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1. Úvod 

 
Každé město je ve své podstatě živý organismus a jako takový může trpět specifickými 
chorobami, které mohou ohrožovat nebo znepříjemňovat jeho život. Proto je nutné jako u každé 
nemoci diagnostikovat příčiny a najít možné způsoby prevence a léčení. Přičemž prevence je ze 
zkušenosti i statistik levnější než léčba. 
 
Tato studie se zabývá hlavními současnými problémy z hlediska zvýšení úrovně bezpečnosti a 
veřejného pořádku na území Městské části Praha 1 a navrhuje řešení v jednotlivých oblastech 
dané problematiky. 
  
Trvalý pocit bezpečí a bezpečnosti na ulicích a v domech je jedním ze základních principů 
spokojeného života občanů a odráží se v jejich vztahu k prostředí, ve kterém žijí. Vnímání 
bezpečnosti je individuální a skládá se z mnoha vrstev. Občan musí mít pocit, že je chráněn před 
terorismem, násilnou či majetkovou kriminalitou. Pro kvalitu života ve městě je neméně důležitým 
vjemem  udržování veřejného pořádku, čistoty a dohled nad dodržováním pravidel vzájemného 
soužití. Pocit spokojenosti života ve městě í rovněž ovlivňuje i bezpečnost chodců a dodržování 
nočního klidu.  Nadměrný hluk v ulicích v  nočních hodinách je v současnosti jednou 
z nejčastějších příčin oprávněných stížností občanů Městské části Prahy 1 a aplikace 
legislativních a technických opatření proti zdrojům nadměrného hluku je velmi důležitým 
současným úkolem. Zajištění bezpečnosti, veřejného pořádku, práva na klidný spánek a pokojný 
život obyvatel Městské části Praha 1 musí být spolu s uklizenými ulicemi, opravenými fasádami 
bez graffiti či černé reklamy hlavními prioritami volených zastupitelů.  

 
Pro naplnění těchto cílů disponuje Městská část Praha 1 několika základními nástroji. Ty lze 
rozdělit na represivní, legislativní a edukativní. Nástroje mající represivní ale i často edukativní a 
osvětový charakter v městské části představují složky Policie ČR Obvodní ředitelství Praha I a 
Městská policie Obvodní ředitelství Praha 1.  
 
Policie ČR má na starosti především oblast kriminality, pořádkovou službu a plnění úkolů v 
oblasti silničního provozu. Městská policie dohlíží především na přestupky v oblasti veřejného 
pořádku a dopravní přestupky v ulicích města. 
 
Legislativní nástroje Městské části Praha 1 jsou velmi omezené. Je to dáno především 
postavením jednotlivých městských části na území hlavního města Prahy – Prahu 1 nevyjímaje. 
Nové vyhlášky, případně novely stávajících vyhlášek může na území hlavního města Prahy 
vydávat pouze hlavní město Praha. Městská část má omezenou možnost vyvíjet tlak na vznik a 
novelizaci vyhlášek. Tento tlak je omezen na legislativní iniciativu v podobě návrhů jednotlivých 
novel či návrhů nových obecně závazných vyhlášek. Těmi se hlavní město, reprezentované 
politickou reprezentací může, ale nemusí zabývat. V případě návrhů na novely zákonů nemá 
Městská část Praha 1 žádné přímé možnosti, stejně jako jiné městské části. Vždy se musí obrátit 
na hlavní město Praha, které návrh může, ale nemusí postoupit dále. 
  
Důležitým nástrojem je také sběr podnětů od občanů a jejich zapojování do aktivit pro  zvyšování 
bezpečnosti a dodržování pořádku v místech kde žijí. 
  
V rámci Městské části Praha 1 je zřízena Komise pro bezpečnost prevenci kriminality a veřejný 
pořádek, která má povahu poradního orgánu Rady městské části Praha 1. Komise se obvykle 
schází pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní. Na půdě komise jsou projednávány aktuální problémy 
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a kauzy příslušné oblasti. Komise se rovněž zabývá oprávněným stížnosti a podněty občanů. 
Zároveň je hodnocena bezpečnostní situace na území městské části. To vše za účasti vedení 
Policie ČR I a Městské policie OŘ Praha 1. 
 
V roce 2013 byla zhotovena studie „Analýza bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 
1“, která měla za úkol stanovit stávající stav bezpečnosti na území Městské části Praha 1, 
vytipovat  oblasti pro zvýšení bezpečnosti, navrhnout technická a technologická řešení a stanovit 
časového harmonogramu realizace cílů. 
 
V roce 2014 byla zhotovena analýza „Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 
Prahy 1“, Ta měla za úkol zmapovat a popsat nejčastější a nejpalčivější problémy v oblasti 
bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku na Praze 1 a zároveň uvést jednotlivé 
způsoby řešení při zohlednění podpůrných mechanismů. 
 
Od roku 2014 došlo v  oblasti zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku ke změnám, které 
ovlivnily situaci v této oblasti.  
 Městská část Praha 1 investovala značné částky do modernizace Městského kamerového 
systému. Změny zaznamenala legislativa směrem k represivním složkám. Některé obecně 
závazné vyhlášky byly novelizovány, případně byly vydány nové. V platnost vešel Zákon č. 
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (někdy také protikuřácký 
zákon). Zároveň se dále navyšoval počet hostinských provozoven s otevírací dobou do ranních 
hodin. Rapidně stoupl počet bytů v centru města určených pro krátkodobý pronájem 
prostřednictvím internetových, a do jisté míry neosobních až anonymních platforem, které 
vyhledávají především mladší zahraniční návštěvníci Prahy. Rok od roku se navyšuje počet 
turistů a ruku v ruce s tímto navýšením narůstá také nabídka turistických služeb. Ty jsou mnohdy 
zaměřené na zprostředkování a konzumaci alkoholu doslova ve dne v noci. Toto vše stav 
veřejného pořádku na Praze 1 zásadně ovlivňuje a vyžaduje zpracování souhrnného materiálu. 
Ten by měl vše podstatné shrnout, popsat, zohlednit okolnosti a zhodnotit aktuální možnosti a 
příležitosti Městské části Praha 1 v dané oblasti. Zároveň by měl podat návrhy možných řešení 
pro zvýšení bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku v ulicích Městské části Praha 
1.  
 

1.1. Cíl  dokumentu  

 
Cílem předkládané studie „Analýza současného stavu a návrhu řešení pro zvýšení bezpečnosti a 
veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018“ je popsání hlavních problémů a rizik 
spojených s kriminalitou a narušováním veřejného pořádku na území Městské části Praha 1 a 
navržení zejména preventivních nástrojů k minimalizaci souvisejících jevů. Dále si analýza klade 
za cíl shromáždit podstatné informace týkající se současného stavu a existujících záměrů do 
budoucnosti, včetně vymezení harmonogramu tohoto procesu a jeho investiční a provozní 
nákladovosti v následujících letech. Tím poskytnout výchozí informace pro subjekty, které 
rozhodují o budoucích opatřeních pro zvýšení bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného 
pořádku. V souladu se zadávací dokumentací zadavatele je studie zaměřena na návrhy možných 
řešení pro zlepšení bezpečnosti, prevence kriminality, veřejného pořádku, řízení dopravy a na 
rozšíření stávajících technologií, které na území Městské části Praha 1 jsou již nyní provozovány. 
Analýza rovněž nabízí doplnění současných provozovaných technických prostředků o další 
aktivní prvky ochrany spojenými s rychlou reakcí na vzniklé přestupky a páchání trestné činnosti. 
Součástí materiálu jsou také návrhy technických opatření pro posílení pasivní bezpečnosti 
stálých obyvatel a návštěvníků Městské části Praha 1.  

 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................... Strana 6  

 
Studie je rozdělena na dvě části.  
 
První část studie označená 1-S se zabývá popisem současného stavu bezpečnosti a veřejného 
pořádku v Městské části Praha 1 se zaměřením na největší problémy a jejich řešení na základě 
možností, které mají ze zákona při výkonu služby Policie České republiky, Městská policie a 
popřípadě Úřad městské části Praha 1.  
    
Druhá část studie označená 2-B se věnuje technickým prostředkům, jako jsou kamery a operační 
střediska Městského kamerového systému, zvuková čidla, dálkově ovládané vjezdové zábrany, 
analytické softwarové nadstavby a prostředky umělé inteligence, jejichž instalace na území 
Městské části Praha 1 pomáhá Policii České republiky, Městské policii a příslušným orgánům 
Úřadu MČ Praha 1 odhalovat trestné činy a přestupky a zároveň působit preventivně na případné 
pachatele.      

 
 

 

1.2. Přehled použitých podkladových materiálů 

Pro zpracování této studie byly vedeny následující konzultace a čerpáno bylo z následujících 
zdrojů : 

 Studie „Analýza bezpečnosti jednotlivých ulic a míst na území Prahy 1“, Elso Industrial  
spol.s r.o., 2013 

  „Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích Prahy 1“,MČ Praha 1 , 2014 
 „Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2017“ , OŘ Policie Praha I , 

2018 
  „Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2016“  , OŘ Policie Praha I , 

2017 
 „ Informace ředitele 0Ř MP  Praha 1 k bezpečnosti MČ Prahy 1“ , OŘ MP P1 , 2017 
 „ Zpráva o činnosti OŘ MP Praha1 za rok 2017“ , OŘ MP P1 , 2018 
 „Návrh stabilizace , fungování a rozvoje městské policie hlavního města Prahy do roku 

2023“   
 Zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality (BEKO)Rady MČ Praha 1 

za období 2016-2018 
 Webové stránky ÚMČ Praha 1 
 Projektové podklady pro výstavbu MKS na území MČ Praha 1 
 Projektové podklady pro výstavbu dopravně-bezpečnostních opatření na území MČ Praha 

1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů 
 Firemní materiály výrobců technologií 
 Veřejně dostupné zdroje na internetu 
 Problematika Air BnB pronájmů . Mgr. Vaněk 
 Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 1 
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2. Manažerské shrnutí 
 

Při porovnání stavu bezpečnosti a kriminality v období 2014 až 2018 na území Městské části 
Praha 1 lze konstatovat, že situace v  této oblasti je přiměřeně stabilizovaná. V oblasti veřejného 
pořádku byly některé výrazné problémy v minulém období částečně vyřešeny ale  objevují se nové 
negativní jevy, na které bude třeba důrazně reagovat. 
 
Hrozba mezinárodního terorismu, která se projevila útoky ve sledovaném období v  některých 
velkých evropských městech, ohrožuje také území České republiky. V oblasti Městské části Praha 
1 se z logiky centrálního umístění nachází několik strategicky významných cílů. Jedná se 
především o objekty Židovské obce v oblasti katastrálního území Josefov a davy mezinárodních 
turistů, kteří se pohybují zejména v ulicích Prahy 1 v masivních počtech. Tím že se velké skupiny 
turistů koncentrují v několika málo určitých oblastech města, představují pro případný teroristický 
útok lákavý tzv. měkký cíl.  
 Pro eliminaci této hrozby jsou realizována Policií České republiky, Městskou policií a příslušnými 
státními orgány potřebná preventivní opatření. Městská část Praha 1 přispěla k těmto opatřením 
investicemi do vybudování dálkově ovládaných vjezdových antiteroristických zábran v některých 
zvláště ohrožených lokalitách a rozšířením počtu kamer Městského kamerového systému, které 
sledují kritické lokality, a nadále v těchto investicích pokračuje.  
 
Oblast obecné kriminality a řízení dopravy  na území Městské části Praha 1 spadá pod 
Obvodní ředitelství Policie České republiky Praha I. Z hlediska nápadu trestné činnosti patří útvary 
tohoto ředitelství k nezatíženějším jak v Praze, tak v celé České republice. Na každého jednoho 
policistu sloužícího v tomto obvodu připadá průměrně 19,48 trestných činů. Nejvíce zatížené 
místní oddělení je v Krakovské ulici kde na jednoho policistu připadá průměrně 30 trestných činů. 
Vysoký nápad trestné činnosti v obvodu OŘ Praha I se odvíjí od velké kumulace turistů a 
návštěvníků Prahy, především ze zahraniční, což je dáno atraktivností centra Prahy, umístěním 
restaurací, hotelů, bank, centrálních úřadů a především památek. Na tyto návštěvníky se zaměřují 
osoby, které využívají jejich neznalosti prostředí k páchání trestné činnosti. 
Zvýšené nároky na účast policistů mají také četné kulturní, společenské a různé protestní akce v 
centru Prahy, zejména na Václavském náměstí.  
Přes veškerou případnou kritiku ze strany veřejnosti na Policii ČR je nutno ocenit namáhavou a 
často nevděčnou práci jejích příslušníků. Kriminalita v Městské části Praha 1 ve srovnání 
s předchozím obdobím neroste přes problémy s personálním podstavem, který ještě umocňuje 
situace v centru metropole s obrovským a dále narůstajícím turistickým ruchem. Kriminalita v MČ 
Praha 1 má naopak sestupnou tendenci. K tomuto výsledku napomáhá také Městská část Praha 1 
podporou příslušníků PČR OŘ Praha I ve formě přidělování služebních bytů a nákupem potřebné 
techniky. 
 
Na oblast veřejného pořádku, dodržování obecně závazných vyhlášek o čistotě města a 
částečně na určité oblasti dopravy primárně dohlíží strážníci Obvodního ředitelství Městské 
policie Praha 1. Zde je bohužel nutné konstatovat, že situace je v těchto oblastech velmi 
neuspokojivá. To je zapříčiněno především přetrvávajícími kapacitními problémy, které nebyly po 
sledované období uspokojivě vyřešeny. Ty v kontextu s novými problémy a jejich negativními 
dopady, kterým musí občané Městské části Praha 1 ve spojitosti s vysokou koncentrací 
turistického ruchu čelit, znemožňují objektivně kladnější hodnocení. 
  
Hlavním jmenovatelem je po roky se táhnoucí problémem jménem: Kritický personální podstav 
strážníků u OŘ Městské policie Praha 1, respektive Městské policie hl. m. Prahy obecně. 
Městská část Praha 1 nemá možnost tento stav žádným přímým způsobem ovlivnit. I přes 
opakované žádosti a urgence ze strany vedení Městské části Praha 1 směřované jak na 
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kompetentní orgány Městské policie Hl. m. Prahy nebo na HMP, které je zřizovatelem městské 
police, tento podstav není reálně vyřešen. Není ani možné konstatovat, že řešení zůstává pouze 
v rovině slibů, protože předchozí sliby jsou především ze strany vedení Městské police hl. m. 
Prahy zpochybňovány a odmítány. 
 
K nedostatečnému počtu strážníků ve výkonu služby přímo v ulicích centra přispívá rovněž to, že 
70% časového fondu u řešených přestupků ze strany městské policie zabírá problematika tzv. 
dopravy v klidu, tedy nesprávné parkování a administrativa spojená s výběrem uložených pokut 
I přes skutečnost, že Městská část Praha 1 nemůže počet strážníků sloužících na jejím území 
přímo ovlivnit, snaží Obvodní ředitelství Městské police Praha 1 podporovat nepřímo. Přidělováním 
služebních bytů, investicemi do techniky nebo peněžními odměnami srážníkům.  Bohužel i přes 
tuto podporu, počet strážníků v ulicích Prahy 1 nejen že nestoupá, ale je tomu spíše naopak. 
 
Jedním z hlavních problémů občanů Městské části Praha 1 je nadměrná hluková zátěž vznikající 
z mnoha zdrojů. Nejvíce je takto zatíženo katastrální území Staré Město, kde především v jarní a 
letní turistické sezóně dochází v podstatě k permanentnímu obtěžování občanů nadměrným 
hlukem během dne. V nočních hodinách pak dochází k narušování nočního klidu. Množství 
pohostinských zařízení  typu barů, diskoték, after party klubů a dalších podniků s otevírací 
dobou od odpoledne do rána  dalšího dne a večerky s pestrou nabídkou alkoholu v nočních 
a ranních hodinách usnadňují dostupnost alkoholu. Díky této kumulaci se generují zástupy osob 
putující ulicemi centra, které dále prohlubují narušování nočního klidu. Alkohol se dále popíjí 
kdekoliv na veřejných prostranstvích, v podstatě místním rezidentům pod okny a je zřejmé, že 
kde teče alkohol proudem, je také hluk. A to vše narušuje noční klid.  
K hlukové zátěži je nutné připočítat již zmíněný Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek (někdy také nazýván protikuřácký zákon), který nutí hosty 
podniků všeho druhu kouřit před provozovnami, což je rovněž zdrojem hluku a narušování nočního 
klidu. 
 
Toto dále umocňuje fenomén zvaný Pub Crawl. Organizované putování, či spíše vymetání hospod 
a barů velkými, až 150 člennými skupinami podnapilých turistů. Jejich jediným účelem je „si 
pořádně zakalit s krásnými holkami na pozadí historického centra Prahy“, jak uvádí  propagační 
video jedné z firem které toto alkoholové putování v Praze organizují . Jediným účelem této akce je 
se co nejvíce opít a to představuje další zdroj hluku v nočních ulicích centra města.  
 
Na toto vše reagují řidiči taxislužeb, smluvních dopravců a řidiči tzv. sdílených ekonomik, když se 
v nočních a ranních hodinách snaží ulovit zákazníky hlasitou hudbou ve svých vozech, troubením 
nebo blikáním, což opět posiluje představu, že ulice Prahy 1, především od čtvrtka do nedělního 
rána připomínají spíše bojovou zónu občanské války, než rezidenční čtvrť civilizovaného státu 
Evropské unie.  
 
Jakousi denní alternativou Pub crowlů je poměrně nová služba známá jako Beer bike – Pivní 
kola. Jedná se o vozy se šlapacím pohonem s kapacitou až 16 osob. Tento vůz má vždy 
profesionální  posádku, kterou tvoří řidič  který nepije při jízdě alkohol  a barman či barmanky. Ti se 
starají o trasu, respektive o dodávku alkoholických nápojů a zábavu v podobě vybrané hlasité 
hudby. Klienti mají v ceně pronájmu sud piva, který mnohdy nestačí a tak nejsou výjimkou 
zastávky v asijských provozovnách s alkoholem, který je konzumován přímo během jízdy. Tato 
služba zaznamenala raketový rozmach po vydání stanoviska Ministerstva dopravy České republiky 
ve smyslu, že aktivní šlapající osoby v rámci tohoto beer bike, či spíše beer busu, nejsou účastníci 
silničního provozu, a proto se ně nevztahují pravidla a povinnosti jiných účastníků silničního 
provozu.  
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Problémy s rušením nočního klidu a veřejného pořádku jsou, v posledních tří letech rovněž 
spojeny s enormním nárůstem tzv. sdílených ubytovacích služeb internetových platforem typu 
AirBnB, Booking atd.. Turisté v pronajímaných bytech mají pocit, že nejsou vázáni ohledy na 
obyvatele sousedních bytů. Díky příznivějším cenám oproti klasickým zařízení hotelového typu, je 
tato služba na Praze 1 ve větší míře využívána mladými lidmi ve věku 18 – 35 let. 
 
V kontextu s tím, jak je Praha těmto mladým lidem ve světě prezentována (levný alkohol, skvělé 
pivo, hezké holky, jedna párty střídá druhou a to vše v kulisách historického centra 
s neopakovatelnou atmosférou), je logickým důsledkem těchto pronájmů další rušení nočního 
klidu. Hluk hudby z bytů, kde pokračuje párty započatá v barech, nesoucí se otevřenými okny nebo 
konstrukcí domů, párty na balkónech nebo soukromých terasách bytů, domáhání se vstupu do 
domu zvoněním na stálé obyvatele, odpadky ve společných prostorách, rozbitá okna nebo 
poškozené dveře ve společných prostorách bytových domů. To jsou jen některé negativní dopady 
tzv. sdílených ubytování. To původně začalo jako možnost přivýdělku například studentů, kteří 
jednu místnost v bytě sdíleli s jiným člověkem v rámci úspory nákladů na bydlení. V čase se však 
z této příležitosti stal miliardový celosvětový bussines, na který jednotlivé státy reagují různými 
omezeními. Samostatnou kapitolou jsou pak daňové úniky ze zisků plynoucích z pronájmů. Ty 
však pro obyvatele Prahy 1 nepředstavují natolik zásadní problém co do veřejného pořádku a 
porušování nočního klidu, a proto se jimi tato analýza nezabývá. 
 
