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E1  VYbRaNÉ PRÁVNÍ PŘEDPIsY V ObLasTI ŽIVOTNÍhO  
PROsTŘEDÍ

Tab. E1.1 Státní legislativa – zákony (setříděno tematicky)

Číslo Obecné právní předpisy
500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků
131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků

17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků
18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků

Složkové právní předpisy
Ochrana přírody a krajiny

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků
Ochrana rostlinstva a živočišstva

246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších změn a doplňků
166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších změn a doplňků
  99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně 

některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších změn a doplňků
100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších 

opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), 
ve znění pozdějších změn a doplňků

326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších před-

pisů
Odpady

185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
Ochrana ovzduší

86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků
289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, 

určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s repro-
dukčním materiálem lesních dřevin)
Ochrana vod

254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a ka-

nalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Ochrana horninového prostředí

44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Posuzování vlivů na životní prostředí
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn 

a doplňků
Integrovaná prevence znečišťování

76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

Zdroj: OOP MHMP
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Tab. E1.2 Vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy (setříděno chronologicky)

Číslo Název
12/1964 Sb. NVP vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“
  5/1968 Sb. NVP o prohlášení přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem
  1/1982 Sb. NVP o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Klánovický les, Xaverovský les, 

Šance, Cholupická bažantnice, U Hájů, Homolka a jejich ochranných pásmech
  3/1982 Sb. NVP o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Požáry, Dalejský profil, Opatřilka - 

Červený lom, U Nového mlýna, Chuchelský háj, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, Obora v Uhříněvsi 
a jejich ochranných pásmech

  4/1982 Sb. NVP o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvárie v Mo-
tole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnické 
údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech

  3/1984 Sb. NVP o zřízení oblasti klidu „Botič - Milíčov“ a „Říčanka“ a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti
  5/1988 Sb. NVP kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hl. m. Praze
  8/1990 Sb. NVP o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

  3/1991 Sb. HMP o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti (Modřanská rokle - Cholu-
pice, Košíře - Motol, Klánovice - Čihadla)

  7/1993 Sb. HMP o zřízení přírodního parku „Prokopské a Dalejské údolí“ a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park
  6/2001 Sb. HMP o ochraně veřejné zeleně
  2/2005 Sb. HMP kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
  4/2005 Sb. HMP kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze (krajský regulační řád)
  5/2007 Sb. HMP kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška 
o odpadech)

  8/2008 Sb. HMP o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)
10/2009 Sb. HMP o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných pod-

mínek
18/2009 Sb. HMP o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov
19/2009 Sb. HMP o zřízení přírodního parku Smetanka

Pozn.: Stav k 1. 1. 2011 Zdroj: OOP MHMP
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E2 sTRaTEGIE a KONCEPCE

E2.1  PŘEHLED KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ  
OBLASTI

V průběhu roku 2010 pokračovaly práce na přípravě dalších významných koncepčních dokumentů města 
a akčních plánů souvisejících s ochranou životního prostředí. Následující přehled zachycuje stav přípravy 
a projednání těchto dokumentů k prosinci 2010. Dále je uveden přehled existujících platných dokumentů, 
které byly přijaty již dříve, včetně dokumentů pro oblasti s problematikou životního prostředí související. 

Samostatně jsou uvedeny dokumenty pro oblast strategického plánování a územního rozvoje města, kde je 
problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje věnována významná pozornost. 

Podrobnější informace k dokumentům jsou uvedeny v následujících podkapitolách.

Dokumenty projednané a přijaté orgány města v roce 2010

 ■  Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2011 (dokument schválený Ra-
dou HMP 31. srpna 2010, viz usnesení Rady HMP č. 1392 ze dne 31. srpna 2010)

 ■  Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze (dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 39/77 ze dne 17. června 2010)

 ■  Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlav-
ní město Praha (aktualizace programu pro období 2010-2012 (dokument schválený Radou HMP 16. 11. 
2010, viz usnesení Rady HMP č. 1854 ze dne 16. 11. 2010)

 ■  Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (dokument odsouhlasený Radou HMP 31. 8. 2010, 
viz usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1449 ze dne 31. 8. 2010 k Zásadám rozvoje pěší dopravy 
v hl. m. Praze)

 ■  Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 (dokument 
schválený Radou HMP dne 26. 10. 2010, viz usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1776 ze dne 26. 10. 
2010)

Dříve přijaté platné dokumenty

 ■  Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 
2005-2015 (KK EVVO) 

 ■  Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na roky 2009-2010
 ■  Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2008 
 ■ Akční plán na rok 2007 ke KK EVVO kraje Hlavní město Praha
 ■ Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze
 ■ Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008
 ■ Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl. m. Prahy) 
 ■ Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK) 
 ■ Akční plán k realizaci ÚEK v letech 2007-2010
 ■ Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hl. m. Praze 
 ■  Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace 

Hlavní město Praha
 ■ Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP)  
  Pozn.: Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP
 ■ Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP) 
  Pozn.: Od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze
 ■ Plán rozvoje vodovodů a kanalizací – aktualizace 2007 
 ■ Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
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 ■ Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy 
 ■ Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. Prahy 

Dokumenty v oblasti strategického a územního plánování

 ■  Strategický plán hl. m. Prahy – aktualizace 
(dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008)

 ■ Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015 
  (dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/84 ze dne 22. 10. 2009)
 ■ Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy 
  (dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999)
 ■ Územně analytické podklady (ÚAP hl. m. Prahy) 
  (verze 2010 projednaná usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/15 ze dne 31. 3. 2011)
 ■ Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy) 
   (návrh zadání Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy 

č. 11/52 ze dne 29. 11. 2007; ZÚR hl. m. Prahy vydané opatřením obecné povahy č. 8/2009 usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/59 ze dne 17. 12. 2009; Zpráva o uplatňování ZUR hl. m. Prahy schvále-
ná usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/77  dne 4. 11. 2011)

 ■ Koncept územního plánu hl. m. Prahy (ÚP hl. m. Prahy) 
   (zadání schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/43 ze dne 29. 5. 2008)

E2.2 OBOROVÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ OBLASTI

E2.2.1 Dokumenty projednané a přijaté orgány města v roce 2010

akční plán Krajské koncepce EVVO kraje hlavní město Praha na rok 2011

Stav: Dokument byl schválen Radou HMP 31. srpna 2010, viz usnesení Rady HMP č. 1392 ze dne 31. srpna 
2010.

Rámec zpracování: Akční plán navazuje na Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 2005 - 2015 (KK EVVO) a Akční plány KK EVVO kraje Hlavní město 
Praha na rok 2007, 2008 a 2009-2010.

Zadavatel: Hl. m. Praha 

Zpracovatel: Poradní skupina Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Praze 

Popis, průběh zpracování: Dokument určuje prioritní činnosti a úkoly v oblasti EVVO na rok 2011, které 
budou realizovány ve spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají.

Byl zpracován v průběhu jara až léta 2010.

Dokument k dispozici: v el. verzi na www stránkách HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha-mesto.cz)

Kontakt, informace: Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP (RVP MHMP), oddělení odpadů a ekologic-
ké výchovy, krajský koordinátor EVVO v Praze, www stránky HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha-mesto.
cz, část Koncepce EVVO v Praze).

Aktualizace popisu k: 12/2010

Pozn. k 2/2012: 7. února 2012 byl Radou HMP schválen návazný Akční plán krajské koncepce EVVO kraje 
Hlavní město Praha na období 2012-2013 (viz usnesení Rady HMP č. 142 ze dne 7. února 2012)
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Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlav-
ní město Praha  (aktualizace programu pro období 2010-2012)

Počátkem roku 2012 byla zřízena Odborná pracovní skupina pro přípravu zřízení nízkoemisních zón, ve které 
jsou zastoupeny všechny důležité subjekty, které se mají podílet na realizaci tohoto opatření.

Stav: schválený dokument (viz usnesení Rady HMP č. 1854 ze dne 16. 11. 2010)

Rámec zpracování: V souladu s požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, byla připravena aktuali-
zace programu schváleného v roce 2006. Tato aktualizace byla po projednání orgány města opět vydána for-
mou nařízení Rady HMP. Aktualizovaný program je hlavním a zásadním koncepčním dokumentem pro postup 
města v úsilí o další zlepšování parametrů kvality ovzduší v Praze pro období let 2010 – 2012.

Zadavatel: hl. m. Praha v přenesené působnosti zastoupené Odborem ochrany prostředí MHMP

Zpracovatel: ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. 

Popis, průběh zpracování: 

Aktualizovaná verze programu vychází a navazuje na původní program, který byl přijat Radou HMP v září 2006. 
Příprava dokumentu byla zahájena a ukončena v průběhu roku 2009. Zpracovaný dokument byl následně pro-
jednán v Komisi Rady HMP pro implementaci Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení 
kvality ovzduší, která jej doporučila ke schválení. Následně bylo zahájeno připomínkové řízení. V průběhu roku 
2010 proběhlo vypořádání připomínek a návazně byl program schválen.

Aktualizovaný program obsahuje 4 základní prioritní skupiny, v rámci nichž jsou stanovena jednotlivá opatření 
(celkem 33, podrobně zpracovaných). Oproti programu z roku 2006 bylo zařazeno 6 nových opatření, mezi 
nimi např. zavedení mýtného systému a vymezení nízkoemisních zón, zároveň byla aktualizována a částečně 
restrukturována opatření dosavadní.

Dokumenty k dispozici:

 ■  elektronická verze na webových stránkách HMP, v rubrice Životní prostředí, část Ovzduší (usnesení 
Rady HMP č 1854 ze dne 16. 11. 2010 + příloha č. 1: Nařízení hl. m. Prahy č. 16/2010, kterým se vydává 
Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní 
město Praha); 

 ■  v tištěné podobě v rámci Sbírky právních předpisů hl. m. Prahy (Nařízení hl. m. Prahy č. 16/2010, 
kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území 
aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010-2012, datum účinnosti: 1. 1. 2011).

Kontakt, informace: Odbor životního prostředí MHMP, oddělení ochrany ovzduší; webové stránky hl. m. Prahy 
k životnímu prostředí ENVIS, rubrika Ovzduší, část Koncepční dokumenty

Aktualizace popisu k: 12/2010

Pozn. k 3/2012: Počátkem roku 2012 byla zřízena Odborná pracovní skupina pro přípravu zřízení nízkoemisních 
zón, ve které jsou zastoupeny všechny důležité subjekty, které se mají podílet na realizaci tohoto opatření.

Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze

Stav: Dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/77 ze dne 17. června 2010.

Rámec zpracování: Nová koncepce nahrazuje dokument přijatý v roce 1996 (Zásady péče o zeleň v hl. m. Pra-
ze), který byl již zastaralý a neodpovídal současným potřebám města.

Zadavatel: Hl. m. Praha

Zpracovatel: PZK a GIS, s.r.o. (2008-2009), BNV Consulting (v roce 2010)

Popis, průběh zpracování: Dokument byl připravován během let 2008–2009 pod vedením radního pro oblast ŽP 
s firmou Projekce zahradní a krajinná a GIS Brno, v roce 2010 proběhlo dopracování dokumentu pod vedením radního 
pro oblast ŽP firmou BNV Consulting.
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Nová koncepce navazuje na Zásady péče o zeleň v hl. m. Praze z roku 1996 a akceptuje stabilizovaný vztah 
spolupráce mezi hl. m. Prahou a jeho městskými částmi a dalšími správci zeleně. Samostatná působnost 
správy zeleně městských částí ponechává rozhodování o prioritách na městských částech přímo. Proto jsou 
dřívější kategorie ploch, které spravovaly MČ (plochy celoměstského významu, plochy městského významu 
a plochy doplňkové) sloučeny pod plochy tzv. místního významu (o plochy celopražského významu se nadá-
le bude starat HMP přímo). Nadále je vyvíjen tlak na převzetí všech vhodných ploch i od jiných správců, jako 
jsou například Technická správa komunikací, Ředitelství silnic a dálnic, odbor správy majetku MHMP apod. 
tak, aby došlo k smysluplnému hospodaření na navazujících, souvislých plochách zeleně v rámci celé Prahy.

Koncepce řeší stávající stav péče o zeleň i její rozvoj. Důležitou součástí je systém financování péče o zeleň 
i plánování financování nově přibylých ploch. Tyto budou připomínkovány, kalkulovány a smluvně zajištěny 
(návazná péče) již před vznikem těchto ploch.

Koncepce počítá s rozvojem městských kompostáren, s oživením projektu zeleného pásu kolem Prahy nebo 
s tím, že se Lesy hl. m. Prahy budou starat i o lesy, které dosud spravují Lesy České republiky nebo lesní části 
ploch jiných příspěvkových organizací HMP.

Koncepce dělí nově zeleň do tří skupin podle jednotlivých správců a významu ploch. V rámci jednotlivých 
skupin (celopražského významu, místního významu a ploch ostatních) je na vůli a finančních možnostech 
každého správce, v jaké intenzitní třídě se o jednotlivé objekty zeleně bude starat. 

Navazující aktivity: Na základě nové koncepce bude novelizována vyhláška hlavního města Prahy o ochra-
ně veřejné zeleně a budou stanoveny standardy péče o zeleň v rámci jednotlivých intenzitních tříd údržby 
s finančním vyhodnocením.

Dokument k dispozici: V el. podobě na webových stránkách ENVIS (http://envis.praha-mesto.cz), část Příro-
da, krajina – Koncepční dokumenty

Kontakt, informace: Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP (RVP MHMP), oddělení péče o zeleň, sekre-
tariát radního pro ŽP, webové stránky ENVIS (http://envis.praha-mesto.cz), část Příroda, krajina – Koncepční 
dokumenty

Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy

Stav: Dokument odsouhlasený Radou HMP dne 31. 8. 2010 (viz usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 
1449 ze dne 31. 8. 2010 k Zásadám rozvoje pěší dopravy v hl. m. Praze). Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo ulo-
ženo vypracování generelu hlavních pěších tras na území hl. m. Prahy.

Rámec zpracování: Práce na Zásadách byla zahájena na základě usnesení Výboru dopravy Zastupitelstva 
hl. m. Prahy ze dne 13. 9. 2007.

Zadavatel: Hl. m. Praha 

Zpracovatel: Pracovní skupina sestavená ze zástupců odboru dopravy MHMP, Útvaru rozvoje  
hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy a zástupců neziskových organizací

Popis, průběh zpracování: Základním cílem dokumentu je zlepšit podmínky pro pěší dopravu a zrovno-
právnit postavení chodců na území hl. m. Prahy při přípravě nových staveb a projektů či rekonstrukcí stávají-
cích komunikací. Dokument by měl především stanovit obecné priority města při prosazování cest pro pěší. 
Zásady budou určeny zejména pro orgány veřejné správy na území Prahy a také pro investory a projektanty. 
Dokument rozvíjí dopravní politiku hl. m. Prahy pro oblast pěší dopravy.

Pro zpracování Zásad byla vytvořena pracovní skupina, která je složena ze zástupců odboru dopravy MHMP, 
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a zástupců neziskových organizací. 
Vedle pracovní skupiny se na přípravě dokumentu podíleli i zástupci městských částí a odborná a laická 
veřejnost, a to jak prostřednictvím podnětů návrhů, tak i účastí na jednání pracovní skupiny.

Materiál byl v říjnu 2008 předložen k projednání do Výboru dopravy ZHMP, který jej vzal na vědomí (viz 
usnesení č. 8/1/2008 ze dne 16. 10. 2008) s tím, že pro další práci s materiálem Výbor doporučil pracov-
ní skupině dokument v některých jeho částech dopracovat. Zásady rozvoje pěší dopravy na území  
hl. m. Prahy byly následně znovu projednány ve Výboru dopravy ZHMP s tím, že Výbor usnesením  
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č. 6/1/2009 ze dne 11. 6. 2009 doporučil Radě HMP tyto zásady schválit a následně zadat vypracování Ge-
nerelu pěší dopravy.

Navazující aktivity: Následně byla do Zastupitelstva HMP předložena informace o existenci tohoto mate-
riálu. Na základě schválení Zásad bude zpracován dokument Generel pěší dopravy hl. m. Prahy, eventuelně 
může dojít k aplikaci některých ustanovení Zásad do nové vyhlášky o Obecných technických požadavcích 
na výstavbu v hl. m. Praze.

Dokument k dispozici: v el. podobě na webových stránkách ÚRM (www.urm.cz), část Projekty – Pěší do-
prava

Kontakt, informace: Oddělení rozvoje a organizace dopravy Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP, 
Ing. Marek (koordinátor řídicí skupiny pro pěší dopravu), jan.marek@cityofprague.cz; ÚRM, Odbor infrastruk-
tury, Ing. Marek Zděradička; dále webové stránky ÚRM, část Projekty – Pěší doprava

Aktualizace popisu k: 12/2010

Pozn. k 3/2012: V průběhu roku 2011 byly práce na Generelu pěší dopravy pozastaveny, a to z organizačních 
důvodů a dále kvůli nedostatku volných finančních prostředků. V květnu roku 2011 vznikla pracovní skupina 
Magistrátu hl. m. Prahy pro koordinaci řešení pěší dopravy v hlavním městě Praze, která se nyní bude dále 
touto problematikou zabývat.  

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

Stav: Dokument schválený Radou HMP dne 26. 10. 2010 (viz usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1776 
ze dne 26. 10. 2011)

Rámec zpracování: na národní úrovni usnesení vlády ČR č. 678 ze dne 7. 7. 2004 o Národní strategii rozvoje 
cyklistické dopravy v České republice, na úrovni hl. m. Prahy stávající dokumenty a aktivity hl. m. Prahy - 
usnesením rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 323/1993, ustanovení pracovní skupiny pro rozvoj a budování 
cyklotras a cyklostezek v roce 2003, Zásady dalšího rozvoje systému cyklistických tras na území hl. m. Prahy 
po roce 2002 (z r. 2003), Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hlavního 
města Prahy (z r. 2006), v roce 2007 ustanovení Komise rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu, vlože-
ní koridorů cyklistické dopravy (síť páteřních a hlavních cyklotras) do nového územního plánu. Doposud 
však nebyla přijata dlouhodobá a ucelená koncepce rozvoje cyklistické dopravy a nebyly stanoveny funkční 
kompetence a odpovědnost za tento rozvoj. Předložený koncepční materiál se snaží tuto nedostatečnost 
napravit a stanovit předpoklady, cíle a prostředky nutné k úspěšnému rozvoji pražské dopravní a rekreační 
cyklistiky pro období 2010-2020.

Zadavatel: Hl. m. Praha 

Zpracovatel: Komise rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu

Popis, průběh zpracování: Přijetím této koncepce se hlavní město Praha hlásí k odpovědnosti za rozvoj cykli-
stické dopravy. Hlavním cílem Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Praze je ve shodě se zásadami rozvoje 
pražské dopravy vytvářet kvalitní podmínky pro dopravní i rekreační cyklisty. Dílčími hlavními cíli koncepce 
je zvýšit přepravnost cestujících na kole v Praze na 5–7 % celkové přepravní kapacity v létě a na 2–3 % cel-
kové přepravní kapacity v zimě, dále integrovat dopravní cyklistiku jako rovnoprávný a pro město výhodný 
druh dopravy do dopravního prostředí města a do všech „urbanisticko-komunikačních“ plánů, studií a pro-
jektů a zároveň připravit a iniciovat takové změny zákonů, vyhlášek, norem a TP, které poskytnou cyklistům 
v Praze maximální uživatelské bezpečí a zvýší vlídnost dopravního prostředí města.

Dokument k dispozici: V el. podobě na webových stránkách HMP (www.praha.eu), část Doprava – Praha 
cyklistická

Kontakt, informace: Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu; Odbor rozvoje a financování  dopravy 
MHMP, odd. rozvoje a organizace dopravy

Aktualizace popisu k: 12/2010



stRatEgiE a KonCEPCEE2

PRaha – Životní prostředí 2010258

Tab. E2.2.1  Přehled dalších dříve přijatých významných koncepčních dokumentů souvisejících 
s problematikou ochrany životního prostředí 

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na roky 
2005–2015 (KK EVVO)
Dokument schválený Radou HMP (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0121 ze dne 1. 2. 2005). Jedná se o základní strategický 
dokument v této oblasti do roku 2015. V návaznosti na KK EVVO jsou připravovány akční plány na jednotlivé roky (2007, 2008, 
2009-2010, 2011, …). 
Informace: MHMP, Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP (RVP MHMP), odd. odpadů a ekologické výchovy; webové stránky 
města k problematice EVVO (http://ekovychova.praha-mesto.cz)

Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hl. m. Praze
Dokument vzatý na vědomí (viz usnesení Rady HMP č. 0388 ze dne 1. 4. 2003). V návaznosti na tento dokument byl zpracován 
a schválen Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hl. m. Praha.
Informace: http://envis.praha-mesto.cz (rubrika Ovzduší – Koncepční dokumenty)

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace 
hlavní město Praha
Schválený dokument (viz usnesení Rady HMP č. 1461 ze dne 12. 9. 2006). K 27. únoru 2007 byla ustavena Komise Rady HMP pro 
implementaci Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší. Pod dohledem této komise byly 
v průběhu roku 2007 a 2008 zpracovány, připomínkovány a kladně projednány prováděcí projekty k jednotlivým opatřením 
programu. V roce 2009 byla v souladu s požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zahájena příprava aktualizované-
ho programu pro období 2011-2013 (viz podrobný popis).
Informace: http://envis.praha-mesto.cz (rubrika Ovzduší – Koncepční dokumenty).

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Schválený dokument (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/16 ze dne 26. 5. 2005). Aktualizace dokumentu proběhla 

v roce 2007. Dokument Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - Aktualizace 2007 byl schválen Radou HMP (viz usnesení Rady 
HMP číslo 5030 ze dne 18. 12. 2007) a následně Zastupitelstvem hl.m. Prahy (viz usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/6 ze dne 
24. 1. 2008). 
Informace: PVS, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP)
Dokument Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP), I. koncepční fáze byl vzat na vědomí usnesením Rady HMP č. 1605 ze 
dne 8. 10. 2002. 
GO HMP je trvalý strategický prostředek pro řešení plánovací, investiční a provozní politiky pro odvodnění hl. m. Prahy. Pro 
značný rozsah celého projektu bylo zpracování GO HMP rozděleno do dvou fází – I. Koncepční a II. Detailní. I. Koncepční část 
GO HMP byla zpracována v letech 1999 – 2001. Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP.
Informace: PVS, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP)
Zpracovány a projednány (s ÚRM hl. m. Prahy a PVK, a.s.) jsou dokumenty koncepční fáze. Návazně probíhá příprava a projed-
nání jednotlivých dokumentů detailní fáze projektu.
Generel zásobování vodou je dokument celoměstského významu, řeší koncepci zásobování vodou území hl. m. Prahy a je 
jedním z podpůrných dokumentů pro řešení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy a Územního plánu hl. m. Prahy. 
Celý projekt byl z časových a finančních důvodů rozdělen na dvě základní fáze, fázi koncepční a fázi detailní. V rámci koncepční 
fáze byl v letech 2001-2003 zpracován Koncepční model distribučního systému a další návazné projekty. Od roku 2005 jsou 
postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze.
Informace: PVS, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl. m. Prahy)
Návrh Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy byl schválen Radou hl. m. Prahy v prosinci 2004 (viz usnesení č. 2134 ze dne 
14. prosince 2004). V říjnu 2005 byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje 
Závazná část Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy (viz usnesení č. 31/22 ze dne 20. 10. 2005).
Informace: Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP (RVP MHMP), oddělení odpadů a ekologické výchovy, www stránky hl. m. 
Prahy k ŽP a energetice (http://envis.praha-mesto.cz, rubrika Odpady: http://envis.praha-mesto.cz/odpady)
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Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK)
Rada hl. m. Prahy schválila tuto koncepci svým usnesením č. 0248 ze dne 1. 3. 2005. Dále usnesením č. 1504 ze dne 18. 10. 2005 
schválila návrh realizace závěrů ÚEK pro rok 2006.
Strategický dokument definující cíle a priority rozvoje města v příštích dvaceti letech v oblasti zabezpečení dodávek energie 
a efektivního nakládání s energií na území města. K realizaci závěrů ÚEK pro období 2007–2010 byl v roce 2006 zpracován 
a v roce 2007 schválen Akční plán Územní energetické koncepce hl. m. Prahy na období let 2007 - 2010.
Informace: Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP (RVP MHMP), oddělení udržitelné energetiky; www stránky hl. m. Prahy 
k ŽP a energetice (http://envis.praha-mesto.cz, rubrika Energetika)

Pozn. k 3/2012: v roce 2012 se předpokládá, v návaznosti na vyhodnocení stávající koncepce a finalizaci Státní energetické 
koncepce, zahájení přípravy aktualizované územní energetické koncepce hl.m. Prahy.

Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy
Dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 13/21 dne 11. 1. 1996. Navazujícím dílčím dokumentem je Kon-
cepce dalšího rozvoje zón placeného stání v podmínkách hl. m. Prahy (viz usnesení ZHMP číslo 26/13 ze dne 31. 3. 2005).
Informace: www stránky TSK hl. m. Prahy, rubrika Doprava - Úsek dopravního inženýrství (http://www.tsk-praha.cz/, Informace 
odborníkům – Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy)

Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. Prahy
Dokument vzatý na vědomí Radou HMP (viz usnesení Rady HMP č. 1551 ze dne 3. 10. 2006). Navazuje na dříve přijaté dokumen-
ty (Koncepce základního systému cyklistických tras na území hl. m. Prahy /1993/, Zásady dalšího rozvoje systému cyklistických 
tras na území hl. m. Prahy po roce 2002 /2003/, Územní plán hl. m. Prahy, Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy /1996/). Hierar-
chizuje, upřesňuje a rozšiřuje síť cyklotras celoměstského významu. 
Informace: webové stránky města k cyklistické dopravě (http://www.praha.eu, část Doprava – Praha cyklistická); Komise Rady 
HMP pro cyklistickou dopravu

Zdroj: OOP MHMP

E2.3  DOKUMENTY V OBLASTI STRATEGICKÉHO A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
(PODROBNÉ INFORMACE)

E2.3.1 Strategie rozvoje

strategický plán hl. m. Prahy

Stav: Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008 byla schválena aktualizace Stra-
tegického plánu hl. m. Prahy. Tímto usnesením Zastupitelstvo současně uložilo zajistit přípravu návrhu 
Programu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015.

Popis: Aktualizovaný strategický plán uzavírá druhou významnou etapu prací na dlouhodobé koncepci 
rozvoje hlavního města. Zohledňuje nové skutečnosti v rozvoji Prahy, zejména vstup České republiky 
do Evropské unie, katastrofální povodně v roce 2002, globální zhoršení bezpečnostní situace v důsledku 
nárůstu terorismu nebo nové trendy v územním rozvoji města.

Aktualizovaný strategický plán formuluje 29 strategických cílů v rámci 8 tématických okruhů. Za okruh 
„Prostředí“ to jsou (P1 až P5):

P1 Postupné zlepšení kvality ovzduší a vod, snížení hlukové zátěže
P1.1 Redukce znečištění ovzduší podle platných limitů na ochranu zdraví
P1.2 Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod při celkové rehabilitaci úlohy vody v krajině 
P1.3 Snížení hlukového zatížení zejména v obytných a rekreačních zónách
P2 Udržitelnost energetických a materiálových toků
P2.1 Minimalizace množství produkovaných odpadů a maximalizace jejich materiálového využití
P2.2 Snížení spotřeby energií, pohonných hmot a vody
P3 Trvale možný soulad městského a přírodního prostředí
P3.1 Důslednější ochrana, vhodné rozšiřování a udržování městské zeleně
P3.2 Podpora stability městské a příměstské krajiny
P3.3 Zachování a rozvíjení stávající rozmanitosti přírodních prvků
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P3.4 Vytvoření podmínek a zásad ekologicky ohleduplné rekreace na území města včetně chráněných 
nebo přírodně cenných území
P3.5 Eliminace „vizuálního“ znečištění
P3.6 Zachování kvality pohledů a panoramat v pražské kotlině
P4 Rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví
P4.1 Citlivé začlenění památkových objektů a celků do chodu města
P4.2 Uchování charakteru jednotlivých částí města bez porušení jejich genia loci
P4.3 Odlehčení historického jádra Prahy
P4.4 Zapojení veřejnosti do řešení rozvoje města a ochrany kulturně-historického dědictví
P5 Koncepční řešení problémů životního prostředí se zapojením veřejnosti
P5.1 Koncepční přístup města k životnímu prostředí
P5.2 Zvýšení všeobecného pocitu spoluzodpovědnosti za udržitelný rozvoj města

Návrh aktualizovaného strategického plánu byl podroben vyhodnocení vlivu koncepce na životní pro-
středí a veřejné zdraví (SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí 
vyhodnocení bylo i „Vyhodnocení vlivu aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy na ptačí oblasti a ev-
ropsky významné lokality v soustavě NATURA 2000“.

Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015

Stav: Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015 byl schválen usnesením 
Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 30/84 ze dne 22. 10. 2009.

Popis: Tento dokument rozpracovává aktualizovaný strategický plán do návrhu hlavních úkolů pro na-
plňování strategické koncepce města v letech 2009–2015. Jde o soubor nejvýznamnějších úkolů, které 
nejvíce přispějí k dosažení dlouhodobých strategických cílů města.

Za kapitolu „Prostředí“ bylo navrženo celkem 13 hlavních úkolů vztahujících se k pěti strategickým cílům 
formulovaným v aktualizovaném strategickém plánu:

P1.A  Realizace protihlukových opatření v nejzatíženějších lokalitách
P1.B  Omezování prašnosti cílenou obnovou uličních stromořadí
P1.C  Revitalizace vodních ploch a menších vodních toků
P2.A  Optimalizace infrastruktury odpadového hospodářství
P2.B  Podpora úspor energií, ekologicky příznivých forem vytápění a výroby elektrické energie
P3.A  Revitalizace pražských parků a zahrad
P3.B  Realizace projektů posilujících ekologickou stabilitu příměstské krajiny
P3.C  Realizace sportovně-rekreačních areálů v přírodním prostředí
P4.A  Obnova památkově hodnotných objektů
P4.B  Management plán historického jádra Prahy, plány ochrany pražských památkových rezervací a zón
P4.C  Urbanistická studie Památkové rezervace hl. m. Prahy
P5.A  Realizace dlouhodobých vzdělávacích programů a projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO)

P5.B  Rozvoj služeb a aktivit ekologické výchovy městských organizací

Zdroje financování realizace hlavních úkolů programu jsou rozděleny do tří základních skupin – hl. m. 
Praha, ostatní veřejné zdroje (např. podpora z ERDF, spolufinancování ČR v rámci Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost, spolufinancování z rozpočtů městských částí apod.) a soukromé zdroje. 
Předpokládané náklady hlavních úkolů za kapitolu „Prostředí“ by v letech 2009–2015 měly činit 8,7 mld. 
Kč, z toho výdaje hl. m. Praha 6,8 mld. Kč, tj. 78,2 %. Nejvíce finančních prostředků (4,7 mld. Kč) bude 
vynaloženo na realizaci protihlukových opatření v nejzatíženějších lokalitách. Tyto akce by mělo z 95 % 
financovat hlavní město.
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Naplňování programu realizace bude monitorováno dvakrát v průběhu zvoleného programového obdo-
bí a po třetí na jeho konci (v 1. polovině roku 2016). Monitorování bude zajišťovat Útvar rozvoje hl. m. Pra-
hy ve spolupráci s garanty jednotlivých hlavních úkolů, kterými jsou především příslušné odbory MHMP.

Zpracovatel: Zpracovatelem aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy a z něho vycházejícího Pro-
gramu realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015 je Odbor strategické koncepce 
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s odbory MHMP a s organizacemi města.

Kontakt, informace: MHMP, Útvar rozvoje hl. m. Prahy 
– www.urm.cz/cs/strategicky_plan; www.urm.cz/cs/realizacni-program

Dokument k dispozici: Tištěné verze v českém i anglickém jazyce jsou k dispozici v Odboru strategické 
koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (Praha 2, Vyšehradská 57/2077, 128 00) a v Infocentru URM (Praha 1, 
Jungmannova 29, pasáž Škodova paláce)

E2.3.2 Územní plánování

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP)

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy řeší funkční využití a uspořádání ploch na území města jako 
celku, stanoví základní zásady organizace území a postup jeho využití. Při zpracování územního plánu 
jsou respektovány potřeby udržitelného rozvoje města.

 ÚP SÚ HMP byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy v roce 1999 (usnesením ZHMP č. 10/05 ze dne  
9. 9. 1999). Vyhláška o závazné části územního plánu byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy 
č. 1156 ze dne 26. 10. 1999 a vydána jako vyhláška č. 32/1999 hl. m. Prahy s účinností od 1. 1. 2000. S vy-
hláškou o územním plánu byla zároveň schválena vyhláška HMP č. 33/1999 o stavební uzávěře ve velkých 
rozvojových územích hlavního města.

Vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. byla aktualizována vyhláškami č. 10/2001, 27/2001, 21/2002, 30/2002, 
8/2003, 3/2004, 7/2004, 6/2005, 24/2005, 17/2005, 6/2006, 15/2006 a 23/2006.

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil 
zákon č. 50/1976 Sb., jsou zejména změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy po 1. 1. 2007 
vydávány formou opatření obecné povahy:

Tab. E2.3.2.1

Číslo/ 
rok vydání Předmět vydaného opatření obecné povahy Usnesení ZHMP /datum Účinnost opatření

01/2008 o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy 18/51 ze dne 19.6.2008  10.7.2008
02/2008 o vydání změny Z1344/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy 19/72 ze dne 18.9.2008  4.10.2008
03/2008 o vydání změn 06 ÚP SÚ hl. m. Prahy (I. část) 20/70 ze dne 30.10.2008  18.11.2008
04/2009 aktualizace změny Z1344/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy 24/38 ze dne 19.2.2009  9.3.2009
05/2009 o vydání změny Z1439/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy 25/40 ze dne 26.3.2009 16.4.2009
06/2009 o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy 30/86 ze dne 22.10.2009 12.11.2009
07/2009 o vydání změn Z1260/00 a Z1326/00 30/87 ze dne 22.10.2009 12.11.2009
08/2009 o vydání Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 32/59 ze dne 17.12.2009 6.1.2010
09/2010 o vydání změn 07 a změny Z-1190/06 ÚP SÚ hl. m. Prahy 35/38 ze dne 26.3.2010 16.4.2010
10/2010 o vydání změn 06 ÚP SÚ hl.m.Prahy (II.část) 38/50 ze dne 3.6.2010 25.6.2010

11/2010
o vydání změn 07 ÚP SÚ hl.m.Prahy (II.část) Rozsudkem NSS 4 
Ao 3/2010 ze dne  4.8.2010 byla zrušena změna Z1865/07 ÚP 
SÚ hl. m. Prahy, vydaná Opatřením obecné povahy č. 11/2010

38/51 ze dne 3.6.2010 30.6.2010

12/2010 o vydání změn 994/06 a 995/06 ÚP SÚ hl. m. Prahy 39/69 ze dne 17.6.2010 9.7.2010
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Poznámka: do prosince 2011 byla vydána ještě následující opatření obecné povahy:

Tab. E2.3.2.2

Číslo/ rok 
vydání Předmět vydaného opatření obecné povahy Usnesení ZHMP /datum Účinnost opat-

ření
13/2011 o vydání změny 1321/06 ÚP SÚ hl. m. Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
14/2011 o vydání změn 964/06, 1012/06, 1023/06, 1078/06, 

1091/06, 1281/06, 1431/06 a 1517/06 ÚP SÚ hl. m. Prahy
8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011

15/2011 o vydání změn 07 ÚP SÚ hl.m.Prahy 8/31 ze dne 23. 6. 2011 14.7.2011
16/2011 o vydání změn 1030, 1180, 1221 vlny 06 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
17/2011 o vydání změn 981, 1118, 1243, 1257, 1278, 1468, 1476, 

1489,1520 vlny 06
12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012

18/2011 o vydání změn 1322, 1456, 1756, 1766 vlny 07 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012
19/2011 o vydání změn 1322, 1456, 1756, 1766 vlny 07 12/11 ze dne 15.12. 2011 4.1.2012

Systémovou změnu představovala změna č. Z1000/00, vydaná opatřením obecné povahy č. 6/2009 
v říjnu 2009 s účinností od listopadu 2009. Cílem této změny nebylo přehodnocení plošného vymezení 
a obsahu jednotlivých prvků funkční a prostorové regulace, ale úprava jejich celkového systému, vyla-
dění jejich vzájemné provázanosti a zvýšení přehlednosti a vypovídací hodnoty celého dokumentu pro 
jednotlivé uživatele. Zároveň byly v grafické části zapracovány všechny do té doby schválené změny 
a úpravy územního plánu.

V současné době probíhá příprava nového územního plánu, viz dále.

Pořizovatel: Odbor územního plánu MHMP

Zpracovatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Kontakt, informace: OÚP MHMP – http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/
uzemni_plan/index.html; 
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – http://www.urm.cz/cs/uzemni-plan-sidelniho-utvaru-hl-m-prahy 

Územně analytické podklady (ÚAP hl. m. Prahy)

Územně analytické podklady zjišťují stav a vývoj území hl. m. Prahy. Jsou základním 
podkladem pro práci na novém Územním plánu hl. m. Prahy a pro další územně plá-
novací činnosti na území hl. m. Prahy.

Povinnost pořízení územně analytických podkladů vyplývá z ustanovení § 185 odst. 
(3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. Pořizování a zpracování územně analytických podkladů bylo zahájeno 
na základě usnesení Rady HMP č. 373 ze dne 20. 3. 2007. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, zpra-
cované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, jsou od roku 2008 jednotně zpracovávané pro úroveň krajskou i obecní. Verze 2010 
byla projednána v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 31. 3. 2011 usnesením ZHMP č. 5/15.

Územně analytické podklady hl. m. Prahy obsahují popis a vyhodnocení současného stavu jednotlivých 
témat a oblastí, které ovlivňují nebo se podílejí na rozvoji území. Vedle základních fyzických prostorových 
vztahů a složek životního prostředí v území jsou předmětem vyhodnocení také aspekty ekonomické, 
sociálně demografické, kulturní a jiné, které jsou rozhodující hybnou silou procesů měnících tvář území 
jak z hlediska dynamiky, tak kvality.

Analýza stavu území je strukturována jako popis jednotlivých tématických oblastí města doplněný dílčími 
SWOT analýzami popisujícími silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Shrnutí poznatků je provedeno 
v tématicky zaměřených rozborech problémů v území a doporučením pro územní plán. Shrnutí poznatků 
a doporučení je provedeno v rámci oddílů Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti roz-
voje a Určení problémů k řešení, které tvoří rozbor udržitelného rozvoje území a jsou zpracovány na zá-
kladě shrnutí vyplývajícího z analytických prací podle jednotlivých témat.
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Nedílnou součástí dokumentu je grafická část, která obsahuje 24 výkresů, z toho 4 hlavní a 20 tématických 
výkresů. Výkresy dokládají stav území hl. m. Prahy a jsou znázorněním podkladových údajů vyplývajících 
z požadavků přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., část A.

Územně analytické podklady jsou aktualizovány ve dvouleté periodě. 

Pořizovatel: Odbor územního plánu MHMP

Zpracovatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Kontakt, informace: OÚP MHMP 
– http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/uzemne_analyticke_pod-
klady/index.html; 
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – www.urm.cz/cs/uzemne_analyticke_podklady

Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy)

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy jsou jako nový nástroj územního plánování 
v úrovni kraje zpracované v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (schvá-
lenou usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. 7. 2009). Navrhují požadavky na účelné 
a hospodárné uspořádání území kraje. Koncepčně koordinují rozvoj a uspořádání úze-
mí města, určují základní rozvoj území s ohledem na podmínky udržitelného rozvoje 
a jeho hospodárné využívání. Současně stanoví zásady rozvoje správního území hlav-
ního města jako celku a základní podmínky pro rozvoj jednotlivých městských částí.

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy zpřesňují vymezení rozvojové oblasti Praha vymezené v politice 
územního rozvoje ČR a na území hlavního města navrhují rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické 
oblasti nadmístního významu. Navrhují vymezení ploch a koridorů nadmístního a celoměstského význa-
mu pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro územní systém ekologické stability. Ve smyslu staveb-
ního zákona vymezují veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

Povinnost pořízení zásad územního rozvoje vyplývá z ustanovení § 187 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úřad územní-
ho plánování - Odbor územního plánu MHMP - zahájil pořizování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
pro území kraje hl. m. Prahy dle § 187 odst. (4) stavebního zákona. Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
usnesením číslo 11/52 ze dne 29. 11. 2007 schválilo návrh zadání Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. 
Návrh ZÚR hl. m. Prahy byl zpracován ke dni 31. 12. 2007, návazně bylo zpracováno Vyhodnocení vlivu 
ZUR na udržitelný rozvoj území – SEA, které obsahuje i posouzení vlivu ZUR na evropsky významné lo-
kality soustavy NATURA 2000. Společné jednání k návrhu se uskutečnilo dne 17. 3. 2008. Na základě jeho 
výsledků byl návrh ZUR upraven, veřejné projednání se konalo 2. 4. 2009. Proces pořízení ZÚR hl. m. Prahy 
byl zakončen jejich projednáním v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 
byly vydány opatřením obecné povahy č. 8/2009 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/59 ze dne  
17. 12. 2009. 

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 8 Ao 2/2010-644 ze dne 20. května 2010 byla zrušena část vyda-
ných ZUR hl. m. Prahy.

Pozn.: Rozsudky Nejvyššího správního soudu 7 Ao 7/2010-133 ze dne 27. ledna 2011 a 6 Ao 6/2010-103 
ze dne 2. února 2011 byly zrušeny další části vydaných ZUR hl. m. Prahy.

Nejpozději do 4 let po vydání ZUR musí být podle stavebního zákona Zastupitelstvu hl. m. Prahy před-
ložena zpráva o jejich uplatňování v uplynulém období, ze které mohou vyplývat požadavky na jejich 
aktualizaci.

Pozn.: ZHMP schválilo Zprávu o uplatňování ZUR hl. m. Prahy usnesením č. 10/77 dne 4. 11. 2011. Na zá-
kladě této zprávy se zpracovává Aktualizace č. 1 ZUR hl. m. Prahy.

Pořizovatel: Odbor územního plánu MHMP

Zpracovatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy
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Kontakt, informace: OÚP MHMP – http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/
uzemni_plan/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/index.html; 
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – www.urm.cz/cs/zasady_uzemniho-rozvoje 

Koncept územního plánu hl. m. Prahy (ÚP hl. m. Prahy)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo dne 31. 5. 2007 Usnesením č. 7/1, že pořídí ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb. nový územní plán. Návrh zadání Územního plánu hl. m. Prahy byl veřejně vystaven od 3. 8. 
do 1. 9. 2007. Zadání bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/43 ze dne 29. 5. 2008. 
V říjnu 2008 bylo dokončeno tzv. 1. čtení konceptu, které bylo v první polovině roku 2009 projednáno 
s jednotlivými městskými částmi. Na základě jejich připomínek byl koncept Územního plánu hl. m. Prahy 
upraven a do srpna 2009 dopracován. Koncept Územního plánu hl. m. Prahy a vyhodnocení udržitelného 
rozvoje území byly vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 2. 11. 2009 do 9. 12. 2009, veřejné projednání 
proběhlo 23. 11. 2009. 

Na základě projednání konceptu ÚP hl. m. Prahy, vyhodnocení připomínek a dořešení rozporů bude zpra-
cován návrh Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu hl. m. Prahy, včetně návrhu rozhodnutí o vý-
běru výsledné varianty řešení. Po projednání pokynů ve výborech Zastupitelstva hl. m. Prahy, v Radě hl. m. 
Prahy a jejich schválením Zastupitelstvem hl. m. Prahy zpracuje projektant návrh Územního plánu hl. m. 
Prahy, který bude veřejně projednán.

Cílem zpracovávané dokumentace je vytvořit nový územní plán pro hl. m. Prahu, který nahradí stávající 
platný plán, bude odpovídat požadavkům nového stavebního zákona a odstraní nedostatky shledávané 
na současném územním plánu. Bude prezentovat koncepci rozvoje města a jeho systémů (např. dopravy) 
pro příštích 10-15 let. 

Pořizovatel: Odbor územního plánu MHMP

Projektant: Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Kontakt, informace: OÚP MHMP – http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/
uzemni_plan/porizovani_noveho_uzemniho_planu_hmp/index.html; 
Útvar rozvoje hl. m. Prahy – www.urm.cz/cs/novy_uzemni_plan 
www.uppraha.cz.

Pozn. k 5/2012: Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 26. 4. 2012 záměr na ukončení pořizování Územ-
ního plánu hl. m. Prahy (tzv. Konceptu 09) a následným usnesením schválilo záměr na pořízení Met-
ropolitního územního plánu hl. m. Prahy. Podrobné informace o přípravě Metropolitního plánu budou 
postupně zveřejňovány na stránkách nového Portálu územního plánování hl. m. Prahy.

Zdroj: ÚRM
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E3 EKONOMICKÉ NÁsTROJE

V ochraně životního prostředí jsou uplatňovány vedle jiných nástrojů (administrativně právní, koncepční, 
informační, dobrovolné) rovněž nástroje ekonomické. Může jít o daňové úpravy, sankce ve formě poplat-
ků a pokut (např. za znečišťování), či naopak o různé formy cílených veřejných výdajů a finanční podpory. 
Z větší části jsou tyto nástroje řízeny na úrovni státu, jen některé z nich pak na úrovni kraje nebo města při 
výkonu přenesené působnosti nebo v rámci samosprávných činností. Na úrovni hl. m. Prahy, resp. Magis-
trátu hl. m. Prahy je zajišťována např. agenda poplatků za znečišťování ovzduší, jsou realizovány investiční 
i neinvestiční aktivity financované z rozpočtu hl. m. Prahy, dále projekty realizované s využitím finanční 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a ze Strukturálních fondů EU. 

Hl. m. Praha od roku 1996 vypisuje každoročně granty na podporu projektů na zlepšení životního prostře-
dí a od roku 1994 financuje program dotací v oblasti energetiky, od roku 2009 pod názvem Čistá energie 
Praha (viz kapitoly E5 a D2). Na tomto místě jsou uvedeny údaje o výdajích na ochranu životního prostředí 
na území hl. m. Prahy podle sledování Českého statistického úřadu. 

E3.1 STATISTICKY SLEDOVANÉ VÝDAJE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Údaje o výdajích na ochranu životního prostředí zjišťuje ČSÚ od roku 1986. Oddíl o pořízení dlouhodo-
bého hmotného majetku (DHM) byl součástí jiných výkazů ČSÚ. Požadavek na zavedení zjišťování nein-
vestičních nákladů vedl v roce 2003 ke vzniku samostatného výkazu určeného podnikatelské sféře. Data 
z veřejného sektoru byla získávána jiným výkazem, sledujícím pouze DHM na ochranu ŽP. Od roku 2006 
došlo ke sjednocení výkaznické povinnosti pro podnikatelský a veřejný sektor a oba sektory jsou obesílá-
ny stejným výkazem ŽP 1-01. Tento výkaz je rozesílán vybraným ekonomickým subjektům, obcím nad 500 
obyvatel, rozpočtovým organizacím, organizačním složkám státu a státním fondům. 

Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují investice a neinvestiční náklady, které se vztahují k akti-
vitám na ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části), jejichž hlavním 
účelem je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťují-
cích látek a znečištění nebo jakékoliv jiné poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti 
podniků. 

Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí zahrnuje tržby z prodeje služeb na ochra-
nu ŽP, z prodeje vedlejších produktů, které vznikly při činnostech spojených s ochranou životního pro-
středí a úspory z opětovného využití vedlejších produktů. Kromě úspor z vlastního opětovného využití 
vedlejších produktů se jako přínos zahrnují také úspory nákladů, kterých podnik dosáhl díky opatřením 
na ochranu životního prostředí v daném roce. 

Poznámka k tabulkám a grafům: Kategorie „ostatní“ zahrnuje – omezování hluku a vibrací; ochrana biodiver-
zity a krajiny; ochrana a sanace půdy, podzemních a povrchových vod; ochrana proti záření; výzkum a vývoj 
na ochranu ŽP; ostatní aktivity na ochranu životního prostředí. Za rok 2010 jsou v grafech z položky „ostatní“ 
dále vyčleněny náklady na ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod. 



