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Skladba dokumentu

Návrhová část Strategického plánu, aktualizace 2016 (dále Strategický plán) 
se skládá z pěti knih a pěti samostatných grafických příloh. 
Úvodní kniha je rozdělena do pěti bloků. První blok se zaměřuje na vizi, druhý 
blok na pět priorit Strategického plánu, třetí blok se zabývá mezinárodním, 
národním a pražským kontextem, čtvrtý blok je věnován procesům strategic-
kého řízení, vzniku a implementaci a pátý blok popisuje strukturu a kompozici 
dokumentu. Celá první kniha je uspořádána směrem od nejobecnějšího ke 
konkrétnímu a přibližuje Strategický plán jako celek.
Po Úvodní knize následují tři knihy směrů: Soudržná a zdravá metropole, Pro-
sperující a kreativní metropole a Dobře spravovaná metropole. Tyto tři knihy 
jsou obsahovým jádrem návrhové části Strategického plánu a jsou hierarchicky 
strukturovány tak, aby splňovaly požadavky strategického řízení a mohla na ně 
být navázána následná implementace.
V poslední, páté, knize Dodatky jsou uvedeny připomínky vznesené během 
procesu projednávání dokumentu včetně způsobu jejich vypořádání. 
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Vize Prahy

Soustřeďme se na budoucnost! Praha postaví svou 
budoucnost na kultuře, promyšleném rozvoji prostředí, 
společenské stabilitě a dobré správě. To vše jí pomůže 
stát se preferovaným městem pro život i podnikání.

Myšlenka Strategického plánu je ve změně Prahy z města, které spoléhá na 
existující reputaci a status quo, v město, které si promyšleně buduje pozici nej-
vyhledávanějšího místa pro smysluplný život. Jako je architektura tělem Prahy, 
její duší je kultura. Dnes je kultura Prahy obdivována. V budoucnu ale pojem 
kultury získá v Praze zcela nový rozměr, mimořádný v globálním kontextu. Kul-
tura, kulturnost a kultivovanost budou klíčovými zdroji rozvoje Prahy. Takový 
bude vztah společnosti k vlastním hodnotám, k sobě navzájem stejně jako ke 
svému městu a těm, kteří ho spravují. Kultura podnikání, kultivace společného 
prostoru i kulturnost, s jakou představitelé města přistupují k občanům, se 
stanou inspirací pro okolní svět. Praha sama se stane inspirací. Svět nebude 
jezdit do Prahy obdivovat její minulost, ale její budoucnost.
Aby Praha mohla dosáhnout své vize, musí být městem sebevědomým, připra-
veným na budoucnost. Musí být městem konkurenceschopným a flexibilním, 
které bude hrdou součástí moderní Evropy a které vytváří podmínky pro kvalitní 
život svých obyvatel i návštěvníků.



PRAHA

SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST

KULTURNÍ PROSTŘEDÍ

ZDRAVÉ MĚSTO
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Soudržná a zdravá metropole

První strategický směr „Soudržná a zdravá metropole“ integruje témata, jejichž 
řešení významně přispěje ke zkvalitnění života obyvatel Prahy, a to v komplexní 
rovině. Klade důraz nejenom na zlepšení sociálních aspektů kvality života, ale 
i na rozvíjení fyzického prostředí města při respektování jeho jedinečných 
kulturních a historických hodnot. Vedle posilování sociální soudržnosti, ote-
vřenosti a solidarity je ambicí Prahy zlepšování všech složek tvořících kvalitu 
prostředí – zeleného i urbánního, navrácení pestrého života do celoměstského 
centra i plnohodnotné rozvíjení jader a ohnisek aktivit v rámci lokálních center. 

Východiskem pro formulování podrobnějšího obsahu 
strategického směru „Soudržná a zdravá metropole“ 
je hledání odpovědí především na otázky: V jakém 
městě chceme žít? Jaké chceme mít naše město? 
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Praha v roce 2030
Praha se stala otevřeným a sociálně soudržným městem, které dokáže pro-
střednictvím rozvinuté sociálně-integrační i bytové politiky zajistit podmínky 
kvalitního a důstojného života pro všechny obyvatele bez ohledu na jejich věk, 
zdravotní stav, národnost a etnickou příslušnost či sociální status. Adaptovala 
se na demografické a společensko-ekonomické změny a ve spolupráci se státem 
zlepšila podmínky pro podporu rodičovství a mateřství, aktivní stárnutí a inte-
graci cizinců. Podporou výstavby nájemních bytů vytvořila adekvátní nabídku 
dostupného a udržitelného bydlení. Promyšlenými intervencemi nejenom do 
sídlištních celků a podporou ohrožených skupin obyvatel zabránila vzniku soci-
álně nebo etnicky vyloučených lokalit potenciálně zhoršujících bezpečnostní 
situaci metropole. 

Praha je kulturně rozmanitým městem s výrazně 
rozvinutým kreativním potenciálem obyvatel 
a bohatým komunitním životem. Obyvatelé se 
identifikují s lokalitami, ve kterých žijí, a v duchu 
principů občanské společnosti jsou spolu s občanskými 
a kulturními iniciativami integrovanou součástí 
samosprávných a plánovacích procesů. 

Praha významně posiluje městotvorný charakter prostřednictvím nových sta-
veb a zásahů ve veřejném prostoru při respektu ke kulturnímu a historickému 
dědictví a principům udržitelného rozvoje. Nejenom funkčně kvalitní a este-
ticky hodnotné urbánní prostředí s kultivovaným veřejným prostorem je jed-
ním z hlavních aspektů rezidenční spokojenosti obyvatel Prahy, magnetem 
pro její návštěvníky a jedním z faktorů její konkurenceschopnosti, ale nemenší 
význam má v této souvislosti i zdravé, čisté a kvalitní přírodní prostředí. Toho 
Praha dociluje mimo jiné uplatňováním principů udržitelné mobility a orientací 
na ekologicky šetrnější způsoby dopravy. Praha významně omezila negativní 
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dopady individuální automobilové dopravy včetně dopadů na užívání veřej-
ného prostoru, a to dosažením lepšího rozložení jednotlivých druhů dopravy 
a zvýšením její bezpečnosti a energetické účinnosti. 
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Strategický směr „Soudržná a zdravá metropole“ primárně reaguje na 
identifikovanou hrozbu nepřipravenosti města na demografické změny 
a hrozící zhoršení kvality života a fungování města.

Uvedenou hrozbu lze podložit především těmito závěry (problémy) 
z analytické části: 
Degradace urbánního prostředí města

Nepřipravenost Prahy na probíhající demografické změny

Nedostatečné odstraňování prvků snižujících kvalitu života 

PR2

PR4

PR6

Vazba směru 1 na analytickou 
část aktualizace Strategického 
plánu hl. m. Prahy
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Vazba směru 1 na analytickou 
část aktualizace Strategického 
plánu hl. m. Prahy

Pokud by nebyly výše uvedené agregované  
problémy předmětem včasného a účinného  
řešení, došlo by v relativně krátkém časovém  
horizontu k jejich prohloubení, a to se všemi  
negativními důsledky. Při nečinnosti by Praha  
zároveň přišla o své dosavadní silné stránky  
(SS3 Sociální bezbariérovost a prostupnost města,  
SS4 Hodnotná městská krajina a environmentální  
kvality) a potenciály (P2 Potenciál využití  
kvalitní dopravní a technické infrastruktury,  
P3 Potenciál pro aktivní občanskou společnost), 
jež byly rovněž identifikovány v analytické části.
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 Ò Evropa 2020

 Ò Obnovená Strategie EU pro udržitelný rozvoj

 Ò Akční plán pro městskou mobilitu

 Ò Evropská úmluva o krajině

 Ò Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského 
kontinentu

 Ò Dopravní politika ČR pro období 2014–2020 s výhledem  
do roku 2050

 Ò Koncepce sociálního bydlení ČR 2015–2025

 Ò Koncepce státní podpory sportu v České republice

 Ò Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 
2013–2017

 Ò Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a další obdobná 
onemocnění

 Ò Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví 
a prevence nemocí

 Ò Politika architektury a stavební kultury ČR (2015)

 Ò Politika územního rozvoje ČR

 Ò Státní politika životního prostředí ČR 2012–2020

 Ò Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

 Ò Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období let 
2012–2020

Související evropské a národní 
strategické dokumenty
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Související evropské a národní 
strategické dokumenty

 Ò Strategie podpory využití potenciálu kulturního dědictví v kontextu 
politiky soudržnosti 2014+

 Ò Strategie reformy psychiatrické péče

 Ò Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020

 Ò Strategie sociálního začleňování 2014–2020

 Ò Strategie sociálních služeb 2014–2020, 

 Ò Strategie vzdělávací politiky ČR republiky do roku 2020
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Praha je otevřeným  
a sociálně soudržným 
městem připraveným 
na probíhající 
sociodemografické  
změny
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1Soudržné město

Hl. m. Praha a její městské části budou schopné prostřednictvím své sociálně-
-integrační a bytové politiky flexibilně reagovat na probíhající demografické a 
společensko-ekonomické změny, jako je prodlužování délky života a růst počtu 
a podílu osob nad 80 let, zvyšování sociálních nerovností a s tím spojený nárůst 
počtu osob (potenciálně) ohrožených chudobou a bezdomovectvím či růst 
počtu cizinců. S ohledem na perspektivy demografického vývoje se odstraní 
přetrvávající bariéry rodičovství a mateřství, jakými jsou například dlouhodobě 
pasivní a nekoncepční bytová politika města a městských částí, lokální nedo-
stupnost školských zařízení či omezená účast žen na pracovní síle a nedostatek 
alternativních forem pracovních úvazků a podmínek. Z hlediska dlouhodobé 
stability a konkurenceschopnosti musí být Praha otevřeným, sociálně prostup-
ným, soudržným a bezpečným městem bez uzavřených areálů majetných (gated 
communities) a sociálně vyloučených lokalit či etnických enkláv, které by se 
mohly stát ohnisky prohlubování sociálních nerovností, polarizace a potenci-
álně i vzniku nepřátelských nálad a postojů vůči okolní společnosti, kultuře a 
institucím. Budou vytvářeny podmínky pro začlenění znevýhodněných skupin 
obyvatel, jakými jsou například některé skupiny seniorů, osoby se zdravotním 
postižením, sociálně slabší, lidé bez domova nebo cizinci. 

Praha bude otevřeným a sociálně soudržným městem, kde dochází ke zvy-
šování kvality života všech obyvatel. Nejen kvůli ekonomickému hledisku bude 
město cíleně podporovat podmínky, aby staří lidé, zdravotně či sociálně znevý-
hodnění zůstali co nejdéle aktivní v pracovním i životním smyslu, čímž budou 
snižovány finanční nároky na sociální a zdravotní systém, ale zejména tím 
bude posílena i inkluze těchto osob a sociální soudržnost města. Integrovaní 
zahraniční migranti zase přispějí ke zpomalení demografického stárnutí, zvýší 
kulturní rozmanitost a budou přínosem ekonomické výkonnosti a konkurence-
schopnosti města.

Klíčová slova

sociální soudržnost

aktivní 
a důstojné 
stárnutí

nerovnosti

senioři

dostupné 
a sociální 

bydlení

zdravotní péče
lidé bez domova

rezidenční 
segregace

sociální inkluze
cizinci

bariéry porodnosti

podpora rodin

preventivní 
sociální politika

SOUDRŽNÁ 
PRAHA
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SOUDRŽNé MěSTO

1
1

Oblasti strategického cíle
Aktivní a důstojné stárnutí

Podpora rodiny

Dostupné bydlení 

Péče o zdraví

Integrace osob se zdravotním postižením

Sociální začleňování

Integrace cizinců

Územní soudržnost

Reakce na Analytickou část Strategického plánu 
Silné stránky:

Příhodná struktura cizinců s potenciálem integrace a kulturní různorodosti 

Relativně nízké hodnoty sociálních nerovností a rezidenční segregace

Problémy:

Nepřipravenost Prahy na probíhající demografické změny (stárnutí populace)

Přetrvávající bariéry rodičovství přispívající k relativně nízké plodnosti 

1.1 A

1.1 B

1.1 C

1.1 D

1.1 F

1.1 G

1.1 H

SS3.2

SS3

PR4

PR4

Apendix
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Apendix

Z dlouhodobého hlediska nekoncepční a pasivní bytová politika města 
a městských částí 

Rostoucí sociální tlak na některé skupiny obyvatel 

Hlavní indikátor
Snížení podílu lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením

Příklady indikátorů 
Zvýšení počtu lůžek v domovech seniorů a domovech se zvláštním režimem  
na 1 000 obyvatel starších 80 let

Zvýšení úhrnné plodnosti

Zvýšení počtu dokončených obecních nebo obcí podpořených bytů 

Zvýšení počtu lůžek v léčebnách dlouhodobě nemocných na 10 000 obyvatel 
starších 80 let 

Zvýšení naděje dožití

Snížení počtu uchazečů o zaměstnání – osob se zdravotním postižením

Snížení odhadovaného počtu lidí bez domova a Pražanů ohrožených 
bezdomovectvím 

Snížení nezaměstnanosti cizinců 

Snížení počtu sociálně vyloučených lokalit a etnických enkláv

PR8.8

PR4.1

1.1.0

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9
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Související pražské dokumenty strategického charakteru
 Ò Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců  
na rok 2016

 Ò Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující 
období

 Ò Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2014–2017
 Ò Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v Praze v letech 
2013–2020

 Ò Koncepce rodinné politiky hl. m. Prahy 2009–2010
 Ò Operační program Praha – pól růstu ČR
 Ò SMART Prague 2014–2020
 Ò Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy  
na období 2016–2018

 Ò Koncepce prevence kriminality (2013–2016)
 Ò Protidrogová politika hl. města Prahy (2014–2020)
 Ò Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě  
v hl. městě Praze

Vybraní aktéři
 Ò Centrum sociálních služeb Praha
 Ò Česká gerontologická a geriatrická společnost
 Ò Institut důstojného stárnutí – Diakonie Českobratrské  
církve evangelické

 Ò Integrační centrum Praha
 Ò MHMP, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence
 Ò Ministerstvo práce a sociálních věcí, oddělení sociálního bydlení 
a sociálního začleňování

 Ò Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky
 Ò Národní rada osob se zdravotním postižením
 Ò Platforma pro sociální bydlení
 Ò Rada seniorů České republiky
 Ò Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
 Ò Univerzita Karlova, PřF, katedra sociální geografie  
a regionálního rozvoje
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 Ò Univerzita Karlova, FHS, Centrum pro studium dlouhověkosti 
a dlouhodobé péče

 Ò Agentura pro sociální začleňování
 Ò Akademie věd ČR, Sociologický ústav 
 Ò Arcidiecézní charita Praha
 Ò Centrum pro integraci cizinců
 Ò Člověk v tísni
 Ò Hospodářská komora
 Ò MHMP, Odbor evidence, správy a využití majetku
 Ò MHMP, Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči
 Ò Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodinné politiky  
a politiky stárnutí

 Ò Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor politiky bydlení
 Ò Organizace pro pomoc uprchlíkům
 Ò Univerzita Karlova, PřF, katedra demografie a geodemografie 
 Ò Život 90, o. s.
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Aktivní a důstojné stárnutí

Reagovat na zvyšující se počet seniorů 
koncepční a ucelenou politikou 

Adaptovat městské prostředí na růst počtu seniorů

Realizovat investice do veřejného prostoru a dostupnosti služeb v souvislosti 
se zvyšujícím se počtem seniorů.

 • podpora dostupnosti společenských a kulturních hodnot města (dostupnost 
prostřednictvím MHD, bezbariérovost aj.) 
 • realizace investic do veřejného prostoru a MHD 
|viz Preferování veřejné dopravy; str. 1:92| s ohledem na očekávaný nárůst 
počtu starších osob se sníženou soběstačností a zhoršenou schopností 
pohybu a orientace, zejména odstraňování bariér pohybu a orientace 
(doplnění laviček ve veřejném prostoru, realizace mezigeneračních parků, 
podpora minibusové veřejné dopravy pro doplnění sítě MHD aj.)
 • odstranění bariér dostupnosti veřejných služeb, zejména bezbariérové 
úpravy vstupů do objektů, především zdravotnických zařízení a veřejných 
institucí (vč. mapování a vizualizace bezbariérových vstupů) 

Podporovat dostupnost služeb umožňujících seniorům kvalitní 
a bezpečný život 

Umožnit seniorům důstojný, kvalitní a  bezpečný život v  jejich vlastním 
prostředí – upřednostnit rodinnou péči před péčí ústavní, při respektování 
demografického vývoje (růst počtu seniorů) ovšem také navyšovat kapacity 
pobytových sociálních služeb.