K hlukové zátěži dále přispívají nové tzv. Roof top parties. Tedy párty na velkých terasách 
komerčních objektů.  
K hlukové zátěži je třeba připočítat další jevy jakými je pozering – předvádění výkonných, 
hlučných  a často nelegálně upravovaných  osobních vozů a motocyklů v ulicích města, 
Zdrojem nadměrného hluku jsou také klimatizační jednotky instalované bez povolení nebo snaha o 
zpěv, a tedy spíše vyřvávání textů písní jednotlivými neorganizovanými skupinami. Detailněji se 
jednotlivým zdrojům hlukové zátěže a možnostem MČ Praha 1 jejich prevence a represe věnuje 
kapitola „Hluk a rušení nočního klidu“. 
 
K hlukové zátěži se přidávají problémy s nabídkou a využívání turistických služeb, které denně 
obtěžují místní občany. Jedním z problémů, který je v současné době v řešení, jsou tzv. elektrické 
motorové koloběžky nahrazující  samobalanční osobní transportéry, obecně známé jako segway, 
které byly díky důsledné iniciativě městské části Praha 1 zakázány. Bezohlední uživatelé těchto  
velkých a  těžkých  elektrických  koloběžek  považované zákonem za jízdní kolo   jezdí v pěších 
zónách a na chodnících  a ohrožují chodce v místech kde by se chodci měli cítit ze zákona zcela 
bezpečně. Tato vozítka spadají podle zákona do kategorie jízdních  kol a proto jediným schůdným 
řešením z hlediska legislativy byl návrh  zákazu  vjezdu všech jízdních kol do určitých oblastí 
centra města v době od 10,00 do 17,00. Většina občanů MĆ Prahy 1 toto opatření přivítala. To že 
zákaz dopadl také na běžné cyklisty, kteří využívali, ale také často zneužívali bezohlednou jízdou 
platnou výjimku ze zákazu  vjezdu na pěší zónu vyvolalo u jisté části cyklistické veřejnosti protesty. 
Sdružení AutoMat a další dva žalobci podali na toto opatření žalobu. Na základě této žaloby   
Městský soud v Praze koncem července 2018 pravomocně zrušil opatření Prahy 1, které 
omezovalo jízdu cyklistů na pěších zónách v centru .  
Městská část Praha 1 není se současným stavem veřejného pořádku, především v nočních 
hodinách spokojena a přijímá proto řadu aktivních i pasivních opatření. Mezi ně patří podpora 
městských strážníků, rozšiřování městského kamerového systému, zbudování dvojjazyčného 
informačního systému pro návštěvníky centra, který upozorňuje na platnost konkrétních obecně 
závazných vyhlášek a dále legislativní iniciativa v případě návrhů či úprav obecně závazných 
vyhlášek. 
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3. Analýza současného stavu zajištění bezpečnosti, prevence 
kriminality a veřejného pořádku na území MČ Praha 1 
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3.1. Lokalita 

 

 
 
 
MČ Praha 1 se rozkládá v centru Prahy po obou březích Vltavy a zahrnuje většinu středověkého 
jádra města. Většina MČ Prahy 1 je zapsána jako součást světového kulturního dědictví 
UNESCO. Na území MČ Prahy 1 se nacházejí téměř všechny významné pražské turistické cíle 
jako Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most nebo židovská čtvrť Josefov. Na Malé 
Straně sídlí parlament a vláda České republiky. Zdejší nemovitosti patří k nejdražším ve městě a 
zdejší adresy mají vysokou prestiž. Na území MČ Praha 1 se nachází  283 ulic kde žije přibližně 
30 tisíc stálých obyvatel. Skutečný počet lidí vyskytujících se na  území je však mnohem větší  a 
denně dosahuje počtu až 250 tisíc osob..   

Klíčovými faktory, které mají podstatný vliv na nápad kriminality v obvodu Prahy 1 je soustředění 
historických památek, muzeí, kulturních zařízení, peněžních ústavů, kanceláří velkých firem, 
restaurací, heren, kasin a nočních podniků v tomto městském obvodu. Toto vše, spolu s 
množstvím zahraničních návštěvníků v historickém centru Prahy, vytváří ideální prostředí pro 
páchání tzv. pouliční kriminality (kapesních krádeží, krádeží odložených věcí apod.), ale i 
hospodářské trestné činnosti. Turisté, kteří neznají místní prostředí, se stávají zajímavými objekty 
pro pachatele pouličních trestných činů. 

Centrum metropole je hlavním lákadlem pro tuzemské a zahraniční návštěvníky Prahy. Centrum 
je však rovněž lákadlem pro nejrůznější kriminální živly, kteří se sem stahují z nejen z České 
republiky ale i z jiných částí světa. Neopatrní turisté se stávají snadným cílem organizovaných 
skupin kapsářů, kteří operují především v atraktivních oblastech a na turistických trasách MČ 
Prahy 1. S turisty, ale nejen s nimi, souvisí také velmi rozšířený hazard a prostituce. Jistá míra 
anonymity, kterou skýtá centrum metropole, přitahuje. Anonymita města také poskytuje prostor 
pro narkomany a dealery drog. V centrum Prahy jsou stovky barů a restaurací, do kterých se 
sjíždějí za zábavou občané z celé Prahy i světa. Dalším zdrojem kriminality jsou nejrůznější 
nabízitelé erotických služeb, kterými jsou jak jednotlivci, tak nevěstince, které se maskují jako 
různé kluby a kabarety. V Praze 1 jsou rovněž problémem časté krádeže a vykrádání 
zaparkovaných automobilů. Na této trestné činnosti se podílí jak organizované skupiny zlodějů, 
tak jednotlivci, především narkomani.  
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V centru města jsou také problémem drogy. Zejména roh Václavského náměstí a 
Washingtonovy, roh Václavského náměstí s Opletalovou ulicí a Vrchlického sady jsou místa, kde 
se setkávají čeští a zahraniční dealeři drog s narkomany, a kde probíhá prodej a distribuce drog. 
Václavské náměstí a Národní a třída spolu s Příkopy a Jungmannovým náměstím je oblíbeným 
místem pobytu bezdomovců a obtěžujících žebráků. Prostituce a erotické podniky jsou 
koncentrovány především v ulici ve Smečkách, v ulici Krakovská a v okolí Královské cesty. 
 
Na Starém Městě jsou problémy s hlučnými turisty a organizovaným vymetáním barů, hospod a  
podniků fungujících do ranních hodin, případně nonstop. Jen v oblasti Starého města  je dle 
evidence živnostenského odboru více než 800 provozoven s hostinskou činností. Především 
zahraniční návštěvníci si oblíbili  nový způsob alkoholové zábavy – tak zvaný Pub crawl kdy 
organizovaně proudí od jedné nálevny ke druhé za účelem navštívit v nejkratší době  co nejvíce 
barů což má za následky opilecké  rušení nočního klidu . Dalším fenoménem je množství lidí  
kteří si kupují  v nočních prodejnách potravin alkohol  který hlučně  konzumují v parcích nebo na 
přímo na  ulicích pod okny spících lidí. K tomu se přidává hluk od neukázněných řidičů vozů 
taxislužby, kteří při hledání zákazníků z řad těchto opilců troubí a pouštějí hlasitou  hudbu 
z vozidel. Nejvíce jsou tím postižena místa jako   Vězeňská , Kolkovna, Široká, Žatecká, 
Kaprova, Platnéřská Pařížská , Dlouhá, Masná , Rybná a Kozí.  
 
Vandalismus realizovaný na památkách i uličního inventáře, překračování hlukových limitů nebo 
kapacit hospod a barů, je doprovodný jev téměř všech víkendových večerů napříč celou 
Městskou částí Praha 1. 
 
Sprejeři ničí fasády domů svými graffiti a tagy zejména v bočních ulicích centra, kde je v noci 
malý výskyt chodců. Nejvíce zasaženými touto vandalskou činností jsou ulice Opatovická, 
Pštrossova, Opletalova či ulice Ve Stínadlech. 
 
V centru města je velkým problémem je neukázněná jízda velkých elektrických  koloběžek (tzv.  
scooterů) ohrožující chodce v pěších zónách, které nahradily po zákazu vjezdu vozítka segway. 
Neukázněná jízda se netýká pouze elektrických koloběžek  ale také cyklistů  běžně se 
proplétajících  po chodnících davy chodců. 
 
V souvislosti s vyhrocenou bezpečnostní situací v Evropě způsobenou nedávnými teroristickými 
činy existují na území Městské části Praha 1 zvýšená rizika teroristické hrozby směrem k 
Židovské obci, Židovskému muzeu a objektu Chabad, obchodním centrům, cizím zastupitelstvím 
a místům s větší kumulací osob. Jestli je v Česku někde ideální cíl pro teroristy, který je dokonce 
mnohem zajímavější než Pražský hrad, tak je to Maiselova ulice s nedalekým židovským 
hřbitovem, Židovskou radnicí či Staronovou synagogou. V Česku jde o největší osob židovského 
vyznání, Izraelců a turistů na jednom místě a to vše přímo v centru Prahy. Džihádisté by v Česku 
jen těžko pro svůj útok hledali lepší cíl, který navíc už navštívily desítky milionů lidí, takže je to cíl 
i mediálně velmi zajímavý. Proto byly v této lokalitě investicí Městské části Praha 1 na jaře 2018 
instalovány tzv. protiteroristické výsuvné sloupky, které by měly Policii ČR kromě jiných 
bezpečnostních opatření pomoci ke snížení nebezpečí teroristického činu v této oblasti města.  
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3.2. Problematika trestné činnosti  a  kriminality – činnost OŘ Policie 
ČR Praha I .     

 

 
 
 
 
 
 
Území Městské části Praha 1  spadá pod Obvodní ředitelství Policie České republiky   Praha I . 
Na tomto území působí  vedle dopravního inspektorátu a služby kriminální policie a vyšetřování  
čtyři místní oddělení  – Bartolomějská, Benediktská, Krakovská, Malá Strana  a vyhrazené 
oddělení Můstek. Služebna Můstek  nemá vymezenou územní působnost a jeho hlavním úkolem 
je příjem oznámení, zejména od zahraničních turistů. Z tohoto důvodu je zde i nepřetržitá služba 
tlumočníků.  
 
Z hlediska nápadu trestné činnosti patří útvary tohoto ředitelství k nezatíženějším jak v Praze tak 
v celé České republice. Nejvíce zatížené místní oddělení je v Krakovské ulici. Největší problémy 
představuje  majetková a násilná kriminalita jako jsou kapesní krádeže, loupeže a vloupání do 
motorových vozidel a trestné činy spojené s drogami.  
 
Vysoký nápad trestné činnosti v obvodu OŘ Praha I se odvíjí od velké kumulace turistů a 
návštěvníků Prahy, především ze zahraniční, což je dáno atraktivností centra Prahy, umístěním 
restaurací, hotelů, bank, centrálních úřadů a především památek. Na tyto návštěvníky se 
zaměřují osoby, které využívají jejich neznalosti prostředí k páchání trestné činnosti. Zvýšené 
nároky na účast policistů mají také četné kulturní, společenské a různé protestní akce v centru 
Prahy, zejména na Václavském náměstí.  
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3.2.1. Hlavní úkoly Policie ČR na území MČ Praha 1

 

 
 

        
Majetková  kriminalita       Hospodářská kriminalita 
 
 
 
 
 

        
   

    Terorismus               POLICIE 

        
 
      Extrémismus    
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Hlavní úkoly Policie ČR na území MČ Praha 1  

  
Hospodářská kriminalita   Násilná kriminalita

                

POLICIE ČR OŘ PRAHA I             Prevence 

 
 
 
 
 

                  

  Drogy     
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Násilná kriminalita 

 

Prevence  

 

 Doprava 
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3.2.2. Trestná činnost na území MČ Praha 1   

Na území  Městské části Praha 1 bylo registrováno  v roce 2017 celkem 9 399 trestných činů , 
což je pokles o 3% oproti předchozímu roku. Z toho bylo objasněno 1 640 skutků což je 17,4%.  
 Oproti roku 2016 došlo ke snížení nápadu o 284 trestných činů a k mírnému snížení 
objasněnosti o 2,6 %.  

Trestně stíhaných bylo 1804 osob, z toho bylo 32% recidivistů. 21 trestných skutků bylo 
spácháno mladistvými a 2 skutky nezletilými.   
Oběťmi násilných trestných činů často bývají osoby u nichž pachatelé předpokládají minimální 
odpor a snadný průběh  loupeže  nebo podvodu jako jsou  senioři  , ženy, mladiství a 
bezdomovci.  
 
 
 

3.2.3. Majetková kriminalita 

 

 
 
Největší podíl na trestné  činnosti na území  MČ P1 má majetková kriminalita kde bylo v roce 
2017 oznámeno  7 191 případů s objasněností  9,9% což obdobné stavu v předcházejícím roce. 
Největší počet případů byl ohlášen na místních odděleních Bartolomějská , Krakovská a 
Benediktská.   
 
V  roce 2017  bylo evidováno 327 případů krádeží  věcí z motorových vozidel s objasněností 
5,8%. U vloupání do vozidel se pachatelé zaměřují na cennosti uložené na viditelném místě ve 
vozidlo nebo sledují jaké věci jsou dávány do zavazadlového prostoru.  
 

Krádeží motorových vozidel bylo v roce 2017 evidováno 27 případů  z čehož se pouze  9 týkalo 
případů obyvatel Prahy 1. Nejvíce vozidel bylo odcizeno v obvodu místního oddělení Masarykovo 
nádraží, Bartolomějská a Krakovská.  

U krádeží motorových vozidel se jedná často o auta z půjčoven a jsou často prováděny s cílem 
vývozu ukradených vozidel na Ukrajinu nebo na rozebrání na náhradní díly.  

U vloupání do bytů bylo v roce 2017 evidováno 66 případů. 
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Nejčastějším způsobem vloupání zůstává vypáčení vstupních dveří či oken, příp. po předchozím 
vyháčkování, dále také rozbitím skleněné výplně dveří či oken a použití speciální špachtle 
k otevření neuzamčených dveří u tzv. spících bytů ap.  Předmětem zájmu jsou pak především 
šperky, peníze, starožitnosti, drobná elektronika, ale i dražší obuv a oděvy, kosmetika či 
sportovní potřeby. 

V roce 2017 byl nápad kapesních krádeží 3 543 případů. Po předchozím výrazném poklesu došlo 
v loňském roce k nárůstu o 359 případů v porovnání s rokem 2016. Objasněnost kapesních 
krádeží byla 4,5 %. 
 
Celoroční koncentrace zahraničních turistů, ostatních návštěvníků Prahy i místních obyvatel je 
typická pro historický střed Prahy a je živnou půdou pro kapesní krádeže. Cílem kapesních 
zlodějů jsou ve velké míře zahraniční turisté, kteří při prohlídce památek či v městské hromadné 
dopravě nevěnují dostatečnou pozornost svým zavazadlům a osobním věcem. Dalším častým 
cílem zlodějů jsou návštěvníci nočních podniků, kteří nevěnují dostatečnou pozornost svým 
odloženým věcem.  
 
Kapesní krádeže jsou často páchané organizovanými skupinkami pachatelů z řad etnických 
menšin a v loňském roce pak především cizinci zejména z Rumunska, Bulharska a dalších zemí. 
Nejčastěji je tato trestná činnost páchána v MHD, v areálu Pražského hradu, na Staroměstském 
náměstí, v restauracích a obchodech s oblečením, ale také při nabízení pohlavního styku a na 
podnapilých či jinak indisponovaných osobách apod. 
 
Nejčastějšími místy páchání kapesních krádeží jsou: 

 
- metro po celé své trase A, B i C (zejména přestupní stanice), 
- areál Pražského hradu, 
- tramvajové linky zejména č. 22, 9 a 18, 
- restaurace (odložené věci), rychlá občerstvení jako Mc Donald, KFC a Subway, 
- Staroměstské náměstí, Karlův most a další místa s velkou kumulací turistů, 
- pěší zóny v centru Prahy, 
- obchodní domy (Palladium) a obchody se značkovým oblečením, 
- noční kluby Karlovy Lázně, Batalion, Vagon, James Dean, Chapeau Rouge, Cross. 
 
Nejčastějšími způsoby  páchání kapesních krádeží jsou: 
 
- využití velkého počtu lidí v turisticky exponovaných místech, v MHD, obchodních domech a 

nočních klubech, 
- krádeže odložených věcí v restauracích, podnicích rychlého občerstvení, nočních klubech 
apod., 
- vytržení kabelky či tašky, nebo proříznutí kapes batohů, 
- při nabídce sexuálních služeb. 
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3.2.4. Násilná kriminalita 

lo 

V roce 2017 bylo nahlášeno PČR na území MČ Praha1   206 případů násilné kriminality 
s objasněním 121 případů . Ve srovnání s rokem 2016 došlo ke snížení nápadu o 19 případů . 

Nejvážnějšími projevy této kriminality zde byly  v roce 2017  dva trestné činy   vražd které byly 
plně objasněny  a 33 případů loupeží s objasněností 58%.  Mezi poškozenými bylo 5 obyvatel 
Prahy 1.  Nejčastěji se jednalo o tzv. pouliční loupeže, páchané příležitostně bez předchozího 
typování, loupeže v hernách nebo obchodech.  
     Mezi nejzávažnější patří loupeže spáchané pod hrozbou střelné nebo bodné zbraně a 
loupeže, při kterých je proti poškozenému použito hrubé násilí nepoměrné k předmětu zájmu. 
Poškozenými při pouličních loupežích se často staly osoby pohybující se noční Prahou při 
cestách do bydliště nebo na hotely a ubytovny, často pod vlivem alkoholu. Velkým problémem 
zůstává přetrvávající značný počet loupeží, ke kterým vůbec nedošlo, nebo u kterých 
oznamovatel pozměnil skutkový děj. Osoby se snaží trestním oznámením nejčastěji zakrýt 
zpronevěru, krádež či ztrátu svěřených či osobních věcí. 

3.2.5. Hospodářská kriminalita 

 

 
 
U hospodářské kriminality bylo v roce 2017 vyšetřováno  PČR na území MČ 1 371 trestných činů, 
objasněno bylo 343. Velkou část - 38 % nápadu hospodářských trestných činů – tvořily případy 
neoprávněného držení platební karty , dále následovaly případy padělání a pozměňování peněz , 
podvodů , úvěrových podvodů , zastření původu věci a neodvedení daně.  
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3.2.6.  Extrémismus 

 

 
 

V roce 2017 bylo spácháno 6 trestných činů (stejně jako v roce 2016) související 
s extremistickými projevy v rámci obvodu MČ Praha 1, z nichž byly tři objasněny. Ve třech 
případech se jednalo o podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, 
ve dvou k hanobení rasy či národnosti a v jednom k podněcování k rasové a národnostní 
nenávisti. Většinou šlo o prezentování názorů na veřejnosti, případně jejich publikování na 
internetu. 

3.2.7. Drogy 

 
 

 
 
 

V průběhu roku 2017 bylo v rámci Prahy 1 stíháno 157 pachatelů drogové trestné činnosti.  

Pro obvod Prahy 1 je charakteristický především pouliční prodej drog velmi nízké kvality, kdy 
drobní dealeři prodávají menší množství drogy, obvykle cca 1 dávku zájemcům z řad toxikomanů, 
kteří si jí krátce po zakoupení aplikují. Jedná se obvykle o toxikomany ze samého dna 
společnosti, silně závislé na drogách, kdy jejich jediným smyslem života je obstarat peníze na 
drogu, tuto si zakoupit a následně aplikovat. Z drog se nejčastěji prodávají tablety léků  které byly 
původně určeny na léčbu drogové závislosti na opiátech a dále  pervitin, marihuana a heroin.  
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Samostatnou kapitolou jsou občané afrických zemí, kteří prodávají drogy ve večerních a Trestná 
činnost na území MČ Praha 1  nočních hodinách obvykle zájemcům z řad zahraničních turistů. 
Jedná se nejčastěji o kokain, marihuanu a tablety extáze. Místa výskytu těchto osob jsou oblast 
Václavského náměstí a okolních ulic, Staroměstské náměstí a uličky v okolí klubu Chapeau 
Rouge. Snaží se ztížit své zadržení tím, že se nezdržují na jednom místě a vzájemně 
spolupracují - jeden získává klienty, další má drogy u sebe a k předávkám si zájemce vodí do 
uliček a zákoutí bez kamerového systému.  

3.2.8. Bezpečnost silničního provozu  

 
 
 
 

V roce 2017 policisté DI OŘP Praha I provedli 24 dopravně-bezpečnostních akcích v obvodu 
Prahy 1. Přestupky na úseku alkoholu šetřil DI OŘP Praha I a zpracované spisy předával 
příslušnému odboru Magistrátu hl. města Prahy. Policisté zjistili v obvodu Prahy 1 celkem 42 
řidičů pod vlivem alkoholu, 7 řidičů pod vlivem drog, zadrželi 6 řidičských průkazů a bylo zasláno 
471 oznámení do bodového systému. 