EKonomiCKÉ nástRoJEE3

PRaha – Životní prostředí 2010266

Tab. E3.1.1  Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha  
(v tis. Kč běžné ceny)

2006 2007 2008 2009 2010
Celkem 4 949 965 3 525 215 3 336 715 5 334 578 5 232 645 
v tom
- ochrana ovzduší a klimatu 568 235 596 509 532 313     594 967 183 373
- nakládání s odpadními vodami 305 131 277 801 161 177     344 662 1 260 878
- nakládání s odpady 955 625 914 855 930 315     892 605     829 595
- ostatní 3 120 974 1 736 020 1 712 910 3 502 344 2 958 799
Zdroje financování [%]
-  vlastní zdroje a rozpočtové prostředky 89,6 84,0 73,1 96,4 92,7
- granty a dotace z veřejných rozpočtů 0,3 1,3 6,6  i.d. 1,7
- ostatní granty a dotace 8,5 11,3 16,3  i.d. 2,1
-  úvěry, půjčky a finanční výpomoci 1,6 3,4 4,0 3,1 3,6

Zdroj: ČsÚ

Tab. E3.1.2  Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha 
(v tis. Kč běžné ceny)

2006 2007 2008 2009 2010
Celkem 11 320 065 12 871 438 11 333 401 9 523 777 10 251 350
v tom
- ochrana ovzduší a klimatu 752 958    784 832   628 895 717 305    923 794
- nakládání s odpadními vodami    770 288 1 238 213   924 807    569 466    781 007
- nakládání s odpady 7 279 936 9 880 238 8 985 411 7 188 126 7 650 201
- ostatní 2 498 883    968 155   794 288 1 048 880   896 348

Zdroj: ČsÚ

Tab. E3.1.3  Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. 
Praha (v tis. Kč běžné ceny)

2006 2007 2008 2009 2010
Celkem 8 118 921 8 965 022 9 004 735 8 476 999 10 633 640
v tom
- ochrana ovzduší a klimatu    137 866 6 373     68 966      14 210      14 955
- nakládání s odpadními vodami    485 558    522 216    544 142    634 083     518 942
- nakládání s odpady 6 610 939 7 628 181 7 833 931 7 294 329 9 620 205
- ostatní    884 558    808 252    557 696    534 377    479 538

Zdroj: ČSÚ
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Obr. E3.1.2 Investice na ochranu životního prostředí podle krajů, 2010 

Zdroj: ČSÚ
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E4 POsUZOVÁNÍ VLIVŮ Na ŽIVOTNÍ PROsTŘEDÍ, INTEGROVa-
NÁ PREVENCE a OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

E4.1 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon), podléhají posu-
zování vlivů na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by 
mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. EIA je zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní 
prostředí Environmental Impact Assessment. 

V roce 2010 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad 
70 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona. Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2010 
celkem 16 procesů EIA (včetně procesů zahájených dříve) ukončeno závěrem, že záměr bude dále posu-
zován dle zákona a celkem 60 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle 
zákona. V tomto období bylo vydáno 5 stanovisek dle § 10 zákona a na žádost investora bylo ukončeno 
10 procesů EIA (viz tab. E4.1.1). 

Od nabytí účinnosti zákona č. 100/2001 Sb., tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2010, obdržel MHMP celkem 760 
oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení. 

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 katego-
rie II přílohy č. 1 zákona (skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, parkoviště nebo 
garáže), tzn. různé polyfunkční objekty, kde vedle obchodní funkce je zastoupena funkce administrativní, 
kulturní, sportovní apod. (viz tab. E4.1.2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních 
obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce E4.1.3. 

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní pro-
středí i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 12. 2010 bylo na MHMP celkem podáno 1209 
podlimitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, z toho bylo v roce 2010 podáno 329 oznámení. 
Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bylo pro 304 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 
11 záměrů sdělení, že podléhají zjišťovacímu řízení.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad v roce 2010 obdrželo 2 oznámení zá-
měrů podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byly 2 pro-
cesy ukončeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 2 záměry byly 
ukončeny závěrem, že bude dále posuzován, a byla vydána 2 stanoviska dle § 10 zákona (viz tab. E4.1.4). 

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2010, obdrželo MŽP celkem 52 oznámení záměrů 
týkajících se území hl. m. Prahy.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období 2 záměry podléhající 
zjišťovacímu řízení, které by svými vlivy zasahovaly na území hl. m. Prahy; z nich 2 procesy EIA byly ukon-
čeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona a nebylo vydáno žádné 
stanovisko (viz tab. E4.1.5). 

  Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2010, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje 
projednáváno celkem 12 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území 
hlavního města Prahy.

Podrobné informace o procesu EIA, včetně obsahu oznámení, závěrů zjišťovacích řízení, dokumentací 
o hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na interne-
tových adresách: www.cenia.cz/eia nebo http://envis.praha-mesto.cz/eia. 
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Tab. E4.1.1  Přehled záměrů EIA dle zákona č.100/2001Sb., v platném znění, příslušný úřad OOP 

MHMP, posuzovaných v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Pořad. 
č. Název akce

Datum 
oznámení 

EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení Fáze procesu EIA

052 Podzemní garáže Klárov v Praze 1 - Malá Strana, ul. U Že-
lezné lávky 15.5.2003 16.7.2003 EIA ano zpracovává se 

dokumentace

081 Administrativní budova X-POINT, ul. Vyskočilova, Praha 4 5.1.2004 23.2.2004 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

105 Polyfunkční centrum Grafická, Praha 5 - Smíchov 18.8.2004 18.10.2004 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

112 Tiskárna MATRIX Media, s.r.o., Přístavní 29, Praha 7 25.10.2004 4.1.2005 EIA ano
proces EIA ukon-

čen na žádost 
investora 24.9.2010

158 Polyfunkční budova Poutník, Praha 11, k. ú. Háje 12.9.2005 8.12.2005 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

171 Recyklační středisko minerálních stavebních odpadů, k. ú. 
Třeboradice (WECO) 2.1.2006 2.3.2006 EIA ano zpracovává se 

dokumentace

174 Lahovičky, k. ú. Lahovice, k. ú. Radotín, Praha 16 6.1.2006 9.3.2006 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

176 Mobilní betonárna Stetter M 1,5 - Praha 15, k. ú. Hostivař 18.1.2006 17.3.2006 EIA ano
dokumentace 

vrácena k přepra-
cování 6.12.2006

180 Pražský veletržní areál 25.11.2005 19.5.2006 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

189 Recyklační závod minerálních stavebních odpadů, k. ú. 
Ruzyně 14.4.2006 19.9.2006 EIA ano zpracovává se 

dokumentace

209 Obalovna živičných směsí, Praha 15 - Dolní Měcholupy 27.7.2006 8.11.2006 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

244 VITEK CENTER, mezi ul. Na Poříčí a Na Florenci, Praha 1 – 
Nové Město (září 2006) 4.10.2006 22.1.2007 EIA ano zpracovává se 

dokumentace

397 Stavba č. 8559 – Komunikační propojení Evropská – Sva-
tovítská, Praha 6 25.5.2007 26.11.2007 EIA ano souhlasné stano-

visko 4.1.2010

398 Hromadné podzemní garáže v lokalitě Škroupovo ná-
městí, Praha 3 28.5.2007 30.10.2007 EIA ano zpracovává se 

dokumentace

399 Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot – Obchodní 
areál Vídeňská, Praha - Kunratice 30.5.2007 11.1.2008 EIA ano zpracovává se 

dokumentace

464 Obchodní centrum PLUS, Praha - Braník 3.9.2007 25.7.2008 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

471 Kotelna na biomasu, Na Slupi 2, Praha 2 – Nové Město 17.7.2007 28.12.2007 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

504 Prague Point Building, ul. Budějovická, Praha 4 21.11.2007 27.6.2008 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

531 Dočasná deponie výkopového materiálu, lokalita Na Ka-
meni, k.ú. Písnice, Praha 12 10.3.2008 24.9.2008 EIA ano zpracovává se 

dokumentace

577 Bytové domy „NOVÉ KOLOVRATY“, Praha – Kolovraty 10.9.2008 27.11.2008 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

580 Viladomy Dubeč“, Praha - Dubeč, k.ú. Dolní Měcholupy 
a k.ú. Dubeč (září 2008)“ 23.9.2008 27.11.2008 EIA ano

25.5.2009 doku-
mentace vrácena 

k přepracování

583 Silnice II/243 - Obchvat Březiněvsi 7.10.2008 9.12.2008 EIA ano souhlasné stano-
visko 21.9.2010

592 Obchodní centrum Michle, při komunikaci Chodovská 
a Záběhlická, Praha 10, k.ú. Chodov 31.10.2008 8.4.2009 EIA ano souhlasné stano-

visko 4.2.2010

601 Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea 13.11.2008 2.3.2009 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

604 Bytový dům EL DORADO, Praha 18, k.ú. Letňany 3.12.2008 15.5.2009 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

610 Administrativní budova Eleven Building, Praha 11, k.ú. 
Chodov 7.1.2009 2.7.2009 EIA ano zpracovává se 

dokumentace
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616 Polyfunkční dům Harfa City, ulice Poděbradská/K Žižkovu, 
Praha 9, k.ú. Vysočany 28.1.2009 11.5.2009 EIA ano souhlasné stano-

visko 27.10.2010

632 Rekonstrukce části vnitrobloku č. p. 852, 835, 837, 896, 
900, 1480, Praha 1 - Nové Město 17.4.2009 9.6.2009 EIA ano souhlasné stano-

visko 2.6.2010

642 Skladová hala H II, areál SAPARIA a.s., k. ú. Písnice 22.6.2009 16.9.2009 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

652 Centrum INPROX - Třebonice 22.7.2009 12.3.2010 EIA ne

653 Obytný a sportovní soubor Tři věže, Praha 20, k. ú. Horní 
Počernice 29.7.2009  

proces EIA ukon-
čen na žádost 

investora 19.4.2010

654 Bytový dům ul. Odlehlá a Veterinární klinika Novovyso-
čanská, Praha 9 29.7.2009 27.1.2010 EIA ne

660 Polyfunkční soubor Rezidence Nové Stodůlky, Praha 13 10.8.2009  
proces EIA ukon-

čen na žádost 
investora 26.1.2010

662 Stavba č. 3119 - TV Čakovice, etapa 0018 - Jižní obchvat 14.8.2009 27.4.2010 EIA ne

663 Hromadné garáže v areálu ČZU v Praze, k.ú. Suchdol, Pra-
ha 6 26.8.2009 3.3.2010 EIA ne

665 Bytové domy – rezidence Čertousy, k.ú. Horní Počernice, 
Praha 20 8.9.2009 4.11.2010 EIA ne

666 Tramvajová trať Podbaba – ČD Podbaba – 1. etapa, Praha 
6 10.9.2009 2.2.2010 EIA ne

667 Bytové domy „PANORAMA KYJE II“, Praha 14, k. ú. Kyje 15.9.2009 1á.3.2010 EIA ne
668 Obytný soubor Červený dvůr, Praha 3 17.7.2009 12.8.2010 EIA ne
670 Stavba č. 8781 - Prodloužení sběrače „P“ do Třebonic 24.9.2009 19.1.2010 EIA ne
671 Obytný soubor Kbely, Praha 19, k.ú. Kbely 25.9.2009 12.7.2010 EIA ne

672 K Dálnici, 3. etapa, OK Žampionová - OK Zábavní centrum, 
Praha 22 a 11, č. akce 999 596/3 29.9.2009 29.1.2010 EIA ne

674 VGP Park Horní Počernice, IV. etapa, Praha 20 14.10.2009 2.6.2010 EIA ne
675 Pavilony Jablonecká, Praha 9, k.ú. Prosek 16.10.2009 3.5.2010 EIA ne

676 Přemístění nádrže Bencalor 16 m3 – Zentiva,k.s., Praha-
-Dolní Měcholupy 20.10.2009 19.2.2010 EIA ne

677 EXPLORA Business Centre - fáze 2, Administrativní objekt 
Neptune I, II, III Bucharova ul., Praha 13, k.ú. Stodůlky 21.10.2009 10.2.2010 EIA ne

678 Změna využití 3. podzemního podlaží v budově Kulturní-
ho a obchodního centra – Nový Smíchov, Praha 5 4.11.2009 15.4.2010 EIA ne

679 Karlínské dvory, mezi ulicemi Sokolovská a Křižíkova, Pra-
ha 8, k. ú. Karlín 5.11.2009 12.3.2010 EIA ne

680 Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš 12.11.2009 14.3.2010 EIA ano
20.12.2010 zveřej-
něna dokumen-

tace

681 Nové Traumacentrum Fakultní nemocnice Královské Vi-
nohrady, Praha 10, k. ú. Vinohrady 19.11.2009 16.4.2010 EIA ne

682 SIKO KOUPELNY - VZORKOVNA, Praha 13 - Třebonice (lis-
topad 2009) 12.11.2009 4.2.2010 EIA ne

683 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi - číslo stavby 40019 1.12.2009 17.5.2010 EIA ne
684 Cyklostezka Běchovice - Horní Počernice, Praha 9 7.12.2009 2.2.2010 EIA ne
685 Depozitář Národní knihovny v Hostivaři, Praha 15 15.12.2009 3.2.2010 EIA ne
686 Stavební úpravy ulice Jablonecké, Praha 9, k.ú. Prosek 14.12.2009 6.5.2010 EIA ne

687 Obytný soubor CTR Kobylisy – II.etapa, parc. č. 1604/3, 
1604/17, 1830/1, 1522/5, k. ú. Kobylisy, Praha 8 10.12.2009 12.8.2010 EIA ne

688 Hotel Diplomat Praha - nová křídla a veřejné podzemní 
garáže, Praha 6 15.12.2009 2.4.2010 EIA ano

18.10.2010 zveřej-
něna dokumen-

tace

689 Logistický areál APB Plzeň, při ulici Tiskařská, Praha 10, k. 
ú. Malešice 27.11.2009  

proces EIA ukon-
čen na žádost 

investora 19.1.2010

690 Rozšíření stávajícího objektu IKEA Černý Most, k.ú. Černý 
Most, Praha 14 29.12.2009 12.4.2010 EIA ne
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691
Umístění 22 4-lůžkových obytných karavanů pro příleži-
tostné krátkodobé ubytování návštěvníků využívajících 
služeb sportovního areálu - kempu, Praha - Klánovice

7.1.2010 9.10.2010 EIA ne

692 Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas a.s., Praha 14, k. ú. Kyje 18.1.2010 18.3.2010 EIA ne
693 Areál SNEO, Na dračkách 405/49, Praha 6 21.1.2010 2.4.2010 EIA ne

694 Obytný soubor Hornoměcholupská, Praha 15, k.ú. Horní 
Měcholupy, k.ú. Petrovice 3.2.2010 9.6.2010 EIA ne

695 Polyfunkční dům ELEKTRA CENTRUM, ul. Poděbradská, 
Praha 9, k. ú. Hloubětín 3.2.2010 1.7.2010 EIA ne

696 Bellevue Residence Grafická, Praha 5 - Smíchov 15.2.2010 7.7.2010 EIA ne

697 Logistický areál APB Plzeň, při ulici Tiskařská, Praha 10, k. ú. 
Malešice (únor 2010) 10.2.2010 21.5.2010 EIA ne

698

Stavba č. 0133 TV Ďáblice, Etapa 0005 - Odvodnění Ďáb-
lic, Nový sběrač B s retenční nádrží v pramenné oblasti 
Mratínského potoka a Odvodnění lokality požární zbroj-
nice v ul. Na Štamberku

19.2.2010 27.4.2010 EIA ne

699 NOVÉ BYDLENÍ JAROV, Obytná skupina V Zahrádkách, 
Praha 3, k. ú. Žižkov 22.2.2010 28.5.2010 EIA ne

700 EUFI PARK SLIVENEC, Praha 5, parc. č. 1792/18, 1792/32, k. 
ú. Hlubočepy 17.2.2010 7.6.2010 EIA ano zpracovává se 

dokumentace

701 Administrativní objekt v ul. Zelený pruh 1560/99, Praha 
4 – Braník 24.2.2010 22.7.2010 EIA ne

702 Stavba č. 8265 Pobřežní IV - severní a jižní větev 26.2.2010 9.4.2010 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

703
ZAHRADNÍ RESTAURACE, SPORT CENTRUM HLÍVOVÁ, 
PRODLOUŽENÍ KOMUNIKACE HLÍVOVÁ, Praha 22, k. ú. 
Pitkovice

26.2.2010 14.6.2010 EIA ano
proces EIA ukon-

čen na žádost 
investora 28.6.2010

704 Areál SSÚRS Běchovice č.19, parc. č. 1205/2, 1205/50, k. ú. 
Běchovice, Praha-Běchovice 26.2.2010 23.6.2010 EIA ne

705 Areál SAPARIA s.s. – změna užívání bývalého Drůbežářské-
ho závodu Xaverov, k. ú. Libuš, k. ú. Kunratice 2.3.2010 14.5.2010 EIA ano zpracovává se 

dokumentace
706 Sportcentrum Stodůlky, Praha 13, k.ú. Stodůlky 10.3.2010 27.4.2010 EIA ne

707 Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje, parc. č. 1442/2, 
1438/1, 1449, 1451/3, 1434/1, k. ú. Řeporyje 11.3.2010 15.7.2010 EIA ano zpracovává se 

dokumentace
708 New Horizon – administrativní budova, Praha 18 12.3.2010 14.6.2010 EIA ne

709 ODKOLEK, Praha 9, k. ú. Vysočany 17.3.2010 9.7.2010 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

710 Umístění přemístitelného čerpacího stroje AVK 01.1 – Avi-
on Shopping Park Praha, k. ú. Třebonice 25.3.2010 1.7.2010 EIA ne

711 Bytový dům „REZIDENCE CENTRAL PLAZA“, Praha 3 29.3.2010 16.8.2010 EIA ne
712 Míchací centrum Letňany – dočasná stavba, Praha 18 30.3.2010 13.10.2010 EIA ne

713 Obytný soubor „Výstavní“, Praha 11, k. ú. Háje 2.4.2010 3.9.2010 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

714 Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2. část, Praha 22 - Uh-
říněves 22.4.2010 14.6.2010 EIA ano zpracovává se 

dokumentace

715 Nové Měcholupy II, Praha 15, k.ú. Horní Měcholupy (du-
ben 2010) 29.4.2010 10.11.2010 EIA ne

716 Tiskárna EUROPRINT, a.s., Praha 5, k.ú. Košíře 3.5.2010  
proces EIA ukon-

čen na žádost 
investora 8.9.2010

717 NEO RIVIERA – FÁZE F, Bytové domy Modřany, Praha 12 3.5.2010 20.10.2010 EIA ano
proces EIA ukon-

čen na žádost 
investora 1.11.2010

718 Obytný a sportovní soubor Tři věže, Praha 20, k. ú. Horní 
Počernice (duben 2010) 15.4.2010 1.7.2010 EIA ne

719 Druhé golfové hřiště, Zbraslav - Lipence 7.5.2010 22.7.2010 EIA ne
720 Bytový dům Tesla, ul. Vršovická, Praha 10 18.5.2010 14.7.2010 EIA ne

721
Litochlebský park - regenerace parku a výstavba admi-
nistrativního centra s občanskou vybaveností, Praha 11 
- Chodov

25.5.2010 2.9.2010 EIA ne

722 Administrativní budova Palmovka Park II, Praha 8, k.ú. Li-
beň 26.5.2010 28.7.2010 EIA ne
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723 Technologické zařízení na likvidaci VOC pro lakovnu 
Schäfer-Menk, s.r.o., Praha 16, k.ú. Radotín 26.5.2010 6.8.2010 EIA ne

724 Bytové domy „PANORAMA KYJE III“, Praha 14, k. ú. Kyje 28.5.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

725 Příprava mycích prostředků, WashTec CZ spol. s r.o., ul. 
U Trati, Praha 10, č.parc. 4341/1, k.ú. Strašnice 3.6.2010 6.8.2010 EIA ne

726 Čerpací stanice AS24 Praha-Řeporyje 3.6.2010 24.9.2010 EIA ne
727 Polyfunkční areál Reitknechtka, Praha 4 - Nusle 4.6.2010 25.8.2010 EIA ne

728 Q5 Waltrovka - Administrativní centrum „The Square“ 
a „Propojení Klikatá“, Praha 5, k.ú. Jinonice 10.6.2010  probíhá zjišťovací 

řízení

729 Parkovací dům Budějovická, Praha 4 - Krč 11.6.2010 16.8.2010 EIA ano
21.12.2010 zveřej-
něna dokumen-

tace

730 Administrativní centrum Kačerov, Praha 4 15.6.2010 25.8.2010 EIA ano
15.11.2010 zveřej-
něna dokumen-

tace

731 Výstavba hromadných garáží, ul. Hlavní, Praha 4, k. ú. Zá-
běhlice 17.6.2010 21.9.2010 EIA ne

732 Obytný areál v Uhříněvsi „Nad Volyňkou“, Praha 22 24.6.2010 15.11.2010 EIA ne

733 Stavba č. 0101 TV Újezd, Etapa 0004 komunikace - Rozší-
ření komunikace Formanská 1.7.2010 14.10.2010 EIA ne

734 Konverze areálu Branických ledáren, Praha 4, k.ú. Braník 8.7.2010 6.12.2010 EIA ano
proces EIA ukon-
čen na žádost in-

vestora 17.12.2010
735 Radnice Prahy 11, MČ Praha 11, k.ú. Háje 8.7.2010 12.10.2010 EIA ne

736 Administrativní dům Beryl, Dostavba Bauhausu, Praha 4 12.7.2010 25.10.2010 EIA ano zpracovává se 
dokumentace

737 Obnova a dostavba osady Buďánka, Praha 5, k. ú. Smíchov 13.7.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

738 Polygrafická výroba, Čerpadlová 536/4, Praha 9, k.ú. Vyso-
čany 14.7.2010  

proces EIA ukon-
čen na žádost in-

vestora 14.10.2010

739 Bezobslužná čerpací stanice, při ul. Slavínského, Praha 5, 
k. ú. Hlubočepy 24.8.2010 26.10.2010 EIA ne

740 Parkování u jižního vchodu ZOO Praha k.ú. Troja 31.8.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

741 Rezidence Sobín, nízkopodlažní bytová výstavba s ob-
čanskou vybaveností 8.9.2010  probíhá zjišťovací 

řízení

742 Projekt Florenc, rekonstrukce budovy Na Poříčí č.p. 1048 
a Rekonstrukce ul. Na Florenci, Praha 1 9.9.2010 10.11.2010 EIA ne

743 Obytný soubor Na Beránku, Praha 12, k. ú. Modřany 9.9.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

744 TELEHOUSE – servisní středisko operátorů, Praha 6, k.ú. 
Dejvice 13.9.2010  probíhá zjišťovací 

řízení

745 Výhledy Barrandov, Praha 5, k. ú. Hlubočepy 14.9.2010 8.12.2010 EIA ano
proces EIA ukon-
čen na žádost in-

vestora 22.12.2010

746 Pivovar Staropramen – revitalizace areálu a výstavba nové 
skladové haly, Praha 5 23.9.2010  probíhá zjišťovací 

řízení
747 Nákupní centrum Dolní Počernice, Praha 9 7.10.2010 20.12.2010 EIA ne

748 Kampus Albertov, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2 11.10.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

749 Neveřejná čerpací stanice PHM HZS hl. m. Prahy, Sokolská 
62, Praha 2, k. ú. Nové Město 31.8.2010 20.12.2010 EIA ne

750 Neveřejná čerpací stanice PHM HZS hl. m. Prahy, Jinonic-
ká 1226, Praha 5, k. ú. Košíře 31.8.2010 9.12.2010 EIA ne

751 Dostavba centrály firmy Kondor, Praha 16, k. ú. Radotín 1.11.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

752 Obytný soubor „Májovková“ – Praha 22, k. ú. Pitkovice 22.9.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

753 Tiskárna EPREMO, a. s., Praha 5, k.ú. Košíře 18.11.2010  probíhá zjišťovací 
řízení
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754 Přemístění nádrže Bencalor 16 m3 – Zentiva,k.s., Praha-
-Dolní Měcholupy (listopad 2010) 23.11.2010  probíhá zjišťovací 

řízení

755 Obytný soubor Rezidence Veselská, Praha 18 - Letňany 1.12.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

756 SAKURA PROJEKT, Praha 10, k. ú. Strašnice 8.12.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

757 Zřízení parkovacích stání v ul. Lednická, Praha 14 - Kyje 20.12.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

758 NEO RIVIERA – FÁZE F, Bytové domy Modřany, Praha 12 
(prosinec 2010) 23.12.2010  probíhá zjišťovací 

řízení

759 Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov 28.12.2010  probíhá zjišťovací 
řízení

762 Nárožní dům Václavské náměstí - Opletalova, Praha 1 26.11.2010  
3.12.2010 výzva 

k odstranění nedo-
statků žádosti

Zdroj: OOP MHMP

Tab. E4.1.2  Bilance podaných oznámení v roce 2010, příslušný úřad OOP MHMP, členění podle dru-
hu posuzovaných záměrů

