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E.1 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 předpisů

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

18/1997 Sb.
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Složkové právní předpisy

Ochrana přírody a krajiny

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ochrana rostlinstva a živočišstva

246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 

449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

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 předpisů 

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 předpisů 

326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Odpady

185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Nakládání s chemickými látkami

356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Ochrana ovzduší

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů *

Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

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), ve znění pozdějších předpisů 

Ochrana vod

254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kana-
lizacích), 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 (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
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Integrovaná prevence znečišťování

76/2002 Sb.
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých 
zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

Pozn.: * Přijetím nového zákona o ochraně ovzduší (účinnost od 1. 9. 2012) byl zrušen dosavadní předpis č. 86/2002 Sb.

Zdroj: OZP MHMP

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 Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnic-
ké 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 - Cho-
lupice, 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 
podmínek

18/2009 Sb. HMP o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov

19/2009 Sb. HMP o zřízení přírodního parku Smetanka

16/2010 Sb. HMP
kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglo-
merace Hlavní město Praha pro období let 2010-2012

Pozn.: Stav k 31. 12. 2012.

Zdroj: OZP MHMP
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E.2 STRATEGIE A KONCEPCE

E2.1 PŘEHLED KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOU-
VISEJÍCÍ OBLASTI
V průběhu roku 2012 pokračovaly práce na přípravě dalších významných koncepčních dokumentů města a akč-
ních plánů souvisejících s ochranou životního prostředí. Následující přehled zachycuje stav přípravy a projed-
nání těchto dokumentů k prosinci 2012. 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 životní-
ho prostředí a udržitelného rozvoje věnována významná pozornost. Podrobnější informace k dokumentům jsou 
uvedeny v následujících podkapitolách.

Dokumenty projednané a přijaté orgány města v roce 2012

 • Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 (dokument schválený Ra-
dou HMP 7. února 2012, viz usnesení Rady HMP č. 142 ze dne 7. února 2012).

 • Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (jako původce odpadů - obce), (dokument schválený Radou HMP 
18. 12. 2012, viz usnesení Rady HMP č. 2274 ze dne 18. 12. 2012). 

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 rok 2011

 • 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

 • Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze

 • Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008

 • Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl. m. Prahy)

 • Uzemni energetická koncepce hl. m. Prahy (UEK)

 • Akční plán k realizaci UEK v letech 2007-2010

 • Dlouhodobý záměr ochrany ovzduší v hl. m. Praze

 • Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlavni město 
Praha (aktualizace programu pro období 2010-2012)

 • 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 2011, aktualizace 2007

 • Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

 • Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy

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

 • Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. Prahy

 • Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy
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Dokumenty v oblasti strategického a územního plánování

 • Strategický plán hl. m. Prahy – aktualizace 2008

(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)

 • Uzemní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

(dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999)

 • Územně analytické podklady (UAP hl. m. Prahy)

(verze 2012 projednaná Zastupitelstvem hl. m. Prahy, viz usnesení ZHMP č. 20/43 ze dne 25. 10. 2012)

 • Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR hl. m. Prahy)

(návrh zadaní Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 11/52 ze dne 
29. 11. 2007; ZUR 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 schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy 
č. 10/77 dne 4. 11. 2011)

 • Koncept územního plánu hl. m. Prahy (UP hl. m. Prahy)

(zadání schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/43 ze dne 29. 5. 2008)

Pozn.: Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 26. 4. 2012 záměr na ukončení pořizování Územního plánu 
hl. m. Prahy (tzv. Konceptu 09) a následným usnesením schválilo záměr na pořízení Metropolitního územního 
plánu hl. m. Prahy. 

Podrobné informace o přípravě Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy i dalších uvedených dokumentů 
jsou zveřejňovány na stránkách Portálu územného plánování hl. m. Prahy (www.uppraha.cz) a stránkách Institu-
tu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy (IPR, dříve ÚRM, www.iprpraha.cz).

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

E2.2.1 DOKUMENTY PROJEDNANÉ A PŘIJATÉ ORGÁNY MĚSTA V ROCE 2011 A DOKU-
MENTY ROZPRACOVANÉ

Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013

Stav: Dokument schválený Radou HMP (viz usnesení Rady HMP č. 142 ze dne 7. února 2012).

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, 2009-2010 a 2011.

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 roky 2012-2013, které 
budou realizovaný ve spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají.

Byl zpracován v průběhu jara až podzimu 2011.

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

Kontakt, informace: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), oddělení sekre-
tariátu, krajský koordinátor EVVO v Praze, www stránky HMP k EVVO v Praze (ekovychova.praha-mesto.cz, část 
Koncepce EVVO v Praze).

Aktualizace popisu k: 12/2012

Pozn. k 3/2014: V roce 2013 byl zpracován Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2014-
2015, v 1. čtvrletí 2014 by měl být předložen k projednání Radou HMP.

http://www.uppraha.cz
http://www.iprpraha.cz
http://
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Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (jako původce odpadů - obce) 

Stav: dokument schválený Radou HMP (viz usnesení Rady HMP č. 2274 ze dne 18. 12. 2012).

Rámec zpracování: Tyto plány musí být zpracovány těmi původci, jejichž roční produkce je více než 10 t nebez-
pečného odpadu nebo více než 1.000 t ostatního odpadu. Zpracovat POH původce odpadů mají  původci odpadu 
povinnost do 1 roku od vyhlášení závazné části POH hl. m. Prahy obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy (den vy-
hlášení: 4. 11. 2005). Nový POH hl. m. Prahy jako původce odpadů nahrazuje původní POH hl. m. Prahy jako původce 
odpadů schválený usnesením Rady HMP č. 1600 ze dne 14. 11. 2006.

Zadavatel: Hl. m. Praha.

Zpracovatel:  RVP MHMP ve spolupráci s Ing. Pavlem Novákem.

Dokument k dispozici: v el. verzi na www stránkách HMP k ŽP a energetice (http://envis.praha-mesto.cz, rubrika 
Odpady, část Koncepční dokumenty: http://envis.praha-mesto.cz/odpady).

Kontakt, informace: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), oddělení odpadů; 
www stránky HMP k ŽP a energetice.

Aktualizace popisu k: 12/2012.

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 usneseni 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).

Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území Aglomerace hlavní město Praha (aktuali-
zace programu pro období 2010-2012)

Dokument schválený Radou HMP (viz usnesení Rady HMP č. 1854 ze dne 16. 11. 2010). Aktualizovaná verze programu navázala 
na původní program, který byl přijat Radou HMP v září 2006.
Pozn. k 11/2013: Dle nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bude nadále aktualizace programů snižování emisí a zlep-
šení kvality ovzduší zpracovávat Ministerstvo životního prostředí a vydávat formou opatření obecné povahy. V roce 2013 probíhá 
v gesci MŽP projekt „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“, v jehož rámci jsou zpracovávány aktualizace 
programů pro všechny zóny a aglomerace v rámci ČR.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizaci

Schválený dokument (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/16 ze dne 26. 5. 2005). Aktualizace dokumentu proběhla v 
roce 2007 a následně v roce 2011. Dokument Plán rozvoje vodovodů a kanalizací - Aktualizace 2011 byl schválen Radou HMP 
a následně Zastupitelstvem hl. m. Prahy (viz usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/71 ze dne 15.12.2011).
Informace: PVS, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

Generel odvodněni 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 řešeni plánovací, investiční a provozní politiky pro odvodnění hl. m. Pra-
hy. 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)

Zpracovaný a projednaný (s URM 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 ka-
nalizací 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., Žatecka 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město. 

http://envis.praha-mesto.cz
http://envis.praha-mesto.cz/odpady
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Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze

Dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 39/77 ze dne 17. června 2010.
Koncepce navazuje na Zásady péče o zeleň v hl. m. Praze z roku 1996. Na základě koncepce bude novelizována vyhláška hlav-
ního města Prahy o ochraně veřejné zeleně a budou stanoveny standardy péče o zeleň v rámci jednotlivých intenzitních tříd 
údržby s finančním vyhodnocením. 
Informace: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), oddělení péče o zeleň, webové stránky 
ENVIS (http://envis.praha-mesto.cz), část Příroda, krajina – Koncepční dokumenty.

Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy - krajský (POH hl. m. Prahy - krajský)

Návrh krajského 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, kte-
rou se vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy (viz usnesení č. 31/22 ze dne 20. 10. 2005).
Informace: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), oddělení odpadů, www stránky hl. m. Pra-
hy k ŽP a energetice (http://envis.praha-mesto.cz, rubrika Odpady: http://envis.praha-mesto.cz/odpady).

Uzemní energetická koncepce hl. m. Prahy (UEK)

Rada hl. m. Prahy schválila tuto koncepci svým usnesením č. 0248 ze dne 1. 3. 2005. Strategický dokument definující cíle a pri-
ority 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 11/2013: V roce 2013 proběhla příprava aktualizované ÚEK.

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 usneseni 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).

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. 2011). Sta-
novuje předpoklady, cíle a prostředky nutné k úspěšnému rozvoji pražské dopravní a rekreační cyklistiky pro období 2010-2020.
Informace: Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu; Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP, odd. rozvoje a organizace dopravy.

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 doku-
menty (Koncepce základního systému cyklistických tras na území hl. m. Prahy /1993/, Zásady dalšího rozvoje systému cyklis-
tických tras na území hl. m. Prahy po roce 2002 /2003/, Uzemní plán hl. m. Prahy, Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy /1996/). 
Hierarchizuje, 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.

Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy

Dokument byl odsouhlasen Radou HMP dne 31. 8. 2010 (viz usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1449 ze dne 31. 8. 2010).
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo uloženo vypracování generelu hlavních pěších tras na území hl. m. Prahy.
Pozn.: Práce na přípravě dokumentu Generel pěší dopravy hl. m. Prahy byly pozastaveny v roce 2011. Stávající výstupy byly vyu-
žity v rámci přípravy Metropolitního plánu i při dalších územně-plánovacích pracích a při připomínkování studií rozvoje území.
Informace: Oddělení rozvoje a organizace dopravy Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP, koordinátor řídicí skupiny pro 
pěší dopravu; Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR); dále webové stránky IPR (http://www.urm.cz), část Koncepce, studie 
a projekty EU – Generel pěší dopravy.

Zdroj: OZP MHMP

http://envis.praha-mesto.cz
http://envis.praha-mesto.cz
http://envis.praha-mesto.cz/odpady
Pozn.: Pr�ce na p��prav� dokumentu Generel p�� dopravy hl. m. Prahy byly pozastaveny v roce 2011. St�vaj�c� v�stupy byly vyu�ity v r�mci p��pravy Metropolitn�ho pl�nu i p�i dal��ch �zemn�-pl�novac�ch prac�ch a p�i p�ipom�nkov�n� studi� rozvoje �zem�.Informace: Odd�len� rozvoje a organizace dopravy Odboru rozvoje a financov�n� dopravy MHMP, koordin�tor ��dic� skupiny pro p�� dopravu; Institut pl�nov�n� a rozvoje hl. m. Prahy (IPR); d�le webov� str�nky IPR (http://www.urm.cz), ��st Koncepce, studie a projekty EU � Generel p�� dopravy.
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E3 EKONOMICKÉ NÁSTROJE
V ochraně životního prostředí jsou uplatňovány vedle jiných nástrojů (administrativně právní, koncepční, infor-
mační, dobrovolné) rovněž nástroje ekonomické. Může jít o daňové úpravy, sankce ve formě poplatků 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. Magistrátu hl. m. Prahy je zajišťo-
vána např. agenda poplatků za znečišťování ovzduší, jsou realizovány investiční i neinvestiční aktivity financo-
vané 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 prostředí 
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 dlouhodobého 
hmotného majetku (DHM) byl součástí jiných výkazů ČSÚ. Požadavek na zavedení zjišťování neinvestičních ná-
kladů 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 výkaz-
nické povinnosti pro podnikatelský a veřejný sektor a oba sektory jsou obesílány stejným výkazem ŽP 1-01. Ten-
to 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 aktivitám na 
ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části), jejichž hlavním účelem je zachyce-
ní, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících 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 ochranu ŽP, 
z prodeje vedlejších produktů, které vznikly při činnostech spojených s ochranou životního prostředí 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 biodiverzi-
ty 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.

Tab. E3.1.1 Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha (v tis. Kč běžné ceny)
2008 2009 2010 2011 2012

Celkem 3 336 715 5 334 578 5 232 645 4 235 093 4 076 064 

v tom 
- ochrana ovzduší a klimatu 
- nakládání s odpadními vodami
- nakládání s odpady 
- ostatní 

    
   532 313
    161 177
   930 315
1 712 910

    
   594 967
   344 662
   892 605
3 502 344 

 
   183 373
1 260 878
   829 595
2 958 799

 
   525 081
   661 892
  496 754
2 550 646

 
   482 231
   762620
  337 480
2 493 733

Zdroje financování [%] 
- vlastní zdroje a rozpočtové prostředky 
- granty a dotace z veřejných rozpočtů
- ostatní granty a dotace 
- úvěry, půjčky a finanční výpomoci 

 
73,1 
  6,6
16,3 
  4,0 

 
96,4
   i.d.
   i.d. 
  3,1 

 
92,7
  1,7
  2,1
  3,6

 
96,5
  0,2
  1,1
  2,2

 
97,3
  i.d.
  i.d.
  2,6

Pozn.: i.d. - individuální data, která nelze z důvodu ochrany dat zveřejnit.