 ․ podpora terénního poradenství a osvětová činnost v seniorské populaci 
pro rozšíření informovanosti o sociálních službách a právech seniorů (např. 
vytvoření uživatelsky přívětivé informační databáze)
 • podpora speciálních dopravních služeb (např. seniorbus/seniortaxi)  
pro dostupnost služeb a zajištění mobility seniorů 
 • prioritní podpora zdravotních a sociálních služeb umožňující život osob  
se sníženou soběstačností v domácím prostředí a komunitě 
 • dostupnost kvalitního bezbariérového bydlení 

1.1 A1
‥
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AKTIVNí A DůSTOJNé STÁRNUTí

|viz Dostupné bydlení; str. 1:24| a elektronického systému tísňového 
volání pro zvýšení bezpečnosti seniorů 
 • finanční podpora a rozvoj odlehčovacích služeb pro osoby poskytující 
seniorům neformální péči 
 • optimalizace (navýšení) kapacit a kvality terénních pečovatelských služeb 
a služeb osobní asistence, center denních služeb, denních stacionářů, 
komunitních center pro seniory aj. 
 • optimalizace kapacit a kvality pobytových sociálních služeb, zejména 
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem (domů s pečovatelskou 
službou), včetně dotační podpory výstavby a provozu domovů pro seniory 
a domovů se zvláštním režimem a bydlení seniorů v majetku městských částí

Využít potenciál starší populace pro aktivní zapojení do komunitního 
i pracovního života 

Podporovat aktivní životní styl seniorů, kteří mají stále velký potenciál pro 
obohacení celé společnosti.

 ․ zvýšení otevřenosti a flexibility pracovního trhu vůči seniorské populaci 
a podpora využití age-managementu, kdy městské organizace půjdou 
příkladem v zaměstnávání seniorů
 • iniciování a dotační podpora programů zapojení seniorů do práce 
s dětmi a mládeží (forma mezigeneračního předávání zkušeností), rozvoj 
vícegeneračních volnočasových komunitních obecních institucí (např. 
podpora projektu Senioři čtou dětem)
 • podpora rozvoje univerzit třetího věku, center a programů celoživotního 
vzdělávání a vzdělávacích aktivit městských knihoven pro seniorskou 
populaci |viz Celoživotní vzdělávání; str. 2:68|, např. podpora projektu 
Akademie pro seniory 
 • prevence nežádoucích jevů podporou kampaní zaměřených na pozitivní 
vnímání starší populace
 • podpora seniorských slev v MHD, kultuře, zoo a v rekreačním sportu
 • vypisování dotačních programů na podporu projektů a organizací pro rozvoj 
volnočasových aktivit seniorů, rozvoj klubové činnosti 
 • iniciování a podpora seniorských sportovních her

1.1 A3
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Podpora rodiny 

Odstraňovat stávající bariéry v zakládání 
rodin, rodičovství a přirozené reprodukci

Podporovat zakládání rodin 

Vytvářet ve městě příznivé prostředí a podmínky pro život rodin s dětmi, 
zejména podporovat dostupnost bydlení a péči o předškolní děti.

 ․ dostupnost nájemních startovacích bytů pro mladé rodiny v bytech 
s nesníženou kvalitou bydlení |viz Dostupné bydlení; str. 1:24|
 • rozšíření nabídky služeb pro rodiče s malými dětmi na základě konkrétních 
potřeb obyvatel a podle zjištění, jaké služby jim chybí a jakým bariérám čelí 
v různých částech města (lze využít i dotací z evropských fondů)
 • podpora vzniku předškolních zařízení pro děti mladšího předškolního věku, 
které nedosahují věku pro nástup do mateřských škol (jesle, dětská centra 
aj.)
 • podpora zařízení sloužících k péči a vzdělávání pro děti předškolního věku 
 • realizace investic do městského prostředí s ohledem na specifické potřeby 
rodin s dětmi
 • podpora bezbariérové dostupnosti veřejných služeb, zejména 
bezbariérových úprav vstupů do objektů, především veřejné správy 
a zdravotnických zařízení
 • optimalizace (navýšení) kapacit předškolního a školního vzdělávání v rámci 
území hl. m. Prahy |viz Dostatečná infrastruktura; str. 2:62|

1.1 B1
‥



1
1

1:23

B

směr

strategický cíl

oblast

SOUDRŽNÁ A ZDRAVÁ METROPOLE

SOUDRŽNé MěSTO

PODPORA RODINy 

Sladit zaměstnání a rodičovství 

Motivovat mladé páry k zakládání rodin vytvořením podmínek pro sladění 
profesního a rodinného života.

 ․ poskytování alternativních pracovních podmínek a snížených úvazků 
v rámci městských organizací jako podpora sladění péče o děti a zaměstnání 
a rychlejší návrat do zaměstnání
 • zavedení dotačního programu pro zaměstnavatele na podporu služeb a péče 
o děti zaměstnanců (např. firemní školky)
 • oceňování a poukazování na zaměstnavatele působící ve městě, kteří aktivně 
podporující sladění rodinné péče a pracovní aktivity 

1.1 B2
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Dostupné bydlení 

Vytvořit podmínky pro dostupné bydlení všem 
skupinám obyvatel a pomáhat sociálně či 
generačně ohroženým skupinám obyvatelstva 
získat dostupné a udržitelné bydlení

Realizovat diferencované formy sociálního a dostupného bydlení v rámci 
běžné zástavby 

Vytvořit nové systémové nástroje bytové politiky za účelem zajištění dostatečné 
nabídky krizových, sociálních a dostupných bytů, které budou poskytovány různým 
cílovým skupinám z řad obyvatel Prahy |viz Koncentrace investic; str. 3:22|

 ‣ Zpracování analýzy potenciálně vhodných pozemků pro novou obecní 
bytovou výstavbu a na jejím základě realizace případného odkupu 
vytipovaných pozemků
 ․ Prověření možností rozšíření spolupráce s neziskovým sektorem (např. 
zprostředkování informací o osobách v bytové nouzi a o volných bytech) 
a jejího navázání i se soukromými pronajímateli bytů při zajišťování 
bytových kapacit pro osoby v bytové nouzi
 • rozvíjení stávajících programů finančně zvýhodněného nájemního bydlení 
pro vybrané zaměstnance z veřejného sektoru, kteří mají pro chod města 
strategický význam (poskytování služebních bytů maximálně po dobu výkonu 
profese) 
 • zprostředkování výměny obecních nájemních bytů (zejména větších za 
menší) napříč všemi městskými částmi (rozhodnutí o výměně bytů bude 
podléhat schválení jednotlivými městskými částmi)
 • vyčlenění části obecního bytového fondu pro účely dostupného startovacího 
bydlení poskytovaného po určité období mladým rodinám, které vyhoví 
příjmovým i jiným kritériím 
 • rozvíjení a implementace nástrojů ústupového seniorského 
bydlení včetně prověření legislativních možností eventuálního 
zavedení nástroje tzv. zpětných hypoték, přičemž byty seniorů 
by po jejich smrti nenabývaly privátní subjekty, ale přímo město 
|viz Aktivní a důstojné stárnutí; str. 1:20| 
 • zvýšení dostupnosti bezbariérového bydlení a podpora služeb zaměřených 

1.1 C1
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DOSTUPNé ByDLENí 

na poradenství a asistenci při odstraňování bariér v bytech seniorů a osob  
se zdravotním postižením
 • dotační podpora zacílená na výstavbu nových obecních bytů v domech 
s pečovatelskou službou, které by byly provozovány jednotlivými městskými 
částmi
 • zavedení programů sociální práce zaměřených mj. na zvyšování kompetencí 
samostatného bydlení v běžném bytě, které budou pro uživatele krizových 
a sociálních bytů obligatorní
 • vytvoření podmínek pro vznik systému sociálního a dostupného bydlení 
převážně prostřednictvím městských investic do výstavby, rekonstrukcí, 
oprav a úprav bytů s cílem zajistit dostatečné kapacity krizových, sociálních 
a dostupných bytů

Vést koncepční a aktivní městskou bytovou politiku 

Uplatňovat nové koncepční přístupy a realizovat koordinovanou bytovou politiku 
hl. m. Prahy a jednotlivých městských částí, která bude adekvátním způsobem 
zohledňovat sociální aspekty bydlení.

 ․ vytvoření nového koncepčního rámce bytové politiky města s důrazem na 
sociální aspekty bydlení 
 ․ sladění základních principů bytové politiky na úrovni hl. m. Prahy 
a jednotlivých městských částí (snaha o jednotnou bytovou politiku města 
a městských částí)
 ․ aktivní podílení se na přípravě zákona o sociálním bydlení (formou 
připomínek, vlastních pozměňovacích návrhů atd.) s cílem eliminovat rizika 
spojená s potenciální nevhodností právní úpravy vzhledem ke specifickým 
podmínkám hlavního města 
 
 
 
 

1.1 C2
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Spravovat obecní a bytový fond odpovědně a efektivně 

Změnit přístup ke správě a  privatizaci obecního bytového fondu, aby 
nebyly primárně sledovány krátkodobé zájmy, ale aby bylo s  nemovitým 
majetkem města nakládáno maximálně efektivně a  transparentně. 
|viz Majetková politika; str. 3:20|.

 ‣ provedení auditu bytového fondu spravovaného hl. m. Prahou i jednotlivými 
městskými částmi za účelem identifikace disponibilních bytů 
 ․ založení jediné městské firmy spravující obecní bytový fond za účelem vyšší 
efektivity jeho provozování (netýká se majetku svěřeného městským částem 
na základě OZV č. 55/2000 Sb. HMP)
 • zastavení privatizace volných menších či bezbariérových obecních bytů 
eventuálně využitelných pro sociální účely a snížení míry neobsazenosti 
obecního bytového fondu
 • využívání prostředků z fondu Rozvoje sociálního bydlení výhradně pro účely 
rekonstrukcí či výstavby sociálního a dostupného bydlení 
 • zvýšení transparentnosti při správě bytového fondu a informovanosti 
o nabídce disponibilních bytů (např. zřízení realitního inzertního portálu 
nabízejícího byty ve vlastnictví města)

1.1 C3
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Péče o zdraví 

Podporovat dostupný, kvalitní a efektivní systém 
zdravotních služeb, přispívat k ochraně zdraví 
a podporovat zdravý životní styl jako součást 
prevence nemocí a podpory zdraví s cílem podílet 
se na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 

Posílit roli Prahy v oblasti péče o zdraví 

Koncepčním přístupem a  vytvořením systémových nástrojů podporovat 
dostupnost zdravotní péče všem obyvatelům Prahy, zejména dbát na specifické 
potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením.

 ․ příprava ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR možnosti spravovat 
Městskou (metropolitní) nemocnici 
 • posílení vlivu města v oblasti poskytování zdravotních služeb na území  
hl. m. Prahy – veřejné služby, za něž město nese odpovědnost, cestou aktivní 
role ve zdravotní politice Prahy

 • hledání nástrojů spolupráce se zdravotními pojišťovnami pro zajištění 
rovnoměrné sítě ambulantní a terénní zdravotní a zdravotně-sociální péče 
s ohledem na růst počtu starších obyvatel a osob se zdravotním postižením

Pečovat o občany ve chvíli nemoci a osoby se sníženou soběstačností

Garantovat funkční síť lékařských pohotovostí a zdravotnické záchranné služby, 
podílet se na řešení deficitu kapacit dlouhodobé, následné a ošetřovatelské 
péče, podporovat integraci zdravotních a sociálních služeb.

 • podpora lokální dostupnosti primární zdravotní péče, domácí zdravotní 
péče a integrovaných zdravotně-sociálních služeb, včetně služeb pro osoby 
se zdravotním postižením a specifických služeb pro osoby s demencí 
|viz Aktivní a důstojné stárnutí; str. 1:20| 
|viz Integrace osob se zdravotním postižením; str. 1:32|
|viz Sociální začleňování; str. 1:34|

1.1 D1
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 • podpora služeb dlouhodobé, následné a ošetřovatelské péče
 • podpora paliativní péče (lůžkové i domácí hospicové péče)
 • podpora center duševního zdraví vznikajících v rámci reformy psychiatrické 
péče a rozšíření programů na podporu duševního zdraví s ohledem na 
nebezpečnou vazbu mezi duševními problémy a sociální marginalizací, 
nezaměstnaností, bezdomovectvím a různými formami závislostí
 • zachování a postupné rozšiřování sítě lékařských pohotovostí a efektivní 
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (efektivní informační propojení 
záchranné služby s urgentními příjmy nemocnic na území hl. m. Prahy)

Podporovat zdravý životní styl a prevenci rizikového chování

Vykonávat osvětu, iniciovat a podporovat projekty v oblasti zdravého životního 
stylu a prevence rizikového chování a kriminality, podporovat provoz zařízení 
poskytujících sportovní aktivity pro širokou veřejnost.

 • posilování aktivního postoje lidí k vlastnímu zdraví a vytváření zdravého 
životního prostředí (využití nástrojů místní Agendy 21, aktivity Národní 
sítě zdravých měst aj.), vč. dostatečné pozornosti sociálně-ekonomickým 
faktorům ovlivňujícím zdraví (chudoba, sociální vyloučení, nezaměstnanost, 
nevyhovující bydlení aj.)
 • podpora výuky o rodičovství a zdravém životním stylu, včetně výuky v oblasti 
těhotenství, porodu a péče o dítě na všech stupních škol, osvěta v oblasti 
zdravého těhotenství včetně prekoncepční přípravy párů
 • podpora pravidelného vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování pro 
ředitele škol, pedagogy, strážníky městské policie, podpora činnosti školních 
metodiků prevence a psychologů
 • podpora prevence nemocí a podpora zdravého životního stylu, vnímání 
zdraví jako základní společenské i ekonomické hodnoty, zvyšování zdravotní 
gramotnosti (kampaně a osvětové činnosti, regulace reklamy na tabákové 
výrobky či alkohol ve veřejném prostoru, podpora pravidelné sportovní 
a pohybové aktivity jako součást programu prevence vzniku civilizačních 
chorob a udržení fyzické zdatnosti v rámci zdravého stárnutí, školní 
programy na podporu zdraví, zdravotní gramotnosti, vzdělávání mezi 
vrstevníky aj.)
 • podpora zaměstnaneckých benefitů v oblasti zdravotní prevence (masáže, 
cvičení aj.) 
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 • iniciace a podpora programů prevence rizikového chování a kriminality, 
zejména protidrogové prevence a prevence gamblerství s cílem předcházet 
narušení fyzického, psychického i sociálního zdraví (sloužících také jako 
nástroj pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a odstranění nežádoucích jevů 
z veřejného prostoru |viz Veřejná prostranství města; str. 1:64|,  
(např. výstavbou veřejných sportovišť)
 • dotační cílená podpora provozu kvalitních sportovních zařízení s finančně 
náročným, ale úsporným provozem (sportovní haly, bazény) v majetku 
městských částí s cílem podporovat zdravý přirozený pohyb jako součást 
zdravotní prevence (zdravý růst a prevence obezity dětí a mládeže, 
rehabilitace, boj s civilizačními chorobami, prodloužení života ve zdraví) 
 • formování městského prostředí, které přispívá ke zdraví obyvatel 
a podporuje zdravý životní styl |viz Ovzduší a hluk; str. 1:82|
|viz Venkovní aktivity; str. 1:85|
|viz Město krátkých vzdáleností; str. 1:60|
|viz Městská a příměstská krajina; str. 1:69|
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Integrace osob se 
zdravotním postižením 

Koncepční a ucelenou politikou podporovat 
integraci osob se zdravotním postižením

Adaptovat městské prostředí pro osoby se zdravotním postižením

Realizovat investice do veřejného prostoru a dostupnosti služeb s přihlédnutím 
ke specifickým potřebám osob se zdravotním postižením.