3.2.9. Preventivní činnost PČR  

V rámci prevence kriminality jsou   organizovány místními odděleními PČR vlastní policejní akce 
zaměřené na veřejný pořádek, dopravu a snížení nápadu pouliční trestné činnosti. Rovněž jsou  
kontrolovány provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů. V centru dochází k preventivním 
akcím se zaměřením na alkohol a drogy a to jednak v restauračních zařízeních, jednak na 
Václavském náměstí a v jeho okolí. 

Hlídky dopravní i pořádkové policie jsou přítomny na místech nebezpečných pro chodce, 
zejména v blízkosti škol v době začátku a ukončení vyučování.  

V roce 2017 bylo v obvodu OŘP Praha I, mimo běžný výkon služby, zajišťováno celkem 596 
bezpečnostních opatření a 132 vlastních policejních akcí. V rámci Prahy 1 bylo zajišťováno 348 
opatření k zajištění pořádku při politických a 69 opatření při kulturních a společenských akcích. 
Důležitou činností jsou vlastní policejní akce zaměřené na snížení určitého druhu kriminality 
v území, které aktuálně nebo dlouhodobě vykazuje zvýšený nápad trestné činnosti.  

V prostoru Václavského náměstí a nejbližšího okolí v centru Prahy byly v průběhu roku 2017 
prováděny policejní akce „Václav - Drogy“ zaměřené zejména na drogovou a majetkovou 
kriminalitu. Dále byly realizovány policejní akce „Centrum“ a „Ticho“ zaměřené na veřejný 
pořádek, porušování vyhlášek Magistrátu hl. m. Prahy a podávání alkoholu mladistvým, které 
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zajišťovali převážně policisté vnější služby obvodního ředitelství. Do poloviny roku bylo 
uskutečněno 13 policejních akcí „Čistota“ a poté od srpna 12 policejních akcí „Václavák“ 
zaměřených zejména na veřejný pořádek a na porušování vyhlášek Magistrátu hl. m. Prahy. Tyto 
policejní akce byly realizovány ve spolupráci s OCP KŘP hl. m. Prahy a Městskou policií Praha. 

V rámci besední a prezentační činnosti docházejí policisté na besedy se žáky základních a 
mateřských škol. Cílem těchto besed je seznámit žáky a vyučující s prací policie a s 
problematikou osobního bezpečí, bezpečí na internetu, šikany a kyberšikany, alkoholu a drog a s 
dopravní výchovou. 

3.2.10. Oblast spolupráce OŘ PČŘ  Praha I  s    ÚMČ P1  

Dle vyjádření  OŘ PČR  Praha 1   probíhá  spolupráce s úřadem městské části Prahy 1 na velmi 
kvalitní úrovni a v atmosféře oboustranného zájmu řešit nastolené problémy ve prospěch 
bezpečnostní situace v obvodu. 

PČR velmi vyzdvihuje činnost ÚMČ Praha 1 při bezpečnostních opatřeních, při kterých aktivně 
spolupracuje s PČR a poskytuje pomoc svých pracovníků. Tato spolupráce probíhala při 
kontrolách provozoven se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Kladně je rovněž PČR  
hodnocena spolupráce s živnostenským  odborem  a odborem  sociálně právní ochrany dětí MČ 
Praha 1. 

Velmi pozitivně probíhá spolupráce PČR s komisí pro bezpečnost ÚMČ Praha 1, která se schází 
pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní. Na komisi jsou projednávány stížnosti a podněty občanů, je 
hodnocena bezpečnostní situace a ve spolupráci s městskou policií jsou přijímána adekvátní 
opatření. Kromě uvedené komise se ředitel OŘP Praha I účastní schůzek se starostou Prahy 1 a 
radním pro bezpečnost MHMP, kde jsou vyhodnocovány bezpečnostní rizika a jejich dopady na 
občany a turisty.  
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3.3. Problematika týkající se veřejného pořádku, čistoty a dopravy- 
činnost Obvodního ředitelství Městské policie Praha 1 

 
Městská policie zabezpečuje na území hlavního města Prahy místní záležitosti veřejného 
pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly vyplývající ze zákona č. 553/1991 Sb., o 
obecní policii. Společně  s PČR , HZS, ZZS tvoří kompaktní celek zajišťující bezpečnost  občanů 
a návštěvníků hlavního města Prahy. Hlavními úkoly Městské policie jsou obecně  : 

 přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 
 dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití 
 dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 
 podílet se na dohledu na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 
 podílet se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku  
 podílet se na prevenci kriminality v obci 
 provádět dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a v obci včetně 

dohledu nad nedovolenými zábory veřejných prostranství 
 odhalovat přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce 

Městská policie  na území MČ Praha 1 spadá po Obvodní ředitelství městské policie Praha 1 –
Opletalova 19 a má  okrskové služebny a detašovaná pracoviště Opletalova, Lodecká, Mostecká, 
Mariánské náměstí, Uhelný trh a kontaktní služebnu Hroznová, která slouží především jako 
zázemí pro přednáškovou činnost MP občanům. 
 
Strážníci denně řeší bezdomovce vzbuzující veřejné pohoršení nebo znečišťující veřejné 
prostranství, stovky v noci hlučících opilých turistů, nelegální živnostenské podnikání, zlodějské 
taxikáře, neoprávněně parkující vozidla na chodnících a v křižovatkách, bezohledné cyklisty a 
turisty na motorových koloběžkách jezdících neoprávněně po chodníku a na pěších zónách, 
popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích v místech kde je to zakázáno, porušování 
protikuřáckého zákona a další přestupky. 
 
V rámci obvodu jsou v turistické sezóně využívána mobilní stanoviště, která jsou umístěna 
na nejvíce navštěvovaných místech, a to z toho důvodu, aby bylo možno v co nejkratším 
možném čase reagovat na případnou žádost o pomoc ze strany občanů a návštěvníků 
Prahy. Rovněž je zde zajišťována základní překladatelská a tlumočnická činnost pro cizince 
v nesnázích. 
 
OŘ MP Praha 1 zajišťuje také převoz podnapilých osob nacházejících se na území MČ 
Prahy 1 do protialkoholní záchytné stanice, a to i na vyžádání jiných útvarů MP nebo Policie 
ČR. 
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 V Městské části  Praha 1 slouží kolem 242 strážníků  
 
 

 
 
 

Dohlížejí na veřejný pořádek v oblasti Městské části Praha 1, kde je 
283 ulic, ve kterých se průměrně denně pohybuje 250.000 

návštěvníků denně a kde je kolem 3.600 pohostinských zařízení. 
 

 
     

               
    Bezdomovci  Narkomani  Nepořádek  Kouření 
 
 
 

              
Rušení nočního klidu Pěší zóny   Alkohol       Doprava a parkování 
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3.3.1. Personální a technické zajištění výkonu služby MP MČ P1 

 
 
Mnohaletá zkušenost ukazuje, že jediným účinným nástrojem pro zajištění klidu a veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích města je dostatečný počet strážníků v přímé hlídkové službě 
na ulicích.   

 Pro zajištění všech hlídkových úkolů byla ředitelem Obvodního ředitelství MP Praha 1 dopisem 
na radu MČ Praha 1 z ledna 2014 stanovena potřeba 340 strážníků pro zajištění všech 
hlídkových úkolů v oblasti zajištění veřejného pořádku na území MČ Praha 1 zejména v nočních 
hodinách.  Tento požadavek by znamenal posílení stávajícího stavu z ledna 2014 o 89 strážníků 
nasazených na území městské části Praha 1. Radní Dr. Solil se obrátil dopisem z 29.1.2014 na 
primátora hlavního města Prahy s žádostí o posílení stavu strážníků na shora uvedený   stav 
který by umožnil Městské policii OŘ Praha 1 plnit úkoly dané zákonem o městské policii.   

V lednu 2014 byl tabulkový stav prvního pražského obvodu   276 strážníků. Fyzická naplněnost 
však byla 251 strážníků. Tento kritický personální stav, či spíše podstav se i přes permanentní 
žádosti radních Městské části Praha 1 o navýšení stavu strážníků ve sledovaném období  2014-
2018 nezlepšil. Dokonce se zhoršil. A to vzhledem k tomu, že k 1.1 2016 museli být propuštěni 
strážníci, kteří nesplňovali zákonný požadavek maturity pro výkon služby dle zákona č. 274/2008.  

 Výsledkem je aktuální stav v 242 strážníků v dubnu 2018, tj. podstav o 37 strážníků proti 
tabulkovému stavu pro rok 2018 (279 míst) a podstav ke skutečné potřebě 340 strážníků o 
98 strážníků.     

K přímému výkonu hlídkové služby nastupovalo v roce 2017 denně ve čtyřech rovnocenných 
směnách průměrně 28 strážníků. Ti byli v denní směně posíleni o 10 strážníků - okrskářů. Těchto 
28 strážníků se většinou pohybuje po městě ve dvojicích, což znamená, že 14 dvojic pokrývá 
v noci dohled nad 283 ulicemi městské části. Tento stav dohledu Městské police je zcela 
nedostatečný, obzvláště když je velká část ulic v centrální části města považována za kritická 
z hlediska nočního hluku a narušování veřejného pořádku. 
Dle nové koncepce služby ředitelství Městské policie Praha pro období do roku 2023 má být 
cílový tabulkový stav strážníků sloužících na území Městské části Praha 1  330 strážníků. 
Nábor městských strážníků v Praze a jejich přidělování pod ředitelství Městské policie 
jednotlivých městských částí je zcela v gesci ředitelství Městské policie hl.m. Prahy. Vzhledem 
k neuspokojivém stavu především veřejného pořádku v ulicích Prahy 1, daným specifikům 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 24  

Městské části Praha 1, jenž je centrem a tedy logickým středobodem negativního dění v Praze, a 
k oprávněným stížnostem občanů Prahy 1, byly ze strany vedení Městské části Prah 1 
opakovaně vzneseny žádosti o větší zohlednění specifik a zvýšení preference Obvodního 
ředitelství Městské Policie Praha 1, vůči jiným obvodním ředitelstvím, což by v důsledku umožnilo  
navýšení počtu strážníků alespoň do výše naplnění tabulkového stavu. 
Dále pak byl vznesen požadavek převést potřebný počet strážníků z jiných městských částí 
k výkonu služby v Městské části Praha 1 v nočních hodinách jarních a letních měsíců, kdy je 
situace v oblasti narušování veřejného pořádku v Praze 1 nejkritičtější. Toto opatření by však 
mělo být chápáno pouze jako nouzové do doby naplnění kmenových stavů protože  strážníci  
sloužící v jiných útvarech nemají potřebnou místní znalost a proto nemohou plně nahradit činnost 
kmenových strážníků.  
 Tyto požadavky byly ze strany ředitelství Městské policie hl. m. Prahy opakovaně označovány 
jako oprávněné, nicméně za sledované období nebylo provedeno opatření pro jeho realizaci.  
Mezi hlavními důvody uvedené ředitelem Městské policie hl. m. Prahy panem Eduardem Šustrem 
byl fakt, že Městská část Praha 1 i při současném podstavu (okolo 272 strážníku) má již nyní 
největší počet strážníků v přepočtu na jednoho obyvatele a dále, že přesuny strážníků z jiných 
městských částí není možné realizovat z toho důvodu, že by to nikdy nedopustilo politické vedení 
těch jednotlivých okrajových městských částí. 
 
Městská část Praha 1 se snaží ze svých zdrojů motivovat zaměstnance Městské policie k výkonu 
služby. V roce 2017 bylo z prostředků MČ P1-bezpečnostního fondu - vyplaceno celkem 430.000 
Kč jako mimořádné odměny pro 41 vybraných  strážníků, kteří se svým pracovním přístupem a 
iniciativou zasloužili o výborné výsledky v jejich práci.  
 
Velkou motivací pro práci u Městské policie na území MČ Praha 1 je možnost přidělení 
služebních bytů v rámci kvóty /stabilizace pro profese sloužící k plnění úkolů na území Městské 
části Praha 1. Rovněž z majetku Městské části Praha 1 jsou pronajímány byty jako služební 
stabilizační vybraným příslušníkům PČR OŘ Praha I sloužícím na území Městské části Praha 1. 
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3.3.2. Městská policie- dohled nad veřejný pořádkem  versus dohled nad dopravou  

 
 
Kromě nedostatečného personálního stavu je velkým problémem v práci Městské policie na 
území MČ Praha 1 proporcionální rozdělení jednotlivých činností, které jsou jí zákonem určeny.  
Aktivity Městské policie jsou orientovány především do oblastí veřejného pořádku, životního 
prostředí a dopravy ve městě. Stěžejním prostředkem pro plnění úkolů MP by měl být dostatečný 
počet strážníků v ulicích města v přímém výkonu hlídkové služby. 
 
 
V oblasti veřejného pořádku má Městská policie dohlížet především na: 

 
 znečišťování veřejného prostranství včetně porušování protikuřáckého zákona 
 popíjení alkoholu na místech kde je to zakázáno  
 rušení nočního klidu 
 neoprávněné zábory veřejného prostranství  
 osoby místa spojená s bezdomovectvím 
 žebráctví 
 sprejerství 
 neoprávněnou ( černou ) reklamu a nabídku služeb 
 součinnost s přepravní kontrolou DP a uzávěry stanic metra po skončení provozu  
 dodržování provozní doby restaurací ,  barů a stánků s alkoholem 

 
V oblasti životního prostředí má Městská policie dohlížet především na: 
 

 dodržování obecně závazných vyhlášek o čistotě  
 dodržování obecně závazných vyhlášek  o ochraně veřejné zeleně  
  vraky vozidel  ponechaných na veřejných místech a jejich odstranění  
 nepovolené skládky a jejich likvidace 
 volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích a úklid  psích  exkrementů majiteli  
 

V oblasti dopravy má Městská policie dohlížet především na:  
 
 bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích  
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 překážky v provozu na pozemních komunikacích a porušování zákazu stání a zastavení a 
stání na chodníku 

  dodržování pravidel pro provozování taxislužby a osobní smluvní přepravy. 
 dodržování pravidel zón placeného a vyhrazeného stání   
 přestupky páchané chodci, cyklisty , bruslaři na kolečkových bruslích  
 přestupky motorem poháněných vozítek  segway, koloběžek ( scroosers) 
 přestupky páchané pivními koly – beer bikes  
  dodržování nejvyšší dovolené rychlosti  vozidel pomocí mobilních radarů v případě 

zvláště nebezpečných úseků komunikací  
 dodržování nejvyšší dovolené rychlosti vozidel vyhodnocováním dat z úsekových a 

stacionárních radarů  
 zajišťování bezpečnosti dětí při cestě do školy na vytipovaných přechodech v blízkostech 

škol  
 

Ze statistik vyplývá, že z procentuálního zastoupení jednotlivých oblastí činností OŘ Městské 
police MČ Praha 1 tvoří cca. 70% řešených přestupků problematika dopravy  především  
nesprávné parkování a administrativa spojená  s výběrem pokut.   Obecně je tento poměr  
způsoben tím  že Městská policie v Praze v minulosti ochotně  převzala některé kompetence 
Police ČR která se jich  vzhledem k personálnímu zajištění a jiným prioritám ráda vzdala. 
Přestupky týkající se tzv. dopravy v klidu (parkování) řeší již téměř výhradně MP.   
 
Pouze  30% celkového časového fondu  je věnováno  obchůzkám strážníků  s cílem 
napomoci dodržování veřejného pořádku.  Je nutno změnit a obrátit tuto proporci s tím, že 
značnou část oblasti dopravy v klidu řeší od začátku roku 2018 kontrolní automobily 
s kamerami pro snímání SPZ vozidel parkujících v modrých zónách, které provozuje 
společnost Eltodo.  
 

 
 
 
Problematice dopravy by se měla především věnovat Policie České republiky. Oblast 
zajištění dohledu nad veřejným pořádkem a vynutitelnosti obecně závazných vyhlášek by 
měla mít ve výkonu služby strážníků Městské policie prioritu, protože je vnímána občany 
jako jedna z nejdůležitějších a nachází se ve stejné úrovni jako zajištění jejich pocitu 
bezpečnosti Policií ČR.  
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3.3.3. Přestupky  řešené  Městskou policií OŘ Praha 1   

Dle zprávy o činnosti OŘMP Praha 1 bylo v
v následujících oblastech :  

 

 

 

 

 

 

 
Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________

.................................................................................................................

Přestupky  řešené  Městskou policií OŘ Praha 1    

Dle zprávy o činnosti OŘMP Praha 1 bylo v porovnání let 2016-2017 řešeny přestupky 
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2017 řešeny přestupky 
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Při porovnání shora uvedené statistiky poskytnuté OŘ MP Praha 1 vychází
2016 bylo řešeno celkem 450.206 přestupků a v
cca. 39 %.   
Z toho v oblasti dopravy bylo řešeno v
znamená  pokles o cca. 40%  
 
V poměru řešení v oblasti doprava
na 64% v oblasti dopravy vůči všem přestupkům , v
 
 
Pokud shrneme celkové statistické výsledky
nim u většiny z nich nezbytnou administrativní zátěž, je pak zcela zřejmé, že strážníci při 
takto vysokém počtu řešených přestupků z části nemohou vykonávat hlídkovou činnost v 
ulicích, a jsou z důvodu administrativy nuceni vykonávat i práci
z časového hlediska je pak možné konstatovat, že čas strá
administrativní části zásahů je čerpán na úkor času, který by strážníci mohli trávit přímo 
v ulicích.  
 
Je také otázkou, co je příčinou poklesu celkového po
let 2016 a 2017. Markantní rozdíl je v
měla být hlavní oblastí dozoru městské policie 
přestupků a v roce 2017 celkem pouze 4.138 p
Pokles počtu řešených přestupků v
40% vůči roku 2016 se neprojevil ve zvýšení počtu řešení přestupků v jiných oblastech 
dozoru městské policie. Přičemž
přesvědčí každého, že situace v
zlepšit.   
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Při porovnání shora uvedené statistiky poskytnuté OŘ MP Praha 1 vychází
2016 bylo řešeno celkem 450.206 přestupků a v roce 2017 celkem 273.914 přestupků 

oblasti dopravy bylo řešeno v roce 2016  286.810 přestupků a v roce 2017  171.614 což 
 

ešení v oblasti doprava-ostatní přestupky  vychází poměr počtu přestupků v
oblasti dopravy vůči všem přestupkům , v roce 2017 je tento poměr 63%.

Pokud shrneme celkové statistické výsledky v počtu řešených přestupků 
nim u většiny z nich nezbytnou administrativní zátěž, je pak zcela zřejmé, že strážníci při 
takto vysokém počtu řešených přestupků z části nemohou vykonávat hlídkovou činnost v 
ulicích, a jsou z důvodu administrativy nuceni vykonávat i práci 

časového hlediska je pak možné konstatovat, že čas strávený na služebně při 
vní části zásahů je čerpán na úkor času, který by strážníci mohli trávit přímo 

Je také otázkou, co je příčinou poklesu celkového počtu řešených přestupků ve srovnání 
let 2016 a 2017. Markantní rozdíl je v oblasti přestupků vůči veřejnému pořádku, která by 
měla být hlavní oblastí dozoru městské policie – v roce 2016 bylo řešeno celkem 12.723 

roce 2017 celkem pouze 4.138 přestupků, což je přibližně jedna
Pokles počtu řešených přestupků v oblasti dopravy v roce 2017o 115.196 přestupků tj. 
40% vůči roku 2016 se neprojevil ve zvýšení počtu řešení přestupků v jiných oblastech 

Přičemž i krátká denní a noční procházka centrem Prahy 
přesvědčí každého, že situace v oblasti veřejného pořádku se nemohla za rok  o 40% 
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Při porovnání shora uvedené statistiky poskytnuté OŘ MP Praha 1 vychází, že celkem v roce 
roce 2017 celkem 273.914 přestupků –pokles o 

roce 2016  286.810 přestupků a v roce 2017  171.614 což 

ostatní přestupky  vychází poměr počtu přestupků v roce 2016 
roce 2017 je tento poměr 63%. 

počtu řešených přestupků  a přiřadíme k 
nim u většiny z nich nezbytnou administrativní zátěž, je pak zcela zřejmé, že strážníci při 
takto vysokém počtu řešených přestupků z části nemohou vykonávat hlídkovou činnost v 

 na služebnách. Čistě 
ený na služebně při 

vní části zásahů je čerpán na úkor času, který by strážníci mohli trávit přímo 

čtu řešených přestupků ve srovnání 
oblasti přestupků vůči veřejnému pořádku, která by 

v roce 2016 bylo řešeno celkem 12.723 
řestupků, což je přibližně jedna třetina.  

roce 2017o 115.196 přestupků tj. 
40% vůči roku 2016 se neprojevil ve zvýšení počtu řešení přestupků v jiných oblastech 

enní a noční procházka centrem Prahy 
oblasti veřejného pořádku se nemohla za rok  o 40% 
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3.3.4. Neefektivita postihování přestupků  

Běžná představa občanů  je, že policista nebo strážník vyřeší problém jednou pro vždy tím, že 
protiprávní jednání odhalí a uloží vysokou sankci, a že pachatel je tak od dalšího potencionálního 
páchání protiprávního jednání natrvalo odrazen. 
 
