové zóny
Praha 2 – Vinohrady, Žižkov, Vršovice
Praha 4 – Nusle
Praha 5 – Barrandov
Praha 5 – Smíchov
Praha 6 – Baba
Praha 6 – Dejvice, Bubeneč, horní Holešovice
Praha 6 – vilová kolonie Ořechovka
Praha 6 – Staré Střešovice
Praha 6 – Střešovičky
Praha 6 – Tejnka
Praha 8 – Karlín
Vesnické památkové zóny
Praha 5 – osada Buďánka
Praha 7 – osada Rybáře
Praha 8 – Staré Bohnice
Praha 8 – Staré Ďáblice
Praha 9 – Královice
Praha 10 – Stará Hostivař

Rozloha v ha
866
Rozloha v ha
8963
Rozloha v ha
8,06
7,2
Rozloha v ha
533
95
112
220
13,5
240
31,8
6,6
2,6
7,6
98
Rozloha v ha
1,52
11,2
8,3
8,2
58
14

Rok prohlášení
1971
Rok prohlášení
1981
Rok prohlášení
1995
1995
Rok prohlášení
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1991
2003
2004
2003
1993
Rok prohlášení
1991
1991
1993
1991
1991
1993

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.
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Obecné údaje o Památkové rezervaci v hlavním městě Praze (PPR)
Rozloha PPR
Rozloha ochranného pásma PPR
Název památky UNESCO
Datum zápisu do seznamu UNESCO
Severní hranice PPR – zeměpisné souřadnice
Jižní hranice PPR – zeměpisné souřadnice
Východní hranice PPR – zeměpisné souřadnice
Západní hranice PPR – zeměpisné souřadnice
Většina PPR leží v nadmořské výšce
Nejvyšší místo PPR
Počet obyvatel v PPR
Počet bytů v PPR
PPR na území městských částí
PPR – rozsah katastrálních území
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8,66 km
89,63 km2
Praha– historické jádro města
4. 12. 1992 (pod číslem C 616)
50° 05’ 51’’ severní šířky
50° 03’ 44’’ severní šířky
14° 26’ 17’’ východní délky
14° 23’ 10’’ východní délky
188 – 230 metrů nad mořem
Petřín – 325 m n.m.
cca 52 tis. obyvatel
cca 23 tis. bytů
celá Praha 1, část Praha 2
menší části: Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6
Staré Město, Josefov, Malá Strana, Hradčany s Pražským hradem, Nové
Město s Vyšehradem
částečně: Vinohrady, Holešovice, Podolí, Smíchov

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 stávajících národních kulturních památek mají plošně vymezené ochranné pásmo tyto objekty a areály:
na území historického jádra Prahy: Pražský hrad, Vyšehrad, Národní divadlo, Národní muzeum, Novoměstská radnice
v ochranném pásmu historického jádra Prahy: Vítkov, Bílá Hora a Hvězda.
Kromě toho památkový fond na území hlavního města Prahy zahrnuje několik desítek tisíc movitých předmětů a jejich souborů, které jsou rovněž prohlášeny za kulturní památky.
V majetku hlavního města Prahy se v roce 2007 nacházelo:
a) 78 objektů na území Pražské památkové rezervace – náklady na opravy a investice do 58 z těchto objektů 800 218 000 Kč
b) 19 církevních objektů – náklady na 9 z těchto objektů 13 632 120 Kč
Grantovou dotaci hlavního města Prahy obdrželi v roce 2007 vlastníci 32 památkově významných staveb a objektů v celkové výši 21 217 961 Kč.
Grantová dotace na církevní objekty ve vlastnictví církví a náboženských společností byla poskytnuta na 34 objekty v celkové výši 26 000 000 Kč.
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Zajímavosti z oblasti památkové péče
Na unikátní rekonstrukci Karlova mostu poskytlo hlavní město Praha v roce 2007 částku 59 470 000 Kč. Byly pořízeny filmové dokumentace významných akcí, např. o výměně soch na Staroměstské mostecké věži, dále duplikace DVD filmů, výroba anglické verze filmu Karlův most (20 min.), byla
podpořena realizace výstavy dětských kreseb „záchranáři“. Hlavní město Praha přerozdělilo účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva kultury určenou na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, a to na 3 objekty v majetku městských
částí (dotace v celkové výši 1 839 899 Kč) a 12 objektů v majetku církví (dotace v celkové výši 2 305 101 Kč). Další úpravou svého rozpočtu ve prospěch městských částí pomohlo hlavní město Praha řešit celkovou částkou 10 370 000 Kč významné rekonstrukce, opravy a realizaci úprav v podmínkách městských částí (např. objekty Malostranská beseda, Atrium – koncertní a výstavní síň, památník Dominikánský dvůr, Trmalova vila, Chodovská
tvrz, Sala Terrena Na Popelce, kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách, opravy pomníků, informační systém archeologické památky „Šance“).

Zdroj: Odbor kultury a památkové péče a cestovního ruchu MHMP

CESTOVNÍ RUCH A PREZENTACE HL. M. PRAHY
Hlavní město Praha vynaložilo v roce 2007 na zajištění úkolů v oblasti cestovního ruchu částku 18 660 tis. Kč a na projekty mezinárodní kulturní
výměny částku 5 837 tis. Kč. Dále byly na rok 2007 poprvé vyhlášeny a přiděleny granty v oblasti cestovního ruchu.

Turistika v Praze
V roce 2007 se v Praze realizovalo 12 009 703 přenocování a podíl Prahy na ubytování v celé České republice činil dvě třetiny. Oproti roku 2006
celkově došlo k 8% nárůstu v počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích kapacitách a počet návštěvníků Prahy se zvýšil na 4 420 496.
Uvedená čísla vycházejí z oficiální ubytovací statistiky ČSÚ, lze proto předpokládat, že počet návštěvníků Prahy byl vyšší, protože v této statistice
není zachyceno ubytování u známých a příbuzných, které volí především tuzemští návštěvníci Prahy.
V roce 2007 se zkrátila doba pobytu v Praze na 2,7 dne, což není příliš příznivé, ale odpovídá světovému trendu v oblasti městské turistiky. Je
nutno vzít v úvahu i celoroční silný kurz koruny jak vůči Euru, tak americkému dolaru.
Tradičně nejvíce turistů přijelo v roce 2007 z Německa (1 425 511 přenocování), Velké Británie (1 371 284 přenocování) a Itálie (1 054 312 přenocování ). Největší nárůst v počtu přenocování trvá u hostů z Ruska (774 721 přenocování, tj. meziroční nárůst 34,4 %). Velmi pozitivně vzrostl počet turistů z balkánských zemí (Bulharsko 29 446 přenocování, Rumunsko 58 251 přenocování). Více jak dvojnásobný nárůst byl zaznamenán u turistů ze Srbska a Černé Hory (34 134 přenocování). Zde je nárůst za rok 2007 oproti roku 2006 135,3 % a více než 60% u návštěvníků
z nových členských zemí EU – Rumunska a Bulharska. Stoupl i počet turistů z Řecka a Slovinska. Z ostatních velkých evropských zemí bylo zaznamenáno mírné zvýšení v počtu ubytování hostů ze Španělska a Francie a zajímavé zvýšení počtu přenocování švýcarských turistů (151 828
přenocování, navýšení o 18,9 %). Velký potenciál mají nejlidnatější země v Asii. Dvanáctiprocentní zvýšení v počtu příjezdů u cestovatelů z Číny.
Téměř 11% nárůst oproti loňskému roku byl zaznamenán u turistů z Jižní Koreje.
Kongresová turistika je v hl. m. Praze podporována průběžně. Významnou konferencí bylo European Cities Marketing, jejímž pořadatelem byla
Pražská informační služba a která přivedla do Prahy na 100 ředitelů evropských městských informačních center. Další významnou akcí byla roční příprava na setkání latinskoamerických tour operátorů OMWESA.
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V prosinci 2007 se hl. m. Praha poprvé zúčastnilo jako spoluvystavovatel Czechtourism veletrhu luxusní turistiky ILTM v Cannes, kde se nabídka
Prahy, především kongresových, konferenčních a společenských prostor setkala s velkým zájmem. Hl. m. Praha podpořilo finančně vznik databáze kongresových možností, dodavatelů služeb, která byla vytvořena Pražskou Asociací kongresové turistiky a je nyní k dispozici veřejnosti na
www. magistrat.praha-mesto.cz/cestovní ruch.

Hlavní město Praha na zahraničních veletrzích, prezentace Hlavního města Prahy
Hlavní město Praha se zúčastnilo s vlastním stánkem veletrhů SALON DES VACANCES (Brusel), BIT Miláno, Holiday World Praha, SALON MONDIAL DU TOURISME (Paříž), ITE Hong Kong, TTW Montreux, SITV Colmar, WTM Londýn.
Pražská informační služba reprezentovala hl. m. Prahu v rámci stánku Czech Tourism na veletrzích CMT Stuttgard, FITUR Madrid, ITB Berlin,
MIT Moskva, THW Belfast, Ferien Graz, ABT Vídeň, Destinations Birmingham, Thames Festival London (hl. m. Praha zde zajistilo také kulturní
vystoupení) a ITLM Cannes.

Další akce na nichž byla prezentována Praha v roce 2007:
Stars of Europe, Marathon Expo Praha, ECM City Break Athény, Dny Prahy v Chicagu (kulturní víceoborová prezentace Prahy), Street Party
v Bruselu (slavnostní otevření Českého domu v Bruselu), Workshop v Milánu, Kuala Lumpur (Národní výstava ČR), Dny Prahy v Moskvě (kulturní víceoborová prezentace Prahy).
Na výše uvedených zahraničních veletrzích a akcích bylo rozdáno 95 160 kusů materiálů o hlavním městě Praze.
V rámci kulturní spolupráce partnerských měst bylo vysláno 20 pražských divadelníků k účasti na Carskoselském karnevalu v Sankt Petěrburgu. K prezentaci pražské kultury v Buenos Aires a dalších městech Argentiny formou putovní výstavy organizované Českým centrem v Buenos
Aires byl zajištěn soubor barevných fotografií panoramat Prahy pražského fotografa Petra Šálka. Praha se opět podílela na mezinárodním projektu Vánoční mosty mezi městy – festivalu dětských pěveckých sborů, jehož se zúčastňují z dalších měst Brno, Vídeň, Bratislava a Krakov.
V hlavním městě Praze se naopak v roce 2007 prezentovaly ruské město Omsk (účast omského souboru ITRYŠ na Mezinárodním folklorním
festivalu Pražský jarmark) a Sankt Petěrburg 1. částí projektu Petěrburgská divadelní sezona v Praze (účast 125 umělců).

Granty v oblasti cestovního ruchu
Hlavní město Praha podpořilo v roce 2007 poprvé 8 projektů nezávislých subjektů, které působí v této oblasti v hl. m. Praze, jednoletými granty
v celkové výši 1 710 tis. Kč. Přehled udělených grantů:

Praha v číslech 2007

30

Příjemce grantu
Židovské muzeum Praha
Guarant International spol. s r. o.
Arabella productions spol. s.r. o.
Židovské muzeum Praha
Michal Veber
Marcela Schürgerová
ROOMS MANAGEMENT, s. r. o.
HAPPY END Production s. r. o.

2

Název projektu
Židovským městem s lvíčkem Arjem
Praha vědecká
Podpora vydávání novin Czech and Prague Travel News
Školní výlet do Židovského muzea v Praze
Praha školním dětem
První setkání s Prahou
Praha město na evropském toku
Dědictví Vyšehradu
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3

4
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Poskytnutá částka v Kč
100 000
150 000
50 000
150 000
190 000
170 000
250 000
650 000

Zdroj: Odbor kultury a památkové péče a cestovního ruchu MHMP
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Statistika přestupků a údaje z činnosti MP
V roce 2007 zabezpečovala Městská policie hl. m. Prahy (dále jen MP) prioritně úkoly, vyplývající ze zákona o obecní policii. Pozornost byla zaměřena 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.
Útvar
Územní výkonné útvary MP obvodní ředitelství MP 1 až 15
Útvary s celoměstskou působností
Útvar řešení přestupků

Počet strážníků
1 411
94
40

Za rok 2007 bylo strážníky odhaleno celkem 921 148 přestupků.
Ve vnitřní struktuře blokového řízení dominovaly pokuty
Na úseku
Dopravy
Veřejný pořádek
Ostatní

Počet pokut
189 832
22 565
20 624

Jejich celková výše
116 686 500,11 070 700,9 121 400,-

Doprava
Na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo v roce 2007 strážníky odhaleno celkem 832 204 přestupků.
Druh přestupku
Zákaz zastavení
Stání na chodníku
Zastavení či stání vozidla v křižovatce
Nerespektování zákazu vjezdu
Zastavení a stání na přechodu
Postih chodců
Postih cyklistů

Počet přestupků
117 659
63 345
47 123
24 954
17 032
21 294
1 484

Celkem bylo v roce 2007 odhaleno 332 052 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti.
Překročení rychlosti
o méně než 20 km/h
o 20 až 39 km/h
o 40 a více km/h

Počet přestupků
258 508
67 931
5 613
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Útvar řešení přestupků MP zpracovává výstupy ze 17 úsekových měřičů rychlosti a ze 14 zařízení automatického systému evidence a dokumentování průjezdu vozidel na červený signál. Takto získaná data jsou útvarem řešení přestupků vyhodnocována a dále řešena v souladu se zákonem o přestupcích a zákonem o provozu na pozemních komunikacích. V hodnoceném roce MP oznámila celkem 61 144 přestupků zařazených
do bodového systému. Celkový počet nahlášených bodů byl 121 569. Dále bylo oznámeno 10 867 uložených pokut v blokovém řízení vyšších
než 1 000 Kč.