 • zohledňování zhoršené schopnosti pohybu a orientace osob se zdravotním 
postižením při navrhování veřejného prostoru a vybavenosti města 
důsledným dodržováním vyhlášky č. 369/2001 Ministerstva pro místní 
rozvoj, o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
 • realizace investic do odstraňování bariér pohybu a orientace osob se 
zdravotním postižením ve veřejném prostoru a dopravě 
 • odstraňování bariér v dostupnosti veřejných služeb, zejména zdravotnických 
zařízení, škol, městských institucí, dostupnost společenských a kulturních 
hodnot města (dostupnost MHD, bezbariérovost aj.)

Institucionálně podporovat integraci osob se zdravotním postižením 

Koncepční a ucelenou politikou integrovat osoby se zdravotním postižením do 
běžného způsobu života.

 • zvýšení otevřenosti a flexibility pracovního trhu vůči osobám se zdravotním 
postižením příkladným zaměstnáváním těchto osob v městských 
organizacích a iniciací a podporou programů jejich uplatnění na trhu práce 
 • metodická podpora zřizovatelům škol a školských zařízení k zajištění 
kvalitnějšího vzdělávání osob se zdravotním postižením
 • finanční podpora neziskových organizací zaměřených na integraci osob se 
zdravotním postižením do běžného života 
 

1.1 E1
‥

1.1 E2
‥
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INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNíM POSTIŽENíM 

 • osvětová práce mezi osobami se zdravotním postižením pro zvýšení jejich 
informovanosti
 • vzdělávání úředníků v komunikaci s osobami se zdravotním postižením 
(např. zrakovým, sluchovým nebo mentálním postižením)

Podporovat dostupnost služeb a aktivit umožňujících osobám se 
zdravotním postižením běžný život 

Umožnit lidem se zdravotním postižením důstojný, kvalitní a bezpečný život, 
především v jejich vlastním prostředí.

 • podpora speciálních dopravních služeb (včetně taxislužby) pro rozšíření 
mobility osob se zdravotním postižením 
 • podpora v dotačních programech pro služby umožňující život osobám se 
zdravotním postižením v domácím prostředí a komunitě 
 • podpora a rozvoj odlehčovacích služeb 
 • podpora osob poskytujících neformální péči osobám se zdravotním 
postižením 
 • dostupnost bezbariérového bydlení |viz Dostupné bydlení; str. 1:24|
 • podpora a realizace bezbariérových sportovních a volnočasových aktivit pro 
všechny věkové kategorie osob se zdravotním postižením

1.1 E3
…
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Sociální začleňování

Komplexně a účinně řešit problematiku 
bezdomovectví, sociálního vyloučení 
a integraci marginalizovaných skupin 

Podporovat prevenci ztráty bydlení 

Realizovat soubor různých a vzájemně provázaných preventivních opatření 
s cílem významně snížit počet Pražanů, jež musí nedobrovolně opustit své 
domovy.

 • realizace komplexně pojaté aktivní terénní sociální práce zaměřené na 
osoby, kterým hrozí ztráta bydlení a bezdomovectví 
 • eliminace počtu vystěhovalých osob z (obecních) bytů prostřednictvím 
garančních mechanismů, provázaných sociálních služeb a systému včasné 
intervence, dluhového poradenství a šířením informací o možnostech 
splácení nájemného, nárocích na sociální dávky hmotné nouze atd.
 • posílení kapacit terénních pracovníků městských částí a zajištění jejich 
kvalitního vzdělávání 
 • podpora sociálně-právního a dluhového poradenství v režii městských částí

Doplnit a rozvíjet sociální a zdravotní služby pro lidi bez domova a další 
marginalizované osoby 

Prostřednictvím poskytování sociálních a  zdravotních služeb zajistit co 
nejdůstojnější životní podmínky Pražanům nacházejícím se z nejrůznějších 
důvodů v extrémně složitých životních situacích.

 • vytvoření jednotného evidenčního systému lidí bez domova na základě 
informací z dílčích evidencí jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 
(podmínkou zavedení systému je nastavení mechanismů zaručujících 
diskrétnost a nezneužitelnost osobních údajů)
 • dotační podpora zdravotní a ošetřovatelské péče o lidi bez domova (v terénu 
za účasti zdravotní sestry, zřízení specializovaných stacionárních ambulancí 
i lůžkových zařízení) 
 • zvyšování kapacit a zkvalitňování služeb a zařízení pro lidi bez domova 

1.1 F1
‥

1.1 F2
‥
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SOCIÁLNí ZAČLEňOVÁNí

či osoby nacházející se v krizi (např. drogově závislí), především denních 
center v kombinaci s hygienickým zázemím (sprchy, prádelny, kadeřnictví), 
bezprahových a nízkoprahových center, azylových domů (včetně azylových 
domů pro osoby se zdravotním postižením) 
 • optimalizace územního rozložení sociálních i zdravotních služeb 
a zařízení pro lidi bez domova za aktivní účasti jednotlivých městských 
částí s preferencí vytváření husté sítě denních center a dalších krizových 
zařízení s nižší kapacitou, aby v konkrétních územích nedocházelo k přílišné 
kumulaci lidí bez domova

Integrovat lidi bez domova a marginalizované osoby do obvyklého 
způsobu života 

Vytvořit základní podmínky, jakými jsou především adekvátní bydlení 
a  zaměstnání, které umožní motivovaným lidem bez domova či jiným 
marginalizovaným osobám (např. drogově závislým) návrat do obvyklého 
způsobu života.

 ․ podpora sociálního podnikání v rámci projektů městských částí 
a neziskových organizací zaměřených na pomoc ekonomicky ohroženým 
a marginalizovaným skupinám obyvatel 
 ․ vytvoření vhodných pracovních míst pro lidi bez domova či marginalizované 
osoby hl. m. Prahou za účelem získání či obnovení jejich pracovních návyků 
(odměňování formou denních výplat) 
 • realizace pilotního projektu, v rámci kterého hl. m. Praha poskytne několik 
obecních bytů sociálně potřebným (např. matky samoživitelky či rodiny 
s dětmi žijící v azylových domech, mládež z dětských domovů, lidé bez 
domova) a následně bude po určitou dobu robustně testovat a porovnávat 
vývoj životní situace lidí, kterým byl byt poskytnut a kterým nikoliv (zároveň 
vypracuje cost-benefit analýzu pro obě skupiny)
 • vedení osvěty, resp. kampaně za účelem změny vnímání majoritní 
společností lidí bez domova a přístupu k nim 
 • podpora nízkoprahových a bezprahových prostor pro marginalizované 
skupiny obyvatel a jejich setkávání 
 • vyčlenění prostředků a bytových kapacit za účelem pokračování a rozvíjení 
projektu „Z ulice do bytu“, který realizuje Centrum sociálních služeb Praha
 • zajištění adekvátních kapacit krizových, sociálních a dostupných 
bytů – realizace sociálního bydlení včetně určitého podílu ve smyslu 
konceptu“Housing First“

1.1 F3
…
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Integrace cizinců

Realizovat integrační politiku a podporovat 
služby pro začleňování cizinců

Integrovat děti cizinců prostřednictvím vzdělávání

Vytvořit podmínky pro inkluzivní a nesegregované vzdělávání s cílem integrace 
dětí cizinců do majoritní společnosti.

 ․ podpora zavedení nultého ročníku pro děti cizinců, kde by se děti učily český 
jazyk (s podporou státu)
 • podpora inkluzivního, nesegregovaného vzdělávání dětí cizinců metodickou 
podporou zřizovatelům škol a pedagogům, jejich odborné vzdělávání 
a vedení, ohodnocování učitelů, kteří dobře pracují s dětmi cizinců
 • pravidelný přenos informací o možnostech volnočasových aktivit, které jsou 
určeny pro děti cizinců a jejich české vrstevníky, mezi všemi pedagogickými 
subjekty, neziskovým sektorem a rodiči 
 • podpora přidělování asistentů pro děti cizinců (také prostřednictvím různých 
zdrojů financování např. přes neziskový sektor)

Integrovat dospělé cizince prostřednictvím vzdělávání 

Začleňovat cizince do české společnosti prostřednictvím jejich vzdělávání 
s důrazem na výuku českého jazyka a zvyšování povědomí o českém kulturním 
a právním prostředí. 

 • podpora vzdělávacích a kulturních akcí na osvětu cizinců o našem právním 
systému, principech a hodnotách společnosti (také o významu vzdělávání) 
a rozdílech kultur pro usnadnění jejich integrace 
 • podpora programů vzdělávání pro cizince žijící na území hl. m. Prahy 
 • podpora poskytování a navýšení kapacity kurzů českého jazyka 

1.1 G1
‥

1.1 G2
‥
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INTEGRACE CIZINCů

Institucionálně podporovat služby pro cizince

Podporovat služby a instituce, které budou usnadňovat začleňování cizinců do 
české společnosti.

 • vytvoření dostupného a přehledného informačního a komunikačního systému 
pro cizince 
 • distribuce informačních letáků v jazyce cizinců
 • podpora jazykového a odborného vzdělávání úředníků a sociálních 
pracovníků a nabídka překladatelů pro odstranění bariér v jednání cizinců 
v institucích (např. cizinecká policie, veřejná správa, finanční úřady aj.) 
 • posílení role Integračního centra Praha, o. p. s., při integraci cizinců 
 • finanční podpora neziskových a obecně prospěných organizací zaměřených 
na integraci cizinců 

Zapojit majoritu do integračního procesu 

Zvýšit informovanost a zapojení většinové společnosti v oblasti problematiky 
cizinců a jejich začleňování. 

 • podpora informačním a kulturním kampaním zaměřených na majoritu 
v problematice cizinců
 • podpora a rozvoj dobrovolnických a sousedských aktivit propojujících 
majoritní společnost a cizince

1.1 G3
…

1.1 G4
…
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Územní soudržnost

Zachovat sociální otevřenost a prostupnost 
(různorodost) a územní soudržnost města 

Zabránit vzniku segregovaných a separovaných lokalit 

Nastavit mechanismy, které budou zamezovat vzniku sociálně vyloučených 
lokalit, etnických enkláv či gated communities.

 • zabraňování dostupnými prostředky (např. tlakem na developery, uzemním 
řízením) vzniku tzv. uzavřených rezidenčních areálů (gated communities) 
vytvářejících bariéry mezi sociálně silnými a zbytkem společnosti 
 • podpora programů (např. emergentní projekty) zaměřených na prevenci 
vzniku sociálně vyloučených lokalit a etnických enkláv podle dlouhodobých 
pozitivních i negativních zkušeností států západní Evropy
 • realizace systému sociálního a dostupného nájemního bydlení 
prostřednictvím výstavby či zajištění kvalitních bytových kapacit v rámci 
území celého města z důvodu vyloučení zvyšující se koncentrace sociálně 
citlivých skupin obyvatel v území 

Odstranit vzniklé sociálně vyloučené lokality a etnické enklávy 

Podpořit nástroje, které povedou k  odstraňování již vzniklých sociálně 
vyloučených lokalit, etnických enkláv či gated communities.

 • podpora propojování a integraci segregovaných lokalit se zbytkem města 
(např. zlepšení dopravní infrastruktury, vnesení nových funkcí do území atd.)
 • podpora odchodu obyvatel segregovaných lokalit do jiných částí města (např. 
informovanost o bytovém trhu, nárocích na příspěvek na bydlení atd.)
 • integrace obyvatel segregovaných lokalit do majoritní společnosti 
|viz Sociální začleňování; str. 1:34| |viz Integrace cizinců; str. 1:36|
 • nastavení a rozvoj informovanosti a kooperace místních institucí 
a relevantních aktérů v segregované lokalitě 
 • investice do kultivace veřejného prostoru a obytného prostředí 
v segregovaných lokalitách

1.1 H1
‥

1.1 H2
‥
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Posilováním místních vazeb a zapojováním obyvatel do tvorby lokalit Praha 
kontinuálně podpoří kreativní klima metropole. Zajištěním podmínek pro roz-
voj místní kultury, rekreačního sportu a naplnění volného času, stabilních 
mezigeneračních vztahů a spolupráce město významně podpoří rezidenční 
spokojenost a identifikaci obyvatel s místem, kde žijí. Zároveň dojde k posí-
lení prevence patologických jevů, sociální soudržnosti a životní úrovně nejen 
v daných lokalitách, ale i ve městě jako celku. Praha bude podporovat dovyba-
vení kulturně-společenskou infrastrukturou, která vytvoří zázemí pro bohatý 
komunitní život a zviditelní jedinečnost a atraktivitu lokalit. Posílení místních 
komunit také významně přispěje k udržení sociální koheze při očekávaném 
stárnutí populace i zvyšování počtu cizinců. 

Invence fungujících kulturních a občanských iniciativ budou integrovanou 
součástí plánovacích procesů pro zlepšování městského života v Praze. Vysoký 
potenciál kreativity Pražanů díky zvýšení vzájemné důvěry mezi občany a poli-
tickou reprezentací města či městských částí vytvoří prostor pro tematizaci 
a řešení konkrétních problémů a participaci co nejširšího spektra účastníků 
(včetně cizinců a menšin) do rozhodovacích procesů např. o podobách veřejných 
prostranství, územního rozvoje a budoucnosti města a lokalit. 

Klíčová slova

komunita

občanská 
společnost

kvalita života

kulturní, sportovní 
a volnočasová nabídka 
v lokalitách

kulturně komunitní 
infrastruktura

participace

PRAŽSKÁ 
SPOLEČNOST
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Oblasti strategického cíle 
Podpora místních komunit

Zázemí pro kulturní a sportovní komunitní aktivity

Důvěra ke správě

Reakce na Analytickou část Strategického plánu 

Problémy:

Lokální centra jsou nedostatečně vybavena kulturně-komunitním 
zázemím, aktivitami a službami 

Nedostatek kvalitních veřejných prostor pro volnočasové aktivity 
obyvatel: rekreační sport, kulturu, relaxaci a hry

Interakce mezi obyvateli a správou města v lokalitách není dostatečná, 
systémová a transparentní 

Potenciály:

Z celorepublikového pohledu má Praha významný potenciál vysoce 
angažovaného občanského a kulturního sektoru, zejména v některých 
částech města s pozitivním dopadem na rozvoj města a lokalit.

Existuje hustá síť základních škol v určitých lokalitách, dále základních 
uměleckých škol a domů dětí a mládeže a poboček Městské knihovny 
v Praze i dalších místních knihoven s potenciálem poskytnutí zázemí  
pro kulturně-komunitní funkce, rekreační sportování a volný čas.

1.2 A

1.2 B

1.2 C

PR2.9

PR2.8

PR3.2

P3.4

P3.3

Apendix
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Apendix

Hlavní indikátor
Zvýšení volební účasti při komunálních volbách

Příklady indikátorů 
Snížení deficitu vybavenosti kulturními zařízeními v lokalitách 

Snížení počtu zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel

Zvýšení počtu občansky a kulturně angažovaných obyvatel

Zvýšení míry pocitu možnosti ovlivnit věci veřejné

Zvýšení počtu komunitních zahrad 

Zvýšení objemu grantových prostředků poskytovaných městskými částmi 
pro kulturně-komunitní rozvoj v lokalitách Prahy

Zvýšení míry dobrovolnictví

Související pražské dokumenty strategického charakteru
 Ò Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy (2010–2015)
 Ò Operační program Praha – pól růstu ČR
 Ò SMART Prague 2014–2020 
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Vybraní aktéři
 Ò Centre for Central European Architecture
 Ò Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
 Ò Integrační centrum Praha
 Ò Komise Rady HMP Prahy pro udělování grantů v oblasti  
životního prostředí

 Ò Komise Rady HMP pro koordinaci neinvestičních aktivit na veřejných 
prostranstvích na území Pražské památkové rezervace

 Ò Městská knihovna v Praze
 Ò MHMP, Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu
 Ò Nadace pro současné umění
 Ò Nadace VIA
 Ò Osmička jinak
 Ò Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 Ò Zaostřeno na desítku, Fórum Praha
 Ò 4+4 dny, Start Vršovice
 Ò Akademie věd ČR
 Ò Arnika
 Ò Česká komora architektů
 Ò DOX
 Ò Družina
 Ò ICOMOS
 Ò Institut pro udržitelný rozvoj sídel, o. s.
 Ò Jatka 78
 Ò Jeden svět
 Ò Klub K2
 Ò Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí 
a mládeže

 Ò Komise Rady HMP pro udělování grantů vlastníkům památkově 
významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních 
objektů, Výbor pro národnostní menšiny ZHMP,

 Ò Letná sobě!
 Ò MHMP, Odbor sportu a volného času
 Ò MHMP, Odbor školství a mládeže
 Ò Nadace Proměny
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 Ò Národní technická knihovna
 Ò Open Society Fund
 Ò Sdružení obyvatel a přátel Malé Strany
 Ò Sociologický ústav AV, lokální a regionální studia – výzkumné oddělení
 Ò Univerzita Karlova, PřF, katedra sociální geografie  
a regionálního rozvoje

 Ò Útulné Strašnice
 Ò Vetřelci a volavky
 Ò Výbor pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví,  
cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

 Ò Za staré Hostavice
 Ò Zažít město jinak
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Podpora místních komunit

Podporovat rozvoj místních komunit a komunitních 
center jako zázemí pro setkávání, posilování 
mezigeneračních vztahů a spolupráci

Podporovat a animovat vznik lokálních sítí (networků) 

Uplatňovat principy živých sociálních sítí s posláním společně vytvářet kulturně-
komunitní život v lokalitách s důrazem na mezigenerační vztahy a spolupráci, ve 
spolupráci se širokým spektrem aktérů (sousedská výpomoc, prostředí přátelské 
k rodinám s dětmi, utváření pozitivního postoje k problematice stáří, aktivní role 
seniorů v občanské společnosti, podpora méně soběstačných seniorů a prevence 
jejich sociálního vyloučení).