Ve skutečnosti náš právní systém striktní vymožení sankce ani neumožňuje, protože v oblasti 
přestupkového práva je jen na pachateli přestupku, jestli se sankcí souhlasí, a je ochoten pokutu 
zaplatit. Pokud nesouhlasí a pokutu nezaplatí, nezbývá policistovi či strážníkovi než sepsat 
úřední záznam a věc postoupit správnímu orgánu. Přestupci pak postačuje, aby se na řízení 
nedostavoval, nic nezaplatil, a v konečném důsledku se skutečně postihu může vyhnout.  
 
Ještě horší situace je v případech, kdy strážníci musí mnohočlenné  skupině cizinců migrujících 
mezi bary prokázat části z nich, že jsou po 22 hodině tak hluční, že ruší noční klid, a uložit jim 
sankci. Cizinci, ač velmi mladí, jsou dobře poučeni, že jakmile nezaplatí sankci na místě, která je 
v ČR nevynutitelná, pak se mohou jakémukoliv postihu vyhnout, neboť v době případného 
zahájení správního řízení budou již dávno v bezpečí svých zemí a pro správní orgán nedostupní. 
Rozšiřuje se počet cizinců s tímto vědomím, a odmítání platit sankce se týká jak pachatelů 
přestupků ve veřejném pořádku, tak řidičů – cizinců u dopravních přestupků. Ukládat sankce 
rozdivočelým cizincům, kteří narušují veřejný pořádek, se daří zejména tam, kde není důkazní 
nouze, tedy tam, kde si strážník může opatřit dokumentační důkaz, zejména u požívání alkoholu 
na veřejnosti. U hlučných projevů spočívajících v křiku, hlučném hovoru, zpěvu, je situace 
mnohem komplikovanější a ukládání sankcí na velmi nízké úrovni.  
 
Některé kategorie notorických přestupců této slabosti právního systému ČR bohatě využívají a 
spoléhají se i na nízké sankce, které vyměřuje v konečném důsledku správní orgán. Znamená to, 
že se procesem správního řízení zabývá několik lidí s povinností vytvořit určitý rozsah 
administrativních úkonů  zahrnující  strážníky , policisty  a  úředníky, a konečný výsledek při 
nízké sankci, je téměř nulový. To je bohužel v Praze mnohaletou skutečností, díky které se 
nedaří problémy v krátkém časovém úseku eliminovat a vyřešit. 
 
V problematice ukládání sankcí hraje významnou roli Úřad městské části Praha 1. V tomto 
případě se jedná o Odbor občansko- správních agend, jenž zajišťuje výkon státní správy v rámci 
přenesené působnosti státní moci. Kromě ověřování listin, přihlašování občanů k trvalému 
pobytu, vydávání OP, cestovních dokladů, atd. patří do kompetence toho odboru ÚMČ Praha 1 
také projednávání přestupků v rámci správních řízení. 
 
Jedním z účinných nástrojů při řešení opakujících se problémů způsobených totožnými osobami 
byl institut zákaz pobytu. V případě, že například osoba bez domova byla opakovaně přistižena, 
při žebrotě, znečišťování veřejných prostranství močením, kálením, nebo při porušování obecně 
závazné vyhlášky 12/2008 – zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, 
bylo možné takové osobě udělit zákaz pobytu na dané městské části. V případě porušení 
takového zákazu se jednalo o trestný čin maření úředního rozhodnutí a dotyčnému hrozil trest 
odnětí svobody. A právě svoboda spojená s absencí jakýchkoliv běžných povinnosti je pro osoby 
bez domova klíčovým prvkem vlastního bezdomovectví. Proto byl tento institut účinným 
nástrojem a pomáhal Městskou část Praha 1 od těchto lidí zbavit, případně pomáhal úspěšněji a 
především efektivněji vymáhat dodržování nastavených pravidel v rámci veřejných 
prostranstvích. 

 
V roce 2015 však zahájila ombudsmanka – veřejná ochránkyně práv občanů Anna Šabatová tzv. 
Šetření z vlastní iniciativy, když začala přezkoumávat jednotlivé zákazy k pobytu vydané ÚMČ 
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Praha 1. Ze své brněnské kanceláře došla k závěru, že Městská část Praha 1 zneužívá institutu 
zákazu pohybu, čímž jsou znevážena práva konkrétních osob. S tímto názorem se obrátila na 
Ministerstvo vnitra České republiky. Bohužel Ministerstvo vnitra se přiklonilo k názoru veřejné 
ochránkyně práv s tím, že správní trest zákaz pobytu je v rozporu s právním řádem ČR. Proto byl 
tento trest z nového zákona (od 1.7.2017 je v účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., zákon 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který zrušil správní trest (dříve sankci zákaz pobytu) 
vypuštěn.  
 
Zde je rovněž třeba uvést, že lobby pro zrušení tohoto předpisu bylo neobyčejně veliké. Úřad 
městské části Praha 1 byl dáván na metodických poradách ministerstva vnitra za odstrašující 
příklad, a to i přes skutečnost, že postup Úřadu městské části Praha 1 byl z procesního hlediska 
bezchybný a velmi účinný. 
 
 
 
Správní tresty jsou nyní definovány v ust. § 35 daného zákona 

Druhy správních trestů 

Za přestupek lze uložit správní trest 

a) napomenutí, 

b) pokuty, 

c) zákazu činnosti, 

d) propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, 

e) zveřejnění rozhodnutí o přestupku. 
 
 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 32  

 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 33  

 
 
 
 
 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 34  

 
 
 
 
 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 35  

 
 
 
 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 36  

 
 
 
 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 37  

 
 
 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 38  

 
 
 
 
 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 39  

 
 
 
 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 40  

 
 
 
 
 
 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 41  

 
 
 
 
 
 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 42  

 

3.4. Hluk a rušení nočního klidu 

 

 
 
Jen v  oblasti Starého Města, o rozloze cca 1,29 km2, kde hrubým odhadem bydlí více než 9 000 
občanů, eviduje Živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 1 více než 800 provozů 
s hostinskou činností. Až jedna třetina těchto provozů se zaměřuje na tzv. noční život. Jejich 
převažující hlavní nabídkou je alkohol a otevírací doba od čtvrtka do neděle do ranních hodin. 
Jenom v ulicích U Milosrdných, Dušní, Kozí, Dlouhá, Masná, Rybná, V Kolkovně, Široká, 
Žatecká, Kaprova, Platnéřská, Pařížská  a Vězeňská je v současné době přes 200 barů, hospod, 
či klubů, které se na tzv. noční život zaměřují. Tyto provozovny vytvářejí předpolí pro narušování 
nočního klidu i podle judikátů Ústavního soudu České republiky.  
 
Přesto, že je rušení nočního klidu, tedy nadměrná hluková zátěž v nočních hodinách nejvíce 
obtěžující, je tato zátěž především v oblasti Starého Města v podstatě po celý den kontinuální a 
tím pro občany silně frustrující až depresivní. To je umocněno postupně nabývajícím 
přesvědčením, že pokud je právo na podnikání stavěno nad právo na pokojný život a spánek, a 
to v místě, kde mnoho z občanů žije po celý svůj život nebo dokonce po několik generací, pak je 
logickým důsledkem naprostá ztráta v důvěru ve volené zastupitele, kteří by měli za svoje občany 
bojovat a chránit jejich zájmy v oblasti komunální politiky. 
 
Snad kromě hluku z tramvajové dopravy, která vede pouze na jeho okrajích, se jen v oblasti 
Starého města nacházejí všechny zdroje nadměrné hlukové zátěže. Jsou jimi zejména: 
 

 Beer Bikes – Pivní kola 
 Pub Crawl – Vymetání hospod 
 Dopady dodržování tzv. protikuřáckého zákona 
 Fenoném popíjení alkoholu zakoupeného ve večerkách asijského typu přímo na ulici 
 The Roof parties – párty na střešních terasách 
 After party kluby a kluby s neomezenou provozní dobou 
 Neurvalá nabídka přepravních služeb 
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 Tzv. pozering – předvádění se ve výkonných a 
 Ohňostroje a pyrotechnika
 Vedlejší negativní efekty
 Celodenní hudba z prodejen zaměřených na turisty
 Předzahrádky určené především pro turisty
 Podnapilí turisté, kteří ve skupinách skandují svoje hesla či písničky
 Hudební, tzv. akustický busking
 Nepovolené a neodborně instalované klimatizační jednotky ve vnitrobloc

 
 
Alarmujícím faktem je, že se negativní dopady z
hranice Starého Města. Přes ulici Revoluční směrem do tzv. Petrské čtvrti a přes Vltavu na 
Malou Stranu. 
 
 

     
 

NÁVŠTĚVNÍCI   MČ PRAHA 1  :    MÁME PRÁVO SE V 
    PODNIKATELÉ: MÁME PRÁVO NA TÉTO  ZÁBAVĚ VYDĚLÁVAT !!!
 
 

 
 

   REZIDENTI MČ PRAHA 1 :       MÁME PRÁVO SE 
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ředvádění se ve výkonných a  hlučných automobilech v
Ohňostroje a pyrotechnika 
Vedlejší negativní efekty tzv. sdíleného ubytování 

prodejen zaměřených na turisty 
Předzahrádky určené především pro turisty 
Podnapilí turisté, kteří ve skupinách skandují svoje hesla či písničky
Hudební, tzv. akustický busking 
Nepovolené a neodborně instalované klimatizační jednotky ve vnitrobloc

je, že se negativní dopady z turistického ruchu již začaly př
řes ulici Revoluční směrem do tzv. Petrské čtvrti a přes Vltavu na 

         

NÁVŠTĚVNÍCI   MČ PRAHA 1  :    MÁME PRÁVO SE V  NOCI BAVIT  !!! 
PODNIKATELÉ: MÁME PRÁVO NA TÉTO  ZÁBAVĚ VYDĚLÁVAT !!!

          

REZIDENTI MČ PRAHA 1 :       MÁME PRÁVO SE V NOCI 
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hlučných automobilech v úzkých ulicích  

Podnapilí turisté, kteří ve skupinách skandují svoje hesla či písničky 

Nepovolené a neodborně instalované klimatizační jednotky ve vnitroblocích 

turistického ruchu již začaly přelévat za 
řes ulici Revoluční směrem do tzv. Petrské čtvrti a přes Vltavu na 

 

NOCI BAVIT  !!!  
PODNIKATELÉ: MÁME PRÁVO NA TÉTO  ZÁBAVĚ VYDĚLÁVAT !!! 

 

NOCI VYSPAT !!! 
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3.5. Jednotlivé zdroje nadměrné hlukové zátěže a reálné možnosti 
Městské části Praha 1 v předcházení nebo omezování těchto zdrojů  

 

3.5.1. Pub Crawl 

 
 

 
 
Pub crawl neboli pivní pochod v centru města je organizované noční putování skupin až stovky 
osob od baru k baru, od hospody k hospodě s cílem navštívit co nejvíce provozoven a vypít co 
nejvyšší množství alkoholu přičemž v ulicích velmi hlasitě ruší noční klid.  
  
 
Skupiny skládající se ze zahraničních turistů bývají velmi početné a jsou vedeny profesionálními 
českými průvodci z firem, které se na tuto činnost specializují. Domácí převážně mladí 
obyvatelé Prahy se k tahu po hospodách organizují často prostřednictvím sociálních sítí. 
Vyskytuje  se také nová varianta této zábavy-skupina mládeže táhne kárku či vozík, ve které má 
zaledované zásoby piva a dalších alkoholických nápojů včetně kelímků. Nápoje konzumují na 
ulici a na veřejných prostranstvích a spotřebované plechovky a kelímky jsou pohazovány volně 
na ulicích.  
 
Proti těmto skupinám je pro hlídky Městské policie velmi obtížné zasahovat vzhledem k množství 
osob ve skupině a nutnosti důkazu pro udělení pokuty. Cizinci jsou dobře poučeni, že jakmile 
nezaplatí sankci na místě, která je v ČR nevynutitelná, vyhnou se jakémukoliv postihu. Pro 
uložení sankce si strážník musí opatřit dokumentační důkaz, zejména při požívání alkoholu na 
veřejnosti což je uprostřed velkého rozdivočelého davu cizinců pro hlídku MP velmi obtížné. 
U hlučných projevů, pokřikování a hromadném zpěvu je sankcionování ještě mnohem 
komplikovanější. 
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3.5.2. Protikuřácký zákon 65/2017 Sb., rušení nočního klidu a  antikonfliktní tým 

,  
 
Dne 31. května 2017 vstoupil v platnost Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek (někdy také protikuřácký zákon), který upravuje opatření k ochraně před 
škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních 
samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona. Nahradil předchozí 
zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. 
 
Tím že kuřáci nesmí nadále kouřit ve vnitřních prostorách hospod a barů, ale smí kouřit pouze 
venku – na veřejných prostranstvích, dochází k situacím, kdy se hloučky kuřáků v noci při kouření  
hlasitě baví na ulicích před vchody do provozoven, popíjejí alkohol přinesený z provozovny a tím 
ruší noční klid. Tento zákon má největší dopad na Prahu 1 – centrum barů a podniků, které 
navštěvují tisíce turistů, ale i tuzemských návštěvníků z celé Prahy. 

Provozovatelé provozů s hostinskou činností byli požádání dopisem radního JUDr. Solila o o 
součinnost, aby přispěli ke snížení možnosti výskytu konfliktních situací , rušení nočního klidu, 
udržení veřejného pořádku a čistoty  před svými provozovnami v souvislosti s protikuřáckým 
zákonem. 

Vážení provozovatelé hostinských zařízení, 
 

jak jistě víte, dne 31.5.2017 vstoupí v platnost Zákona č. 65/2017 Sb. - Zákon o 
ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, obecně znám jako 
protikuřácký zákon.   

 
Ačkokoliv rozumím, že tento zákon byl přijat v návaznosti na celosvětový trend – 
moderní je nekouřit a jistou míru společenské objednávky s podtextem zdravého 
životního stylu, jako radní MČ Praha 1 s gescí prevence kriminality a veřejného 
pořádku se důvodně obávám, že pro občany Prahy 1 i provozovatele hostinských 
zařízení příliš pozitiv nepřinese. Ba naopak.  

 
Po mnoha letech, kdy se nám mnohdy společnými silami podařilo podniky odhlučnit 
a ruch z provozoven nebyl tím hlavním problémem, nastává nová, zákonná povinnost, 
chodit kouřit mimo provozovnu. Což v drtivé většině hostinských zařízení v Praze 1 
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znamená, chodit kouřit před provozovnu na ulici. Na ulici pod okna našich občanů, 
kteří zde stále ještě bydlí na již dnes přeplněné chodníky. 

 
Na základě místních šetření i našim zkušenostem s vývojem situace v souvislosti 
s hostinskými provozovnami s nočním provozem lze předpokládat, že se především 
před bary, kluby diskotékami i dalšími provozovnami s hostinskou činností na území 
městské části Praha 1, budou především během noční otevírací doby tvořit velké 
skupiny kuřáků. Na veřejném prostranství bude před vašimi provozovnami docházet 
ke konzumaci alkoholu, bude zde vznikat další hluková zátěž a budou se zde utvářet 
překážky průchodnosti ostatních uživatelů chodníků. Bude docházet k situacím, které 
se v kombinaci s alkoholem mohou především v nočních hodinách, stát předmětem 
sporů a konfliktů mezi návštěvníky provozoven a občany či návštěvníky Prahy 1. 

 
Toto vše je v ostrém kontrastu s reálnými a bohužel zcela nedostatečnými počty 
městských strážníků Praha 1. Městská část Praha 1 nemá žádný přímý způsob, jak 
počty městských strážníků zvýšit a i přes veškerou její snahu jejich počty klesají. Je to 
však primárně Městská policie, která má problémy s narušováním veřejného pořádku 
řešit. Jak ale sami dobře víte, její možnosti vůbec nepokrývají reálnou potřebu.  

 
Z tohoto důvodu od 18. května 2017 začnou v ulicích Starého Města, kde se nachází 
také vaše provozovna, působit tzv. Antikonfliktní týmy.  Čtyři týmy budou ve čtvrtek, 
pátek a sobotu vždy od 23:00 do 04:00 hodin upozorňovat návštěvníky na rušení 
nočního klidu, porušování obecně závazných vyhlášek, především vyhlášky č. 12/2008 
o zákazu pití alkoholu na veřejnosti a vyhlášky č. 5/1985 o čistotě a dále předcházet 
vzniku konfliktních situací, které lze na základě výše uvedeného očekávat.  

 
Vás jako provozovatele dotčených provozů s hostinskou činností, bych si dovolil 
požádat, abyste také Vy přispěli k snížení možnosti výskytu konfliktních situací, 
abyste před vašimi provozovnami přispěli především k udržování veřejného pořádku a 
čistoty. Jedině společnými silami a spoluprací můžeme dosáhnout konsenzu se 
spokojeností na obou stranách.  

 
Závěrem si Vám dovolím připomenout, že Odbor dopravy městské části Praha 1 je 
stále připraven v maximální možné míře vyhovět Vašim žádostem o umístění či 
rozšíření lanových koridorů, tzv. hadů před vstupy do vašich provozoven. Jsme toho 
názoru, že tyto koridory by nejen přispěly k pořádku a řádu před Vaší provozovnou, ale 
rovněž by umožnily snadnější identifikaci, zda li se jedná o Vaše hosty nebo o 
kolemjdoucí.  

 

Zároveň z tohoto důvodu bylo navrženo radním pro oblast bezpečnosti, prevence kriminality a 
veřejného pořádku JUDr. Solilem , obnovit činnost tzv. antikonfliktních týmů. Tyto týmy měly za 
úkol od čtvrtka do pondělního rána od 23.00 do 4.00 hod upozorňovat hlučné návštěvníky na 
rušení nočního klidu, porušování obecně závazných vyhlášek, především vyhlášky č. 12/2008 
o zákazu pití alkoholu na veřejnosti a vyhlášky č. 5/1985 o čistotě a dále předcházely vzniku 
konfliktních situací, které bylo možno na základě zkušenosti s nočním provozem očekávat. 
Jednalo se o  ulice Dlouhá, V Kolkovně, Dušní, Kozí, Masná, Jakubská, Malá Štupartská kde je 
situace s rušením nočního klidu nejhorší. Ve vytipovaných ulicích platí zmíněné, obecně závazné 
vyhlášky a rovněž se zde nacházejí dvojjazyčné informační nosiče, informující o platnosti 
zmíněných vyhlášek, na které je možné v ulicích odkazovat. Cílem tohoto opatření bylo slušnou, 
avšak důraznou formou podpořenou vhodnou fyzickou proporcí, upozorňovat na platnost obecně 
závazných vyhlášek ty návštěvníky, kteří vyhlášky zjevně porušují a slušnou formou požádat o 
zanechání tohoto jednání.  
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Smlouvu s vybranou agenturou Městská část Praha 1 uzavřela na květen, červen a září 2017 a 
vyšla zhruba na 500 tisíc korun. Projekt počítal s fungováním týmů na přechodnou dobu několika 
měsíců po začátku platnosti protikuřáckého zákona. Během léta nefungoval kvůli tomu, že 
mnoho z rezidentů odjíždělo na prázdniny a dovolené mimo centrum. Očekávaný nárůst 
problémů v ulicích se potvrdil a opatření bylo účelné. 

