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Výsledky pilotního projektu „Index čistoty – metodika pro stanovení 

čistoty veřejných prostranství“ pro MČ Praha - Dolní Počernice. 

 

Měření probíhalo po dobu osmi měsíců od 09/2012 do 04/2013 na těchto veřejných prostranství: 
 

 Křižovatka ulic Českobrodská a Národních hrdinů 

 Dětské hřiště „Radost“ v ulici Ke Hrázi 

 Nádraží ČD a přilehlé okolí 

 Okolí mateřské školy a zdravotního centra ve Svatoňovické ulici 
 
 

 

 

Z naměřených výsledků vyplývá, že 3 ze 4 měřených lokalit  lze označit dle stanovené metodiky 

Indexu čistoty jako lokality čisté  tj. stupeň 4 - 5. Pouze lokalita Nádraží ČD a přilehlé okolí vykazuje 

hodnotu těsně pod stupněm 4, tedy je hodnocena jako lehce znečištěná (stupeň 3 - 4). Technická 

správa komunikací hlavního města Prahy má na starosti pouze úklid chodníků a vozovky na území 

městské části, takže ostatní veřejné prostory zabezpečuje MČ vlastními prostředky. 
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Při hodnocení všech sledovaných lokalit bylo zjištěno, že MČ Prahu – Dolní Počernice nejvíce 

ohrožují graffiti s podílem 41%, dále jsou to nedopalky od cigaret se 13%, plasty s 11% a 

zaplněnost odpadkového koše 10%. Ostatní druhy odpadů tvoří zanedbatelný podíl tj. pod 10% ze 

všech odpadů vyskytujících se na území MČ.  

Závěrem lze konstatovat, že vedení MČ Praha - Dolní Počernice hodnotí zapojení do pilotního 

projektu jaké přínosné a rozhodlo se tedy v něm nadále pokračovat ještě po dobu 4 měsíců tj. od 

05 do 08/2013, aby získalo ucelené roční výsledky o měření čistoty veřejných prostranství. Na 

základě těchto dat bude možné vysledovat, jaký vliv má roční období,  klimatické změny nebo 

zvýšená koncentrace osob na území MČ Praha - Dolní Počernice na čistotu veřejných prostranství. 

Po uplynutí tohoto období bude následovat další rozhodnutí, zda v měření Indexu čistoty 

pokračovat nebo jej ukončit s konstatováním, že čistota veřejných prostranství,  vzhledem k 

dosaženým výsledkům, nebude již nadále patřit mezi priority.  

 