 ‣ mapování kulturně-komunitního života v lokalitách a moderace komunikace 
a spolupráce zainteresovaných účastníků
 ․ zajištění kapacit a kompetencí veřejné správy pro koordinaci a rozvoj 
komunitní činnosti, budování nových a využívání stávajících nástrojů, 
zajištění součinnosti městských částí a hl. m. Prahy (komunitní koordinátoři, 
kapacity MA21) |viz Dohoda o městě; str. 3:34|
 • programové zavázání lokálních kulturních institucí (školy, kulturní domy, 
knihovny a další) k posilování sociálních vazeb místních obyvatel
 • posilování spolupráce škol a kulturních institucí na konkrétních programech 
(rozvoj vztahu dětí ke kultuře a umění, využití kultury a umění k rozvíjení 
kreativity a schopností kritické reflexe, posilování identifikace s místem, kde 
žijí)
 • posílení spolupráce stávajících lokálních center s celoměstskými institucemi
 • podpora nabídky aktivit v kultuře a umění i mimo centrum Prahy 
 • vybudování komunikačních systémů a platformy pro síťování kulturního 
a spolkového života v městských částech
 • vytvoření a průběžná aktualizace otevřené centrální pražské databáze aktérů 
kulturně-komunitního života v městských částech pro síťování a výměnu 
zkušeností
 • vytvoření metodiky pro grantová řízení (včetně hodnocení projektů) v oblasti 
kultury, umění a komunitního života pro městské části ve spolupráci 
s městskými částmi 

1.2 A1
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Pravidelně analyzovat a vyhodnocovat komunitní život v městských částech 

Průběžné sledovat a vyhodnocovat data (mapování, analýzy, studie) v oblasti 
kulturně-komunitního života v městských částech, adekvátně k velikosti městské 
části (včetně centra města). 

 ‣ zmapování a analyzování potenciálu komunitního a spolkového života 
v městských částech (včetně centra města)
 ‣ vypracování případových studií s příklady z ČR i ze zahraničí na téma 
význam místních kulturních aktivit pro rozvoj města, městských čtvrtí 
a lokalit a specifikace pojmu lokální kultura, stanovení indikátorů atp.
 ‣ zpracování a vyhodnocení přínosů aktivit na modelových příkladech 
spolupráce mezi městskými částmi a aktivními občanskými spolky nebo 
iniciativami
 ‣ zajištění průběžného vyhodnocování dopadů veřejných finančních 
prostředků investovaných prostřednictvím grantů na kulturně-komunitní 
rozvoj lokalit
 ․ vytvoření metodiky sběru a vyhodnocování dat o lokálních kulturně-
sociálních aktivitách podle městských částí/lokalit s cílem aktivně tyto 
aktivity koordinovat a usměrňovat ve prospěch městského rozvoje
 ․ zpracování manuálu rozvoje lokalit a komunitního života pomocí dočasných 
intervencí v prostoru města, které prověřují potenciál rozvoje konkrétních 
míst pomocí uměleckých a kreativních prostředků

1.2 A2
…
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Vytvořit transparentní mechanismy a nástroje pro oživení kulturně-
komunitního života 

Nastavit a dodržovat principy oživování a kulturní animace (finanční, koncepční, 
propagační atd.) v lokalitách zejména ve spolupráci městských částí a hl. m. Prahy.

 ․ zjednodušení systému krátkodobého poskytování městského majetku (hl. 
m. Prahy + městských částí) pro kulturně-komunitní a veřejně prospěšné 
aktivity v lokalitách, zejména nevyužité či chátrající prostory
 ․ posílení kapacit na straně městské správy pro komunikaci s občany ve věci 
možností využití veřejného prostoru a majetku a pro vytvoření manuálu 
realizace aktivit ve veřejném prostoru a využití majetku pro tyto aktivity
 • snížení administrativních i finančních bariér v přístupu a zjednodušení 
podmínek pro aktivní účast obyvatel a občanských organizací na zvelebování 
a spoluutváření veřejného prostoru, zejména nevyužívaného či zanedbaného 
(včetně vnitrobloků), a pořádání nekomerčních aktivit
 • podpora nabídky aktivit v kultuře a umění i mimo centrum Prahy 
 • otevření diskuze o roli hl. m. Prahy a městských částí v kulturně-komunitním 
rozvoji v lokalitách Prahy v souvislosti se společenskými trendy a novými 
nároky na kvalitu života spojenými s konkrétním územím
 • rozvíjení kapacit a know-how městských částí v oblasti kulturního plánování, 
kulturní politiky a kulturně-komunitního rozvoje v lokalitách Prahy
 • informování a propagace turistických cílů mimo historické centrum Prahy 
mezi domácími i zahraničními návštěvníky 
 • nastavení transparentní víceleté a stabilní grantové podpory města pro 
rozvoj kulturně-komunitních aktivit v městských částech (využití grantových 
online nástrojů ke sběru a komparaci dat) na základě mapování místního 
občanského, spolkového a komunitního života
 • vypracování nového programu snadno dostupných mikrograntů města 
s nízkou byrokratickou zátěží pro podporu aktivních občanů a leaderů 
komunit v městských částech 
 • nastavení procentuální části z rozpočtu investičních akcí jako podpory 
realizace uměleckých aktivit ve veřejném prostoru

1.2 A3
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Nastavit specifické mechanismy pro integraci cizinců do lokálních 
společenství 

Uplatňovat modely kulturně-komunitních a participativních aktivit s respektem 
k vývoji počtu cizinců v Praze a v úzké souvislosti s konkrétními územími. 
|viz Integrace cizinců; str. 1:36|

 ․ vytvoření specifických nástrojů a formátů, které zohledňují potřeby 
a možnosti cizinců a umožňují jejich zapojení do plánování v lokalitách 
a posilují tak jejich integraci v místě, kde žijí
 • podpora spolupráce městských kulturních institucí se školami, Integračním 
centrem Praha a občanskými organizacemi v konkrétních územích v oblasti 
integrace cizinců 
 • nastavení celoměstského programu / parametrů pro podporu kulturně-
komunitních a společenských aktivit cizinců v lokalitách Prahy, včetně revize 
grantového schématu ve spolupráci s městskými částmi a Integračním 
centrem Praha a nevládními organizacemi
 • zajištění alokace finančních prostředků pro kulturní instituce na tvorbu 
programů zacílených na integraci cizinců, integrace cizinců skrze programy 
kulturních institucí

1.2 A4
…
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Zázemí pro kulturní aktivity

Zajistit dostupné prostorové a materiální zázemí ve 
veřejném prostoru pro kulturní, sportovní, umělecké 
a komunitní aktivity v lokalitách ve spolupráci s širokým 
spektrem aktérů, organizací a institucí (stakeholderů)

Podporovat dostupnost prostorového zázemí pro kulturně-komunitní 
aktivity na celé ploše města 

Zajistit prostory pro kulturně-komunitní život mimo centrum města (včetně 
satelitní zástavby) jako protiváhu k  přesycenosti Prahy monofunkčními 
nákupními centry, ve spolupráci se širokým spektrem organizací a institucí 
působících v  lokalitách Prahy (kulturních, vzdělávacích, volnočasových, 
komunitních a církevních), podporovat mix funkcí. 

 ‣ analyzování potenciálu místních kulturních, vzdělávacích, volnočasových, 
komunitních a církevních institucí v deficitních lokalitách pro dobudování 
kulturně-komunitní infrastruktury
 ․ definování standardů vybavenosti kulturně-komunitní infrastrukturou pro 
rozvoj komunit a občanské společnosti na místní úrovni v lokalitách Prahy 
pro 21. století v návaznosti na jejich charakter 
 • zajištění nástrojů a mechanismů územního plánování, které zajistí při rozvoji 
nových obytných čtvrtí garanci vybudování kulturně-komunitního zázemí 
v rámci občanské vybavenosti (bez ohledu na povahu investora, pravidla 
platná pro veřejný i soukromý sektor) 
 • využívání dynamicky se rozvíjejících nástrojů městského plánování, které 
umožňují rozvoj území v mezioborovém dialogu – management komunit 
nebo management sousedství (community management, neighborhood 
management)
 • zajištění koncepční provázanosti plánování kulturně-komunitní infrastruktury 
s další zamýšlenou nebo stávající veřejnou či komerční infrastrukturou 
(radnice, nákupní centra, nové developerské projekty aj.)
 • zajištění kulturně-komunitní infrastruktury na celém území města, která 
bude nabízet mix funkcí dle potřeb uživatelů (cílových skupin) v lokalitě 
a svou uživatelskou i architektonickou kvalitou bude odpovídat standardům 
kvality života a udržitelnosti pro 21. století 

1.2 B1
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Koncepčně spolupracovat s Městskou knihovnou Praha a knihovnami 
zřizovanými městskými částmi 

Uplatňovat principy spolupráce na doplnění deficitů kulturně-komunitního 
zázemí v lokalitách. V návaznosti na titul UNESCO Praha město literatury učinit 
z knihovny vlajkovou loď modernizace a progresivity kulturní infrastruktury 
v Praze.

 ‣ analyzování potenciálu stávajícího a potenciálně nového prostorového 
i institucionálního zázemí Městské knihovny Praha pro dobudování kulturně-
komunitního zázemí, prioritně v místech, kde byly identifikovány deficity 
vybavenosti 
 ․ nastavení systému spolupráce městských částí a Městské knihovny Praha, 
včetně způsobů hodnocení společných projektů
 • realizace architektonických soutěží (včetně interiér designu) s mezinárodní 
účastí při realizaci nových i revitalizace stávajících poboček ve spolupráci 
knihovny, hl. m. Prahy a městských částí 
 • podpora a posilování potenciálu poboček Městské knihovny a místních 
knihoven jako živých míst spolutvorby a participace na občanském 
a kulturním životě komunity – komunitních habů (community hub) – i jako 
zázemí pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví v lokalitách Prahy
 • příprava grantového programu na podporu oživení veřejného prostoru 
spojeného s provozem poboček místních knihoven

Podporovat využívání prostor základních škol veřejností mimo učební 
hodiny |viz Dostatečná infrastruktura; str. 2:62|

Nastavit a dodržovat jasné podmínky k užívání prostor základních škol ke 
sportovním a  kulturně-komunitním aktivitám v  souladu s  bezpečím dětí. 
|viz Dostatečná infrastruktura; str. 2:62|

 • příprava a realizace programu spolupráce škol a místních kulturně-
komunitních aktérů (inspirace fenoménem komunitních škol)
 • nastavení systému sdílení a maximální otevřenosti prostorů a vybavenosti 
škol mimo učební hodiny a dny

1.2 B2
…
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 • realizace modelových příkladů dobudování či přestavby fyzické 
infrastruktury škol pro využití komunitou (zejména v sídlištních oblastech) 
ve spolupráci s městskými částmi, soukromým sektorem, relevantními 
institucemi zřizovanými hl. m. Prahou v místě a s místními aktéry 
z řad občanského sektoru (kulturní organizace a organizace formálního 
i neformálního vzdělávání)

Zakládat, podporovat a rozvíjet komunitní centra zaměřená na sportovní 
aktivity

Uplatňovat principy dostupnosti volnočasové infrastruktury, která je přístupná 
pro všechny věkové skupiny obyvatel hl. m. Prahy.

 ․ dojednání transparentní strategie spolupráce hl. m. Prahy s ostatními 
subjekty působícími v oblasti sportu a rekreace v Praze na udržování 
a realizaci sportovní vybavenosti pro rekreační sport na území hlavního 
města
 ․ vyjednání strategie podpory rozvoje a revitalizace existujících sportovních 
areálů na území města i mimo jeho majetek (Sokol atd.)
 ․ stanovení koncepce ochrany a vzniku nových poloveřejných prostor  
(např. vnitrobloků) pro rozvoj sousedských komunitních vazeb
 • vyčlenění prostředků na získávání objektů a areálů, které tradičně plnily roli 
odpočinkových a komunitních areálů i pro veřejnost, nejen pro soukromé 
vlastníky a nyní jsou v dražebních řízeních např. jako majetek po CKM
 • podpora vzniku veřejně přístupných ploch pro neorganizovaný sport 
a koupání jakožto inkubátoru nových komunitních vazeb, včetně inovativních 
dětských hřišť s posílenou infrastrukturou i ze strany hl. m. Prahy
 • zakládání sportovních středisek sloužících všem věkovým kategoriím, a to 
zvlášť v sídlištních lokalitách (běžecký ovál, cvičící prvky, posilovna, bazén), 
které budou dostupné všem sociálním skupinám

1.2 B4
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Důvěra ke správě

Posilovat důvěru (trust-building) ve vztahu 
k místní správě (lokalitám) a celoměstské správě. 
Stimulovat interakci správy města a obyvatel 
Prahy v městských částech (crowd-sourcing, lay 
expertise), |viz Dohoda o městě; str. 3:34| Praha 
zavádí dobrou a důvěryhodnou správu

Rozvíjet kreativní a kulturní formáty zapojení obyvatel do plánování 
a utváření života lokalit města 

Rozšiřovat prostředky a způsob komunikace mezi občanem a správou a využívat 
moderní technologie ke komunikaci, participaci na využívání a budování zdrojů 
a zjišťování názorů obyvatel Prahy. |viz Důvěryhodná správa; str. 3:29|

 ‣ využívání analýz a datových a znalostních podkladů pro transparentní správu 
a řízení města a při tvorbě a hodnocení politik (knowledge a evidence based)
 ‣ evaluace efektivnosti nástrojů podpory a koncepční vytváření nových 
nástrojů založených na sdílení zdrojů (v souladu s připravovaným 
koncepčními dokumenty na úrovni hl. m. Prahy – např. Manuál participace) 
 • zavádění kreativních metod participace a forem dobré správy úspěšně 
odzkoušené v zahraničních metropolích (jako jsou Future City Game, Urban 
Ideas Bakery apod.)
 • nastavení funkčního systému komunikace potřeb obyvatel a městské správy 
v oblasti komunitního a kulturního života v lokalitách, zejména v oblastech 
tvorby veřejných prostranství, formulace místní identity a kulturních hodnot, 
hodnocení kulturní nabídky 

1.2 C1
…
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Péče o architektonickou tvář města a jeho urbánní prostředí včetně historicky 
utvářených struktur, zvýší hodnotu města i jeho jednotlivých lokalit a bude 
inspirovat k vyšší funkční i estetické kvalitě nové výstavby i celkově k vyšší 
kultuře prostředí. Vysoká kvalita veřejných prostranství a jejich přívětivost při-
nese rozšíření vnímaných hodnot města i zvyšování kvality života ve spojení se 
zvýšením obyvatelnosti centra a lepším využíváním veřejného prostoru obyvateli 
a návštěvníky. Centrum města se rozšíří novou kompaktní strukturou na trans-
formačních plochách a podél hlavních rozvojových os, zformují se nové atrak-
tivní cíle pro obyvatele i návštěvníky města, prohloubí se vědomí jedinečnosti 
a zvýší se sounáležitost a sebevědomí obyvatel města. Vyrovnají se kvalitativní 
podmínky a zvýší se kultura života v centru i na okraji města. Bohatá nabídka 
služeb a aktivit, kvalita veřejných prostranství a nové rekreační příležitosti 
a jejich dobrá dostupnost povedou k preferenci života v kompaktním městě. 
Stejně hodnotnou alternativou s vysokým podílem veřejných rekreačních ploch 
se stane revitalizované a dovybavené (včetně nabídky pracovních příležitostí) 
prostředí modernistických sídlišť. Postupně se naplní koncepce města krátkých 
vzdáleností a rozvine se městská i příměstská krajina při respektování koncepce 
zelené infrastruktury. Role města při koordinaci jeho rozvoje bude výrazně 
posílena vytvořením odpovídajících plánovacích nástrojů a jejich používáním. 

