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Kvalita života.
Široký pojem, který se těžko definuje a ještě hůře 

měří.  Pro zjišťování výše kvality života ve městěch se hle-
dají objektivně měřitelná a hodnotitelná kritéria, z nichž se pak 

sestavují žebříčky podle toho, jak dobře se v tom kterém městě žije.

Z mozaiky složené z ekonomických, politických, bezpečnostních a mnoha 
dalších parametrů se už několik let s překvapením dozvídáme, že ačkoliv má 

Praha například jeden z nejlépe hodnocených systémů veřejné dopravy na světě, 
nízkou míru nezaměstnanosti, stabilní politické i ekonomické zázemí a patří mezi 

šest nejbohatších regionů Evropy, ani náhodou se zatím nedostala do Mercer Top 50, 
nejznámějšího světového žebříčku úrovně kvality života ve městech.

Útlá publikace, kterou držíte v ruce, se nepokouší přijít na to, proč tomu tak je, ani svým 
obsahem a rozsahem konkurovat velkým výzkumům kvality života. Chce jen doplnit, co 
zpravidla z rozsáhlých výzkumů nezjistíme – názory a pohledy lidí, kteří ve zkoumaném 

městě žijí, co je těší a trápí, co by změnili, co pro změnu k lepšímu životu sami dělají, po-
kud vůbec o takovou změnu stojí. Tuto kvalitativní sondu do života v Praze jsme doplnili 

o kvantitativní analýzu dat dostupných pro hlavní města států Evropské unie a jejich 
porovnáním z nich sestavili  vlastní žebříček kvality života. Jestli Praha příští rok 

poskočí v indexech kvality života o pět nebo deset míst není až tak důležité. Téma 
kvality života by se ale mělo stát natolik diskutovaným a důležitým, aby otevřelo 

cestu  ke konkrétním změnám v oblastech, kde Praha za světem stále zaostá-
vá, tak aby se lidem v Praze skutečně žilo lépe. A to už důležité je.

Radim Knapp
Za lepší život v Praze, o. s.
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o sDRužENí 

Za lepší život v Praze je občanská iniciativa, která vytváří a podporuje aktivity 
vedoucí ke zlepšování úrovně kvality života na území hlavního města především 
v oblasti urbanismu, dopravy, služeb a kultury.

Za lepší život v Praze, o. s. spolupracuje s jednotlivci, občanskými sdruženími 
a dalšími organizacemi, jejichž vize ke zlepšování kvality života podporuje pořádá-
ním odborných a veřejných debat, návrhy konkrétních řešení, odbornými posudky, 
veřejnou a mediální podporou a nabízí tato řešení kompetentním institucím ve-
řejné správy.

aktuální projekty sdružení:

vizuvir
V červnu 2011 jsme ve spolupráci s grafiky, architekty, památkáři a odborní-
ky na reklamu vyhlásili anticenu za nejhorší zásah do vizuální a estetické logi-
ky pražských ulic. Vítězem anticeny Vizuvir 2011 se stala Praha 1 za nedůraznost 
při odstraňování dlouhodobě nelegálně instalované velkoformátové plachty na 
secesním domě na Jungmannově náměstí. Díky medializaci výsledků vyhlášení  
anticeny se podařilo aktivizovat dotčenou městskou část a během dvou měsíců 
došlo k odstranění této plachty, později pak i několika dalších nelegálních velko-
formátových instalací.
Jelikož problém zahlcenosti reklamou a estetické strádání pražských ulic se ne-
týká jen nejužšího centra, iniciovali jsme ve spolupráci s Magistrátem hl. města 
Prahy vznik Expertní skupiny primátora pro vizuální podobu města, která si dala 
za úkol navržení postupu k účinné regulaci vizuálního smogu v pražských ulicích 
s přihlédnutím ke všem historickým, estetickým i bezpečnostním okolnostem.

V současné době probíhá analýza faktického stavu pražských ulic a relevantní le-
gislativy tak, aby mohl být navržen a koordinován postup pro orgány veřejné sprá-
vy pro účinnější regulaci vizuálního smogu v hlavním městě.

Podvou.cz
Podvou.cz vznikl jako portál k podpoře chůze – toho nejpřirozenějšího a nejúspor-
nějšího pohybu, kterého je lidské tělo schopné. Informuje o výhodách, které lidem 
a městu přinášejí dobré podmínky pro pěší. hlásí se k vizi udržitelné dopravy a je-
jímu rozvoji, informuje o pěších akcích a komentovaných procházkách na území 
hlavního města a dává lidem možnost, aby sami monitorovali a posílali tipy a foto-
grafie z míst, která potřebují zlepšit, ať už jde o rozbité chodníky, chybějící přecho-
dy či nebezpečné překážky. symbolem projektu jsou zelené tkaničky.

Za lepší život v Praze, o. s. 
Drtinova 10, 150 00  Praha 5
www.zalepsizivotvpraze.cz

Za lepší život v Praze, o. s. 
je nezisková organizace, je-
jíž činnost je financována 
z vlastních zdrojů, grantů 
a darů fyzických a právnic-
kých osob. Pokud si myslíte, 
že má naše činnost smysl, 
budeme rádi, rozhodnete-li 
se nás podpořit. Děkujeme.

Bankovní spojení:
uniCredit bank
číslo účtu: 
2106388401/2700
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Co a JaK JsME PoRoVNÁVaLI?
Jednotlivá kritéria kvality života byla vybrána zejména na základě inspirace v Indexu kvality života časopisu Monocle1 

a v Mercerově studii kvality života. Vznikla s cílem pokusit se o kvantifikaci a porovnání měst podle toho, jak se v nich 
lidem žije, je to jeden z možných úhlů pohledu, kterými lze kvalitu života nahlížet. samotný pojem „kvalita života2 je 
mnohovýznamový – existuje mnoho odlišných pojetí a definic (více viz heřmanová, 20103). V této části sondy do kvality 
života se zabýváme kvalitou života z objektivního pohledu, snažíme se ji popsat měřitelnými ukazateli. V tomto kontex-
tu můžeme kvalitu života definovat shodně s osN jako “souhrn sociálních, ekonomických, společenských a enviromen-
tálních podmínek pro prožití dlouhého, zdravého, tvořivého života v přiměřených společenských a ekonomických pod-
mínkách.” (cit. in: Mederly, Nováček, Topercer, 2002, s. 904) . Nicméně naším cílem je upozornit na zajímavé souvislosti 
v rámci metropolí Evropské unie a rozproudit debatu o tom, jak se v porovnání s ostatními metropolemi žije v Praze, 
neklademe si nárok na akademickou objektivitu.

Konkrétní data byla získána z již dostupných statistik, především z údajů Eurostatu5 a projektu urban audit6 s podporou 
Českého statistického úřadu. Další zdroje byly použity specificky pro konkrétní kritéria. Na základě takto získaných dat 
bylo vytvořeno pořadí jednotlivých měst v každém kritériu, města tak lze přehledněji porovnávat. Nízké pořadí ukazuje 
na vyšší kvalitu života ve městě v daném kritériu. Vypočtením aritmetického průměru všech pořadí v každém kritériu 
pak vzniklo výsledné pořadí města. u některých kritérií nebyl v dostupných zdrojích uveden údaj pro všechna města, 
proto jim nebylo přiděleno pořadí. Tato hodnota se pak do výsledné hodnoty nezapočítala.

JaK sI sToJí PRaha V PoRoVNÁNí s osTaTNíMI hLaVNíMI MěsTy 
sTÁTů EVRoPsKé uNIE?

Cílem této části naší studie kvality života bylo srovnat Prahu s ostatními hlavními městy zemí Evropské unie v různých 
kritériích kvality života a pokusit se tak o objektivní náhled na život v Praze.

Indikátorů, které vypovídají o kvalitě života, je nespočet. Pro potřeby této přehledové studie vybíráme ty, které repre-
zentují různé oblasti života ve městě (sociální, ekonomická, kulturní oblast, volný čas, životní prostředí, zdravotnictví, 
školství, podnikání, média, počasí, kriminalita) a pro které existují dostupná data. Naším cílem je pokračovat ve sledo-
vání kvality života a tuto studii v dalších letech rozšiřovat a obohacovat o další zjištění, a to také na základě občanské, 
společenské, akademické a odborné debaty, kterou by mohla naše sonda do kvality života v Praze přinést.

je v praze blaze?
kvantitativní část výzkumu 
kvality života aneb 
co nám řeknou čísla?

1) MoRRIs, T.; hILL, D. Quality of life : The liveable cities index 2011. Monocle : a briefing on global affairs, business, culture & design. 2011, 45, s. 20–37. 
IssN 0966-5250. http://www.monocle.com/webprogrammes/Quality-of-Life-Index/ 

2) Quality of Living worldwide city rankings 2010 – MERCER suRVEy. Mercer [online]. 2010, [cit. 2011-11-21].
 Dostupný z WWW: <http://www.mercer.com/press-releases/quality-of-living-report-2010>
 http://www.mercer.com/qualityofliving
3) hEřMaNoVÁ, E. Kvalita života a její regionální diferenciace v Česku a v Praze: případová studie kvality života Pražanů. Praha, 2010. 252 s. Rigorózní 

práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta university Karlovy v Praze.
4) MEDERLy, P.; NoVÁČEK, P.; ToPERCER, J. (2002): Regionální aspekty kvality života v České republice. In: KoNČELíK, J.; KoPPLoVÁ, b.; PRÁZoVÁ, I. eds.: 

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii II (sborník ze stejnojmenné konference konané ve dnech 31. 10.–2. 11. 2002). 
sociologie, prognostika a správa. Média, Matfyzpress, Praha, s. 89–96, 407 s.

5) Eurostat [online]. 2011, 1. 2. 2011 [cit. 2011-11-21]. City statistics - urban audit. 
 Dostupné z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/city_urban>
6) urbanudit [online]. 2004, 2011 [cit. 2011-11-21]. urbanaudit: Data that can be accessed.
 Dostupné z WWW: <http://www.urbanaudit.org/Dataaccessed.aspx>
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Praha – 2 357

brusel (belgie) – 6 196

Lisabon (Portugalsko) – 6 246

Paříž (Francie) – 20 248

athény (řecko) – 20 467

bukurešť (Rumunsko) – 40 155

Kodaň (Dánsko) – 5 630

Madrid (Španělsko) – 5 127

sofie (bulharsko) – 2 532

Riga (Lotyšsko) – 2 394

řím (Itálie) – 1 987 

Vilnius (Litva) – 1 407

Valetta (Malta) – 1 479

Lucemburk (Lucembursko) – 1 617

Nikósie (Kypr) – 1 286

bratislava (slovensko) – 1 157

Lublaň (slovinsko) – 980

PočEt oByvatEl na km2 rozlohy7

Talin (Estonsko) – 2 647

helsinki (Finsko) – 3 008

budapešť (Maďarsko) – 3 230

Varšava (Polsko) – 3 275

berlín (Německo) – 3 798

Vídeň (Rakousko) – 3 855

stockholm (Švédsko) – 4 052

amsterdam (Nizozemsko) – 4 439

Londýn (spojené království) – 4 689

Tento ukazatel je spíše orientační, použili jsme 
ho z důvodu jeho popisnosti, tzn., že nám přibli-
žuje povahu a atmosféru života ve městě. Příliš 
vysoká hustota obyvatel má negativní dopad na 
kvalitu života ve městě – přelidnění způsobuje 
stres8, zvýšený hluk, nedostatek životního pro-
storu, nedostatek zeleně, obytných ploch, pro-
storu pro sport a rekreaci, problémy v dopravě 
apod. 

v Praze je hustota obyvatel 2 357 obyvatel na 
km2, což je osmá nejnižší hustota z 26 hlavních 
měst Evropské unie. Nejnižší hustotu obyvatel 
má slovinská Lublaň (980 obyv./km2), nejvyšší 
pak rumunská bukurešť (40 155 obyv./km2).