Zdroj: ČSÚ
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Tab.E3.1.2 Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice (v tis. Kč běžné ceny)
2008 2009 2010 2011 2012

Česká republika   20 327 243 23 491 144 22 646 763 24 814 074 25 617 059

Hl. m. Praha 1 710 733 1 704 359 2 724 773 1 977 973 4 076 064

Středočeský 3 409 826 2 477 494 2 823 360 2 501 839 2 790 495

Jihočeský    899 826 1 907 378 1 533 161 1 481 900 1 016 905

Plzeňský 1 884 796 3 114 741 1 140 389 1 530 492 1 138 106

Karlovarský    624 865    348 527    427 762    684 349    546 949

Ústecký 1 539 392 1 517 016 2 135 577 2 493 423 1 647 811

Liberecký    979 935 1 676 914    918 018 1 509 410    989 676

Královéhradecký 1 325 938 1 048 385    768 413 1 085 587 2 041 856

Pardubický    836 830 1 083 595 1 155 049 1 178 753 1 632 238

Vysočina    854 310    593 913    777 614 1 289 173 1 092 046

Jihomoravský 2 390 595 3 289 206 3 122 824 1 871 955 2 857 120

Olomoucký    707 414    642 938    879 972 909 154 1 507 191

Zlínský    756 013 1 388 101 1 391 614 1 301 027 1 032 272

Moravskoslezský 2 406 770 2 698 577 2 848 237 4 999 039 3 248 330

Zdroj: ČSÚ

Tab. E3.1.3 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha (v tis. Kč běžné ceny)
2008 2009 2010 2011 2012

Celkem 11 333 401 9 523 777 10 251 350 10 901 629 13 662 163

v tom
- ochrana ovzduší a klimatu
- nakládání s odpadními vodami
- nakládání s odpady 
- ostatní

  628 895
  924 807
8 985 411
  794 288

   717 305
   569 466
7 188 126
1 048 880

   923 794
   781 007
7 650 201
  896 348

825 037
885 447

7 826 299
1 364 846

      814 083
      973 275
10 715 120
    1 159 685

Zdroj: ČSÚ

Tab. E3.1.4 Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha  
(v tis. Kč běžné ceny)

2008 2009 2010 2011 2012

Celkem 9 004 735 8 476 999 10 633 640 12 476 426 13 432 275

v tom
- ochrana ovzduší a klimatu
- nakládání s odpadními vodami
- nakládání s odpady 
- ostatní

    68 966
   544 142
7 833 931
   557 696

     14 210
   634 083
7 294 329
   534 377

     14 955
    518 942
9 620 205
    479 538

      15 959
    708 586
10 791 121
     960 760

       21 901
     714 644
12 129 097
     566 633

Zdroj: ČSÚ
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Obr. E3.1.1 Výdaje na ochranu životního prostředí v hl. m. Praze, 2007 -2012

Obr. E3.1.2 Investice na ochranu životního prostředí podle krajů, 2012
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Obr. E3.1.3 Ekonomický přínos aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, 2012
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E4 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INTEGROVANÁ 
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 posuzování vlivů 
na životní prostředí záměry (projektová EIA) a koncepce (strategická EIA), jejichž provedení by mohlo závažně 
ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí: 
Environmental Impact Assessment.

V roce 2012 obdržel odbor ochrany prostředí, od 1. 5. 2012 odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný úřad 44 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen 
proces EIA). Na základě zjišťovacího řízení bylo v roce 2012 10 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude 
dále posuzován dle zákona a 31 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle záko-
na. V tomto období byla vydána 4 stanoviska dle § 10 zákona, všechna byla souhlasná. Na žádost investora bylo 
ukončeno 5  procesů EIA (viz tab. E.4.1.1).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2012,  obdržel MHMP celkem 848 oznámení podléhajících 
zjišťovacímu řízení. 

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení byly nejvíce zastoupeny záměry ve smyslu bodu 10.6 kategorie 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, spor-
tovní apod. (viz tab. E.4.1.2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy 
je uvedeno v tabulce E.4.1.3.

Ode dne 22. 8. 2007, tj. od nabytí účinnosti novely zákona, která rozšířila posuzování vlivů na životní prostředí 
i na záměry nedosahující limitních hodnot, do 31. 12. 2012 bylo na MHMP celkem podáno 1916 podlimitních 
oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a, z toho v roce 2012 bylo podáno 399 oznámení. Od 1. 1. 2012 do 
31. 12. 2012 bylo pro 368 záměrů vydáno sdělení, že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 6 záměrů sdělení, že 
podléhají zjišťovacímu řízení. 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2013 4 oznámení záměrů 
podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byly 3 procesy ukon-
čeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 1 záměr byl ukončen závěrem, 
že záměr bude dále posuzován a bylo vydáno 7 stanovisek dle § 10 zákona. Na žádost investora nebyl ukončen 
žádný proces EIA (viz tabulka E.4.1.4).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2012, obdrželo MŽP celkem 63 oznámení záměrů týkají-
cích se území hl. m. Prahy.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období 1 záměr podléhající zjišťo-
vacímu řízení, který svými vlivy zasahoval na území hl. m. Prahy. Jeho posuzování nebylo v roce 2012 dokončeno 
(viz tabulka E.4.1.5).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2012, bylo Krajským úřadem Středočeského kraje projed-
náváno celkem 13 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 hodno-
cení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách: 
http://www.cenia.cz/eia nebo http://envis.praha-mesto.cz/eia.

http://www.cenia.cz/eia
http://envis.praha-mesto.cz/eia
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Tab. E.4.1.1 Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad OOP MHMP, od 1.5. 
2012 OZP MHMP,  posuzovaných v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Kód 
záměru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA052
Podzemní garáže Klárov v Praze 1 - Malá Strana, ul. U Že-
lezné lávky

15.5.2003 16.7.2003 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA171
Recyklační středisko minerálních stavebních odpadů, k. ú. 
Třeboradice (WECO)

2.1.2006 2.3.2006 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA176 Mobilní betonárna Stetter M 1,5 - Praha 15, k. ú. Hostivař 18.1.2006 17.3.2006 EIA ano
dokumentace vrá-
cena k přepracování 
6. 12. 2006 

PHA180 Pražský veletržní areál 25.11.2005 19.5.2006 EIA ano
proces EIA ukončen 
na žádost investora 
30. 1. 2012

PHA189
Recyklační závod minerálních stavebních odpadů, k. ú. 
Ruzyně

14.4.2006 19.9.2006 EIA ano
proces EIA ukončen 
na žádost investora 
4. 10. 2012

PHA398
Hromadné podzemní garáže v lokalitě Škroupovo náměs-
tí, Praha 3

28.5.2007 30.10.2007 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA399
Neveřejná čerpací stanice pohonných hmot – Obchodní 
areál Vídeňská, Praha - Kunratice

30.5.2007 11.1.2008 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA464 Obchodní centrum PLUS, Praha - Braník 3.9.2007 25.7.2008 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA504 Prague Point Building, ul. Budějovická, Praha 4 21.11.2007 27.6.2008 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA531
Dočasná deponie výkopového materiálu, lokalita Na 
Kameni, k. ú. Písnice, Praha 12

10.3.2008 24.9.2008 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA577 Bytové domy „NOVÉ KOLOVRATY“, Praha – Kolovraty 10.9.2008 27.11.2008 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA601 Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea 13.11.2008 2.3.2009 EIA ano

dokumentace zve-
řejněna 18. 7. 2012, 
zpracovává se 
posudek

PHA604 Bytový dům EL DORADO, Praha 18, k.ú. Letňany 3.12.2008 15.5.2009 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA610
Administrativní budova Eleven Building, Praha 11, k. ú. 
Chodov

7.1.2009 2.7.2009 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA680 Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš 12.11.2009 14.3.2010 EIA ano
souhlasné stanovis-
ko 9. 8. 2012 

PHA700
EUFI PARK SLIVENEC, Praha 5, parc. č. 1792/18, 1792/32, 
k. ú. Hlubočepy

17.2.2010 7.6.2010 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA702 Stavba č. 8265 Pobřežní IV - severní a jižní větev 26.2.2010 9.4.2010 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA707
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 

8. 9. 2011 zveřejně-
na dokumentace, 
19. 1. 2012 doku-
mentace vrácena 
k přepracování

PHA709 ODKOLEK, Praha 9, k. ú. Vysočany 17.3.2010 9.7.2010 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA052
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA052
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA171
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA171
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA176
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA180
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA189
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA189
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA398
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA398
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA399
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA399
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA464
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA504
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA531
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA531
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA577
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA601
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA604
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA610
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA610
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA680
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA700
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA700
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA702
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA707
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA707
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA709
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Kód 
záměru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA713 Obytný soubor „Výstavní“, Praha 11, k. ú. Háje 2.4.2010 3.9.2010 EIA ano
veřejné projednání 
20. 11. 2012, zpraco-
vává se stanovisko

PHA714
Obvodová komunikace 31/DK/51 - 2. část, Praha 22 - 
Uhříněves

22.4.2010 14.6.2010 EIA ano

12. 1. 2012 zveřej-
něna dokumentace, 
21. 5. 2012 doku-
mentace vrácena 
k přepracování

PHA740 Parkování u jižního vchodu pražské ZOO, Praha 7, k.ú. Troja 31.8.2010 12.1.2011 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA756 SAKURA PROJEKT, Praha 10, k. ú. Strašnice 8.12.2010 30.5.2011 EIA ano
souhlasné stanovis-
ko 28. 3. 2012 

PHA759 Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov 28.12.2010 18.3.2011 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA760 Rezidence Zelený pruh, Praha 4 – Braník, Podolí 24.1.2011 3.5.2011 EIA ano
souhlasné stanovis-
ko 10.12.2012 

PHA764 Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krč 4.2.2011 21.4.2011 EIA ano
19. 12. 2012 zveřej-
něna dokumentace

PHA771 Betonárna Třeboradice 5.4.2011 9.9.2011 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA773 Obytný soubor Braník, Praha 4, k.ú. Braník 20.4.2011 23.4.2012 EIA ne

PHA777
Výstavba trasy I.D Metra v Praze Náměstí Míru - Depo 
Písnice (včetně depa)

25.5.2011 24.8.2011 EIA ano
souhlasné stanovis-
ko 2. 11. 2012 

PHA784 Administrativně-obchodní areál Pankrác a. s., Praha 4
§8 odst. 
2 zákona 
20.7.2011 

veřejné projednání 
10. 12. 2012 , zpraco-
vává se stanovisko

PHA788
Propojovací komunikace Formanská – EXIT 4 a administ-
rativní a obytný soubor Praha - Újezd

2.8.2011 31.1.2012 EIA ano
proces EIA ukončen 
na žádost investora 
14. 11. 2012

PHA789 Viladomy Dubeč – Pod Lesem, k.ú. Dubeč 8.8.2011 20.2.2012 EIA ne

PHA791 NEC – administrativní budova, Praha 7, k. ú. Holešovice 23.9.2011 12.1.2012 EIA ne

PHA792 Obytný soubor Jeremiášova, Praha 13 3.10.2011 27.2.2012 EIA ne

PHA793 Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš 12.10.2011 1.3.2012 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA794 Prague Eye Towers, Praha 11, k. ú. Chodov 12.10.2011 19.4.2012 EIA ne

PHA796
Nadzemní nádrž NDN 18 000 Komfort – Letiště Praha 
Točná, Praha 12

5.9.2011 20.1.2012 EIA ne

PHA797
ČSPH v km 2,250 Vysočanské radiály ve směru do centra, 
Praha 14, Praha-Satalice

3.10.2011 15.2.2012 EIA ne

PHA798 Obytný soubor Komořanská, Praha 12 - Komořany 2.11.2011 10.7.2012 EIA ne

PHA799 Slunečné terasy, Praha-Řeporyje 2.11.2011 25.4.2012 EIA ano
proces EIA ukončen 
na žádost investora 
15. 5. 2012

PHA800
Parkoviště Praha – Parkovací dům v areálu společnosti Lin-
de Gas a.s., U Technoplynu 1324, parc.č. 2668/2, k.ú. Kyje

7.11.2011 25.1.2012 EIA ne

PHA801 Palác Praga, ul. Pernerova, Praha 8, k. ú. Karlín 20.12.2011 29.6.2012 EIA ne

PHA802
Bytový komplex, Jateční – Komunardů – Tusarova, Praha 
- Holešovice

28.12.2011 6.4.2012 EIA ne

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA713
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA714
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA714
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA740
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA756
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA759
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA760
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA764
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA771
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA773
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA777
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA777
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA784
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA788
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA788
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA789
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA791
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA792
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA793
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA794
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA796
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA796
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA797
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA797
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA798
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA799
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA800
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA800
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA801
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA802
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA802
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Kód 
záměru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA803 ČERNÝ MOST III. P+R, Praha 20 19.12.2011 23.4.2012 EIA ne

PHA804 Domov pro seniory Grafická, Praha 5, k. ú. Smíchov 2.1.2012 13. 4. 2012 EIA ne

PHA805 Polyfunkční dům Levského, Praha 12 - Modřany (leden 2012) 27.1.2012 29. 6. 2012 EIA ne

PHA806
Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha – Klánovice 
(únor 2012)

30.12.2011 13.4.2012 EIA ne

PHA807 Západní Město, III. etapa, domy D, E, Praha 13, k.ú. Stodůlky 13.2.2012 9. 5. 2012 EIA ne

PHA808
Stavba č. 3127, „TV Běchovice, etapa 0011, Protipovodňo-
vá opatření“

17.2.2012 13. 4. 2012 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA809 Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8 21.2.2012 2. 5. 2012 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA810 Areál Nanny Běchovice, Praha 21, k.ú. Běchovice 7.3.2012 4. 6. 2012 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA811 Plazza Střížkov, Praha 8 7.3.2012 25.6.2012 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA812 Bytový soubor Kbely, Praha 19, k.ú. Kbely 21.3.2012 14. 8. 2012 EIA ne

PHA813 Parkoviště pro obytný areál Nová Michle, Praha 4, k.ú. Michle 28.3.2012 9. 8. 2012 EIA ne

PHA814 Čerpací stanice pohonných hmot Šeberov, Praha-Šeberov 6.4.2012 3. 9. 2012 EIA ne