Veřejný pořádek, čistota a chov psů
V oblasti veřejného pořádku bylo za hodnocený rok strážníky zjištěno celkem 59 014 přestupků. Přestupky odhalené na tomto úseku se na celkovém počtu všech přestupků podílely 6,4 %.
Ve vnitřní struktuře řešených přestupků proti veřejnému pořádku bylo v roce 2007 nejvýrazněji zastoupeno
Druh přestupku

Počet přestupků

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

20 792

přestupky proti pořádku v územní samosprávě
neoprávněné zábory veřejného prostranství
přestupky žebrajících osob

11 879
11 204
5 729

Pozornost strážníků byla nadále věnována dodržování obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ochraně veřejné zeleně. Celkem bylo zjištěno
5 261 případů nerespektování zákazů taxativně stanovených uvedenou vyhláškou. Přestupcům bylo uloženo celkem 1 642 pokut v blokovém řízení v souhrnné výši 424 300 Kč a 391 přestupků bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.V rámci dohledu nad čistotou a pořádkem na
komunikacích a na veřejných prostranstvích a nad pohybem psů ve veřejné zeleni v hl. m. Praze bylo v hodnoceném období zjištěno celkem
2 476 přestupků a správních deliktů ze strany majitelů psů. Jednalo se zejména
Druh přestupku
nezaplacených poplatků za chované psy
neoznačení psa
nepřihlášení se do evidence chovatelů psů

Počet přestupku
62
406
124

Odhalené přestupky a správní delikty byly předávány k dořešení úřadům městských částí.
V roce 2007 bylo také zjištěno a zadokumentováno: 3 295 vraků motorových vozidel a 4 766 nepovolených skládek.

Ochrana dětí před zraněním a ohrožením infekčními chorobami
K ochraně dětí před zraněním a ohrožením infekčními chorobami byla v měsíci dubnu realizována celoměstská akce „INJEKČNÍ STŘÍKAČKY –
bezpečná a čistá pískoviště“. V této akci bylo strážníky zkontrolováno celkem 242 takových míst a bylo nalezeno 91 použitých injekčních stříkaček a 87 jehel.
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V rámci dalších vykonávaných aktivit, souvisejících s problematikou veřejného pořádku, bylo strážníky v průběhu výkonu služby za daný rok
kontrolováno celkem 501 087 osob.
Důvod zadržení, předvedení
zjištění totožnosti
hledány Policií ČR
důvodně podezřelých ze spáchání trestného činu

Počet
915
502
807

V 526 případech bylo strážníky zajišťováno místo trestného činu do jeho převzetí Policií ČR.

Kriminalita
Trestná činnost celkem:
87 319, počet tr. činů na 10 tis. obyvatel: 736, objasněno 17 509 trestných činů, 14 861 stíháno osob.
Škody způsobené trestnou činností
Výše způsobených škod celkovou kriminalitou dosáhla 7 250 798 000 Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2006 pokles o 22,2 %. Výše zajištěných hodnot představuje částku 82 138.000 Kč a zaznamenala nárůst o částku 7 521 000 Kč.

Vybrané druhy kriminality a trestné činy
Násilná kriminalita
Zjištěno bylo celkem 2 748, objasněno 1 336 trestných činů. Vražd včetně jejich pokusů bylo spácháno 40, objasněno 36. Loupeže jsou svým
počtem dominantním trestným činem násilné kriminality. Bylo zaznamenáno 1 180 loupeží, objasněno bylo 286 skutků. Největší podíl stále mají
„uliční“ loupeže, které v roce 2007 představují cca 48 % z celkového nápadu loupeží v Praze.
Z celkového počtu loupeží bylo 83 spácháno na finančních institucích. Po loupežích vykázaly nejvyšší nápad tr. činy úmyslné ublížení na zdraví,
kterých bylo spácháno 602, objasněno 371.
Majetková kriminalita
Nápad majetkové kriminality činil 68 383, počet objasněných TČ poklesl na 4 639. Krádeží prostých bylo spácháno 54 287, objasněno bylo
2 765. V její vnitřní struktuře největší počet tr. činů připadá na krádeže věcí z aut, kapesní krádeže, krádeže motorových vozidel a krádeže v jiných objektech. Krádeží věcí z motorových vozidel bylo spácháno 20 685, objasněno 543. Na území hlavního města se dlouhodobě jedná o nejfrekventovanější tr. činnost (23,7 % z nápadu celkové kriminality).
Odcizeno bylo 7 218 dvoustopých motorových vozidel, z toho bylo objasněno 265.
Krádeží vloupáním bylo spácháno 9 153 , objasněno 765. Krádeží vloupáním do bytů a rodinných domků bylo provedeno 2 206, objasněno 239 TČ.
Mravnostní trestná činnost
Bylo zjištěno 192 a objasněno 118 skutků. U trestných činů znásilnění bylo hlášeno 102 a objasněno 65 skutků. Nápad TČ pohlavního zneužívání
bylo evidováno 44 skutků, objasněno jich bylo 20.
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Drogová kriminalita
Trestných činů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů bylo zjištěno 753, objasněno jich bylo 675. Nápad skutků
šíření toxikománie činil 4 a objasněnost činí 75,0 %. Bylo odhaleno celkem 11 laboratoří na výrobu OPL.
Hospodářská trestná činnost
Nápad trestných činů činil 6 984 skutků, objasněno bylo 3 591. Způsobené škody činí cca 2,9 mld. Kč., na škodě celkové kriminality se hospodářská podílí 40,3 %.
Veřejný pořádek
V oblasti veřejného pořádku se policisté pořádkové a železniční policie správy v roce 2007 podíleli na zajištění celkem 293 sportovních, kulturních a společenských akcí. Jednalo se o zajištění klidu a veřejného pořádku u příležitosti 237 utkání v kopané, ledním hokeji či jiných sportovních podniků, dále u příležitosti konání 49 koncertů a 3 jiných společenských akcí. Ze strany policistů pořádkové a železniční policie správy byl
dále zajišťován veřejný klid a pořádek při státních návštěvách významných politiků jiných zemí. Mezi nejvýznamnější patřila návštěva amerického
prezidenta George Bushe a setkání 30 ministrů vnitra Evropské unie. Všech 14 opatření proběhlo bez narušení veřejného klidu a pořádku. Dále
policisté pořádkové a železniční policie správy zajišťovali klid a veřejný pořádek u příležitosti ohlášených i neohlášených shromáždění a demonstrací občanů, sdružení a politických stran, kterých bylo celkem 27.
Domácí násilí
V roce 2007 bylo základními útvary sepsáno celkem 138 úředních záznamů o výjezdu k incidentu se znaky domácího násilí. Celkem bylo na území hlavního města Prahy ve vztahu k domácímu násilí vykázáno 51 osob. Z uvedeného počtu se jednalo o 50 mužů a 1 ženu.

Pátrání po osobách a pachatelé trestné činnosti
Pátrání po osobách
Celkem bylo v roce 2007 pátrání vyhlášeno v 5 796 případech.
Pachatelé trestné činnosti
Recidivisté spáchali 10 587 z celkem objasněných skutků (i s dodatečně objasněnými delikty). Stíháno jich bylo 7 392.
Cizinci spáchali 2 464 TČ z celkem objasněných deliktů.
Mládeží bylo spácháno 621 TČ.
Dětmi bylo spácháno 208 TČ.
V souvislosti se strukturou pachatelů je třeba zmínit trestnou činnost osob, které nemají v Praze trvalý pobyt, ale využívají anonymitu velkoměsta a množství příležitostí k páchání trestné činnosti na území hlavního města. V roce 2007 spáchalo v Praze 4 671 pachatelů z jiných krajů 6 244
trestných činů. Jejich podíl na celkem objasněných skutcích představuje 35,7 %.
Nejčastější výjezdy policie
V roce 2007 přijala policie 356 758 volání na linku 158, na jejichž základě bylo provedeno 173 954 výjezdů policejních hlídek.
Nejčastějšími výjezdy jsou dopravní nehody, dále uliční kriminalita t.j vloupání do vozidel, krádeže, vloupání do objektů, fyzické napadení, požáry,
úmrtí apod.
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Dopravní nehodovost
Na území hlavního města Prahy policisté zpracovali za rok 2007 celkem 33 484 dopravních nehod, při kterých zemřelo 33 osob. 352 osob utrpělo těžká zranění, 1 923 osob bylo lehce zraněno. U řidičů bylo zjištěno ve 724 případech požití alkoholu před jízdou. Nejčastějšími příčinami dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy v 20 632 případech, nedání přednosti v jízdě v 9 800 a nepřiměřená rychlost v 1 967 případech.
Hmotná škoda činila v roce 2007 cca 1 553 mil. Kč.
Prevence kriminality
Na celostátní úrovni se v roce 1997 hl. m. Praha zapojilo do „Programu prevence kriminality na místní úrovni“ vyhlašovaného MV, který byl nahrazen v roce 2004 programem „PARTNERSTVÍ“. Tento program byl realizován na území hl. m. Prahy v letech 2004 – 2007. V současné době je
hl. m. Praha zapojeno do krajské úrovně prevence kriminality dle nové Strategie prevence kriminality ČR na léta 2008 – 2011. Počínaje rokem
2008 zpracovává hl.m. Praha Krajský program prevence kriminality hl.m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 1 – 22. Počínaje rokem 2009 bude
státní účelová dotace na tento program přidělena přímo do rozpočtu hl. m. Prahy.
V rámci Programu prevence kriminality vyhlašovaného MV se v roce 2007 zrealizovalo celkem 17 dílčích projektů v celkové hodnotě
3 571 000 Kč. Spoluúčast hl. m. Prahy na těchto projektech byla 1 309 000 Kč. Z toho hl. m. Praha realizovalo 7 projektů s celkově vynaloženými náklady 3 282 000 Kč, MČ 10 projektů ve výši 1 598 000 Kč.
Na úrovni hl.m. Prahy je realizován Program prevence kriminality od roku 2000 a zároveň je v rozpočtu hl.m. Prahy pravidelně vyčleněna příslušná finanční částka pro rok 2007 činila celkem 73 569 700 Kč.V rámci Programu prevence kriminality hl.m. Prahy bylo v roce 2007 zrealizováno celkem 41 projektů ve výši 10 280 000 Kč. Na realizaci projektů se podílely hl.m. Praha, MP hl.m. Prahy, Policie ČR – Správa hl.m. Prahy,
Městské části Praha 1 – 22, nestátní neziskové organizace.
Projekty byly zaměřeny na jednotlivé cílové rizikové skupiny, tj. předškolní mládež, školní mládež, senioři, zdravotně a tělesně postižení spoluobčané, návštěvníci Prahy.