 

hustota obyvatel
10/11

7) Zdroj: urban audit
8) Viz například ZELoVÁ, a. Makrosociálne javy a procesy. In 

Výrost, J.; slaměník, I. (eds.). sociální psychologie = soci-
álna psychológia.
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Praha – 85,51

brusel (belgie) – 161

Lisabon (Portugalsko) – 89,41

Paříž (Francie) – 146,66

Dublin (Irsko) – 347,82

Kodaň (Dánsko) – 155,32

Madrid (Španělsko) – 36,66

sofie (bulharsko) – 26,63

Riga (Lotyšsko) – 34,89

řím (Itálie) – 69,2 

Vilnius (Litva) – 40,64

Valetta (Malta) – 18,05

Lucemburk (Lucembursko) – 52,35

Nikósie (Kypr) – 6,88

bratislava (slovensko) – 48,34

Lublaň (slovinsko) – 133,25

Talin (Estonsko) – 62,17

helsinki (Finsko) – 146,51

budapešť (Maďarsko) – 68,11

Varšava (Polsko) – 54,25

berlín (Německo) – 159,3

Vídeň (Rakousko) – 29,39

stockholm (Švédsko) – 206,81

amsterdam (Nizozemsko) – 142,99

Londýn (spojené království) – 61,89

kriminalita
12/13

PočEt zaznamEnanýCh trEstnýCh činů
na 1 000 oByvatEl9

Praha skončila na patnáctém místě z 25 hod-
nocených měst (u dvou měst nebyla data 
k dispozici) s celkovým počtem 85,51 zazna-
menaných trestných činů na 1 000 obyvatel, 
čili v druhé polovině. o Praze se říká, že je 
rájem zlodějů a že zejména v centru je třeba 
se mít na pozoru. Nejhůře však dopadl irský 
Dublin, hned za ním pak švédský stockholm. 
Na druhou stranu patnácté místo není zrovna 
lichotivým výsledkem, kriminalita v Praze je 
častým tématem stížností Pražanů i návštěv-
níků Prahy.

9) Zdroj: Eurostat
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vzdělávání, školství
14/15

PočEt vysokoškolskýCh studEntů
vE městě na 1 000 oByvatEl10

v tomto kritériu se Praha umístila na sedm-
náctém místě z 27 hodnocených měst s cel-
kovým počtem 9 985 vysokoškolských stu-
dentů a 82,9 studentů na 1 000 obyvatel, tedy 
v druhé polovině. Je pravda, že tento údaj 
velmi souvisí s velikostí města, číslo není 
přepočítáno na počet obyvatel. Nejvíce vyso-
koškolských studentů je podle dostupných 
údajů překvapivě rumunská bukurešť s 243,8 
studenty na 1 000 obyvatel, na druhém místě 
je portugalský Lisabon. Naopak nejméně stu-
dentů je v Lucemburku (8,1 na 1 000 obyva-
tel).

10) Zdroj: Eurostat

Praha – 82,9
brusel (belgie) – 77.7

Lisabon (Portugalsko) – 239,0

Paříž (Francie) – 131,4

Dublin (Irsko) – 106,9

bukurešť (Rumunsko) – 243,8

atény (řecko) – 28,9

Kodaň (Dánsko) – 117,4

Madrid (Španělsko) – 65,0

sofie (bulharsko) – 92,9

Riga (Lotyšsko) – 138,8

řím (Itálie) – 87,4 

Vilnius (Litva) – 180,9

Valetta (Malta) – 26,3

Lucemburk (Lucembursko) – 8,1

Nikósie (Kypr) – 83,8

bratislava (slovensko) – 180,3

Lublaň (slovinsko) – 65,2

Talin (Estonsko) – 103,0

helsinki (Finsko) – 112,4

budapešť (Maďarsko) – 97,3

Varšava (Polsko) – 213,3

berlín (Německo) – 39,7

Vídeň (Rakousko) – 99,2

stockholm (Švédsko) – 61,2

amsterdam (Nizozemsko) – 64,3

Londýn (spojené království) – 41,4
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Praha – 85,51

brusel (belgie) – 161

Lisabon (Portugalsko) – 89,41

Paříž (Francie) – 146,66

Dublin (Irsko) – 347,82

Kodaň (Dánsko) – 155,32

Madrid (Španělsko) – 36,66

sofie (bulharsko) – 26,63

Riga (Lotyšsko) – 34,89

řím (Itálie) – 69,2 

Vilnius (Litva) – 40,64

Valetta (Malta) –18,05

Lucemburk (Lucembursko) – 52,35

Nikósie (Kypr) – 6,88

bratislava (slovensko) – 48,34

Lublaň (slovinsko) – 133,25

Talin (Estonsko) – 62,17

helsinki (Finsko) – 146,51

budapešť (Maďarsko) – 68,11

Varšava (Polsko) – 54,25

berlín (Německo) – 159,3

Vídeň (Rakousko) – 29,39

stockholm (Švédsko) – 206,81

amsterdam (Nizozemsko) – 142,99

Londýn (spojené království) – 61,89

PočEt nEmoCničníCh lůžEk na 1 000 oByvatEl11

Počet nemocničních lůžek na 1 000 obyva-
tel je v Praze 10,97, což Praze zajistilo šes-
té místo mezi 25 městy, pro která byl tento 
údaj dostupný. Nejvíce nemocničních lůžek 
na obyvatele má hlavní město Lucemburska 
Lucemburk, následuje Lisabon. v tomto ohle-
du je tedy v Praze lékařská péče v porovnání 
s ostatními městy nadprůměrná.

lékařská péče
16/17

11) Zdroj: Eurostat
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Praha – 4,5

brusel (belgie) – 4,1

Lisabon (Portugalsko) – 7,9

Paříž (Francie) – 4,6

Dublin (Irsko) – 3,8

Kodaň (Dánsko) – 4,3

Madrid (Španělsko) – 7,4

sofie (bulharsko) – 6,2

Riga (Lotyšsko) – 4,8

řím (Itálie) – 6,4 

athény (řecko) – 7,3 

Vilnius (Litva) – 4,7

Valetta (Malta) – 8,1

Lucemburk (Lucembursko) – 3,9

Nikósie (Kypr) – 8,9

bratislava (slovensko) – 4,6

Lublaň (slovinsko) – 5

Talin (Estonsko) – 4,8

helsinki (Finsko) – 5

budapešť (Maďarsko) – 5,9

Varšava (Polsko) – 6

berlín (Německo) – 4,6

Vídeň (Rakousko) – 5,3

stockholm (Švédsko) – 5

amsterdam (Nizozemsko) – 4,4

Londýn (spojené království) – 4,4

Průměrný PočEt slunEčnýCh hodin za dEn12

Praha se v počtu slunečních dní umístila na 
dvacátém místě z 26 hodnocených měst 
s průměrem 4,5 hodin slunečního svitu za 
den. obecně známým faktem je, že sluneční 
svit má pozitivní vliv na psychiku lidí, a ovliv-
ňuje tak jejich kvalitu života13. Nejslunečněji 
je podle dostupných údajů Nikósie na Kypru, 
na druhém místě je Valetta na ostrově Malta.

sluneční svit
18/19

12) Zdroj: Eurostat
13) Viz např. MLČoCh, Z. MuDr. Zbyněk Mlčoch [online]. 

2009 [cit. 2011-11-22]. Texty.
 Dostupné z WWW: <http://www.zbynekmlcoch.cz/infor-

mace/texty/zdravi/nedostatek-slunecniho-svetla-vede-
k-depresi-a-sebevrazdam>
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tolEranCE: % žEn v zastuPitElstvu14

toto kritérium vychází z předpokladu, že po-
díl žen, zastoupených v rozhodovacích proce-
sech obecně vypovídá o toleranci, respektive 
o genderové rovnosti. V pražském zastupi-
telstvu bylo v době sběru dat 21 % žen, čímž 
se Praha řadí na dvacáté první místo mezi 26 
hodnocenými evropskými městy. Praha je 
tedy v tomto kritériu mezi městy s nejmen-
ší rovností pohlaví, což v podstatě odpovídá 
tendenci k udržování tradičních rolí muže 
a ženy, o které se v České republice mluví 
v mnoha kontextech (např. vyšší plat mužů 
na stejné pozici apod.). Nejvyšší procento žen 
v zastupitelstvu mají finské helsinky, násle-
duje bulharská sofie.

procento žen
v zastupitelstvu
20/21

Praha – 21

brusel (belgie) – 42

Lisabon (Portugalsko) – 35

Paříž (Francie) – 45

Dublin (Irsko) – 29

Kodaň (Dánsko) – 40

Madrid (Španělsko) – 47

Riga (Lotyšsko) – 17

řím (Itálie) – 10 

athény (řecko) – 38

Vilnius (Litva) – 24

Valetta (Malta) – 14

Lucemburk (Lucembursko) – 48

Nikósie (Kypr) – 21

bratislava (slovensko) – 29

Lublaň (slovinsko) – 33

Talin (Estonsko) – 33

budapešť (Maďarsko) – 18

Varšava (Polsko) – 42

berlín (Německo) – 40

Vídeň (Rakousko) – 44

stockholm (Švédsko) – 51

amsterdam (Nizozemsko) – 47

Londýn (spojené království) – 33

helsinki (Finsko) – 58

sofie (bulharsko) – 54

14) Zdroj: Eurostat
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PočEt měsíčníCh jízdEnEk,
ktEré si mohou oByvatElé

kouPit za svůj roční PříjEm16
délka doPravní sítě

 v Poměru k rozlozE města15

v délce dopravní sítě v poměru k rozloze měs-
ta se Praha umístila na sedmnáctém místě 
z 22 měst, pro které je údaj dostupný, se sítí 
městské hromadné dopravy v délce 1 023 km 
při rozloze 496 km2. Nejdelší síť v poměru 
k rozloze mají athény, nejkratší pak Lublaň.