PHA815
Modernizace pivovaru Staropramen - sklad chemických 
látek pro výrobu piva, Praha 5

6.4.2012 27. 6. 2012 EIA ne

PHA816
Čerpací stanice pohonných hmot Klokočka, při ul. Karlo-
varská, Praha 17-Řepy

16.4.2012 22. 10. 2012 EIA ne

PHA817 Obytný park Na Stárce, k. ú. Košíře, Praha 5 1.6.2012 3. 9. 2012 EIA ne

PHA818
Na Příkopě 14, Retail/Office Development, Praha 1, k. ú. 
Nové Město (květen 2012)

25.5.2012 15. 11. 2012 EIA ne

PHA819
Skladovací a průmyslový objekt DEKTRADE Malešice, ul. 
Průmyslová, Praha 15

25.6.2012 18. 9. 2012 EIA ne

PHA820 Slunečné terasy, Praha-Řeporyje (červen 2012) 2.7.2012 26. 11. 2012 EIA ne

PHA821 XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9 30.7.2012 1. 10. 2012 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA822
Energetický zdroj Třeboradice – zdroj pro předcházení 
nebezpečí blackoutu v hlavním městě Praze

31.8.2012
proces EIA ukončen 
na žádost investora 
17. 12. 2012 

PHA823 Hromadné garáže v ulici Nešporova, Praha 11 4.9.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA824 Provizorní parkoviště Zličín – ul. K Metru, Praha 17 30.7.2012
12. 11. 2012 EIA 
ano

zpracovává se doku-
mentace

PHA825
Stavební úpravy části skladové haly na sklady chemikálií, 
Na Harfě 336/9, Praha 9, k. ú . Vysočany

6.9.2012 21. 11. 2012 EIA ne

PHA826 Dočasné parkoviště v areálu Zentiva, k. ú. Dolní Měcholupy 7.9.2012 5. 12. 2012 EIA ne

PHA827 Obytný soubor Nová Toužimská, Praha 19, k.ú. Kbely 17.9.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA828
Industrie Park Sever – I. etapa úpravy haly D – nájemní 
celek Vb, Praha 20, k.ú. Horní Počernice

17.9.2012 21.11.2912

PHA829
Přemístitelná nádrž motorové nafty, parc. č. 1426/1, k. ú. 
Řeporyje

28.8.2012 26. 11. 2012 EIA ne

PHA830
Výstavba nové skladové haly v areálu Druchema, Praha 
10, k. ú. Malešice, k. ú. Strašnice

3.10.2012 13. 12. 2012 EIA ne

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA803
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA804
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA805
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA806
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA806
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA807
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA808
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA808
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA809
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA810
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA811
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA812
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA813
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA814
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA815
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA815
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA816
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA816
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA817
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA818
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA818
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA819
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA819
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA820
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA821
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA822
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA822
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA823
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA824
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA825
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA825
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA826
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA827
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA828
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA828
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA829
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA829
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA830
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA830
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Kód 
záměru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA831 Recyklace stavebních materiálů, Praha 6, Na Hůrce 3.10.2012 18. 12. 2012 EIA ne

PHA832
Rozšíření stávající ČS PHM BRUTO a.s., Bartoškova ulice, 
Praha 10

8.10.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA833 Administrativní centrum Budějovická, Praha 4 - Michle 11.10.2012
27. 12. 2012 EIA 
ano

zpracovává se doku-
mentace

PHA834
Na Valentince – bytový dům a administrativní objekt, 
Praha 5, k. ú. Smíchov

12.10.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA835 Polyfunkční budova – Vítězné náměstí – Praha 6 22.10.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA836 Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov 1.11.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA837 Víceúčelový zimní stadion, Praha 11 - Chodov 1.11.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA838 AFI CITY, Kolbenova ulice, Praha 9, k. ú. Vysočany 13. 11. 2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA839 Polyfunkční budova Argentinská – Praha 7 14. 11. 2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA840
Revitalizace Kopaninského potoka - Návrh protipovodňo-
vých opatření

7. 11. 2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA841
Hala povrchových úprav INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o., 
ul. Ve Žlíbku, k. ú. Horní Počernice, Praha 20

21.11.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA842
Výroba výlisků z kompositního materiálu Menzolit BMC 
2300, Secheron Tchequie spol. s r.o. - změna užívání 
výrobní plochy objektu B5, Praha - Běchovice

28. 11. 2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA843
BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., Hala D2 – 
Chemická výroba, Praha 20, k.ú. Horní Počernice

29.11.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA844
Nová skladovací hala Coca-Cola HBC Česká republika, 
s.r.o., Praha 14, k. ú. Kyje, k. ú. Hostavice

5.12.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA845 NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k. ú. Chodov) 10.12.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA846
Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos STK s.r.o., 
ul. Bešťákova, Praha 8, k.ú. Střížkov

26.10.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA847
Nová Harfa IV. etapa, domy N a P – změna územního 
rozhodnutí, k.ú. Vysočany, Praha 9

14.12.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA848 Dostavba areálu Regulus, Praha 12, k.ú. Modřany 21.12.2012
probíhá zjišťovací 
řízení

Zdroj: OZP MHMP

Tab. E4.1.2 Bilance podaných oznámení v roce 2012, příslušný úřad OOP MHMP, od 1.5. 2012 OZP MHMP, členění podle 
druhu posuzovaných záměrů

Druh posuzovaného záměru Počet Podíl v %

Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny (dle bodu 1.4 
kategorie II příl. č. 1 zákona)

2 4,5%

Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW (dle bodu 3.1 kategorie 
II příl. č. 1 zákona)

1 2,3%

Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok celkové 
plochy úprav (dle bodu 4.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)

1 2,3%

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA831
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA832
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA832
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA833
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA834
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA834
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA835
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA836
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA837
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA838
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA839
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA840
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA840
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA841
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA841
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA842
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA842
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA842
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA843
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA843
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA844
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA844
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA845
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA846
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA846
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA847
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA847
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA848
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Druh posuzovaného záměru Počet Podíl v %

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 2,3%

Ostatní chemické výroby s produkcí od 100 t/rok (dle bodu 7.3 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 2,3%

Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (dle bodu 10.4 kate-
gorie II příl. č. 1)

10 22,7%

Skladové nebo obchodní komplexy vč. nákupních středisek, parkoviště nebo garáže (dle bodu 10.6 
kategorie II příl. č. 1 zákona)

25 56,8%

Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály 
mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů  (dle bodu 10.8 kategorie II přílohy č. 1 
zákona)

1 2,3%

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

2 4,5%

C E L K E M 44 100,0%

Zdroj: OZP MHMP

Tab. E4.1.2 Bilance podaných oznámení v roce 2012, příslušný úřad OOP MHMP, od 1.5. 2012 OZP MHMP, členění 
dle správních obvodů

Správní obvod Počet záměrů Počet záměrů Správní obvod

Praha 1 1 Praha 13 3

Praha 2 0 Praha 14 1

Praha 3 0 Praha 15 1

Praha 4 2 Praha 16 0

Praha 5 4 Praha 17 2

Praha 6 2 Praha 18 1

Praha 7 1 Praha 19 1

Praha 8 2 Praha 20 3

Praha 9 4 Praha 21 3

Praha 10 3 Praha 22 0

Praha 11 5 akce zasahující do více správních obvodů 3

Praha 12 2 Celkem 44

Zdroj: OZP MHMP
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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. 2012 do 31. 12. 2012

Kód 
záměru

Název akce
Datum ozná-
mení EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

MZP055
Krematorium pro zvířata chova-
ná v zájmových chovech

24.3.2004 31.5.2004 EIA ano zpracovává se dokumentace

MZP075
Modernizace trati Praha - Kladno 
s připojením na letiště Ruzyně 
(projekt PraK), II. etapa

12.1.2005 18.3.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace

MZP090
Paralelní RWY 06R/24L, letiště 
Praha Ruzyně

22.8.2005 2.12.2005 EIA ano 26.10.2011 souhlasné stanovisko

MZP092
Městský okruh, stavba č. 0081 
Pelc Tyrolka - Balabenka

9.9.2005 9.12.2005 EIA ano

26.9.2008 dokumentace vrácena na dopl-
nění; 21.12.2010 rozeslány 3 dokumentace 
pod názvem Soubor staveb městského 
okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky 
č. 8313; veřejné projednání 17.10.2011

MZP093
Městský okruh, stavba č. 0094 
v úseku Balabenka - Štěrbohol-
ská radiála

9.9.2005 30.11.2005 EIA ano

26.9.2008 dokumentace vrácena na dopl-
nění; 21.12.2010 rozeslány 3 dokumentace 
pod názvem Soubor staveb městského 
okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky 
č. 8313; veřejné projednání 17.10.2011

MZP104
Praha - Beroun - nové železniční 
spojení

8.11.2005 30.12.2005 EIA ano zpracovává se dokumentace

MZP108 Břevnovská radiála - č. 7553 12.1.2006 16.3.2006 EIA ano
5.6.2009 dokumentace vrácena k dopracová-
ní, nová dokumentace rozeslána 19.11.2010 
a vrácena k dopracování 21.2.2011

PHA208 
a 
MZP326

Libeňská spojka, st. č. 8313, 
Praha 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 rozeslány 3 dokumentace 
pod názvem Soubor staveb městského 
okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky 
č. 8313; veřejné projednání 17.10.2011

MZP208
Exit 4 D1 a dopravní připojení Zá-
padní komerční zóny Průhonice

10.4.2008 
předložena 
dokumentace 
místo ozná-
mení

dokumentace byla  8.7.2008 vrácena  k 
přepracování, nová dokumentace roze-
slána 10.12.2010 a vrácena k dopracování 
2.3.2011; další dokumentace rozeslána 
11.10.2011

MZP214
VESTECKÁ SPOJKA v úseku Zá-
padní komerční zóna Průhonice 
- silnice II/603

5.5.2008 
předložena 
dokumentace 
místo ozná-
mení

24.7.2008 dokumentace vrácena k přepra-
cování

MZP244
SOKP - Stavba 510 Satalice - 
Běchovice

27.11.2008 28.1.2009 EIA ano
24.9.2010 dokumentace vrácena k přepra-
cování 

MZP275 MÚK Aviatická 7.7.2009 2.9.2009 EIA ano 13.6.2011 rozeslána dokumentace

OV1100
Optimalizace železniční trati Lysá 
n.L. - Praha Vysočany, 2. stavba

3.9.2009

28.12.2009 ZZŘ 
- oznámení se 
nepovažuje za 
dokumentaci, je ji 
třeba dopracovat

15.7.2011 souhlasné stanovisko

MZP290
Modernizace traťového úseku 
Praha Běchovice - Úvaly

23.12.2009 10.3.2010 EIA ano 6.6.2011 souhlasné stanovisko

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP055
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP055
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP075
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP075
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP075
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP090
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP090
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP092
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP092
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP093
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP093
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP093
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP104
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP104
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP108
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP326
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP326
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA799
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA799
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1100
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1100
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP290
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP290
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Kód 
záměru

Název akce
Datum ozná-
mení EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

MZP298
Řešení energetického využití or-
ganických odpadů a kalů z Prahy

22.3.2010 17.5.2010 EIA ano veřejné projednání 7.9.2011

MZP325 D3 – Středočeská část

MZP173 
24.7.2007 
MZP184 
1.10.2007

7.9.2007 a 
21.11.2007 EIA ano

Jedná se o záměr slučující dva záměry 
(MZP173 a MZP184) na základě poža-
davku vyplývajícího ze ZZŘ ze 7.9.2007 a 
21.11.2007; veřejné projednání 15.11.2011 
a 24.11.2011

OV1116
Háje - Sportovní areál „Nad 
přehradou“

18.2.2011 6.5.2011 EIA ano
proces EIA ukončen na žádost investora 
15.6.11

OV1118
Hostivař - sportovní centrum 
„K Lesoparku“

7.3.2011
proces EIA ukončen na žádost investora 
14.7.11

MZP352
Rozšíření neveřejného parkoviště 
zaměstnanců Letiště Praha, a.s. 
v areálu SEVER, k.ú. Ruzyně

7.6.2011 12.8.2011 EIA ne

OV1119
Lukostřelecký areál Šedivka 
(lukostřelnice s klubovnou)

8.9.2011 27.10.2011 EIA ne

MZP361
SOKP 519 Suchdol - Březiněves, 
přestavba MÚK Zdiby a navazují-
cích úseků Prosecké radiály

25.10.2011 28.12.2011 EIA ano zpracovává se dokumentace

OV1121

Háje - Sportovní areál „Nad pře-
hradou“, parc. č. 537/33, 537/46, 
537/50, 537/83, 576/15,  576/68, 
598/1, k. ú. Háje (prosinec 2011)

30.12.2011 probíhá zjišťovací řízení

MZP383
Optimalizace trati Praha Smíchov 
(mimo) - Černošice (mimo)

27.3.2012 10.7.2012 EIA ne

MZP389
Rekonstrukce trati Praha Smíchov 
(mimo) - Rudná - Beroun (mimo)

22.5.2012 17.8.2012 EIA ne

MZP403
Nová retenční nádrž na ČOV + 
ČKV Sever, letiště Praha Ruzyně

23.10.2012 17.12.2012 EIA ne

OV1129
Hostivař - sportovní centrum 
"K Lesoparku" (říjen 2012)

5.11.2012 probíhá zjišťovací řízení

Zdroj: OZP MHMP, MŽP

Tab. E4.1.5 Přehled záměrů EIA dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad Krajský úřad Středočes-
kého kraje, posuzovaných v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Kód 
akce

Název akce
Datum ozná-
mení EIA

Závěr zjišťova-
cího řízení

Fáze procesu EIA

STC1612
Vodovodní přiváděcí řad Jirny - PČS Fibichova (k.ú. Jir-
ny, Úvaly u Prahy, Horoušany, Újezd nad Lesy)

17.12.2012 probíhá zjišťovací řízení

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP298
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP298
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP325
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1116
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1116
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1118
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1118
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP352
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP352
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP352
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1119
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1119
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP361
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP361
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP361
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1121
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1121
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1121
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1121
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP383
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP383
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP389
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP389
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP403
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP403
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1129
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1129
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1612
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1612
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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 Con-
trol) je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legislativou Evropské unie.