Druh posuzovaného záměru Počet Podíl 
v %

Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry na ploše od 10 do 50 ha (dle bodu 
1.3. kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43 %

Těžba nerostných surovin; těžba rašeliny (dle bodu 2.5 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43 %
Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven (dle bodu 4.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 2 2,86 %
Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemic-
kých přípravků nad 1 t/rok (dle bodu 5.6 kategorie II příl. č. 1 zákona) 3 4,29 %

Výroba stavebních hmot a výrobků neuvedených v kategorii I ani v bodě 6.1 s kapacitou nad 25 000 t/rok 
(dle bodu 6.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43 %

Pivovary s kapacitou od 100 000 hl/rok výrobků a sladovny s kapacitou od 50 000 t/rok výrobků (dle bodu 
8.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43 %

Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic (dle bodu 9.1 kategorie II příl. č. 1 zákona) 3 4,29 %
Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů;   zařízení k fyzikálně-chemické úpra-
vě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů (dle bodu 10.1 kategorie II příl. č. 1) 1 1,43 %

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (dle bodu 10.4 kategorie 
II příl. č. 1) 7 10,00 %

Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže (dle bodu 10.6 kate-
gorie II příl. č. 1 zákona) 45 64,29 %

Sportovní areály, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály (dle bodu 10.8 kategorie 
II příl. č. 1 zákona) 2 2,86 %

Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle zvlášt-
ních právních předpisů (dle bodu 10.10 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,43 %

Stálé kempy a místa na karavany s celkovou kapacitou nad 50 ubytovaných (dle bodu 10.12 kategorie II 
příl. č. 1 zákona) 1 1,43 %

Tématické areály na ploše nad 5 000 m2 (dle bodu 10.13 kategorie II přílohy č. 1 zákona) 1 1,43 %

Záměry uvedené v příloze č. 1 zákona, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (podli-
mitní záměr) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení (dle § 4 odstavec 1 písmeno d) 1 1,43 %

Celkem 70 100,00 %

Zdroj: OOP MHMP
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Tab. E4.1.3  Bilance podaných oznámení v roce 2010, příslušný úřad OOP MHMP, členění podle 
správních obvodů

Správní obvod Počet záměrů
Praha 1 1
Praha 2 2
Praha 3 2
Praha 4 7
Praha 5 9
Praha 6 2
Praha 7 1
Praha 8 2
Praha 9 3

Praha 10 4
Praha 11 3
Praha 12 1
Praha 13 2
Praha 14 4
Praha 15 2
Praha 16 3
Praha 17 1
Praha 18 3
Praha 19 0
Praha 20 1
Praha 21 1
Praha 22 2

akce zasahující do více správních obvodů 14
Celkem 70

Zdroj: OOP MHMP

Tab. E4.1.4  Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad MŽP, 
posuzovaných v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Název akce
Datum 

oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení Fáze procesu EIA

Krematorium pro zvířata chova-
ná v zájmových chovech

24.3.2004 31.5.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace

Modernizace trati Praha - Kladno 
s připojením na letiště Ruzyně 
(projekt PraK), II. etapa

12.1.2005 18.3.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace

Paralelní RWY 06R/24L, letiště 
Praha Ruzyně

22.8.2005 2.12.2005 EIA ano 13.3.2008 dokumentace vrácena na doplnění, nová 
dokumentace rozeslána 4.1.2010

Městský okruh, stavba č. 0081 
Pelc Tyrolka - Balabenka

9.9.2005 9.12.2005 EIA ano 26.9.2008 dokumentace vrácena na doplnění; 
21.12.2010 rozeslány 3 dokumentace pod názvem 
Soubor staveb městského okruhu č. 0081 a č. 0094 
a Libeňské spojky č. 8313

Městský okruh, stavba č. 0081 
Pelc Tyrolka - Balabenka

9.9.2005 30.11.2005 EIA ano 26.9.2008 dokumentace vrácena na doplnění; 
21.12.2010 rozeslány 3 dokumentace pod názvem 
Soubor staveb městského okruhu č. 0081 a č. 0094 
a Libeňské spojky č. 8313

Praha - Beroun - nové železniční 
spojení

8.11.2005 30.12.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace

Břevnovská radiála - č. 7553 12.1.2006 16.3.2006 EIA ano 5.6.2009 dokumentace vrácena k dopracování, nová 
dokumentace rozeslána 19.11.2010

Libeňská spojka, st. č. 8313, Pra-
ha 8

24.7.2006 3.11.2006 EIA ano MŽP si vyhradilo posuzování dle § 23 odst. 4 zákona 
a 1.4.2009 mu MHMP postoupil spis; 21.12.2010 ro-
zeslány 3 dokumentace pod názvem Soubor staveb 
městského okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky 
č. 8313
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Exit 4 D1 a dopravní připojení 
Západní komerční zóny Průho-
nice

10.4.2008 
předložena 
dokumen-
tace místo 
oznámení

dokumentace byla  8.7.2008 vrácena  k přepracování, 
nová dokumentace rozeslána 10.12.2010

VESTECKÁ SPOJKA v úseku Zá-
padní komerční zóna Průhonice 
- silnice II/603

5.5.2008 
předložena 
dokumen-
tace místo 
oznámení

dokumentace byla 24.7.2008 vrácena k přepracování

SOKP - Stavba 510 Satalice - Bě-
chovice

27.11.2008 28.1.2009 EIA ano 24.9.2010 dokumentace vrácena k přepracování 

MÚK Beranka na D11 a komuni-
kační spojka

18.12.2008 16.2.2009 EIA ano 30.9.2010 souhlasné stanovisko

MÚK Aviatická 7.7.2009 2.9.2009 EIA ano zpracovává se dokumentace
Optimalizace železniční trati 
Lysá n.L. - Praha Vysočany, 2. 
stavba

3.9.2009 28.12.2009 ZZŘ - 
oznámení se nepova-
žuje za dokumentaci, 
je ji třeba dopracovat

31.8.2010 rozeslána dokumentace

Připojení TR Uhříněves kabely 
110 kV, Praha 22 - Uhříněves

30.11.2009 19.2.2010 EIA ne  

Modernizace traťového úseku 
Praha Běchovice - Úvaly

23.12.2009 10.3.2010 EIA ano 18.8.2010 rozeslána dokumentace

Řešení energetického využití or-
ganických odpadů a kalů z Prahy

22.3.2010 17.5.2010 EIA ano 15.11.2010 rozeslána dokumentace

Překládací stanice pro skládku 
Uhy (k.ú. Ďáblice)

24.5.2010 EIA ne  

Zdroj: OOP MHMP, MŽP

Tab. E4.1. 5 Přehled záměrů EIA dle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad Krajský 
úřad Středočeského kraje, posuzovaných v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Kód akce Název akce Datum oznámení 
EIA Závěr zjišťovacího řízení Fáze procesu EIA

STC1291 Zásobování Mníšeckého regionu 
pitnou vodou 27.7.2010 26.8.2010 EIA ne

STC1288 Vodovodní přivaděč Zličín - Rudná 
- Chýně 22.7.2010 20.8.2010 EIA ne

Zdroj: OOP MHMP, KÚ STČK
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E4.2 INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ (IPPC) 

Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC z anglického Integrated Pollution Prevention 
and Control) je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legisla-
tivou Evropské unie.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťo-
vání a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003. Součas-
ně byly přijaty prováděcí předpisy k zákonu vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti 
o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způ-
sobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. 

Integrované povolení je rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky provozu zařízení včetně provozu čin-
ností přímo spojených s provozem zařízení v místě. Vydává se namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření 
a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti ochrany životního prostředí 
a ochrany veřejného zdraví.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci stanoví 

 ■  postup podání žádosti, zveřejnění, projednání a vydání integrovaného povolení a jeho změn, 
náležitosti integrovaného povolení

 ■ systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách
 ■ výkon státní správy při integrované prevenci a omezování znečištění
 ■  ukládání pokut (za správní delikty pokuta od 500 000 do 7 000 000 Kč podle závažnosti po-

rušení zákona, pořádková pokuta do 100 000 Kč – může být uložena i opakovaně do výše  
1 000 000 Kč).

Provozovatelé stávajících zařízení uvedených do provozu do 30. 10. 2000, jehož provozovatel podal žá-
dost o stavební povolení do 30. 10. 1999, měl povinnost získat integrované povolení k 30. 10. 2007.

Provozovateli zařízení uvedeného do provozu po datu 30. 10. 2000 (a jehož provozovatel podal žádost 
o stavební povolení po datu 30. 10. 1999) uložil zákon povinnost do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
zákona podat žádost o vydání integrovaného povolení příslušnému úřadu.

Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení pro zařízení do 31. 12. 2002 a do tohoto data 
nebylo pro zařízení vydáno stavební povolení, musel doložit integrované povolení současně s návrhem, 
na základě kterého má být započato s užíváním stavby podle zvláštního právního předpisu. Tímto návr-
hem se rozumí žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, žádost o souhlas se zkušebním provo-
zem a návrh na zahájení kolaudačního řízení.

Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení do dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
a jestliže do tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno stavební povolení, byl povinen doložit integro-
vané povolení současně s návrhem na zahájení kolaudačního řízení.

Stavební povolení pro nová zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení.

Podstatná změna v provozu zařízení může být uskutečněna pouze na základě pravomocně schválené 
změny integrovaného povolení podle § 19a zákona.

Provozovatel zařízení nespadajícího do působnosti zákona o integrované prevenci může požádat o inte-
grované povolení dobrovolně.

Další informace: www.mzp.cz/ippc, www.ippc.cz, www.cenia.cz

IPPC v Praze 

V hl. m. Praze bylo od účinnosti zákona (2003) do konce roku 2010 vydáno 33 pravomocných integrova-
ných povolení a 125 jejich změn. Z toho 3 povolení zanikla z důvodu ukončení provozu. Ke konci roku 
2010 tak bylo v Praze evidováno 30 zařízení s vydaným integrovaným povolením.
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Tab. E4.2.1 Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č.  76/2002 Sb., 2010

Kategorie Provozovatel - zařízení IČ

Kategorie 1.1

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Třeboradice 45273600
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – teplárna Veleslavín 45273600
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Juliska 45273600
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Krč 45273600
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Holešovice 45273600
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – teplárna Malešice 45273600
PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – teplárna Michle 45273600

Kategorie 2.6

Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o. - Lakovna kabin nákladních automobilů 27422356
České aerolinie, a. s. – Povrchové úpravy pro generální opravy podvozků 45795908
LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o. – Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použi-
tím elektrolytických nebo chemických postupů

26131820

TK GALVANOSERVIS, s. r. o. – Povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním 25608738

Kategorie 3.1 Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost - Zařízení na výrobu cementového 
slínku v rotačních pecích 

26209578

Kategorie 3.5 Jan Fiala – cihelna Štěrboholy 16573188
Kategorie 4.1 a) LINDE GAS, a. s. – Výrobna acetylenu 00011754

Kategorie 4.1 h) FinTherm Praha – KWH Pipe, a. s. – Výroba předizolovaného potrubí vypěňováním poly-
uretanové pěny

60192224

Kategorie 4.5
INTERPHARMA PRAHA, a. s. - INTERPHARMA PRAHA 44265409
ZENTIVA, k. s. - Výroba farmaceutických substancí ve společnosti ZENTIVA, k. s., Praha 49240030

Kategorie 5.1

Purum, s. r. o. – Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy, a. s. 62414402
VAKABRNOCZ, s. r. o. – Zařízení k využívání nebezpečného odpadu 25523236
EKOM CZ, a. s. – Sklad odpadů a nebezpečných odpadů 26462061
A.P.E., s. r. o. – Čistící stanice vybraných kapalných odpadů 25748777
Purum, s. r. o. – Deemulgační stanice v areálu ZKL-VRL Praha, a. s. 62414402
KLIO, s.r.o. – Čistírna odpadních vod 25098608
SITA CZ a.s. – Spalovna nebezpečných odpadů v areálu FN Motol 25638955

Kategorie 5.2 Pražské služby, a. s. - Spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice) 60194120
Kategorie 5.4 A.S.A., spol. s r. o. – Skládka odpadů S – OO3 se sektorem S – OO1 Ďáblice 45809712

Kategorie 6.4 b)
Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. - Výroba nápojů 41189698
GENERAL BOTTLERS CR, s. r. o. – Výroba nápojů 48587354
Pivovary Staropramen, a. s. – Pivovar Staropramen 28914694

Kategorie 6.4 c) Mlékárna Pragolaktos, a. s. – Mlékárna Pragolaktos 27133079

Zdroj: OOP MHMP
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E5 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝChOVa a OsVĚTa 
(EVVO) V hL. M. PRaZE

E5.1 AKTIVITY HL. M. PRAHY V RÁMCI EVVO

Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v návaznosti na celo-
státní koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí 
programového prohlášení Rady HMP na roky 2011–2015 a bylo rovněž součástí i programového prohlá-
šení na roky 2002–2006 a 2006-2010. V roce 2002 schválila Rada hl. m. Prahy (dále Rada HMP) svým usne-
sením č. 1741 ze dne 22. 10. 2002 cíle a hlavní úkoly EVVO na území hl. m. Prahy v návaznosti na Státní 
program EVVO v ČR. V únoru roku 2005 byl schválen zásadní krajský dokument EVVO, Krajská koncepce 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy (KK EVVO). Koncepce je základním 
strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2015, na který navazují akční plány KK EVVO pro jednot-
livé roky nebo delší období. V únoru roku 2007 bylo zřízeno pracovní místo Koordinátora EVVO v Praze 
a v září 2007 ustanovena poradní skupina EVVO. Poradní skupina má 12 členů a sestává se ze zástupců 
zainteresovaných skupin k EVVO. Koncem roku 2008 byl zpracován a v březnu 2009 Radou HMP schválen 
Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2009 – 2010, v srpnu 2010 byl schválen Akční 
plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2011. 

Řadu dílčích aktivit v oblasti EVVO realizují již delší dobu jednotlivé odbory MHMP. Problematiku EVVO 
mají ve své působnosti zejména Odbor ochrany prostředí – OOP a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
– SMT a Odbor informatiky – INF.

Nejvýznamnější aktivity pracovišť MHMP v roce 2010 v rámci EVVO: 

Odbor ochrany prostředí MHMP

Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťuje odbor přípravu informačních a osvětových materiálů a akcí s té-
matikou ochrany životního prostředí (se zaměřením zejména na ochranu přírody a městské zeleně, ener-
getiku a odpadové hospodářství). V souladu s Krajskou koncepcí EVVO a Akčním plánem EVVO podporuje 
ekovýchovné projekty na území hl. m. Prahy rovněž v ostatních tematických oblastech.

Odbor zabezpečuje také agendu spojenou s granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního pro-
středí hl. m. Prahy, kde jednou z tématických oblastí je také EVVO a podílí se na realizaci Výstav s tématikou 
životního prostředí a jeho ochrany. 

Vybrané aktivity v roce 2010

Naučné stezky – probíhala průběžná údržba naučných stezek, které v prostředí města často trpí vanda-
lismem.

Pokračovala instalace informačních tabulí o pražských rybnících a vodních tocích, jejich historii 
a současnosti, přírodních a kulturních hodnotách nejbližšího okolí.

Pokračovala také příprava a instalace nových informačních tabulí do zvláště chráněných území sou-
časně se zveřejněním informací na internetových stránkách města a byla připravena úvodní sada infor-
mačních tabulí k památným stromům na území Prahy. 

V roce 2010 byla připravena a vydána závěrečná sada 6 brožur v rámci souboru informačních materiálů 
o lesích a lesoparcích v Praze, dále sada 10 informačních materiálů o naučných stezkách na úze-
mí Prahy a ve dvou etapách sada celkem 13 informačních materiálů o přírodních parcích na území 
Prahy; všechny uvedené informační materiály byly v elektronické podobě umístěny i na stránky ENVIS.

Probíhaly odborné exkurze do maloplošných ZCHÚ (volně přístupné, pod vedením odborného průvod-
ce); pokračovala pastva ovcí a koz ve zvláště chráněných územích Prahy (akce podporující povědomí 
o významu biologické rozmanitosti /diverzity/ krajiny a způsobech její ochrany probíhala již jedenáctým 
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rokem); na jaře 2010 bylo založeno miniarboretum „Albrechtův vrch“ s ukázkami původních dřevin ros-
toucích v Praze a užitkových a ovocných odrůd vysokokmenných dřevin, které pěstovali naši předkové 
a které již z krajiny takřka vymizely.

Oddělení ochrany přírody a krajiny OOP MHMP zorganizovalo v květnu a říjnu 2010 dva odborné semi-
náře věnované problematice pražské přírody (součást dlouhodobého cyklu přednášek určených pro-
fesionálním pracovníkům ochrany přírody městských částí hl. m. Prahy, strážím ochrany přírody a dalším 
zájemcům). Doprovodným programem seminářů byly výstavy fotografií Natura 2000 a Krajina velkoměs-
ta, obě ve vestibulu stanice metra trasy B Karlovo náměstí. 

Ekologicko - výchovná akce pro žáky 1. tříd pražských ZŠ (březen 2010, poskytnutí informačních 
a propagačních materiálů týkajících se problematiky odpadového hospodářství a čistoty města, akce pro-
bíhající již sedmým školním rokem, zapojeno 214 ZŠ s počtem 9 212 prvňáčků); - série přednášek pro 
učitele pražských základních škol na téma „Vznik odpadů, jejich třídění a využití“ (listopad 2010, účast 
46 učitelů ze 42 základních škol); Informační kampaň pro veřejnost v rámci oslav Dne Země na téma 
ochrany životního prostředí (proběhla již pátým rokem v rámci oslav „Dne Země“, realizována na území 
19 městských částí od 19. 4. do 15. 5. 2010); Ve spolupráci s Českými sběrnými surovinami probíhal již 
16. ročník Sběrových ekologických soutěží na pražských MŠ, ZŠ a Spec. školách pod názvem „Velká 
cena Nestlé a Českých sběrných surovin“ (počet soutěžících škol 51, realizace školní rok 2009/2010); kaž-
doroční akce ke Dni Životního prostředí byla v roce 2010 spojena s akcí Den dětí, akce s názvem Mezi 
Stromy nabídla 1. 6. 2010 dětem z MŠ a ZŠ HMP širokou škálu převážně environmentální zábavy a osvěty 
v Královské oboře Stromovka. V roce 2010 zprostředkoval OOP MHMP žákům základních a středních škol 
na území hl. m. Prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí (celkem 455 
exkurzí, kterých se zúčastnilo přes 8 200 žáků z 80 pražských škol).

Odbor ochrany prostředí zajišťoval po obsahové stránce provoz internetových stránek pro veřejnost EN-
VIS – Informační servis o životním prostředí v Praze (envis.praha-mesto.cz) s dílčími tématickými apli-
kacemi „Po Praze podél potoků“ (envis.praha-mesto.cz/podelpotoku, obsahová aktualizace v roce 2010), 
„Pražské studánky“ (envis.praha-mesto.cz/studanky - v lednu 2010 byla dokončena publikace informací 
o celkem 130 pražských přírodních vodních zdrojích – studánkách. Podle potřeby se stránky aktua-
lizují a jsou průběžně doplňovány orientačními rozbory kvality vody), „Pražská příroda známá, neznámá“ 
(envis.praha-mesto.cz/znama-neznama, zpracování a zprovoznění na konci roku 2010). 

V obsahové gesci OOP jsou dále coby součást serveru ENVIS stránky Ekologická výchova v Praze (eko-
vychova.praha-mesto.cz). OOP MHMP se obsahově podílí také na aktualizaci „Atlasu životního prostředí“ 
v Praze (v gesci ÚRM, www.premis.cz/atlaszp) a ENVISu4 (Informační servis o životním prostředí ve vybra-
ných MČ hl. m. Prahy, www.premis.cz/envis4, v gesci INF MHMP).

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MhMP 

Odbor zabezpečuje agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání a celoměstskými 
programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy, které každoročně vyhlašuje 
hl. m. Praha. V rámci těchto programů jsou podávány a podporovány rovněž projekty související s EVVO.

Odbor informatiky MhMP 

Odbor zabezpečoval i v roce 2010, zejména po stránce technické a ve spolupráci s ÚRM a OOP MHMP, 
provoz informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP), zahrnujícího mj. internetové aplikace 
pro veřejnost Atlas ŽP (Atlas životního prostředí v Praze, www.premis.cz/atlaszp), PREMIS (Pražský ekolo-
gický a monitorovací informační systém, www.premis.cz) a webové stránky města k problematice ŽP EN-
VIS (Informační servis o životním prostředí v Praze, envis.praha-mesto.cz) a ENVIS4 (Informační servis o ži-
votním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy, www.premis.cz/envis4). Po stránce obsahové byla správa 
Atlasu ŽP zajišťována Útvarem rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s OOP MHMP a obsahová správa serveru 
ENVIS odborem ochrany prostředí MHMP. V průběhu roku 2010 pokračovala úzká spolupráce INF MHMP, 
OOP MHMP a ÚRM na dalším rozvoji systému IOŽIP (činnost Koordinační pracovní skupiny pro IOŽIP). 
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Hl. m. Praha se v září 2010 aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN 
MOBILITY. Součástí programu byly mj. akce Den otevřených dveří DP, Den cyklistů, pěších a bezemisní 
dopravy (prezentace výstavby a rozvoje opatření pro cyklisty, aktualizovaná cyklomapa), Den otevřených 
dveří Pražského okruhu (projížďka autobusem, zábavný program, jízda na bruslích), Den bez aut (dočasná 
živá pěší zóna Smetanovo nábřeží + Palachovo náměstí), Den informací o dopravě, Den Pražské integro-
vané dopravy (zvláštní jízdy vlaků a autobusů, soutěže), Den dopravní výchovy, Pražské cyklozvonění, 
pouliční slavnost Zažít město jinak a navazující velká „cyklojízda“.

Aktivity v oblasti EVVO vyvíjí také další organizace v působnosti města, např. Botanická zahrada hl. m. 
Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Dům dětí a mládeže hl. m. 
Prahy, od ledna 2008 Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. Významná část aktivit je zaměřena 
i na dospělou veřejnost. 

středisko ekologické výchovy Lesů hMP (sEV LhMP)

SEV LHMP zajišťuje environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu občanů hl. m. Prahy, zejména se zamě-
řením na lesní a vodní pedagogiku, seznámení s lesem a přírodními procesy v lese, seznámení obyvatel 
s lesními celky v Praze. Středisko zajišťuje vzdělávací služby pro školy a veřejnost (výukové programy, 
přednášky, exkurze, osvětové akce, aj.) a využívá k tomu především potenciál pražských lesů a přírody.

Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy vzniklo počátkem roku 2008 jako součást příspěvkové 
organizace hl. m. Prahy, Lesy HMP. Nachází se v areálu organizace Lesů hl. m. Prahy, využívá především její 
zázemí a realizuje své aktivity po celé Praze. Přes 90 % všech aktivit se realizuje v pražské přírodě.

Vybrané aktivity v roce 2010: 

 ■  osvětové akce pro veřejnost, dílničky, hry – celkem cca 14 000 návštěvníků (Den Země, Za so-
vím houkáním, Do lesa s lesníkem, Les plný zvířátek, Den dětí, Den otců, Ptačí trylky a další; 
celkem 13 akcí)

 ■  ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a speciální školy z Prahy a okolí (více než 600 vý-
ukových programů pro cca 14 000 dětí) 

 ■  dlouhodobé ekovýchovné celoškolní projekty pro školy (8 projektů, 2 000 dětí)
 ■ terénní procházky a exkurze (75 exkurzí a procházek pro celkem 1 800 účastníků)

 ■ teambuilding pro firmy, publikační činnost a další aktivity.

K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení. 