Klíčová slova

horizonty

veřejné prostranství

vyhlídky

kulturní dědictví

pohledové svahy

městotvorné

historické 
dědictví

památková péče

centrum

kvalita života

urbánní prostředí

veřejný prostor

ŽIVOT  
V PRAZE



1:56

směr

strategický cíl

SOUDRŽNÁ A ZDRAVÁ METROPOLE

ŽIVOT VE MěSTě

1
3

Oblasti strategického cíle
Město krátkých vzdáleností

Kulturní dědictví

Veřejná prostranství města

Kvalita života ve městě

Městská a příměstská krajina

Reakce na Analytickou část Strategického plánu

Silné stránky:

Silná značka města vycházející z historických a kulturních hodnot. 
Pražská památková rezervace – symbol města a státu, nositel identity 
celého města, vitální součást celku, obývané město s vlastním životním 
stylem a uchovanou autentičností.

Genius loci, rozmanitost a velikost Prahy. Památková rezervace v hlavním 
městě Praze společně s průhonickým parkem na Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Vyhlášené památkové rezervace a zóny,  
řada ploch se statusem zvláště chráněných území přírody.

Geomorfologicky pestrá krajina jako základ přírodní rozmanitosti města. 
Kontinuita vývoje jádra města. Heterogenita a vrstevnatost architektury, 
pluralita urbanistických schémat.

1.3 A

1.3 B

1.3 C

1.3 D

1.3 E

SS1

SS4

Apendix 
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Apendix 

Problémy:

Degradace urbánního prostředí města 

Chybějící nebo špatně fungující vazby pro pohyb ve městě 

Negativní vliv dopravy na veřejný prostor 

Neucelená parkovací politika 

Dominantní pozice dopravních staveb v plánování prostorového rozvoje 

Nesystematický rozvoj lokálních center/jader aktivit 

Nekoncepční přístup k veřejným prostorům města, chybí systematická 
péče o kvalitu 

Kompozice krajiny ve městě a za městem 

Bariéry ve využívání veřejného prostoru pro spontánní jednání a aktivity 
oživující město

Nedostatečná vybavenost lokálních center kulturně-komunitním centrem, 
aktivitami a službami

Degradace funkce a významu centra města 

Hlavní indikátor
Zvýšení plošného podílu využitých transformačních území 

PR2

PR2.1

PR2.2

PR2.3

PR2.4

PR2.5

PR2.6

PR2.7

PR2.8

PR2.9

PR2.10

1.3.0
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Příklady indikátorů 
Snížení počtu nevyužívaných objektů v Pražské památkové rezervaci 

Zvýšení plošného podílu území s územně plánovacím podkladem (ÚPP) 
a dokumentací (ÚPD) registrovaných v celostátní evidenci

Zvýšení počtu urbanisticko-architektonických soutěží 

Zvýšení plošného podílu revitalizovaných a kvalitně nově založených 
veřejných prostranství (ulice, náměstí, parky, parky ve volné zástavbě)

Zvýšení objemu trvale obydleného bytového fondu v centru města

Snížení počtu celků s deficitem vybavenosti (vymezených pro potřeby 
analýzy deficitů vybavenosti)

Zvýšení podílu obyvatel s pěší dostupností do městských i příměstských 
parků do 15 minut 

Zvýšení počtu nových nebo rekonstruovaných bytových jednotek ve 
stabilizovaných a transformačních územích města oproti územím 
rozvojovým

Související pražské dokumenty strategického charakteru
 Ò Koncepce památkové péče
 Ò Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze
 Ò Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze
 Ò Management plán
 Ò Operační program Praha – pól růstu ČR
 Ò Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze
 Ò SMART Prague 2014–2020
 Ò Strategie veřejných prostranství hl. m. Prahy 

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8
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Vybraní aktéři
 Ò Česká komora architektů
 Ò ČVUT, Fakulta architektury 
 Ò ICOMOS
 Ò Klub za starou Prahu
 Ò MHMP, Odbor ochrany prostředí
 Ò MHMP, Odbor památkové péče
 Ò Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územního plánování
 Ò Národní památkový ústav
 Ò Česká zemědělská univerzita v Praze FAPPZ, katedra krajinné 
a zahradní architektury

 Ò ČVUT, Fakulta dopravní 
 Ò ČVUT, Fakulta stavební
 Ò MHMP, Odbor stavebního řádu
 Ò MHMP, Odbor územního rozvoje
 Ò MHMP, oddělení informací o území
 Ò Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor politiky bydlení
 Ò Ministerstvo pro místní rozvoj, Oddělení urbánní politiky
 Ò Ministerstvo vnitra, Odbor správy majetku
 Ò Muzeum hlavního města Prahy
 Ò Společnost Petra Parléře
 Ò Spolek 13 – Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města
 Ò TIMUR
 Ò Univerzita Karlova, PřF, katedra sociální geografie a regionálního 
rozvoje

 Ò Urbánní a regionální laboratoř
 Ò Úřad vlády ČR 
 Ò Zelená budoucnost pro Prahu
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Město krátkých vzdáleností

Rozvíjet prostředí s dobrou kvalitou 
života – město krátkých vzdáleností

Rozvíjet kompaktní město v souladu s principy města krátkých 
vzdáleností

Uplatňovat principy osídlení, které jsou pro život člověka ve městě a pro 
život města samotného potřebné s cílem zkvalitnit život ve městě a omezit 
suburbanizaci.

 ‣ identifikace, definování a následné podporování rozvojových aktivit 
u celoměstsky významných ploch a objektů ve spolupráci s dalšími aktéry
 ‣  identifikace a využívání vnitřních rezerv kompaktního města zejména pro 
rozvoj rekreačních ploch, parků a veřejných prostranství
 ‣ vymezení a hierarchizace soustavy center 
 ․ propojování center a podpora jejich rozvoje s ohledem na potřeby místa 
a zdůraznění jejich specifik 
 ․ podpora rozšiřování koncentrované, polyfunkční zástavby s relativně 
vyšší hustotou obyvatel dle současných požadavků na kvalitu, vybavení 
a veřejná prostranství; při efektivním využití místa, se zřetelem na charakter 
a podmínky stabilizovaných území
 ․ vytvoření standardů rozvoje orientovaného směrem k pěší, cyklistické 
a veřejné dopravě |viz Preferování veřejné dopravy; str. 1:92|
 ․ uplatňování celostní kvality (spojení vnímání lidí a fyzikální kvality) 
a integrovaného přístupu při tvorbě urbánní struktury a posuzování 
veřejných prostranství 
 • umisťování aktivit a vybavení v místech s dobrou dostupností kolejovou 
veřejnou dopravou ve vazbě na významná veřejná prostranství, v souladu 
s charakterem lokality (včetně posílení míst, která jsou významnými 
přestupními uzly veřejné dopravy)
 • osvětové a vzdělávací programy pro státní správu, samosprávu i veřejnost 
přibližující přijaté koncepce řešení a zvyšující obecnou gramotnost při 
vnímání kultury prostředí |viz Důvěryhodná správa; str. 3:29|
 • metodické řízení a podpora veřejných architektonických 
a urbanistických soutěží a zadávacích řízení s kritérii kvality 
|viz Koncentrace investic; str. 3:22|

1.3 A1
‥
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MěSTO KRÁTKýCH VZDÁLENOSTí

Upřednostňovat rozvoj na transformačních plochách 

Upřednostňovat intenzivní rozvoj města v transformačních územích na místo 
extenzivního rozvoje a další expanze do nezastavěných území

 ‣ analýza potenciálu transformačních území a efektivity 
jejich využití, stanovení prioritních transformačních území 
|viz Koncentrace investic; str. 3:22| 
 ‣ identifikace vnitřního potenciálu zastavěného území – proluky, nevyužívané 
plochy a objekty
 ‣ prověření dlouhodobě nezastavovaných rozvojových ploch
 ․ definování a následné uplatňování nástrojů pro využití transformačních 
ploch s respektem k památkové ochraně a nežádoucí intenzifikaci ve 
stabilizovaném území či úbytku zelených ploch
 • udržitelné a efektivní koncipování nových polyfunkčních městských 
čtvrtí a lokalit s odpovídajícím podílem veřejné zeleně v transformačních 
a rozvojových územích 

1.3 A2
…
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Kulturní dědictví 

Rozvíjet kulturní dědictví a pečovat o něj

Aktivně chránit a rozvíjet architektonické dědictví 

Uplatňovat principy památkové péče jako stimul vývoje a potenciál rozvoje 
místa a jeho identity, nikoliv jako omezení rozvoje, při respektu k ochraně 
historického dědictví a hmotné kultury Prahy. 

 ‣ respektování Památkové rezervace hl. m. Prahy jako součást světového 
kulturního dědictví včetně z toho vyplývajících závazků
 ‣ naplňování pravidel vyplývajících z mezinárodních úmluv a závazků, zákona 
o státní památkové péči a příslušných vyhlášek platných na území  
hl. m. Prahy |viz Péče o památky; str. 2:54|
 ․ zakotvení pravidel přístupu k ochraně kulturního dědictví v koncepčních 
a metodických dokumentech (kontextuální vnímání architektonického 
dědictví, vědomí různorodosti území a nutné diferenciace hodnot 
a jejich ochrany, jeho obecně kulturní význam, neoddělitelnost od 
aktivit, podporovaných v jejich tradiční podobě, tak i takových, 
které odráží současný život města, které však vyžaduje koordinaci 
všech se zřetelem na charakter, potenciál a obyvatelnost místa) 
|viz Kontinuita rozhodování; str. 3:25| |viz Péče o památky; str. 2:54|
 ․ zvyšování požadavků na zachování historických či esteticky kvalitních 
a významných budov, které jsou nositelem kulturního a duchovního dědictví 
 ․ zvyšování požadavků na funkční a estetickou kvalitu staveb nahrazujících 
starší budovy a uplatňování odpovídajících požadavků na architektonickou 
kvalitu staveb nových
 ․ vytvoření nástrojů pro využití historicky významných budov pro obyvatele 
i návštěvníky 
 • hledání souladu nového využití památkového fondu s jeho historickým 
odkazem a dispozičním potenciálem při zachování původních hodnot 
 • důraz na ochranu historického podzemí a technických památek 
 • nabídka nových turistických cílů a rozvojových příležitostí i mimo užší 
centrum Prahy a jejich podpora v rámci Prague Tourism a orientace na 
kvalitu turismu |viz Kulturní turismus; str. 2:50| 
 • důsledné udržení památkově cenných objektů ve vlastnictví města s cílem 
zachovat přímý vliv na jejich stav a funkční využití a umožnit přístup  
pro obyvatele a návštěvníky |viz Majetková politika; str. 3:20|

1.3 B1
‥
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 • osvětové programy zvyšující povědomí občanů o ochraně památek i jako 
součásti veřejného zájmu 

Aktivně chránit vizuální ráz města

Uplatňovat principy ochrany specifických vizuálních charakteristik Prahy 
(mnohovrstevnatosti pražského panoramatu, zachovalých pohledových vztahů, 
zelených svahů a horizontů, kompozičních os utvářených především řekou 
a dalšími přírodními prvky, průhledů do krajiny apod.).

 ‣ vytvoření podmínek pro systematické sledování změn vizuálního rázu 
a panoramat města
 ‣ péče o přírodní a architektonicky hodnotné dominantní prvky i mimo 
chráněná území a historické jádro města a jejich vztah k panoramatu 
 ․ při umístění staveb a souborů uplatňování vytvořených pravidel (v rámci 
legislativně ukotvených dokumentů) pro posouzení vlivu na panorama 
města, i vlivu na své okolí (důraz na plnohodnotnou ochranu střešní krajiny 
v historickém městě, na ochranu dalších hodnotných urbanistických  
celků apod.)
 ․ v rámci koncepčních dokumentů stanovit pravidla pro výškové uspořádání 
urbánní struktury města
 • ochrana, nové zpřístupnění a péče o pražské vyhlídky i méně známá 
stanoviště a přístupy k nim

Aktivně chránit a rozvíjet krajinu jako nositele kulturního dědictví

Uplatňovat Evropskou úmluvu o krajině.

 ‣ vymezení typů krajiny na celém území města
 ‣ analýza charakteristik vymezených typů krajiny, sil a tlaků, které je mění 
a zaznamenání jejich změn
 ․ definování cílových charakteristik pro vymezené typy krajiny
 • výměna informací a spolupráce s evropskými institucemi se zřetelem na 
zvýšení účinnosti přijatých opatření 
 • podpora multioborových vzdělávacích programů v oblasti krajinné politiky, 
ochrany, správy a plánování krajiny 

1.3 B2
…

1.3 B3
…
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Veřejná prostranství města

Rozvíjet veřejná prostranství města a pečovat o ně

Posilovat a zkvalitňovat veřejná prostranství města

Posilovat vzájemné vazby při plánování architektury, infrastruktury i urbanismu 
s důrazem na vytváření funkčního a kvalitně projektovaného městského prostoru.

 ‣ zpracování hierarchizace veřejných prostranství a hledání jejich podoby, 
využití a uspořádání na základě lokálních potřeb obyvatel (s využitím metod 
zapojování veřejnosti do plánování města)
 ․ v projektech a při realizaci zvyšování estetické a pobytové hodnoty 
veřejného prostoru, vytváření „přátelských veřejných prostorů“
 ․ navrhování kvalitních a funkčních veřejných prostranství, příjemných 
k pobývání, včetně rekreačních ploch a hřišť v celé obývané ploše města, 
nejen na frekventovaných místech
 ․ stanovení kritérií pro hodnocení kvalit veřejných prostranství a jejich využití 
při tvorbě i posuzování návrhu veřejných prostranství
 ․ sledování a potřebné uspořádání objemu prací a financí pro zkvalitnění 
každodenní údržby a čistoty veřejných prostranství, komunikací a zvýšení 
bezpečnosti na nich, |viz Aktivní role města; str. 3:15|
 • důraznější sledování pobytové kvality veřejných prostranství při řešení 
dopravní a technické infrastruktury, podpora koncepčního řešení dopravy 
v klidu v lokalitách a jejich spádovém území ovlivňující řešení veřejných 
prostranství |viz Kvalita veřejných prostranství; str. 1:98|
 • zlepšování vybavenosti zejména v místech rekreačních ploch a dětských 
hřišť
 • zvýšení dohledu investičního subjektu města nad přípravou investičních 
záměrů přesahujících běžnou údržbu ve smyslu současného 
zvýšení celkové kvality prostoru (efektivní vynakládání prostředků) 
|viz Kontinuita rozhodování; str. 3:25|
 • nalezení vhodné formy pro posílení role a ukotvení postavení odborníka – 
architekta v koncepční a projekční přípravě zásahů do veřejných prostranství 
|viz Koncentrace investic; str. 3:22|

1.3 C1
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Zvyšovat fyzickou prostupnost a bezbariérovost

Posilovat vnitřní vazby a uzlová místa v síti veřejných prostranství a odstraňovat 
bariéry.