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003. Současně byly přijaty 
prováděcí předpisy k zákonu: vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrované-
ho povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení 
systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Od 1. 1. 2011 je účinná vyhláška č. 363/2010 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb.,  kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení.

Integrované povolení – rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení včetně provozu činností 
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 veřej-
ného zdraví.

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

 • postup podání žádosti, zveřejnění, projednání a vydání integrovaného povolení a jeho změn, náležitosti in-
tegrovaného 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 porušení 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 žádost o sta-
vební 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 staveb-
ní 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 zá-
kladě kterého má být započato s užíváním stavby podle zvláštního právního předpisu. Tímto návrhem se rozumí 
žádost o povolení k předčasnému užívání stavby, žádost o souhlas se zkušebním provozem 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 integrované 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 integrované 
povolení dobrovolně.

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

IPPC v Praze

V hl. m. Praze bylo od účinnosti zákona (2003) do konce roku 2012 vydáno 36 pravomocných integrovaných 
povolení a 176 jejich změn. Z toho 3 povolení zanikla z důvodu ukončení provozu. Ke konci roku 2012 tak bylo 
v Praze evidováno 33 zařízení s vydaným integrovaným povolením.

http://www.mzp.cz/ippc
http://www.ippc.cz
http://www.cenia.cz


Praha - Životní prostředí 2012

E4 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ 

272

Tab. E4.2.1 Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2011
Kategorie Provozovatel - zařízení IČ

Kategorie 1.1 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Třeboradice 45273600

Kategorie 1.1 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Veleslavín 45273600

Kategorie 1.1 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Juliska 45273600

Kategorie 1.1 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Výtopna Krč 45273600

Kategorie 1.1 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Holešovice 45273600

Kategorie 1.1 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Malešice 45273600

Kategorie 1.1 PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. – Teplárna Michle 45273600

Kategorie 2.6 Avia Ashok Leyland Motors, s. r. o. - Lakovna kabin nákladních automobilů 27422356

Kategorie 2.6 Czech Airlines Technics, a.s. – Povrchové úpravy pro generální opravy podvozků 27145573

Kategorie 2.6
LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o. – Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím 
elektrolytických nebo chemických postupů

26131820

Kategorie 2.6 TK GALVANOSERVIS, s. r. o. – Povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním 25608738

Kategorie 3.1 Českomoravský cement, a. s. -  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 4.1 h) TRW Volant a.s. - závod na výrobu, kompletaci a expedici automobilových volantů 61860905

Kategorie 4.5 INTERPHARMA PRAHA, a. s. - INTERPHARMA PRAHA 44265409

Kategorie 4.5 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

Kategorie 5.1 VAKABRNOCZ, s. r. o. – Zařízení k využívání nebezpečného odpadu 25523236

Kategorie 5.1 EKOM CZ, a. s. – Sklad odpadů a nebezpečných odpadů 26462061

Kategorie 5.1 A.P.E., s. r. o. – Čistící stanice vybraných kapalných odpadů 25748777

Kategorie 5.1 Purum, s. r. o. – Deemulgační stanice v areálu ZKL-VRL Praha, a. s. 62414402

Kategorie 5.1 KLIO, s.r.o. – Čistírna odpadních vod 25098608

Kategorie 5.1 FN v Motole – Spalovna nebezpečných odpadů v areálu FN Motol 00064203

Kategorie 5.1 Tomáš ZACH – ČEKOS - Neutralizační stanice 13837851

Kategorie 5.1 Ing. Bohumil ŠVÁRA - Komplex zařízení určených k příjmu, skladování a dalšímu využití odpadů 12592706

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

Kategorie 6.4 b) PEPSICO CZ, s.r.o. – Výroba nápojů 48587354

Kategorie 6.4 b) Pivovary Staropramen, a. s. – Pivovar Staropramen 28914694

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

Zdroj: OZP MHMP
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Obr. E.4.2.1: Umístění stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2012

Zdroj: OZP MHMP
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E5. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO) 
V HL. M. PRAZE

E.5.1 AKTIVITY HL.M. PRAHY V RÁMCI EVVO
Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v návaznosti na celostátní 
koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí programového 
prohlášení Rady HMP na léta 2011–2015 a bylo rovněž součástí i programového prohlášení na léta 2002–2006 
a 2006-2010. V roce 2002 schválila Rada hl. m. Prahy (dále Rada HMP) svým usnesením 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. Koncepce je základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2015, na 
který navazují akční plány KK EVVO pro jednotlivé roky nebo delší období. Během podzimu 2011 byl zpracován 
a v únoru 2012 Radou HMP schválen Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013. Reali-
zaci převážné části aktivit vyplývajících z platného Akčního plánu zajišťoval v roce 2012 Odbor ochrany prostředí 
– OOP, který byl v květnu 2012 rozdělen na Odbor rozvoje veřejného prostoru – RVP a Odbor životního prostředí 
- OZP. Dílčí související aktivity zajišťovaly také další odbory MHMP (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – SMT 
a Odbor informatiky – INF). 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKTIVITY PRACOVIŠŤ MHMP V ROCE 2012 V RÁMCI EVVO:

Odbor ochrany prostředí MHMP (od 1. 5. 2012 samostatně Odbor rozvoje veřejného prostoru a Odbor život-
ního prostředí)

Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťoval v roce 2012 odbor ochrany prostředí a následně dle svých kompetencí 
uvedené samostatné odbory přípravu informačních a osvětových materiálů a akcí s tématikou ochrany životní-
ho prostředí (se zaměřením zejména na ochranu přírody a městské zeleně, energetiku a odpadové hospodář-
ství). V souladu s Krajskou koncepcí EVVO a Akčním plánem EVVO podporuje ekovýchovné projekty na území hl. 
m. Prahy rovněž v ostatních tematických oblastech.

Odbor ochrany prostředí a následně Odbor rozvoje veřejného prostoru zabezpečoval také agendu spojenou 
s granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, kde jednou z tematických oblas-
tí je také EVVO a podílí se na realizaci výstav s tématikou životního prostředí a jeho ochrany.

Vybrané aktivity v roce 2012:

Stěžejními projekty byla organizace již tradiční informačně - vzdělávací kampaň hl. m. Prahy pro veřejnost v rámci 
oslav Dne Země na téma ochrany životního prostředí (proběhla již sedmým rokem v rámci oslav „Dne Země“, rea-
lizována byla na území 21 městských částí od 16. 4. do 18. 5. 2012), zprostředkování exkurzí pro školy do provozu 
zpracování a využití odpadů, zajištění komplexních ekoporadenských služeb pro Pražany, zajištění specializační-
ho studia pedagogických pracovníků MŠ (19 absolventů), projekt ekologických výukových programů pro školy 
(1.305 realizovaných programů), aj.

Informační aktivity zaměřené na ochranu přírody a krajiny a městské zeleně:

 • Probíhala průběžná údržba naučných stezek, které v prostředí města často trpí vandalismem.

 • Pokračovala instalace informačních tabulí o pražských rybnících a vodních tocích, jejich historii a současnos-
ti, přírodních a kulturních hodnotách nejbližšího okolí.

 • Na konci roku 2012 byl realizován rozsáhlý dotisk stávajících informačních materiálů k pražské přírodě – 
10 materiálů k naučným stezkám v Praze a 13 materiálů k přírodním parkům na území Prahy. (Pozn.: distribu-
ce probíhala následně během roku 2013), zároveň byly připraveny a vydány 4 nové informační materiály ze 
sady k pražským lesům a lesoparkům (č. 21-24).

 • Odbor ochrany prostředí také připravil sérii tištěných informačních materiálů k revitalizacím vodních ploch 
a nádrží a drobných vodních toků. 

 • Probíhaly odborné exkurze do maloplošných ZCHÚ (volně přístupné, pod vedením odborného průvodce).
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Obr. E.5.1.1 Oslavy Dne Země v Praze

 • 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 třináctým rokem).

 • Oddělení ochrany přírody a krajiny OZP MHMP uspořádalo ve spolupráci s externími subjekty v průběhu 
roku dva odborné semináře jako součást dlouhodobého cyklu přednášek určených profesionálním pracov-
níkům ochrany přírody městských částí hl. m. Prahy, strážím ochrany přírody a dalším zájemcům („Specifika 
ochrany obojživelníků a plazů“ /březen 2012/ a „Aktuální otázky ochrany přírody a krajiny přesahující do 
územního plánování“ /září 2012/).

Informační aktivity zaměřené na oblast nakládání s odpady:

 • Ekologicko - výchovná akce pro žáky 1. a nově i 6. tříd pražských ZŠ (březen 2012, poskytnutí informačních 
a propagačních materiálů týkajících se problematiky odpadového hospodářství a čistoty města, akce pro-
bíhající již devátým školním rokem, zapojeno 218 ZŠ s počtem 10 589 prvňáčků a 6 999 žáků šestých tříd).

 • Ve spolupráci s Českými sběrnými surovinami probíhal již 18. ročník projektu Sběrové ekologické soutěže na 
pražských MŠ, ZŠ a Spec. školách pod názvem „Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin“ (počet soutě-
žících škol 71, realizace školní rok 20011/2012). 

 • V roce 2012 zprostředkoval OOP (RVP) MHMP již šestým rokem žákům základních a středních škol na území 
hl. m. Prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí (celkem 317 exkurzí, kterých se 
zúčastnilo přes 5600 žáků z 50 pražských škol).

Internetové stránky a aplikace:

Odbor ochrany prostředí po obsahové stránce zajišťoval dále provoz internetových stránek pro veřejnost ENVIS 
– Informační servis o životním prostředí v Praze (http:// envis.praha-mesto.cz) s dílčími tematickými sekcemi Po 
Praze podél potoků (http://envis.praha-mesto.cz/podelpotoku), Pražské studánky (http:// envis.praha-mesto.cz/
studanky, informace o celkem 130 pražských přírodních vodních zdrojích – studánkách; podle potřeby se strán-
ky aktualizují a jsou průběžně doplňovány orientačními rozbory kvality vody), Pražská příroda známá, neznámá 
(http:// envis.praha-mesto.cz/znama-neznama) a Za památnými stromy Prahy – pěšky a MHD (http:// envis.praha-
-mesto.cz/zapamstromy, sekce zprovozněna na konci roku 2011). V obsahové gesci OOP byly dále coby součást 
serveru ENVIS stránky Ekologická výchova v Praze (http://ekovychova.praha-mesto.cz).

http://ekovychova.praha-mesto.cz
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OOP MHMP se obsahově podílel také na aktualizaci Atlasu životního prostředí v Praze (v gesci ÚRM, www.premis.
cz/atlaszp, na konci roku 2012 začal převod do nové verze této aplikace) a ENVISu4 (Informační servis o životním 
prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy, http://www.premis.cz/envis4, v gesci INF MHMP).

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP 

Odbor zabezpečoval v roce 2012 agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání a celoměst-
skými 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 2012 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, http://www.premis.cz/atlaszp), PREMIS (Pražský ekologický a monitorovací informač-
ní systém, http://www.premis.cz) a webové stránky města k problematice ŽP ENVIS (Informační servis o životním 
prostředí v Praze, http://envis.praha-mesto.cz) a ENVIS4 (Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ 
hl. m. Prahy, http://www.premis.cz/envis4). Po stránce obsahové byla správa Atlasu ŽP zajišťována Útvarem rozvo-
je hl. m. Prahy ve spolupráci s OOP MHMP a obsahová správa serveru ENVIS odborem ochrany prostředí MHMP. 
V průběhu roku 2012 pokračovala úzká spolupráce INF MHMP, OOP MHMP a ÚRM na dalším rozvoji systému IOŽIP. 

Hl. m. Praha se v roce 2012 aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, 
který se konal od 16. do 22. září s mottem „Pohyb správným směrem“. Součástí programu byly mj. prezentace 
ekologických dopravních prostředků i informací o alternativních pohonech v dolní části Václavského náměstí se 
zapojením řady partnerů – PRE, PS a.s., PP a.s., ČEZ, E-ON aj. (od 16. do 21. září), akce Den bez aut (vyvrcholení 
kampaně 22. září s vytvořením dočasné živé pěší zóny Smetanovo nábřeží, Křížovnická ulice, Palachovo náměstí). 

Obr. E5.1.2: Střediska ekologické výchovy a další vybrané subjekty působící v oblasti EVVO na území Prahy
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Den otevřených dveří Dopravního podniku hl. m. Prahy, hvězdicová jízda Pražské cyklozvonění se zapojením 
10 městských částí (15. září), Velká studentská cyklojízda Prahou (21. září). V součinnosti s městem a městskými 
částmi proběhla pouliční slavnost Zažít město jinak a navazující „Velká podzimní cyklojízda“, které organizovala 
nezávislá občanská sdružení (22. září). 

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

Středisko ekologické výchovy Lesů HMP (SEV LHMP)

Hlavní náplní SEV LHMP je seznamovat pražskou veřejnost s přírodou hlavního města a České republiky. Tuto 
činnost provádí pomocí zážitkové pedagogiky a využívá k tomu jedinečného zázemí příspěvkové organizace. 
Srozumitelnou formou prezentuje péči o lesy a vodní toky v Praze, distribuuje informační materiály zaměřené na 
jednotlivá území Prahy, věnuje se osvětě v oblasti šetrného lesního hospodaření a vodního hospodářství. Ve spo-
lupráci s jinými lesnickými organizacemi aplikuje úspěšně principy tzv. lesní pedagogiky na území hl. m. Prahy.