Cena měsíčního lístku na městskou hromad-
nou dopravu je údaj, který má vypovídací 
hodnotu až pokud je dán do vztahu k příjmům 
obyvatel. V naší studii jsme nákladnost cesto-
vání městskou hromadnou dopravou vyjádřili 
počtem měsíčních jízdenek, které si mohou 
obyvatelé koupit za svůj roční příjem. Roční 
čistý příjem domácnosti v eurech na obyvate-
le (údaj pro regiony NuTs217) jsme tedy dělili 
cenou měsíčního lístku na 5–10 km v EuR.

Po takovém přepočtu se ukázala pražská 
hromadná doprava jako nejlevnější ze všech 
dvaceti měst, pro které je údaj dostupný, prů-
měrně si Pražan v době sběru dat mohl ročně 
koupit 596 měsíčních jízdenek. Největší část 
svého příjmu za hromadnou dopravu zaplatí 
v lotyšské Rize (necelých 98 měsíčních jízde-
nek).

hromadná
doprava
22/23

Praha – 206,3

Praha – 596,10

brusel (belgie) – 320,0

brusel (belgie) – 435,4

Lisabon (Portugalsko) – 944,2

Lisabon (Portugalsko) – 438,4

bukurešť (Rumunsko) – 676,1

Madrid (Španělsko) – 563,7

Madrid (Španělsko) – 473,1

Riga (Lotyšsko) – 553,8

Riga (Lotyšsko) – 98,7

řím (Itálie) – 180,1

řím (Itálie) – 382,8

athény (řecko) – 5 398,5

athény (řecko) – 472,9

Vilnius (Litva) – 247,2

Vilnius (Litva) – 279

Lucemburk (Lucembursko) – 266,0

bratislava (slovensko) – 157,5

bratislava (slovensko) – 452,3

Lublaň (slovinsko) – 97,8

Lublaň (slovinsko) – 312,9

Kodaň (Dánsko) – 479,8

Talin (Estonsko) – 497,3

budapešť (Maďarsko) – 224,1

budapešť (Maďarsko) – 213,7

Varšava (Polsko) – 363,1

Varšava (Polsko) – 285,9

Paříž (Francie) – 425,6

berlín (Německo) – 269,1

berlín (Německo) – 213,1

Vídeň (Rakousko) – 162,9

Vídeň (Rakousko) – 406,5

stockholm (Švédsko) – 5 162,2

stockholm (Švédsko) – 293,5

amsterdam (Nizozemsko) – 1 415,1

amsterdam (Nizozemsko) – 515,1

Londýn (spojené království) – 944,7

helsinki (Finsko) – 2 790,9

helsinki (Finsko) – 397,8

sofie (bulharsko) – 175,8
sofie (bulharsko) – 102,4

15) Zdroj: Eurostat
16) Zdroj: Eurostat
17) NuTs=“Nomenclature of territorial units for statistics“, 

data pro regiony jsou dostupná v aktuálnější verzi než 
data pro města
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délka CyklostEzEk v km
v Poměru k rozlozE km2 (18

v Praze je podle Eurostatu 170 km cyklos-
tezek při rozloze 496 km2, čímž se řadí na 
patnácté místo mezi 20 městy, u kterých je 
údaj k dispozici, pohybuje se tedy v pásmu 
podprůměru. Nejvíce kilometrů cyklostezek 
najdeme v helsinkách, na druhém místě je lo-
tyšská Riga. Nejkratší sít cyklostezek je v so-
fii. V kvalitativní studii respondenti uváděli, 
že v Praze je cyklostezek nedostatek, a to 
v kontextu nedostatku míst pro sport a rela-
xaci.

Praha – 0,34

brusel (belgie) – 0,73

Lisabon (Portugalsko) – 0,52

Kodaň (Dánsko) – 3,84

Madrid (Španělsko) – 0,35

sofie (bulharsko) – 0,03

Riga (Lotyšsko) – 6,83

řím (Itálie) – 0,09

Vilnius (Litva) – 0,2

Lucemburk (Lucembursko) – 1,92

bratislava (slovensko) –  0,28

Lublaň (slovinsko) – 0,48

Talin (Estonsko) – 1,11

helsinki (Finsko) – 11,02

budapešť (Maďarsko) – 0,21

Varšava (Polsko) – 0,48

berlín (Německo) – 1,55

Vídeň (Rakousko) – 2,3

stockholm (Švédsko) – 3,99

amsterdam (Nizozemsko) – 5,12

délka
cyklostezek
23/24

18) Zdroj: Eurostat
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Pořadí v žEBříčku svoBody médií vE světě19

žebříček svobody médií byl vytvořen a publi-
kován v roce 2010 nevládní organizací repor-
téři bez hranic (Reporters Without borders: 
http://fr.rsf.org/).

žebříček je založen na dotazníku, který byl 
rozeslán čtrnácti partnerským organizacím 
a 130 korespondentům ve světě, dále noviná-
řům, právníkům, výzkumníkům a aktivistům 
za lidská práva. dotazník zjišťoval kromě pří-
mých útoků na novináře a média také ostatní 
nepřímé zdroje nátlaku na svobodu tisku.

V tomto žebříčku jsou porovnávány země 
světa a pořadí je tedy převedeno i na hlavní 
města. Česká republika, tedy i Praha, skončila 
v tomto žebříčku na 23. místě, mezi zeměmi 
(městy) Evropské unie pak z 27 zemí na čtr-
náctém místě.  Nejsvobodnější média v rám-
ci Evropské unie jsou ve Finsku, Nizozemsku 
a Švédsku.

svoboda médií
26/27

Praha – 23

brusel (belgie) – 14

Lisabon (Portugalsko) – 40

Paříž (Francie) – 44

Dublin (Irsko) – 9

Kodaň (Dánsko) – 11

Madrid (Španělsko) – 39

Riga (Lotyšsko) – 30

řím (Itálie) – 49

bukurešť (Rumunsko) – 52

athény (řecko) – 70

Vilnius (Litva) – 11

Valetta (Malta) – 14

Lucemburk (Lucembursko) – 14

Nikósie (Kypr) – 45

bratislava (slovensko) – 35

Lublaň (slovinsko) – 46

Talin (Estonsko) – 9

budapešť (Maďarsko) – 23

Varšava (Polsko) – 32

berlín (Německo) – 14

Vídeň (Rakousko) – 7

stockholm (Švédsko) – 1

amsterdam (Nizozemsko) – 1

Londýn (spojené království) – 19

helsinki (Finsko) – 1

sofie (bulharsko) – 70
19)  Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Press_Freedom_In-

dex  - podle zemí
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Praha se s počtem 20,7 sedadel v kině na 1 000 
obyvatel umístila na desátém místě mezi 27 
městy, na prvním místě je Lucemburk, na 
druhém pak Paříž. Praha je tedy v tomto kri-
tériu nadprůměrná, předčila například hel-
sinky, amsterdam nebo berlín.

Podle Eurostatu bylo v Praze v době sběru dat 
55 divadel, Praha tak zaujímá deváté místo 
mezi 24 metropolemi Evropské unie s po-
čtem 4,69 divadel na 100 000 obyvatel. První 
místo zaujímá brusel, druhé Paříž. Nejméně 
divadel v přepočtu na obyvatele je v Rize. 

PočEt sEdadEl v kině 
na 1 000 oByvatEl20

kultura
28/29

PočEt sEdadEl 
v divadlE na 1 000 

oByvatEl21 

Praha – 20,7 Praha – 4,69

brusel (belgie) – 15,12

brusel (belgie) – 11,20

Lisabon (Portugalsko) – 32,5

Paříž (Francie) – 33,9 Paříž (Francie) – 7,93

Dublin (Irsko) – 24,2

Kodaň (Dánsko) – 20,9

Kodaň (Dánsko) – 7,57

Madrid (Španělsko) – 23,2

Madrid (Španělsko) – 1,80

Riga (Lotyšsko) – 6,4

Riga (Lotyšsko) – 0,81

řím (Itálie) – 19

bukurešť (Rumunsko) – 5,9

bukurešť (Rumunsko) – 1,76

athény (řecko) – 24,7

athény (řecko) – 4,39

Vilnius (Litva) – 7,2

Vilnius (Litva) – 1,08

Valetta (Malta) – 26,4

Valetta (Malta) – 3,82

Lucemburk (Lucembursko) – 41,5

Lucemburk (Lucembursko) – 7,20

Nikósie (Kypr) – 19,4

Nikósie (Kypr) – 2,81

bratislava (slovensko) – 15

bratislava (slovensko) – 5,17

Lublaň (slovinsko) – 26,8 Lublaň (slovinsko) – 7,47

Talin (Estonsko) – 8,1

Talin (Estonsko) – 1,52

budapešť (Maďarsko) – 14,4

budapešť (Maďarsko) – 1,35

Varšava (Polsko) – 18,4 Varšava (Polsko) – 2,00

berlín (Německo) – 15,9

berlín (Německo) – 1,77

Vídeň (Rakousko) – 19,5

Vídeň (Rakousko) – 7

stockholm (Švédsko) – 15,6

stockholm (Švédsko) – 5,25

amsterdam (Nizozemsko) – 15,2

amsterdam (Nizozemsko) – 6,62

Londýn (spojené království) – 15,2

Londýn (spojené království) – 1,82

helsinki (Finsko) – 16,3

helsinki (Finsko) – 1,78

sofie (bulharsko) – 14,9

sofie (bulharsko) – 2,10

20) Zdroj: Eurostat
21) Zdroj: Eurostat
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čtvErEční mEtry zElEné PloChy na osoBu22

Praha – 83

brusel (belgie) – 13

Kodaň (Dánsko) – 52

Madrid (Španělsko) – 7

sofie (bulharsko) – 169

Riga (Lotyšsko) – 16

řím (Itálie) – 15

Lucemburk (Lucembursko) – 30

bratislava (slovensko) –  228

Lublaň (slovinsko) – 8

Talin (Estonsko) – 55

helsinki (Finsko) – 146

budapešť (Maďarsko) – 43

Varšava (Polsko) – 22

berlín (Německo) – 27

Vídeň (Rakousko) – 11

stockholm (Švédsko) – 96

amsterdam (Nizozemsko) – 35

Londýn (spojené království) – 61,89

dostatek zelené plochy se opakovaně uka-
zuje jako důležitá podmínka spokojenosti se 
životem ve městě, tedy i jako významné kri-
térium kvality života. V Praze připadá 83 m2 

zelené plochy na osobu, řadí se tak na páté 
místo mezi 21 hodnocenými městy. Nejvíce 
zelené plochy je v bratislavě, druhá v pořadí 
je bulharská sofie. V naší kvalitativní studii 
patřil nedostatek zeleně mezi nejpalčivější 
problémy, které respondenti zmiňovali, a to 
i přesto, že v porovnání s dalšími evropskými 
metropolemi dopadla Praha nadprůměrně 
dobře.

zelená plocha
30/31

22) Zdroj: urban audit
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ProCEnto nEzaměstnanosti23

Praha – 4

brusel (belgie) – 21

Lisabon (Portugalsko) – 7

Kodaň (Dánsko) – 5

Madrid (Španělsko) – 7

sofie (bulharsko) – 4

Riga (Lotyšsko) – 10

řím (Itálie) – 11

Lucemburk (Lucembursko) – 1

bratislava (slovensko) –  9

Lublaň (slovinsko) – 5

Talin (Estonsko) – 10

helsinki (Finsko) – 10

budapešť (Maďarsko) – 6

Varšava (Polsko) – 14

berlín (Německo) – 19

Vídeň (Rakousko) – 9

stockholm (Švédsko) – 3

amsterdam (Nizozemsko) – 7

v Praze jsou 4 % nezaměstnaných, připadá jí 
tedy třetí místo z 27 měst. Nižší nezaměstna-
nost je pouze v Lucemburku a ve stockholmu. 
Nejvíce nezaměstnaných je naopak v bruselu 
(21 %) a v berlíně (19 %). Zdá se tedy, že v Pra-
ze nepatří nezaměstnanost mezi hlavní pro-
blémy, ani v kvalitativním výzkumu se mezi 
problémy neobjevila.

procento
nezaměstnanosti
32/33

23) Zdroj: urban audit
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v porovnání s ostatními evropskými metro-
polemi se Praha nachází na 7. místě s hrubým 
domácím produktem 42 800 PPs na osobu. 
Nejvyšší hDP má Paříž, na druhém místě je 
Lucemburk. Naopak nejnižší hDP na osobu 
má Valetta.