 ‣ identifikace problémů v průchodnosti a existujících bariér
 ․ zpracování koncepce prostupnosti města s návrhem opatření 
|viz Zelená infrastruktura; str. 1:78|
 ․ nastavení mechanismů pro omezení vzniku uzavřených obytných areálů 
neprostupných pro veřejnost a omezení vzniku neprostupných areálů, 
zejména v obytných čtvrtích
 • využití nástrojů ke zlepšování přístupnosti a komfortu užívání pro všechny 
skupiny obyvatel a usnadňování pěšího spojení frekventovaných lokalit
 • vytvoření koncepce venkovního a nočního osvětlení významných veřejných 
prostranství
 • vývoj a inovace prvků pražského městského mobiliáře a informačního 
systému

1.3 C2
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Kvalita života ve městě

Vyrovnávat a posilovat kvalitu života ve městě

Kultivovat a oživovat centrální část města

Zvyšovat atraktivnost centra pro jeho obyvatele, snižovat koncentraci 
a dominanci nežádoucích jevů (sociálněpatologické jevy, kriminalita, problémový 
turismus, šedá ekonomika apod.).

 ․ vytvoření bytové politiky posilující udržitelnost bydlení v centru města 
|viz Dostupné bydlení; str. 1:24|
 ․ opatření k zamezení vzniku monofunkčních zón čistě turistické nebo 
administrativní povahy i vzniku jiných objemných staveb s návaznou 
dostřednou dopravou, u stávajících zón usilování o jejich revitalizaci 
a polyfunkčnost 
 ․ nalezení způsobu regulace nežádoucího sortimentu obchodu, služeb 
a aktivit, nežádoucí reklamy a objektového smogu v centru s ohledem  
na kulturní a společenskou vyspělost a prezentovanou značku města 
 • podpora výstavby městského bydlení a obnovy bytového fondu (podpora 
transformace původně bytových domů znovu na bydlení a omezení 
transformace bytových domů v Pražské památkové rezervaci na hotelové 
a ubytovací funkce)
 • udržení tradičního sídla vysokých škol v centru města a nalezení možností 
jejich uplatňování i v dosahu centra s ohledem na jejich význam pro 
kvalitu a pestrost života i účast v rámci dalších oblastí fungování města 
|viz Potenciál vysokých škol; str. 2:69|
 • posilování klidových míst v centru, ochrana volných prostranství i ploch 
volné krajiny v docházkové vzdálenosti centra

Zvyšovat a vyrovnávat kvalitu života v centru a na okraji města

Posilovat identifikaci obyvatel s místem, podporovat specifika historických částí 
města, respektovat hodnotné urbanistické celky 20. století, zamezit průniku 
cizorodých prvků do původní zástavby někdejších venkovských sídel.

 ‣ zhodnocení potřeb a možností okrajových městských částí a jejich center 
a posilování jejich specifické atraktivity 

1.3 D1
‥

1.3 D2
‥
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 ‣ identifikování lokalit ohrožených degradací a také těch s největším 
potenciálem ke zlepšení a zpracování studií na jejich zkvalitnění 
 ‣ sledování zachovaného kulturního dědictví i v zájmovém území historického 
jádra a mimo a péče o něj
 ․ zachování a posílení charakterů zástavby jednotlivých lokalit, vytipování 
iniciačních jader a jejich specifik, propagace různorodosti lokalit jako jedné 
z kvalit Prahy 
 ․ zpracování programů pro revitalizaci městského majetku a jeho naplnění 
městotvornými aktivitami |viz Majetková politika; str. 3:20|
 • rozmístění budov veřejné správy a institucí se zřetelem na pozitivní vliv na 
okolí (komunitní příležitosti, veřejné služby, přístup k informacím, posilování 
aktivit, kultivace prostředí apod.)
 • naplňování potřeb rozvoje a údržby technické infrastruktury a veřejných 
prostranství ve všech lokalitách města, dobudování základní infrastruktury 
|viz Odolnost systémů města; str. 3:48|
 • směrování investic pro zlepšení infrastruktury, vybavenosti a dostupnosti 
veřejných služeb v souladu s rozvojem bydlení a potřebami obyvatel 
 • nalezení a realizace účinných opatření pro řešení lokalit zatížených 
některými negativními jevy (živelné parkování, skládkování, znečišťování 
odpadem apod.) 

Zvyšovat atraktivnost modernistického města 

Posilovat vědomí specifického významu a hodnoty lokalit a jejich veřejných 
prostranství pro obyvatele a posilovat identitu dané lokality.

 ‣ identifikování hodnot architektury i urbanismu založených modernistických 
celků a využívání tohoto materiálu při stanovení koncepce i umisťování 
staveb
 ‣ analýza center a míst soustředěných aktivit, jejich organizační a kvalitativní 
úpravy a časový rozvrh regenerace
 ․ nalezení vhodných aktivit a projektů zvyšující polyfunkčnost území 
a rozšiřující nabídku atraktivních cílů, umisťování občanské vybavenosti 
a pracovních příležitostí posilující městský charakter

1.3 D3
…
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 ․ vytvoření metodiky revitalizace veřejných prostranství modernistických 
sídlišť a jejich zeleně 
 • tvorba pilotních projektů a experimentálních studií úprav veřejných 
prostranství modernistického města, včetně vyhodnocení různých přístupů
 • systematická obnova a dovybavení veřejných prostorů vedoucí k větší 
rozmanitosti, zdůraznění specifik a vazeb, včetně jejich hierarchického 
rozlišení 
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Městská a příměstská krajina

Rozvíjet městskou a příměstskou krajinu 

Uplatňovat krajinářské hledisko při tvorbě města

Uplatňovat celostní řešení záměrů s dopadem na krajinu, a to i s využitím prvků 
zelené infrastruktury včetně sídelní zeleně a jejich vzájemného propojování. 

 ‣ sledování a koordinování dopadů nového rozvoje na přírodní a topografické 
souvislosti místa
 ․ respektování různorodosti, odlišnosti a lokální specifičnosti jednotlivých 
zelených ploch (hierarchizace a specifikace vymezených ploch ve spolupráci 
s veřejností)
 ․ vymezení systému městských, příměstských parků a lesů zahrnující plochy 
nezastavěné krajiny ve městě (při respektování přírodních parků) 
 ․ vymezení systému zelených svahů s ohledem na vizuální charakteristiku 
města
 • řešení systému parků a ploch nezastavěné krajiny ve vazbě na systém 
veřejných prostranství a pěších a cyklistických cest, propojování cestní sítě 
města a krajiny |viz Zelená infrastruktura; str. 1:78| 
 • zajištění odpovídajícího systému správy o nezastavěnou krajinu  
(např. správa příměstských parků)
 • zvyšování povědomí o krajině a jejím přírodním a kulturním charakteru 
osvětovou činností
 • uplatňování krajinářského přístupu u všech vodohospodářských úprav

Zakládat a revitalizovat městskou (sídelní) zeleň

Zvyšovat kvalitu městského prostředí zakládáním a revitalizací stromořadí, 
parků, parků ve volné zástavbě a dalších ploch vnitřní a vnější krajiny.

 ‣ při zpracování koncepčních materiálů hledat možnosti uplatnění zeleně, 
vyhledávání příležitostí pro zakládání nebo obnovu uličních stromořadí, 
vnitroblokové zeleně a zeleně na veřejných prostranstvích 
 ․ nalezení dohody o výsadbě dřevin v ochranných pásmech sítí, důraz na 
důslednou koordinaci technických sítí a preference jejich sdružování mimo 
jiné i za účelem ozelenění ulic 

1.3 E1
…

1.3 E2
…



1
3

1:70

E 

směr

strategický cíl

oblast

SOUDRŽNÁ A ZDRAVÁ METROPOLE

ŽIVOT VE MěSTě

MěSTSKÁ A PŘíMěSTSKÁ KRAJINA

 ․ hierarchizace a koordinace postupu při revitalizaci a systematickém 
zpřístupnění prostoru řeky a jejích přítoků včetně pramenů a studánek, 
vytvoření pravidel pro regulaci míry a způsobu využití
 ․ při obnově historických zahrad, parků a stromořadí stanovení principů 
regenerace s respektem k odborným památkářským a krajinářským postupům
 • zakládání nových a revitalizace stávajících parků a ostatních vegetačních 
ploch v místech s jejich největším deficitem při zohlednění žádoucí velikosti 
ploch zeleně na obyvatele v lokalitě
 • podpora tvorby a revitalizace poloveřejných a polosoukromých prostranství 
(komunitní zahrady, zahrádkářské kolonie, vnitrobloky, veřejná prostranství 
modernistického města)
 • podpora vzniku nezastavěných přírodních ploch mezi zástavbou a zvláště 
chráněnými územími přírody 





1:72

Praha je zdravé město  
ohleduplné k přírodě
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Praha dosáhne zdravého přírodního a urbánního prostředí, zkvalitnění podmí-
nek pro život obyvatel a zlepšení stavu přírody a krajiny. Sníží současnou eko-
logickou zátěž, především znečištění ovzduší v některých lokalitách, dosáhne 
rovnováhy mezi sídelními strukturami a krajinou tak, že se stane městem čistým, 
zdravým a harmonickým.

Opatření k naplňování tohoto strategického cíle povedou ke snížení úrovně 
znečištění ovzduší a hlukové zátěže, ke stabilizaci vodního režimu v měst-
ské i volné (příměstské) krajině, zlepšení čistoty povrchových vod a zlepšení 
mikroklimatických podmínek s pozitivním dopadem na zdraví obyvatel a stav 
ekosystémů. 

Posílí se systém zeleně, ekologická stabilita volné (příměstské) krajiny, 
vzniknou nové plochy pro krátkodobou rekreaci obyvatel, sníží se zatížení 
chráněných území.

Opatřeními cílenými na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny se 
sníží pravděpodobnost zaplavení urbanizovaných území i riziko povodní pře-
devším na drobných vodních tocích.

Zlepšení kvality životního prostředí v Praze zvýší konkurenceschopnost 
a odolnost města, na úrovni lokalit pak i hodnotu konkrétních nemovitostí 
a kvalitu života obyvatel, bude mít pozitivní vliv na rozvoj některých oborů 
podnikání i turistický ruch.

Vytvoření podmínek pro pohybovou aktivitu obyvatel ve venkovním prostředí 
přispěje k omezení zdravotních rizik současného městského životního stylu.

Klíčová slova

srážkové vody

krajina

vodní toky

zeleň

lesy

znečištění ovzduší

zelená 
infrastruktura

hluk

ZDRAVÁ  
PRAHA

půda
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Oblasti strategického cíle
Zelená infrastruktura

Ovzduší a hluk

Městské zemědělství

Venkovní aktivity

Reakce na Analytickou část Strategického plánu

Silné stránky:

Zlepšování kvality vody ve Vltavě a revitalizace břehů vodních toků mající 
pozitivní dopady na kvalitu života ve městě 

Problémy:

V některých částech města překračování imisních limitů pro prachové 
částice (PM10, PM2‚5), oxid dusičitý, benzo(a)pyren a přízemní ozon, jehož 
příčinou je především značné dopravní zatížení města

Zasažení významné části obyvatel nadlimitním hlukem, jehož hlavním 
zdrojem je automobilová doprava 

Relativně vysoký podíl zelených ploch (cca 25 % z celkové rozlohy), které 
ale nejsou rovnoměrně rozmístěny v rámci území města

Nedostatek, špatná struktura a kvalita městotvorné zeleně tam, kde 
zvyšuje urbánní charakter lokality

1.4 A

1.4 B

1.4 C

1.4 D

SS4.3

PR6.1

PR6.2

PR2.7

PR2.7

Apendix
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Apendix

Negativní ovlivnění drobných vodních toků intenzivní suburbanizací 
a nedostatečná kapacita lokálních čistíren odpadních vod pro rozvojová 
území v okrajových částech města 

Ubývání vody v krajině a zhoršování mikroklimatických podmínek kvůli 
rozsáhlým zpevněným plochám s omezeným vsakem srážek 

Reakce na územně analytické podklady:
Vysoký stupeň zornění zemědělské půdy a stále malý podíl lesů, luk 
a dalších typů přírodních ploch v některých částech města a s tím 
související absence prvků územního systému ekologické stability v těchto 
lokalitách

Hlavní indikátor
Zvýšení podílu obyvatel s pěší dostupností zeleně do 5 minut 

PR6.5

PR6.5

UAP2014

1.4.0
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Příklady indikátorů
Snížení rozlohy území s překročením imisních limitů znečištění ovzduší

Snížení celkových emisí oxidů dusíku, prachových částic PM10, PM2‚5 
z mobilních zdrojů

Snížení rozlohy území, kde noční hluk přesahuje úroveň 50 dB

Zvýšení rozlohy parkových ploch

Zvýšení rozlohy lesů

Zvýšení celkové délky revitalizovaných úseků vodních toků

Zvýšení podílu vodních ploch v Praze, které lze z hlediska kvality vody 
celosezonně využívat ke koupání

Zvýšený počet komunitních zahrad

Zvýšení počtu katastrálních území s realizovanou komplexní nebo 
jednoduchou pozemkovou úpravou

Související pražské dokumenty strategického charakteru
 Ò Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008
 Ò Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze
 Ò Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  
na území hl. m. Prahy

 Ò Operační program Praha – pól růstu ČR
 Ò Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze
 Ò Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 – Praha (do 2020)
 Ò SMART Prague 2014–2020

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9
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 Ò Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (2013–2033)
 Ò Zásady a principy tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy

Vybraní aktéři
 Ò Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, 
potravinových a přírodních zdrojů, katedra krajinné a zahradní 
architektury

 Ò Český svaz ochránců přírody
 Ò Lesy hl. m. Prahy
 Ò MHMP, Odbor ochrany prostředí
 Ò Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny
 Ò Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší
 Ò Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany vod
 Ò Národní památkový ústav
 Ò Povodí Vltavy, závod Dolní Vltava
 Ò Pražská vodohospodářská společnost
 Ò Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT
 Ò Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
 Ò Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 Ò Akademi věd ČR, Botanický ústav
 Ò Akademie věd ČR, Geologický ústav 
 Ò Akustika Praha, s. r. o.
 Ò Arnika
 Ò Ateliér ekologických modelů, s. r. o.
 Ò Český hydrometeorologický ústav 
 Ò KOKOZA
 Ò Komise Rady HMP pro změny územního plánu hl. m. Prahy
 Ò Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti životního prostředí
 Ò Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ochrany veřejného zdraví
 Ò Sdružení pro ochranu půdy
 Ò Státní zdravotní ústav
 Ò Ústav pro ekopolitiku
 Ò Výbor pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost ZHMP
 Ò Zelený kruh
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Zelená infrastruktura 

Vytvořit víceúčelový systém zelené infrastruktury 
města a metropolitního regionu

Vytvořit funkční systém zelené infrastruktury a sídelní zeleně

Vytvořit komplexní systém slučující přírodní, polopřírodní, užitkové či 
urbanistické krajinné struktury, který přispívá k  zachování biologické 
rozmanitosti, přičemž společnosti poskytuje cenově příznivé a udržitelné 
služby. Vhodný nástroj pro propojení zastavěných území s volnou krajinou 
a jeden z účinných prostředků pro zlepšování mikroklimatických podmínek 
a přizpůsobení se klimatickým změnám. K postupnému vytvoření systému 
zelené infrastruktury a jejich prvků budou klíčová opatření strategického cíle 
Život ve městě |viz Život ve městě; str. 1:55|

 ․ vypracování a přijetí koncepce zelené infrastruktury
 ․ vytvoření metodiky rozvoje systému sídelní zeleně 
 • pokračování ve výkupech pozemků do vlastnictví města s cílem propojit 
stávající plochy zeleně a zakládat nové 
 • postupné propojování prvků zelené infrastruktury volné (příměstské) 
a městské krajiny

Zajistit jednotný management péče o zeleň a přírodní území 

Zavedením integrovaného managementu péče o  zeleň zajistit jednotné 
hodnocení, třídění, péči a údržbu městské zeleně vč. posuzování investic 
a nákladů na její pořízení a údržbu. 

 ․ sjednocení zásad péče o zeleň na celém území města 
 ․ aktualizace dokumentu Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze
 • revize sortimentu stromů a keřů pro použití v současných městských 
podmínkách, zvláště pak v ulicích a zpevněných plochách, testování nových 
druhů, resp. kultivarů stromů pro takovéto podmínky

1.4 A1
‥

1.4 A2
‥
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ZELENÁ INFRASTRUKTURA 

Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny

Zastavit další degradaci a fragmentaci krajiny a omezit její nehospodárné 
zastavování s  využitím přírodních a  polopřírodních prvků zapojených do 
integrovaného systému.