Od občanů Prahy 1 přišlo množství dopisů kteří děkovali radnici za to, že ten tým existuje a 
pomáhá řešit problémy. V květnu a červnu na radnici snesla kritika kvůli výběru uchazečů. Čtyři 
týmy se na měsíc do centra města vrátily v září 2017, a to v obměněné podobě dvou mužů a 
jedné ženy. Ve všech týmech také musel být vždy alespoň jeden člen schopen anglicky, 
německy či rusky požádat kohokoliv, aby přestal porušovat zákony či vyhlášky. Po konci září 
2017 již antikonfliktní tým nebyl obnoven. Antikonfliktní tým splnil svůj úkol a měl fungovat jen na 
dobu přechodnou, během začátku platnosti protikuřáckého zákona. Poté všechny aktivity spojené 
s vynucováním dodržováním protikuřáckého zákona zůstaly na bedrech personálně zdecimované 
Městské policii. 

 
 
 

3.5.3.  Popíjení alkoholu zakoupeného ve večerkách  přímo na ulici 

 
Dalším velkým zdrojem rušení nočního klidu jsou večerky tím, že nabízejí prodej alkoholu dlouho 
do noci a jejich zákazníci tam zakoupený alkohol popíjejí přes zákaz na veřejném prostranství 
s příslušným hlukovým doprovodem.   
 
Pro omezení nočního prodeje alkoholu v tzv.večerkách   upravila  MČ  P1  v objektech ve 
vlastnictví MČ P1  dodatkem existující nájemní smlouvy s nájemci nebytových prostor které 
fungují jako večerky tak aby byl prodej alkoholických   nápojů  omezen od 22 hodiny do 6 hodiny 
ráno. 
 
Rovněž se stejným úmyslem požádala MČ  P1  dopisem majitele objektů kde se večerky 
nacházejí, aby omezily smluvně s nájemci těchto nebytových prostor prodejní dobu alkoholických 
nápojů do maximálně 22 hodiny.  
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3.5.4. Technická  opatření proti hluku u  restaurací, barů  a klubů    

 
 
 

Hluk a rušení nočního klidu hlukem v okolí restaurací, barů a klubů je možno rozdělit na hluk 
šířící se z vnitřních prostor provozoven a na hluk vznikající v prostorách před provozovnami.  
 
V letech 2007-2010 nejvíce trápily obyvatele centra města tzv. hlučné (problémové) provozovny, 
jejichž provozní hluk se nesl stavebními konstrukcemi doslova celých bloků, přičemž pravidelně 
docházelo k překračování podmínek kolaudace. Dotčeným městským částem, zejména Praze 1, 
se však díky dlouhodobému tlaku v podobě spolupráce se státní správou, jenž prováděla přísné 
a časté kontroly a udělovala pokuty, podařilo dosáhnout určité nápravy. Ta spočívala především 
v tom, že víceméně všichni provozovatelé hostinských zařízení investovali do odhlučnění svých 
prostor. 
Vzhledem k investicím  provedeným provozovateli zařízení do odhlučnění svých prostor není   
v této době problémem hluk z hostinských provozoven samotných, ale zejména hluk související 
s hlukem z otevřených oken provozoven v letních měsících, hluk na předzahrádkách a hluk 
spojený se zvýšenou koncentrací a shromažďováním návštěvníků před provozovnami a na 
veřejných prostranstvích.  
S majiteli a provozovateli kritizovaných provozoven a klubů jsou vedeny konzultace jak omezit 
hluk v okolí těchto podniků. Jedním z jednoduchých opatření avšak ne příliš účinných opatření 
je instalace tzv. hadů (lanových koridorů) pro odlišení hostů kouřících před podnikem od 
ostatních osob nacházejících se v místě. Takto mohou hostinští snadněji umravňovat hlučící 
hosty. 
 Dále je možno osadit v místě kritických provozoven hlukoměry s displeji jak osazenými před 
provozovnou pro snadnou kontrolu hluku strážníky tak displeji umístěnými uvnitř provozovny pro 
informaci personálu odpovědného za dodržování obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. Tyto 
hlukoměry mohou být případně propojeny přes přenosovou síť MKS na operační středisko 
Městské policie Praha 1 a v případě překročení povolené hladiny hluku bude automaticky 
upozorněn službu konající operátor. V případě že se bude poblíž nacházet kamera bude možno 
dálkově zkontrolovat situaci a případně vyslat na místo incidentu hlídku.  
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3.5.5. Zavírací doba restaurací, barů a klubů 

 
 
Na území MČ Praha 1 se nachází kolem 3600 provozoven zaměřených na restaurační, 
pohostinskou a  hudebně klubovou činnost přičemž v oblasti pouze Starého města je 
koncentrováno přes 800 těchto provozoven. Jejich otevírací doba sahá často do pozdních 
nočních hodin. Výjimkou nejsou ani tzv. after party či non- stop cluby. Některé podniky dokonce 
otevírají až kolem 3 hodiny ráno a nabízejí se turistům jako příležitost pro tzv. after-party 
s alkoholem pro dokončení celonoční pitky kdy většina ostatních podniků má již zavřeno. Na 
Praze 1 fungují minimálně tři. Studio 54 v Hybernské, Cafe Fano v Haštalské a Ateliér v Rybní 
ulici.  
 
Aktuálním problémem již není primárně hluk z hostinských provozoven samotných, ale zejména 
hluk související se zvýšenou koncentrací a shromažďováním lidí na veřejných prostranstvích v 
centru města. Tím dochází především k porušování mnoha obecně závazných vyhlášek, k rušení 
nočního klidu, k nadměrné hlukové zátěži K tomuto problematickému shromažďování v nočních 
hodinách přitom z velké části dochází v přímé souvislosti s provozováním nočních barů a klubů, 
nacházejících se v bezprostřední místní návaznosti na dotčená prostranství v centru města.  
 
Občané MČ Prahy 1 bydlící v některých ulicích postižených touto hlukovou zátěží si neustále, 
avšak oprávněně stěžují na tento jev Městské části Praha 1, jednotlivým radním či zastupitelům, 
zastupitelstvu nebo volají na tísňové linky Městské policie, případně Police ČR. 
 
Protože situace na veřejných prostranstvích začala být pro rezidenty  především v některých 
oblastech Starého Města od roku 2014 již neúnosná, Zastupitelstvo městské části svým 
usnesením číslo UZ14_0671 ze dne 16.09.2014 schválilo návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení  jejichž vchod nebo východ ústí do ulic 

• Dlouhá 
• Dušní 
• Jakubská 
• Kozí 
• Malá Štupartská 
• Masná 
• Michalská 
• Rybná 
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• V Kolkovně 

ve dnech předcházejících dni pracovního klidu na 03:00 hodin,v ostatních dnech na 02:00 
hodin, s počátkem  provozní doby každý den nejdříve na 6:00 hodin. 
 
Regulace otevírací doby měla  spočívat především ve stanovení jednotné noční 
zavírací doby pro všechny provozovny v dané oblasti tak, aby se na velké množství 
lidí odcházejících v noci z pohostinských zařízení mohli v určitou hodinu připravit 
Městská policie, pracovníci provádějící úklid ulic a zdravotní záchranná služba. 
 
Příslušnou obecně závaznou vyhlášku, která by provozní dobu pohostinských zařízení 
regulovala, však může přijmout pouze hlavní město Praha. Současné vedení hlavního města 
je zjevně proti takovéto regulaci. V roce 2017 Rada hlavního města zamítla podobný návrh 
z dílny Městské části Praha 2. Roku 2014. Návrh Městské části Praha 1 nebyl od roku 2014 
(tehdy byl kompetentním radním pro oblast bezpečnosti a veřejný pořádek Lukaš Manhart -
TOP 09 a primátorský post zastával Tomáš Hudeček-TOP 09) projednán v žádné komisi, 
výboru, radě nebo zastupitelstvu hlavního města Prahy a to i přes skutečnost, že se situace 
s narušováním veřejného pořádku a rušením nočního klidu rok od roku zhoršuje v kontextu 
s narůstajícím počtem zahraničních turistů. 
 
Městská části Praha 1 proti negativním důsledkům provozování pohostinských zařízení v 
době nočního klidu činí vše, co může podle platných předpisů a na základě svých možností a 
počtu přidělených městských strážníků.  
 
Na území městské části Praha 1 platí mnoho obecně závazných vyhlášek, jejich ž obsah je 
kvalitní, jednoznačný a umožňuje strážníkům i policistům konat. 
 
Stejně tak je v platnosti celá řada zákonů, které jsou legislativní oporou pro represivní složky. 
Vzhledem k tomu že je bohužel strážníků nedostatečný počet a Policie české republiky 
prioritně řeší závažnou kriminalitu, je současný, zcela neuspokojivý stav logickým vyústěním 
dané situace. 
 Bez účinné regulace provozní doby pohostinských zařízení a dostupnosti alkoholických 
nápojů podpořené ze strany Rady hl.m.Prahy, však není v možnostech Městské části Praha 
1 zajistit v nočních hodinách veřejný pořádek. Hromadná konzumace alkoholických nápojů 
v nočních hodinách přitom prokazatelně tvoří předpolí pro porušování pořádku a nočního 
klidu. 
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3.5.6. The Roof parties – párty na střešních terasách 

K hlukové zátěži dále přispívají nové tzv. Roof top parties. Tedy párty na velkých terasách 
komerčních objektů. Za všechny je možné jmenovat terasu na domu, v němž sídlí hudební klub 
Roxy v Dlouhé ulici nebo Terasu klubu Fashion na obchodním domě Kotva. Tyto párty se poprvé 
ve větší míře objevily v roce 2017. Značný nárůst zaznamenali v roce 2018. Zpravidla začínají 
v sobotu ve 14:00 hodin odpoledne a končívají ve 22:00 hodin. Tedy nenarušují noční klid, ale o 
to víc obtěžují hlukem z taneční (tuc tuc) hudby typu House, Trance, Techno okolní občany 
během víkendových dní. 

 

3.5.7. Automobilový pozering 
 

 

 

Novým nepříjemným  jevem v ulicích městského centra  se stává tzv. automobilový pozering – 
předvádění se ve výkonných a velmi často hlučných a často nelegálně upravených automobilech. 
Automobilový pozér je řidič, který  se v automobilu předvádí a k předvádění často potřebuje 
nadlimitní zvukovou kulisu kterou obtěžuje okolí. Výkonné automobily, luxusní sportovní vozy, 
automobily s  upravenými výfukovými systémy opatřené elektromechanickou klapkou, které jsou 
často bez homologace, automobily s dodatečně instalovanými výkonnými hudebními systémy. To 
jsou jen některé případy dalšího zdroje hlukové zátěže, která je pro posádku vozu velkou 
zábavou, ale pro občana Prahy 1 velkou nepříjemností. 
 
Předvádění mívá velmi podobný průběh. Řidič vozu si před sebou nechá prostor v délce několika 
desítek metrů. Následně se prudce rozjede z téměř nulové rychlosti na první rychlostní stupeň. 
Tím vyžene motor do červených otáček a následně nechá jet automobil bez plynu. Řev motoru, 
který se line z výfuku je doplněn o chraplání z výfuku s přemíry nespáleného paliva. Pro někoho 
asi velká zábava.  
 
Kulisou pro hluk z motoru jsou nejčastěji úzké ulice Starého Města, kde se řev motoru mezi domy 
odráží a kumuluje. Tím, však mimo rušení a obtěžování obyvatel dochází k potencionálně 
nebezpečným situacím. Nechávání velkým rozestupů a následný razantní start jistě není běžným 
rozjížděním manévrem. Ten nemusí další účastníci silničního provozu (například řidiči vozidel, 
kteří chtějí vyparkovat z parkovacích míst) čekat. Navíc v přeplněných úzkých ulicích Prahy 1 
často dochází k pohybu pěších osob, (často zmatených turistů) po silnici. Dalším nebezpečím je 
kluzký povrch pražské mozaiky, které procentuálně zaujímá významné místo v površích silnic 
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Prahy 1, a který je pro podobné předvádění zcela nevhodný. 
 
Celkově je automobilový pozering nebezpečná a špatná zábava, která v ulicích Prahy 1 nemá co 
dělat. Městská část však v tomto případě nemá žádný přímý nástroj, jak situaci řešit. Řešení je 
na dopravní policii. Městská část proto učiní podnět směrem jejímu vedení, s žádostí o 
naplánování akce zaměřené proti této skupině nezodpovědných řidičů. 

 

3.5.8. Neurvalá nabídka přepravních služeb 

 
 

Na území MČ Prahy 1 je nebývale silný dopravní provoz, když si uvědomíme, že se jedná o 
centrum památkové rezervace, a že většina takto pojímaných center v jiných zemích má velmi 
omezený dopravní provoz s jasně specifikovaným, nezbytným dopravně-obslužným režimem. 
Negativně se to odráží i na zátěži nočním hlukem, kdy ulicí Dlouhá projede i ve 2 hodiny ráno cca 
1.500 vozidel za jednu hodinu. Z tohoto počtu je cca 80 % vozidel , která z většiny pouze „krouží“ 
a „loví zákazníky“ a nemá tedy ve vozidle svého zákazníka. Taxiky  a vozidla tzv. osobní 
přepravní služby realizované na bázi on-line platforem ( Uber , Lifttago apod.)  se snaží 
troubením a hlasitou hudbou pouštěnou z otevřených oken vozidel  v ulicích především Starého 
města  nalákat cestující čímž znemožňuje   rezidentům bydlícím v postižených ulicích řádně se 
vyspat.   

Řešením může být opatření pro omezení vjezdu vozidel ve stanovených nočních hodinách jak 
místní úpravou dopravního značení tak připravovaná  regulace vjezdů do určitých zón (ulice 
Široká, Pařížská, Dlouhá a Revoluční) pomocí dálkově ovládaných výsuvných sloupků kdy budou 
mít vjezd na povolení ve stanovených hodinách vedle složek PČR,MP a IZS  pouze rezidenti a 
taxislužby objednané zákazníkem přes dispečink.  
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3.5.9. Ohňostroje a  pyrotechnika  

 
 
 
Hluk z častých ohňostrojů v centru Prahy delší dobu trápil občany i návštěvníky hlavního města. 
Hluk vadil nejen dospělým, ale také děsil malé děti a stresoval domácí zvířata. Radou hlavního 
města Prahy byl schválen  s účinností od 1.dubna 2017 návrh obecně závazné vyhlášky UR 16 -
1066 o používání pyrotechnických výrobků, která zakazuje provádění ohňostrojů v městské 
památkové rezervaci, včetně řeky Vltavy. Návrh znění vyhlášky iniciovala a pomohla prosadit 
Městská část Praha 1. 
 
Podle vyhlášky je provádění ohňostrojů zakázáno v Pražské památkové rezervaci v hlavním 
městě Praze (tedy v zásadě v centru města), na významném vodním toku Vltava, na ostrovech v 
jejím toku a na pozemcích sousedících s korytem tohoto vodního toku, a to v šířce do 50 metrů 
od břehové čáry, v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od 
domovů pro seniory anebo od domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zákaz neplatí pro 
dny 1. ledna, 1. května, 8. května, 15. května, 5. července, 28. září, 28. října, 17. listopadu a 31. 
prosince. 
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3.5.10. Vedlejší negativní dopady tzv. sdíleného ubytování 

 

 
 
 

Někteří vlastníci jednotek v bytovém domě užívají své byty ke krátkodobému ubytování hostů v 
rámci tzv. sdíleného ubytování. 

Největším poskytovatele je platforma Airbnb, která funguje v České republice od roku 2009. 
Podle expertních analýz se Airbnb svými službami v Praze již vyrovnala objemu obchodu 
klasických ubytovacích zařízení. Kromě Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, 
House Trip, Vacation Rentals či Vrbo. Nabídku na tento typ ubytování má na svém portálu 
hotelových služeb také server Booking.com. 

Studie, kterou si objednala vláda České republiky ukázala, že 73 procent domů a bytů 
pronajímaných přes Airbnb není sdílené ubytování, ale poskytování ubytovacích služeb. Podle 
studie dosáhly roční výnosy z pronájmů jenom přes Airbnb v Praze v roce 2016 celkem 1,8 
miliardy korun. Přes Airbnb je v Praze nabízeno k ubytování zhruba 18.500 bytů. Podle studie 
z asi 3500 ubytovatelů v Praze 1 odvádí poplatky pouze 450 ubytovatelů, coř je 11,5 procenta. 
Tedy téměř 90% poskytovatelů ubytování porušuje zákon. 

V Praze 1 je podle odhadu radnice pronajímáno prostřednictvím platforem sdíleného ubytování 
dokonce 3000 až 5000 ze zhruba 15 tisíc bytů. Popsaný způsob užívání ve svém důsledku vede  
ke zvýšené zátěži společných prostor domu a zvýšenému výskytu imisí hluku a nepořádku  
mající původ ve způsobu užívání konkrétní bytové jednotky. Městská část Praha 1 eviduje od 
začátku roku 2018 do května kolem 250 stížností na pronajímání bytů přes alternativní platformy 
typu Airbnb. Pro porovnání v roce 2017 přišlo na tento typ ubytování kolem 50 stížností.  

Na radnici se obrací jednotliví obyvatelé i zástupci sdružení vlastníků. V takových bytech je 
přihlášen jeden vlastník, byt však užívá často řádově až osm lidí. Byty jsou rovněž pro takový 
počet nabízeny. Z toho vyplývají další zásadní negativa jako celonoční hluk, výskytu cizích lidí 
v bytových domech, nepořádek a kouření uvnitř v domě, odpady volně se hromadící vedle 
přeplněných popelnic nebo sklepní kóje používané jako sklad prádla. Dále dochází k obtěžování 
místních občanů omyly krátkodobých nájemců v podobě zvonění na zvonky nebo dobývání se do 
jiných bytů. S pronájmem bytů souvisí i časté rušení nočního klidu v podobě pořádání párty 
v jednotlivých bytech při otevřených oknech nebo na rovnou balkonech. 



 
 Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích 

MČ Praha 1 v období 2018-2022    
_____________________________________________________________________________ 

6/2018  ................................................................................................................. Strana 59  

Radní Ivan Solil proto nechal pro Sdružení vlastníků jednotek zpracovat komplexní materiál 
popisující skutkový stav věci a z něho dovozená doporučení (např. změnu stanov nebo 
rozúčtování nákladů na provoz a údržbu domu). V dopise předsedům sdružení vybízí, aby do 
stanov zařadili nová ustanovení, například že člen společenství vlastníků nesmí provozovat v 
bytě jakoukoliv podnikatelskou činnost. Rovněž navrhuje, aby vlastníci museli neprodleně hlásit 
každou změnu osob užívajících byt. Tato ustanovení ve stanovách mohou působit preventivně. 
Jako další krok vlastníkům radí, aby změnili způsob rozpočítávání nákladů na údržbu domů.  
Tento postup může pomoci vlastníkům domů, kde byty ještě nejsou pronajímány tím že vlastníci  
bytů, které jsou krátkodobě využívány budou  platit více.  

 

 

K tomu je však třeba sta procent hlasů všech vlastníků Navíc je třeba jasně stanovit, co je 
krátkodobý pronájem. 

Podle odhadů magistrátu město ročně přichází zhruba o 120 milionů korun na neuhrazených 
ubytovacích poplatcích z krátkodobého ubytování. Magistrát by  měl využít své zákonodárné 
iniciativy a navrhnout změnu zákona. Následně by přijal vyhlášku, která by problém řešila. Praha 
o tom nyní jedná s ministerstvem pro místní rozvoj. Konkrétní výsledky jednání nejsou známy. 

Dle právního rozboru zadaného MČ Praha 1 lze problém lze v rovině civilněprávní řešit dvěma 
způsoby.  
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V prvé řadě je tu aktivní legitimace společenství jednotek, které dle Nejvyššího soudu (22 Cdo 
3281/2008, 29 Cdo 3269/2010) může podat negatorní žalobu proti osobě, která neoprávněně 
zasahuje do práv vlastníků jednotek ke společným částem domu. Stejnou žalobu může 
individuálně podat i samostatně nebo společně s SVJ i jednotlivý vlastník jednotky. Vždycky bude 
záležet na tom, kde se imise projevují, tj. zda zasahují do společných částí domu nebo jen do 
konkrétní jednotky. 
 
Podle Nejvyššího soudu je logické, a odpovídá to i principu hospodárnosti, aby společenství 
vlastníků, které je právnickou osobou sui generis, zřízenou výlučně pro správu společných 
prostor bytového domu, bylo oprávněno ve prospěch ochrany vlastnických práv jednotlivých 
vlastníků bytů a zároveň spoluvlastníků společných prostor podat negatorní žalobu, neboť lze 
předpokládat, že případná opatření vedoucí ke zdržení se obtěžování sousedního vlastníka 
imisemi hluku, se týkají i společných částí domů a pozemků, jejichž správu společenství vlastníků 
bytů vykonává. 
 