Činnost SEV LHMP v číslech:

 • Akce pro veřejnost, účast necelých 22 000 návštěvníků (Lesnické dny - Do lesa s lesníkem, Dny Země, Dny 
dětí a mnohé další).

 • Ekologické výchovné programy pro mateřské, základní, střední i vysoké školy z Prahy a okolí, 893 programů 
pro 20 405 dětí a cca 1 000 učitelů.

 • Projekty s environmentální tématikou pro 233 dětí a 25 učitelů v počtu 17 projektů. Během těchto projektů 
bylo zasázeno přes 5 000 stromů a bylo odvezeno na 5 tun odpadu z pražské přírody.

 • Celopražská soutěž o nejlepšího sběrače plodů a pečiva pro lesní zvěř.  Společnými silami se podařilo žákům 
nasbírat přes 3,5 tuny lesních plodů a pečiva. Zúčastnilo se přes 60 tříd z 20 škol a školek v celkovém počtu 
přes 1 000 žáků.

 • Od roku 2011 byla ve spolupráci s lesním mateřským klubem Mezi stromy otevřena Lesní mateřská škola pro 
12 dětí v Chuchelském háji a od roku 2012 se rozšířila i do Milíčovského lesa.

 • Celkově v roce 2012 prošlo rukama či činností pracovníků ekologické výchovy přes 44 000 návštěvníků na 
975 akcích. 

V současnosti provozuje SEV LHMP informační servis pro obyvatele Prahy o přírodě hlavního města a České 
republiky. Počet dotazů převyšoval číslo 10 000.

V roce 2011 zahájilo SEV LHMP projekt „Návrat včel do pražských lesů“ a pokračovalo v něm i v roce 2012. Projekt 
zahrnuje obnovu a zakládání včelnic v pražských lesích a jejích využití v ekologické výchově. Ve spojení s ekolo-
gickou výchovou je včelařství propagováno na velkých osvětových akcích a ve školách. Na akcích v roce 2012, 
kde bylo propagováno včelařství, se účastnilo 10 786 návštěvníků.

Roku 2012 SEV LHMP rozšířilo svoji činnost a začalo provozovat záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Cel-
kem v roce 2012 záchranná stanice přijala 1031 živočichů, čím se zařadila mezi pět nejvytíženějších záchranných 
stanic v ČR. Jedním hlavních témat programů a osvětových akcí v roce 2012 se proto stala ochrana a záchrana 
volně žijících živočichů. K těmto účelům byly i využíváni hendikepovaní volně žijící živočichové pro praktické 
ukázky veřejnosti (sovy, netopýři, dravci, šelmy...). Celkem se účastnilo akcí s tématikou živočichů přes 22 000 ná-
vštěvníků.

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 Rámco-
vého programu pro předškolní vzdělávání, který se zaměřuje i na tuto výchovně vzdělávací oblast. Cílem nebo 
záměrem je vytvořit u dítěte zejména elementární povědomí o okolním světě a jeho dění a vlivu člověka na 
životní prostředí. Některé mateřské školy mají EVVO přímo ve svém hlavním zaměření, jiné pak využívají 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 témata 
zaměřená především na rozvoj intelektuálních a senzomotorických dovedností, směřujících k porozumění vzta-
hů mezi člověkem, přírodním a sociálním prostředím, ochranou životního prostředí a vytvářením pozitivních 
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vazeb prostřednictvím různých výtvarných nebo pracovních aktivit. Jsou také uskutečňovány výjezdy do škol 
v přírodě, návštěvy středisek ekologické výchovy na území Prahy, ekologické soutěže, sběr papíru atd. Část ma-
teřských škol je zapojena do projektů zaměřených na EVVO (např. do projektu „MRKVIČKA“ – Síť pedagogů ma-
teřských škol se zájmem o ekologickou výchovu), resp. projektů EVVO blízkých (např. „Zdravá mateřská škola“). 

Základní školy: Od roku 2007 je uváděn do školní praxe schválený Rámcový vzdělávací program základního 
vzdělávání (RVP ZV), ve kterém je EV věnována značná pozornost. V roce 2010 byl aktualizován a inovován. 
V současné době jsou zpracovávány Standardy základního vzdělávání, jejichž součástí je také vymezení poža-
davků na vědomosti a dovednosti z oblasti ekologie a životního prostředí, finanční gramotnost, zdraví a zdravý 
životní styl. Průřezové téma ekologická výchova i po úpravách RVP zůstává i nadále v kurikulárních dokumen-
tech zachováno.

Školy si podle RVP 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 jednotlivých předmětů, tak i prostřednictvím 
projektů zaměřených k vytypovaným oblastem problematiky EV a s důrazem na rozvíjení integrovaného přístu-
pu. Není opomenuta ani spolupráce škol s mimoškolním prostředím, především se zdůrazňují přímé kontakty 
s okolním prostředím. Jedním z úkolů školních koordinátorů EVVO je rovněž zpracování školních programů eko-
logické výchovy (ŠPEV) jako strategických dokumentů pro EV/UR.

Na základě Metodického pokynu z roku 2008 vydaného MŠMT jsou ředitelé škol a školských zařízení informo-
váni o EVVO a doporučených postupech při realizaci ekologických aktivit ve školách, a mino jiné je tímto doku-
mentem vymezena (doporučena) i role koordinátora EVVO. Také další legislativní dokument Národní strategie 
výchovy a vzdělávání pro UR klade důraz na profesionalizaci činnosti koordinátorů na školách širokého spektra. 
Posouvá EV k udržitelnému rozvoji a rozšiřuje ji o další pilíře (sociální a ekonomický).

Současným trendem v environmentálním vzdělávání je tedy jeho širší chápání spíše ve smyslu udržitelného roz-
voje, pilířů třech: přírodovědného, sociálního a ekonomického. S tím úzce souvisí vzájemné propojování vzdělá-
vacích oblastí „Člověka příroda“ a „Člověk a společnost“.

Významným fenoménem současného vzdělávání je implementace badatelských přístupů do vzdělávání a pod-
pora environmentálního vzdělávání ze strany moderních informačních technologií. Větší pozornost bude nutné 
věnovat nadaným a talentovaným žákům a žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Téměř polovina pražských základních škol je zapojena do dlouhodobých programů a projektů (mezinárodních 
či celostátních) zaměřených na EVVO (projekt M.R.K.E.V. - SSEV Pavučina, programy GLOBE a EKOŠKOLA - Sdruže-
ní TEREZA, projekt Za NATUROU na túru – APUS o.s., 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 (Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Ekocentrum Podhoubí, Ekocent-
rum Koniklec, Středisko ekologické výchovy Lesů HMP, aj.). 

Některé pražské školy se stávají samy Centry vzdělávání pro udržitelný rozvoj a začínají působit i v oblasti ce-
loživotního vzdělávání. Důležitou úlohu sehrávají také jako komunitní centra v městských částech Prahy. 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. Škola se v posledních několika letech podílí na aktivitách 
pořádaných MČ Prahy 14 (např. akce ke Dni Země aj.).

Střední školy: Na gymnáziích bývá vzdělávací obsah EVVO realizován především disperzně v rámci jednotlivých 
předmětů. Také zde v rámci volitelných a nepovinných předmětů je důraz kladený na EV. Rovněž tyto školy 
s podporou evropských projektů se stávají centry EV pro školy další. 

Ve středním odborném vzdělávání je zařazeno průřezové téma „Člověk a prostředí“ do RVP OV (Rámcový vzdě-
lávací program odborného vzdělávání). Efektivita se odvíjí především od podpory ze strany vedení škol a peda-
gogů 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 profesní profilace a v propojení ekogramotnosti s prv-
ky ekonomickými (např. obchodní akademie v kontextu realizace finanční gramotnosti a základů podnikání).

Pedagogové všech škol mají možnost účastnit se odborných seminářů a kurzů pořádaných pro školní koordi-
nátory, specializačního studia pro školní koordinátory EVVO a dalších akcí pořádaných různými organizacemi 
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a institucemi, např.: středisky ekologické výchovy (Sdružení Tereza, Ekocentrum Podhoubí, SEV HMP Toulcův 
dvůr, …), Klubem ekologické výchovy, Národním institutem dalšího vzdělávání, a dalšími.

Pro účely dalšího vzdělávání pedagogů a předávání aktuálních informací, metodiky výchovy a vzdělávání aj. 
existují v Praze rozličné sítě pedagogů a škol 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 ustavena pouze na některých základních a středních školách v Praze 
(část z nich již prošla kvalifikačním specializačním studiem EVVO). Je potřeba vytvořit koncepci dalšího vzdělá-
vání koordinátorů EVVO, ve spolupráci s odborem školství zjistit kvalifikovanost koordinátorů na školách v Praze 
a nabídnout další kurzy specializačního studia. V souvislosti se změnami ve vedení škol (konkurzy na pozici ře-
ditelů v roce 2012) došlo i k mnohým personálním změnám, tedy i ke změnám kvalifikovanosti koordinátorů EV.

Vysoké školy: Praha je důležitým centrem také pro oblast terciárního vzdělávání. Na jejím území v současné 
době působí přibližně 26 vysokých škol nejrůznějšího zaměření a profilace studentů. Téměř všechny 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 – příro-
dovědných, lesnických, zemědělských, i technických. V poslední době je to i oblast společenskovědních oborů 
včetně teologických, která se též zaměřuje na problematiku životního prostředí. Vzdělávání odborníků k proble-
matice 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 univer-
zita se profiluje jako instituce, jejíž některé fakulty se zaměřují na environmentalistiku nebo problematiku život-
ního prostředí. Pozadu nezůstávají ani technické a další obory.

Podrobné informace o studijních programech a studijních plánech jednotlivých VŠ lze nalézt na webových 
stránkách jednotlivých vysokých škol. 

Problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a EVVO se v rámci přípravy pedagogických pra-
covníků 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. Přírodovědecká, Filosofická či 
Matematicko-fyzikální. Dokonce i Fakulta tělesné výchovy a sportu má ve svých studijních plánech kurzy smě-
řující 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 základních a středních školách.

E5.2 REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO): 

Významná část aktivit v oblasti EVVO se zaměřením na veřejnost, děti a mládež je realizována nestátními nezis-
kovými organizacemi. V Praze působí přibližně 26 celostátních nebo místních organizací, zabývajících se EVVO 
dětí a mládeže buď jako hlavním předmětem své činnosti, nebo jako jednou z aktivit. Zvláštní skupinu význam-
nou pro EVVO v Praze tvoří mezi NNO střediska ekologické výchovy a ekocentra. V Praze funguje několik profesi-
onálních specializovaných organizací pro EVVO – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (Sdružení 
TEREZA, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr a občanské sdružení 
Ekodomov), ekocentra ČSOP (Ekocentrum - Dům ochránců přírody, Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho 
Centrum pro děti a mládež a další akreditovaná ekocentra ČSOP) a rovněž celostátní profesní občanské sdružení 
škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (KEV).
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Vybrané aktivity v Praze v roce 2012 (organizace v abecedním pořadí):

Ekocentrum Koniklec

Je složkou občanského sdružení 01/71 ZO ČSOP Koniklec, které vzniklo v roce 1990 z původního přírodovědec-
kého kroužku založeného v roce 1981. Posláním ekocentra je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměře-
ním na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. ZO ČSOP je také zřizovatelem akreditovaného Ekocen-
tra. Mezi hlavní činnosti patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, 
vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství a spolupráce se státní správou a samosprávou.

V roce 2012 mělo sdružení 12 členů a mnoho externích spolupracovníků a příznivců. Bylo členem SSEV Pavučina, 
STEP, a součástí platformy neziskových organizací Prahy 3 Še3sil.

Okruhy činnosti v roce 2012:

 • Environmentální vzdělávání a výchova: realizace 421 ekologických výukových programů pro 6312 žáků 
z MŠ, ZŠ a SŠ v Praze, realizace environmentálně vzdělávacích projektů na téma vody v rámci projektových 
dní na Praze 2 a Praze 12, zajištění 176 exkurzí do provozů na zpracování odpadu pro 3728 žáků ZŠ a SŠ.

 • Environmentální osvěta: osvětové akcí pro širokou veřejnost, např. Den Země v Praze 12, jehož tématem byla 
udržitelné energie pro všechny. Na podzim proběhla na Oddechové louce u Vltavy akce „Cyklozvonění“, kde 
byla opět prezentována vodní tématika. Celkem se těchto akcí se zúčastnilo více než 9000 dětí a dospělých.

 • Environmentální poradenství: V rámci projektu Ekoporadny Praha realizovaný jako zakázka pro MHMP, který 
sdružuje sedm pražských ekoporaden, poradna Ekocentra Koniklec pořádala tři vzdělávací akce (semináře 
o hospodaření s dešťovou vodou, o vertikálních zahradách a o přírodním stavitelství), pět osvětových akcí, 
vydala dvě publikace a řešila 298 dotazů. 

 • Naučná stezka „Počítáme s vodou“ – ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec bylo vytvořeno jezírko a dvě 
naučné tabule s mobiliářem (lavičky, koše) v Komořanech (MČ Praha 12), zaměřené na správné nakládání 
s dešťovou vodou. Slavnostní otevření naučené stezky bylo doprovázeno programem pro děti.