V porovnání s ostatními evropskými metro-
polemi se Praha nachází na 7. místě s hrubým 
domácím produktem 42 800 PPs na osobu. 
Nejvyšší hDP má Paříž, na druhém místě je 
Lucemburk. Naopak nejnižší hDP na osobu 
má Valetta.

čistý roční PříjEm 
 domáCnosti v EurECh 

na oByvatElE25 
hruBý domáCí Produkt 

(hdP) na osoBu v PPs24

ekonomika
34/35

Praha – 8 226

brusel (belgie) – 16 720

Lisabon (Portugalsko) – 12 318

Paříž (Francie) – 22 768

Dublin (Irsko) – 17 569

Kodaň (Dánsko) – 18 570

Madrid (Španělsko) – 16 368

sofie (bulharsko) – 2 560

Riga (Lotyšsko) – 5 154

řím (Itálie) – 17 610

Vilnius (Litva) – 4 854

bratislava (slovensko) –  8 685

Lublaň (slovinsko) – 10 324

helsinki (Finsko) – 17 026

budapešť (Maďarsko) – 7 010

Varšava (Polsko) – 6 348

bukurešť (Rumunsko) – 5 923

berlín (Německo) – 15 342

Vídeň (Rakousko) – 19 918

stockholm (Švédsko) – 19 750

amsterdam (Nizozemsko) – 16 793

Londýn (spojené království) – 24 647

athény (řecko) – 16 553

Praha – 42 800

brusel (belgie) – 55 000

Lisabon (Portugalsko) – 30 600

Paříž (Francie) – 75 300

Dublin (Irsko) – 53 900

bukurešť (Rumunsko) – 23 700

athény (řecko) – 31 900

Kodaň (Dánsko) – 42 600

Madrid (Španělsko) – 34 100

sofie (bulharsko) – 21 200

Riga (Lotyšsko) – 23 900

řím (Itálie) – 32 900

Vilnius (Litva) – 23 900

Valetta (Malta) – 19 400

Lucemburk (Lucembursko) – 68 500

Nikósie (Kypr) – 23 300

bratislava (slovensko) –  39 900

Lublaň (slovinsko) – 31 700

Talin (Estonsko) – 26 300

helsinki (Finsko) – 40 300

budapešť (Maďarsko) – 33 900

Varšava (Polsko) – 41 400

berlín (Německo) – 24 400

Vídeň (Rakousko) – 40 600

stockholm (Švédsko) – 41 000

amsterdam (Nizozemsko) – 49 900

Londýn (spojené království) – 49 100

24) Zdroj: Eurostat PPs= „Purchasing Power standard“ – 
standard kupní síly

25) Zdroj: Eurostat
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atraktivnost Pro Podnikání26

Praha – 25

brusel (belgie) – 8

Lisabon (Portugalsko) – 17

Paříž (Francie) – 2

Dublin (Irsko) – 20

Kodaň (Dánsko) – 24

Madrid (Španělsko) – 7

řím (Itálie) – 35

Lucemburk (Lucembursko) – 52,35

bratislava (slovensko) –  32

helsinki (Finsko) – 26

budapešť (Maďarsko) – 29

Varšava (Polsko) – 21

berlín (Německo) – 5

Vídeň (Rakousko) – 23

bukurešť (Rumunsko) – 27

athény (řecko) – 36

stockholm (Švédsko) – 13

amsterdam (Nizozemsko) – 4

Londýn (spojené království) – 1
Toto kritérium pochází z Cushman & Wake-
field’s survey, který prezentuje pořadí evrop-
ských (nejen hlavních) měst podle toho, jak 
je organizace považují za atraktivní pro své 
podnikání. Pořadí je vytvořeno na základě ně-
kolika indikátorů, které organizace posuzují, 
když se rozhodují, kde začít své podnikání 
nebo investice. mezi tyto indikátory patří na-
příklad dopravní dostupnost, snadný přístup 
k zákazníkům nebo klientům, dostupnost 
kvalitního personálu, kvalita telekomunikací 
nebo dostupnost vhodných kanceláří.

Praha se umístila na třináctém místě z 19 me-
tropolí Evropské unie, pro které jsou data do-
stupná. v původní studii bylo hodnoceno 36 
měst, Praha byla na 25. místě se sestupnou 
tendencí oproti minulým letům. To znamená, 
že atraktivita Prahy pro podnikání a investice 
stále klesá. Nejlépe hodnocený byl Londýn, 
následovala Paříž.

podnikání
36/37

26) Zdroj: European cities monitor 2011. In European ci-
ties monitor 2011 [online]. Cushman & Wakefield, 
2011 [cit. 2011-11-28]. Dostupné z WWW: <http://
www.cushwake.com/cwglobal/jsp/kcReportDetail.
jsp?Country=GLobaL&Language=EN&catId=100003&-
pId=c38200001p>
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PočEt m2 oBytné PloChy na osoBu27  

Praha – 18

brusel (belgie) – 36

bukurešť (Rumunsko) – 16

Paříž (Francie) – 35

Kodaň (Dánsko) – 44

Madrid (Španělsko) – 30

sofie (bulharsko) – 15

Riga (Lotyšsko) – 15

řím (Itálie) – 35

Vilnius (Litva) – 19

Valetta (Malta) – 41

Lucemburk (Lucembursko) – 63

bratislava (slovensko) – 20

Lublaň (slovinsko) – 26

Talin (Estonsko) – 22

helsinki (Finsko) – 34

budapešť (Maďarsko) – 21

Varšava (Polsko) – 22

berlín (Německo) – 38

Vídeň (Rakousko) – 46

stockholm (Švédsko) – 41

amsterdam (Nizozemsko) – 34

athény (řecko) – 32

v tomto kritériu se potvrzuje často zmiňova-
ná informace o tom, že lidé v Praze bydlí ve 
stále menších bytech. Průměrný počet met-
rů obytné plochy na obyvatele je 18 m2, což 
Prahu řadí na 20. místo z 23 porovnávaných 
zemí. Největší obytná plocha na osobu připa-
dá v Lucemburku (63 m2), dále pak ve Vídni 
(46 m2). Menší plochu k bydlení má sofie, Riga 
a bukurešť. Nabízí se také vztažení tohoto vý-
sledku k hustotě obyvatel, která je v Praze 
v porovnání s ostatními městy nadprůměrně 
nízká. Úroveň bydlení do značné míry vypoví-
dá o životní úrovni obyvatel a nedostatečný 
prostor k životu může být zdrojem silného 
stresu, v tomto smyslu je tedy tento výsledek 
silně relevantní v poměru ke kvalitě života.

bydlení
38/39

27) Zdroj: urban audit
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Průměrná konCEntraCE 
oxidu dusičitého (no2) v ovzduší ročně28 

Praha – 25,3

brusel (belgie) – 31,9

Lisabon (Portugalsko) – 28,9

Paříž (Francie) – 39,2

Dublin (Irsko) – 20

Kodaň (Dánsko) – 19,8

Madrid (Španělsko) – 35,3

sofie (bulharsko) – 35,4

Riga (Lotyšsko) – 20,8

řím (Itálie) – 43,8

Vilnius (Litva) – 22,5

bratislava (slovensko) –  20,8

Lublaň (slovinsko) – 29,3

Talin (Estonsko) – 10,1

helsinki (Finsko) – 19,2

budapešť (Maďarsko) – 27,3

Varšava (Polsko) – 22,9

bukurešť (Rumunsko) – 33,3

berlín (Německo) – 24,1

Vídeň (Rakousko) – 21,7

stockholm (Švédsko) – 12,5

amsterdam (Nizozemsko) – 30

Londýn (spojené království) – 37

oxid dusičitý je v plynném skupenství čer-
venohnědý, agresivní, prudce jedovatý plyn, 
vzniká ve spalovacích motorech oxidací  
vzdušného dusíku za vysokých teplot. 
V ovzduší patří k plynům, které způsobují ky-
selé deště. současně s kyslíkem a těkavými 
organickými látkami přispívá k tvorbě pří-
zemního ozonu a vzniku tzv. fotochemického 
smogu. Způsobuje záněty dýchacích cest od 
lehkých forem až po edém plic. 

Praha je v koncentraci oxidu dusičitého na 
čtrnáctém místě mezi 23 metropolemi Evrop-
ské unie, tedy mezi městy s nadprůměrným 
znečištěním, její hodnota je 25,3 µg/m3. Prv-
ní pořadí, tedy nejnižší koncentrace, připadá 
estonskému Talinu (10,1 µg/m3 ), druhé pak 
švédskému stockholmu (12,5 µg/m3). Nejhůř 
dopadl řím s koncentrací 43,8 µg/m3.

znečištění ovzduší
40/41

28) Zdroj: Eurostat
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tento údaj byl inspirován studií časopisu mo-
nocle, který vytvořil index „zasíťovanosti“ 
města, tzv. chain test, a to podle počtu ob-
chodů sítě h&m a kaváren starbucks. Pro náš 
účel jsme zvolili počet kaváren starbucks, 
který napovídá něco o tom, do jaké míry je 
město propojeno s ostatními městy pokud 
jde o způsob života, tedy do jaké míry ve měs-
tě převládají regionálně specifické zvyklosti 
nebo zvyklosti globalizované. sice jsme vy-
tvořili pořadí od nejvyššího počtu poboček, 
ale opět nezařazujeme ukazatel do celkového 
pořadí. Necháváme na čtenáři, aby zhodnotil, 
jestli zde platí přímá nebo nepřímá úměrnost, 
pokud jde o vztah ke kvalitě života. 