V soudním řízení se lze zápurčí žalobou domáhat, aby se jiný vlastník zdržel nedovolených imisí 
s tím, že každé jednotlivé porušení by bylo možné sankcionovat finanční sankcí, kterou soud 
zahrne do rozsudku. 
 
Pro úspěch žaloby však nestačí jen subjektivní pocit žalobce. Ten musí především prokázat, že 
imise vnikají na jeho nemovitost v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují její 
obvyklé užívání. Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn, 22 Cdo 3797/2016: "Stanovení toho, 
zda jde o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům, je věcí soudcovského uvážení. Soud však 
musí vždy zjistit, jaká míra obtěžování nepřekračuje přiměřené poměry jak v daném typu lokalit, 
tak i v konkrétním místě. 
 
V jednom z případů se NS zabýval tím, zda je užívání bytu k podnikání v podobě jeho 
poskytování ke krátkodobým pronájmům v rozporu s jeho stavebním určením.  
 
Podle Nejvyššího správního soudu (2 As 39/2007-80) nevybočí-li způsob užívání bytu z mezí 
daných hledisky stavebně-právními, tj. byt bude užíván k přebývání oprávněných osob způsobem 
odpovídajícím povaze bytu, nepřipadá v úvahu postih podle stavebního zákona. Takový postih 
proto zásadně nepřipadá v úvahu, ani je-li byt pronajímán krátkodobě či střednědobě a jsou-li 
spolu s bydlením poskytovány další doprovodné služby. 
 
K prokázání toho, že míra imisí je nad míru přiměřenou poměrům, nestačí jen poukázání na to, 
že vlastník byt užívá k podnikání v oboru krátkodobých pronájmů. Z tohoto pohledu je v daných 
případech důvod vzniku imisí irelevantní, neboť stejně by mohla být posuzována jiné 
podnikatelská činnost, kterou lze provozovat i v bytě. Důležité je u soudu prokázat, že imise ze 
sousedovi jednotky vnikají do společných prostor nebo jednotek jiných vlastníků nad míru 
přiměřenou poměrům a zároveň  podstatně omezují užívání takové postižené jednotky nebo 
společných prostor domu. Např. v důsledku podnikatelské činnosti jsou společné prostory domu 
více znečištěné, což vyžaduje vyšší náklady na údržbu v porovnání s minulými účetními 
obdobími, ze sousedního bytu vnikají k sousedům vibrace a hluk (nikoliv nutně nad hladinou 
hygienických norem!), které jsou prokazatelně oproti minulosti více obtěžující, nebo by takové 
nebyly, kdyby byl byt užíván k jen bydlení. Každý případ bude jistě velmi individuální na 
dokazování. 
 
Další možností je zanesení pravidel užívání společných prostor domu do domovního řádu. V něm 
lze zavést takový režim, který bude konfliktním situacím předcházet a případně zavede i sankce 
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za jeho porušení. Nicméně ani v domovním řádu nelze bez souhlasu všech vlastníku sjednat 
zákaz konkrétního způsobu užívání bytů. 
 

Částečným řešením může být  příklad Dánska, se kterou se zástupci Airbnb domluvili, že jí 
poskytne informace o příjmech majitelů ubytovacích zařízení nabízených přes jeho platformu. 
Tento krok má úřadům usnadnit boj s daňovými úniky. Daňový úřad tak získá informace o 
celkovém počtu pronajatých dní i celkovém příjmu pronajímatele. Součástí dohody, kterou musí 
ještě schválit dánský parlament, je i omezení počtu dní využitých k pronájmu určitého bytu nebo 
domu na nejvýše 70 dní v roce. Osvobozeny od daně pak budou příjmy z ubytování do 40 tisíc 
dánských korun (přes 137 tisíc korun) ročně. 

Ministerstvo financí České republiky se chystá novelou  zákona o místních poplatcích zavést 
poplatek z pobytu, který má nahradit poplatky za lázeňský a rekreační pobyt. Majitelé bytů, 
ubytoven a hotelů si pak budou muset vést evidenci s hosty. Hlavním cílem je bojovat 
s pronajímáním soukromých bytů turistům, v nichž například v Praze bydlí až třetina návštěvníků 
české metropole. Do roku 2020 bude poplatek činit až 21 korun za osobu a noc, poté jej budou 
moci obce zvýšit až na padesát korun.  
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3.6. Alkoholová problematika  

3.6.1. Vyhláška alkohol 

 

 

 
 
 
 
 
Jednou ze samostatných bezpečnostních problémů  je požívání alkoholu na veřejném 
prostranství a veškeré protiprávní jednání spojené s opilostí osob na veřejnosti. Proti požívání 
alkoholu město i z podnětu politiků MČ Praha 1 přijalo v roce 2008 tzv. proti- alkoholovou 
vyhlášku. 

Na území Hlavního města Prahy platí od  července  2008  vyhláška 12/2008 zakazující 
konzumaci alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Týká se hlavně míst v okruhu 100 
metrů od škol, školských a zdravotnických zařízení, od vchodů do stanic a vestibulů metra, na 
dětských hřištích a pískovištích. Zakázáno je také požívání alkoholu v prostoru zastávek veřejné 
dopravy.  

Součástí této vyhlášky je  příloha, která obsahuje seznam veřejných prostranství nebo jejich 
částí, na nichž je v hlavním městě zakázáno požívání alkoholických nápojů. Konkrétní lokality 
navrhly jednotlivé městské části podle místních podmínek ve spolupráci s Městskou policií a 
s přihlédnutím k návrhům dalších orgánů i samotných občanů.  
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Vyhláška zároveň uvádí místa a akce, na něž se zákaz nevztahuje. Jsou to například restaurační 
zahrádky, stánky s občerstvením, kde je tržním řádem povolen prodej alkoholických nápojů. 
Z akcí jsou to například vinobraní, posvícení, silvestrovské a novoroční oslavy. 

Cílem vyhlášky bylo   zabránit narušování veřejného pořádku a dalším problémům, které jsou 
s konzumací alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích často spjaty . Primárně nejde o 
sankcionování zjištěných přestupků, ale o eliminaci negativních jevů.   Strážníci Městské policie, 
kteří dodržování této vyhlášky dozorují   uplatňují sankce   formou pokuty hlavně v případech, kdy 
je  zřejmé, že se jedná o opakované popíjení alkoholu na veřejnosti, obtěžování kolemjdoucích, 
znečišťování okolí či jiné závažné porušení vyhlášky. Rovněž mohou vedle  pokuty provinilce 
vykázat z místa. Jen v roce 2016 registrovali strážníci MP  na území Hlavního města 7600 
případů porušení této vyhlášky.   

Původní vyhláška z roku 2008 především reagovala na problémy s bezdomovci. Od té doby se  
ale situace změnila. Hlavní problém už nepředstavují podnapilé osoby bez domova  ale tzv. 
alkoholová turistika kdy  tisíce lidí především z řad turistů a návštěvníků  přijíždějí  se bavit 
konzumací alkoholu do centra města  a čím dál častěji před provozovnami upřednostňují ulice, 
náměstí či parky jako místa bujarého alkoholového veselí. Těmito aktivitami a jejich 
doprovodnými negativními jevy trpí   především území MČ Praha 1.  

Zákaz pití alkoholu na ulici platí dle vyhlášky z roku 2008 v Praze 1 po několika rozšiřujících 
novelách na více než padesátce míst.  

Teoreticky by bylo možno vyhláškou o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích na 
území Prahy z roku 2008 pokrýt 90% území Prahy 1kde se dá tento zákaz vymáhat na základě 
rozmístění např. škol, lékáren, kostelů, kde v blízkosti 100m od těchto zařízení nesmí být požíván 
alkohol. Bohužel tento zákaz je vymahatelný jen v případě, že je prokázáno, že tyto zařízení byla 
otevřena to znamená, že tento zákaz nemůže MP vymáhat hlavně v nočních hodinách, kdy jsou 
všechny tyto zařízení zavřena. 

Proto iniciativou zastupitelstva  MČ Prahy 1 vznikl v listopadu 2017 návrh novely této vyhlášky 
která měla zahrnovat úplný zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích v památkové 
rezervaci a zákaz měl platit plošně. Vyhláška neměla  zakazovat jen pití, ale i pohyb s otevřenou 
lahví alkoholu. Mělo by  to zjednodušit práci městským strážníkům, kteří nebudou muset být 
fyzicky přítomní konzumaci nebo složitě hledat svědky. Cílem bylo vyhlášku zjednodušit a 
umožnit její efektivnější dodržování. Návrh vyhlášky rovněž zahrnoval zvýšení pokut za  tyto 
přestupky kde strážníci by mohli  moci v rámci příkazu na místě uložit pokutu až do výše 10 tisíc 
korun V případě postoupení přestupku do správního řízení budou mít úředníci dokonce možnost 
uložit sankci až 100 tisíc korun. Konečná výše pokuty by záležela  na posouzení strážníků, kteří 
by mohli  situaci řešit jen domluvou. Návrh vyhlášky stanovil  několik výjimek. Alkohol bude stále 
možné požívat na zahrádkách přilehlých k restauracím a zákaz se nebude vztahovat ani na 
bezprostřední okolí prodejních stánků s občerstvením a nejrůznějších trhů, kde je prodej 
alkoholických nápojů povolen. Stejně tak by nařízení neplatilo  v prostorách, kde se bude zrovna 
odehrávat  veřejnosti přístupná slavnost, jako je třeba vinobraní, posvícení, či jiná tradiční kulturní 
akce. Zákaz by také neplatil během silvestrovských a novoročních oslav 31. prosince a 1. ledna.  

Téměř na konci legislativního procesu změny vyhlášky 12/2008 došli na HMP k závěru, že takto 
razantní změnu není možné učinit v rámci novely vyhlášky, ale je nutné vydat zcela novou 
vyhlášku. Jedním z důvodů bylo, že novela pracovala s pojmem Pražská památková rezervace. 
Ta však pokrývá i jiné Městské části, které s tímto, do jisté míry, plošným návrhem zákazu 
nesouhlasily.  
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Proto vedení Prahy 1 vydala v dubnu 2018  návrh novely stávající vyhlášky z roku 2008 kterým  
požaduje  od magistrátu další  rozšíření seznamu míst, kde se v centru města nesmí konzumovat 

alkohol na veřejných prostranstvích.  Podle návrhu by měl zákaz konzumace alkoholu na 
veřejnosti nově platit na Malostranském, Anenském, Dražickém, Maltézském a Velkopřevorském 
náměstí či v Nerudově, Karmelitské, Mostecké, Rámové , Bílkově , Náprstkové, Karolíny Světlé a 

Anenské  ulici. Návrh byl řádně odeslán na HMP. HMP sdělilo, že proces novely je stejný jako 
proces vydání nové  a tedy se ta stávající nebude novelizovat. Informace z 7/2018  je taková , že 
skončilo interní kolečko a nyní by měly jednotlivé MČ dostat možnost se k tomu vyjádřit.  Časový 

předpoklad ukončení legislativního procesu je  odhadován na  září / říjen. 
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3.6.2. Dostupnost alkoholu na ulicích  

 
 
 
 
 
Při  kulturních , společenských a  sportovních akcích  pořádaných na území MČ Prahy 1  jsou 
vytvářeny a schvalovány podmínky prodeje alkoholu na veřejném prostranství jak prostřednictvím 
dlouhodobě umístěných stánků s občerstvením, tak stánkovým prodejem v rámci příležitostných 
trhů, nebo jednorázových či krátkodobých akcí. Prodej alkoholických nápojů ve stáncích upravuje 
§ 11 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 
v platném znění a tržní řád MČ Prahy 1 . 
Ve stánkovém prodej se smí prodávat pivo, víno, grog, svařák apod. ale nesmí se prodávat 
lihoviny tj. alkoholické nápoje s obsahem alkoholu max. 15%. Většina stánků zavírá  nejpozději 
ve 22,00  s  výjimkami  během trhů,  kdy jich několik zavírá až ve 24,00  hod.     
 Problém nalévání alkoholu na stáncích bývá ve skutečnosti takový, že si nápoj turista zakoupí a 
začne s ním chodit po centru Prahy, a to v místech, kde je požívání alkoholu zakázáno.  Při 
řešení ze strany strážníků pak cizinci nechápou, proč by měli platit pokutu za požívání alkoholu, 
když mu ho o pár desítek metrů dál ve stánku bez jakéhokoliv upozornění prodali.  Proto bylo 
v únoru 2017 přijato opatření , aby odbor dopravy MČ Praha 1 ke každému povolení k umístění 
stánku s povolením prodeje alkoholických nápojů uplatnil  podmínku aby provozovatel na stánku 
umístil ceduli která informuje zákazníky o vyhlášce pití alkoholu na veřejnosti vyjma prostoru 
stánku nebo tržiště. 
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3.6.3. Omezení nočního prodeje alkoholu  

 
 

 
 
 
Dalším velkým problémem jsou večerky tím že mají nabízejí prodej alkoholu  dlouho do noci a 
jejich zákazníci  zakoupený alkohol popíjejí přes zákaz  na veřejném prostranství s příslušným 
hlukovým doprovodem .   

 
Pro  omezení nočního prodeje alkoholu v tzv.večerkách   upravila  MČ  P1  v objektech ve 
vlastnictví MČ P1  dodatkem existující nájemní smlouvy  s nájemci nebytových prostor které 
fungují jako večerky  tak aby byl prodej alkoholických   nápojů  omezen od  22 hodiny do 6 
hodniny ráno. .  
 
 
Rovněž se stejným úmyslem   požádala MČ  P1  dopisem majitele objektů kde se večerky 
nacházejí aby omezily smluvně s nájemci těchto nebytových prostor prodejní dobu  alkoholických  
nápojů do maximálně 22 hodiny.  
Vedení Prahy 1 by rádo zákaz prodeje alkoholu v obchodech mezi 22. a 6. hodinou ráno rozšířilo 
obecně závaznou vyhláškou na celé území Prahy. Zatím neúspěšně. 
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3.6.4. Prodej alkoholu večerky –dopis MČ na nájemce nebytových prostor 

 

 
 
 

Vážení, 
 
obracíme se na Vás jako na majitele objektu  ve věci žádosti o spolupráci v rámci zklidnění a zkultivování 
historického centra Prahy.  
 
Běžný denní či noční ruch metropole je samozřejmě přirozeným koloritem každého velkoměsta. Ideálním 
stavem je vyváženost mezi rezidenční oblastí a centrem zábavy. Bohužel pryč je doba, kdy v centru Prahy 
bylo několik nočních barů s provozem do dvou či tří hodin a zbytek nočního života tvořily restaurace, 
vinárny a kavárny, zavírající o půlnoci nebo v jednu hodinu. Obchody s potravinami byly večer zavřené. 
Turistický ruch nebyl na dnešní vysoké úrovni. Na ulicích v noci tehdejší počet strážníků a policistů hravě 
zvládal přiměřený počet opilců z těchto podniků a stížnosti občanů se spíše týkaly hlučnosti hostinských 
zařízení, z hlediska jejich provozu, uvnitř domů. V současné době, jen v oblasti Starého Města, o rozloze 
cca 1,29 km2, kde hrubým odhadem bydlí více než 9 000 občanů, eviduje živnostenský odbor více než 800 
provozů s hostinskou činností. 
 
S touto novou nabídkou se pochopitelně změnil jak počet, tak především i věk a sociální charakter 
návštěvníků těchto klubů. V roce 2009 se navíc objevil i tzv. Pub crawl (organizované vymetání hospod), 
což do té doby byl fenomén naprosto neznámý. V posledních letech se začal objevovat další fenomén. 
Hordy lidí, kteří si v nočních potravinových provozovnách kupují alkohol a ten konzumují nejen v parcích, 
ale přímo na ulici pod okny spících lidí. Také na tyto skupiny pak cílí stovky hlučně vyhrávajících či 
troubících vozů taxi či jiné smluvní dopravy. 

 
Zatímco počet provozoven, přinášejících negativní dopady na život občanů Prahy 1 stoupá, zcela opačným 
směrem se ubírá ukazatel počtu strážníků a policistů sloužících na Praze 1. Protože Policie ČR má za úkol 
hlavně řešit kriminalitu jako takovou, je to primárně Městská policie, která má řešit problémy s veřejným 
nepořádkem. Městské části Praha 1 však aktuálně chybí kolem 80 strážníků. Ti jsou zapotřebí především 
v nočních hodinách, kdy dochází k rušení nočního klidu. Díky tomu v současné době není možné, 
především v nočních hodinách, efektivně čelit každonočnímu porušování veřejného pořádku. 
 
Městská část Praha 1 není se současným stavem veřejného pořádku, především v nočních hodinách 
spokojena, přijímá řadu aktivních i pasivních opatření. Mezi ně patří již zmíněná podpora městských 
strážníků, rozšiřování městského kamerového systému, zbudování dvojjazyčného informačního systému 
pro návštěvníky centra, který upozorňuje na platnost konkrétních obecně závazných vyhlášek i faktu, že v 
okolních domech bydlí lidé, legislativní iniciativa v případě návrhů či úprav obecně závazných vyhlášek, 
atd.  
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Soubor těchto opatření byl v nedávné době rozšířen o další, které se týká omezení prodeje veškerých 
alkoholických nápojů po 22. hodině v provozovnách fungujících v nebytových prostorech Městské části 
Praha 1. Přílohou tohoto dopisu Vám zasíláme předmětné usnesení Rady městské části Praha 1, kterým 
jsme na tomto opatření začali pracovat. Je však zřejmé, že omezení se dotkne pouze těch obchodníků, kteří 
jsou v našich nebytových prostorech.   
 
S ohledem na výše uvedené bychom Vás rádi požádali o zvážení přijetí opatření ve stejném duchu s naší 
iniciativou. Tedy, aby se alkohol ve vašem nebytovém prostoru po 22. hodině již nemohl prodávat. 
 
Zcela rozumíme, že se směrem k vašemu nájemci jedná o nepopulární krok, který může mít vliv na jeho 
tržby. Nicméně dlouholetá praxe ukazuje, že bez sousedské spolupráce nemá Městská část Praha 1 
nástroje, jak problémy spojené s veřejným nepořádkem řešit. Pokud jsou problémy v soukromých 
provozovnách, pak nám může pomoci jedině majitel objektu.  

 
Jedná se samozřejmě o věc danou na základě dobrovolnosti a vaší dobré vůle. Nelze předem identifikovat, 
zda opilci konzumují alkohol zakoupený právě z dané provozovny, ale toto opatření bude pochopitelně 
fungovat v plném rozsahu pouze tehdy, pokud jim společnými silami neumožníme nákup alkoholu ve 
vedlejší ulici.  

 
Městská část Praha 1 udělala v této věci první krok a další budou dle přiloženého usnesení následovat. Je 
tedy jen na Vás, zda li nám s řešením problematiky veřejného nepořádku v nočních hodinách pomůžete či 
nikoliv. Jsme připraveni k osobnímu setkání a jednání, které si můžete domluvit přes naše sekretariáty. 

 
V úctě a víře v zahájení spolupráce 
 
 
JUDr. Ivan Solil Daniel Hodek 
radní pro oblast bezpečnosti, 1. zástupce starosty MČ Praha 1  
prevence kriminality a veřejného pořádku  
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3.7. Problematika dopravních opatření  pro bezpečnost chodců 

3.7.1. Zákaz vjezdu segway – změna zákona č. 361/2000 

 

 

Na provoz vozítek Segway , na kterých jezdí především turisté, si dlouhodobě stěžovala radnice 
MČ Praha 1 i některé další  některé radnice a především  obyvatelé a návštěvníci území  MČ 
Praha 1. Vedení Prahy proto v červenci 2017  na základě tohoto tlaku schválilo vyhlášku, ve 
které stanoví lokality se zákazem vjezdu vozítek. Za jízdu v této oblasti mohou strážníci uložit 
pokutu až 2000 korun. Zákaz se týká pražské památkové rezervace, celé Prahy 1, části Prahy 2, 
Žižkova, Prahy 4 a Smíchova, území Libně, Holešovic a Letné.. 

Zákaz Praze umožnila změna zákona o silniční dopravě, která definovala, co to je segway. 
Původně zákon na vozítka pohlížel jako na chodce. V současné době se toto opatření projevilo 
jako velmi účinné které problémy s vozítky segway vyřešilo. Bohužel kreativita půjčovatelů těchto 
vozítek hledajících náhradu zisků vytvořila jiné problémy a to v provozování tzv. elektrických 
koloběžek a kol v centru města na pěších zónách.  
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3.7.2. Omezení vjezdu cyklistů do části pěší zóny-elektrické koloběžky 

 
Kreativita půjčovatelů  vozítek segway hledajících náhradu zisků vytvořila jiné problémy a to v 
provozování tzv. elektrických koloběžek  a elektro kol  v centru města na pěších zónách . Kola a 
velké elektro koloběžky na pěších zónách řízená neohleduplnými   osobami se  stávají  
nebezpečím pro chodce v  zóně vyhrazené dle zákona v pouze pro pěší. Dominantní způsob 
pohybu v centru po mnoho let je pěší chůze. V pěších zónách v centru kde je největší 
koncentrace pohybu osob musí mít chodec všechny priority včetně pocitu bezpečí.  