Požární ochrana
Požární bezpečnost hl. m. Prahy je zajišťována v rámci Plánu plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany a v souladu s požárním poplachovým plánem hl. m. Prahy, Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy ve spolupráci s jednotkami sborů dobrovolných hasičů městských částí a hasičskými sbory podniků.
Vzhledem k počtu událostí dochází k stále častějšímu nasazování jednotek Sboru dobrovolných hasičů. V roce 2007 zasahovaly jednotky SDH
u 643 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 53,682 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.
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V roce 2007 zasahovaly jednotky PO na území hl. m Prahy v 10 849 případech různých typů událostí:

Zásahy dle typu události
Typ události
Požár (P)
Požár
Požár bez účasti JPO
Dopravní nehoda (DN)
Dopravní nehoda silniční
Dopravní nehoda silniční hromadná
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)
Dopravní nehoda letecká
Dopravní nehoda – ostatní
Živelní pohroma (ŽP)
Převažující povodeň, záplava, déšť
Převažující sníh, námrazy
Převažující větrná smršť
Sesuv půdy
Živelní pohroma – ostatní (např. zemětřesení)
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)
Únik plynu/aerosolu
Únik kapaliny (mimo ropných produktů)
Únik ropných produktů
Únik pevné látky
Únik nebezpečné chem. látky – ostatní (včetně jiné než chemické)
Technická havárie (TH)
Technická havárie
Technická pomoc
Technologická pomoc
Ostatní pomoc
Radiační havárie a nehoda (RHN)
Radiační havárie a nehoda
Ostatní mimořádné události (OMU)
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy, a jiné)
Planý poplach (PP)
Planý poplach
Celkem
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počet

tj. v %

Uchráněno (tis. Kč)

2538
39

23,39
0,36

158 697,00
95,00

1236
29
27
2
1

11,39
0,27
0,25
0,02
0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

149
399
775
1
2

1,37
3,68
7,14
0,01
0,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70
13
1010
3
10

0,65
0,12
9,31
0,03
0,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14
3320
18
53

0,13
30,60
0,17
0,49

0,00
0,00
0,00
0,00

0

0,00

0,00

18

0,17

0,00

1122
10849

10,34

0,00
158 792,00

8

2

Požáry celkem
Přímé škody
Usmrceno
Usmrceno hasičů
Zraněno osob
Zraněno hasičů
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S účastí jednotky
145 945,90
8
0
67
5

Bez účasti jednotky
2 864,00
1
0
0
0

podíl v %
0,35
0,31
0,00
1,4
0,35
1,05
1,05
1,86
8,89
0,08
0,19
1,98
0,16
0,27
0,19
13,74
8,69
59,45

přímá škoda v tis. Kč
540,00
115,00
0,00
22 412,00
7 265,00
4 766,00
16 748,00
11 591,90
54 568,00
720,00
70,00
6 567,00
551,50
106,00
951,00
7 568,00
14 050,50
220,00
148 809,90

Počet požárů a přímé škody v jednotlivých odvětvích hospodářství
Odvětví hospodářství
Zemědělství
Lesnictví
Dobývání nerost. surovin
Zpracovatelský průmysl
Výroba, rozvod el. a plynu
Stavebnictví
Obchod, opravy zboží
Pohostinství, ubytování
Doprava
Pošty, telekomunikace
Peněžnictví, pojišťovnictví
Služby pod., výzkum, real.
Veřej. správa, bezpečnost
Školství
Zdravotnictví, sociální
Ostatní veřejné a osobní
Soukromé domácnosti
Jiné a nezatříděno
Celkem

počet požárů
9
8
0
36
9
27
27
48
229
2
5
51
4
7
5
354
224
1532
2577
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Příčiny požárů
Skupiny příčin požárů podíl v %
1
technické závady
2
nedbalost dospělých
3
úmysl, děti, nemoc
4
mimořádné události
5
samovznícení
6
komíny
7
topidla
8
výbuchy
9
manipulace s hořlavými látkami
10
neobjasněno, dosud v šetření
11
dále nešetřeno
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Zdroj: Odbor krizového řízení MHMP
11,65
8,97
6,48
0,51
0,35
0,24
0,2
0,04
0
12,22
59,37

Nejčetnější příčiny požárů podíl v %
1
technické závady
2
úmyslné zapálení–nezjištěn
3
kouření
4
nedbalost, omyl, neznalost
5
používání otevřeného ohně
6
změny provozních parametrů
7
zanedbání bezpečnostních předpisů
8
topidla a komíny
9
svařování, řezání
10
dopravní nehoda
11
děti bez dozoru
12
úmyslné zapálení–zjištěn

10,48
5,90
3,96
1,59
1,20
1,05
0,74
0,44
0,35
0,35
0,27
0,19

DOPRAVA
Základní údaje
Praha je průsečíkem významných tranzitních cest a na jejím území se koncentruje velké množství funkcí a aktivit nadregionálního významu.
Praha je napojena na 5 tras evropského systému (European Roads) – E 48, E 50, E 55, E 65, E 67. Do Prahy ústí 4 dálnice a 3 silnice pro motorová vozidla. V železniční dopravě se postupně upravují tranzitní železniční koridory, a tím se zrychluje spojení Prahy s Německem (Berlín, Hamburk, Norimberk), s Rakouskem (Vídeň, Linec), s Polskem (Katovice, Varšava) a se Slovenskem (Bratislava, Žilina). Praha disponuje celkem
4 letišti a několika vzletovými a přistávacími plochami pro vrtulníky na letištích a v areálech nemocnic. Letiště Ruzyně je hlavním mezinárodním
i vnitrostátním leteckým uzlem České republiky. Vodní cestou Labe – Vltava je Praha spojena se Severním mořem (námořní přístav Hamburk).
Veřejná hromadná doprava v Praze ročně přepraví více než 1,2 mld. cestujících a podílí se tak cca 57 % na přepravě všech osob ve městě. Základním prostředkem veřejné hromadné dopravy je metro (přepraví ročně asi 45 % všech cestujících v městské hromadné dopravě, tj. více než
0,5 miliardy osob ročně). Doplňkovými systémy je tramvajová, autobusová a železniční doprava. Dopravní spojení s okolím města v okruhu 40
až 50 km od středu Prahy zajišťuje systém Pražské integrované dopravy s páteřní funkcí příměstské železniční dopravy. Kapacita všech záchytných parkovišť systému park and ride je zhruba 2 400 vozidel.

Rozvoj v oblasti dopravy
Stále se v hlavním městě Praze rozvíjí síť metra. Od roku 2006, kdy byla prodloužena linka A východním směrem do stanice Depo Hostivař, má
54,7 km provozovaných linek metra a dokončuje se další zhruba čtyřkilometrový úsek linky C do oblasti Severního Města (Letňany). Připravuje se
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prodloužení linky A západním směrem z Dejvic do obytného souboru Petřiny a do Motola a výstavba čtvrté linky D, která bude obsluhovat velké
obytné čtvrti v jižním sektoru města (Krč, Libuš, Lhotka), prioritním úsekem je Pankrác – Nové Dvory, dalšími pak Nové Dvory – Písnice a Pankrác –
Hlavní nádraží. Pražský okruhu – probíhající výstavba, převedení kamionové dopravy z místních komunikací a přeložky silnice I/6 z Prahy směrem
na Karlovy Vary. Vysočanská radiála od Pražského okruhu po Průmyslový polookruh, dočasně nahradí chybějící severovýchodní část Pražského
okruhu a významně zklidní Chlumeckou ulici a přetíženou oblast Černého Mostu. Praha pokračuje ve výstavbě městského okruhu v jeho severozápadní části. Důležitým rozvojovým počinem v roce 2007 bylo také prodloužení Pobřežní komunikace, která má význam pro rozvoj území Karlín –
Maniny. Další významnou probíhající stavbou je páteřní komunikace tzv. Jinočanské spojky, jejíž první část byla v roce 2007 uvedena do provozu.
Zdroj: ÚRM HMP – Strategie pro Prahu

Městská hromadná doprava (MHD)
Základní údaje o městské hromadné dopravě
Provozní délka sítě (km)
Průměrná vzdálenost stanic a zastávek (m)
Průměrná cestovní rychlost (km/h)
Ujeté vozokilometry na území Prahy za rok (tis.)
Přepravené osoby na území Prahy za rok (tis.)

Zdroj: TSK hl. m. Prahy – Ročenka Dopravy 2007
Metro
54,7
1 072,50
35,8
47 110
537 266

počet zaměstnanců DP hl. m. Prahy, a.s.
tržby z jízdného (mil. Kč)
provozní náklady (mil. Kč)
podíl tržby/náklady (%)

Tramvaje
140,9
542
18,8
49 411
352 100

Autobusy
685
650
25,7
61 038
294 561

Celkem
880,6
–
–
157 559
1 183 927

12 250
3 922
15 368
25,50%

Metro: Základní přepravní síť MHD je složena ze 3 tras (A, B, C) s celkovou provozní délkou 54,7 km a 54 stanicemi. Bezbariérový přístup je
možný do 29 stanic metra. Průměrná cestovní rychlost vlaků metra je 35,8 km/h. Vozový park metra v roce 2007 (provozní – celkem) čítá 567
vozů. Podíl metra na počtu přepravených osob v roce 2007 dosáhl 43,2% z celkového počtu přepravených cestujících MHD. Od 1. 4. 2007 byla
trvale rozšířena možnost přepravy jízdních kol v metru.
Tramvajová doprava: Koncem roku 2007 byla délka sítě 104,9 km. V provozu bylo 26 denních a 9 nočních tramvajových linek. Tramvajová doprava se na počtu přepravovaných osob podílela 28,3 %. Vozový park tramvají v roce 2007 (provozní, celkem všechny typy) čítá 946 vozů. 18
vozů je historických.
Autobusová doprava: Tvoří doplňkovou síť k metru a tramvajím, zajištuje plošnou obsluhu některých území a některá tangenciální spojení ve
vnějším pásmu města. Provozní délka sítě autobusové dopravy na území něsta je 685 km. Podíl autobusové dopravy na celkovém počtu přepravovaných osob MHD v roce 2007 byl 28,4 %. Denních autobusových linek jezdících na území Prahy bylo v prosinci 2007 v provozu 155 a nočních autobusových linek bylo 13. Dále bylo v provozu 13 školních linek, pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace byly v provozu
2 linky. Vozový park autobusů Dopravních podniků Praha v roce 2007 (provozní, celkem všechny typy) čítal celkem 1 189 vozů.
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Lanová dráha: Zajišťuje spojení mezi Újezdem a Petřínem. Dva vagony na tažném laně obsaditelností 100 osob se pohybují po kolejové dráze
dlouhé 510 m a překonávají výšku 130,45 metrů. V roce 2007 lanová dráha přeprvila téměř 2,03 milionu cestujících.

Cyklistická doprava:
Na území hlavního města Prahy využívá jízdní kolo jako dopravní prostředek (za účelem přepravy z místa A do místa B) 1% obyvatel. Cyklistická
doprava začíná již být v Praze vnímána také jako doprava a od roku 2004 se podařilo navýšit rozpočet určený na rozvoj cyklistické dopravy až
dvojnásobně, byla zřízena samostatná komise zabývající se cyklistickou dopravou a dotvořen systém cyklotras. V roce 2007 byla poskytnuta na
rozvoj cyklistické infrastruktury investiční dotace ve výši 9 mil. Kč. Řada akcí byla zrealizována za spoluúčasti financování z fondů EU, např.:
Lávka podél Vyšehradské skály, Lávka na Císařský ostrov, Klárov – podjezd Mánesova mostu, atd, .
Technická správa komunikací hl. m. Prahy eviduje 94 samostatných akcí z toho 8 je kompletně dokončených, 36 jich čeká na vyjasnění majetkových vztahů nebo z jiných důvodů nelze inženýrsky připravovat a zbylých 50 akcí je ve fázi projektových a inženýrských přírav nebo před realizací
(6). Za rok 2007 bylo postaveno a vyznačeno 49,39 km cyklotras, 19,55 km cyklostezek a 0,70 km cyklopruhů.
Pod městské části spadá realizace místní sítě cyklistické infrastruktury. Místní cyklotrasy jsou tedy plně v kompetenci městských částí, které zajištují i jejich realizaci. V případě, že některá MČ připraví projekčně a inžnýrsky cyklotrasy celoměstského významu, je možné tyto předat k realizaci Magistrátu hl.m. Prahy resp. TSK. V roce 2007 byly uvedeny do provozu 2 významné cyklistické trasy: Cyklostezka Modřany – Zbraslav, navazuje na dříve zrealizovanou stezku po pravém břehu Vltavy z centra přes Podolí, Braník, Modřany a je součástí cyklotrasy A2. Další je cyklotrasa Staroměstské náměstí – Pohořelec(úsek Brusnice – Pohořelec). Další realizované akce pro zlepšení cyklistické dopravy patří cyklostezka na
Přední Kopanině, Suchdolské cyklotrasy, Cyklotrasa v Satalicích, předlažba náplavek na cyklistické trase A2, vyznačení cyklistických pruhů
v Chotkově ulici, Pobřežní ulici a na Štefánikově mostě, došlo ke zprůjezdnění úseku cyklistické stezky na Rohanském ostrově. Magistrát hlavního města Prahy zřiruje i webové stránky, které se týkají cyklistické dopravy v Praze, aktuality, mapy, uzavírky, podklady – vše je možno nalézt na
www. praha-mesto.cz/cyklo.