V Praze je podle dostupných informací 12 
poboček starbucks, tedy 1,03 pobočky na 
100 000 obyvatel. To je osmý nejvyšší počet 
kaváren mezi hodnocenými metropolemi. 
Nejvíce poboček v přepočtu na 100 000 oby-
vatel je v athénách.

další zajímavé údaje
o metropolích
evropské unie
42/43

míra gloBalizaCE – PočEt starBuCks kavárEn 
vE městě na 100 000 oByvatEl29

29) Zdroj: starbucks [online]. 2011 [cit. 2011-11-28]. sto-
re Locator. Dostupné z WWW: <http://www.starbucks.
com/store-locator>.

Praha – 1,03

brusel (belgie) – 0,4

Lisabon (Portugalsko) – 1,32

Paříž (Francie) – 1,78

Dublin (Irsko) – 5,09

bukurešť (Rumunsko) – 0,31

athény (řecko) – 5,52

Kodaň (Dánsko) – 0,6

Madrid (Španělsko) – 1,39

sofie (bulharsko) – 0,26

budapešť (Maďarsko) – 0,06

Varšava (Polsko) – 0,18

berlín (Německo) – 0,62

Vídeň (Rakousko) – 0,75

stockholm (Švédsko) – 0,13

amsterdam (Nizozemsko) – 2,03

Londýn (spojené království) – 4,04



Tento ukazatel jsme nezařadili do pořadí 
měst, protože optimální teplota je pro kaž-
dého člověka jiná a nelze tedy říct, že čím 
vyšší teplota, tím lépe nebo naopak. slouží 
tedy jako doplňkový údaj, který ukazuje na 
klimatické podmínky ve městech a jimi pod-
míněnou atmosféru a způsob života. Praha 
má v nejteplejším měsíci v roce průměrnou 
teplotu 20,4 °C, v nejchladnějším měsíci pak 
2,7°C.

PočEt oByvatElrozloha (km2)

Praha – 20,4 / 2,7

brusel (belgie) – 22,04 / 0,3

Lisabon (Portugalsko) – 22,9 / 11,7

Paříž (Francie) – 20,8 / 5,6

Dublin (Irsko) – 16 / 4,9

Kodaň (Dánsko) – 17,9 / -1,0

sofie (bulharsko) – 22,4 / -5,1

Riga (Lotyšsko) – 18,5 / -1,1

Talin (Estonsko) – 16,7 / -0,5

Lucemburk (Lucembursko) – 18,9 / 2,1

Vilnius (Litva) – 17,8 / -1,6

bratislava (slovensko) – 23,0 / -3,0

Lublaň (slovinsko) – 21,4 / 2,5

helsinki (Finsko) – 17,3 / -5,7

budapešť (Maďarsko) – 22,3 / 2,7

Varšava (Polsko) – 19,4 / 1,1

bukurešť (Rumunsko) – 22,8 / -2,6

berlín (Německo) – 19,5 / 1,6

Vídeň (Rakousko) – 20,5 / 3,3

stockholm (Švédsko) – 18,5 / -2,8

Nikósie (Kypr) – 30,6 / 10,2

řím (Itálie) – 32 / 3,1

Valetta (Malta) – 30,0 / 9,0

athény (řecko) – 28,0 / 6,0

Madrid (Španělsko) – 25,6 / 7,4

amsterdam (Nizozemsko) – 19,1 / 3,9

Londýn (spojené království) – 20,2 / 6,8

Průměrná roční tEPlota v nEjtEPlEjším 
a v nEjChladnějším měsíCi za rok30

30) Zdroj: Eurostat

Praha – 1 170 571

Praha – 496

brusel (belgie) – 999 899

brusel (belgie) – 161,4 Lisabon (Portugalsko) – 529 485

Lisabon (Portugalsko) – 84,7

Paříž (Francie) – 2 181 394

Paříž (Francie) – 105,8

Dublin (Irsko) – 471 841

Dublin (Irsko) – 114,9

bukurešť (Rumunsko) – 1 927 448

bukurešť (Rumunsko) – 238

atény (řecko) – 796 442

atény (řecko) – 427

Kodaň (Dánsko) – 501 664

Kodaň (Dánsko) – 89,1

Madrid (Španělsko) – 3 099 834

Madrid (Španělsko) – 604,6

sofie (bulharsko) – 1 138 950

sofie (bulharsko) – 451

Riga (Lotyšsko) – 735 241

Riga (Lotyšsko) – 289,6

řím (Itálie) – 2 542 003

řím (Itálie) – 1 307,7

Vilnius (Litva) – 552 800

Vilnius (Litva) – 394,4

Valetta (Malta) – 209 422

Valetta (Malta) – 50 Lucemburk (Lucembursko) – 83 226

Lucemburk (Lucembursko) – 51,1

Nikósie (Kypr) – 213 500

Nikósie (Kypr) – 156

bratislava (slovensko) – 425 155

bratislava (slovensko) – 368

Lublaň (slovinsko) – 267 563

Lublaň (slovinsko) – 273

Talin (Estonsko) – 392 306

Talin (Estonsko) – 148,2

helsinki (Finsko) – 559 046helsinki (Finsko) – 186,1

budapešť (Maďarsko) – 1 697 343

budapešť (Maďarsko) – 525,1

Varšava (Polsko) – 1 692 854

Varšava (Polsko) – 517,2

berlín (Německo) – 3 387 828

berlín (Německo) – 891,5

Vídeň (Rakousko) – 1 598 626

Vídeň (Rakousko) – 415

stockholm (Švédsko) – 761 721

stockholm (Švédsko) – 188,1

amsterdam (Nizozemsko) – 739 104

amsterdam (Nizozemsko) – 165,9

Londýn (spojené království) – 7 413 100Londýn (spojené království) – 1 572
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JaK sE žIJE V PRaZE V PoRoVNÁNí s osTaTNíMI MěsTy?

Celkové pořadí měst

Celkové pořadí jsme získali tak, že z pořadí dosažených v jednotlivých ukazatelích jsme u každého města spočítali 
průměrná pořadí. Tato průměrná pořadí se pohybovala v hodnotách od 9,12 do 17,14. Pro větší přehlednost jsme pak 
průměrná pořadí seřadili od nejnižšího k nejvyššímu a přidělili jim hodnoty od 1 do 27.

Nejnižšího průměrného pořadí (9,12), tedy nejlepšího výsledku, dosáhla podle našich ukazatelů dánská Kodaň. Na dru-
hém místě je švédský stockholm (9,47), na třetím pak finské helsinky (9,79). Poslední místo zaujala rumunská bukurešť 
s průměrným pořadím 17,14. Praha dosáhla průměrného pořadí 12,11 a umístila se tak na 9. místě, tedy nad průměrem. 
V celkovém pořadí však zanikají konkrétní informace o situaci v jednotlivých městech a uvádíme ho tedy pouze jako 
shrnující údaj. 

shRNuTí

Z dvaceti sedmi hlavních měst Evropské unie skončila v našem hodnocení Praha na devátém
místě. Na rozdíl od jiných studií kvality života (např. Mercerova studie) tedy dopadla Praha 
poměrně dobře, ovšem z celkového hodnocení nevyčteme konkrétní informace o tom, v čem 
Praha vyniká a v čem naopak má co dohánět. Jednotlivá kritéria navíc vstupují do celkového vý-
sledku se stejnou vahou (důležitostí), což nemusí odpovídat realitě. Proto doporučujeme věno-
vat pozornost zejména výsledkům v jednotlivých ukazatelích, které nabízejí pohled na kvalitu 
života v konkrétní tematické oblasti.

Praha dosáhla nejlepšího pořadí v položce týkající se nákladů obyvatel na městskou hromadnou dopravu, která je ze 
všech metropolí nejlevnější. Dále se Praha umístila velmi dobře v položce procento nezaměstnanosti, kde zaujala třetí 
místo. Další nadprůměrné hodnocení Praha získala za rozsah zelené plochy ve městě, za dostupnost lůžek v nemocni-
cích, za hDP a za přijatelnou míru přelidnění.

Přibližně průměrných výsledků Praha dosáhla v oblasti kultury (kina, divadla) a v hodnocení svobody médií.

oblasti, ve kterých Praha dopadla nejhůř, jsou prostor pro bydlení (20. pořadí z 23 měst), sluneční svit (20. pořadí z 26 
měst), procento žen v zastupitelstvu (21. pořadí z 26 měst). Problematickou oblastí je také nízký roční příjem domác-
ností, délka cyklostezek a délka sítě městské hromadné dopravy. Praha také nepatří k evropským městům, které by byly 
atraktivní pro zahájení podnikání, jeho atraktivita pro organizace stále klesá. hlavní město se také potýká s vyšší mírou 
kriminality a znečištění ovzduší.
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METoDoLoGIE

a) trEndová studiE
První fází výzkumu byla trendová studie, která mapovala globální trendy v oblasti problematiky velkých měst. analyzo-
vali jsme materiály z tematicky relevantních stránek jako trendwatching.com apod.

B) EtnografiCký výzkum
Cílem etnografického výzkumu bylo zmapovat problémy městského života „v terénu“. Jako metodu pozorování jsme 
se rozhodli pro foto-etnografii. Cílem bylo zmapovat každodenní realitu veřejného prostoru prožívanou místními 
obyvateli a detekovat tak předpokládané problémy. Respondenti, vybraní pro skupinové diskuse, měli za úkol nafotit 
problémy, které vnímají během svých běžných aktivit. Následně proběhla obsahová analýza fotografií, ze které vzešlo 
několik kategorií problémů, z nichž ty s nejvyšší frekvencí byly vybrány pro účely skupinové diskuse. Cílem bylo defi-
novat subjektivní problémy a od nich odvozené potřeby účastníků a získat do nich hlubší vhled. Proběhly 4 skupinové 
diskuse po 6 účastnících. skupiny byly strukturovány podle pohlaví (1:1), rovnoměrně dle věku (v kohortě 15–70 let), 
rovnoměrně dle profesního zařazení a podle typu zástavby (centrum, stará zástavba, nová zástavba, sídliště).

a) TRENDoVÁ sTuDIE

odstup od tradičních struktur
Nově příchozí obyvatelé měst cítí odstup od tradičních sociálních a  rodinných struktur, 
jsou vystaveni široké nabídce alternativního zboží, služeb, životních stylů a zážitků, což 
způsobuje zvyšování jejich tolerance a přizpůsobování. Existují tu dva pohledy – pohled 
zvenčí, pohled „původních“ obyvatel měst na imigranty, a pohled zevnitř, čili to, jak vidí 
život ve městě sami nově příchozí. Noví obyvatelé měst vidí potlačování tradiční kultury, 
zatímco starousedlíci mohou přistěhovalce v městském prostředí vnímat jako nedosta-
tečně asimilované.

méně vlastnit
Lidé hledají pomíjivé zážitky a pohodlí a odklánějí se od tradičního vlastnictví, které za-
hrnuje určitou míru zodpovědnosti a závazků. řešením je nevlastnit, protože pak mají 
lidé možnost vyzkoušet různé produkty, současně jsou ale osvobozeni od jejich udr-
žování a mají nižší vstupní náklady – přitom ale základní zážitek z užívání produktu je 
stejný. To vede například k úbytku aut a vyššímu využívání  MhD a rozvoji car-sharingu. 
bortí se tak nejen tradiční hmotné vazby, ale také pohled na to, jaké zboží či služba je 
znakem vyššího sociálního statusu.