 • pokračování v realizaci Zeleného pásu kolem Prahy dle schválených zásad 
a principů jeho tvorby a ve spolupráci se Středočeským krajem 
 • likvidace nepůvodních invazních rostlin na přírodních stanovištích a regulace 
jejich výsadby do krajiny 
 • postupné založení chybějících prvků územního systému ekologické stability 
(ÚSES) a zajištění funkčnosti celého tohoto systému v územním rozsahu 
daném platnými územně plánovacími dokumenty

 • výsadba mimoprodukčních lesů, zakládání trvalých travních porostů, sadů atd. 
 • vytváření a obnova krajinných prvků

Zlepšit prostupnost krajiny a její využitelnost pro rekreaci

Zlepšit prostupnost krajiny pro rozšiřování a  migraci živočišných druhů, 
umožnit pěším i cyklistům volný průchod krajinou a její větší využitelnost pro 
volnočasové venkovní aktivity.

 • iniciování a podpora komplexních pozemkových úprav v katastrálních 
územích příměstských částí a následné realizace společných zařízení 
navržených v rámci těchto úprav jako cestních sítí, zeleně, ÚSES, 
protierozních a vodohospodářských opatření atd.
 • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou 
vegetací umožňující pěší průchod krajinou a obecně zlepšení podmínek pro 
pěší a cyklisty 
 • rozšíření vybavenosti příměstských lesů a lesoparků o rekreační prvky 
a mobiliář

1.4 A3
…

1.4 A4
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Zlepšit hospodaření se srážkovými vodami 

Zajistit odvodnění urbanizovaných území města způsobem, který napodobuje 
přirozený koloběh vody, a to zejména prostřednictvím decentrálních objektů, 
které srážkové vody zadržují, vsakují, vypařují nebo čistí v blízkosti jejich 
dopadu na zemský povrch (namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do 
vodních toků) |viz Odolnost systémů města; str. 3:48|.

 ․ přijetí a naplňování koncepce hospodaření se srážkovými vodami
 ․ zpracování standardů vodohospodářských, pozemních a dopravních staveb 
na území města, v nichž budou stanoveny takové zásady, které umožní 
správně a koordinovaně aplikovat principy hospodaření se srážkovými 
vodami
 ․ provádění osvěty o principech hospodaření se srážkovými vodami pro 
občany, veřejné i soukromé subjekty

Realizovat opatření cílené na zpomalení povrchového odtoku vody 
z krajiny a protierozní ochranu

Opatřeními cílenými na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny snížit 
pravděpodobnost zaplavení urbanizovaných území při vydatných dešťových 
srážkách, omezit rychlý odtok srážkových vod do vodních toků, a tím i riziko 
povodní především na drobných vodních tocích, zvýšit dotaci podzemních vod, 
redukovat ztráty půdy její erozí.

 • obnova přirozeného vodního režimu a zlepšování přirozené retenční 
schopnosti krajiny
 • přírodě blízká řešení v krajině (zatravněné rýhy a průlehy, zasakovací pásy, 
remízky, mokřady, doprovodná vegetace polních komunikací, cyklostezek aj.)
 • v koordinaci se systémem odvodnění případně i stavebně-technická řešení 
(retenční nádrže, vsakovací zařízení aj.)
 • organizační opatření hospodaření na zemědělských pozemcích (střídání 
plodin, vhodná volba plodin s ohledem na sklonitost pozemků, orba a výsev 
po vrstevnici atd.)

1.4 A5
‥

1.4 A6
‥



1
4

1:81

A

směr

strategický cíl

oblast

SOUDRŽNÁ A ZDRAVÁ METROPOLE

ZDRAVé MěSTO

ZELENÁ INFRASTRUKTURA 

Pokračovat v integrované revitalizaci údolních niv, vodních toků a ploch 

Snížit riziko povodní na drobných vodních tocích, zajistit bezpečnost vodních děl 
jak za běžného provozu, tak i při povodňových stavech, posílit vodohospodářskou, 
biologickou, krajinářskou i rekreační funkci vodních toků a ploch.

 ‣ vytipování vhodných území pro komplexní revitalizaci vodních ekosystémů 
|viz Městská a příměstská krajina; str. 1:69|
 • opravy, rekonstrukce a odbahnění rybníků a vodních nádrží, doplnění 
chybějících břehových porostů, úprava okolí v souladu s jejich víceúčelovou 
rolí, zajištění jejich dlouhodobého managementu atd. 
 • obnova přirozených koryt a údolních niv, funkcí vodních toků (potoků) 
v přírodních lokalitách i městské krajině, obnova a údržba břehových 
porostů, zvýšení prostupnosti a přístupnosti břehů s využitím zpracované 
Koncepce pražských břehů, obnova studánek atd. 

1.4 A7
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Ovzduší a hluk

Zlepšovat kvalitu ovzduší a snižovat  
hlukovou zátěž

Realizovat technická a organizační opatření ke snížení hluku na nejvíce 
exponovaných místech 

Přijetím účinných opatření ke snížení nadlimitní hlukové zátěže, jejímž 
zdrojem ve městě je především pozemní doprava, omezit negativní vliv hluku 
na pocit pohody, ale i na psychické i fyzické zdraví obyvatel. K postupnému 
snižování hlukové zátěže jsou klíčová opatření strategického cíle Udržitelná 
mobilita |viz Udržitelná mobilita; str. 1:87|

 ․ snižování rychlosti automobilového provozu, omezování vjezdu do 
rezidenčních území, individuální protihluková opatření (úpravy na fasádách, 
výměny oken aj.)
 ․ využívání „tichého“ asfaltu při rekonstrukcích komunikací
 • omezení hluku z provozu tramvajové dopravy (např. používání 
méně hlučných souprav, rekonstrukce tratí na trati s nižší hlukovou 
emisí v rámci komplexních úprav ulic jako veřejného prostranství 
|viz Veřejná prostranství města; str. 1:64|) 
 • instalace protihlukových stěn v souladu s Manuálem tvorby veřejných 
prostranství hl. m. Prahy, tzn. pouze podél dálnic, silnic pro motorová vozidla 
a železničních koridorů, a to v měřítku a charakteru odpovídajících prostředí, 
do kterého budou umisťovány
 • využití multifunkčních prvků zelené infrastruktury pro zmírnění hlukové 
zátěže (např. terénní valy osázené protiprašnou zelení v blízkosti zdrojů 
hluku apod.)
 • dodržovat podmínky a přijmout opatření ke snížení vlivu hluku na veřejné 
zdraví stanovené v národní Koncepci letecké dopravy pro období 2015–2020 
 

1.4 B1
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OVZDUší A HLUK

Dosáhnout plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a ekosystémů

Plněním zákonných imisních limitů na celém území hl. m. Prahy snížit jeho 
zatížení znečišťujícími látkami, které mohou mít negativními účinky na zdraví 
obyvatel a stav ekosystémů.

 • plnění Programu zlepšování kvality ovzduší, aglomerace CZ01 Praha
 • u staveb, které budou znamenat zvýšenou hlukovou a imisní zátěž pro jimi 
dotčená území, zajištění účinných kompenzačních opatření pro snížení 
negativních vlivů na zdraví obyvatel a ekosystémy
 • pokračování v pražském dotačním programu Čistá energie Praha
 • podpora zavádění alternativních nízkoemisních a bezemisních zdrojů 
elektřiny a tepla v souladu s Územní energetickou koncepcí hl. m. Prahy 
(2013–2033)
 • podpora přechodu od neekologických spalovacích zařízení (především kotlů 
na tuhá paliva) k využívání nízkoemisních tepelných zdrojů 

Snižovat prašnost v městském prostředí

Snižováním prašnosti redukovat znečišťování ovzduší mikrospopickými 
prachovými částicemi (tzv. suspendovanými částicemi), na jejichž povrch jsou 
často vázány látky s negativními účinky na lidské zdraví. 

 • pravidelné čištění veřejných prostranství a pozemních komunikací s využitím 
čisticích vozů s účinnými prachovými filtry
 • snižování emisí prachových částic ze stavební činnosti a provozu stavebních 
a dalších mechanismů
 • využití multifunkčních prvků zelené infrastruktury ke snižování prašnosti 
(stromořadí, pnoucí zeleň, terénní valy v blízkosti zdrojů prašnosti, zelené 
střechy aj.)
 • výsadba izolační zeleně s protiprašnou funkcí v místech přiblížení 
kapacitních komunikací k obytné zástavbě

1.4 B2
…

1.4 B3
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Městské zemědělství

Podporovat příměstské a městské zemědělství 

Podporovat aktivity zvyšující povědomí o hodnotě zemědělské půdy 
a půdních ekosystémů 

Podporou aktivit zvyšujících povědomí o hodnotě zemědělské půdy přispět 
k  opětovnému získání vztahu obyvatel i  organizací k  půdě jako jednomu 
z nejcennějších a v podstatě neobnovitelných přírodních zdrojů, omezit zbytečné 
zábory a nezodpovědné zásahy do zemědělské půdy. 

 ․ zařazení osvětových akcí zvyšující povědomí o hodnotě zemědělské půdy, 
půdních ekosystémů atd. do akčních plánů koncepce Environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)
 • navazování spolupráce s oborovými organizacemi na rozvoji a podpoře 
zemědělství
 • podpora farmářských trhů zaměřených na distribuci místních potravin

Vytvářet podmínky pro rozvoj příměstského a městského zemědělství 

Podporou rozvoje příměstského a městského zemědělství jako alternativy 
k  převažujícímu intenzívnímu zemědělství na velkých půdních celcích 
vytvářet podmínky pro menší, ekologické způsoby pěstování plodin či chovu 
hospodářských zvířat určených pro samozásobení či lokální zásobování zdravými 
potravinami.

 ․ začlenění rozvoje městského a příměstského zemědělství 
do nově vymezených metropolitních a příměstských parků 
|viz Život ve městě; str. 1:55|
 • podpora zakládání komunitních zahrad 
 • zachování tradic zahrádkových osad, stanovení návrhu zásad, cílů 
a principů jejich dalšího vývoje (aktualizace a přijetí návrhu Generelu 
zahrádkových osad v Praze, začlenění zahrádkových osad do systému 
ploch koncepce zelené infrastruktury, zahrnutí problematiky zahrádkových 
osad do ekologických výukových programů v rámci EVVO atd.) 
|viz Život ve městě; str. 1:55|

1.4 C1
‥
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Venkovní aktivity 

Podporovat venkovní volnočasové aktivity obyvatel

Vytvářet vhodné podmínky pro fyzické aktivity obyvatel ve venkovním 
prostředí

Vytvářením podmínek pro pohybovou aktivitu obyvatel ve venkovním prostředí 
přispívat k omezení zdravotních rizik současného městského životního stylu. 
Naplňování této strategie bude probíhat z velké míry prostřednictvím opatření 
strategického cíle Život ve městě |viz Život ve městě; str. 1:55|

 • zpřístupnění rekreačních tras s prvky rozvíjející fyzické dovednosti 
 • založení areálu zaměřeného na přírodně poznávací a pohybově vzdělávací 
aktivity
 • rozšíření nabídky sportovně-rekreačních areálů v přírodním prostředí

1.4 D1
…
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Praha bude směřovat k udržitelné mobilitě – k zajištění pohybu osob a zboží, 
který je dlouhodobě přijatelný z hlediska sociálního, ekonomického a dopadů 
na životní prostředí. Na území města a také v okolním regionu se postupně 
dosáhne lepšího souladu dopravy s kvalitou životního prostředí a veřejných 
prostranství. Dopravní dostupnost cílů bude výrazně orientována na ekologicky 
šetrnější způsoby dopravy a pohybu (mobility) – na veřejnou dopravu (přede-
vším kolejovou) a také na chůzi a užívání jízdních kol, které jsou zároveň i zdra-
vou fyzickou aktivitou. Cílem je zvýšit podíl veřejné, pěší a cyklistické dopravy 
nad 70 %. Zlepší se atraktivita využívání těchto způsobů mobility, které budou 
výhodnou a oblíbenou alternativou individuální automobilové dopravy (IAD) 
a dojde ke snížení negativních vlivů z dopravy, zvýšení bezpečnosti a energetické 
účinnosti. V silniční dopravě se uplatní kombinace regulačních a investičních 
opatření směřujících ke snižování negativních dopadů automobilové dopravy 
na hustě obydlená území města. 

Naplňování tohoto cíle podpoří hodnoty města a místa tak, že pro obyvatele 
města bude přitažlivé žít ve svém městě a užívat jeho veřejných prostranství. 
Vyvážené uplatnění jednotlivých druhů dopravy a pohybu v souladu s principy 
udržitelné mobility přinese spolehlivější, rychlejší a příjemnější cestování 
lidí a lepší prostředí, což bude příznivé především pro obyvatele a návštěv-
níky města s pozitivním vlivem na atraktivitu města obecně. Vyšší energetická 
účinnost v dopravě bude mít pozitivní ekonomický dopad a uplatňování elek-
tromobility a jiných efektivních alternativních pohonů přispěje ke snižování 
závislosti na ropě a zemním plynu. 

Klíčová slova

veřejná doprava

elektromobilita

parkování

bike/car sharing

chůze a užívání  
jízdních kol

city logistika

příměstská 
železnice

PRAŽSKÁ 
MOBILITA

automobilová 
doprava
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Oblasti strategického cíle 
Preferování veřejné dopravy 

Rozvoj kolejové dopravy 

Kvalita veřejných prostranství 

Nová propojení 

Elektromobilita 

Reakce na Analytickou část Strategického plánu 

Problémy: 

Doprava a dopravní stavby zásadně ovlivňují podobu a atraktivitu 
veřejných prostranství, kvalitu životního prostředí a rozpočet města (cca 
35 % všech výdajů a 1/2 kapitálových výdajů). 

Negativní dopady na životní prostředí a veřejná prostranství způsobuje 
zejména automobilová doprava (zejména hluk, suspendované částice, 
oxidy dusíku, aromatické uhlovodíky a zábor území). 

V pražské aglomeraci existují dva částečně se překrývající integrované 
dopravní systémy PID a SID, což vede k neefektivitě vynakládaných 
prostředků na veřejnou službu a nevyužití synergického potenciálu. 

Překážkou pro vyšší využívání veřejné dopravy (zejména při cestách 
z regionu) je také nedostatečné tempo realizace systému P+R. 

Chybí pokročilejší organizace zásobování města.

1.5 A

1.5 B

1.5 C

1.5 D

1.5 E

PR2.4

PR6.1‚2

PR8.3

PR2.3

PR2.3

Apendix
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Apendix

Potenciály: 

V Praze a jejím okolí funguje kvalitní systém veřejné dopravy – v Praze je 
43 % cest vykonáno veřejnou dopravou, 33 % automobilovou dopravou, 
23 % pěšky a 1 % na kole. 