Železniční doprava:
Zajištuje především přepravní vztahy nezi Prahou a ostatním územím osobními a dálkovými vlaky, technickou infrastrukturu přepravy zabezpečuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty, provoz České dráhy, a.s. V roce 2007 probíhala rekonstrukce Hlavního nádraží, staré
i nové odbavovací budovy, rekonstrukce samotných nástupišt, investovalo se do Nového spojení (propojení klíčových pražských nádraží od východu) a IV. koridoru. Jednalo se především o státní investice.
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Výkony nejdůležitějších nádraží v Praze v roce 2007
Praha – Hlavní nádraží
Praha – Masarykovo nádraží
Praha Smíchov
Praha – Vršovice
Praha – Libeň
Praha – Vysočany
Praha – Holešovice
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Zdroj: TSK hl. m. Prahy – Ročenka Dopravy 2007
celkem tis.osob/rok
9 366
4 683
1 780
489
634
593
1 427

počty vlaků na jednotlivých nádražích
85 410
43 800
47 085
52 925
84 680
43 800
31 390

Letecká doprava:
Osobní i nákladní letecká doprava je v Praze provozována zejména na Letišti Praha Ruzyně (severozápadní okraj města). Ostatní 3 pražská letiště
slouží většinou jiným, speciálním účelům. Celková roční kapacita dráhového systému je přes 200 tisíc pohybů letadel/rok. Na pravidelných linkách operovalo v roce 2007 na letišti Praha 56 dopravců s více než 120 destinacemi. Bylo na odbaveno celkem 12 436,3 tis. cestujících a tvoří
93,9 % podílu z celkového objemu cestujících na 4 hlavních letištích s mezinárodním statutem (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary). V nákladní
přepravě bylo v roce 2007 odbaveno 48,867,8 t zboží a 6 311,8 t pošty. Pro cestující je spojení z centra Prahy zajištěno speciální autobusovou
dopravou a linkou Aiport Express, dále letiště obsluhují autobusové linky Pražské integrované dopravy. K dispozici je taxi doprava a řada půčoven automobilů. Celkový počet odstavných a parkovacích stání, která jsou v severní části areálu letiště činil v roce 2007 téměř 5 300 stání. V jižní části areálu je pro veřejnost určeno 121 parkovacích míst.

Lodní doprava:
Osobní lodní doprava po Vltavě má převážně rekreační charakter, provoz zajištuje jen několik společností, které se specializují na různé typy
okružních a vyhlídkových jízd po Praze s další nabídkou služeb (různé typy zábavních programů, občerstvení). K největším provozovatelům patří: Pražská paroplavební společnost, a.s., Evropská vodní doprava, s.r.o., Aquaviva Praha, s.r.o. a První všeobecná člunovací společnost, s.r.o.,
dále jsou provozovány historické lodě, motorové čluny a řada restauračních vyhlídkových lodí.
Přívozy: Pro osobní vodní dopravu slouží také 3 přívozy přes Vltavu, na kterých platí tarif PID a jízdní kola jsou přepravována zdarma, provozovatelem je První člunovací společnost, s.r.o. Říční přívozy jsou nejmladším dopravním prostředkem v systému Pražské integrované dopravy
a svým charakterem se jedná především o doplňkový dopravní systém. V roce 2007 byly v provozu 3 říční přívozy označené, P1, P2 a P3, první
dva přívozy jsou v provozu celoročně a převážejí cestující na malých loďkách, přívoz P3 má charakter sezónní a nabízí kapacitnější loď umožňijící
přepravu většího počtu pasažérů, jízdních kol, kočárků a pod. Všechny přívozy v roce 2007 přepravili celkem 231 150 osob.
Zdroj: TSK hl. m. Prahy
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Řidičské průkazy:
V Praze za rok 2007 bylo odbaveno celkem 420 922 občanů v oddělení registru řidičů. V tomto čísle jsou zahrnuty úkony podání žádosti o změnu údajů anebo o výměnu řidičského průkazu 276 444 a vystavení nového řidičského průkazu 144 478 – za ztracený, poškozený nebo výměnou
za řidičský průkaz starého typu, který podléhá povinné výměně ze zákona č. 361/2000. Současně bylo k 31.12.2007 vydáno 8681 nových osvědčení o profesní způsobilosti řidiče a 6508 mezinárodních řidičských průkazů.
Celkem bylo na úseku registru řidičů provedeno 2 668 625 úkonů, z nich nejvíce za poslední tři měsíce roku, kdy se pracovalo i o sobotách,
vzhledem ke skutečnosti, kdy končíla platnost skupina ŘP k 31.12.2007.
Dle údajů z MD ČR bylo v Praze evidováno celkem 84 111 řidičů, kterým byly připsány body k 31.12.2007 a z toho bylo 672 řidičů, kteří dovršili
hranici 12 bodů a z tohoto počtu řidičů bylo podáno 255 námitek proti záznamu bodů, o kterých rozhodoval správní orgán odboru DSA MHMP.

Autoškoly:
V roce 2007 bylo registrováno celkem 201 výcvikových zařízení autoškol. K závěrečným zkouškám autoškoly přihlásili 23 565 žadatelů o řidičské oprávnění. Tito žadatelé vykonali celkem 79 423 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 85%. Celkově však lze konstatovat, že v posledních letech se úroveň výcviku v pražských autoškolách výrazně zlepšila. Napomohla tomu jistě i modernizace autoškol, zejména
pak vozového parku, kterou prováděli provozovatelé autoškol v souvislosti se změnami právních předpisů.
Zkušební komise, složená z pracovníků oddělení DSA v roce 2007 vyzkoušela celkem 92 žadatelů o Profesní osvědčení (průkaz opravňující vyučovat v autoškole). U těchto zkoušek uspělo na poprvé pouze 60% žadatelů.

Vozidla:
K 31.12.2007 v hlavním městě Praze bylo evidováno celkem 842 150 provozovaných vozidel. Oproti předchozímu roku přibylo celkem 20 901
vozidel (nových anebo převedených z jiných registračních míst). Pokud se týká trvalého vyřazení vozidla z registru, tak k tomu došlo v roce
2007 u 6 069 vozidel. Navíc k 31.12.2007 bylo dočasně vyřazeno 14 114 vozidel (stejný počet párů RZ je uloženo v „depozitu“).
Jen v kategorii osobních vozidel (osobní, dodávka, mikrobus, kombi atd.) bylo celkem provozovaných 572 115.
V kategorii nákladních bylo evidováno provozovaných 77 896 vozidel a v kategorii speciálních bylo evidováno 5 853 prostředků.
V kategorii motocyklů, skútrů a mopedů bylo evidováno provozovaných 41 459.
Zbylá čísla jsou zahrnuta v souhrnu (autobus, přívěsy návěsy, traktory apod.) celkem 144 827 provozovaných.

Registr silničních vozidel:
V registru silničních vozidel (RSV) bylo za rok 2007 provedeno 650 391 úkonů.
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Dovoz automobilů ze zahraničí a počty realizovaných úkonů v oddělení techniků jsou následující:
schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel ....................................................................... 26 041
schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě ........................................................................................... 683
schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla ............................................................................ 105
technické změny (spojovací zařízení, změna rozměru pneu, zápis hromadné přestavby, apod.) ....................... 10 839
Zdroj: Odbor dopravně správních agend MHMP

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Stav zařízení
veřejné osvětlení (VO)
slavnostní osvětlení (SO)
zapínací místa (rozvaděče) VO a SO (ZM)
veřejné hodiny (VVH)
věžní hodiny (VVH)
přípojky městského mobiliáře (PMM)
plynové osvětlení (pVO) *
počet svítidel
délka kabelového vedení
svítivost VO
svítivost SO
roční spotřeba energie

2007
129 705 ks
2 739 ks
1 581 ks
452 ks
57 ks
938 ks
309 ks
139 897 ks
5 730 km
–0,24%
–0,74%
62,3 GWh

Majitelem zažízení VO, pVO, SO, PMM, VVH, ZM je hlavní město Praha.
Správce zařízení je ELTODO – CITELUM, s.r.o.
Náklady na správu, provoz a úrdžbu činily v roce 2007 417,5 mil. Kč.

ODPADY
Hlavní město Praha je původcem odpadů, tj. odpadů, které vznikají na území obce a mají původ v činnosti fyzických osob. Nakládání s komunálními odpady zabezpečuje město v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Na konci roku 2007 bylo na území města cca 3 120 separačních stanovišť. Všechna stanoviště mají nádobu pro sběr skla, papíru a plastů.
U vybraných stanovišť je možnost třídění rozšířena ještě na nápojové kartony (cca 2 200 stanovišť) a čiré sklo (cca 540 stanovišť).
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Součástí systému je i 11 sběrných dvorů, kde občané mohou zdarma odkládat odpad (objemný, stavební, dřevěný, odpad z údržby zeleně, kovový, papír, sklo, plasty, nápojové kartony a nebezpečné složky komunálního odpadu) a v rámci zpětného odběru vyřazená elektrozařízení.
Mimo tento systém je provozováno 6 sběrných dvorů jednotlivými městskými částmi.
Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou sbírány celkově na 23 stabilních sběrnách nebezpečného odpadu.
Zároveň probíhá v Praze sběr nebezpečných složek komunálního odpadu mobilním sběrem. Praha zajišťuje svoz nepotřebných léčiv odevzdaných občany v lékárnách, tato služba je provozována u cca 280 lékáren.
Zbytkový komunální odpad je energeticky využíván ve spalovně komunálního odpadu v Praze Malešicích. Nevyužitelný zbytkový odpad je ukládán na skládku komunálního odpadu v Praze Ďáblicích.
Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP

OVZDUŠÍ
Hlavní město Praha patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi nejvíce zatížené oblasti v České republice. Přestože se zde produkce některých znečisťujících látek v posledních letech značně snížila, zůstává kvalita ovzduší jedním z největších problémů životního prostředí Prahy.
Kvalita ovzduší je na území hl. města Prahy monitorována. Do pražského monitorovacího systému je zahrnuto 15 stanic AIM, z tohoto systému
13 stanic slouží zároveň jako podklad pro vyhodnocování aktuálního stavu kvality ovzduší v rámci Smogového regulačního systému. Na provoz
pěti stanic AIM vynakládá město ročně cca 2,1 mil. Kč.
Ministerstvo životního prostředí ČR zařadilo území hl. města Prahy mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podle Věstníku MŽP dochází
k překračování hodnot denních imisních limitů suspendovaných částic PM10 na 97,9 % území města U průměrných ročních koncentrací PM10
se jedná o 4,1 % území. K překračování ročních imisních limitů dochází také u oxidů dusíku (NO2), a to až na 13,7 % území.
Za zhoršenou kvalitou ovzduší stojí především vysoká intenzita automobilové dopravy v husté síti komunikací.
*Vysvětlivky: PM10 – Jedná se o tuhé znečišťující látky (prachové částice) o velikosti 10 μm.Suspendované částice představují složitou směs organických a anorganických látek. Jedná se o hrubé částice s aerodynamickým průměrem menším než 10 μm. Menší částečky obsahují sekundárně vytvořené aerosoly (vzniklé
kondenzací plynných složek), částice ze spalování a znovu zkondenzované organické či kovové páry. Větší částice obvykle obsahují materiál zemského povrchu
a zvířený prach ze silnic a průmyslových závodů.

Zdroj: 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 jediný větší přítok – řeku Berounku, dále do ní vtéká celkem 381 km drobných vodních toků (z toho je ve správě hl. m. Prahy 224 km, dalšími
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správci jsou: Povodí Vltavy, Povodí Labe a Zemědělská vodohospodářská správa). Na území Prahy se dále nachází 177 rybníků o celkové ploše
2011 ha. Z toho 57 v majetku hl. m. Prahy, 37 v majetku Městských částí a 83 rybníků – ostatní vlastníci. K nejvýznamnějším vodním dílům patří
VD Hostivař (34,9 ha), VD Džbán (12,6 ha), VD Jiviny (9 ha), Velký Počernický rybník (19,6 ha). V Praze je 34 retenčních nádrží a suchých poldrů z toho 24 v majetku hl. m. Prahy o celkové ploše 295 ha.

Vodní toky a vodní plochy v roce 2007
Kvalita vody v potocích: celkem hodnoceno 15 potoků (celková délka sledovaných potoků je 96 km) při ústí do Vltavy, z toho 3 hodnoceny jako
velmi znečištěná voda, 5 jako silně znečištěná a 7 jako znečištěná.
Údržba vodních toků a revitalizace potoků a vodních ploch v majetku HMP: celkové investice 107 mil. Kč, větší akce hrazeny z fondů EU – JPD
2 (odbahnění Kyjského rybníka, revitalizace retenční nádrže Černý Most a revitalizace Rokytky v rámci retenční nádrže Čihadla), ostatní z rozpočtu HMP.
Vybrané realizované projekty v rámci dlouhodobého projektu „Obnova a revitalizace pražských vodních nádrží“: odbahnění rybníka Strnad, oprava RN Háje, oprava rybníka Kančík, oprava nádrže N3 Stodůlky.
Revitalizace vodních toků: úprava Větveného potoka, revitalizace Kruteckého potoka, oprava koryta Báňského potoka, revitalizace Botiče u Folimanky.