Mateřské školy: Realizace environmentální výchovy v pražských mateřských školách probíhá na základě 
Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který se zaměřuje i na tuto výchovně vzdělávací oblast. 
Smyslem je vytvořit u dítěte zejména elementární povědomí o okolním světě a jeho dění a o vlivu člověka 
na životní prostředí. Některé mateřské školy mají EVVO přímo ve svém hlavním zaměření, jiné pak využíva-
jí pouze určité prvky (pozn.: od školního roku 2004/2005 působí v areálu Ekologického centra hl. m. Prahy 
Toulcův dvůr Ekologická mateřská škola Semínko). Mateřské školy zařazují do svých školních vzdělávacích 
programů tématické okruhy činností, které směřují k porozumění souvislostí mezi člověkem, přírodním 
a sociálním prostředím, ochranou životního prostředí a budováním pozitivních vztahů formou různých 
výtvarných nebo pracovních činností. Jsou také uskutečňovány výjezdy do škol v přírodě, návštěvy stře-
disek ekologické výchovy na území Prahy, ekologické soutěže, sběr papíru atd. Část mateřských škol je 
zapojena do projektů zaměřených na EVVO (např. do projektu „MRKVIČKA“ – Síť pedagogů mateřských 
škol se zájmem o ekologickou výchovu), příp. projektů EVVO blízkých (např. „Zdravá mateřská škola“). 

Základní školy: Od roku 2007 je uváděn do školní praxe schválený Rámcový vzdělávací program základ-
ního vzdělávání, ve kterém je EV věnována značná pozornost. V roce 2010 byl aktualizován a inovován. 
Školy si podle tohoto dokumentu vytvořily své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP), jejichž nedílnou 
součástí je také EV, a to jednak jako součást jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů (předmětů), jednak 
ve formě průřezového tématu Environmentální výchova, které je možno řešit jak v součinnosti jednot-
livých předmětů, tak i prostřednictvím projektů zaměřených k vytipovaným oblastem problematiky EV 
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a s důrazem na rozvíjení integrovaného přístupu. Není opomenuta ani spolupráce škol s mimoškolním 
prostředím, především se zdůrazňují přímé kontakty s okolím. Jedním z úkolů školních koordinátorů EVVO 
je rovněž zpracování školních programů ekologické výchovy (ŠPEV).

Na základě Metodického pokynu z roku 2008 vydaného MŠMT jsou ředitelé škol a školských zařízení in-
formováni o EVVO o doporučených postupech při realizaci ekologických aktivit ve školách, a mimo jiné je 
tímto dokumentem vymezena i role koordinátora EVVO.

Současným trendem v environmentálním vzdělávání je jeho širší chápání ve smyslu udržitelného rozvo-
je, tedy tří pilířů: přírodovědného, sociálního a ekonomického. S tím úzce souvisí vzájemné propojování 
vzdělávacích oblastí „Člověka příroda“ a „Člověk a společnost“. 

Dalším významným fenoménem současného vzdělávání je implementace badatelských přístupů 
ke vzdělávání a podpora environmentálního vzdělávání ze strany moderních informačních technologií. 
Větší pozornost bude nutné věnovat nadaným a talentovaným žákům a žákům se specifickými vzděláva-
cími potřebami.

Téměř polovina pražských základních škol je zapojena do dlouhodobých programů a projektů (mezi-
národních či celostátních) zaměřených na EVVO (projekt M.R.K.E.V. - SSEV Pavučina, programy GLOBE 
a EKOŠKOLA - Sdružení TEREZA, projekt Zvyšování manažerských dovedností koordinátorů EVVO – Klub 
ekologické výchovy /KEV/ aj.), příp. EVVO blízkých (projekt Zdravá škola koordinovaný SZÚ) nebo je členy 
Klubu ekologické výchovy (KEV). Školy využívají také ekologické výukové programy nabízené středisky 
ekologické výchovy (Sdružení TEREZA, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy 
Toulcův dvůr aj.). 

Některé pražské školy se stávají samy Centry vzdělávání pro udržitelný rozvoj a začínají působit i v oblasti 
celoživotního vzdělávání. Důležitou úlohu sehrávají také jako komunitní centra v městských částech Pra-
hy. Jako příklad je možno uvést Základní školu generála Janouška v Praze 9. Škola je prezentována i SEV 
jako příklad aktivní činnosti škol v oblasti EVVO na území Prahy. Podílí se v posledních několika letech, tedy 
i v roce 2010, na aktivitách pořádaných MČ Prahy 14, např. Den Země.  

Střední školy: Na gymnáziích bývá vzdělávací obsah EVVO realizován především disperzně v rámci jed-
notlivých předmětů. Ve středním odborném vzdělávání je zařazeno průřezové téma „Člověk a prostředí“ 
do RVP OV (rámcový vzdělávací program odborného vzdělávání). Efektivita se odvíjí především od pod-
pory ze strany vedení škol a pedagogů k této problematice. Rovněž SOŠ mají veškeré předpoklady pro 
fungování jako Centra vzdělávání pro UR v oblasti středního školství, a to zejména při využití jejich profes-
ní profilace a v propojení ekogramotnosti s  ekonomickými prvky (např. obchodní akademie v kontextu 
realizace finanční gramotnosti a základů podnikání). 

Část pražských středních škol se účastní dlouhodobých programů a projektů Sdružení TEREZA se zamě-
řením na EVVO,  např. programy GLOBE (23 škol), Ekoškola (25 škol) a Les ve škole – škola v lese (21 škol). 
V roce 2010 proběhla na pražských středních školách ekologická olympiáda organizovaná ČSOP – Sdru-
žením mladých ochránců přírody.

Pedagogové všech škol mají možnost účastnit se odborných seminářů a kurzů pořádaných pro školní 
koordinátory, specializačního studia pro školní koordinátory EVVO a dalších akcí pořádaných různými 
organizacemi a institucemi, např. středisky ekologické výchovy (Sdružení Tereza, Ekocentrum Podhou-
bí, SEV Toulcův dvůr aj.), Klubem ekologické výchovy, Národním institutem dalšího vzdělávání a dalšími. 
S podporou Středočeského kraje zrealizoval Klub ekologické výchovy také 1. setkání koordinátorů EVVO 
ve 4 krajích ČR, kterého se účastnilo také 25 učitelů z Prahy. 

Pro účely dalšího vzdělávání pedagogů a předávání aktuálních informací, metodiky výchovy a vzdělávání 
aj. existují v Praze rozličné sítě pedagogů v oblasti EVVO. Pro učitele MŠ to je síť Mrkvička, pro učitele ZŠ 
a SŠ pak sítě M.R.K.E.V. a v rámci Klubu ekologické výchovy Krajská skupina koordinátorů EVVO pro Prahu.

Funkce školního koordinátora EVVO je zatím ustanovena pouze na některých základních a středních ško-
lách v Praze (část z nich již prošla kvalifikačním specializačním studiem EVVO). Do budoucna bude po-
třeba vytvořit koncepci dalšího vzdělávání koordinátorů EVVO (návrh jejich funkčního studia) a zařadit 
do akčního plánu setkávání koordinátorů EVVO v rámci MHMP.



EnviRonmEntální vZDělávání, vÝChova a osvěta (Evvo) v hl. m. PRaZE E5

PRaha – Životní prostředí 2010 283

E5.2 AKTIVITY REALIZOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ 

Vysoké školy: Praha je důležitým centrem také pro oblast terciárního vzdělávání. Na jejím území v sou-
časné době působí přibližně 26 vysokých škol nejrůznějšího zaměření a profilace studentů. Téměř všech-
ny vysoké školy již přešly, nebo postupně přecházejí, na strukturované studium - bakalářské, magisterské 
a doktorské.

Na problematiku životního prostředí jsou zaměřeny školy vzdělávající odborníky nejrůznějších oborů 
– přírodovědných, lesnických, zemědělských i technických. V poslední době je to i oblast společensko-
vědních oborů včetně teologických, která se též zaměřuje na problematiku životního prostředí. Vzdělá-
vání odborníků v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje se účastní v různém rozsahu 
a s různým zaměřením většina vysokých škol. Jako příklad specializovaných vysokoškolských pracovišť 
na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje je možné uvést Centrum pro otázky životního 
prostředí Univerzity Karlovy v Praze nebo Ústav životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Také Česká zemědělská univerzita se profiluje jako instituce, jejíž některé fakulty se za-
měřují na environmentalistiku nebo problematiku životního prostředí. Pozadu nezůstávají ani technické 
a další obory. Podrobné informace o studijních programech a studijních plánech jednotlivých VŠ lze na-
lézt na webových stránkách jednotlivých škol. 

Problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a EVVO se v rámci přípravy pedagogic-
kých pracovníků věnují v různém rozsahu fakulty připravující učitele, a to nejen Pedagogická fakulta UK, 
jejíž stěžejní profilací je vzdělávání učitelů všech stupňů a typů, ale také další fakulty jako např. Příro-
dovědecká, Filosofická či Matematicko-fyzikální, např. na UK PřF je ve studijním plánu zařazen předmět 
Ekologická výchova ve školní praxi. Dokonce i Fakulta tělesné výchovy a sportu má ve svých studijních 
plánech kurzy směřující ke zvyšování povědomí budoucích učitelů o problematice životního prostředí. 
Při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy.

Na území hl. m. Prahy působí také řada výzkumných a odborných institucí resortu MŠMT s celostátní 
působností. Jako příklad lze uvést Národní institut dalšího vzdělávání, Institut dětí a mládeže MŠMT či 
resortní výzkumné ústavy, jakými jsou Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Národní ústav odborného 
vzdělávání v Praze, řešitelé evropských projektů mimo jiné zaměřených také na reformu vzdělávání na zá-
kladních a středních školách. 

Problémem fakult připravujících učitele je skloubení povinných a volitelných předmětů v rámci rozvrhu. 
Studenti mají sice zájem o problematiku životního prostředí, avšak často není možné si předmět zapsat 
z rozvrhových důvodů.

aktivity nestátních neziskových organizací (NNO) 

Významná část aktivit v oblasti EVVO se zaměřením na veřejnost, děti a mládež je realizována nestátními 
neziskovými organizacemi. V Praze působí přibližně 26 celostátních nebo místních organizací, zabýva-
jících se EVVO dětí a mládeže, buď jako hlavním předmětem své činnosti, nebo jako jednou z aktivit. 
Zvláštní skupinu významnou pro EVVO v Praze tvoří mezi NNO střediska ekologické výchovy a ekocentra. 
V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO – členové celorepublikové-
ho sdružení SSEV Pavučina (Sdružení TEREZA, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. 
Prahy Toulcův dvůr a občanské sdružení Ekodomov), ekocentra ČSOP (Ekocentrum - Dům ochránců příro-
dy, Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další akreditovaná ekocentra 
ČSOP) a také celostátní profesní občanské sdružení škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (KEV).

Vybrané aktivity v Praze v roce 2010 (organizace v abecedním pořadí):

Ekocentrum Koniklec 

Je složkou občanského sdružení 01/71 ZO ČSOP Koniklec, které funguje od roku 1981. Posláním ekocent-
ra je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví Pra-
hy. V současné době má sdružení 12 členů a mnoho externích spolupracovníků a příznivců. V roce 2010 
se stalo členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, a zvýšilo tak svou pozornost na kvalitu 
nabízených programů a jejich evaluaci.
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Okruhy činnosti:

 ■  Environmentální vzdělávání a výchova - tvorba a realizace 283 ekologických výukových progra-
mů pro 4887 žáků z MŠ, ZŠ a SŠ v Praze, tvorba výukových pomůcek pro školy, realizace jednole-
tého environmentálně vzdělávacího projektu Město do kapsy, zajištění 424 exkurzí do provozů 
na zpracování odpadu pro 7 577 žáků ZŠ a SŠ 

 ■  Environmentální osvěta - 8 osvětových akcí pro veřejnost (úklid Modřanské rokle v rámci celo-
světové kampaně „Ukliďme svět“, Den Země na Praze 12, Den dětí v Ekotechnickém muzeu, Den 
dětí ve Stromovce, Ekofestival na Praze 2, Letní přeškavské slavnosti, Veletrh volnočasových ak-
tivit na Praze 12 a Fajn den na Praze 3), knihovna, videotéka a půjčovna DVD s environmentální 
tematikou 

 ■  Environmentální poradenství - Ekoporadna Praha, infocentrum ČSOP, informační centrum 
o klíněnce jírovcové, poradenství v oblasti úspor energie v rámci dotačního programu Zele-
ná úsporám, poradenství v oblasti využívání dešťové vody v městském prostředí, biodiverzi-
ty, chráněných území v Praze, odpadového hospodářství, publikační činnost; v roce 2010 
byla ekoporadna členem Sítě ekologických poraden (STEP) jako čekatel, od roku 2011 jako  
řádný člen

 ■  Praktická ochrana přírody - ochrana jírovců proti klíněnce jírovcové, výroba, instalace, čištění 
a monitoring ptačích budek v pražských parcích, úklidy a úpravy parků, rekognoskace pražské 
zeleně, managementové práce v chráněných územích atd.

 ■  Tvorba naučných stezek a tělocvičen v přírodě na území hl. m. Prahy a ve Středočeském kraji: 
Modřanská rokle, Vrch svatého Kříže, lesopark Kamýk, fitness u Vltavy, Zahrady v Českém Brodě; 
v roce 2010 proběhla oprava a údržba všech naučných stezek

 ■ Občanská platforma NNO na Praze 3 Še3sil
 ■  01/71 ZO ČSOP Koniklec kromě Ekocentra na Praze 3 vlastní a spravuje Ekocentrum v Dolní Vi-

dimi na Kokořínsku (realizace terénních ekologických výukových programů, praktická ochrana 
přírody, pronájem prostor)

Ekocentrum Podhoubí

Občanské sdružení nabízí základním a středním školám z Prahy ekologické výukové programy na 30 zají-
mavých a aktuálních témat a rovněž semináře pro učitele, kde mohou získat praktické dovednosti a inspi-
raci pro realizaci environmentální výchovy na své škole.  Ekocentrum Podhoubí poskytuje školám nové, 
moderní, netradiční vzdělávání s cílem motivovat žáky a pedagogy k odpovědnému chování k životnímu 
prostředí a k sobě navzájem. V roce 2010 prošlo výukovými programy a jinými službami více než 3 554 
žáků a studentů, semináře navštívilo 67 pedagogů a pedagogických pracovníků. 

 ■  ekologické výukové programy pro ZŠ a SŠ v Praze a okolí (102 programů pro 2684 účastníků); 
nově byly vytvořeny i programy pro mateřské školy, kterých se zúčastnilo 129 dětí

 ■  cyklus seminářů pro pedagogy a pedagogické pracovníky „Interaktivní metody v environmen-
tální výchově“, „Ekopsychologie“; 38 učitelů a 80 pracovníků neziskových organizací věnujících 
se ekologické výchově se zúčastnilo celkem 10 odborných seminářů

 ■ projekt „S TURem tu i zítra budem“.
 ■  223 dětí a 12 učitelů z prvního stupně základních škol ve Středočeském kraji se zapojilo do dru-

hého ročníku celoroční vzdělávací hry zaměřené na trvale udržitelný rozvoj; zapojené třídy v září 
vstoupily do fiktivní země, kde se snaží pomáhat jejím obyvatelům chovat se ohleduplně k ži-
votnímu prostředí.

 ■  Projekt „Energie a ovzduší na pražských školách“ je novým projektem Ekocentra Podhoubí, 
do kterého se v roce 2010 zapojilo 342 dětí a 17 učitelů; v rámci projektu byly vytvořeny 4 eko-
logické výukové programy a dále řada podpůrných metodických materiálů pro další práci s té-
maty ve výuce; 176 dětí ze ZŠ Chmelnice, kde sdružení sídlilo, se rovněž zúčastnilo Dne Země 
na téma energie
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Ekodomov, o.s. 

Občanské sdružení Ekodomov vzniklo v roce 2004 a jeho hlavním posláním je osvěta a propagace udrži-
telného nakládání s bioodpady a kompostování směrem k různým cílovým skupinám: žákům a učitelům 
všech úrovní škol, obcím, ministerstvům i odborné a laické veřejnosti prostřednictvím výukových progra-
mů, komplexních projektů nebo seminářů či divadelně-osvětových akcí. Vedle toho realizuje Ekodomov 
na území Hlavního města Prahy další environmentálně zaměřené aktivity: výukové programy pro základní 
školy, exkurze do provozů na zpracování odpadů pro žáky základních a středních škol, Ekocentrum Šáryn-
ka nabízející široké veřejnost semináře a workshopy, Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních 
mateřských školek.

V roce 2010 realizoval Ekodomov na území Hlavního města Praha zejména tyto aktivity:

 ■  2 303 žáků základních a středních škol se účastnilo 115 exkurzí do provozů na zpracování odpa-
du v rámci magistrátní zakázky, kterou Ekodomov realizoval ve spolupráci s ČSOP Koniklec;

 ■  918 žáků ze 48 tříd z 15 základních škol se zapojilo do projektu „Kde je kompost, tam to žije“;
 ■ cca 1 000 žáků základních škol se zúčastnilo výukových programů;
 ■  207 žáků a 10 pedagogů ze tří základních škol se zapojilo do vzdělávacího projektu „Zdra-

ví ze zahrady“ zaměřeného na zvýšení spotřebitelské gramotnosti žáků při nákupu ovoce  
a zeleniny;

 ■  108 lidí se zúčastnilo workshopů a seminářů (První kroky k lesní mateřské škole“, „Ekolístky“) 
a stovky dalších se zúčastnilo kulturních a společenských akcí („Mexické dušičky“, Svěcení ša-
manského stromu) v Ekocentru Šárynka;

 ■  83 pedagogických pracovníků se zúčastnilo pedagogických exkurzí v Dětském klubu  
Šárynka;

 ■ 70 dětí prošlo celoroční péčí Dětského klubu Šárynka;
 ■  bylo proškoleno 66 pedagogů a distribuováno 143 plastových kompostérů do základních 

a středních škol v rámci magistrátní zakázky „Kompostování na školních zahradách“;
 ■  62 pedagogických pracovníků se zúčastnilo 7 akreditovaných seminářů DVPP (dalšího vzdělává-

ní pedagogických pracovníků);
 ■  instalace 6 komunitních kompostérů v rámci projektu „Minimalizace vzniku bioodpadu komu-

nitním kompostováním občanů“;

 ■ realizace pěti informačních stanů pro veřejnost.

Klub ekologické výchovy o.s.  (KEV) 

Klub ekologické výchovy je celostátní profesní občanské sdružení škol a pedagogů, jehož převážná část 
aktivit je zaměřena na vzdělávání pedagogů směřující k odbornému a metodickému zvyšování jejich 
připravenosti pro EVVO. Další aktivitou je organizování akcí pro děti a mládež. Nezbytnou součástí aktivit 
KEVu je vytváření sítě škol v Praze i v celé ČR, které jsou proenvironmentálně zaměřeny. 

V posledních několika letech se stávají významnou cílovou skupinou také koordinátoři EVVO a vedení 
škol (ředitelé a jejich zástupci). Pro ně jsou nabízeny semináře zaměřené na oblast environmentálního 
managementu výchovných zařízení (např. ekologizace provozu školy, obraz školy v kontextu EV, publicita 
školy). Národní síť škol KEV tvořilo v roce 2010 mj. 23 pražských škol. 

aktivity KEV

 ■  odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro EVVO – organizace specializač-
ního studia pro školní koordinátory EVVO akreditované MŠMT; Studium je realizováno ve spo-
lupráci s výzkumnými ústavy širokého spektra resortů, vysokými školami i pedagogy a řediteli 
z pražských škol

 ■ realizace specializačního studia pro koordinátory EVVO (120 absolventů po celé ČR)
 ■  další vzdělávání koordinátorů EVVO - setkávání koordinátorů EVVO a zvyšování jejich manažer-

ských dovedností (úloha středního managementu škol, sestavování školních programů EVVO, 
strategické plánování rozvoje EVVO na škole, profil školy v kontextu environmentálních aktivit, 
publicita škol a jejich fungování jako center vzdělávání pro UR, evaluace EVVO na školách). vy-
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dávání metodických materiálů pro koordinátory EVVO, např. „Manuál koordinátora EVVO“, „Eko-
logizace provozu školy“, „Management EVVO na školách“ aj.

 ■  poskytování metodických a informačních materiálů k programům mezinárodně vyhlašovaným 
OSN nebo UNESCO pro určitý rok; návaznost na spolupráci s Českou komisí UNESCO (předsed-
kyně KEV doc. Švecová je členkou této komise) 

 ■  realizace vzdělávacích kurzů (seminářů, přednášek, komplexních exkurzí zaměřených na pro-
blematiku UR, workshopů) pro pedagogické pracovníky z pražských škol, akreditováno MŠMT 
(14 kurzů)

 ■  organizace celostátních akcí pro školní děti a mládež 2010 – 13. ročník výtvarné a 8. ročník 
literární soutěže ve spolupráci s Českou komisí UNESCO a Zeleným křížem; v roce 2010 byl 
zaměřen na biodiverzitu; z celkového počtu 180 zapojených škol z celé republiky bylo  
i 8 škol pražských 

 ■  Ekologické žákovské konference: VII. ročník Středoškolské ekologické konference, V. ročník 
Žákovské ekologické konference; onferencí se zúčastnilo 98 žáků a pedagogů ze základních 
a středních škol, z toho 10 z pražských škol.  

V roce 2010 na základě komplexního hodnocení dlouhodobějších proenvironmentálních aktivit získaly  
3 pražské školy, kolektivní členové KEV, titul Škola udržitelného rozvoje na období 2010 – 2012.

Kolektivními členy KEV v Praze bylo v roce 2010  23 základních a středních škol. Dále pak Národní ústav 
vzdělávání, Institut vzdělávání a poradenství ČZU a dalších 20 členů individuálních, převážně vysokoškol-
ských pedagogů. 

Pokračováním a implementací výstupů systémového projektu JPD 3 MHMP, jehož partnery byl KEV, o.s. 
a Pedagogická fakulta UK v Praze, je působení Krajské skupiny KEV na území Prahy. Jeho úkolem je předá-
vání aktuálních informací koordinátorům EVVO, kteří ukončili v rámci projektu specializační studium a ná-
sledně realizovat jejich setkávání a výměnu zkušeností. 1. setkání koordinátorů se uskutečnilo s podporou 
projektu Středočeského kraje na krajském úřadě tohoto kraje.   

sdružení TEREZa 

Vizí Sdružení TEREZA je společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí, rozumí životnímu pro-
středí  a jednají v souladu s udržitelným rozvojem. Posláním je vzdělávat děti, které takovou společnost 
budou vytvářet.

Od roku 1990 vytváří TEREZA vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení 
napomáhají učitelům s realizací environmentální výchovy na základních a středních školách.

 ■  organizace mezinárodních dlouhodobých programů v ČR: Ekoškola (v Praze 25 škol), GLOBE 
(v Praze 23 škol), Les ve škole – škola v lese (v Praze 21 škol); programů se zúčastnilo přes 50 000 
žáků v ČR, z toho přes 10 000 v Praze. Tři pražské školy obhájily (ZŠ Chmelnice, Praha 3, ZŠ a MŠ 
J. A. Komenského, Praha 6 a ZŠ Praha 9 - Kyje) a 2 nově získaly (Základní škola Nad Vodovodem, 
Praha 10 a ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. - Smysluplná škola) mezinárodní titul Ekoškola, který jim byl 
slavnostně předán 25. 6. 2010 ministryní životního prostředí ČR Ing. Rút Bízkovou v Senátu Par-
lamentu ČR

 ■  organizace vzdělávacích projektů v Praze: Děti ve svém živlu (12 tříd), 3V – vědě a výzkumu vstříc 
(8 škol)

 ■  vedení ekologických výukových programů pro školy z Prahy a okolí: 281 převážně tříhodino-
vých programů pro 5 269 žáků

 ■  vzdělávací akce pro učitele: 59 seminářů pro 1 059 učitelů z celé ČR, celkem 473 školících hodin 
v 79 dnech, 22 pedagogů z Prahy obhájilo svůj Školní program EVVO a úspěšně ukončilo studi-
um pro školní koordinátory environmentální výchovy v rozsahu 250 hodin výuky 

 ■  tvorba výukových materiálů: v roce 2010 vydání 18 výukových, inspiračních nebo metodických 
materiálů k environmentální výchově (sady pracovních listů, publikace apod.), vzdělávací mate-
riály 3V – Vědě a výzkumu vstříc, které byly vytvořeny v rámci pražského projektu podpořeného 
MHMP, obdržely 1. cenu v soutěži Ministerstva kultury ČR a Památníku národního písemnictví 
Nejkrásnější české knihy roku 2010 v kategorii učebnic a didaktických materiálů.
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 ■   sdružení TEREZA koordinuje v Praze a Středočeském kraji program Škola pro udržitelný život 
vyhlášený Nadací Partnerství a Střediskem ekologické výchovy Sever

středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr

Historické prostory a osmihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je v majetku 
Magistrátu hl. m. Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich 
cílem je prožitkem vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k našemu ži-
votnímu prostředí. 

Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních 
památek. Od roku 1993 je statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Jde o projekt, který 
slouží pro praktickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména 
obyvatel města Prahy.

 ■  akce pro veřejnost – účast cca 25 500 návštěvníků (Biojarmark a Dožínkové slavnosti, Den Země, 
Světový Den Zvířat, Den Stromů, Evropská noc pro netopýry a mnohé další), výtvarné a řemesl-
né dílničky, výlety do přírody, přednášky, promítání

 ■  Ekologické výchovné programy pro základní, střední i mateřské školy z Prahy a okolí, 882 progra-
mů pro 14 912 dětí

 ■  Semináře pro pedagogické pracovníky (250 účastníků), pražská konference o ekologické vý-
chově, Pražská M.R.K.E.V. - Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy (101 účastníků), 
Pražská MRKVIČKA pro učitele MŠ (62 účastníků)

 ■  kroužky pro děti, Mateřský klub pro nejmenší (3 550 účastníků)
 ■ dobrovolnická činnost (627 dobrovolníků) a studenti na odborné praxi (562 studentů)
 ■ mateřská škola Semínko s počtem denně docházejících 46 dětí
 ■  v září byla otevřena Lesní mateřská škola pro 15 dětí. Lesní mateřská škola je v pokusném ověřo-

vání Ministerstva školství
 ■  pracovní terapie pro osoby s postižením (ve středisku pracuje 14 osob), akce pro zájmové krouž-

ky a mnoho dalších aktivit 

V současnosti má Toulcův dvůr nové Infocentrum. Návštěvníkům nabízí nejen informace o dění na Toul-
cově dvoře, ale také v jeho okolí. K dispozici je průvodcovská služba po areálu, internet zdarma, mapy 
okolí, ekoporadna či obchůdek s místními výrobky. Infocentrum zvyšuje atraktivitu a návštěvnost celého 
mikroregionu městských částí Prahy 10, 11 a 15. 

Školami a jinými organizacemi z Prahy jsou využívány i služby některých středisek a organizací zamě-
řených na EVVO sídlících mimo Prahu (např. SEV Chaloupky, SEVER, Dřípatka aj.). Významné aktivity se 
zaměřením na osvětu veřejnosti vyvíjely např. Zelený kruh (Informační centrum pro veřejnost/Ekolinka, 
kampaň Hra o Zemi aj.) a sdružení ARNIKA. EVVO tvoří důležitou součást náplně a zaměření České společ-
nosti ornitologické (ČSO) sídlící v Praze 5 na Smíchově.  

K mimoškolní EVVO dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významně přispívají i správy chráněných krajinných 
oblastí v okolí Prahy (SCHKO Český kras, SCHKO Kokořínsko, SCHKO Křivoklátsko). 

Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací.
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E5.3 FINANCOVÁNÍ EVVO V HL. M. PRAZE 

 

Tab. E5.3.1  Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (agendu 
zabezpečuje OOP MHMP)

Rok Počet podaných 
projektů celkem

Počet přijatých projektů celkem / po-
čet přijatých projektů v oblasti EVVO

Přidělené prostředky – celkem / přidělené pro-
středky – projekty v oblasti EVVO [Kč]

2003 145  74  /  34  7 495 100  /  2 916 100
2004 138  78  /  41  8 626 000  /  4 652 000
2005 116  83  /  40  9 740 000  /  5 118 000
2006 123  78  /  41  9 500 000  /  5 390 000
2007 130  93  /  47  10 000 000  /  5 782 000
2008 119  73  /  54  7 328 900  /  5 828 900
2009 153  94  /  67  9 842 000  /  6 883 000
2010 103  59  /  34  5 478 000  /  3 213 000

Pozn.: rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační. Zdroj: OOP MHMP

Tab. E5.3.2  Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (agendu zabezpeču-
je SMT MHMP)

Rok Počet přijatých projektů v oblasti EVVO Přidělené prostředky na projekty v oblasti EVVO [Kč]
2003 3 234 250
2004 3 296 400
2005 1 500 000
2006 2 616 000
2007 2 124 900
2008 3 196 500
2009 2 125 000
2010 3 250 000

Pozn.: v rámci Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy bylo v roce 2010 podpořeno 5 
projektů souvisejících s EVVO (přidělená částka činila celkem 125 tis. Kč, v roce 2009 to byly 4 projekty a přidělená částka činila celkem 95 tis. Kč, 
v roce 2008 2 projekty, přidělená částka celkem 32 tis. Kč).   Zdroj: SMT MHMP

Poznámka:

Z rozpočtu hlavního města Prahy určeného na realizaci Akčního plánu environmentálního vzdělá-
vání, výchovy a osvěty v Praze pro rok 2010 byly financovány zakázky zadané OOP MHMP v objemu 
6 848 682,50 Kč.

Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována 
také z dalších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrové řízení MŽP na podporu projektů 
předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, 
finanční dary firem a jednotlivců aj.).
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E6 DObROVOLNÉ NÁsTROJE

E6.1 MÍSTNÍ AGENDA 21
E6.1.1 Místní Agenda 21 v ČR

Místní Agenda 21 a místní Akce 21 (MA 21) jsou dobrovolné programy a projekty pro udržitelný rozvoj 
obcí, měst a regionů. Jsou zaměřené k nastartování udržitelného rozvoje, ke zlepšování kvality života 
a na praktickou ochranu životního prostředí. Jsou založeny na spolupráci nejširších zájmových skupin – 
občanů, veřejné správy, ziskových a neziskových organizací. Místní Agendy 21 naplňují v lokálním měřítku 
tzv. Agendu 21, která je globálním programem pro udržitelný rozvoj, přijatým na Světovém summitu 
o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 v Riu de Janeiru. 

V ČR podporují místní Agendu 21 Strategie udržitelného rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí 
(2004) nebo Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s navazujícími akčními plá-
ny. Ministerstvo vnitra zařadilo MA 21 od roku 2006 mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné 
správě. Evropská unie taktéž prosazuje uplatňování environmentální legislativy na lokální úrovni, přístupy 
„zdola“ a zprostředkovává informace o udržitelném rozvoji měst a místní Agendě 21. 

Koordinátorem v ČR pro tuto problematiku je pracoviště pro místní Agendu 21 CENIA, České informační 
agentury pro životní prostředí. To zprostředkovává informace a kontakty, zajišťuje konzultační činnost, 
poskytuje metodiku a provozuje databázi subjektů realizujících MA 21, která zahrnuje obce, města, mik-
roregiony, kraje, nevládní organizace i firmy. Databáze umožňuje těmto subjektům prokázat, jakým způ-
sobem a na jaké úrovni realizují MA 21 a zároveň je využívána jako podpůrný prostředek pro žádosti 
o podporu z vybraných dotačních titulů (www.ma21.cz, resp. http://ma21.cenia.cz). 

Ke konci roku 2010 bylo v Databázi MA 21 oficiálně zaregistrováno 108 municipalit, z toho 98 obcí, 4 kraje 
a 6 mikroregionů, které realizují místní Agendy 21, místní Akce 21 a podobné projekty. Pracovní skupina 
pro MA 21, která je poradním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj, koordinovala uplatňování sady 
kritérií pro měření kvality procesů MA 21 v ČR. Sada je členěna do čtyř hlavních kategorií kvality (A–D) 
a zahrnuje také „startovací“ skupinu Zájemci. 

Tab. E6.1.1 Kategorie kvality MA 21

Kategorie Charakteristika
Zájemci Startovací skupina. Předběžný zájem o informace. Bez vytváření struktur pro MA 21. 

D Aktivity na principu partnerství. Vytvořené organizační zázemí (odpovědná osoba). Komunikace s veřejností a za-
pojování do procesů plánování. 

C
Navíc propracovanější organizační struktura, politické zastřešení, vyšší míra participace obyvatel. Ustanovení ofi-
ciálního orgánu samosprávy pro MA 21, schválení dokumentu (deklarace, charta) a finanční podpory. Pravidelná 
setkání (fóra) a informace k udržitelnému rozvoji. Pravidelné sledování a vyhodnocení procesu MA 21. 

B

Rozšíření předchozí kategorie o tvorbu strategie a dílčích koncepcí respektujících principy udržitelného rozvoje 
za účasti expertů, schválení politickou reprezentací. Zahrnutí externích zdrojů do finančního zajištění. Úsilí o vý-
měnu zkušeností a příklady dobré praxe, sledování indikátorů. Určený koordinátor, zapojený do akreditovaného 
školení. 

A

Nejvyšší kategorie. Úsilí o harmonický, strategický a dlouhodobý rozvoj za aktivní účasti veřejnosti, založený 
na principech udržitelného rozvoje. Propojení jednotlivých aktivit, strategické plánování, rozhodování a realizace. 
Stálý orgán pro MA 21 (komise rady, zastupitelstva). Zavádění certifikovaného systému řízení kvality – např. EMAS, 
ISO 14001 nebo 9000. 

Podle metodiky Pracovní skupiny pro MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj: Místní Agenda 21 – informace, postupy, kritéria (2006), viz též 
http://ma21.cenia.cz/kriteria.  Zdroj: MŽP, CENIA
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Finanční podporu aktivit MA 21 v ČR v roce 2010 bylo možné získat především z Revolvingového fondu 
PHARE (mimorozpočtové prostředky MŽP), částečně pak ze Státního fondu životního prostředí, programu 
dotací Evropské unie, Strukturálních fondů EU a některých dalších zdrojů. 

Celostátně významné jsou dvě sítě měst a obcí podporujících MA 21 – Týmová iniciativa pro místní udržitel-
ný rozvoj (o. s. TIMUR) pro sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje a Národní síť Zdravých měst 
ČR (NSZM ČR). 

E6.1.2 Praha a místní Agenda 21 v roce 2010

Na celopražské úrovni v současné době proces místní Agendy 21 neprobíhá. 

V roce 2010 bylo v databázi pro MA 21 spravované CENIA (http://ma21.cenia.cz) v členění dle metodiky 
Pracovní skupiny pro MA 21 v ČR registrováno celkem 12 městských částí. V kategorii B byla evidována MČ 
Praha-Libuš, v kategorii C MČ Praha – Dolní Počernice, v kategorii D MČ Praha 7, MČ Praha 14, MČ Praha 
18, MČ Praha–Běchovice, MČ Praha–Kunratice a MČ Praha–Slivenec, a další čtyři (MČ Praha 1, MČ Praha 12, 
MČ Praha–Petrovice a MČ Praha–Zbraslav) pak v kategorii Zájemci. Každá z těchto kategorií má měřitelné 
ukazatele, kterými lze hodnotit úroveň procesu MA21 v dané municipalitě (v kategorii A nebyly v roce 2010 
registrovány žádné městské části hl. m. Prahy).

Popis aktivit jednotlivých MČ je uveden v následujícím textu. Další aktuální informace jsou publikovány 
na stránkách jednotlivých městských částí, na stránkách CENIA k MA 21 (http://ma21.cenia.cz) a na webo-
vých stránkách HMP k životnímu prostředí (ENVIS) v části Udržitelný rozvoj a MA 21 (http://envis.praha-
-mesto.cz/ma21).

Pozn.: V roce 2011 postoupily do kategorie C městské části Praha 7, Praha 14, Praha 18 a Praha-Běchovice 
a v kategorii D byly nově zaregistrovány městské části Praha 12, Praha 13, Praha 20, Praha – Nebušice a Praha 
– Troja. V kategorii Zájemci se v průběhu roku 2011 zaevidovaly městské části Praha 19 a Praha 21.

Podrobné informace k jednotlivým městským částem hl. m. Prahy 

Kategorie b

Městská část Praha–Libuš, www.praha-libus.cz, http://zdravemesto.praha-libus.cz 

S místní Agendou 21 a projektem Zdravá Libuš a Písnice začala městská část v roce 2005, ve stejném roce 
se stala členem Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). V roce 2006 byla zaregistrovaná v kategorii D, v roce 
2008 splnila podmínky pro kategorii C a v roce 2009 dosáhla výsledků požadovaných pro splnění kategorie 
B Kritérií místní Agendy 21. 

V roce 2010 se městské části podařilo splnit podmínky kritérií místní Agendy 21 a úspěšně obhájit kategorii 
B. Aktivity související s MA 21 a udržitelným rozvojem řídila Komise pro Zdravou Libuš a Písnici a místní 
Agendu 21, jmenovaná Radou MČ a složená ze zástupců veřejného, neziskového a soukromého sektoru. 
V rámci úřadu byla zřízena samostatná pozice s plnohodnotným úvazkem pro osobu, která bude koordino-
vat postup v projektu. Politikem projektu je i nadále starosta MČ. 

Hlavní aktivity v roce 2010: Začala aktivní práce se Strategickým plánem, který byl schválen v prosinci 
roku 2009. V průběhu roku se několikrát sešel ustanovený Strategický tým a zhodnotil naplňování Akčního 
plánu 2010. V rámci schváleného Energetického plánu se zpracovávaly energetické audity budov mateř-
ských a základních škol a také volnočasových klubů. Tato iniciativa byla spojena i s osvětovými pořady pro 
děti. 

Koordinátorka projektu předávala v únoru 2010 zkušenosti se zaváděním MA21 v městské části jiným praž-
ským MČ. Tajemník úřadu MČ Praha-Libuš prezentoval na celorepublikovém setkání v květnu 2010 přístup 
MČ k oblasti energetiky, úsporám a šetření zdroji. 
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V roce 2010 uspěla MČ Praha-Libuš v rámci 4. výzvy Revolvingového fondu s projektem „Environmentál-
ně příznivé chování institucí v MČ Praha-Libuš – praktická cesta k udržitelnosti“. Projekt je cíleně zaměřen 
na zaměstnance úřadu a pilotně i pedagogy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka. 
Realizace projektu začala v listopadu 2010 a končí v říjnu 2012. Projekt se zabývá zaváděním konkrétních 
opatření, která vedou ke zvyšování udržitelnosti. MČ shromáždí potřebné informace o vlivu jednotlivých as-
pektů svého fungování na udržitelný rozvoj, zavede vhodná opatření vedoucí k ekologizaci svého provozu 
a o těchto opatřeních bude všemi dostupnými prostředky informovat veřejnost.

MČ obdržela finanční prostředky z Ministerstva vnitra na projekt Integrace dětí cizinců na školách zřizova-
ných MČ Praha-Libuš. Aktivity se zaměřily na výuku českého jazyka kultury, realizaci individuálních vzdělá-
vacích programů pro cizince a další integrační aktivity. 

V roce 2010 byly organizovány kulaté stoly s podnikateli, lékaři a neziskovými organizacemi. Žákovské za-
stupitelstvo Libuš se zapojilo do projektu Bezpečná cesta do školy, který realizovalo již podruhé. Výsledky 
projektu byly předány odpovědným pracovníkům na úřadě MČ a Magistrátu hl. m. Prahy. V rámci Národních 
dnů bez úrazů zorganizovalo Žákovské zastupitelstvo cyklojízdu pro cca 100 školních dětí, spojenou s plně-
ním úkolů s dopravní tematikou. ŽZ úzce spolupracovalo se Studentským zastupitelstvem Prahy 7. 

MČ Praha-Libuš se zapojila do kampaní Den Země, Národní dny bez úrazů, Den udržitelné energetiky a Dny 
zdraví. Ministerstvo vnitra udělilo MČ Praha-Libuš stříbrný stupeň ceny za kvalitu a inovaci ve veřejné správě 
za rok 2010 za implementaci místní Agendy 21 „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“.

Kontakt: Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA 21;  
martinkova@praha-libus.cz.

Kategorie C

Praha - Dolní Počernice, http://www.praha-dolnipocernice.cz/

MČ Praha – Dolní Počernice implementuje principy místní Agendy 21 od roku 2008. V letech 2009 a 2010 
splnila kritéria pro zařazení do kategorie D, v roce 2010 byla MČ udělena také kategorie C. Postup v kategori-
ích MA21 byl cílem projektu „Zdravá městská část Praha - Dolní Počernice a její postup v MA21“, na jehož rea-
lizaci MČ získala grant z Revolvingového fondu MŽP, jehož převážná část byla realizována právě v roce 2010.

Hlavní aktivity v roce 2010: V rámci projektu Zdravá městská část Praha - Dolní Počernice a její postup 
v MA21 byl zpracován Strategický plán rozvoje MČ, Studie regenerace zeleně, dále byla realizována akce 
„Stromy“ a mapování významných stromů na soukromých pozemcích (cílem akce bylo podnítit žáky ZŠ 
ke vztahu k přírodě formou poznávání a dokumentování zajímavých stromů, které se nacházejí v MČ Praha 
- Dolní Počernice, soutěž byla zaměřena na malování a fotografování stromů s vyznačením jejich lokalizace), 
akce OS Počernická iniciativa – Počin (úprava zahrady ve vlastnictví MČ v režii občanského spolku, jemuž 
je pronajata) a akce Za čisté Počernice (bylo nainstalováno 5 stojanů na kola a 16 košů na psí exkrementy).

Spolupráce veřejné správy s představiteli občanského a podnikatelského sektoru byla hlavním účelem akcí 
V Ráji (v lokalitě V Ráji byla dokončena rekonstrukce komunikací, lokalita byla dotvořena novou výsadbou, 
kterou prováděli sami občané za pomoci specializované zahradnické společnosti a technické čety ÚMČ 
Praha Dolní Počernice) a oslavy Dne Dětí, spojené s výstavou žákovských výtvarných prací na téma „stromy“.

Představitelé samosprávy MČ oficiálně přijali Deklaraci implementace principů místní Agendy 21 a udržitel-
ného rozvoje. Byly uspořádány dvě osvětové akce - Osvětová kampaň ke Dni země, akce Orangery (akce se 
aktivně účastnilo přibližně 35 osob, především dětí, součástí programu byla výsadba pnoucích růží a strom-
ků; vznik rozária byl navázáním na tradici existence květinové zahrady v zámeckém parku) a Osvětová akce 
pro rodiče žáků ZŠ na téma vzdělávání v oblasti životního prostředí. Proces implementace MA21 byl zhod-
nocen a byl vypracován plán zlepšování. 

V březnu 2010 se proto uskutečnil Kulatý stůl na téma Udržitelný rozvoj a strategický plán. V dubnu téhož 
roku se konala nejvýznamnější diskusní akce Fórum Zdravé městské části Praha-Dolní Počernice. Do diskuse 
se zapojilo přes 61 občanů MČ, kteří společně označili největší problémy městské části v oblastech strate-
gického rozvoje, veřejného pořádku, bezpečnosti, dopravy, komunikace MČ s občany a oblasti sociální. 
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Navržené problémy byly následně potvrzeny anketou distribuovanou v místním zpravodaji. Širší veřejné 
mínění zvolilo nakonec 10 největších problémů MČ.

Kontakt:  Zbyněk Richter, starosta MČ Praha - Dolní Počernice; starosta@dpocernice.cz

Kategorie D

Městská část Praha 7, www.praha7.cz

 MČ Praha 7 se přihlásila k procesu místní Agendy 21 v roce 2003, kdy bylo přijato 
usnesení zastupitelstva „Memorandum MČ Praha 7 – Projekt Místní agenda 21“. V ka-
tegorii Zájemci databáze MA 21 je zaregistrována od roku 2007. V roce 2008 byl 
pro místní Agendu 21 ustanoven zodpovědný člen samosprávy. Dále byla v rámci 
úřadu MČ zřízena pozice koordinátora MA 21 a zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo 
strukturu MA 21 v Praze 7. V prosinci 2008 vstoupila MČ Praha 7 do asociace Národní 
sítě Zdravých měst přijetím deklarace „Projekt Městská část Praha 7 – Zdravé město“. 

V roce 2010 byla registrována v kategorii C.

Aktivity spojené s MA 21 v Praze 7 doprovází logo MA 21 Prahy 7 a název „Praha 7 – Místo pro život“, na in-
ternetových stránkách Prahy 7 je sekce věnovaná projektům MA 21 v Praze 7. V rámci odboru životního 
prostředí je vyhrazeno místo samostatného koordinátora pro tuto oblast. 

Hlavní aktivity v roce 2010: V říjnu 2010 proběhlo veřejné projednání k rekonstrukci dětského hřiště 
v ulici U Sparty. Návrhy a připomínky byly zapracovány do realizované rekonstrukce. V červnu 2010 se 
konalo veřejné fórum Zdravého města, kde si občané po společné diskuzi zvolili 10 prioritních problémů 
Prahy 7. V červenci až srpnu proběhla anketa k ověření zvolených problémů. Výstupy sloužily ke zpraco-
vání komunitního plánu – „Plánu zdraví a kvality života“, který umožňuje doplňovat další témata a sledovat 
jejich řešení. 

Holešovická tržnice v roce 2010 pod záštitou MČ Prahy 7 začala organizovat pravidelné farmářské trhy. 
V dubnu 2010 byl v Letenských sadech ve spolupráci se studentským zastupitelstvem a společností Praž-
ské služby a.s. pro veřejnost připraven Den Země. 

Kontakt:  Lukáš Janů, koordinátor MA 21 pro Prahu 7; janul@p7.mepnet.cz 

Městská část Praha 14, http://www.praha14.cz

Městská část Praha 14 vstoupila do NSZM a chce být Zdravou městskou částí

Ve druhé půli roku 2009 se MČ Praha 14 stala členem Národní sítě Zdravých měst ČR a její zastupitelstvo 
schválilo Deklaraci Zdravé městské části, v níž se místní samospráva zavázala k aktivní podpoře aktivit 
města v mezinárodním „Projektu Zdravé město“ a mezinárodním programu „místní Agenda 21“.

Na zavedení zmiňované metody kvality samosprávných činností byl zpracován dvouletý projekt „MČ Pra-
ha 14 – zavádění místní Agendy 21“, na jehož realizaci Praha 14 získala finanční podporu ze 4. výzvy Re-
volvingového fondu MŽP ČR ve výši 800 tis. Kč. Tento projekt byl spuštěn v prosinci roku 2010 a potrvá 
do listopadu roku 2012. 

Součástí aktivit projektu bude, krom tvorby Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti, sada kampa-
ní a akcí se zapojením veřejnosti, které si MČ Praha 14 již vyzkoušela zrealizovat v roce 2010. Pro podporu 
občanské sounáležitosti a místního patriotismu uspořádala u příležitosti Mezinárodního dne Romů kul-
turní akci se zapojením jak místních, tak i přespolních menšinových komunit.

Hlavní aktivity v roce 2010:

V druhé polovině dubna byla uspořádána kampaň ke Dni Země, na jejímž programu se aktivně podílela 
školská zařízení a neziskové organizace se zaměřením na ekologii a třídění odpadů. 

Celé září 2010 bylo na Praze 14 věnováno kampani ke Dnům zdraví. Rodiče mohli v rámci prevence dět-
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ských úrazů navštívit obří kuchyň a dětem byl věnován preventivní stomatologický program „Dětský 
úsměv“.

V nákupním Centru Černý Most proběhla dvoudenní akce pro širokou veřejnost, na které měli občané 
možnost shlédnout ukázku výcviku asistenčních psů, nacvičit si první pomoc a využít poradenství v rámci 
prevence kouření. Opomenuto nebylo ani preventivní vyšetření krevních hodnot a tělesných parametrů.

Městská část Praha 18, www.praha18.cz

Městská část Praha 18 se k místní Agendě 21 přihlásila v květnu 2009 začleněním do asociace Národní 
sítě Zdravých měst ČR. Zároveň byla zastupitelstvem schválena „Deklarace Zdravého města“, byl ustaven 
politik a jmenován koordinátor projektu. Návazně byla zřízena také pracovní skupina pro MA 21. Na konci 
roku 2009 byla MČ registrována v databázi MA 21 v ČR v kategorii D. V roce 2010 tuto kategorii úspěšně 
obhájila. 

Hlavní aktivity v roce 2010: Stalo se tradicí pořádání kulatých stolů, kde jsou ve spolupráci s občany MČ 
Prahy 18 definovány nejpalčivější problémy Letňan a identifikovány konkrétní aktivity, které mohou roz-
šířit Akční plán MA21 a podporovat udržitelný rozvoj. Městská část se pravidelně zúčastňuje a organizuje 
kampaně (Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví). 

Velká pozornost je věnována seniorům a zdravotně postiženým občanům, rovnoprávnému postavení žen 
i mužů a samozřejmě dětem. Byl otevřen Klub seniorů, který organizuje pravidelné vzdělávací a kulturní 
akce. Úřad městské části Praha 18 obsadil 1. místo jako Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příleži-
tostem a získal ocenění jako Podnik podporující zdraví. Každým rokem je otevírána nová mateřská škola, 
pro děti je pravidelně organizován Den dětí, akce „Rozlučte se s prázdninami“ a mnoho dalších akcí. 