 • Praktická ochrana přírody: Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové pokračovala v roce 2012 za fi-
nanční podpory MHMP a MČ Praha 3. V tomto roce se podařilo naplnit dva základní cíle projektu: zlepšovat 
či udržovat stav konkrétních jírovců ve vnitroblocích na Praze 2 a 3 a působit na veřejnost nejen na území 
těchto městských částí, aby se do ochrany jírovců aktivně zapojila, a podporovat ji v této činnosti např. pora-
denstvím a dodáním papírových pytlů určeným k likvidaci napadeného listí. Celkem bylo v roce 2012 napl-
něno téměř 550 pytlů listím v 32 vnitroblocích. Velkou zásluhu měli také firemní dobrovolníci, jejichž cennou 
pomoc pro ekocentrum zprostředkovává Byznys pro společnost.

 • 01/71 ZO ČSOP Koniklec kromě Ekocentra na Praze 3 vlastní a spravuje terénní základnu v Dolní Vidimi na 
Kokořínsku. V roce 2012 se na základně uskutečnilo mnoho víkendových výprav kolektivů dětí a mládeže, 
o prázdninách pak i několik letních táborů. Kromě toho probíhala řada opravných prací.

 • Mapování zeleně v pražských ulicích – spolupráce s TSK. Podařilo se určit a zanést do mapy celkem 
4 720 stromů. Data byla rovněž zadána do specializovaného počítačového programu, aby je mohla TSK využí-
vat při péči o zeleň. V roce 2012 bylo mapováno území Běchovic (812 stromů), Koloděj (515 stromů), Černého 
mostu (1 037 stromů), Hostavic (192 stromů), Dolních Počernic (124 stromů), Dubče (749 stromů) a Uhříněvsi 
(1 291 stromů).

Ekocentrum Podhoubí

Občanské sdružení se zaměřuje na efektivní a moderní metody vzdělávání nejen v environmentální tématice. 
Provozuje vlastní Ekoškolku Rozárku, nabízí ekologické výukové programy pro mateřské, základní a střední školy 
z Prahy, Ekocentrum rovněž pořádá semináře pro učitele, kde mohou získat praktické dovednosti a inspiraci pro 
realizaci environmentální výchovy na své škole. Ekocentrum se věnuje také rozvíjení komunitního života v bez-
prostředním okolí za pomoci slavností, seminářů, besídek i brigád zaměřených na rodiče s dětmi.

 • Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v Praze a okolí (91 programů pro 2409 účastníků).

 • Komplexní vzdělávací cykly pro školy: v rámci komplexního vzdělávacího cyklu prošla jedna škola několika 
návaznými programy. Školy měly na výběr z velkého množství témat, ze kterých si vybíraly ty, které považova-
ly za nejvhodnější a program si tak sestavovaly samy. Projektem prošlo 223 dětí v 5 cyklech a 14 programech. 
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 • 17 seminářů a 7 akcí pro veřejnost. Celkem se jich zúčastnilo 620 lidí – učitelé, pracovníci neziskovek věnující 
se ekologické výchově, rodiče dětí i široká veřejnost.  Realizované tematické semináře: cyklus seminářů Re-
spektovat a být respektován, cyklus seminářů na téma Jak začít podnikat, Proč nejde navážit 15dkg něhy ... aj. 

 • Ekoškolka Rozárka: v roce 2012, ve 2. roce fungování bylo v Rozárce zapsaných 30 dětí k pravidelné docház-
ce. Mateřská školka poskytuje dětem zdravé prostředí (zdravé jídlo, přírodní hračky, denní pobyt venku – na 
zahradě a v lese…). Unikátní je propojení principů Lesní pedagogiky a programu Začít spolu. Ke školce jsou 
přidružené četné akce pro rodiny s dětmi.

 • Ekoškola pro MŠ: novým projektem se Ekocentrum Podhoubí a Sdružení TEREZA snaží vytvořit podmínky 
pro fungování programu EKOŠKOLA pro MŠ v České republice. Program ekoškola v ČR realizuje Sdružení 
TEREZA pro ZŠ a SŠ, od roku 2012 je pilotně testován program rovněž na použití v prostředí MŠ. V první fázi 
byla zpracována metodika, která se nyní testuje s pomocí 22 MŠ přímo v terénu.

 • Tematické vánoční a velikonoční dílny pro žáky 1. stupně ZŠ - Na dílně se děti hravou formou dozvídají o zvy-
cích našich předků, pověrách a tradicích i o původu a vzniku našich nejvýznamnějších svátků. Projektem 
v roce 2012 prošlo 390 žáků.

Ekodomov, o.s.  

Občanské sdružení Ekodomov vzniklo v roce 2004 a jeho hlavním posláním je osvěta a propagace udržitelného 
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 programů, komplexních 
projektů nebo seminářů nebo divadelně-osvětových akcí. Vedle toho realizuje Ekodomov na území Hlavního 
města Prahy další environmentálně zaměřené aktivity: výukové programy pro základní školy, exkurze do provo-
zů na zpracování odpadů pro žáky základních a středních škol, Ekocentrum Šárynka nabízející široké veřejnost 
semináře a workshopy, Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských školek.

 • 4 499 žáků pražských mateřských a základních škol se zúčastnilo 225 výukových programů z nabídky ekový-
chovné sekce Ekodomova, finančně podpořených v rámci veřejné zakázky MHMP.

 • Přes 4 000 žáků základních a středních škol se účastnilo exkurzí do provozů na zpracování odpadu v rámci 
magistrátní veřejné zakázky, kterou Ekodomov realizoval ve spolupráci s ČSOP Koniklec.

 • Na území HMP realizoval Ekodomov 15 osvětových infostanů a vzdělávacích divadel „Vivat Kompostela“ 
o kompostování pro děti a širokou veřejnost.

 • Proběhl již osmý ročník Soutěže Miss Kompost 2012 o nejinspirativnější kompost.

 • V rámci podpory domácího kompostování bylo v Ekodomově vyrobeno a prodáno několik desítek designo-
vých kompostérů z modřínového dřeva.

 • Již čtvrtým rokem Ekodomov úspěšně provozuje Dětský klub Šárynka (DKŠ) V roce 2012 se DKŠ jako jedna 
ze šesti vybraných lesních školek zúčastnil projektu tvorby informačního materiálu „Zakládáme lesní MŠ“, 
podpořeného MŠMT.

 • Díky pedagogickému týmu DKŠ byly realizovány odpolední zájmové kroužky pro děti a v létě 4 turnusy let-
ních příměstských táborů pro celkem 55 dětí.

Klub ekologické výchovy o.s. (KEV) 

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 environmetální výchovu 
(EV) výchovu k udržitelnému rozvoji (VUR). Další aktivitou je organizování akcí pro děti a mládež. KEV má akre-
ditaci MŠMT jako vzdělávací instituce. 

V posledních několika letech se stávají významnou cílovou skupinou také koordinátoři EV a vedení škol (ředitelé 
a jejich zástupci). Pro ně jsou nabízeny projektovány semináře z oblasti environmentálního managementu vý-
chovných zařízení (např. ekologizace provozu školy, imidž školy v kontextu EV, publicita školy, marketing a pro-
pagace školy). Národní síť škol KEV tvoří rovněž 19 škol z Prahy.  

 • Odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro EV – organizace specializačního studia pro 
školní koordinátory EVVO akreditované MŠMT; Studium je realizováno ve spolupráci s výzkumnými ústavy 
širokého spektra resortů, vysokými školami i pedagogy a řediteli z pražských škol. Intenzivně se pracuje na 
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spolupráci se školami sítě KEV, které mají dlouhodobé zkušenosti s EV/VUR  a v současné době fungují jako 
neoficiální školská centra EV/VTUR.

 • Realizace specializačního studia pro koordinátory EVVO (256 absolventů po celé ČR). 

 • Další vzdělávání koordinátorů EVVO - setkávání koordinátorů EVVO a zvyšování jejich manažerských do-
vedností (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). Vydávání metodických materiálů pro koordinátory 
EVVO např. „Manuál koordinátora EVVO“, „Ekologizace 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 (předsedkyně KEV doc. Švecová je 
členkou této komise).  

 • Realizace vzdělávacích kurzů (seminářů, přednášek, komplexních exkurzí zaměřených na problematiku UR, 
workshopů) pro pedagogické pracovníky z pražských škol. Akreditováno MŠMT (9 kurzů).  

 • Organizace celostátních akcí pro školní děti a mládež 2012 – 15. ročník výtvarné a 10. ročník literární soutěže 
ve spolupráci s Českou komisí UNESCO a Zeleným křížem.

 • Rok 2012 byl zaměřen na energii a nesl název „Udržitelná energie pro všechny“. Téma je každoročně vyhla-
šováno OSN a je tématem světovým. Z celkového počtu 128 zapojených škol z celé republiky bylo i 6 škol 
pražských. 

 • Ekologické žákovské konference: IX. ročník Středoškolské ekologické konference, VII. ročník Žákovské 
ekologické konference. Konferencí se zúčastnilo 95 žáků a pedagogů ze základních a středních škol, z toho 
10 z pražských škol.

 • Rozsáhlá publikační činnost věnovaná především managementu EV ve školách, podpoře aktivizujících me-
tod a forem práce se žáky a koncepcím škol jako center výchovy pro UR.

V roce 2012 na základě komplexního hodnocení dlouhodobějších proenvironmentálních aktivit získaly dvě 
pražské školy, kolektivní členové KEV, titul Škola udržitelného rozvoje na období 2013 – 2015.

Kolektivními členy KEV v Praze je v současnosti 19 základních a středních škol. Dalšími kolektivními členy KEV 
jsou Národní ústav vzdělávání, oddělení odborného školství a Institut vzdělávání a poradenství ČZU. Dalších 
20 individuálních členů jsou pedagogové různých typů škol včetně vysokých. 

Pokračováním a implementací výstupů systémového projektu JPD 3 MHMP, jehož partnery byl KEV, o.s. a Peda-
gogická fakulta UK v Praze je působení Krajské skupiny KEV na území Prahy, jejímž úkolem je předávání aktuál-
ních informací koordinátorům EVVO, kteří ukončili v rámci projektu specializační studium a následně realizovat 
jejich setkávání a výměnu zkušeností. V roce 2012 je připravováno 1. setkání koordinátorů HMP.

Sdružení TEREZA 

Sdružení TEREZA je vzdělávací organizací, která spolupracuje se základními a středními školami z celé ČR. Od 
roku 1990 vytváří vzdělávací programy a materiály, které s využitím metod aktivního učení napomáhají učitelům 
s realizací environmentální výchovy ve školách. V roce 2012 se programů zúčastnilo přes 94 000 žáků.

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

 • Organizování a koordinace dlouhodobých mezinárodních programů v ČR:

 • Ekoškola - žáci se učí o environmentálních tématech ve výuce a zároveň sami realizují praktické kroky 
vedoucí k šetrnějšímu provozu školy. V Praze je zapojeno 29 škol. 

 • GLOBE – program podporuje zájem žáků o přírodní vědy. Žáci měří a pozorují přírodní jevy, odhalují a řeší 
environmentální problémy ve svém okolí. Naměřená data zasílají do mezinárodní databáze NASA. V Praze 
je zapojeno 24 škol.

 • Les ve škole – program pomáhá dětem poznávat lesní ekosystém a porozumět přírodním dějům, vytvořit 
si pozitivní vztah k přírodě a místu, kde žijí. Program podporuje výuku v terénu, žáci se učí o lese v lese. 
V Praze je zapojeno 18 škol.
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 • Pořádání ekologických výukových programů pro žáky ze škol v Praze a okolí: realizováno 203 převážně 
tříhodinových programů pro 3771 žáků. Udělení prestižního mezinárodního titulu Ekoškola devíti pražským 
školám – titul získaly poprvé: ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12, ZŠ Jana Wericha, ZŠ a MŠ Červený vrch, Gymnázi-
um Praha 8 Ústavní titul obhájily: ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. - Smysluplná 
škola, ZŠ Chmelnice, Praha 3, ZŠ a MŠ Jana Ámose Komenského a ZŠ Praha 9-Kyje, Šimanovská 16.

 • Pořádání vzdělávacích seminářů pro učitele: celkem 50 seminářů pro 815 účastníků z celé ČR. 

 • Tvorba výukových materiálů: 11 výukových, inspiračních nebo metodických materiálů k environmentální 
výchově. Vytvořena a spuštěna online interaktivní Příručka pro žáky zapojené v programu Ekoškola.

 • Koordinace programu Škola pro udržitelný život vyhlášeného Nadací Partnerství a Střediskem ekologické 
výchovy Sever.

 • Organizace veřejných akcí pro rodiče s dětmi v Praze: V TEREZE není nuda, akce k Zažít město jinak.

 • Realizace projektu 3xR (Reduce, Reuse, Recycle) zaměřeného na propagaci znovuvyužití odpadových mate-
riálů – výstava v MeetFactory a na Design Bloku, cca 12 000 účastníků.

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 vy-
chovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k našemu životnímu 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 envi-
ronmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel města Prahy.

 • Akce pro veřejnost: Celkem bylo připraveno 144 akcí pro širokou veřejnost. Byly to celodenní sobotní akce 
(Biojarmark a Dožínkové slavnosti, Den Země, Světový Den Zvířat, Den Stromů, Evropská noc pro netopýry 
a mnohé další), i odpolední akce určené především pro rodiny, přednášky, promítání a další. Celkem tyto akce 
navštívilo více než 17 000 návštěvníků

 • Ekologické výchovné programy pro základní, střední i mateřské školy: V tomto období bylo pro děti z Pra-
hy a okolí realizováno celkem 886 programů (15 874 dětí)

 • Semináře: Pro pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost jsme připravili celkem 36 seminářů, kterých se 
účastnilo 446 osob. Celý rok probíhalo Specializační studium pro pedagogické pracovníky, účastnilo se ho 
19 učitelů z MŠ. Pro studenty VŠ bylo vedeno celkem 12 seminářů, kterých se účastnilo 201 studentů přede-
vším z ČZU, PedF UK a JČU.