Pro některé provozovatele půjčoven byl rozmach elektro koloběžek po zákazu segway záchranou 
jejich podnikání. Jízda klasických koloběžek s velkým předním kolem poháněné odrazem nohy 
byly stejně jako  klasická  kola nebo klasická elektro kola řízená ohleduplnými cyklisty dlouhou 
dobu v pěších zón centra Prahy akceptována přestože v pěších  zónách platila í povinnost tento 
jízdní  prostředek vést.  Před osmi lety radnice cyklistům dočasně povolila vjezd těmto vozidlům  
do pěších zón na území MČ Prahy 1. Velké, těžké skútru podobné elektrické koloběžky zvané 
scroosery se silným  elektrickým motorem dosahující  rychlosti až 25 km/h které  jsou bohužel 
platným  zákonem považovány za kolo  se staly v půjčovnách náhradou za vozítka segway a  
jsou   v pěších zónách  nebezpečím pro chodce podobně jako byly segway. Silniční provoz 
elektricky asistovaných jízdních kol (elektro kol) se řídí Směrnicí evropského 
společenství 2002/24/EC O schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. 

Ze schvalovacího procesu jsou vyňata taková elektro kola, jejichž rychlost s asistencí 
elektromotoru nepřevýší 25 km/hod. a u nichž jmenovitý výkon elektromotoru činí maximálně 250 
Wattů.  Pro obě varianty elektro kol a elektro koloběžek a tzv. scrooterů přitom platila a dosud 
platí stejná zákonná pravidla jako pro jízdní kolo. 

Radnice Prahy 1 vyzvala ministerstvo dopravy ke změně legislativy, která měla  umožnit omezení 
elektrických koloběžek s velkým výkonem  v centru města. V současnosti  nebylo možno  zakázat 
velké a nebezpečné elektro koloběžky bez toho, aby zákaz zároveň platil pro jízdní kola.  Hranice 
mezi motorovým vozidlem poháněným elektromotorem je motor o výkonu nad 250W a tudíž   se 
opakoval   scénář vozítek segway, které město mohlo zakázat až po novelizaci silničního zákona. 
Radnice Prahy 1 proto zvažovala  omezení i před změnou zákona, které by v určitých hodinách v 
pěších zónách zakazovalo kromě koloběžek také jízdu na kole. Plánovaný  zákaz koloběžek a 
tím i jízdních kol v pěších zónách v centru vyvolal vlnu kritiky. Radnice neměla  na výběr, pokud 
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chtěla  nějak zasáhnout proti problematickým podnikatelům protože cyklotrasy, které v centru 
vedou jako výjimka přes pěší zóny byly přetíženy  motorovými koloběžkami, které fungovaly  jako 
podnikatelský projekt a  nesloužily  k přepravě obyvatelstva nýbrž byly pouze  turistickou  atrakcí. 

Před  lety radnice cyklistům dočasně povolila vjezd do pěších zón na území MČ Prahy 1. 
S přibývajícími stížnostmi na  bezohledné chování především jezdců na velkých elektro 
koloběžkách ale i klasických cyklistů  projíždějících centrem města na pěších zónách se situací 
musela  radnice zabývat. Prioritou radnice byla   ochrana chodců. Odborná komise sestavila  
mapu oblastí s vysokou kumulací chodců, kde průjezd cyklistům i koloběžkářům navrhla zakázat. 
Zároveň  připravila  objízdné trasy, které cyklisté mohou  využít, aby nemuseli sesedat. 

Radnice  nechtěla  bránit lidem pohybovat se na kolech v centru ale neměla  na výběr. Navrhla  
zákaz jízdy koloběžek a kol v některých oblastech  pěších zón mezi 10:00 a 17:00.  
Odbor dopravy Prahy 1 zveřejnil 28. prosince 2017 návrh na opatření obecné povahy (OOP) 
stanovující omezení vjezdu cyklistů do centrálních pěších zón a ulic. Omezení by mělo platit od 
10 do 17 hodin a spolu s omezením odbor dopravy navrhnuli vyznačení několika cyklo 
obousměrek a objízdných tras, jak bylo předem avizováno. 
 

 Na Můstku 
 28. října 
 Na Příkopě (pěší úsek od Václavského náměstí po Havířskou) 
 Václavské náměstí (nejspodnější část). 
 Železná – zákaz vjezdu cyklistů od Havelské směrem ke Staroměstskému náměstí 
 Melantrichova – zákaz vjezdu cyklistů od Havelské směrem ke Staroměstskému náměstí 
 náměstí Republiky – v oblasti tramvajových zastávek v ulici Na Poříčí a mezi ulicemi U 

Obecního domu a Králodvorská v celé ploše náměstí 
 Celetná – od křižovatky s Ovocným trhem směrem k Staroměstskému náměstí 
 náměstí Franze Kafky 
 Malé náměstí 
 Staroměstské náměstí 
 Maiselova – mezi Širokou a Břehovou 
 Michalská 
 Vejvodova 
 Jalovcová 
 Jilská – od křižovatky se Zlatou po Karlovu 
 Karlova – střední úsek mezi Liliovou a Husovou má zůstat průjezdný. 

Toto jsou místa, kde byly během července 2018 instalovány dopravní značky se sdělením 
"Cyklisto sesedni, veď kolo" a zároveň bylo provedeno vodorovné značení.    
 
Většina občanů MĆ Prahy 1 toto opatření přivítala. To že zákaz dopadl také na běžné cyklisty, 
kteří využívali, ale také často zneužívali bezohlednou jízdou platnou výjimku ze zákazu  vjezdu 
na pěší zónu vyvolalo u jisté části cyklistické veřejnosti protesty. Sdružení AutoMat a další dva 
žalobci podali na toto opatření žalobu. Na základě této žaloby Městský soud v Praze koncem 
července 2018 pravomocně zrušil opatření Prahy 1, které omezovalo jízdu cyklistů na pěších 
zónách v centru 
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3.7.3. Beer Bikes – Pivní kola 

 

Pivní kolo, někdy nazývané pivní bar nebo beer bike je pojízdný bar se sedadly pro skupiny lidí, 
kteří pohánějí zařízení silou vlastních nohou – šlapáním. Beer bike pojme obvykle 12 až 16 lidí, 
bývá vybaven stereo systémem pro hlasité pouštění hudby a efektovými světly pro noční jízdu. 
Vozidla firem provozujících beer bikes svojí jízdou často blokují dopravu. Bary na kolečkách jsou 
velice pomalé a těžko je někdo může v úzce uličce předjet, protože mají rozměry jako zásobovací 
vozidla. 

Český právní řád považuje pojízdné bary za kola, i když na nich často popíjí více než deset lidí. 
Řidič zásadně před jízdou a při jízdě nepije alkohol. Ostatní popíjející osoby v beer biku vozidlo 
neřídí, pouze šlapou. Podle stanoviska Ministerstva dopravy ČR není na ně možno pohlížet jako 
na běžné cyklisty a tedy po nich vyžadovat dodržovat pravidla silničního provozu, zejména 
vymáhat dodržování absence alkoholu v dechu nebo krvi vzhledem k tomu že vozidlo neřídí. Bylo 
to právě stanovisko Ministerstva dopravy, které v roce 2018 umožnilo raketový nástup a rozšíření 
počtu těchto kol na téměř dvě desítky.  

Beer bike je podle zákona o pozemních komunikacích zařazen do kategorie nemotorových 
prostředků. Jedná se o kolo, a to z důvodu, že kolo nemá ze zákona přesně předepsanou formu. 
Jízdním kolem se dle předpisů na úseku provozu na pozemních komunikacích rozumí i tříkolky a 
vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola – tandemy a jim podobná vozidla poháněná 
lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích. Dle stanoviska Ministerstva 
dopravy postačuje, pokud dané vozidlo splňuje minimální technické požadavky (zejména brzdový 
systém a systém osvětlení pro jízdu za snížené viditelnosti, včetně zdroje elektrické energie a 
odrazových skel). Vozidlo může být vybaveno i dodatečně pomocným motorkem, jestliže jeho 
výkon nepřesáhne 1 kW a v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem 
válce nebo válců větší než 50 cm3. Maximální konstrukční rychlost nesmí být vyšší než 25 km/h. 
Základní pravidla chování účastníka provozu na pozemních komunikacích mimo jiné stanoví, že 
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nikdo (řidič ani zákazník) nikdy nikoho (včetně sebe) nesmí na pozemních komunikacích ohrozit 
na životě, zdraví nebo majetku 

Pivní kola na své trase projíždějí turisticky vůbec nejvytíženějšími místy metropole - 
Staroměstským náměstím a náměstím Republiky, které spojují rušné ulice Dlouhá, Rybná a 
Masná. Další společnost zajíždí dokonce i na Václavské náměstí a na Národní třídu k Národnímu 
divadlu. 

Zákon na věc pohlíží tak, že řidičem, na kterého se vztahují zákonné povinnosti užívání pozemní 
komunikace na dopravním prostředku, je pouze ten, který drží řídítka. Na ostatní účastníky, kteří 
pomáhají šlapáním, pohlíží jako na spolujezdci, kteří mohou být pod vlivem alkoholu a obě složky 
policie tedy z tohoto titulu nemohou konat.  

Dle stanoviska Policie ČR na beer bikes - pivní kola nelze vztáhnout právní předpisy týkající se 
speciální úpravy ve smyslu jízdy na jízdním kole, či jízdy potahovým vozidlem apod. Je tedy na 
ně třeba hledět ve smyslu obecné úpravy v oblasti provozu na pozemních komunikacích a 
zákona o silničním provozu jako na nemotorové vozidlo a dle toho k němu přistupovat. Pivní kola 
pouze nesmí omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně 
zpomalovat dopravu. Dle zákona je problém, že řidičem je pouze ten, který drží řídítka a ostatní, 
kteří byť pomáhají šlapáním v jízdě jsou jen spolujezdci kteří mohou být pod vlivem alkoholu a  
policie  nemá šanci zasáhnout. Svázané ruce má také Městská policie která řeší velké množství 
stížností na provozovatele vozítek ale  všechny je následně musí  vyhodnocovat jako 
neodůvodněné protože pivní kola s popíjejícími turisty jezdí převážně v ulicích, ve kterých s 
ohledem na pražskou vyhlášku není zákaz popíjení alkoholických nápojů omezen. 

Systémovým řešením by byla například změna klasifikace těchto vozidel nebo prosadit takovou 
úpravu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která by díky vhodnému názvosloví, 
umožnila okamžitou reakci obce na všechny obdobné přepravníky, které se pohybují po 
pozemních komunikacích. Okamžitým řešením je uplatňování Obecně závazné vyhlášky č. 
12/2008 zakazující v určitých ulicích požívání alkoholických nápojů. Touto cestou se, s ohledem 
na zatím nejasnou situaci v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, vydala Městská část Praha 1. 
Ve spolupráci s Městkou policí realizovala několik akcí zaměřených na kontrolu dodržování 
obecně závazné vyhlášky 12//2008 v souvislosti s provozováním pivních kol. 
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3.8. Problematika boje proti zneužívání drog 

 
 
Zásadní dopady drogové scény nese zejména centrum Prahy a tedy zejména území MČ Prahy 1. 
Zde dochází nejen k tzv. dealování, tedy prodeji drog, ale zejména i k jejich aplikaci. 
Pro obvod Prahy 1 je charakteristický především pouliční prodej drog velmi nízké kvality, kdy 
drobní dealeři prodávají menší množství drogy, obvykle cca 1 dávku zájemcům z řad toxikomanů, 
kteří si jí krátce po zakoupení aplikují. Jedná se obvykle o toxikomany  silně závislé na drogách, 
kdy jejich jediným smyslem života je obstarat peníze na drogu, tuto si zakoupit a následně 
aplikovat. Z drog se nejčastěji prodávají tablety léků  které byly původně určeny na léčbu drogové 
závislosti na opiátech  a  pervitin, marihuana a heroin.  
 
V nočních hodinách v oblasti  Václavského náměstí a okolních ulic, Staroměstské náměstí a 
uličky v okolí klubu Chapeau Rouge   nabízejí drogy    především zahraničním turistům občané 
afrických zemí. Snaží se ztížit své zadržení tím, že se nezdržují na jednom místě a vzájemně 
spolupracují - jeden získává klienty, další má drogy u sebe a k předávkám si zájemce vodí do 
uliček a zákoutí bez kamerového systému.  

 
Základním cílem zůstává snížení dostupnosti ilegálních látek na černém trhu, což je plně v 
gesci represivních složek. Pro potřeby  protidrogové politiky je důležitá  spolupráce PČR  s 
Městskou policií hlavního města Prahy.  Praxe ukazuje jak velmi je potřebná spolupráce mezi 
zástupci represivních složek a pracovníky adiktologických  služeb.  
  
Stále je  vysoká dostupnost alkoholu a tabáku i pro osoby mladší 18 let, kdy příčinou je často  
nedostatečné vymáhání práva.  
 Vzhledem k ceně nájmů a složení stálých obyvatel centra Prahy nebyla v obvodu zaznamenána 
žádná pěstírna konopí ani varna pervitinu. 
 
V průběhu roku 2017 bylo v rámci Prahy 1 stíháno 157 pachatelů drogové trestné činnosti.  
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3.8.1. Fixpoint- sběrné kontejnery pro použité injekční jehly  

 

Projekt probíhá na území MČ Praha 1 od ledna 2016. Jedná se o instalaci a provoz tří 
bezpečnostních kontejnerů (2x Vrchlického sady, 1x Čelakovského sady) na odhoz injekčního 
materiálu na území MČ Praha 1, zpočátku na zkušební dobu tří měsíců. Projekt byl následně 
realizován po zbytek roku 2016 a po celé období roku 2017, a dále do června 2018. Plánovaným 
záměrem byl odhoz použitého infekčního materiálu bezpečným způsobem a sbírání jehel v okolí 
sběrných nádob.  
V r. 2018 byl projekt na základě stanovisek Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, 
a Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku, rozšířen o 
instalaci dalšího kontejneru do parku Lannova (lokalita Lodní mlýny – realizace duben 2018) a 
častější docházky indigenních pracovníků do uvedené lokality. Provoz na 6 měsíců ve výši 
32.300 Kč. + jednorázová položka 8.000 Kč (viz přiložená tabulka nákladů) byl financován 
z bezpečnostního fondu MČ Praha 1. V případě prodloužení provozu do konce roku 2018, tedy 
na zbývajících 6 měsíců, by částka činila 32.300 Kč  

 
Tabulka nákladů včetně navýšení (rozpočet na celý rok 2018) 
Statistiky injekčních stříkaček v jednotlivých kontejnerech a jejich okolí v 1. Čtvrtletí 2018 

Lokalita leden únor březen duben květen 
Čelakovského sady – 
kontejner 13 11 14 29 21 
Čelakovského sady – 
okolí 159 156 147 187 317 
Vrchlického sady – 
kontejner 99 67 70 111 131 

Vrchlického sady – okolí 208 195 184 289 650 
HLN Bolzanova – 
kontejner 43 16 31 158 84 

HLN Bolzanova - okolí 170 165 120 170 404 
Lodní mlýny -       
kontejner    11 45 

Lodní mlýny - okolí    75 97 

Celkem 692 610 566 1030 1749 
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Statistiky nálezů v dalších lokalitách v 1. čtvrtletí 201 

Lokalita Leden Únor Březen 

Lodní mlýny 31 15 41 

Nové mlýny 5 7 17 

Haštalské náměstí 9 3 10 

Můstek - - 4 

Senovážné náměstí - - 16 

Chotkovy sady 53 - 16 

U Bulhara 22 - - 

Celkem 120 25 104 
 
 
Statistiky nálezů v dalších lokalitách v dubnu a květnu 2018 

Lokalita Duben Květen 

Nové mlýny 25 49 

Haštalské náměstí 4 8 

Můstek 13 11 

Senovážné náměstí - - 

Chotkovy sady 58 21 

U Bulhara - - 

Národní divadlo - 1 
Park Národního 
probuzení - 2 

Vojanovy sady 2 - 

Celkem 102 92 
 

Při kontrolách ze strany MČ Praha 1 bylo potvrzeno , že k nálezům injekčních stříkaček v okolí 
kontejnerů, tak v kontejnerech samotných, skutečně dochází takže projekt svůj účel plní. Zároveň 
projekt  funguje jako možnost jisté pracovní terapie pro vybrané klienty organizace, kteří se na 
plnění jejích úkolů podílejí (tzv. indigenní pracovníci). Vzhledem k výši částky, kterou MČ Praha 1 
za uvedený projekt platí je  doporučováno  v jeho realizaci pokračovat i v následujícím období.  
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3.9. Problematika nabídky sexuálních služeb 

 
 
Pro regulaci prostituce a řešení problémů s s prostitucí spojených  na území Hl.m. Prahy   v roce 
2018 je  z hlediska právní úpravy k  dispozici stále  pouze  vyhláška Hl.m.Prahy č. 11/2005 Sb.,  
kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb  vykonávaných  
v jakékoli podobě na celém území Hl.m.Prahy a zákon č. 40/1995 Sb, o regulaci reklamy 
zakazuje reklamu, která by mohla být v rozporu s dobrými mravy a obsahovat pornografické 
prvky.  Návrh zákona  o regulaci prostituce předložený Radou hl.m. Prahy v roce 2013  byl 
vládou zamítnut  a od té doby  žádná jiný právní norma nevznikla.  Bez příslušného zákona, který 
prostituci popíše aby ji bylo možno zákonně potlačovat je  regulace tohoto jevu obtížná.  Jediným 
současným přímým instrumentem  je  tak stále shora uvedená vyhláška č. 11/2005 sb. , zákon č. 
40/1995 který lze uplatnit proti tzv. letáčkářům a kombinace s  jinými směrnicemi a nařízeními, 
například s těmi hygienickými, nebo živnostenskými. 
 
Prostituce je na území MČ P1 provozována jak ve velkých  nevěstincích (tzv. klubech) které jsou 
koncentrovány především v ulici Ve Smečkách a v klubech v okolí Královské cesty nebo 
v menších privátních zařízeních umístěných v bytech.   
V průběhu posledních let byl zaznamenán  pokles počtu nočních klubů . Dominují a přežívají 
zejména velké podniky s širokou nabídkou služeb, včetně relaxací či wellness v centru Prahy  
jako jsou například podniky v  ulici Ve Smečkách nebo  podniky ve   Starém městě kolem 
Královské cesty.  
Pouliční prostituce je vzhledem k aktivitě PČR a MP  značně na poklesu  a je vytlačována    
z dříve nechvalně známých ulic  spíše do parků  mimo území MČ Praha 1.  
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3.10. Problematika buskingu 

 

Busking je hudební, divadelní nebo artistická produkce provozovaná na veřejně přístupných 
místech spojená s cílem získat peněžní příspěvek od kolemjdoucích. Za pouliční uměleckou 
veřejnou produkci se považuje živé pouliční vystoupení,  nikoliv reprodukované ze záznamového 
zařízení.  Při produkci  pouliční umělec osobně vystupuje před publikem a používá svůj hlas, 
pohyby či tělo popř.  nástroje a rekvizity jako médium. Busking je možno provozovat na veřejně 
přístupných místech pod širým nebem (nikoli např. v podloubí, vestibulech metra, pasážích, atd.) 
a to na místech na  kterých tato činnost není zakázána. 