Zásobování pitnou vodou
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., Česká správa letišť,
s.p., HYDRIA, spol. s r.o., Pražská teplárenská, a.s.

Úpravny vod
Vodárna v Praze–Podolí vyrobila celkem 1 470 167 m3 pitné vody, což představuje necelé 1,1 % z celkového objemu výroby vody. Vodárna
v Podolí je využívána jako rezervní zdroj a je v měsíčním provozu jedenkrát za rok.
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 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 jednoho ze 3 řádů je 23 km).
V roce 2007 bylo ve vodárně vyrobeno celkem 31 750 126 m3 pitné vody (v součtu ze zdrojů klasických a z umělé infiltrace (tj. 24,6 % z celkové
výroby vody), což je 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 (z důvodů klesající spotřeby je však využíván přibližně na polovinu). K hlavním výhodám voPraha v číslech 2007
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dárny patří relativní stálost kvality surové vody, značná kapacita zdroje a nízká energetická náročnost způsobu dopravy vody do Prahy. Celkem
zde bylo v roce 2007 upraveno 94 831 291 m3 pitné vody, což představuje 73,4 % z celkového objemu.
Distribuce vody na území hl. m. Prahy je složitou konfigurací terénu technicky velmi náročná. Počet havárií na vodovodních řadech a přípojkách
bez armatur a ostatních v roce 2007 činil 2 603. Kvalita vody je hodnocena dle platné legislativní úpravy v souladu s požadavky EU na pitnou vodu dle vyhlášky MZ 252/2004 Sb, . kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která
je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Výroba a užití pitné vody
2007
129,1
1 192,8
21,4

Objem vyrobené pitné vody (mil. m3)
Počet obyvatel zásobených vodou z veř. vodovodů (tis. obyvatel)
Ztráty vody ve vodovodních sítích (%)

Odpadní vody
Centrální kanalizační síť v hlavním městě Praze byla vybudována jako jednotná ke společnému odvádění splaškových i dešťových vod jednotným
trubním systémem. Nově budovaná sídliště na okrajích Prahy však mají kanalizační systém oddílný. Sídlištní splaškové sítě jsou napojeny na
kmenové stoky jednotné sítě a odváděny jsou převážně do Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále jen ÚČOV) na Císařském ostrově. Kromě
ÚČOV je na území hl. m. Prahy ještě 23 pobočných čistíren, které zpracovávají odpadní vody z okrajových částí hlavního města Prahy. Na veřejnou síť zakončenou čistírnou odpadních vod je napojeno 1 160 tis. obyvatel Prahy, což představuje okolo 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 povrchových
pouze do 31. 12. 2010. V roce 2007 bylo vyčištěno 114 455 tis. m3 odpadních vod na ÚČOV, celkem pak v Praze 121 102 tis. m3 odpadních vod.
Veřejná kanalizační síť v hlavním městě a k ní příslušející čistírny odpadních vod jsou ve správě akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace 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., CZ–Namar International, s.r.o., Česká správa letišť, s.p., FRAMAKA s.r.o., Ing. Hugo Turza, Ing. Jan Topol – TOPOLWATER, Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Vypouštěné odpadní vody (mil. m3)
2007
129,1
76,1
76,1
121,1

Odpadní vody vypouštěné do vodních toků
Odpadní vody vypouštěné do veřejných kanalizací
z toho: čištěné na ČOV (bez srážkových vod)
Odpadní vody čištěné na ČOV (vč. srážkových vod)

Praha v číslech 2007

48

Obyvatelé napojení na veřejnou kanalizaci (tis. obyvatel)

8

2

7

3

4

9

BEZPEČNOST, INFRASTRUKTURA, ÚŘAD

2

2007
1 189,0
1 189,0

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci
z toho: napojených na veřejnou kanalizaci s koncovou ČOV

Významné akce ke snížení množství znečištění vypouštěného v odpadních vodách ukončené v roce 2007
V roce 2007 byla zkolaudována ČOV Újezd nad Lesy. Po provedených intenzifikacích byly uvedeny do zkušebního provozu ČOV Březiněves, ČOV
Kolovraty, ČOV Zbraslav a pokračoval zkušební provoz na ČOV Královice a ČOV Čertouzy. Na ÚČOV byla opravena vyhnívací nádrž VN 7 a manipulační nádrže 1 až 3. Započalo se s pracemi na kalovém potrubí směsného, vyhnilého a přebytečného kalu, předzahuštění přebytečného kalu
a zastřešení manipulační nádrže č. 4, odstranění pěny z nátokové galerie aktivace, úpravách regenerační nádrže kalu, vyhnívací nádrže kalu 1 –
6 a strojovny vyhnívacích nádrží a míchání 2 stupňů vyhnívacích nádrží, dále zastřešení objektů čerpacích stanic horního a spodního horizontu
a vybudování průmyslového rozvodu bioplynu. Zahájeny byly práce na II. etapě intenzifikace ČOV Letiště –jih.
Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP

CHRÁNĚNÁ PŘÍRODA
Na území hlavního města Prahy je zajištěna legislativní ochrana 88 maloplošných zvláště chráněných území, která jsou vyhlášena za přírodní
památku nebo přírodní rezervaci. Do těchto zvláště chráněných území je zahrnuto také 7 národních přírodních památek. Na území hlavního
města je zřízeno 11 přírodních parků. Současně je provedena registrace 20 významných krajinných prvků, zejména botanicky cenných. Více jak
160 stromů požívá ochranu jakožto stromy památné.
V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 je vládním nařízením schváleno na území města 8 evropsky významných lokalit.
Náklady hlavního města Prahy vynaložené v roce 2007 na údržbu a zakládání prvků územního systému ekologické stability krajiny činily
1 046 000 Kč, péče o zvláště chráněná území a významné krajinné prvky si vyžádala 7 277 000 Kč.
Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP

LESY
Na území hlavního města Prahy leží 4 900 ha lesních pozemků. 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).
Na základě územně analytických podkladů bylo zjištěno na území Prahy 5 212 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa, což je 11% celkové výměry města. Celorepublikový průměr je 33 %, lesnatost na území Prahy je podprůměrná.
Zdroj: Odbor ochrany prostředí MHMP
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Vlastnická struktura lesů:
cca 2 640 ha v majetku hl. m. Prahy a správě OOP MHMP
cca 1 700 ha v majetku státu a správě LS Mělník, LZ Konopiště a LS Nižbor
cca 560 ha v majetku fyzických a právnických osob v průměrné velikosti do 1 ha Lesa.
Územní plán ve svých návrhových plochách navyšuje lesní porosty o necelá 2% na 6 327 ha.
Schválením změn ÚHMP podaných ve vlně 06 (v r. 2006, 2007) by byly lesní porosty navýšeny ještě o 373 ha.
Tím by byla dosažena lesnatost 13,5 %.
Zdroj: Odbor životního prostředí MHMP, ÚRM HMP
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ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Zemědělská půda mimo zastavěné území tvoří cca 42,1% celkové výměry města (údaj k r. 2005). To představuje cca 15 000 ha, z toho cca 12
800 ha tvoří orná půda. Podíl půdy I. a II. třídy ochrany činí 51,9%. Celkový nárůst záborů ZPF pro zastavitelné plochy činí 259,09 ha, z toho
220,45 ha tvoří půdy I. a II. třídy ochrany.
Z této sumy však významnou část (149,0 ha, celé v I. a II. třídě ochrany) představuje realizace jediné změny č. 1405 v Horních Počernicích, lokalita D11 – Náchodská. Celkový nárůst záborů ZPF pro zeleň činí 420,44 ha, z toho 156,46 ha v I. a II. třídě ochrany. Významnou část představuje realizace tzv. „zeleného pásu“ kolem Prahy – 154,04 ha, z toho 21,41 ha v I. a II. třídě ochrany.
Záměrem změnit 373 ha půdy na lesy by se do určité míry naplňovala i myšlenka realizace „zeleného pásu“ kolem Prahy. Zalesnění je navrženo
především v ekologicky labilní krajině v k.ú. Březiněves, Čakovice, Běchovice a Benice.
Zdroj: ÚRM HMP

STRUKTURA MĚSTA
Územní a správní členění města
Praha se dělí na 57 městských částí, jejichž správní kompetence jsou stanoveny Statutem hl. m. Prahy a spolu s Magistrátem hlavního města
zajišťují jak samosprávné, tak zákony určené funkce státní správy. Hlavní město Praha je rozděloena na 22 správních jednotek. V čele hlavního
města stojí volený promátor. Základními orgány správy města je sedmdesátičlenné Zastupitelstvo hlavního města Prahy, z něhož 11 členů tvoří
Radu hlavního města Prahy. Volební období je čtyřleté. Výkonným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy se specializovanými odbory
a útvary. Pro zajišťování chodu města a služeb jeho obyvatelům a návštěvníkům Praha zřídila 90 organizací a podniků.
Dalších téměř 400 organizací je řízeno městskými částmi. Celkový počet zaměstnanců magistrátu hlavního města Prahy je 1806, v roce 2007
opustilo úřad 202 zaměstnanců, Na mateřské a rodičovské dovolené je 102 žen a 1 muž je na rodičovské dovolené. Průměrný plat na MHMP
k 31. 12. 2007 je 26 988 Kč. Do pracovního poměru k Městské policii nastoupilo v roce 2007 celkem 678 zaměstnanců. K 31. 12. 2007 bylo
v pracovním poměru u MP celkem 2 115 zaměstnanců.
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Zastupitelstvo hl. m. Prahy za rok 2007 má 70 členů z toho – 14 uvolnění členové a 56 neuvolnění.
Zastoupení politických stran v Zatupitelstvu hlavního města Prahy: 42 zastupitelů z ODS, 12 z ČSSD, 6 z KSČM, 4 z SNK - ED a 6 ze SZ, z toho:
1 primátor (ODS), 4 náměstci (3 ODS, 1 SNK–ED), 6 radních (5 ODS, 1 Strana Zelených)
Náklady za členy zastupitelstva hl. m. Prahy za rok 2007 (údaje jsou uvedené v Kč)
z toho odměny:
z toho náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti
s výkonem funkce neuvolněného čl. ZHMP2):
uvolnění čl. ZHMP1)
neuvolnění čl. ZHMP
13 714 116
3 589 019
502 052

Zdroj: MHMP
1) údaj zahrnuje i odměny vyplacené uvolněným čl. zastupitelstva hl. m. Prahy podle § 55 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve zněn pozdějších
předpisů
2) údaj zahrnuje i odvody zákonných pojištění

Údaje o zaměstnancích hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hl. m. Prahy k 31.12.2007:
Celkový počet zaměstnanců MHMP
Počet zaměstnanců, kteří za rok 2007 opustili úřad
Počet žen na mateřské a rodičovské dovolené
Počet mužů na rodičovské dovolené
Průměrný plat na MHMP k 31. 12. 2007

1806 (údaj bez žen a mužů na mateřské a rodič. dovolené)
202
102
1
26 988 Kč

Listy hlavního města Prahy
Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s vydavatelstvím TARDUS Publishing s.r.o. vydává Listy hlavního města Prahy v nákladu 600 tisíc
výtisků měsíčně, počet pokrývá všechny poštovní schránky v Praze včetně firem a institucí. LISTY HMP jsou distribuovány vždy v prvním týdnu
měsíce, obsahují informace o důležitých rozhodnutích Zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy, informace o kulturních, společenských
a sportovních akcí. Součástí jsou i aktuální nabídky typů pro volný čas, čtenářské soutěže, kvízy, rady, rozhovory a reportáže, tématicky zaměřené komerční přílohy. Přinášejí důležitý informační servis od významných dodavatelských firem (PRE, PVK, TSK, Pražská plynárenská atd.). LISTY HMP pravidelně spolupracují s organizacemi, které jsou řízeny a provozovány městem (Zoo, Botanická zahrada, Městská knihovna, Domy
dětí a mládeže, Městská policie, Městská divadla pražská, Záchranná služba, Hasiči atd...).
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Příjmy a výdaje hlavního města Prahy v roce 2007
Příjmy/výdaje
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Úhrn příjmů
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Úhrn výdajů
Rozdíl příjmů a výdajů
Financování **/

3

Skutečnost k 31.12.2007
42 507 859,11
1 772 071,46
41 825,24
16 646 748,89
60 968 504,70
38 263 659,91
20 665 792,59
58 929 452,50
2 039 052,20
–2 039 052,20

3

na 1 obyv. */
35 070
1 462
35
13 734
50 300
31 568
17 050
48 618
1 682
–1 682

Pozn.: */ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ 1 212 097)
**/ financování – zde se v rozpočtu upraveném s kladným znaménkem promítá zapojení úspory hospodaření vytvořené v minulých letech, záporné znaménko u skutečnosti znamená přebytek hospodaření za r. 2007