Přenášení zeleně do města
Velké metropole hlásí davy, hluk, přecpané čtvrti a špatné ovzduší, a s tím je spojena 
poptávka po eco-friendly zboží a službách. Lidé si přinášejí zeleň do města prostřednic-
tvím budování malých zahrádek a využívají k jejímu rozvoji i dostupný veřejný prostor. 

technologie a sociální sítě
Technologie dnes vedou lidi k masovému setkávání s ostatními, konzumenti vedou fle-
xibilní a mobilní životy. Díky technologiím je dnes mnohem snazší najít někoho, kdo sdílí 
společné zájmy. stoupá počet lidí, pro které jsou digitální informace na samém vrcholku 
každodenního reálného světa. 

Jaké jsou 
nejnovější globální

trendy a změny
v životě velkých

měst?

je v praze blaze?
kvalitativní část výzkumu 
kvality života aneb 
co čísla neříkají…
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b) ETNoGRaFICKý VýZKuM
ZaZNaMENaNé PRobLéMy žIVoTa VE MěsTě

odpad a nepořádek
Typickým odpadem, který je ovšem tolerován, jsou nedopalky od cigaret. Přesto, že na 
přímou otázku odpovídají lidé, že jim odhazování špačků na zemi vadí, je to vnímáno 
jako přijatelná sociální norma. odhazování nedopalků je ošetřeno ve vyhlášce, ale ne-
způsobilo to žádnou zásadní změnu. Jsou odhazovány dál bez viditelných postihů a lidé 
se nad tím obvykle nepozastavují.

Další neodmyslitelným problémem spojeným se životem v Praze jsou psí exkrementy, 
ulice jsou také často znečištěné v blízkosti barů. Existuje tu také audio „nepořádek“ – 
pouliční muzikanti, hlasité projevy lidí v MhD a v nočních hodinách, hlasitá reproduko-
vaná hudba ze stánků a obchodů.

u odpadu a nepořádku, který produkují sami obyvatelé Prahy, se projevuje určitá igno-
rance – lidé vymáhají svá práva, ale nezajímají je jejich povinnosti.

holubi
Lidem vadí přemnožená populace holubů, příkladem je mrtvý holub kousek od stromov-
ky, který ležel na místě nejméně tři dny. Taková situace vyvolává odpor kolemjdoucích, 
zároveň však nikoho nenapadlo pokusit se s holubem něco udělat.

infrastruktura
Následek hyper-urbanizace je stále vyšší počet aut. Kolony a dusná atmosféra v nich 
podporující nevraživost a negativismus. stresový faktor řidiče roste spolu s tím, čím 
méně parkovacích kapacit má k dispozici.

Jaká témata
zachytili účastníci 
výzkumu na svých 

fotografiích?

kvalita vzduchu
Špatnou kvalitu vzduchu pociťují především návštěvníci z venkova či menších měst. 
V případě inverze však pociťují smog i samotní Pražáci.

nedostatek zařízení / kulturních akcí pro určité skupiny obyvatel
Zvláště senioři si stěžují na absenci kulturního vyžití. Pokud se už nějaké akce chtějí 
senioři zúčastnit, musí se konat kvůli jejich zhoršené mobilitě přímo v místě bydliště.
Lidé dále zmiňovali absenci smysluplné náplně  nočního života v okrajových částech 
města, jako třeba na Proseku, kde chybí zařízení či akce pro mladší skupiny obyvatel.

deanonymizace veřejného prostoru
Lidé si stale nezvykli na přítomnost kamer, mají pocit ztráty soukromí. Pravý a přínosný 
význam kamer ustupuje do pozadí a převládají negativní asociace. 

nedostatek veřejných prostorů pro odpočinek a relaxaci
Lidé upozorňují na nedostatek piknikových míst. Pikniková místa, kde je povoleno roz-
dělávání ohně sice existují, ale je jich málo. stejně tak mají lidé pocit, že je v centru 
nedostatek laviček a stěžují si na jejich špatný stav, který k posezení příliš nevybízí.

mobilita
Zmiňované problémy mobility se týkají cyklistů, chodců s kočárky, lidí na vozíku či s ko-
loběžkami. Cyklisty trápí nedostatek cyklostezek a míst k bezpečnému zaparkování 
a uzamknutí kol, matky s kočárky a lidi se sníženou pohyblivostí zase vysoké obrubníky 
a nájezdy, které stále na mnoha místech chybí. Koloběžky řeší ještě jeden specifický 
problém – nepatří správně totiž ani na chodník, ani na silnici.
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PRůběh sKuPINoVýCh DIsKusí
V rámci diskusí byly do hloubky rozebírány čtyři kategorie problémů, které byly vybrány na základě obsahové analýzy 
fotografií podle frekvence, v jaké ji respondenti uváděli. Tato témata byla vždy na konci diskuse hodnocena podle vý-
znamnosti, jakou jim respondenti přisuzují.

Pořadí témat bylo následující:

1. Nepořádek / 2. Zchátralé budovy / 3. Graffiti, tagy / 4. Nevyužité plochy

Vedle toho také respondenti vzájemně diskutovali spontánně uvedené problémy 
a pozitiva/výhody, které v Praze vnímají a prožívají.

1   Nepořádek

V této kategorii problému byly zahrnuty odpadky, přeplněné popelnice a kontejnery 
na tříděný odpad, jejich nedostatek, neudržovaná zeleň, okolí zastávek, apod. Největší 
variabilita se projevila ve vnímání intenzity nepořádku vzhledem k městským částem. 
Také se projevila variabilita vzhledem k délce pobytu v Praze – rodilí Pražáci versus poz-
ději přistěhovalí.

nejdiskutovanější téma byl tříděný odpad. Jako hlavní problémy uváděli respondenti 
často přeplněné kontejnery, jejich nedostatek a také absenci košů na tříděný odpad na 
ulicích. Pozitivně byly hodnoceny podzemní kontejnery. Projevila se určitá pohodlnost 
respondentů ve třídění odpadu. Jsou ochotni třídit pouze v případě, že se nemusí vzdá-
vat svého pohodlí, tzn. kontejnery musí být velmi blízko od jejich domova.

objevily se také názory na zbytečnost třídění jako takového – zde se projevil rozdíl mezi 
generacemi, mladí lidé vášnivě bránili význam třídění odpadů, zatímco někteří starší 
respondenti ho popírali a považovali za zbytečný.

Intenzivně vnímají respondenti nepořádek u popelnic způsobený jejich nedostatkem 
(např. Vršovice, budějovická). Někteří respondenti také uváděli jako problém bezdo-
movce, kteří nepořádek z popelnic vytahují a roznášejí po okolí. 

Lidé také mají rozdílné zkušenosti se službami popelářů, kteří nepořádek kolem popel-
nic v některých čtvrtích uklízejí, jinde odvezou jen to, co je v popelnicích. 

„Já si toho 
teda všímám, když to 

nemám kam dát, pokud 
to teda nechci hodit vedle… 

já si myslím, že těch kontejne-
rů není málo, hlavně je
problém v těch lidech, 
který tam přinesou tu 

velkou krabici.“

Jitka

„Já třeba 
v tomhle tu Prahu 

6 chválím, že u nás se to 
nestává… pravidelně to vy-

vážej a opravdu tam pak jede 
další četa a ta to uklízí.

Já jsem tam vyfotila, že mně 
tady chybí kontejnery na

železnej odpad.“

Martina

je v praze blaze?
analýza
skupinových diskuzí
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Převážná většina respondentů vnímá jako problém neuklizené psí exkrementy. Jako 
možné příčiny současného stavu uváděli respondenti  lidskou bezohlednost a také velký 
počet psů. Podle respondentů po svých psech neuklízejí především  starší lidé – i z dů-
vodů zhoršené pohyblivosti.

Respondenti z Prahy 1 ale jednoznačně hodnotí situaci jako zlepšující se, zelené plochy 
jsou mnohem méně znečištěné než před několika lety.

dalším problémem jsou pro většinu respondentů nedopalky od cigaret. Vnímají to jako 
těžko řešitelný problém, protože lidé nepovažují nedopalek za odpad, a proto jej odha-
zují na zem. V rozporu s tímto vnímáním ale všichni respondenti vystupovali jako uvědo-
mělí. Kuřáci i nekuřáci považovali nedopalek od cigarety za odpad a vymezovali se proti 
jejich odhazování – nikdo neřekl, že by nedopalky odhazoval (je samozřejmě otázkou, 
zda by to ve vyhraněném prostředí diskuse přiznali).

Respondenti vidí jako problém nevymáhání postihů za odhazování nedopalků, negativ-
ně také hodnotí nedostatek popelníků u odpadkových košů.

Problém nedopalků je poměrně specifický, přestože většina lidí by kousek papíru na 
ulici neodhodila, u nedopalků je to ovšem vnímáno odlišně. Zde je určitě prostor pro 
změnu tohoto vnímání.

dalším zmiňovaným problémem je neudržovaná zeleň, kde kromě zanedbávání estetic-
ké funkce zeleně může dojít zanedbáním péče i k ohrožení bezpečnosti provozu.

špína na ulicích, ve vestibulech metra, atd., je vnímána výrazně intenzivněji responden-
ty, kteří žijí v Praze kratší dobu. Projevuje se určitá lhostejnost, zvyk ze strany rodilých 
Pražáků, kteří to považují za nedílnou součást života ve velkém městě. opět zde vidíme 
výraznou diferenciaci vzhledem k městským částem – vnímání jasného rozdílu při „pře-
kročení“ hranic (čisté Vinohrady versus špinavé Vršovice).