Do centra Prahy se  vzhledem k charakteru městské části   a především k  množství turistů  
přirozeně koncentrovala také činnost buskerů. Neustávající hlasitá a jednotvárná hudební 
produkce více či méně nadaných  pouličních umělců  podporovaná zesilovači  a bezohledné 
zabírání veřejných prostranství  bylo předmětem neustálých stížností rezidentů. Největší 
problémy měla přirozeně MČ Praha 1. Proto zastupitelé MČ  P1  podpořili vznik vyhlášky 
Hl.m.Prahy která tuto činnost reguluje .    
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3.10.1. Vyhláška č.1/2016  o provozování pouliční umělecké veřejné produkce  

 
 
 
Provozování pouliční umělecké veřejné produkce   je  v Praze  regulováno  vyhláškou  č. 1/2016 
Sb. hl. m. Prahy  účinnou od 1. března 2016 . 
Na území památkové rezervace   vyhláška stanovuje , že : 

 akustické (zvukové) produkce lze provozovat výhradně bez použití přídavných 
zesilovacích zařízení, 

 zákaz používání hlasitých hudebních nástrojů (např. bicích nástrojů), hlasitých etnických 
nástrojů či předmětů, které jsou použity namísto hudebních nástrojů, 

 zákaz používání dud a dechových nástrojů vydávajících vysoké tóny, zejména pikol nebo 
hobojů, 

 žesťové a jiné hlasité nástroje, které to umožňují, zejména saxofony, lze používat 
výhradně s dusítkem 

Vyhláškou je busking zakázán  

 na dětských hřištích, 
 kostelů nebo jiných modliteben v době bohoslužeb a bezprostředně před a po jejich 

konání, 
 u škol (mimo sobot, nedělí, státních svátků a školních prázdnin), 
 u zdravotnických zařízení, 
 v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy 

 

Na území Městské části Praha 1 je busking zakázán v místech : 

 Křižovnické náměstí  
  Staroměstské náměstí /v prostoru vymezeném na severní straně průčelím Staroměstské 

radnice a Orloje, na   západní straně budovou Staroměstské náměstí č. or. 2 a ústím do 
Malého náměstí, na jižní straně hranicí domů Staroměstské náměstí č. or. 29, 21, 25 a 22 
a na východní straně spojnicí mezi ústím ulice Železná a pietním místem popraviště 27 
českých pánů (včetně tohoto místa)/. 
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Na území Městské části Praha 1 je zakázáno provozování pouliční veřejné umělecké 
produkce  v   akustické  formě na těchto místech :    
 Celetná, 
 Hradčanské náměstí (prostor mezi I. nádvořím Pražského hradu, Arcibiskupským 

palácem a vyústěním ulic Ke Hradu a Zámecké schody), 
 Husova, 
 Jilská, 
 Jindřišská, 
 Jungmannovo náměstí, 
 Karlova, 
 Kožná, 
 Malé náměstí, 
 Melantrichova, 
 Mostecká, 
 náměstí Republiky, /v prostoru vymezeném na severní straně budovou domu č. p. 2090, 

spojnicí mezi domy č. p. 2090 a č. p. 1090, na západní straně průčelím domu č. p. 1090 a 
jeho spojnicí s Prašnou bránou, na jižní straně ústím ulice Na příkopě, budovami domů č. 
p. 3, 1037, domem bez č. p. a č. e. přiléhajícím k ulici Hybernská a na východní straně 
domem č. p. 1031 a ústím ulice V celnici (mimo sobot a nedělí)/, 

 Národní, 
 Na Perštýně, 
 Na příkopě, 
 Na můstku, 
 Ovocný trh, 
 Vodičkova, 
 Týnská, 
 Týnská ulička, 
 Václavské náměstí, (v prostoru mezi vyústěními ulic Na příkopě a 28. října), 
 Zámecké schody (v horní polovině od vyústění do Hradčanského náměstí po dům 

Zámecké schody č. or. 10), 
 Železná, 
 28. října. 

Dále je zakázáno provozovat pouliční veřejnou uměleckou produkci v akustické formě do 
vzdálenosti 25 m od míst, na kterých se pouliční umělecká veřejná produkce v této formě 
provozovat nesmí. 

Pouliční veřejnou uměleckou produkci je možno provozovat 

Denně od 9:00 do 21:00 hodin. 

Akustickou formu produkce je možno provozovat : 

 na místech nacházejících se na levém břehu Vltavy v časech 9:00 -10:00, 11:00-12:00, 
13:00-14:00, 15:00-16:00, 17:00-18:00, 19:00-20:00 hod., 

 na místech nacházejících se na pravém břehu Vltavy v časech 10:00-11:00, 12:00-13:00, 
14:00-15:00, 16:00-17:00, 18:00-19:00, 20:00-21:00 hod., 

 na mostech přes Vltavu a ostrovech ve stejnou dobu jako na místech na levém břehu. 

 Při provozování pouliční veřejné umělecké produkce může  provozovatel zabrat plochu : 
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 jeden provozovatel - plochu ne větší než 1,5 m2,. 
 více provozovatelů současně - plochu ne větší než 6 m2, 
 pokud by chtěl provozovatel zabrat plochu větší, než je stanoveno musí  se obrátit na 

příslušný silniční správní úřad .  

 

3.10.2. Bublináři   

 

 
 
 
Vyhláška  RHMP č. 1/2016  o  provozování pouliční umělecké veřejné produkce   se jednoznačně 
osvědčila   a  stížností na hlasitou hudbu ubylo.  
Problémy jsou však s tzv.  umělci, kteří dělají tzv. mýdlové – ale  v podstatě jarové  bubliny. Začal 
se zvyšovat  počet opětovných stížností na tzv. buskery – bublináře a to zejména v lokalitách Na 
Můstku, Staroměstském nám. a Na Příkopech, kdy si lidé hlavně stěžují na velký zábor chodníků 
a pěších zón, vznik fleků od bublin  na oblečení kolemjdoucích ,  odrazování  zákazníků  na 
zahrádkách restaurací , na proudy a kaluže pěnivých prostředků pro vytváření bublin všude 
kolem bublináře. . Často  po  vystoupení bublináře  zůstávají na chodnících kluzké kaluže jarové 
vody. Město už má hlášeny případy, kdy lidé na kalužích uklouzli a poranili se. Strážníci městské 
policie Praha 1 v této věci mohli  postupovat  pouze na základě obsahu vyhlášky o buskingu, kdy 
byla  podle jejich zkušeností značná část této „umělecké“ produkce prováděna v souladu s jejím 
obsahem a strážníci tak v drtivé většině případů nemohli  konat. Díky přítomnosti více osob byla  
dodržena maximální možná výměra pro pouliční umění určená příslušnou vyhláškou a díky 
užívání nádob nedocházelo  k znečišťování komunikace do té míry, aby mohla dojít k zásahu. 
Určujícím faktorem, zda strážníci zasáhnou je  zjištění, zdali je komunikace vlivem takového 
konání kluzká a tedy nebezpečná.  
Radní  městské části Praha 1 požádali Hlavní město.m.Praha o sjednocení výkladu vyhlášky tak , 
aby bylo možno proti bublinářům nezpochybnitelně zasahovat. 
 
Reakce hlavního města zněla ve smyslu, že vytváření mýdlových bublin není možné považovat 
za busking – tedy veřejnou uměleckou produkci, protože při jejich vytváření dochází k porušování 
vyhlášky o čistotě a proto je tato činnost protiprávní.  
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3.11. Problematika graffiti 

 

 

Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu, pracující po většinou ve veřejném 
prostoru, technikou nanášení barev nejčastěji ve formě spreje. I umělecké graffiti nastříkané na 
zdi bez souhlasu vlastníka nemovitosti je vandalstvím , poškozováním cizí věci ,  přestupkem 
nebo  trestným činem. . O prostých čmáranicích  a tagech to platí samozřejmě také. Tvůrci graffiti  
jsou většinou veřejnosti vnímáni jako vandalové způsobující finanční, materiální a sociální škody.  

Praha 1 dlouhodobě čelí problémům s graffiti a tagy, které se objevují po celém jejím území  a 
proto v roce 2017 spustila program  Antigraffiti 1 pro   odstraňování následků činnosti sprejerů  z 
budov či městského mobiliáře  a pro prevenci. Radnice Prahy 1 chce zvolenou ochranu uplatnit 
zejména u nově opravených fasád, na které poskytla žadatelům grant. Zvolená technologie 
pochází z Německa. Je to dvousložkový barevný nátěr, z něhož se dá graffiti poměrně lehce 
odstranit buď suchým ledem, nebo speciální kapalinou. A to opakovaně. Cena za nátěr se 
pohybuje kolem tisíce korun na metr čtvereční. Náklady na odstraňování jsou však potom 
minimální 

Zároveň  byl také spuštěn   pilotní projekt, který bojuje s graffiti formou jeho včasného překrývání 
ve smyslu „Syndromu rozbitého okna“. V problematice graffiti je rozhodující hlavně včasná 
reakce a efektivita celého procesu a  proto se  zvolila  metoda  rychlého překrývání. Vychází se 
z předpokladu že když autor nápisů vidí, že jeho dílo bylo hned překryto, odradí ho to od jeho 
dalšího počínání. Dále skutečnost že jsou všechny fasády v ulici čisté působí  jako psychologická 
podvědomá zábrana vůči první čmáranici.  Pro zkušební provoz byly zajištěny speciálně 
připravené barvy a pracovníci zajišťující rychlé  překrývání graffiti   mají k dispozici  elektrické 
vozítko. Vzhledem k tomu že většina budov na území MČ Praha  má soukromé vlastníky   hledá   
Praha 1 možnosti  jak do programu Antigraffiti   zapojit také  majitele domů a SVJ  a tak přispět 
k čistému centru města.    

Dalším významným pomocníkem v boji proti sprejerům je Městský kamerový systém který již 
několikrát umožnil chycení sprejerů při činu a jejich následné usvědčení.  
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3.12. Problematika černé  reklamy 

 
 
Centrum Prahy je díky své poloze místo s logicky nejvyšší fluktuací lidí. Reklama je zde tedy 
nejvíce na očích a kromě reklamy povolené, jejíž vyvedení a vzhled rovněž není vždy dvakrát 
ideální a důstojný svému umístění v Pražské památkové rezervaci, se v Praze 1 objevuje také tz. 
černá reklama. 
 
Problematika černé reklamy proto byla v dubnu 2014 na území Prahy 1 pečlivě monitorována 
s cílem zajištění aktuálních informací. Výsledky sledování byly alarmující. „Praha 1 je městskou 
částí, která je nelegální reklamou zatížena nejvíce. Černá reklama byla svým sdělením zaměřena 
především na zahraniční turisty, z nichž 100% během svého pobytu v Praze navštíví či projde 
Prahou 1. 

 
Letáky se objevovaly v jednotlivých vlnách. Ty zohledňovaly aktuální roční dobu, dny v týdnu 
v souvislosti s turistickými turnusy a dokonce i denní předpověď počasí. Letáky nabízející různé 
služby jsou cíleně umísťovány s ohledem na předpověď počasí i dle předpokládaného pohybu 
cílových skupin.  

 
 Černá reklama nabízející erotické služby – nejčastěji v blízkosti fast food restaurací 
s dlouhou otevírací dobou 
 Černá reklama nabízející koncerty vážné hudby – po celé délce a v okolí Královské 
cesty z Pražského hradu na Staroměstské náměstí + uličky Starého města. 
 Černá reklama nabízející jazykové kurzy, krátkodobé pronájmy bytů a další služby – 
v blízkosti zastávek MHD. 
 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že se jednalo o organizovanou a plánovanou činnost, 
proti které je nutné bojovat systémovými kroky a koordinovaným postupem zahrnující dotčené 
vlastníky mobiliáře. Postihovány jsou totiž zařízení nejrůznějších společností a institucí: technické 
sloupy tramvajových tratí Dopravních podniků hl. m. Prahy, stožáry veřejné osvětlení všech typů 
v majetku HMP, lavičky, vstupní prostory do parků, či dokonce stromy ve správě Městské části 
Praha 1, svislé dopravní značení a zábradlí Technické správy komunikací hlavního města Prahy 
atd. 

 
Mohlo by se zdát, že se jedná o problém jednotlivých institucí, ale opak je pravdou. Reklama 
tohoto typu je umísťována do ulic Prahy 1 v obrovském množství, bez následného úklidu po 
skončení dané akce. Při prvním větru, či dešti se letáky uvolňují, opadávají a dochází tak 
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k samovolnému znečišťování ulic Prahy 1. Takto umístěné letáky jsou také vítaným zpestřením 
noční zábavy opileckých band. Ty je trhají a rozhazují jako večerníček noviny. Problémem je pak 
i samotný vzhled jednotlivých zařízení napadených reklamou. Lampy, lavičky i zábradlí, jejíž 
vzhled a barevné provedení muselo být odsouhlaseno několika institucemi, včetně orgánů 
památkové péče, pak spíše než součást kulturního dědictví připomínali ulice metropolí 
rozvojového světa. 
Prvním krokem bylo s vytipovanými institucemi nastavit metodický pokyn, aby byl jejich stávající 
a již umístěný mobiliář dodatečně opatřen antiplakátovacím nátěrem a dále, aby v budoucnu byl 
nově umísťovaný mobiliář již automaticky antiplakátovacím  nátěrem opatřen. Ten je při své ceně 
a životnosti cca 5 let daleko nejefektivnějším řešením černého výlepu v podobě plakátů a 
nálepek.  
Další krokem bylo zajištění stálé denní služby, která má za cíl monitorovat ulice Prahy 1, 
odstraňovat černou reklamu letákového a nálepkového typu, vytipovávat zadavatele reklamy, ve 
spolupráci s městskou policií dopadávat umísťovače černé reklamy a zpracovávat databázi 
zadavatelů černé reklamy. Tato služba působí od března do října každý rok a je hrazená 
z rozpočtu Městské části Praha 1. 
Hlavním úspěchem v roce 2018 byla úspěšná jednání s hlavním městem Prahou, které z pozice 
vlastníka stožárů veřejného osvětlení zahájilo v červnu 2018 aplikaci antiplakátovacího nátěru 
 na všechny lampy VO s paticemi. Tím došlo nejen k obnově nátěru stožárů veřejného osvětlení, 
ale tyto stožáry VO  jsou rovněž chráněny proti černému výlepu.  
Díky výše uvedenému postupu klesl počet zadavatelů černé reklamy o 75%. Ulice jsou 
v podstatě čisté a těch několik letáku, které jsou k mobiliáři připevněny drátem, jsou v ještě týž 
den odstraněny. Současný stav tedy není dílem shody okolností, ale výsledkem systémové a 
koordinovaného postupu Městské části Praha 1. 
 

 
 

Antiplakátovací nátěr na sloupech TT – Náměstí Jana Palacha a dopadení umísťovače černé 
reklamy v ulic Havlíčkova.  
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Stav sloupu TT v ulic Vodičkova před a po aplikaci antiplakátovacího nátěru.  
 

 
 

Dopadení umísťovače černé reklamy v ulici Vítězná. 
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Sebraná černá reklama letákového a nálepkového typu. 
 

3.13. Informace návštěvníkům MČ Prahy 1 o bezpečnosti a dodržování 
vyhlášek  

 

 
 

Pro návštěvníky MČ Prahy 1 byl realizován dvojjazyčný informační systém ve formě 
informačních tabulí, který upozorňuje na platnost konkrétních obecně závazných 
vyhlášek a zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti v rezidenčních oblastech.  

Informační text v českém i anglickém jazyce by měl povědomí o nočním klidu šířit mezi 
tuzemské návštěvníky MČ Prahy 1 a mezi zahraniční turisty. Informační tabule 
upozorňují na platné vyhlášky týkající se konzumace alkoholu na veřejných 
prostranstvích  a informují o tom, že za porušení vyhlášky hrozí pokuta.  
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4. Závěr a obecné shrnutí problémů  a navrhovaných řešení 
 
 

V této analýze byly popsány hlavní současné problémy v oblasti bezpečnosti a veřejného 
pořádku na území Městské části Praha 1 a navrženy některé cesty k jejich řešení.  
 
Prioritou ve správě městské části je zajištění trvalého pocitu bezpečí a bezpečnosti občanů a 
návštěvníků městské části a eliminace negativních jevů v oblasti veřejného pořádku, čistoty 
města a v dodržování pravidel vzájemného soužití.  
 
Největším problémem v městské části, na který si občané Prahy 1 stále stěžují jak formou petic, 
tak přímými intervencemi u zastupitelů je hluk v ulicích a rušení nočního klidu.        
Nadměrná hluková zátěž se projevuje především v katastrálním území Staré Město, kde 
především v jarní a letní turistické sezóně dochází k permanentnímu obtěžování občanů 
nadměrným hlukem během dne a v  nočních hodinách pak dochází k narušování nočního klidu 
vzhledem k obrovskému počtu zábavních a pohostinských podniků na relativně malém území. 
Tento fenomén se dále postupně šíří do jiných oblastí a hlukem začíná být podobně zasažena 
oblast  Malé strany. 
 
Je možné přirozeně konstatovat, že v centrech všech světových metropolí je hluk přirozeným 
doprovodem koncentrace zábavních podniků, restaurací, barů a klubů a je cenou za exkluzivní 
lokaci rezidentů městské části. Avšak většina civilizovaných metropolí se snaží tento jev a jeho 
negativní důsledky na psychiku a zdraví svých občanů radikálně omezit represivními a 
legislativními nástroji, které mají k dispozici. 
 
Situace v této oblasti na území Městské části začíná být neúnosná. Největším problémem je 
kritický nedostatek strážníků Městské policie v ulicích způsobený trvajícím neřešeným 
personálním podstavem. Pokud nebude v ulicích dostatek strážníků, kteří budou důsledně 
vymáhat na občanech a návštěvnících města dodržování legislativy a platných vyhlášek nebudou 
bez hrozby účinné represe jakákoliv pravidla dodržována. Toto obzvlášť platí pro určité skupiny 
zahraničních turistů, jejichž hlavním motivem návštěvy Prahy je nadměrná konzumace alkoholu.   
  
V současnosti neexistují žádné nástroje na regulaci enormního počtu pohostinských zařízení  
v centru Prahy, které jsou zaměřeny především na zahraniční turisty. Z centra města mizí 
pozvolna normální restaurační zařízení orientované na kulinářskou nabídku a jsou nahrazovány 
podniky  s dominující nabídkou alkoholu a jednoduché zábavy.  
Výsledkem této kombinace je současný stav v nočních ulicích centra kdy hordy opilých 
hulákajících turistů včetně davů Pub Crawl doprovázené troubícími taxikáři táhnou od hospody 
k hospodě a podpořeny nákupem alkoholu ve večerkách trvale ruší noční klid až do ranních 
hodin.    
 
Co by pomohlo tento problém urychleně alespoň částečně řešit. 
 
Relevantním a účinným opatřením by bylo navýšení počtu strážníků sloužících v oblasti MČ 
Praha 1 na dlouhodobě od roku 2014 požadovaný počet 340 strážníků pro zajištění všech 
hlídkových úkolů v oblasti zejména v nočních hodinách. Toto však stále po léta zůstává jen 
v rovině přání zastupitelů a občanů MČ P1  a slibů ředitelství MP HMP. I když lze pochopit 
dopady zákona č. 274/2008 na početní stav strážníků Městské policie, kdy k 1.1 2016 museli 
být propuštěni strážníci, kteří nesplňovali zákonný požadavek maturity pro výkon služby dle 
zákona, nelze pochopit to, že se o dopadech zákona dlouhodobě vědělo a neučinila se 
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příslušná opatření. Toto nekonání lze jednoznačně označit za manažerské a profesní selhání 
vedení Městské policie Hlavního města Prahy. 
 
Jedním z  účinných  opatření se v této situaci jeví  obecně závazná vyhláška, kterou se 
jednotně stanoví provozní doba pohostinských zařízení v oblastech stanovených  jednotlivými  
městskými  částmi.   Tuto vyhlášku navrhla Městská část Praha 1 již i v září 2014 a dosud byla 
zastupitelskými  orgány Hl.m.Prahy odmítána.  
Regulace otevírací doby měla spočívat především ve stanovení jednotné noční zavírací doby 
pro všechny provozovny v dané oblasti tak, aby se na velké množství lidí odcházejících v noci  
z pohostinských zařízení mohli v určitou hodinu připravit Městská policie, pracovníci provádějící 
úklid ulic a zdravotní záchranná služba. 
 
Městská část Praha 1 není se současným stavem veřejného pořádku, především v nočních 
hodinách spokojena a přijímá proto řadu aktivních i pasivních opatření. Mezi ně patří podpora 
městských strážníků, rozšiřování městského kamerového systému, zbudování dvojjazyčného 
informačního systému pro návštěvníky centra, který upozorňuje na platnost konkrétních obecně 
závazných vyhlášek a dále legislativní iniciativa v případě návrhů či úprav obecně závazných 
vyhlášek. 
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5. Technické prostředky pro zvýšení bezpečnosti 
 
 
 
 

 
 
Technické prostředky pro zvýšení bezpečnosti občanů a úrovně veřejného pořádku 
jako je městský kamerový systém, inteligentní videoanalýza, systém dálkového  
monitorování hluku, dálkově ovládané vjezdové protiterostické sloupky a podobná 
technická řešení  jsou popsány v další  navazující části studie. 
 

 