Hlavní indikátor 
Zvýšení podílu veřejné, pěší a cyklistické dopravy na dělbě přepravní 
práce

Příklady indikátorů 
Zvýšení počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou 
na území Prahy 

Zvýšení podílu kapitálových výdajů v rámci kapitoly Doprava rozpočtu  
hl. m. Prahy určených pro rozvojové akce veřejné, pěší a cyklistické 
dopravy (vůči ostatním druhům dopravy) 

Zvýšení kapacity systému P+R v Praze a v okolním regionu 

Zvýšení podílu kolejové veřejné dopravy (metro, tramvaje, železnice) 
na počtu přepravených cestujících integrovanou veřejnou dopravou na 
území Prahy 

Zvýšení průměrné cestovní rychlosti tramvají a autobusů na území Prahy 

Zvýšení počtu přepravených cestujících integrovanou železniční dopravou 
na území Prahy 

P2.1

1.5.0

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6
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Snížení počtu vozidel na centrálním kordonu

Počet elektrobusů v provozu veřejné dopravy – případně také počet 
registrovaných elektromobilů a počet elektrokol systému bike 
sharing (poznámka: typy sledovaných vozidel budou upřesňovány 
na základě výsledků prověřování možností uplatnit elektromobilitu 
|viz Elektromobilita; str. 1:100|, v budoucnu i jiných efektivních 
alternativních pohonů) 

Související pražské dokumenty strategického charakteru 
 Ò Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 
 Ò Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 
 Ò Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. 
Praze 

 Ò Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. 
Praze do roku 2020 

 Ò Koncepce rozvoje zón placeného stání v podmínkách hl. m. Prahy 
 Ò Novelizace koncepce přestavby železničního uzlu Praha 
 Ò Operační program Praha – pól růstu ČR 
 Ò Plán udržitelné mobility Prahy a okolí 
 Ò Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace CZ01 – Praha  
(do 2020) 

 Ò SMART Prague 2014–2020 
 Ò Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy 
 Ò Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy 

1.5.7

1.5.8
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Zapojení klíčoví aktéři 
 Ò Atelier ALEJ 
 Ò Atelier DUA 
 Ò AURS 
 Ò Auto Mat 
 Ò Centrum dopravního výzkumu 
 Ò ČVUT, Fakulta dopravní 
 Ò Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. 
 Ò Chodci sobě 
 Ò MHMP, Odbor ochrany prostředí 
 Ò MHMP, Odbor rozpočtu 
 Ò MHMP, Odbor rozvoje a financování dopravy 
 Ò Ministerstvo životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší 
 Ò Nadace Partnerství 
 Ò Národní památkový ústav 
 Ò NDCON 
 Ò Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 
 Ò Technická správa komunikací hlavního města Prahy,  
Ústav dopravního inženýrství 

Další klíčoví aktéři
 Ò MHMP, Odbor dopravněsprávních činností 
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Preferování veřejné dopravy 

Zatraktivňovat veřejnou dopravu a uplatňovat 
regulaci a řízení provozu automobilové dopravy 

Koncepčně podporovat udržitelnou mobilitu 

Vypracovat potřebné podklady a dokumenty zajišťující koncepční rámec pro 
uplatňování principů udržitelné mobility, propagovat a  vytvářet aplikace 
podporující užívání veřejné a nemotorové dopravy.

 ‣ přehodnocení rozsahu a parametrů komunikačního systému uvnitř 
Pražského okruhu (resp. silničního okruhu kolem Prahy – SOKP) s ohledem 
na udržitelný rozvoj a rozpočet města při respektování prioritní důležitosti 
dostavby Pražského okruhu a potřebnosti dokončení Městského okruhu 
(pozn.: realizace Pražského okruhu je předmětem strategického cíle 
|viz Zahraniční dostupnost; str. 2:22|) 
 ‣ zpracování studie proveditelnosti systému city logistiky v Praze (tj. systému 
lepší organizace zásobování města sledujícího snížení negativních dopadů 
nákladní dopravy na město) obsahující i prověření možnosti optimálního 
zapojení železniční nákladní dopravy do systému (případně i lodní nákladní 
dopravy) 
 ‣ vytvoření městské koncepce využívání a rozvoje vodní dopravy na Vltavě 
jako podkladu města pro proces rozhodování o strategických stavbách (např. 
plavební komory) nebo o způsobech využití toku 
 ‣ vypracování a přijetí plánu udržitelné mobility pro Prahu s přesahem do 
okolního regionu 
 • vytvoření podmínek pro vznik multimodální aplikace k plánování cesty 
různými způsoby dopravy (veřejnou dopravou, autem, na kole, pěšky), včetně 
možnosti odbavení a placení za služby 
 • systémová propagace užívání veřejné a nemotorové dopravy 

1.5 A1
‥
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PREFEROVÁNí VEŘEJNé DOPRAVy 

Vytvořit jednotný metropolitní integrovaný systém a optimalizovat  
jeho provoz

Odstranit částečný překryv dvou současných integrovaných dopravních systémů 
PID a SID, čímž dojde ke zvýšení efektivity přepravy, zpřehlednit a zatraktivnit 
systém pro uživatele i z důvodu zvýšení zájmu o jeho užívání. 

 ․ vytvoření společného organizátora integrovaného dopravního systému Prahy 
a Středočeského kraje 
 ․ atraktivní jízdné veřejné dopravy 
 ․ sjednocení a zjednodušení tarifů 
 ․ atraktivní intervaly veřejné dopravy (odpovídající míře využití spojů 
a standardům kvality) 
 • zatraktivnění informačních a odbavovacích systémů a propojení jízdních 
řádů a zefektivnění provozu 

Realizovat opatření pro preferenci tramvají a autobusů 

Zvyšovat rychlost, spolehlivost a plynulost povrchové veřejné dopravy tak, aby 
byl i nadále podporován zájem o užívání veřejné dopravy.

 ․ iniciace opatření pro preferenci veřejné dopravy v legislativě (např. přednost 
v jízdě, zvýhodnění kolejové dopravy při hlukovém posouzení) 
 • úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro 
preferenci autobusů (s využitím systému aktivní detekce) 
 • realizace podélných zábran pro oddělení tramvajové dopravy od 
automobilového provozu 
 • realizace vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy 
 • úpravy křižovatek za účelem preference tramvají a autobusů 
 • úpravy v prostoru zastávek tramvají a autobusů k rychlejšímu 
a bezpečnějšímu nástupu a výstupu (zastávkové mysy, vídeňské zastávky, 
časové ostrůvky, zvýšení nástupních hran atd.)

1.5 A2
…

1.5 A3
…
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PREFEROVÁNí VEŘEJNé DOPRAVy 

Zvyšovat komfort užívání veřejné dopravy 

Zvyšovat komfort užívání veřejné dopravy, čímž bude i nadále podporován 
zájem o toto užívání. 

 • omezení sociálněpatologických jevů ve veřejné dopravě (kriminalita, 
vandalství, neplatiči, bezdomovci, nepořádek, zápach apod.) 
 • zlepšení přístupnosti veřejné dopravy, např. realizací bezbariérových přístupů 
do stanic a k zastávkám a zvyšováním podílu nízkopodlažních vozidel 
 • kvalitnější přestupní vazby (technická řešení zlepšující přestup, minimalizace 
časových ztrát při přestupech) 
 • lepší informovanost cestujících (např. aktuální informace o provozu a jeho 
změnách) 
 • rozšiřování možností odbavovacího systému (např. využití bezkontaktních 
plateb) 
 • postupné zvyšování podílu vozů s klimatizací 
 • zlepšení dostupnosti WIFI a telefonního signálu v prostředcích veřejné 
dopravy 

Urychlit rozvoj systémů P+R, K+R a B+R, procesně podporovat realizaci 
i v okolním regionu 

Rozvíjet systémy podporující kombinaci veřejné dopravy s IAD (systémy P+R, 
K+R) nebo s jízdním kolem (systém B+R), čímž bude i nadále podporován zájem 
o užívání veřejné dopravy a jízdních kol.

 ‣ nalezení modelu výstavby parkovišť P+R s kombinací veřejného 
a soukromého kapitálu
 • urychlení přípravy a výstavby nových záchytných parkovišť systému P+R 
(s doplňkovou službou úschovy jízdních kol systému B+R) – zejména u stanic 
metra, případně u vhodných stanic a zastávek železniční dopravy „Eska“, 
vyhledávání dalších vhodných lokalit, a to nově např. i u vhodných zastávek 
tramvají a autobusů 
 • vyhledání a realizace dalších vhodných míst pro systémy B+R (včetně 
umístění na železničních stanicích) a K+R
 • spolupráce se Středočeským krajem na přípravě rozvoje systémů P+R, K+R, 
B+R v okolním regionu 

1.5 A4
‥

1.5 A5
‥
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PREFEROVÁNí VEŘEJNé DOPRAVy 

Regulovat a řídit provoz automobilové dopravy 

Dosáhnout nižší míry zatížení území automobilovou dopravou, která je 
v současnosti klíčovým poškozovatelem prostředí města. 

 ‣ prověření možností zavedení mýtného systému ve vztahu k dalším 
uplatňovaným regulačním opatřením 
 ‣ prověření možností zavedení nízkoemisní zóny za účelem snížení emisí 
exhalací z dopravy v centrální oblasti města 
 ․ iniciace legislativní změny, aby bylo možné v České republice zavádět  
plošné mýto
 ․ iniciace zrušení zpoplatnění Pražského okruhu a počátečních úseků dálnic 
pro odvedení automobilové dopravy z místní komunikační sítě 
 • nezvyšování parkovací kapacity formou veřejných hromadných garáží na 
území Pražské památkové rezervace (podle podmínek v konkrétní lokalitě 
přesouvat stávající kapacity z ulic do garáží) a v případě privátních investic 
usilování o minimalizaci nových parkovacích kapacit 
 • usilování o vyšší využití nákladní lodní dopravy pro stavby (jako alternativa 
k automobilové dopravě pro přepravu materiálu) 
 • vytvoření podmínek pro zavedení systémů sdílených dopravních prostředků 
(bike sharing, car sharing) 
 • podpora výstavby kvalitních parkovacích objektů na sídlištích jako součásti 
komplexní revitalizace s cílem zmírnit deficity parkovacích stání a částečně 
uvolnit veřejná prostranství 
 • větší uplatnění inteligentních telematických systémů (ITS) v řízení provozu 
 • úpravy komunikací, křižovatek a zlepšení organizace dopravy směřující 
ke zvýšení plynulosti provozu a zlepšení ovzduší v lokalitách, kde dochází 
k nárůstu znečištění ovzduší vlivem častých kongescí, přičemž úpravami 
nesmí dojít k neúměrnému zvýšení atraktivity pro průjezd nebo ke konfliktu 
s preferencí ekologicky příznivějších druhů doprav 
 • rozšíření a optimalizace zón placeného stání s využitím ITS a s cílem 
snížit počet vozidel vjíždějících do regulované oblasti včetně dynamického 
navádění vozidel na volné parkovací kapacity 
 • postupné zklidňování dopravy v rezidenčních oblastech zejména 
prostřednictvím zřizování zón 30 

1.5 A6
‥
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Rozvoj kolejové dopravy 

Rozvíjet a optimalizovat páteřní síť kolejové 
dopravy (metro, železnice, tramvaje) 

Rozvíjet síť metra 

Rozvíjet v současnosti nejrychlejší, nejspolehlivější a ekologicky vhodný druh 
veřejné dopravy do území, kde je takto kapacitní veřejná doprava žádoucí, a to 
pro zvyšování zájmu o užívání veřejné dopravy. 

 ‣ prověřování možností dalšího rozvoje linky metra D 
 ‣ prověřování možností výstavby druhých vestibulů stanic metra  
(např. stanice Staroměstská)
 • příprava a následná realizace prvního úseku linky metra D do jižního sektoru 
města 

Rozvíjet síť tramvajových tratí 

Rozvíjet tradičně oblíbený druh kolejové veřejné dopravy pro zvyšování zájmu 
o užívání veřejné dopravy. 

 ‣ prověřování možností rozvoje tramvajových tratí do regionu 
 • příprava a následná realizace tramvajových tratí zejména v úsecích 
s intenzivní autobusovou dopravou a pro vytvoření tangenciálních spojení  
ve městě 

1.5 B1
‥

1.5 B2
‥
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ROZVOJ KOLEJOVé DOPRAVy 

Spolupracovat na zlepšování spolehlivosti a kvality obslužnosti města 
železniční dopravou („Eskem“) 

Spolupracovat s MD ČR a vlastníkem železniční infrastruktury (nyní SŽDC) 
při zvyšování spolehlivosti a zlepšování kvality obslužnosti města železniční 
dopravou („Eskem“) pro zvyšování zájmu o užívání veřejné dopravy. 

 • spolupráce na přípravě a následné realizaci řešení kapacitně problémových 
úseků železničního uzlu Praha s dlouhodobým cílem oddělení dálkové 
a příměstské železniční dopravy 
 • spolupráce na přípravě a následné realizaci nových železničních zastávek  
na území Prahy 
 • řešení nedostatečné kapacity železničního uzlu Praha – optimalizace 
směřující k průjezdnému modelu železnice skrz centrum města ve výhledu 

1.5 B3
…
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Kvalita veřejných 
prostranství

Sledovat vyšší kvalitu veřejných prostranství 
při návrhu dopravních řešení 

Zařadit vyšší kvalitu veřejných prostranství mezi důležitá kritéria při 
posuzování návrhů dopravních řešení 

Významněji uplatňovat kritéria vyšší kvality veřejných prostranství při posuzování 
návrhů dopravních řešení, čímž lze dospět k řešením ohleduplnějším k prostředí 
města a příjemnějším pro pobyt lidí |viz Veřejná prostranství města; str. 1:64|. 

 • respektování koncepčních dokumentů pro tvorbu veřejných prostranství 
(nyní Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy) při návrhu 
a posuzování dopravních řešení 

Revitalizovat významné městské třídy s cílem zkvalitnit veřejná 
prostranství 

Revitalizovat významné městské třídy, čímž lze v těchto důležitých městských 
veřejných prostranstvích a v přilehlé zástavbě dosáhnout lepších podmínek 
pro pobyt lidí. 

 ‣ zpracování návrhu a realizace humanizace severojižní magistrály 
 ‣ zpracování koncepčních studií při záměrech na rekonstrukci významných 
městských tříd 

1.5 C1
‥

1.5 C2
‥
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Nová propojení 

Zvýšit prostupnost a propojenost území, zejména 
pro chůzi a pro používání jízdních kol 

Vytvořit nové bezbariérové a bezpečné trasy a prostory pro chůzi a pro 
používání jízdních kol 

Vytvořit novou nabídku tras a prostorů pro chůzi a používání jízdních kol, čímž 
bude i nadále podporován zájem o uvedené způsoby pohybu (mobility). 

 • zavedení atraktivního informačního systému pro pohyb chodců po městě 
i s ohledem na turistických ruch 
 • příprava a realizace nových cyklistických tras (na cyklostezkách i mimo 
ně) s důrazem na jejich bezpečnost a atraktivitu, s vazbou na síť ve 
Středočeském kraji 
 • optimalizace podoby a stavu dálkových cyklistických tras 
 • umisťování cyklostojanů na veřejných prostranstvích a ve veřejných 
budovách (úřady, školy atd.) a propagace vytváření podmínek pro bezpečné 
odstavování kol v soukromých objektech 
 • bezbariérová řešení (v širším slova smyslu jako řešení směřující  
k dobré prostupnosti) vybraných problémových míst a úseků pěších 
i cyklistických tras 
 • řešení rizikových míst pro chodce a cyklisty z hlediska bezpečnosti silničního 
provozu 

Připravit a realizovat chybějící propojení 

Doplnit chybějící důležitá propojení, čímž bude sledováno vytvoření nabídky 
vhodnějších tras pro pohyb po městě. 

 • příprava a realizace chybějících mostů a lávek přes přírodní i umělé bariéry 
 • příprava a realizace chybějících komunikačních propojení a obchvatů, 
včetně chybějící části Městského okruhu (v kontextu výsledku 
přehodnocení rozsahu a parametrů komunikačního systému dle opatření 
|viz Preferování veřejné dopravy; str. 1:92|) 

1.5 D1
…

1.5 D2
…
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Elektromobilita 

Rozvíjet v optimální míře elektromobilitu, 
případně i jiné efektivní alternativní pohony

Podporovat vznik dobíjecích míst pro elektromobily a širší uplatnění 
elektromobility 

Podporovat vznik dobíjecích míst pro elektromobily a  širší uplatnění 
elektromobility (v  budoucnu případně i  jiných efektivních alternativních 
pohonů), čímž bude sledováno snižování závislosti na ropě a zemním plynu, 
zvyšování energetické účinnosti a snižování znečištění ovzduší ve městě. 

 ‣ prověřování možností uplatnit elektromobilitu ve veřejné dopravě i mimo 
rámec kolejové dopravy |viz Rozvoj kolejové dopravy; str. 1:96| –  
např. elektrobusy (případně i s dobíjením během provozu) 
 ‣ prověřování možností uplatnit elektromobilitu při pravidelných cestách  
po městě realizovaných nebo objednávaných hl. m. Prahou a jejími 
organizacemi (sociální služby, svoz odpadu, služební cesty apod.) 
 ‣ prověřování možností uplatnit elektromobilitu v souvislosti s případným 
zavedením systémů sdílených dopravních prostředků (bike sharing, car 
sharing |viz Rozvoj kolejové dopravy; str. 1:96|) 
 • zřizování parkovacích míst s možností dobíjet elektromobily v rámci 
záchytných parkovišť systému P+R 
 • vybavení zařízení B+R dobíjecími stanicemi pro elektrokola 

1.5 E1
‥
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