Výdaje hlavního města Prahy za rok 2007 celkem (vlastní hlavní město Praha + městské části)
Celkové výdaje v jednotlivých oblastech přepočteny na jednoho obyvatele.
Kapitoly hl. m. Prahy

skutečnost k 31. 12. 2007
běžné + kapitálové výdaje

na 1 obyvatele*

Rozvoj obce
Městská infrastruktura
Doprava
Školství, mládež a samospráva
Zdravotnictví a sociální oblast
Kultura, sport a cestovní ruch
Bezpečnost
Hospodářství
Celkem za vybrané oblalsti

1 379 904,82
5 265 925,49
21 124 326,20
12 764 389,21
3 787 977,30
2 462 043,45
1 957 803,03
2 480 578,86
51 222 948,36

1 138
4 344
17 428
10 531
3 125
2 031
1 615
2 047
42 259

*/ skutečnost v Kč přepočtená na 1 obyvatele (počet obyvatel dle ČSÚ 1 212 097)
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Významné investice hlavního města Prahy v roce 2007

2

Dokončené investice
Kolektor C1A (pokračování kolektorizace v centru hl. m. Prahy)
TV Chaby – Jinočanská (čtyřpruhová komunikace vč. inženýrských sítí, propojení na silniční okruh kolem Prahy)
Chodovská radiála zkapacitnění
Türkova II (zkapacitnění komunikace, rozšíření)
ZŠ Kunratice, dostavba a rekonstrukce
Cháněné byty Libuš (45 bytových jednotek)
Dům národnostních menšin (Praha 2)

Celková cena v mil.Kč
2738
934
178
164
169
86
54

Rozestavěné investice
Strahovský tunel, 2. stavba (mimoúrovňová křižovatka Malovanka a hloubený tunel MO, Praha 6)
Strahovský tunel, 3. stavba (mosty přes Plzeňskou a Kartouzskou, řízení oblast. dopravní obsluhy, tram. smyčka)
Vysočanská radiála (Praha 9, rychlostní komunikace nahrazující dočasně severovýchodní část silnič. okruhu)
MÚK PPO Liberecká (mimoúrovňová křižovatka, průmyslový polookruh)
Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy
Prodloužení stoky A 2 (splašková kanalizace v oblasti Komořan)
Dostavba botanické zahrady (provozní budova, pěstební skleník, příjezdová komunikace vč. sítí)

Celková cena v mil.Kč
3864
2727
2442
748
3800
777
142

Zahájené investice
MO Špejchar – Pelc/Tyrolka
Vybudování Pobřežní III, 2. etapa (pozemní komunikace)

Celková cena v mil.Kč
18800
156
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Přehled akciového portfolia hl. m. Prahy k 31.12.2007

3

Obchodní společnosti s majetkovou účastí města
Společnost
České aerolinie a.s.
Bohemia Bingo, akciová společnost v likvidaci
Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.
CHEMAPOL GROUP, a.s. (konkurs)
Kolektory Praha, a.s.
Kongresové centrum Praha, a.s.
Obecní dům, a.s.
Obchodní společnost Praha–čisté město, a.s.
PPF banka a.s.
PRaK, a.s.
Pražská teplárenská Holding a.s.
Pražská energetika Holding a.s.
Pražská plynárenská Holding a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Pražské služby, a.s.
PVA a.s.
TCP – Vidoule, a.s.
TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/
Úpravna vody Želivka, a.s.
Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
Celkem

3

Zdroj: Odbor rozpočtu MHMP
% podíl hlavního města Prahy
na základním kapitálu
akciových společností

Účetní hodnota podílu
hl. m. Prahy v akciových
společnostech

Jmenovitá hodnota podílu
hl. m. Prahy v akciových
společnostech

2,94%
5,00%
100,00%
1,23%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,07%
25,64%
51,00%
51,00%
51,00%
92,01%
76,92%
11,00%
98,09%
89,67%
90,04%
97,22%

27 567 371,00
0,00
30 726 125 000,00
0,00
69 616 901,00
2 572 488 617,32
269 638 621,10
1 000 000,00
177 261 118,00
1 500 000,00
999 136 000,00
1 002 261 000,00
369 082 000,00
5 010 000,00
2 023 945 000,00
634 370,00
102 770 000,00
14 070 000,00
953 806 057,26
223 644 657,96
39 539 556 713,64

80 340 000,00
50 000,00
30 726 125 000,00
30 970 000,00
69 616 901,00
1 306 254 000,00
116 260 000,00
1 000 000,00
51 742 905,00
1 500 000,00
988 222 000,00
1 835 300 000,00
772 890 000,00
5 010 000,00
2 023 945 000,00
550 000,00
102 770 000,00
13 500 000,00
2 782 090 770,00
387 907 401,00
41 296 043 977,00

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Pracovníci živnostenských odborů Úřadů městských částí v Praze 1–22 provedli kontroly cca 10 000 subjektů. Kontroly byly zaměřené na dodržování živnostenského zákona, na dodržování zákona o ochraně spotřebitele, na kontrolu zastaváren a prodejen s použitým zbožím, na kontrolu cestovních kanceláří a cestovních agentur a na dodržování zákona o spotřebních daních. Za porušení právních předpisů byly uloženy pokuty
v celkové výši 2 231 500 Kč. Pracovníci odboru živnostenského a od 1. 12. 2007 odboru živnostenského a občanskosprávního prováděli v roce
2007 zejména kontroly nad dodržováním zákona o regulaci reklamy a dodržováním právních předpisů hl. m. Prahy, zejména nařízení, kterým se
Praha v číslech 2007

55

4

8

7

5

3

1

ROZPOČET, STRATEGIE, HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, ZAHRANIČNÍ VZTAHY

2

vydává tržní řád a vyhlášky, kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb. Na základě kontrolních zjištění bylo
vydáno 113 rozhodnutí ve věci uložení pokuty. Celkem uložil odbor živnostenský a občanskosprávní v I. instanci 113 pokut v celkové výši
1 463 500 Kč.

Podnikatelé podnikající v režimu živnostenského zákona evidovaní k 31. 12. 2007

Zdroj: Živnostenský odbor MHMP

PRAHA

celkový počet

fyzické osoby

právnické osoby

cizinci

na 1000 obyvatel bylo
podnikatelů

podnikatelé
živnostenská oprávnění

375487
813712

287899
474639

87588
339073

18918
22899

311,63
675,34

Počet evidovaných podnikatelských subjektů tj. fyzických a právnických osob v hl. m. Praze ke dni 31.12.2007 představoval 18 % z celkového
počtu všech podnikatelů v ČR a 20% všech platných živnostenských oprávnění v ČR. Počet živnostenských oprávnění na 1 podnikatele k 31. 12.
2007 je 2,17.

STRATEGIE A ROZVOJ MĚSTA
Strategie pro Prahu
Praha buduje strategickou koncepci svého rozvoje zhruba 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 snahou o partnerský dialog mezi veřejnou a privátní sférou, mezi občany a jejich sdruženími, politiky, odborníky i státní správou.
Jádrem přípravy pražského strategického plánu se proto stala pracovní setkání (workshopy), z nichž každé bylo věnováno některému ze stěžejních témat rozvoje Prahy.
Strategický plán hl. m. Prahy schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 25. května 2000 (usnesení ZHMP č. 19/03) napříč celým politickým spektrem pražské samosprávy.
Strategická koncepce Prahy se opírá o silné stránky města, především jeho výhodnou polohu v centru Evropy, unikátní a světově proslulý „genius loci“, intelektuální a kulturní tradice, mimořádné přírodní a urbánní hodnoty města, ekonomický a lidský potenciál, vyrovnanou sociální strukturu a dobrou sociální stabilitu i atraktivitu jak pro zahraniční investory, tak i návštěvníky města. Z těchto hodnot strategická koncepce města vychází, snaží se je využít a rozvinout. Strategický plán rovněž navrhuje řešení nejpalčivějších problémů města, zejména v oblasti dopravy, technické infrastruktury a životního prostředí.
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Koncepce je členěna do pěti hlavních tematických okruhů:
•
•
•
•
•
•

3

3

Role Prahy a ekonomika města
Kvalita života
Kvalita prostředí
Dopravní a technická infrastruktura
Řízení a správa
Šestým průřezovým tematickým okruhem je Prostorový rozvoj.

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 rozpočtu města a programu investičních akcí. Stal se výchozím programovým dokumentem pro přípravu Jednotných programových dokumentů pro Cíl
2 a Cíl 3 regionu soudržnosti hl. m. Praha, na základě nichž město v letech 2004–2006 při realizaci vybraných programů a projektů využívalo finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie i pro přípravu Operačních programů Praha – Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita na období 2007–2013. Vůli naplňovat dlouhodobé záměry strategického plánu vyjádřila ve svém programovém prohlášení již třetí politická
reprezentace hlavního města.
Koncem února 2004 pražské zastupitelstvo rozhodlo zahájit aktualizaci strategické koncepce 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 důsledku nárůstu terorismu, nové trendy v územním rozvoji města a další.
Zohledněním těchto skutečností došlo ke zvýšení počtu hlavních tematických okruhů aktualizovaného strategického plánu na osm:
• Praha v nové Evropě
• Konkurenceschopnost
• Lidé v Praze
• Prostředí
• Infrastruktura
• Bezpečnost
• Správa a řízení
• Rozvoj území
Aktualizovaný strategický plán hl. m. Prahy v současné době prochází etapou jeho veřejného a samosprávného projednávání. Na základě zákona
č. 100/2001 Sb. je nutné aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy posoudit z hlediska vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví,
včetně vlivů na evropsky významné lokality v soustavě NATURA 2000. Poté bude dokument předložen ke schválení pražské samosprávě. Předpokládá se, že proces posuzování a schvalování aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy bude ukončen do konce roku 2008.
Aktuální verze Strategického plánu hl. m. Prahy je dostupná na internetové adrese:
http: //magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj/Rozvojove-projekty/Strategicky-plan/area9932
V roce 2007 byla v souladu s požadavky UNESCO zahájena také příprava tzv. Management Planu pro historické jádro Prahy, kterým se má stanovit režim vhodného využívání tohoto unikátního území při zajištění ochrany i rozvoje jeho památkových a kulturních hodnot.
Praha v číslech 2007
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Praha má v rámci české ekonomiky specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím produktu České republiky dosáhl
24,3 % v roce 2006. Vývoj HDP na 1 obyvatele regionu Praha vztažený k průměru 27 zemí Evropské unie dosáhl téměř 167 % v paritě kupní síly.
Převážná část pražské ekonomiky prošla restrukturalizací. Soukromý sektor se již adaptoval v nových podmínkách tržního hospodářství, ve velké míře se prosazují zahraniční podnikatelské subjekty. Zpracovatelský průmysl se i v současné době opírá o některé tradiční obory (polygrafie,
farmacie, vybrané obory potravinářství, dopravní prostředky vč. letectví a komponenty pro automobilový průmysl). Svou pozici si rovněž udržely
firmy výpočetní techniky, elektrotechniky, informačních a měřících zařízení. Podíl pražského průmyslu na celostátním objemu hrubé přidané
hodnoty činí kolem 10 %. V Praze se rovněž realizuje cca 1/4 všech hmotných investic v ČR.
Průmyslové podniky můžeme rámcově rozdělit na tři skupiny. V první jsou firmy s přímou výrobou v Praze (např. Zentiva, Siemens, PAL, Prakab
pražská kabelovna, Barvy a laky, Pekárna Odkolek, Sitronics, Moeller Elektronika, Polovodiče, 2N Telekomunikace, Tesla Hloubětín a Karlín/Hostivař, skupina tiskáren), i když výroba v některých z nich byla výrazně redukována a svá území pronajímají jiným firmám. Ve druhé skupině jsou
firmy, které mají na území Prahy řídící, distribuční nebo další obslužné složky, ale vlastní výrobní nebo provozní základna je zcela nebo převážně
mimo Prahu (např. Agrotrade, Alima, Agrofert, Honeywell). Významnou složkou průmyslové základny jsou firmy, které umístily a dále rozvíjejí na
území Prahy i své kvalifikačně náročné organizační složky, z nichž velká skupina se prolíná s tzv. strategickými službami (vývoj, IT služby, SW
produkty) a Praha se v některých případech stala jejich centrem na evropském kontinentu. Patří sem i celosvětově působící firmy Microsoft,
Hewlett–Packard, IBM ČR, Unicorn, Fujitsu Siemens Computers, Logica CMG, ČD–Telematika, SIT Services CZ 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 distribuci (v roce 2007).
Tradiční průmyslová území jako Vysočany, Hloubětín, Karlín, Libeň, Smíchov a Holešovice výrazně změnily po roce 1989 svou funkci, z některých se staly brownfields, většina se postupně transformuje (např. Rohanský ostrov). Tento vývoj se týká i největšího území tohoto typu v Praze
Malešicko–hostivařské průmyslové oblasti, která si však v části zachovává průmyslový charakter a část slouží pro logistické areály. Dalším příkladem transformace je projekt O2 (dříve Sazka) Arény, který byl realizován na území bývalých průmyslových provozů ČKD Lokomotivka.
Mimořádným tempem rostou kapacity obchodu se zaměřením na velkoprodej a oborovou kompletaci obchodní sítě. Prosadily se obchodní řetězce převážně se zahraničním kapitálem; byla již realizována a připravují se další komerční centra, často s nadregionální působností (v Praze je
35 % z obchodní plochy velkých nákupních center ČR a jejich rozloha již překročila 600 tisíc m2). Významnou součástí ekonomické základny je
cestovní ruch (téměř 50 % celostátních výkonů cestovního ruchu je realizováno v Praze).
Zásadní změna ve struktuře obchodní sítě nastala koncem 90. let budováním prvních hypermarketů a nákupních center. Největší plošné velkokapacitní nákupní centrum ve Zličíně je realizováno ve třech lokalitách – Metropole, Avion Shopping Park a Globus. Nákupní centrum TESCO s regionálním dosahem vyrostlo v Letňanech spolu s dalšími obchodními plochami v Čakovicích. Další nákupní centrum vzniklo na Černém Mostě. Postupně
se rozrůstá o další velkoprodejny typu MAKRO, HORNBACH, SIKO. Vedle těchto nákupních center ve vnějším pásmu města vznikly uvnitř kompaktního města nákupní komplexy sektorového významu jako Palladium v Praze 1, na Smíchově Nový Smíchov a na Chodově Centrum Chodov.
Odvětví „komerčních služeb“ byla předmětem nejmarkantnějších změn. Významný podíl zaujímají služby v oblasti informačních a komunikačních technologií, vývoje a instalace software atd. Obdobně aktivní je trh nemovitostí a spolu s ním i hypoteční trh. K této skupině komerčních
služeb můžeme přiřadit i činnost subjektů z odvětví Peněžnictví a pojišťovnictví. Tento sektor se výrazně a rychle restrukturalizoval do podoby
evropského standardu. Přeměna finančního sektoru se výrazně odrazila i v oblasti alokace a investiční výstavbě, v řadě případů s dosti odlišnými
trendy. Některé nové firmy (např. HVB Bank) vyhledávají prestižní adresy v centru, jiné se v rámci racionalizace stěhují do nových objektů mimo
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centrum – Budějovická (Česká spořitelna–Erste Bank), Praha 13 (Komerční banka–Société Générale) nebo Radlická (ČSOB–KBC Bank).
Výjimečné je postavení Prahy v oblasti výzkumu a vzdělávání. V Praze sídlí 3/4 ústavů Akademie věd a dalších asi 300 firem a výzkumných ústavů, které lze považovat za součást pražské vědecko–výzkumné základny. Působí zde 20 tisíc zaměstnanců výzkumu a vývoje a výdaje na výzkum
a vývoj uskutečněné v Praze (19,2 mld. Kč) představují 38 % celorepublikového objemu. V Praze sídlí naše největší univerzita (Univerzita Karlova), dalších 7 veřejných a více než 20 soukromých vysokých škol. Jejich 130 tisíc studentů představuje významný potenciál kvalifikované pracovní síly. Tyto skutečnosti jsou dobrým předpokladem dalšího rozvoje Prahy jako centra vzdělání, výzkumu a inovací.
Praha je největším regionálním trhem práce v České republice. Více než 780 tis. pracovníků překračuje 15 % celostátní zaměstnanosti. Součástí
tohoto počtu je přes 120 tis. dojíždějících a velmi rychle stoupající počet ekonomicky aktivních cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem.
Dojížďka do Prahy ze středních Čech počátkem roku 2007 již překročila 92 tis., což činí téměř 12 % z celkové pražské zaměstnanosti a potvrzuje
to význam pražského trhu práce pro uplatnění pracovních sil z okolního regionu.