Vedení MČ Praha 18 neustále zlepšuje zapojování široké veřejnosti zejména spoluprací s dalšími organi-
zacemi ve městech (instituce, neziskové organizace, školy apod.). Jednotícím prvkem celého procesu pak 
je podpora udržitelnosti, zdraví a kvality života. 

Pro rok 2011 si MČ Praha 18 stanovila za cíl postup do kategorie C, obhajobu titulu Úřad roku „Půl na půl“ 
– respekt k rovným příležitostem, získat osvědčení spojené s právem používat titul „Podnik podporující 
zdraví 1. stupně“ a přijmout Evropskou chartu za rovnost žen a mužů.

Kontakt:  Ing. Vladislav Gerhard, koordinátor, tajemník úřadu MČ Praha 18, gerhard@letnany.cz  

Městská část Praha–Běchovice, www.praha-bechovice.cz

MČ Praha – Běchovice implementuje principy místní Agendy 21 od roku 2008. V letech 2009 a 2010 spl-
nila kritéria pro zařazení do kategorie D. V roce 2010 získala MČ Praha–Běchovice grant z Revolvingového 
fondu MŽP na realizaci projektu „Pokrok v MA21 – aktivní zapojení veřejnosti do turistického rozvoje Bě-
chovic“. Jeho cílem bylo obhájit v roce 2010 a 2011 kategorii D a postoupit v roce 2011 do kategorie C.

Hlavní aktivity v roce 2010: V listopadu 2010 byl zahájen projekt „Pokrok v MA21 – aktivní zapojení 
veřejnosti do turistického rozvoje Běchovic“, podpořený z Revolvingového fondu Ministerstva životního 
prostředí. Jeho cílem bylo přispět ve spolupráci s veřejností k turistickému rozvoji Běchovic, zlepšit životní 
prostředí v městské části, obhájit kategorii D a postoupit do kategorie C. Stěžejní aktivity projektu byly 
naplánované na tok 2011.

Před podáním žádosti o grant bylo v MČ realizováno dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 118 re-
spondentů. Dotazy byly směřovány do oblasti turistického rozvoje MČ. S výsledky ankety bylo pracováno 
při plánování projektu. Druhou komunitně-plánovací akcí v roce 2010 bylo diskusní setkání se seniory 
v Centru sociálních služeb Běchovice. Účelem setkání bylo rozhodnout, kde budou umístěná pikniková 
zastavení, realizovaná již v rámci projektu.

Tradičně proběhly i akce, při jejichž realizaci spolupracovala veřejná správa, občanský a podnikatelský 
sektor. 

17. listopadu 2010 byla uspořádána osvětová akce k udržitelnému rozvoji obce – 2. ročník Lampiónového 
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průvodu. Účastníky akce byli především rodiny s dětmi MČ Praha – Běchovice; partnerem bylo o. s. Nepo-
seda a Sbor dobrovolných hasičů, zúčastnilo se 150 lidí. Na cestě k „Základnímu kameni demokracie“ byla 
tři zastavení s osvětovým programem, cestou také probíhala soutěž pro děti o nejhezčí, doma vyrobený, 
lampión. Účelem akce bylo připomenout především mladším generacím význam demokracie, pokračo-
vat v nových obecních tradicích a aktivně zapojit občany do dění v MČ. 

4. prosince 2010 se ve Sportovním centru Běchovice konala Mikulášská besídka, spojená s rozsvícením 
vánočního stromečku. Na přípravě akce se podílelo mnoho místních podnikatelů a  občanských spolků. 
Mikulášská besídka je tradiční běchovickou společenskou akcí. Představuje příležitost, při které se můžou 
občané blíže seznámit s představiteli místní správy, mohou navázat nové kontakty a přispět ke zlepšení 
společenské atmosféry.

Kontakt:  Ing. Martina Vlková, koordinátor MA21, vedoucí Odboru vnitřních věcí úřadu MČ;  
martina.vlkova@praha-bechovice.cz

Městská část Praha-Kunratice, www.praha-kunratice.cz 

MČ Praha – Kunratice se zaregistrovala do databáze MA21 dne 27. 5. 2010, nicméně kritéria kategorie D 
plnila průběžně již od počátku roku 2010. 

MČ pořádá ve spolupráci s místními spolky, podnikateli, zařízeními a dalšími organizacemi mnoho spo-
lečenských a kulturních akcí, které jsou velmi hojně navštěvované veřejností. Občané se ale ve velkém 
počtu účastní nejen zábavních akcí, ale také formálních veřejných projednávání (např. veřejná projedná-
vání ohledně náměstí či dopravy). MČ je aktivní v předkládání projektů jako žádostí o finanční podporu 
z různých dotačních titulů, čímž značně rozšiřuje možnosti svého rozpočtu. Tato kritéria, která MČ splňuje, 
jsou základním předpokladem úspěšnosti předkládaného projektu.

Základní myšlenkou projektu je společným dialogem koncepčně sjednotit a zlepšit proces implementace 
principů MA21, které nejsou pro MČ novinkou, dát mu oficiální formu, publicitu, a prostřednictvím Plánu 
MA21 na rok 2010/2011 konkretizovat aktivity MA21, a přispět tak k udržitelnému rozvoji MČ. Důležitým 
cílem projektu je posílit faktické povědomí občanů o MA21 a UR.

Ustanovení oficiálního orgánu samosprávy pro MA21 - Na počátku realizace projektu byl Zastupitelstvem 
MČ jmenován oficiální orgán samosprávy pro MA21: Skupina pro MA21, která bude v průběhu imple-
mentace projektu provádět monitoring aktivit a bude i po skončení projektu řídit proces MA21 v MČ.

Hlavní aktivity v roce 2010: 

Místně – ekologická naučná stezka 

Ekoškola ZŠ Kunratice je zaměřená na oblast environmentálního vzdělávání mládeže. Často pořádá pro 
své žáky osvětové akce, které jsou s ohledem na své výstupy a výsledky nejčastěji pořádány v terénu. ZŠ 
Kunratice také každoročně pořádá akci ke Dni Země. Aktivita je pro žáky velmi významná. Jde v podstatě 
o projekt, který demonstruje principy MA21, UR a projektového řízení v praxi. Žáci si osobně vyzkoušeli, 
kolik dá práce zrealizovat, byť obyčejnou, Místně ekologickou naučnou stezku, která povede tzv. Zelenou 
cestou – procházková cesta Kunraticemi vede od Bažantnice, ulicí Za parkem, přes zámecký park, kolem 
školy, kolem rybníčka Ohrada do Kunratického lesa. 

Nové výsadby – v roce 2010 došlo k plánovanému pokácení 2 ks Jírovce maďal, které tvořily dominantu 
Kunratické tvrze. Jejich pokácení bylo nezbytné, protože bohužel v roce 2010 došlo k jejich výraznému 
poničení srpnovou vichřicí. Společně s poškozením klíněnkou jírovcovou došlo k výraznému oslabení 
dřevin. Po pokácení byla ihned provedena náhradní výsadba 2 ks Jírovce pleťového, který není tolik ná-
chylný na napadení klíněnou jírovcovou. 

MČ Praha – Kunratice s politováním konstatuje, že již nepokračují výzvy na podání žádostí o finanční pří-
spěvky na podporu projektů z revolvingového fondu  MŽP ČR. MČ Praha – Kunratice na takovém projektu 
pracovala, vynaložila vlastní náklady a drahocenný čas, bohužel bez příspěvku se projekt nezrealizuje.

Kontakt:  ing. arch. Ivana Kabelová, starostka; kabelova@praha-kunratice.cz
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Městská část Praha-Slivenec, http://www.praha-slivenec.cz

V roce 2010 MČ Praha-Slivenec postoupila v MA-21 z kategorie „Zájemci“ do kategorie D. 

Hlavní aktivity v roce 2010: V lednu 2010 se konalo komunitní plánování - projekt „Obecná louka 
za okruhem“. Zúčastnili se občané v hojném počtu, občanská sdružení i podnikatelské subjekty. Z této be-
sedy vzniklo množství podnětů, které se využily při realizaci projektu. S konkrétní nabídkou pomoci přišli 
zástupci občanských sdružení i sami občané, kteří se následně aktivně podíleli na realizaci. Byla to příklad-
ná ukázka spolupráce sektorů státní moci, občanských sdružení a občanů s konstruktivním výsledkem.

V květnu proběhlo Fórum zdravého města. Uskutečnilo se na základě rozhodnutí vedení MČ zapojit se 
do Národní sítě zdravých měst (NSZM) a podpořit tak udržitelný rozvoj v městské části. Fórum je veřejná 
diskuse vedení a zástupců úřadu se širokou veřejností a podnikatelským sektorem o společných plánech 
rozvoje obce a je ověřeným komunikačním nástrojem pro zlepšování místních podmínek k životu. 

Cílem fóra občanů bylo naformulovat v sedmi oblastech největší problémy a následným hlasováním spe-
cifikovat 10 největších problémů obce. Tyto byly následně ověřeny anketou pro všechny občany a staly se 
podkladem pro vytvoření komunitního „Plánu zdraví a kvality života“ v MČ Slivenec.

V říjnu proběhla realizace projektu „Obecní louka za okruhem“. Občané vysazovali na 90 stromů a 200 
keřů. Aktivita byla doplněna podpůrnými programy – slavnostním otevřením naučné stezky ve Slivenci 
a orientačním závodem malých dětí pěšky nebo na kole.

V průběhu roku probíhala řada dalších tradičních aktivit - Slivenecký masopust, festival Slivenecké letnice 
a jiné. 

Kontakt:  Jiří Urválek, MČ Praha Slivenec; urvalek@praha-slivenec.cz 

Zdroj: městské části hl. m. Prahy 

E6.2 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ (ISO 14001 A EMAS)

Systém environmentálního řízení organizace představuje systematický přístup k ochraně životního pro-
středí ve všech aspektech její činnosti, jehož prostřednictvím organizace začleňuje péči o životní prostředí 
do své strategie i běžného provozu. Cílem je identifikace environmentálních aspektů - činností, které mají 
dopad na životní prostředí, jejich řízení, sledování a vyhodnocování a neustálé zlepšování. Smyslem sys-
tému je podávat svému okolí trvale důkaz o tom, že organizace plní své environmentální závazky, a navíc 
si dobrovolně klade cíle ke zlepšování negativních vlivů svých činností na životní prostředí. Ke splnění 
těchto cílů naplňuje vlastní konkrétní programy. Tento přístup je dobrovolný, ale získání příslušných cer-
tifikátů může být i jedním z kritérií veřejných obchodních soutěží podle zákona o veřejných zakázkách 
č. 137/2006, čímž organizace může dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti. Certifikace může organizaci 
přinést zvýšení kreditu, úsporu nákladů, vyšší důvěryhodnost a přehled v provozní dokumentaci. 

V podmínkách hl. m. Prahy mohou být tyto nástroje uplatňovány v úřadech, městem zřizovaných organi-
zacích i v podnicích s městem spolupracujících. 

ISO 14001

Mezinárodní norma ISO 14001 zaměřená na management životního prostředí je určena pro aplikaci v ří-
zení jakékoliv organizace. Hlavním cílem je podporovat ochranu životního prostředí, prevenci znečištění 
a ochranu lidského zdraví (viz www.iso.org). 

Systém certifikací ISO 14001 a EMAS přímo na úřadech města zatím není příliš uplatňován, některé měst-
ské části však k principům environmentálního řízení přihlížejí v rámci svých rozhodovacích procesů. 

Příspěvkovou organizací hl. m. Prahy, která je držitelem tohoto certifikátu, jsou např. Lesy hl. m. Prahy. 
Zavedení systému ISO 14001 a EMAS plánuje úřad městské části Praha 10 v roce 2012. 
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Certifikace ISO 14001 je uplatňována i v organizacích s majetkovou účastí města, mezi které patří např.: 

 ■ Pražská energetika, a. s. 
 ■ Pražská plynárenská, a. s. 
 ■ Pražská teplárenská, a. s. 
 ■ Pražské služby, a. s. 

 ■ Pražská vodohospodářská společnost, a. s. 

Poznámka (stav 2010): Úřady měst a obcí se v systému certifikací a řízení orientují spíše na certifikáty řady ISO 
9001– systém managementu kvality. V Praze je držitelem tohoto certifikátu několik úřadů městských částí (např. 
MČ Praha 2, MČ Praha 5, MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ Praha 14, MČ Praha 18). Další úřady jeho získání při-
pravují (MČ Praha 12, MČ Praha 13). Některé úřady městských částí (např. MČ Praha 3, MČ Praha 4, MČ Praha 
13) zavedly jiný nástroj řízení jakosti vytvořený pro veřejný sektor – CAF (Common Assessment Framerwork, 
Společný hodnotící rámec), který je založen na vlastním hodnocení. 

Certifikace podle normy ISO 9001 je uplatňována i u organizací, jež zřizuje hl. m. Praha, patří mezi ně např. 
Kongresové centrum, Kolektory Praha, a. s., Dopravní podnik hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. 
m. Prahy. 

Přestože ISO 9001 ani CAF nejsou systémy zaměřené primárně na životní prostředí, lze je pokládat za krok v sys-
tematickém dobrovolném úsilí o zlepšování řízení a dosažení určitých standardů. 

EMAS 

Program EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), neboli systém environmentálního řízení a auditu, 
představuje další ze způsobů, který může organizace využít k zavedení systému environmentálního řízení. 
EMAS je součástí celkového systému řízení organizace, jehož cílem je zahrnutí požadavků na ochranu 
životního prostředí do celkové strategie organizace i jejího každodenního provozu. Základním předpisem 
je nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Spo-
lečenství pro environmentální řízení podniků a audit. V České republice byl zaveden tzv. Program EMAS, 
jehož součástí je registr společností, které si systém EMAS zavedly a postupují v souladu s uvedeným 
nařízením. 

Odpovědným orgánem Programu EMAS je Ministerstvo životního prostředí, registraci organizací zajišťuje 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí (viz www.cenia.cz/emas). 

V programu EMAS bylo v roce 2010 registrováno celkem 26 organizací; nejrozšířenějším oborem činnosti 
je stavební průmysl. Mezi ty nejvýznamnější, které mají své sídlo v hlavním městě, patří:

 ■ HOCHTIEF CZ,a. s. 
 ■ Metrostav,a. s. 
 ■ VCES,a. s. 
 ■ STRABAG,a. s. odštěpný závod Pozemní stavitelství Praha a České Budějovice
 ■ KONSTRUKTIVA KONSIT, a. s. 
 ■ Ministerstvo životního prostředí (organizace státní správy)
 ■ CENIA, česká informační agentura životního prostředí (organizace veřejné správy)
 ■ RELIMEX, spol. s r. o. (odpadové hospodářství) 

 ■ GEMA ART GROUP, a. s. (restaurátorství). 

Ministerstvo životního prostředí je první organizací státní správy v programu EMAS v České republice, 
a tím se v rámci nových členských zemí Evropské unie stalo prvním ministerstvem, které si zavedlo systém 
environmentálního řízení dle EMAS. 

Jiné 

Dobrovolné nástroje, které jsou uplatňovány s cílem snížit negativní dopady činností na životní prostře-
dí nad rámec požadavků platných legislativních norem, jsou zaváděny a realizovány na základě dobro-
volného rozhodnutí. V praxi českých organizací je nejrozšířenějším dobrovolným nástrojem již popsaná 
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certifikace systému environmentálního řízení podle mezinárodní normy ISO 14001. V menším měřítku je 
aplikován evropský systém EMAS. Zavedení environmentálního systému řízení může usnadnit využití dal-
šího dobrovolného nástroje, kterým je hodnocení možností čistší produkce. Čistší produkce je preventivní 
strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů a snižující rizika pro člověka a životní pro-
středí. Hlavní význam této strategie spočívá v tom, že se jedná o ekonomicky výhodný způsob snižování 
negativních dopadů výroby či poskytování služeb na životní prostředí. 

Významným dobrovolným nástrojem uplatňovaným v České republice je i environmentální značení 
a dále např. „Zelené úřadování“ nebo společenská odpovědnost (CSR). 

Ekoznačení je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně 
šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Na českém trhu se můžeme nejčastěji 
setkat s výrobky označenými značkami Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačka EU, ale také s ně-
meckou ekoznačkou Modrý Anděl nebo skandinávskou Severskou labutí. Na území hl. m. Prahy jsou dr-
žiteli Ekoznačky např. Hotel Adria Praha, Hotel PLAZA, Vodafone Czech Republic, a.s. (služby poskytované 
ve Vodafone Centru Praha). 

Přispět k ochraně životního prostředí mohou svým environmentálně příznivým chováním úřady a další 
veřejné instituce tzv. Zeleným úřadováním, které zahrnuje systémová opatření zaměřená jak na provoz 
a chování, tak na oblast nakupování. Zelené nakupování je takový způsob nákupu (a zadávání veřejných 
zakázek), při kterém je brán ohled na dopad vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Mezi základ-
ní kritéria výběru patří například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická ná-
ročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně  
(viz www.zeleneuradovani.cz). 

Mezi konkrétní opatření, která mohou být na úřadech a organizacích města (např. školy, školky, nemocni-
ce, apod.) uplatňována, patří např.: 

 ■ nakupovat pouze to, co opravdu potřebujeme, kupovat výrobky na více použití 
 ■  používat výrobky, které jsou biologicky rozložitelné nebo recyklovatelné – recyklace tonerů 

do tiskáren a kopírek, třídění odpadů 
 ■  minimalizovat obalový materiál, a tím i množství odpadů – nakupovat větší balení, upřednost-

ňovat vratné obaly a koncentrované prací a čisticí prostředky
 ■ vybírat výrobky s co nejnižším obsahem látek poškozujících životní prostředí a lidské zdraví 
 ■  nakupovat místní produkty, čímž se zvyšuje prosperita regionu, ale i snižuje nutnost dálkové 

dopravy 
 ■  upřednostňovat výrobky šetřící zdroje a energie – nákup nízkoenergetických elektrických spo-

třebičů, využívání obnovitelných zdrojů energie 
 ■  preferovat produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje – pro-

dukty ekologického zemědělství, požadovat certifikaci ISO u dodavatelů apod. 

Do popředí se stále více dostává také CSR (Corporate Social Responsibility) neboli společenská odpověd-
nost. Společensky odpovědné organizace se chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnější-
ho prostředí, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému 
zlepšování stavu společnosti v rámci, i nad rámec svého působení. Návod v oblasti zavádění společenské 
odpovědnosti poskytuje organizacím norma ISO 26000, jejíž finální verze byla schválena k publikování 
v říjnu 2010. 
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E7 MEZINÁRODNÍ sPOLUPRÁCE

E7.1 SOUHRNNÉ INFORMACE

Praha dlouhodobě usiluje o posilování svého významného postavení na evropské i světové scéně a o pro-
hloubení mezinárodní spolupráce. Rozvíjí aktivní vztahy s partnerskými městy, zapojuje se do činnosti 
mezinárodních organizací a asociací samospráv, podílí se na výměně zkušeností a realizaci mezinárodních 
projektů, usiluje o prestižní ocenění a realizuje řadu dalších aktivit. Jednou z oblastí mezinárodní spolu-
práce je i problematika životního prostředí,  která se uskutečňuje jak na úrovni politické (např. prostřed-
nictvím účasti představitelů hl. m. Prahy ve Výboru regionů), tak na úrovni administrativy a odborných 
organizací města.

Činnost v asociacích

V problematice životního prostředí je významnou platformou pro výměnu zkušeností organizace EU-
ROCITIES a její Fórum pro životní prostředí (EUROCITIES Environment Forum). Tato organizace 
sdružuje celkem 140 velkých evropských měst ve 36 zemích. Praha je členem od roku 1993 (více na  
www.eurocities.org). Do práce v EUROCITIES Environment Forum se aktivně zapojuje v současné době 
95 měst. Jejich aktivity se soustřeďují na ovlivňování procesu tvorby legislativy a politik EU, spolupráci 
a výměnu zkušeností v oblasti ochrany prostředí a udržitelného rozvoje měst, tvorbu a realizaci koncepcí, 
využití indikátorů a poměřování, přípravu a realizaci společných projektů, zajištění spolupráce různých 
zainteresovaných stran aj. Specifické aktivity jsou zaměřeny na ochranu klimatu a adaptaci na jeho změny, 
úlohu měst v realizaci Strategie udržitelného rozvoje EU a implementaci 6. Akčního programu EU pro ži-
votní prostředí. Spolupráce hl. m. Prahy je zajišťována Odborem ochrany prostředí MHMP. V rámci činnosti 
organizace se Praha v současné době podílí na aktivitách pracovní skupiny „Budget Review Task Force“, 
která byla sestavena na období 2011–2013 za účelem ovlivňování rozhodovacích procesů na úrovni EU 
při přípravách víceletého finančního rámce pro léta 2014 – 2020. V prosinci 2010 se Praha připojila k De-
klaraci Eurocities o klimatických změnách.

Pozn. k 5/2012: V červnu 2012 se uskuteční v Praze setkání Fóra pro životní prostředí EUROCITIES (EURO-
CITIES Environment Forum meeeting).

Mezinárodní srovnání, příklady dobré praxe, ocenění

V letech 2006 a 2007 se Praha zúčastnila mezinárodního projektu „Urban Ecosystem Europe“ s účastí 25 
(v roce 2006), resp. 32 (v roce 2007) velkých evropských měst. Výstupem byly publikace porovnávající ži-
votní prostředí a politiku životního prostředí prostřednictvím sady indikátorů. Další navazující etapa srov-
návacího projektu byla zahájena v roce 2010 v rámci iniciativy INFORMED CITIES, resp. projektu PRIMUS 
– Policies and Research for an Integrated Management of Sustainability. Projekt podpořený Evropskou 
komisí v 7. rámcovém programu (7th FP) koordinuje mezinárodní asociace samospráv ICLEI. Praha na pro-
jektu spolupracovala formou aktualizace hodnot sledovaných indikátorů.

V oblasti informatiky o životním prostředí si Praha vytváří podmínky pro mezinárodní spolupráci již řadu 
let. V roce 1992 byla vydána první ročenka i v anglické verzi. V následujících letech byly navazovány kon-
takty, byla zahájena systematická distribuce výstupů ze systému IOŽIP zahraničním partnerům města 
a systém byl prezentován na mezinárodní scéně. Dostalo se mu významného uznání a byl publikován 
mezi „vzorovými příklady“ (Good/Best Practices) při různých příležitostech (publikace ENWAP a CAPE vy-
dané v rámci aktivit Evropské komise, DG Information Society, databáze HABITAT Best Practices Hub aj.). 
Server ENVIS získal v červnu 2003 3. místo v mezinárodní soutěži webových stránek o životním prostředí 
(UNEP/GRID). 

Další aktivity

V uplynulých letech se v Praze uskutečnila řada mezinárodních konferencí a seminářů k tématům ži-
votního prostředí a udržitelného rozvoje, kterých se účastnili zástupci města. Např. jednání Eurocities 
Environment Committee (X/2003), konference Sustainable Urban Management - From Policy to Practice 
(VII/2004), organizovaná Evropskou komisí (DG Research) ve spolupráci s magistrátem, dále konference 
k hlukové problematice INTERNOISE (VIII/2004) aj. V březnu 2009 se v Praze konala konference Towards 



E7 mEZináRoDní sPolUPRáCE E7

PRaha – Životní prostředí 2010 299

eEnvironment jako akce v rámci předsednictví ČR v EU.  Příkladem zapojení se do mezinárodní spolupráce 
v oblasti energetiky byla účast Prahy v kampani Udržitelná energie Evropa (Sustainable Energy Europe 
Campaign, www.sustenergy.org). V rámci kampaně byly do databáze partnerských projektů zařazeny pří-
klady dobré praxe realizované v Praze (podrobněji viz kapitola D2 Energetika). V roce 2010 byly také mo-
nitorovány iniciativy jako Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors), Smart Cities, stejně jako aktivity 
EUROCITIES Deklarace ke klimatickým změnám (Declaration on Climate Change) a Zelená digitální charta 
(Green Digital Charter).