„Obrovské
nečistoty v parcích

proto, že je tam přemíra 
psů… všude psi mohou tak,

že když tam pak přijdou děti, 
tak to pak ani pro ně není 

únosné.“

Věra

„Mně třeba 
vadí hodně nepořá-

dek po kuřácích, protože 
si myslím, že když tam ty 

koše jsou prázdný, ty nedo-
palky se tam určitě vejdou, 
jsou kovový a prostě těsně 
pod košem vidíte hromadu 

nedopalků.“

Lukáš
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2    Zchátralé budovy

se zchátralými budovami se setkávají téměř všichni respondenti, ať už jde o celkově 
zanedbané budovy či poničené fasády. Negativně je tento jev vnímán z hlediska vizuál-
ního, ale také bezpečnostního. Často také respondenti zmiňovali hledisko obrazu, který 
o Praze zchátralé budovy vytváří v očích turistů. Emotivní reakce vyvolávaly především 
chátrající budovy v centru města a budovy s určitou historickou a uměleckou hodnotou. 
Respondenti se shodovali na problémovém řešení tohoto jevu – vzhledem k soukromé-
mu vlastnictví zchátralých budov je složité donutit majitele k jejich opravě.

návrhy řešení:
; ošetřit v zákonně povinnost starat se řádně o nemovitý majetek
; Poměrné financování oprav
; odkup městem a následná oprava

3   Graffiti, tagy

Diskuse na téma graffiti byla doprovázena výrazně negativními emocemi a znechuce-
ním. Respondenti se shodovali v estetické hodnotě některých graffiti (rozlišovali graffiti 
versus tagy) a většině také nevadí graffiti umístěná na určitých místech (betonové plo-
chy – podchody, protihlukové stěny, atd.).

Velmi negativně jsou pak vnímána graffiti na fasádách obytných domů a především his-
torických budov, kdy se objevují pocity bezmoci a marnosti, poškozují-li se už jednou 
opravené fasády. 

návrhy řešení:
; Větší dohled městské policie
; okamžité odstraňování – veřejně prospěšné práce
; Více kamerových systémů
; Vysoké postihy při dopadení
; Legální plochy považovala za řešení menšina respondentů

4   Nevyužité plochy, venkovní prostory 

s problémem nevyužitých ploch se setkává podstatně méně respondentů (případně ten-
to jev nevnímají jako problém). Kromě respondentů, kteří fotografie takovýchto ploch 
zahrnuli do svých fotodeníčků, nevyvolávala diskuse výraznější emoce.

Vnímání tohoto problému je vysoce definováno lokalitou, ve které respondenti žijí a ob-
jevuje se spíše v okrajových částech města.

Negativně je vnímáno zastavování nevyužitých ploch namísto revitalizace, kdy respon-
denti kritizují přístup některých developerů.

Z hlediska možnosti řešení spojují respondenti tento jev s problémem zchátralých bu-
dov, kdy hlavní problém vidí v nedostatečné péči o soukromé vlastnictví.

DaLŠí ZMIňoVaNé PRobLéMy

Kromě výše zmiňovaných hlavních problémů metropole uváděli respondenti i řadu dal-
ších, které souvisely s místem bydliště a dalšími faktory.

; Dopravní situace
; Přístup lidí
; Znečištění
; Turismus
; Nedostatek míst pro relaxaci a sport
; Výstavba
; Městská přirozenost
; Multikulturalismus

„Já si myslím, 
že je zásadní rozdíl 

mezi těma graffitama 
a tagama, který jsou hnusný, 

já teda úplně nejsem toho 
názoru, že víc legálu by to 

zachránilo, protože spoustu to 
dělaj nejenom pro tu… dělaj 

to pro ten adrenalin“

Pavel

„No jsou 
takový pozemky, 

kde je to zarostlý pleve-
lem, ale když nevíte čí to je… 
takovejch věcí je mraky, že 

jo, většinou kolem dálnic jsou 
takový nevyužitý pozemky, 

jako myslim i v Praze…“

Tonda
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Dopravní situace

respondenti zmiňovali jako problémy spojené s dopravou v Praze kolony při cestová-
ní automobilem, který jmenovali především každodenní řidiči. spíše než rozhořčení 
a vztek však u nich převažuje smíření se současnou situací, i když přiznávají určité zlep-
šení v souvislosti s dostavěnýmí částmi městského okruhu.

v otázce parkování v Praze převládá negativní vnímání modrých zón a stížnosti na ne-
možnost zaparkovat v centru, kdy respondenti vyjadřovali velmi negativní emoce spoje-
né s konkrétními zážitky. Je to problém, který se více dotýká občasných řidičů. 

respondenti se také rozhořčeněvyjadřovali ke stavu chodníků, zvlášť negativní emoce
vyvolávaly především dlouho neopravované rozbité chodníky.

Přístup lidí

lidé ve výzkumu často zmiňovali „nelidský“ přístup revizorů a dopravních policistů 
a striktní dodržování pravidel na úkor řešení podstatnějších problémů. opět při popiso-
vání konkrétních zkušeností rozhořčeně vyjadřovali velmi negativní emoce.

Respondenti se domnívají, že díky okrádání v restauracích a taxících je obraz Prahy 
v očích cizinců poškozen.

s obrazem Prahy také souvisí i vandalismus na veřejném majetku, který respondenti 
odsuzovali jako nepochopitelný.

zákazy kouření na veřejných akcích (koncerty), ve veřejných prostorech a restauracích 
považují někteří respondenti za velmi omezující.

„Mně přijde, 
že Praha zbytečně 

pomalu řeší dopravní
situaci, že je tady zbytečně 
hodně aut, jak v centru, tak 
přes určitý lokality, že jezdí 

zbytečně moc aut, kde 
by nemuselo.“

Michaela

„Vím, že 
Praha 

je vyhlášená tím, že 
se tady, hlavně teda co

se týká turistů, ale nejenom 
jich, tak prostě se tady okrádá, 
hlavně v restauracích, taxikáři 

a tak dále, že je to známá 
věc prostě.“

Lukáš
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Znečištění

hluk a smog byly často uváděny jako negativum spojené se životem v Praze, ale respon-
denti jej nijak zvlášť nerozebírali, neboť je považovali za samozřejmost.

Dotazovaným vadí ilegální reklama ve formě nálepek, především v metru, jež pokládají 
za nevkusné jak formou, tak obsahem (např. reklamy na striptýzové bary či nevěstince). 
Problém by respondenti řešili formou legálních výlepních míst v metru.

byla cítit také únava a znechucení nad všudypřítomnou venkovní reklamou, přemí-
rou plakátů, vývěsek a billboardů, které jsou vnímány jako útok, okupování pozornosti 
a mysli.

velmi negativně byly vnímány reklamní plachty překrývající budovy či lešení historic-
kých staveb. Respondenti mají pochybnosti nad skutečným využitím výnosů z takovéto 
reklamy.

Turismus

respondenti vnímají chování cizinců jako nepatřičné, vadí jim hlasité projevy v restau-
racích či barech.  Především hlučné projevy v MhD vyvolávají velmi negativní reakce.

stejně negativně vidí i obchody se suvenýry a cetkami v centru Prahy. sortiment pova-
žují za nevkusný, navíc často nijak nesouvisí se skutečným obrazem Prahy a její historií. 
Zároveň respondentům vadí, že se vznikem těchto obchodů zanikají prodejny základní 
občanské vybavenosti, jako například potraviny či pekařství.

Dotazovaní také upozorňovali na velký počet turistů v Praze, díky němuž se stává pro 
rezidenty pohyb zvláště po historickém centru Prahy velmi obtížný. objevují se určité 
majetnické tendence, někteří respondenti projevovali rozhořčení s vysvětlením, že si 
nemohou v klidu projít „své vlastní“ město a davy turistů je obtěžují.

„Jak 
tam jsou ještě 

takový ty malinký 
plakátky, který jsou všude 
možně polepený, většinou 

na nějaký obskurní polokluby 
a neoficiální kluby a tak 

plus všecko možný prodám 
chcete zhubnout zavolejte 

a podobně, toho je taky 
poměrně dost.“

Tadeáš

„Takovýto 
překrývání problému 
reklamou mi nepřijde 

moc dobrý… dost často to 
zasahuje vizuálně to město 

a vůbec z toho ataku 
všudypřítomný reklamy 

nejsem šťastnej.“

Tomáš

„Takovýten ráz 
Malé strany a Starého 

města, některých částí, 
jak se pronikavě změnil, tím, 

že ty obchody to všechno 
ovládli cizinci a takové ty 
cetky a kýče, které třeba 

zaplavily Malou 
Stranu…“

Věra

Nedostatek míst pro relaxaci a sport

Téma zvlášť vnímané respondenty, kteří nežijí v Praze celý život. 

Citelně se upozorňovalo na nedostatek hřišť, sportovních i dětských, a na nevyužitý po-
tenciál školních hřišť, která jsou obvykle veřejnosti nepřístupná. lidi trápí nedostatek 
laviček, případně jejich špatný stav.

objevil se také názor, že lavičky s reklamní plochou jsou záměrně umísťovány na nevy-
užívané oblasti.

Dotazovaní zmínili také nespokojenost s nedostatkem a rozvojem cyklostezek. Výrazné 
negativní reakce vyvolala debata kolem cen a problémů spojených s jejich výstavbou.
V okrajových částech města chybí sportovní či kulturní vyžití a občanská vybavenost. 
V těchto oblastech si respondenti stěžují na malý počet hřišť vzhledem k počtu obyvatel. 
Ještě horší je stav v oblasti kulturního vyžití – zde lidem nezbývá než vyjet za kulturou 
až do centra města

Výstavba

Respondenti negativně hodnotili postupné ubývání zelených ploch na úkor nové výstav-
by, emotivní reakce se objevily zvláště na zastavování zelených ploch v blízkosti byd-
liště, které „tam vždycky byly“. Lidem vadí nesourodost architektur, např. solitéry typu 
žižkovská věž či zástavby proluk, jakou je například Myslbek. Je to ovšem velmi subjek-
tivně hodnocený problém, nevyvolal významnější diskusi.

Respondenti vidí rozrůstání okrajových částí města jako nerovnoměrné a nadbytečné 
a všímají si problémů spojených s nedostatečným budováním infrastruktury, která čas-
to dostatečně nenavazuje na tu stávající.

„Pak mně 
třeba vadí, že

sportoviště u škol 
nejsou veřejně přístupný, 

to je takovej projekt, myslím 
v Pardubicích, že sportoviště 
u škol jsou po určitý hodině 

přístupný veřejnosti.“

Daniel

„Mně teda osobně 
vadí, teďka nemyslim 
na okraji Prahy, tam to 

neznám, ale v centru nebo 
ještě v městských částech, 
kde je to možný, tak ničení 

zeleně další zástavbou.“

Daniel

„Vzhledem 
k tomu, že jeden z mála 
sportů, kterej ve volnym 

čase i provozuju, tak 
cyklostezky tady 

nejsou…“

Tomáš
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Městská přirozenost

anonymita.
Jako negativum ji uváděli především respondenti, kteří v Praze nežijí dlouhou dobu. 
Pociťovali ji intenzivněji v době po přestěhování do Prahy, tyto pocity však postupně 
odeznívají.

vysoké ceny.
Respondenti si uvědomují finanční náročnost žití ve velkoměstě, která je kompenzová-
na vyšší úrovní příjmů.

lidé bez domova. 
bezdomovství je vnímáno jako velký problém městského života, převládá však názor, 
že si svojí situaci zavinili vlastní vinou. objevily se dokonce návrhy na vytvoření ghetta 
a odsunutí bezdomovců z centra Prahy.
Celkově je pro většinu respondentů nejpalčivějším problémem cestování bezdomovců 
v MhD.

kriminalita. 
Méně bezpečně se cítí lidé, kteří nežijí v Praze dlouhou dobu.
Někteří starší respondenti naopak vidí oproti minulosti v otázce bezpečnosti zlepše-
ní. bezpečnostní kamery jsou vnímány jako ztráta soukromí a obtěžování, jako výhodu 
v boji proti pouliční kriminalitě ji chápe minimum respondentů. Velmi negativně jsou 
stále vnímány herny a zastavárny. 