 • Volnočasové aktivity pro děti: Celoročně zajišťuje SEV řadu volnočasových kroužků pro děti, v tomto roce 
jich bylo 30 a docházelo na ně 203 dětí. Připraveno bylo také 14 letních a zimních táborů, včetně příměst-
ských pro celkem 304 účastníků. Pro nejmenší zajišťuje SEV činnost Rodinného centra Mateřídouška, jehož 
akcí se zúčastnilo 7 457 účastníků.

 • Dobrovolnická činnost: V průběhu celého roku spolupracovalo středisko s firemními a individuálními dob-
rovolníky z ČR i ze světa, celkem v roce 2012 pomáhalo 402 dobrovolníků.

 • Odborné praxe pro studenty: V rámci dlouhodobé spolupráce zajišťuje SEV odborné a učební praxe pro 
studenty z celé řady SŠ a VŠ, v tomto období absolvovalo sedmi a vícedenní praxi 89 studentů.

 • Mateřská škola Semínko a Lesní mateřská škola: Do vzdělávacího programu MŠ a lesní mateřské školy je 
zařazeno celkem 76 dětí.

 • Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním: V Toulcově dvoře bylo v rámci sociálního podniku za-
městnáno 18 osob se zdravotním postižením, další dvě osoby docházely na pracovní terapie. 

Ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy probíhala po celý rok 2012 řada aktivit v přírodním areálu – výsad-
ba nových stromů, údržba jednotlivých biotopů, každodenní zajištění provozu výukové farmy hospodářských 
zvířat, údržba 2 naučných stezek aj.

Toulcův dvůr a jeho areál navštíví ročně více než 30 000 individuálních návštěvníků, kteří sem chodí za poučením 
i odpočinkem.
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Od roku 2011 má Toulcův dvůr nové Infocentrum. Návštěvníkům nabízí nejen informace o  dění na Toulcově 
dvoře, ale také v jeho okolí. K dispozici je průvodcovská služba po areálu, internet zdarma, mapy okolí, eko-
poradna 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 zaměřených 
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 společnosti ornitologické (ČSO) sídlící 
na v Praze 5 na Smíchově.  

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

Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací.

E.5.3 FINANCOVÁNÍ EVVO V HL. M. PRAZE
Financování z rozpočtu hl. m. Prahy zahrnuje jednak prostředky určené na realizaci Akčního plánu environmen-
tálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze pro daný rok, dále část prostředků poskytnutých v rámci grantů 
na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (agendu zabezpečoval v roce 2012 RVP 
MHMP), Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy a Celoměstských programů pod-
pory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (agendu zabezpečoval v roce 2012 SMT MHMP). 

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.).

Tab. E5.1: Financování EVVO v hl.m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2009-2012
2009 2010 2011 2012

AP KK EVVO 6 984 169 Kč 6 848 682 Kč 9 000 000 Kč 10 800 000 Kč

Provoz středisek ekologické výchovy 
HMP (SEV Tolucův dvůr a SEV Lesů hl. 
m. Prahy) 

6 174 943 Kč 5 475 652 Kč 5 286 164 Kč  5 016 833 Kč

Granty na podporu projektů ke zlep-
šení stavu životního prostředí hl. m. 
Prahy (oblast EVVO)*

6 883 000 Kč 
(67 podpořených 

projektů)

3 213 000 Kč 
(34 podpořených 

projektů)

4 797 710 Kč 
(25 podpořených 

projektů)

4 035 000 Kč 
(26 podpořených 

projektů)

Celoměstské programy podpory vzdě-
lávání na území hl. m. Prahy (oblast 
EVVO)*

125 000 Kč 
(2 podpořené 

projekty)

250 000 Kč 
(3 podpořené 

projekty)

308 100 Kč 
(4 podpořené 

projekty)

116 000 Kč 
2 podpořené pro-

jekty **)

Celoměstské programy podpory 
využití volného času dětí a mládeže na 
území hl. m. Prahy (oblast EVVO)*

95 tis. Kč  
(4 podpořené 

projekty)

125 tis. Kč  
(5 podpořených 

projektů)

220 tis. Kč  
(6 podpořených 

projektů)

180 000 Kč  
(6 podpořených 

projektů)

*  Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.

**  Skutečná částka pro oblast EVVO je vyšší - podpořeny byly dále také projekty na pořádání školních soutěží, které zahrnovaly 
více tematických oblastí, mezi nimi oblast EVVO.

Zdroj: MZO MHMP, SMT MHMP
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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 glo-
bálním programem pro udržitelný rozvoj, přijatým na Světovém summitu o životním prostředí a rozvoji v roce 
1992 v Riu de Janeiro.

V ČR podporují místní Agendu 21 Strategie udržitelného rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí nebo 
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s navazujícími akčními plány. 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. Vláda České republiky schválila svým usnesením ze 
dne 11. ledna 2012 č. 30 Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020 a Akční plán pro 
období 2012 – 2013.

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

Ke konci roku 2012 bylo v Databázi MA 21 oficiálně zaregistrováno 143 municipalit a ostatních subjektů, z toho 
115 obcí (2 statutární města, 70 obcí, 43 malých obcí), 6 krajů a 7 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. V kategorii B bylo oficiálně 
registrováno 7 subjektů, v kategorii C 37 subjektů, v kategorii D 26 subjektů a v kategorii Zájemci 73 subjektů.

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 zapojování do procesů plánování.

C
Navíc propracovanější organizační struktura, politické zastřešení, vyšší míra participace obyvatel. Ustanovení 
oficiálního orgánu samosprávy pro MA 21, schválení dokumentu (deklarace, charta) a finanční podpory. Pravi-
delná 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

http://ma21.cenia.cz
http://ma21.cenia.cz/kriteria
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Do konce roku 2011 byl významným zdrojem finančních prostředků k financování zavádění a realizaci MA 21 
Revolvingový fond MŽP ČR. S ohledem na úsporná opatření v rámci ČR nebude MŽP moci nadále pokračovat v 
uvedeném financování. Ostatní resorty zdroje přímo zaměřené na MA 21 nenabízejí. Další existující zdroje, jako 
např. blokové granty Finančního mechanismu EHP/Norska a Operační programy Strukturálních fondů EU mo-
hou sloužit k financování aktivit souvisejících s MA 21, resp. na realizaci výstupů z MA 21. Hlavním problémem 
jsou omezené zdroje finančních prostředků na podporu vlastního zavádění procesů MA 21. Menší podpory mo-
hou být poskytovány z krajských a z obecních rozpočtů.

Celostátně významné jsou dvě společnosti podporující MA 21 – CI2, o.p.s. pro sledování indikátorů udržitelného 
rozvoje a Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

E6.1.2 PRAHA A MÍSTNÍ AGENDA 21 V ROCE 2012
Na celopražské úrovni v roce 2012 proces místní Agendy 21 neprobíhal.

V roce 2012 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 14 městských částí. V kategorii C byla evidována MČ Praha–Libuš, 
MČ Praha – Dolní Počernice, MČ Praha 12, MČ Praha 13, MČ Praha 18 a MČ Praha 7, v kategorii D MČ Praha–Troja, 
MČ Praha 14, MČ Praha 20 a MČ Praha 21 a další čtyři (MČ Praha – Přední Kopanina, MČ Praha–Slivenec, MČ Praha 
10 a MČ Praha 19) pak v kategorii Zájemci. Každá z těchto kategorií má měřitelné ukazatele, kterými lze hodnotit 
úroveň procesu MA21 v dané municipalitě (v kategorii A, ani v kategorii B nebyly v roce 2012 registrovány žádné 
městské části hl. m. Prahy).

Tab. E6.1.2 Praha a místní Agenda 21 v roce 2012
Kategorie Městské části

Zájemci

Praha 10, http://www.praha10.cz

Praha 19, www.praha19.cz

Praha – Přední Kopanina, http://www.prednikopanina.cz

Praha–Slivenec, http://www.praha-slivenec.cz/

D

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

Praha 20, http://www.praha20.cz

Praha 21, http://www.praha21.cz

Praha–Troja, http://www.mctroja.cz

C

Praha 7, http://www.praha7.cz

Praha 12, http://www.praha12.cz

Praha 13, http://www.praha13.cz

Praha 18, http://www.praha18.cz

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

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

Zdroj: MŽP, CENIA 

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

Pozn.: V roce 2012 byly z databáze MA 21 vyřazeny MČ Praha Petrovice, Praha–Nebušice, Praha–Kunratice a Praha–
Běchovice.

http://www.praha10.cz
www.praha19.cz
http://www.prednikopanina.cz
http://www.praha-slivenec.cz/
http://www.praha14.cz
www.praha20.cz
http://www.praha21.cz
http://www.mctroja.cz
http://www.praha7.cz
http://www.praha12.cz
http://www.praha13.cz
http://www.praha18.cz
http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-dolnipocernice.cz
http://ma21.cenia.cz
http://envis.praha-mesto.cz/ma21
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Podrobné informace k jednotlivým městským částem hl. m. Prahy

Kategorie C

Městská část Praha 7, http://www.praha7.cz

MČ Praha 7 se přihlásila k procesu místní Agendy 21 v roce 2003, kdy bylo přijato usne-
sení Zastupitelstva „Memorandum MČ Praha 7 – Projekt místní Agenda 21“. V kategorii 
Zájemci databáze MA 21 byla zaregistrována od roku 2007. V prosinci 2008 vstoupila 
MČ Praha 7 do asociace Národní sítě Zdravých měst přijetím deklarace „Projekt Městská 
část Praha 7 – Zdravé město“. V listopadu 2012 dosáhla MČ Praha 7 výsledků požadova-
ných pro splnění kategorie C Kritérií místní Agendy 21 – fáze stabilizace MA 21. Aktivity 
spojené s MA 21 v Praze 7 doprovází logo MA 21 Prahy 7 a název „Praha 7 – Místo pro ži-
vot“, na internetových stránkách Prahy 7 je sekce věnovaná projektům MA 21 v Praze 7.

Odpovědným politikem pro MA 21 byl Zastupitelstvem MČ dne 21. 4. 2008 ustanoven zástupce starosty MČ. 
V rámci odboru životního prostředí je vyhrazeno místo samostatného koordinátora pro tuto oblast. Zastupitel-
stvo MČ Praha 7 schválilo strukturu MA 21 v Praze 7. Dne 15. 3. 2011 byla ustanovena Komise zdravého města 
a MA 21 Rady MČ Praha 7.

Hlavní aktivity v roce 2012: V květnu 2012 byla v Letenských sadech u ulice Nad Štolou pro veřejnost připravena 
oslava Dne Země. Městská část Praha 7 se touto aktivitou připojila k osvětové ekologické kampani. Akce byla 
pořádána ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy, s MČ Praha 7, se Studentským zastupitelstvem MČ Praha 
7, se společností Pražské služby a. s., s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. a s Ekocentrem Ko-
niklec. V rámci oslav Dne Země byl v květnu zorganizován celodenní úklid náplavky pod Bubenským nábřežím.

Byl zpracován Plán zlepšování na rok 2012, jehož cílem je přehledně a transparentně formulovat plán postupu 
Zdravého města Městské části Praha 7 v roce 2012. Plán obsahoval přehled klíčových aktivit, které byly v daném 
roce uskutečněny včetně termínů jejich plnění a odpovědných realizátorů. Aktivity byly realizovány pod meto-
dickým vedením Národní sítě Zdravých měst ČR.

V červnu 2012 se centrální části Stromovky uskutečnil šestý ročník celopražské zábavně-preventivní akce Bez-
pečné prázdniny. Projekt zaměřený na nástrahy a nebezpečí, jimž mohou být děti vystaveny během prázdnino-
vého období, pořádala Městská část Praha 7 pod záštitou primátora hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svobody, 
CSc. Akce byla určena pro žáky pražských základních škol a víceletých gymnázií. Na Bezpečných prázdninách 
měli své stanoviště Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Policie 
ČR, Městská policie hl. m. Prahy, Armáda ČR, ZOO Praha, Český červený kříž, Linka bezpečí, AVG Technologies, 
Progressive, Imperativ, Periculum, Zdraví-život, YMCA Praha, Pedagogicko psychologická poradna, Česká koalice 
proti tabáku a další odborníci v oblasti prevence a bezpečnosti.

V září 2012 se konalo veřejné fórum Zdravého města, kde si občané po společné diskuzi zvolili 10 prioritních pro-
blémů Prahy 7. Následně do konce října 2012 proběhla anketa k ověření zvolených problémů. Výstupy sloužily 
k doplnění aktuálních témat do Komunitního plánu zdraví a kvality života Prahy 7 (2011 – 2012), který umožňuje 
občanům sledovat postupné řešení identifikovaných problémů.

Také v roce 2012 se pod záštitou MČ Praha 7 konaly pravidelné farmářské trhy. Tyto farmářské trhy, pořádané 
v Holešovické tržnici v atraktivním prostředí secesního pavilonu 22, mezi všemi vynikají nejen nejvyšším počtem 
prodejních pultů (70, z toho 35 jsou drobní pěstitelé), největší prodejní plochou a nejširším sortimentem nabíze-
ných produktů, ale rovněž výborným servisem pro zákazníky – například dostatečným počtem parkovacích míst 
či snadnou dosažitelností městskou hromadnou dopravou.

V říjnu 2012 proběhl na Úřadu MČ Praha 7 odborný vzdělávací seminář s názvem Udržitelná firma zaměřený 
na problematiku odpadového hospodářství. Byl určen zástupcům vedení MČ, členům komise Zdravého města 
a místní Agendy 21 a vedoucím odborů ÚMČ.

V listopadu 2012 se uskutečnilo veřejné projednání budoucí podoby a herních prvků na hřišti Sedmikráska.