Projekty

Jedním z prvních mezinárodních projektů v oblasti životního prostředí a práce s informacemi, do něhož se 
Praha zapojila (r.1999), byl projekt CEROI (Cities Environment Reports on the Internet, www.ceroi.net, resp. 
http://ceroi.net, program UNEP, koordinace GRID – Arendal). Praha společně s dalšími městy zpracovala 
pilotní prezentaci podle stanovené metodiky. V dalších letech (2000–2002) se Praha účastnila projektů EU 
v oblasti informatiky o životním prostředí – INTERACT (Interactive Services and Management Support for 
Environment Impact Assessment and Permitting Procedures) a HEAVEN (Healthier Environment through 
Abatement of Vehicle Emission and Noise, http://heaven.rec.org). V posledních několika letech se Praha 
zapojila spoluprací s jinými městy EU i do příprav dalších projektů v tématických oblastech informatika, 
životní prostředí, územní plánování, doprava aj. (např. Air For Europe, CITEAIR, INTELCITY, INSPIRE, SURE, 
BOOCLA). Projekty byly představeny podrobněji v minulých ročenkách. Novějšími projekty jsou např.  
CITEAIR II, PASODOBLE, TRANSPHORM a HENVINET., představené podobně v následující části.

E7.2 VYBRANÉ PROJEKTY

Projekt CITEAIR II v roce 2010

Projekt CITEAIR II (2008 – 2011), Společná informace o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech 
(Common Information to  European Air II), byl schválen v rámci programu meziregionální spolupráce 
INTERREG VI C jako pokračování úspěšného projektu CITEAIR.

Účast na projektu CITEAIR byla schválena Usnesením Rady hlavního města Prahy k návrhu účasti hlavního 
města Prahy na pokračování projektu EU HEAVEN číslo 1431 ze dne 30. 9. 2003.

V rámci projektu CITEAIR byl navržen a otestován první společný evropský indikátor kvality ovzduší CAQI 
CITEAIR. Tento index CITEAIR a index kvality ovzduší, který používá Český hydrometeorologický ústav pro 
označení kvality ovzduší na území ČR, byl aplikován na souvislé řady pozorování kvality ovzduší v Paří-
ži, Praze a Rotterdamu. Výsledkem porovnání obou indikátorů bylo dokázáno, že první společný indiká-
tor kvality ovzduší, který byl vyvinut v rámci projektu CITEAIR, lze úspěšně použít pro porovnání kvality 
ovzduší on-line i off-line v dalších evropských městech a regionech. 

Hlavním záměrem pokračování projektu CITEAIR II v letech 2008-2011 je dále prohlubovat spolupráci 
evropských měst a regionů při zavádění evropské legislativy v oblasti kvality ovzduší a účinných opatření 
na zlepšení stavu ovzduší v evropských městech a regionech. V projektu CITEAIR II je výměna zkušeností 
zaměřena na účinná opatření ke snížení nepříznivých environmentálních situací a klimatických změn 
a opatření pro konkrétní trvale udržitelnou mobilitu a perspektivu rozvoje evropských měst a regionů.

Partnerská města Paříž, Praha, Rotterdam, Řím, Sevilla, Burgas a Maribor spolupracují na vyhodnocování 
vlivů dopravy na kvalitu ovzduší a na společné metodice informování odborníků a veřejnosti o situaci 
v oblasti mobility a kvality ovzduší. Na projektu spolupracují odborné instituce INERIS Francie a ČHMÚ 
Praha a EGMASA – Andalusian Environment Agency. 

Projekt CITEAIR II pokračuje v prezentaci on-line údajů o kvalitě ovzduší v evropských městech a regionech 
na webové stránce, kde je kvalita ovzduší vyznačena pomocí společného evropského indexu kvalita CAQI 
a další informace o stavu a opatření pro zlepšení kvality ovzduší v jednotlivých městech. V současnosti je 
na společné webové stránce připojeno 96 evropských měst a další jsou ve stadiu příprav a jednání. 

V rámci projektu CITEAIR II budou do indexu CAQI implementovány požadavky nové evropské směrnice 
EU CAFE (2008/50/EC) na limity pro prašný aerosol PM

2,5
. Praha a některá další města otestují zavádění 

indexů pro předpověď kvality ovzduší. 
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Projekt CITEAIR II je zaměřen a 4 tématické oblasti: 

	 ■  Výměna zkušeností: vyhledávání a identifikace správných postupů při implementaci nejlepších 
pilotních programů v oblasti zlepšování kvality ovzduší a mobility ve městech. Součástí projektu 
jsou workshopy pro experty, které ulehčí výměnu informací a zkušeností v oblasti kvality ovzdu-
ší a hluku, mobility a územního rozvoje. 

	 ■  Indikátor mobility: vypracování harmonizovaného indikátoru mobility pro evropské konglome-
race, který bude vyjadřovat stav mobility v jednotlivých městech a její vliv na kvalitu ovzduší 
a hluk. V současnosti v této oblasti nejsou žádné společné studie. Ve spolupráci s dalšími vý-
zkumnými ústavy se vývoj společného indikátoru mobility zaměří na vyhledávání a harmoniza-
ci postupů, zavedených v dalších světových městech, aby bylo dosaženo porovnatelnosti dat 
z měst a regionů EU.

	 ■  Inventarizace emisí: vypracování směrnic pro společnou inventarizaci škodlivých látek a skle-
níkových plynů v rámci jednotlivých měst, nebo regionů. Integrovaná inventarizace znečiště-
ní ovzduší a skleníkových plynů umožní přípravu a implementaci společných akčních plánů 
na snížení znečištění ovzduší a na zmírnění dopadů klimatických změn.

	 ■  Předpověď kvality ovzduší ve městech: Příručka pro zavedení předpovědi kvality ovzduší 
ve městech bude reflektovat 3 úrovně komplexity pro předpovědi kvality ovzduší, ne všechna 
města mají k dispozici všechny údaje potřebné pro výpočet předpovědi ovzduší pomocí kom-
plexního modelu. Porovnání výsledků modelování předpovědi pro různá města umožní výběr 
vhodného řešení na příslušné úrovni komplexity. 

V roce 2010 pokračovaly validace vstupních údajů pro index mobility a index předpovědi kvality ovzduší. 
Konsorcium projektu CITEAIR II prezentuje společné připomínky na požadavky nové evropské legislativy 
pro ochranu ovzduší a měst na společné webové stránce a umožňuje výměnu zkušeností při zavádění 
a provozování opatření na zlepšení kvality ovzduší, mobility a zmírnění dopadů klimatických změn. 

Projekt PasODObLE

Promote air quality services integrating observations development of basic localised informati-
on for Europe (Zavedení lokalizované informace o kvalitě ovzduší pomocí integrace pozorování 
a modelování); financován ze 7. rámcového programu Stimulating the development of downstream 
GMES services. 

Na 7. rámcovém programu EU pro vědu a výzkum byla navržena další spolupráce výzkumného ústavu 
VITO a ÚRM Praha v pokračování projektu PROMOTE pod názvem PASODOBLE.  Dalším řešeným úkolem 
bude vyhodnocení spolehlivosti výsledků modelování kvality ovzduší v Praze v rámci navrženého pokra-
čování projektu PROMOTE pod názvem TRANSPHORM. 

ÚRM se projektu PASODOBLE účastní jako pozorovatel a poskytovatel zpětné vazby na modelování kvali-
ty ovzduší ve spolupráci s výzkumnou organizací VITO, Belgie. Předpokládá se pouze vyhodnocení před-
ložených výsledků projektu, vypracování posudku k předloženým průběžným správám a účast na výroč-
ních zasedáních projektu. 

Přínos pro Prahu: Projekt PASODOBLE umožní předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odbor-
nou komunitou a vytvoření podprogramů pro propojení dálkových přenosů znečištění v modelu kvality 
ovzduší v Praze, které umožní lépe specifikovat zdroje znečištění ovzduší a zlepšit výsledky modelu kvality 
ovzduší v Praze.  

Doba trvání projektu: květen 2010 - duben 2013
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Projekt TRANSPHORM (www.transphorm.eu) 

Transport related Air Pollution and Health Impacts - Integrated Methodologies for Assessing Par-
ticulate Matter (Integrovaná metodika pro posouzení znečištění ovzduší  emisemi prašného ae-
rosolu z dopravy a jeho vlivu na lidské zdraví) 

Projekt byl schválen v 7. Rámcovém programu pro vědu a výzkum RDT v roce 2009. Cílem projektu je 
vytvoření integrované metodiky na vyhodnocení nepříznivých účinků prašného aerosolu vznikajícího 
z dopravy ve městech na lidské zdraví a vyhodnocení účinnosti vhodných nápravních opatření na zlepše-
ní kvality ovzduší. Partnery projektu jsou význačná univerzitní a výzkumná pracoviště v Evropě. Hlavním 
koordinátorem projektu je University of Hertfordshire (Velká Británie). 

Přínosy pro Prahu: Projekt TRANSPHORM umožní předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a od-
bornou komunitou a vytvoření kvalitnějšího modelu pro posouzení kvality ovzduší v Praze. Ve spolupráci 
s Výzkumným ústavem pro kvalitu ovzduší NILU Norsko a ČHMÚ Praha budou vypracovány metodiky 
na stanovení příspěvků prašného aerosolu PM, (které překračují limitní hodnoty na většině území Prahy), 
ke zhoršené kvalitě ovzduší v Praze. Projekt je zaměřen na identifikování zdrojů znečištění PM z dopravy 
a na vyhodnocení účinků škodlivých koncentrací na zdraví obyvatel. Účast na projektu  URM umožní vy-
hodnotit potenciální urbanistická řešení a posouzení dalších investičních záměrů. 

Doba trvání projektu: leden 2010 – prosinec 2014

Projekt HENVINET v rámci 6th RTD EU (2007 -2010)

Projekt HENVINET byl zaměřen na vyhodnocení vlivu znečištěného životního prostředí na lidské zdraví, 
vyhodnocování rizik a přijetí nápravných opatření. Projekt je orientován na vytvoření spolupráce mezi 
odborníky z epidemiologie a toxikologie a s pracovníky státní, regionální a místní samosprávy.

Dokumenty o vlivu ovzduší na respirační onemocnění, zejména dětí v urbanizovaném prostředí s vyso-
kým podílem exhalací z dopravy, alergie, rakoviny, neurodegeneratívní nemoci a endokrinologické poru-
chy jsou uveřejněny na portálu http://henvinet.nilu.no/ 

Pro vyhodnocení rizik znečištěného prostředí na zdraví byly shromážděny údaje o DSS – Decision Supp-
ort Tool, nástroje pro podporu rozhodování, které jsou určeny pro vyhodnocení strategie na zlepšování 
kvality prostředí a vyhodnocení účinku na zasaženou populaci. Projekt se zaměřil na zlepšení komunikace 
mezi vědci a politiky, na vytváření společné terminologie, výměnu dosavadních zkušeností mezi jednot-
livými projekty a pracovníky z oblasti životního prostředí. V rámci projektu byl vypracován portálna vý-
měnu zkušeností a pro lepší informovanost obou stran. Na tomto portálu http://henvinet.nilu.no/ jsou 
vytvořeny další diskusní skupiny, informace o konferencích a workshopech v dané oblasti apod. 

URM se v r. 2010 účastnil závěrečné konference projektu v Bruselu, kde byly prezentovány výsledky pro-
jektu HENVINET z hlediska posuzování vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví a závěry a doporučení 
odborných komisí a pracovních skupin na další vědecký výzkum jednotlivých částí znečištěného ovzduší 
na lidské zdraví, jako frakce PM

10
 a PM

2,5
. 
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Obr. E7.2.1  Ukázka prezentace informací o kvalitě ovzduší v evropských městech  
(www.airqualitynow.eu).

Zdroj: MHMP, ÚRM 

Zdroj: MHMP, ÚRM 
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E8 INFORMaČNÍ sYsTÉMY

Práce s informacemi a jejich poskytování je jedním z důležitých nástrojů ochrany prostředí a to v několika úrov-
ních. Odborníci a vedení města využívají informace při zpracování kvalifikovaných podkladů pro hodnocení 
stavu a vývoje životního prostředí, rozhodování o území a investičních akcích, posuzování dopadů na prostředí 
apod. Úřady provozují informační systémy k agendám a evidencím, jimiž jsou ze zákona pověřeny. Informování 
veřejnosti je pak v zájmu politiky otevřenosti a vstřícnosti, lepší orientaci v úředních postupech při řešení život-
ních situací, stejně jako v zájmu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Problematika životního prostředí je velmi rozsáhlá a zpracováním potřebných informací se zabývá velké množ-
ství úřadů, institucí, odborných i nevládních organizací. Ilustrativním příkladem je i tato ročenka a množství 
zdrojů dat využitých pro její zpracování. Přestože i v dnešní době internetu nelze podceňovat klasické způso-
by zpracování a prezentace informací (tištěné, odborné semináře, video apod.), je pochopitelné úsilí o využití 
webových stránek či dalších elektronických komunikačních nástrojů, za jejichž výstupy stojí mnohdy rozsáhlé 
informační systémy. V následujícím textu je stručná informace o vybraných informačních systémech realizova-
ných hl. m. Prahou v oblasti životního prostředí a péče o území.

E8.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PRAZE (IOŽIP)

Hlavní město Praha má dlouholetou tradici v oblasti soustřeďování, zpracování a poskytování informací o život-
ním prostředí. Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) soustřeďuje a zpracovává údaje o vybra-
ných složkách životního prostředí. Cílem systému IOŽIP je:
 ■  shromažďování a zpracování dat o stavu jednotlivých faktorů ŽP v Praze pořizovaných různými orga-

nizacemi;
 ■ hodnocení rozsahu dostupných dat a iniciace pořizování údajů, pro něž neexistují jiné zdroje;
 ■ poskytování informací orgánům městské správy, odborníkům a veřejnosti.

Počátky tvorby Informačního systému o životním prostředí v Praze spadají do poloviny 80. let, kdy byl vyvíjen 
jako jeden z tématických okruhů Městského informačního systému. Z té doby pochází zavedená zkratka IOŽIP, 
počátky systematického sledování vybraných složek životního prostředí a přejímání údajů, které tvoří základ 
datového fondu systému.

Za dobu svého trvání systém prošel některými organizačními a technologickými změnami. Od roku 2008 se 
na jeho zajištění společně podílejí Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor informatiky MHMP a Odbor ochrany pro-
středí MHMP. 

Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) je řešen na základě schématu zahrnujícího aktivity na za-
jištění a zpracování vstupních dat a tvorbu a poskytování výstupů. Hlavními informačními výstupy vytvářenými 
v rámci systému IOŽIP byly v roce 2010 tato ročenka, dále CD/DVD a sada různých webových aplikací (ENVIS, 
PREMIS, Atlas ŽP aj.).

Nová koncepce IOŽIP (2009) a její realizace v roce 2010

V roce 2009 byla zpracována nová koncepce dalšího rozvoje systému. Důvody byly následující: rozvoj infor-
mačního obsahu, potřeba vyhovět potřebám různých cílových skupin uživatelů, zlepšit přehlednost a dostup-
nost informací integrací dílčích výstupů, reagovat na vývoj technologií, zohlednit nové trendy v oblasti zpraco-
vání a prezentace celoměstsky významných dat (centrální datová základna, mapové služby, Portál hl. m. Prahy).
Podrobné informace ke koncepci byly prezentovány v ročence Praha ŽP 2009.

V následujícím roce (2010) probíhal dílčí rozvoj existujících částí informačního systému v souladu s přijatou 
koncepcí, zásadní nové články systému (např. Portál ŽP) nebyly s ohledem na rozpočtová omezení realizovány.

Pozn. k 5/2012: V roce 2011 byl připraven Podrobný návrh obsahu a struktury Portálu životního prostředí 
hl. m. Prahy sloužící jako podklad pro vlastní realizaci. K datu vydání této ročenky nebyla zatím realizace Portálu 
ŽP zahájena.
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hlavní informační výstupy systému IOŽIP, rekapitulace

 ■  Nejznámějším publikačním výstupem ze systému se stala tato ročenka Praha životní prostředí 
vydávaná tiskem pravidelně od roku 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě (zve-
řejněno na webových stránkách a na CD/DVD). V roce 2000 byla rozšířena struktura ročenky 
a rozsah zpracovávaných informací s respektováním schématu vliv-stav-odezva. Pro zpracování 
publikace za rok 2008 byly na základě nové koncepce systému IOŽIP přijaty další dílčí úpravy 
členění informací a byla doplněna nová témata (i pro zpracování této ročenky 2009). Spolu 
s ročenkou je vytvářen propagační leták (miniročenka). Od roku 2008 je detailní ročenka zpraco-
vávána pouze v elektronické verzi (PDF) v češtině. Tiskem je vydávána zestručněná dvojjazyčná 
verze a přílohou tištěné ročenky je CD s celou sadou informačních výstupů (detailní CZ, stručná 
CZ + EN, leták CZ + EN).

 ■   Od roku 1997 bylo vydáno sedm CD/DVD Praha životní prostředí, které v každém vydání obsa-
hují poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), 
případně další specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany příro-
dy (Vegetační mapa, Ptáci, Motýli, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, Datové a informační 
zdroje (ÚEP) aj. DVD Praha životní prostředí 7 bylo vydáno v roce 2008.

 ■  Rozvoj systému je veden snahou o přizpůsobení prudkému vývoji informačních technologií 
včetně GIS a Internetu. Na webových stránkách města byla již v 90. letech minulého století pre-
zentována sada ročenek, později byly vytvořeny tematické informační výstupy na internetu.

 ■  Od roku 2002 je v provozu internetový server ENVIS – Informační servis o životním prostředí 
v Praze http://envis.praha-mesto.cz, který integruje do té doby odděleně řešené aplikace pro 
poskytování informací o životním prostředí v Praze (faktografie z ročenek, informace z odbo-
rů MHMP, mapy, databáze, monitoring ovzduší, aktuality, odkazy aj.). V roce 2009 a 2010 byla 

Obr. E8.1.1: Základní schéma navrhovaného pojetí systému IOŽIP (podle koncepce z roku 2009)

Zdroj: MHMP, ÚRM 
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v rámci stránek ENVIS připravena řada tematických dílčích stránek, např. Po Praze podél potoků, 
Pražské studánky, Pražská příroda známá, neznámá aj., věnovaných pražské přírodě a jejímu re-
kreačnímu využití.

 ■  Dalším výstupem na internetu je Atlas životního prostředí v Praze (www.premis.cz/atlaszp  
nebo www.wmap.cz/atlaszp), obsahující množství map s připojenými údaji z databází, zpraco-
vaný jako interaktivní aplikace GIS. Atlas ŽP byl zveřejněn na webu již v roce 1999 a záhy získal 
uznání odborné veřejnosti. Od roku 2010 probíhá postupná příprava Mapového portálu ŽP 
coby nástupce Atlasu ŽP. 

   Pozn. k 5/2012: zprovoznění Mapového portálu ŽP pro veřejnost se předpokládá v průběhu 
roku 2012.

 ■  Systém IOŽIP je dnes pojímán jako širší soubor aktivit navazující na další projekty v oblasti in-
formatiky o životním prostředí. V rámci specifického projektu vznikly webové stránky PREMIS 
– Pražský ekologický monitorovací a informační systém (www.premis.cz), které od konce 90. 
let poskytují operativní údaje o kvalitě ovzduší, hydrologických poměrech a meteorologických 
podmínkách i další informace (upozornění, výstrahy), převážně ve vazbě na systémy ČHMÚ.

   Pozn. k 4/2012: v průběhu roku 2012 se předpokládá zahájení integrace systému PREMIS do no-
vého Portálu ŽP.

 ■  Systém IOŽIP se neobejde ani bez výstupů dalších specifických projektů zaměřených na mode-
lování složek ŽP (ovzduší, hluk) a inventarizaci potřebných vstupních údajů. Například hodnoce-
ní kvality ovzduší s využitím modelových výpočtů (ATEM), aktualizace a správa údajů o zdrojích 
znečišťování ovzduší (REZZO), zpracování výpočtové Hlukové mapy apod. Mezi těmito projekty 
jsou datové i technologické vazby, výstupy jsou pak prezentovány v ročence i v Atlasu životního 
prostředí.

 ■  Další faktografické informace přinášejí webové stránky vytvořené v rámci projektu ENVIS4 – 
Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy (http://envis4.praha.eu). 
Projekt ENVIS4 byl realizován v roce 2008 odborem informatiky MHMP s využitím dotace ze 
strukturálních fondů EU v rámci programu JPD2 (Jednotný programový dokument pro Cíl 2). 
Projekt se zabýval informacemi o čtyřech složkách prostředí: Ovzduší, Hluk, Krajina a Zeleň, a to 
v dosud chybějícím územním detailu. Informace jsou zpracovány s ohledem na podmínky pro-
gramu JPD2 pouze pro třetinu území hl. m. Prahy (24 MČ, převážně severovýchodní část). Byly 
využity nástroje modelování (ovzduší, hluk), průzkumy v terénu i data z evidencí MHMP. Projekt 
umožnil zpracovat výstupy zaměřené pouze na území jednotlivých městských částí, které pak 
mohou být zařazeny na webové stránky těchto MČ. Pilotně bylo toto řešení realizováno pro  
MČ Praha 12. Návazně probíhá každoroční periodická aktualizace systému.

Obr. E8.1.2: Ukázky webových stránek IOŽIP a souvisejících projektů 

Zdroj: OOP MHMP

ENVIS – Informační servis o životním prostředí v Praze 
http://envis.praha-mesto.cz  

PREMIS – Pražský ekologický monitorovací a informační systém 
http://www.premis.cz
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Zdroj: OOP MHMP

Zdroj: OOP MHMP

Obr. E8.1.3: Ukázky publikačních výstupů IOŽIP

Zdroj: OOP MHMP

ENVIS4 – Informační servis o ŽP ve vybraných MČ hl. m. Prahy 
http://envis4.praha.eu

ENVIS - Pražské studánky 
http://envis.praha-mesto.cz/studanky

Atlas ŽP – Atlas Životního prostředí v Praze  
http://www.premis.cz/atlaszp

ENVIS - Pražská příroda známá, neznámá 
http://envis.praha-mesto.cz/znama-neznama
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Zdroj: ÚRM

E8.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ISU)

Problematika životního prostředí souvisí s územím, proto je stručně představen i Informační systém 
o území (ISU), který realizuje a spravuje Útvar rozvoje hl. m. Prahy (www.urm.cz). ISU je průběžně vytvá-
řený systém dat, aplikací a služeb určených pro správu, sdílení a publikování dat a informací popisujících 
jednotlivé složky území hl. m. Prahy. ISU se tedy zabývá i problematikou životního prostředí.

Informační systém o území není z technologického hlediska jednotný aplikační systém, ale je tvořen 
řadou dílčích systémů, mezi nimiž jsou úzké obsahové, datové a technologické vazby. Součásti ISU tvoří: 

1. Data, 2. Systémy pro správu a zpracování dat a informací, 3. Aplikace pro sdílení a prezentaci dat a in-
formací.

Data a datové úložiště – Jádrem informačního systému je soubor dat o území. Data sloužící k popisu jevů 
v území jsou pořizována přímo činností ÚRM nebo získávána z externích zdrojů. Základními požadavky 
na data jsou aktuálnost, obsahová úplnost, technická jakost a garance původu. Data jsou využívána např. 
pro aktualizaci Digitální mapy Prahy, Územně analytických podkladů, Územního plánu hl. m. Prahy a slou-
ží zároveň jako podklad pro rozhodování v území, investiční přípravu a další aktivity.

Systémy pro správu a zpracování dat a informací – Aplikace a systémy zajišťující vytváření a aktualizaci dat 
a provoz datového úložiště jsou vytvářeny s využitím robustních systémů pro práci s geografickými daty 
a databázových systémů. Pro správu a zpracování geodat jsou využívány pokročilé technologie GIS a CAD 
a vyspělé databázové systémy pro správu geodat.

Aplikace pro sdílení a prezentaci dat a informací – Prezentace dat a informací a jejich sdílení pro potře-
by veřejnosti, veřejné správy a partnerských subjektů je základní úlohou ISU. Obecně jsou poskytovány 
dva druhy služeb: publikace on-line mapových prezentací a informačních výstupů, vytvářených analýzou 
zdrojových dat a služby zajišťující poskytování nebo přístup k vlastním zdrojovým geodatům ISU.

Data a nástroje ISU jsou využívány mj. při tvorbě Územně analytických podkladů hl. m. Prahy a dalších 
dokumentů v oblasti územního a strategického plánování, dále pro vytváření specifických informačních 
výstupů (mapových služeb).

Podrobné informace o geografických datech, službách a aplikacích hl. m. Prahy jsou k dispozici na Geo-
portálu hl. m. Prahy http://geoportal.praha.eu .