Územní rozvoj
Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo 31. 5. 2007 Usnesením č. 7/1, že pořídí pro Prahu nový územní plán ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb.
(stavebního zákona) s termínem projednání návrhu do konce roku 2010. Následně Útvar rozvoje hl. m. Prahy vypracoval návrh zadání územního
plánu a 16. 7. 2007 bylo zahájeno jeho veřejné projednání.
Pořízení územního plánu musí předcházet další dokumenty, a to v daném pořadí: V roce 2007 byly zpracovány a projednávány Územně analytické podklady pro kraj Hlavní město Praha. Dále Útvar rozvoje hl. m. Prahy zpracoval Zásady územního rozvoje kraje (hl. m. Prahy) a zároveň bylo
nutné zpracovat vyhodnocení jejich vlivu na udržitelný rozvoj. Také byly zahájeny práce na Územně analytických podkladech pro obec hl. m. Praha s předpokládaným dopracováním v roce 2008.

Rozvojové projekty
K nejvýznamnějším rozvojovým projektům, realizovaným do roku 2007 v souladu se strategickou koncepcí polyfunkční decentralizované městské struktury, patří především nové obvodové centrum Smíchov s velkým podílem obchodu, administrativy a služeb. Jeho rozvoj ještě není zcela ukončen, k roku 2007 bylo realizováno nákupní centrum Nový Smíchov o kapacitě 38 tis. m2 obchodních ploch a administrativní budovy Zlatý
Anděl a Anděl City o kapacitě téměř 45 tis. m2 podlažních ploch a několik hotelů. Dalším obvodovým centrem, realizovaným z větší části do roku
2007 je náměstí OSN ve Vysočanech s novou radnicí, kancelářskými 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 a Nile House. Pro další část tohoto území je vyhlášeno výběrové řízení na projekt urbanistického rozvoje, jehož součástí bude
pronájem a následný prodej městských parcel. Významným rozvojovým územím je také Pankrácká pláň s rekonstruovanou nejvyšší kancelářskou budovou City Tower o kapacitě 42 tis. m2. Především v souvislosti s výškovými budovami na Pankráci pokračuje diskuse, která je součástí
širšího posouzení možností umístění výškových budov na území města. Další nárůst kanceláří je realizován a dále rozvíjen v Karlíně, Holešovicích, Nových Butovicích apod.
Oblast bydlení: V období 2001 až 2007 bylo realizováno 38 681 bytů. Dále jsou studijně ověřovány možnosti využití uvolněných drážních ploch
pro novou zástavbu pro některé lokality (Smíchov, Bubny) při zohlednění potřeb situování celoměstsky významných dopravních terminálů na
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uvolňovaných plochách (týká se zejména území nádraží Smíchov). Významným rozvojovým potenciálem do budoucna jsou transformační území
a browfields na území 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.
Nákupní centra, kancelářské plochy: V roce 2007 byla dokončena realizace nákupního centra Palladium v historickém jádru města o kapacitě 36
tis. m2 obchodních ploch, Fashion Aréna ve Štěrboholech a další projekty se dokončily nebo se dokončují v roce 2008. V roce 2007 byla celková
plocha nákupních center a zón cca 738 tis. m2, podíl obchodních ploch byla 1,19 m2 na 1 obyvatele, čímž byly v předstihu naplněny předpoklady
územního plánu k roku 2010. Nárůst kancelářských ploch byl v Praze v roce 2007 celkem cca 222 tis. m2, z toho největší podíl je v Praze 4 a 11.
K nejvýznamnějším projektům kancelářských ploch patří stále se rozvíjející BB Centrum v Praze 4 - Michli s realizovanými 129 tis. m2, budova Gemini na Pankráci s 34,5 tis. m2 podlažních ploch a rozestavěný komplex The Park v Praze 11 s 92 tis. m2 dosud realizovaných kancelářských ploch.
V Radlicích byla vybudována nová centrála ČSOB o kapacitě 37,7 tis. m2. Celkový počet kancelářských ploch byl v roce 2007 cca 2 200 tis. m2.
Kulturně-společenské projekty: V roce 2007 byla rozestavěna Národní technická knihovna v Praze 6 v komplexu vysokých škol s předpokladem
dokončení v roce 2008.Ve stádiu koncepčních podkladových územně plánovacích dokumentů je stále záměr na výstavbu Pražského výstaviště
v Letňanech o kapacitě cca 100 tis. m2 výstavních ploch.
Oblast skladování a logistiky: Na území Prahy je nejvýznamnějším projektem VGP Park v Horních Počernicích s celkovou kapacitou 50 tis. m2
realizovaných ploch do roku 2007, rozvoj území ještě není dokončen. S dalšími velkokapacitními skladovými areály se v Praze nepočítá.
Rozvoj sportu a rekreačních aktivit: V roce 2007 probíhala výstavba fotbalového stadionu Slavia v Edenu s doprovodnými funkcemi, doplňkovými komerčními funkcemi a zařízením pro parkování vozidel – s předpokládaným otevřením v roce 2008. Na okraji Prahy vyrostl areál Park Holiday Benice s více než 3 000 m2 ploch pro tělovýchovu a rekreaci doplněný také o související komerční funkce. V Troji se postupně buduje softballový a baseballový areál.
Praha chce také po mnoha letech dostavět plavecký areál Šutka na akvacentrum, případně centrum vodních sportů, a má k tomu zpracovanou
ideovou studii rozvoje lokality. Stavba je rozvržena do 2 etap. V první fázi – cca do dvou až tří let – je dostavba stávajícího objektu Šutky s padesátimetrovým krytým bazénem, hledištěm pro zhruba čtyři sta lidí a s dětským výukovým bazénem. Celkové náklady 1. stavební etapy se odhadují na 350 milionů korun. Druhá stavební etapa má předběžný rozpočet 280 milionů korun. V plánu je venkovní areál s padesátimetrovým bazénem, skokanským bazénem, dětským brouzdalištěm a bazénem pro neplavce a také zázemí s možností občerstvení. Celý areál by měl pojmout
až 600 plavců a více než dva tisíce návštěvníků najednou. Parkoviště je dimenzováno pro cca 470 vozů. Podle plánu města by celý komplex měl
být hotov kolem roku 2010.
Tradičním územím pro rekreaci Pražanů je Troja. Připravuje se dostavba areálu Pražské zoologické zahrady a funkční propojení s Pražskou botanickou zahradou a Trojským zámkem do jednoho areálu volného času. S ohledem na složitost dopravního řešení byl zpracován vstupní dokument k této problematice. Pro budoucnost se jako velmi perspektivní ukazuje projekt rekreační oblasti na soutoku Vltavy a Berounky. Praha připravuje zpracování Územní studie rekreačního území v celé údolní nivě Berounky, včetně klíčového místa soutoku Berounky s Vltavou.
Rozvoj v oblasti dopravy: Trvale značný objem finančních prostředků a velká pozornost jsou věnovány rozvojovým projektům v oblasti dopravy.
Praha rozvíjí síť metra. Od roku 2006, kdy byla prodloužena linka A východním směrem do stanice Depo Hostivař, má 54,7 km provozovaných liPraha v číslech 2007
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nek metra a dokončuje se další zhruba čtyřkilometrový úsek linky C do oblasti Severního Města (Letňan) s plánovaným zprovozněním v květnu
2008. Pro další období se připravuje prodloužení linky A západním směrem z Dejvic do obytného souboru Petřiny a do prostoru Motola (v blízkosti nemocnice nadměstského významu) a výstavba čtvrté linky D, která bude obsluhovat velké obytné čtvrti v jižním sektoru města (Krč, Libuš, Lhotka) a jejímž prioritním úsekem je Pankrác – Nové Dvory, dalšími pak Nové Dvory – Písnice a Pankrác – Hlavní nádraží.Významné byly
v roce 2007 investice státu do železniční infrastruktury, především do výstavby Nového spojení (propojení klíčových pražských nádraží od východu), IV. koridoru a přestavby Hlavního nádraží. Stát je také investorem Pražského okruhu – probíhající výstavba jeho jižní části má zásadní
význam pro převedení kamionové dopravy z místních komunikací – a přeložky silnice I/6 z Prahy směrem na Karlovy Vary. 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. Praha pokračuje ve výstavbě městského okruhu
v jeho severozápadní části. Důležitým rozvojovým počinem v roce 2007 bylo také prodloužení Pobřežní komunikace, která má význam pro rozvoj území Karlín – Maniny bezprostředně navazující východním směrem na centrum Prahy. V přípravě je navazující úsek po ulici Voctářovu
(Švábky). Pro rozvoj budoucího sídelního komplexu Západní Město je významná probíhající výstavba páteřní komunikace tzv. Jinočanské spojky,
jejíž první část byla v roce 2007 uvedena do provozu.
Oblasti energetiky: V roce 2007 byly zahájeny práce na výstavbě nové rozvodny 110/22 kV, která bude sloužit zejména pro zásobení nové výstavby v oblasti Pankráce. Před dokončením je výstavba 263 m dlouhého kabelového tunelu mezi rozvodnami Karlov a Smíchov raženého i pod
Vltavou. Kabelovod umožní rozvoj výstavby na území městské části Prahy 5.
Financováno z evropských fondů: V roce 2007 byla také ukončena řada projektů financovaných z evropských fondů v rámci jednotných programových dokumentů Prahy. K těmto projektům patří například rozvoj městského kamerového systému, bezbariérové zpřístupnění stanice metra
B Florenc, modernizace částí dopravních komunikací Broumarská a Pobřežní (zmíněna již výše), či vybudování nového podjezdu ulice Chlumecká. Dále byly dokončeny projekty rozvíjející sociální a technickou infrastrukturu městských částí (např. doplnění technické infrastruktury v lokalitě Praha-Libuš, zkvalitnění veřejné infrastruktury v Praze 12) či projekty na revitalizaci ploch a objektů (regenerace veřejných prostranství v Praze 8, revitalizace statku na Hrušovském náměstí a další).
Zdroj: Útvar rozvoje města 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. Tato 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.
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Vídeň, s níž má HMP dlouhodobě velice dobré vztahy, od praxe podepisování upustila rovněž města Paříž, Řím a další. Přednost je dávána spolupráci 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.bruxelles.irisnet.be), Budapešť (www.budapest.hu), Hamburk (www.hamburg.de), Frankfurt nad Mohanem (www.frankfurt.de), Helsinky
(www.hel.fi), Chicago (www.ci.chi.il.us), Jeruzalém (www.jerusalem.muni.il), Kjóto (www.city.kyoto.jp), Lisabon (www.cm-lisboa.pt), Moskva
(www.mos.ru), Norimberk (www.nuernberg.de), Paříž (www.paris.fr), Phoenix (www.ci.phoenix.az.us), Riga (www.riga.lv), Rotterdam
(www.rotterdam.nl), Řím (www.comune.roma.it/was/wps/portal/pcr), Sankt Petěrburg (www.spb.gov.ru), Soul (http://english.seoul.go.kr),
Taipei (www.taipei.gov.tw), Vídeň (www.wien.gv.at), Vilnius (www.vilnius.lt). HMP dále aktivně spolupracuje rovněž s městy Atény, Lucemburk,
Lublaň, Stockholm, Turín, Varšava, Peking a Šanghaj.
Nejvýznamnější akce se vztahem k zahraničí pořádané či spolupořádané hlavním městem Prahou
(v chronologickém pořadí):
V Praze – hostování moskevského Divadla N. V. Gogola (únor), 12. ročník festivalu Slovenské divadlo v Praze (únor – květen), koncert vilniuské
vokální skupoiny Jazz Island (únor), slavnostní předání patronátu nad projektem Mosty mezi městy (březen), festival Česko–německé jaro (březen), výstava fotografií Pohledem jiných očí(Trough Each Others Eyes Praha – Phoenix (květen), vystoupení litevského folklorního souboru Lietuva (květen), fotografická výstava Pohledy na Chicago (květen – červen), Many Colours in Asia – projekt ve spolupráci s velvyslanectvími 14
asijských zemí (červen), Youth Ambassadors Exchange Programm – studentské výměny Praha – Phoenix (červen), výstava venezuelských fotografií (říjen), Petěrburgská divadlení sezona v Praze (listopad), seminář pro zástupce odborů zahraničních vztahů partnerských měst (listopad),
12. ročník Pražského divadelního festivalu německého jazyka (listopad), konference URBES 2007 (listopad)
V zahraničí – výstava fotografií Prahy v Alžíru (únor), turistická prezentace HMP Kuala Lumpuru (v rámci národní výstavy ČR – březen), fotbalový turnaj partnerských měst ve Frankfurtu n. M. (duben), účast pražských pouličních divadel na Carskoselském karnevalu v Sankt Petěrburgu
(květen), Pražské dny v Chicagu (červen), projekt Kafka v Buenos Aires (červenec), Dny Prahy v Moskvě (říjen), seminář pro pražské středoškolské učitele německého jazyka v Berlíně (listopad)
Každoroční prezentace hlavního města Prahy na realitních veletrzích „MIPIM 2007“ v Cannes v březnu a EXPO REAL v Mnichově v říjnu (realizace a provoz stánku zajišťovány Útvarem rozvoje hl. m. Prahy).