„…když jdu 
z divadla třeba v 11 

v noci, musím kolem 
Václaváku a jsou tam prostě 
skupinky podnapilejch lidí 

nebo hlavně cizinců, tak 
se tam vůbec necejtim 

bezpečně a nepotkám tam 
policajta třeba.“

Daniel

„Je to trošku 
hnusný, ale co se mi 

tady nejvíc nelíbí a co mě 
dost dostává, jsou bezdo-

movci. …já vlezu do tramvaje 
a cejtim, že tam třeba před půl 

hodinou prostě byl, štítím se 
tam někde sednout 

a chytnout.“

Daniel

„Co sem hodně řešil, 
když jsem se přestěhoval, 

byla anonymita, přišlo 
mi všechno uspěchaný, 

neznámý, lidi moc nejevili 
jakejkoli zájem.“

honza
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Multikulturalismus  

někteří respondenti hodnotili vietnamské obchody, především jejich počet, velmi nega-
tivně. Projevuje se zde určitá míra konzervativismu, při bližším rozebrání problému se 
však ukázalo, že tento negativní postoj není zaměřen přímo proti vietnamským provo-
zovatelům, ale spíše vůči homogenitě nabídky a uspořádání prodejen. Také je negativně 
vnímán zánik původních obchodů a ubývání malých českých živnostníků.

Respondenti nevidí smysl ve vysoké koncentraci obchodů, objevovaly se proto návrhy 
na regulaci jejich počtu. oproti těmto názorům se ale naopak vymezovali respondenti, 
kteří jsou s vietnamskými obchody velmi spokojeni, zvláště díky otevírací době, která 
hraje větší roli než nabízený sortiment.

PoZITIVa a VýhoDy žIVoTa V PRaZE

 mhd
 Většina respondentů velmi pozitivně hodnotí fungování MhD v Praze, především pak provoz metra. 

Rozporuplně pak bylo hodnoceno navazující  propojení okrajových částí Prahy.

 krása města, historie
 Dotazovaní se bez rozporů shodovali na historické a estetické hodnotě města.

 možnosti kulturního a sportovního vyžití
 V celkovém hodnocení byly možnosti kulturního a sportovního vyžití zařazeny do pozitiv, při podrobnější 

diskuzi se však ukázalo, že především obyvatelé z okrajových částí Prahy vnímají nabídku těchto aktivit 
jako nedostatečnou. 

 občanská vybavenost
 Jako v případě možností kulturního a sportovního vyžití projevili respondenti nespokojenost s občanskou 

vybavenosí především v okrajových částech Prahy, překvapivě však také v historickém centru města.

 nabídka práce
 Respondenti se shodují v tom, že v Praze oproti zbytku České republiky funguje kvalitní pracovní trh.

 otevřenost vůči názorům / multikulturnost
 Tento fakt zmiňovali především respondenti, kteří se do Prahy přistěhovali v pozdějším věku. Pociťovali
 výrazný rozdíl oproti jiným menším českým městům.

aMbIVaLENTNí KaTEGoRIE – PRobLéM NEbo PoZITIVuM?

? anonymita
 Jako výhodu to uváděli respondenti žijící v Praze od narození. anonymita jim umožnuje zachování většího soukromí.

? dostatek zeleně – parky, zahrady
 Zejména rodilí Pražáci nemají pocit, že by v Praze byl nedostatek zelených ploch.

? rozkvět cyklostezek
 Především občasní cyklisté si chválí rozvoj cyklostezek v posledních letech. 

? vietnamské večerky
 Vietnamské večerky jsou přes veškeré výhrady oblíbené pro svoji dostupnost a možnost nákupu i ve večerních hodinách.

„A Vietnamci, 
Vietnamci všude, 

kam se člověk koukne.“

Martina

„Naopak mně teda 
zase spousta večerek, 

mně je to docela jedno, že 
to jsou Vietnamci, ty lokální 
obchodníci mě tam prostě 
baví. …vůbec nemám rád 
ty velký supermarkety.“

Tomáš
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obČaNsKÁ sPoLEČNosT
Ze skupinových diskuzí vyplývá, že míra angažovanosti respondentů v občanské společnosti je velmi nízká. Většina 
návrhů řešení odkazuje na činnost městského zastupitelství, policie atd. ani u problémů, které jsou prokazatelně způ-
sobeny bezohledností a ignorancí lidí, se neprojevovaly návrhy na řešení, které by zapojovaly širší skupinu obyvatel do 
nějaké akce.

Celkově z respondentů vyzařovala pasivita nad možnostmi řešení daných problémů a diskuse sklouzávala spíše k výčtu 
stížností než ke konstruktivnímu  hledání řešení.

shRNuTí
ze skupinových diskuzí vyplynulo rozdílné vnímání intenzity problémů vzhledem k místě bydliště. Podle respondentů 
souvisí s nerovnoměrným dělením financí. Jednoznačně nejlépe se ve vnímání respondentů projevila Praha 6.
Preference problémových kategorií byla také ovlivněna délkou pobytu v Praze. ukázala se ignorance rodilých Pražáků 
k určitým typům problémů, na něž si během svého života zvykli a počítají s nimi jako samozřejmou součástí života ve 
velkoměstě. 

Problémy, které výrazně intenzivněji vnímali respondenti, kteří nevyrůstali v Praze, byly: špína, odpadky, nepořádek, ne-
dostatek zeleně, kriminalita, nedostatečný pocit bezpečí, nedostatek cyklostezek. stav zeleně a anonymita byly naopak 
respondenty, kteří vyrostli v Praze, vnímány pozitivně.

ProBlémy intEnzita ProBlému konkrétní ProjEvy 
a místní kontExt

zmiňované návrhy
řEšEní ProBlému

nepořádek · Vysoká, ale zároveň 
vnímáno jako přirozená součást 
města

· Především problém přeplně-
ných popelnic či kontejnerů na 
tříděný odpad, případně jejich 
absence.

· Místo bydliště.

· Respondenti se neshodli na konkrétním 
řešení (objevovalo se zvýšení četnosti 
svozů či přidání kontejnerů).

zchátralé budovy · Vysoká · Vizuální stránka, nebezpečí ve 
formě padající fasády.

· univerzální místní kontext.

· Problém soukromého vlastnictví.
· ošetření v zákoně.
· Poměrné financování.
· odkup městem a následná oprava.

graffity, tagy · Vysoká · Fasády obytných a historických 
budov.

· univerzální místní kontext.

· Dohled městské policie.
· okamžité odtraňování.
· Kamerové systémy
· Vysoké postihy.

nevyužité plochy · Relativní – pouze pro část 
respondentů.

· ostatní se s takovým problé-
mem nesetkávají.

· Travnaté, nekultivované plochy.
· Místo bydliště – okrajové části 

Prahy.
· u dálnic.

· Problém soukromého vlastictví.

KoMENTÁř, RNDR. EVa hEřMaNoVÁ, Ph.D.
Výsledky výzkumu jsou poměrně inspirující, neboť alespoň v akademické obci je hojně rozšířeno obecné povědomí 
o tom, co obyvatele velkých měst včetně Prahy zpravidla trápí. Mezi takovéto převážně celoměstsky působící nebo 
celoměstsky shodně působící faktory patří problém dopravy, problém parkování (v centru měst i na sídlištích), kvalita 
ovzduší, turisty přelidněné centrum města, otázka osobní bezpečnosti, anonymity prostředí a kriminality v některých 
částech městského prostoru. 

Jestliže jedním z cílů průzkumu bylo zmapování a zjištění problémů městského života, je celkem překvapivé, že za 
takovéto nejintenzivněji pociťované problémy jsou Pražany považovány nepořádek ve veřejném urbánním prostoru, 
zchátralé a chátrající budovy a nemožnost řešení tohoto problému, graffiti na fasádách budov, osud a podoba dosud 
nevyužitých ploch. Všechny tyto negativně vnímané zkušenosti byly vztaženy především k místu bydliště respondenta 
čili k užšímu geografickému horizontu. 

 To, že se akademický a „uživatelský“ pohled na problematické pražské reálie relativně věcně rozcházejí, a to zejména 
z hlediska významově hierarchického, může být způsobeno jak výše naznačeným odlišným prostorovým měřítkem hod-
nocené reality, tak možná i skutečností, že některé celopražské problémy rezidenti Prahy příliš nevnímají, jelikož nejsou 
vizualizované (např. kvalita ovzduší), jiným problémům nemusí být přímo vystaveni (přelidněnost centra, bezpečnost) 
a nehodnotí je „celopražsky“, ale „pouze“ optikou lokálního pohledu, tj. s akcentem a převahou hodnoceného místa, 
lokality či čtvrti bydliště.

Specifickým zjištěním je tedy asi celkově větší důraz, který Pražané kladou na estetičnost a harmoničnost prostředí 
než na jeho funkčnost, kterou vnímají až jako sekundární. Celkově negativním, ale ne neočekávatelným zjištěním je 
fakt, že respondenti se v případě možných řešení sami příliš neangažují a převládá u nich, tak jako v minulosti, značná 
pasivita a neochota se osobně angažovat. Výzkumem se také potvrdil tzv. paradox vnímání, známý zejména z oblasti 
cestovního ruchu, tj. určitá míra „slepoty“ Pražanů-rodáků či dlouhodobých obyvatel Prahy vzhledem k míře intenzity 
vnímání osob užívajících daný prostor relativně krátkodoběji.

ZÁVěR 

Je naším přáním, aby tato sonda do kvality života v hlavním městě přispěla k probuzení debaty nad problémovými ob-
lastmi života v Praze tak, aby se v ní jednou žilo opravdu blaze. 

Město je jako organismus, který se vyvíjí zdravě, pokud k tomu má potřebné předpoklady. Koncepční a udržitelný rozvoj 
infrastruktury a výstavby, ochrana životního prostředí, aktivní zapojování veřejnosti – jen některé z mnoha pilířů, kte-
rými by měla být podepřena zásadní rozhodnutí volených zástupců města, kteří mohou ovlivnit v dobrém i zlém život v 
Praze na dlouhé roky dopředu.

s nízkým počtem hodin slunečního svitu nejspíš nic neuděláme. ovšem vždy můžeme usilovat o zlepšování v těch ob-
lastech, které podléhají lidským silám a vůli.
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