Návštěvy a delegace
Prahu navštívily a s jejími zástupci jednaly následující delegace (v chronologickém pořadí):
Na oficiální úrovni (starosta, náměstek starosty, radní, předseda regionu) – Reggio Calabria, Lhasa, Milán, Alsasko, Bratislava, Krakov, Marseille,
Oslo, Vídeň, Teherán, Riga, Peking. Lublaň, La Valetta, Stockholm, Bratislava, Antigua, Phoenix, Helsinky, Budapešť, Moskva, Sankt Petěrburg,
Na pracovní úrovni (zástupci úřadů) – Vídeň, Šanghaj, Bangkok, Frankfurt nad Mohanem, Samara, Phoenix, Emiglia Romagna, Sankt Petěrburg, provincie Fuijan, Omsk, Berlín, region Marmara, kanton Curych, Norimberk, Moskva, Bratislava, Restormel, Riga.
Praha v číslech 2007

62

2

7

4

9

8

ROZPOČET, STRATEGIE, HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ, ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, ZAHRANIČNÍ VZTAHY

3

3

Úvodní zdvořilostní návštěvy velvyslanců (v chronologickém pořadí): V roce 2007 se primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém a jeho
náměstkyně pro zahraniční vztahy Markéta Reedová setkali s velvyslanci následujících států: Pákistánská republika, Islámská republika, Albánská republika, Slovinská republika, Lotyšská republika, Indonéská republika, Islámský stát Afghánistán, Dánské království, Kyperská republika,
Jihoafrická republika, Spojené státy mexické. Proběhla rovněž pracovní jednání s velvyslanci Francie, Nizozemí, Ruské federace a Argentiny.
Další významná přijetí (v chronologickém pořadí): Primátor hlavního města Prahy či jeho zástupci oficiálně přijali rovněž předsedkyni Parlamentu Albánské republiky, účastníky Česko-asijského obchodního fóra, 1. náměstka ministra pro vnitřní záležitosti a komunikaci Japonska,
předsedkyni Parlamentu Gruzie, předsedu Velkého státního churalu Mongolska, guvernérku státu Nový Jižní Wales a laureátky ocenění Významná česká žena ve světě 2007, exministra spravedlnosti USA a vrchního velitele NATO pro Evropu.

PRAŽSKÝ DŮM V BRUSELU
Zastoupení Prahy při EU zahájilo svou činnost v červnu roku 2002. Zastoupení sídlí v Pražském domě, který se nachází v „evropské čtvrti“ Bruselu v blízkosti všech nejvýznamnějších evropských institucí i řady zastoupení evropských regionů, celoevropských asociací a dalších institucí.
Poslání
Posláním Zastoupení Prahy je trvale zajišťovat povědomí o Praze a jejích zájmech mezi představiteli evropských institucí a dalších relevantních
organizací a přenášet oficiální i neoficiální informace o dění v EU a o odezvách na pražské zájmy a aktivity zpětně do Prahy jejímu politickému
vedení i administrativním přestavitelům. Vedle toho je jedním z cílů zkvalitnění komunikace o evropských otázkách a možnostech, které EU nabízí směrem k dalším pražským institucím, sdružením a občanům města. Významným úkolem pracovníků Zastoupení Prahy je trvalé budování
kontaktů, tzv. networking, který je přirozenou součástí většiny aktivit Zastoupení.
Činnost
Činnost Zastoupení Prahy je zaměřena na několik hlavních oblastí:
• monitorování dění v EU a reporting
• hájení a prezentace zájmů hlavního města Prahy
• reprezentování města v rámci různých pracovních uskupení, zájmových organizací
• propagace pražské kultury, umění, historie (pořádání kulturních akcí – výstavy, koncerty atd.)
• organizace konferencí, seminářů, společenských akcí
• agenda Výboru regionů
Vznikl nový program stáží zaměstnanců MHMP a zaměstnanců městských částí v Pražském domě v Bruselu, který předpokládá daleko intenzivnější zapojení nejen odborů Magistrátu hlavního města Prahy. Program je pro zaměstnance MHMP plně hrazen s rozpočtu OZV (0962/ORG
700000). Byla zpracována nová koncepce fungování Pražského domu v Bruselu s výhledem k předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí
2009, která prošla schvalovacím procesem na půdě Zahraničního výboru Zastupitelstva HMP. Dne 29. května 2007 byl Radou hl. m. Prahy
schválen dokument „Aktivity Zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu“ (usnesení č. 796) a tento dokument byl následně předložen dne 31.
května 2007 Zastupitelstvu hl. m. Prahy jako informace. Dokument definuje priority v rámci fungování Zastoupení Prahy v Bruselu včetně návrhu koncepčního pojetí role Pražského domu v rámci předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí 2009. Tento dokument je možno shlédnout
na: http: //www.prazsky–dum.cz/data/upload/icms/tisk_4025_priloha_verze_2.pdf.
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Pořádané akce v Pražském domě v Bruselu: Výstava jednoho z nejvýznamnějších českých grafiků Vladimíra Boudníka (vernisáž výstavy byla
zahájena projekcí krátkého filmu Věry Chytilové „Automat Svět“) – únor; koncert českých písničkářů Jiřího Schmitzera a Xavera Baumaxy – duben; koncert jazzového souboru „Clarinet Factory“ – srpen; vernisáž soch a sochařských projektů slavného českého sochaře Aleše Veselého
(autor velkých sochařských projektů a profesor na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové) – květen; seminář pro hejtmany českých krajů
a jejich náměstky na téma mimorozpočtového financování projektů – červen; výjezdní zasedání Zahraničního výboru ZHMP – červen; kromě toho proběhla v Pražském domě řada akcí a jednání, zejména vernisáž malíře Jana Tichého s doprovodným koncertem Jaroslava Svěceného, v říjnu se konal v Pražském domě seminář Open days, dále přednáška „Evropa, kolébka vědeckého porodnictví“ – pořádal poslanec EP J. Zvěřina,
seminář Regionální politika EU – pořádal poslanec EP O. Vlasák; vernisáž výstavy uměleckých šperků s účastí Evy Eislerové – listopad; dále také
představení divadla moderní pantomimy Theatro Pantomissimo a koncert Lenky Dusilové.

VÝBOR REGIONŮ
Za rok 2007 podala česká delegace celou řadu pozměňovacích návrhů. Týkaly se jak samotných stanovisek, tak politických rezolucí Výboru
regionů. Pozměňovací návrhy byly předloženy např. do textů Rezoluce Výboru regionů k programu Evropské komise pro rok 2008, pozměňovací
návrhy do vlastních stanovisek (napříč politickými frakcemi – způsob prosazení jednotného názoru české delegace), ke stanovisku B. Soulageho
o transevropských sítích, či ke stanovisku M. Häupla o městské soudržnosti. Přestavitelé asociace krajů a SMO ČR se setkali s prezidentem Výboru regionů M. Delebarrem a požádali jej o politickou podporu směrem ke komisařce pro regionální politiku D. Hübnerové v otázce čistíren odpadních vod. M. Delebarre českou delegaci vyslyšel a svým dopisem významně podpořil rozhodnutí komisařky českou delegaci přijmout. Byl
odeslán děkovný dopis prezidentovi Delebarrovi, podepsaný předsedou české delegace Pavlem Bémem a předsedou Asociace krajů Evženem
Tošenovským.

Členské organizace:
Na základě Analýzy členství hlavního města Prahy v mezinárodních organizacích, jejíž závěry byly schváleny Zahraničním výborem Zastupitelstva
HMP v únoru 2007, pokračovala restrukturalizace členství HMP v evropských a světových mezinárodních organizacích. Vedle utlumení aktivit
v rámci např. OWHC (Organization of World Heritage Cities) nebo POLIS (European Cities and Regions Networking for New Transport Solution)
byl kladen důraz na využití potenciálu členství HMP v rámci všech platforem EUROCITIES (především oblast životního prostředí a ekonomického
rozvoje města).
V souvislosti s programem stáží zaměstnanců HMP zařazených do MHMP byl připraven projekt „Interfórum“, který předpokládá vytvoření stabilní sítě zaměstnanců jednotlivých odborů MHMP, kteří mají na starosti komunikaci členství HMP v jednotlivých zahraničních tematických platformách.
Zdroj: Odbor zahraničních vztahů MHMP
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