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

http://www.praha7.cz
mailto:janul%40p7.mepnet.cz?subject=
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Městská část Praha 12, http://www.praha12.cz

MČ Praha 12 se k programu MA 21 přihlásila v srpnu 2010, aby zastřešila současné aktivity a zlepšila zapojení 
občanů do rozhodovacích procesů. Hlavním cílem je setřídit činnosti, zařadit je do tří pilířů udržitelného rozvoje 
a sledovat pak jejich vyváženost.

Odpovědným politikem pro MA 21 byl Zastupitelstvem MČ dne 8. 2. 2011 stanoven zástupce starosty MČ. Ke 
dni 16. 2. 2011 byla ustanovena Skupina pro MA 21, která bude provádět monitoring aktivit a bude řídit proces 
MA 21 v MČ. V listopadu 2012 bylo aktualizováno složení Skupiny pro MA 21. V rámci úřadu byla dne 5. 10. 2011 
Radou MČ ustanovena nová Koordinátorka MA 21. V prosinci 2012 schválilo Zastupitelstvo MČ Strategický plán 
městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj a Deklaraci městské části Praha 12 k místní Agendě 21.

V prosinci 2012 dosáhla MČ Praha 12 výsledků požadovaných pro splnění kategorie C Kritérií místní Agendy 21 
– fáze stabilizace MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2012: V dubnu 2012 se uskutečnila osvětová kampaň ke Dni Země. V květnu 2012 byla 
zorganizována veřejná diskuse nad novým stavebním projektem rezidenčního bydlení na území MČ Praha 12. 
V červnu proběhl na školním hřišti ZŠ Písnická již 11. ročník Sportovního dne mateřských škol Prahy 12. V září 
2012 se na oddechové louce na břehu Vltavy v Komořanech konala hromadná akce Pražské cyklozvonění or-
ganizovaná hl. m. Prahou, MČ Praha 12 společně s devíti dalšími městskými částmi a Nadací Partnerství, která 
předznamenala Evropský týden mobility. V září se rovněž konal již 13. ročník Veletrhu sociálních služeb a MČ při 
této příležitosti vydala pro občany katalog s kontakty na poskytovatele sociálních služeb.

Od roku 2009 do roku 2012 byl realizován projekt „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením 
na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12. Projekt byl realizován převážně v rovině vzdělávání. Zaměření směřo-
valo na metodiku práce s dětmi, jejichž rodiče jsou cizinci. Snažil se nejen naučit jazyku děti, ale pomoci i jejich 
rodičům, jejichž začlenění je díky jazykovým i dalším bariérám mnohem složitější. Mezi prvními s aktivitou zača-
la Základní škola ANGEL v Praze 12, která pak nad rámec projektu vytvořila i příručku pro další školy, se kterými 
také intenzivně spolupracovala. Dále se projektu aktivně zúčastnily základní školy Rakovského, Smolkova, Mráč-
kova a Zárubova. Dalšími subjekty, které se do celého projektu zapojily a spolupracují se školami, jsou občanské 
sdružení META a nová pobočka Integračního centra, sídlící na Sofijském náměstí.

Radnice MČ Praha 12 nabízí svým občanům možnost slavnostní výsadby stromu k příležitosti narození dítěte. 
V průběhu roku byly v rámci farmářských trhů organizovány jarmarky a slavnosti. MČ Praha 12 prostřednictvím 
svého grantového programu podporuje aktivity MA 21 zaměřené na sport a volný čas, na kulturu, na sociální 
služby a na životní prostředí a jeho ochranu.

Kontakt: Marek Rejman, zástupce starosty; mrejman@p12.mepnet.cz

Barbora Vokatá, koordinátorka MA 21; bvokata@p12.mepnet.cz

Městská část Praha 13, http://www.praha13.cz

MČ Praha 13 se přihlásila k realizaci MA 21 v roce 2007 v kategorii Zájemce s cílem zvyšovat kvalitu veřejné 
správy i spokojenost občanů s životem v MČ a vytvořit podmínky pro širší zapojení veřejnosti do rozhodovacích 
procesů.

Odpovědným politikem pro MA 21 byl Zastupitelstvem MČ dne 9. 3. 2011 jmenován zastupitel MČ. V rámci úřa-
du byla dne 16. 4. 2007 Koordinátorkou MA 21 Radou MČ ustanovena vedoucí odboru životního prostředí MČ. 
Ke stejnému dni byla ustanovena Pracovní skupina pro MA 21, která bude provádět monitoring aktivit a bude 
řídit proces MA 21 v MČ. V září 2012 schválilo Zastupitelstvo MČ Deklaraci o implementaci místní Agendy 21 
a principů udržitelného rozvoje na MČ Praha 13.

V říjnu 2012 dosáhla MČ Praha 13 výsledků požadovaných pro splnění kategorie C Kritérií místní Agendy 21 – 
fáze stabilizace MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2012: V průběhu února se na radnici uskutečnila dvě setkání, která se zabývala možnostmi 
zvýšení počtu parkovacích míst v Zázvorkově a v Bellušově ulici na Lužinách. K veřejnému projednání navrho-
vaného řešení, které bylo svoláno v souladu s principy Místní Agendy 21, byli pozváni vždy obyvatelé projedná-
vané ulice.

http://www.praha12.cz
mailto:mrejman%40p12.mepnet.cz?subject=
mailto:bvokata%40p12.mepnet.cz?subject=
http://www.praha13.cz
http://www.praha13.cz
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V dubnu 2012 byl zpracován Časový plán aktivit MČ Praha 13 v roce 2012 k naplnění kritérií Kategorie C MA 21.

Každoročně již od roku 1997 pořádá Praha 13 v rámci osvětových akcí dvě divadelní představení pro děti, jejichž 
smyslem je ekologická osvěta a výchova. Ekodivadélka vychovávají zajímavou formou a odpovídají trendům 
Místní agendy 21.

Osvětová kampaň ke Dni Země se konala v dubnu 2012 v okolí stanice metra Lužiny. Hlavním pořadatelem byl 
Magistrát hl. města Prahy a odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 ve spolupráci s Pražskými službami, a. s., 
společností Asekol a Ekocentrem Koniklec.

V květnu 2012 se v ZŠ Janského na Velké Ohradě uskutečnilo školní kolo soutěže Odznaku všestrannosti olym-
pijských vítězů pod patronací olympijských vítězů Romana Šebrleho a Roberta Změlíka. Akce byla uspořádána 
v souladu s koncepcemi Zdravé město, Zdravá škola a s principy MA 21.

Kontakt: Ing. Jiří Neckář, zastupitel MČ; neckarj@p13.mepnet.cz

Mgr. Jana Gilíková, vedoucí odboru ŽP, koordinátorka MA 21; gilikovaj@p13.mepnet.cz

Městská část Praha 18, http://www.praha18.cz

Městská část Praha 18 se k místní Agendě 21 přihlásila v květnu 2009 začleněním do asociace Národní sítě Zdra-
vých měst ČR. Zároveň byla zastupitelstvem schválena „Deklarace Zdravého města“. Na konci roku 2009 byla MČ 
registrována v databázi MA 21 v ČR v kategorii D a v roce 2010 tuto kategorii úspěšně obhájila.

Odpovědným politikem projektu Zdravé město a MA 21 byla Zastupitelstvem MČ ustanovena zástupkyně sta-
rosty MČ. V rámci úřadu byl tajemník ÚMČ pověřen funkcí Koordinátora projektu Zdravé město a MA 21. Dne 
22. 7. 2009 zřídilo Zastupitelstvo MČ Komisi Zdravého města a MA 21.

V prosinci 2012 dosáhla MČ Praha 18 výsledků požadovaných pro splnění kategorie C Kritérií místní Agendy 21 
– fáze stabilizace MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2012: V únoru 2012 byl spuštěn nový internetový portál Chodci sobě, poskytující prostor 
pro nahlášení problémů, se kterými se setkávají pražští chodci na svých cestách. Podněty občanů (fotografie či 
videa z problémových míst, jejich popis) jsou jeho prostřednictvím evidovány, zobrazovány na mapě a zasílány 
samosprávám městských částí k řešení.

V dubnu 2012 zorganizovala MČ informační kampaň ke Dni Země o problematice odpadů, životního prostředí 
a zdravého životního stylu. Na organizaci akce spolupracovali Magistrát hl. města Prahy, MČ Praha 13, Pražské 
služby, a. s. a EKO – KOM, a. s.

V září 2012 se konal Den Letiště Praha Letňany. Návštěvníkům byla předvedena historická i současná letadla, 
pozemní i letecká technika a letecká akrobacie.

V říjnu se na ÚMČ Praha 18 uskutečnilo Veřejné fórum o rozvoji města „Desatero problémů“. Se zastupiteli a ve-
doucími úředníky MČ účastníci diskutovali na téma občan a úřad, životní prostředí, volný čas a společenský 
život, doprava, bezpečnost. Poprvé byl připraven také „stůl mladých“ pro děti a mládež do 18 let. Ve stejném 
měsíci se na travnaté ploše u letňanského výstaviště konala již druhá letňanská Drakiáda. Proběhla také veřejná 
diskuse o projektu výstavby bytového domu v Chlebovické ulici.

Na veřejné Fórum občanů 2012 pozvalo vedení MČ Praha 18 občany v listopadu 2012. Veřejné fórum bylo orga-
nizováno podle závazné metodiky iniciativy Místní agenda 21, jeho smyslem byl sběr témat, která občané MČ 
považují za aktuální. Na setkání se dostavilo asi 90 občanů, zastupitelů a pracovníků ÚMČ Praha 18.

Kontakt: Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ, koordinátor projektu Zdravé město a MA 21; gerhard@letnany.cz

mailto:neckarj%40p13.mepnet.cz?subject=
mailto:gilikovaj%40p13.mepnet.cz?subject=
http://www.praha18.cz
mailto:gerhard%40letnany.cz?subject=


Praha - Životní prostředí 2012

E6 DOBROVOLNÉ NÁSTROJE

290

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

S místní Agendou 21 a projektem Zdravá Libuš a Písnice (ZLP) 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 2011 se městské části podařilo splnit podmínky kritérií místní Agendy 21 a úspěšně 
obhájit kategorii B. V roce 2012 však Praha–Libuš sestoupila z kategorie B do C.

V rámci úřadu byla Zastupitelstvem MČ dne 23. 6. 2010 ustanovena Koordinátorka projektu ZLP a MA 21. Poli-
tikem projektu ZLP a MA 21 byl Zastupitelstvem MČ dne 26. 1. 2011 ustanoven starosta MČ. Aktivity související 
s MA 21 a udržitelným rozvojem řídila Komise pro udržitelný rozvoj složená ze zástupců veřejného, neziskového 
a soukromého sektoru, která byla zřízena Radou MČ dne 1. 2. 2011. Dne 9. 8. 2011 byla tato Komise ustanovena 
oficiálním orgánem pro sledování stavu udržitelného rozvoje MČ.

Hlavní aktivity v roce 2012: Pokračovala aktivní práce se Strategickým plánem rozvoje MČ Praha–Libuš, kte-
rý byl schválen v prosinci roku 2009. V březnu 2012 schválila Rada MČ Plán zlepšování projektu Zdravá Libuš 
a Písnice a místní Agenda 21 na rok 2012 a Zastupitelstvo MČ projednalo Výroční zprávu projektu za rok 2011. 
V dubnu 2012 schválilo Zastupitelstvo MČ Akční plán na rok 2012.

V březnu a červnu 2012 se koordinátorka projektu ZLP a MA 21 zúčastnila akreditovaného školení pro koordiná-
tory MA 21 pořádaného Národní sítí Zdravých měst ČR.

V roce 2010 uspěla MČ Praha-Libuš v rámci 4. výzvy Revolvingového fondu s projektem „Environmentálně pří-
znivé chování institucí v MČ Praha-Libuš – praktická cesta k udržitelnosti“. Projekt je cíleně zaměřen na zaměst-
nance úřadu a pilotně i na pedagogy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka. Realizace 
projektu začala v lednu 2011 a skončila v říjnu 2012. Projekt se zabýval zaváděním konkrétních opatření, která 
vedou ke zvyšování udržitelnosti. MČ shromáždila potřebné informace o vlivu jednotlivých aspektů svého fun-
gování na udržitelný rozvoj, zavedla vhodná opatření vedoucí k ekologizaci svého provozu a o těchto opatřeních 
všemi dostupnými prostředky informovala veřejnost.

MČ obdržela finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR (OP LZZ) na realizaci 
projektu „Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Pra-
ha-Libuš na trh práce“. Projekt byl zahájen v prosinci 2012 a skončí v listopadu 2013. Zaměřen je na vzdělávání 
cizinců s cílem jejich udržení či zapojení se na trhu práce v souladu s právním řádem ČR.

Rada MČ schválila v únoru 2012 Dotační program projektu ZLP a MA 21, který je určen na realizaci malých 
projektů převážně vycházejících z komunitního plánu MČ, jejichž výsledky podporují zvyšování kvality života 
a zdraví obyvatel MČ Praha–Libuš. V rámci výzvy byly podpořeny 3 projekty organizací působících v MČ.

V dubnu 2012 se ve spolupráci s Komisí pro UR MČ Praha–Libuš a s odbory ÚMČ Praha–Libuš uskutečnilo vyhod-
nocení místních a expertních indikátorů za rok 2011.

V dubnu 2012 se konaly akce ke Dni Země, na jejichž organizování se podílely kromě Magistrátu hl. m. Prahy, 
MČ Praha–Libuš a Žákovského zastupitelstva Praha – Libuš také mateřské a základní školy a nestátní neziskové 
organizace. Hlavní aktivitou byla naučná akce „Perníková chaloupka aneb cesta pohádkovým lesem“.

Do října 2012 probíhalo ve spolupráci s Komisí pro UR MČ Praha–Libuš a s odbory ÚMČ Praha–Libuš sledování, 
vyhodnocení a srovnání evropských indikátorů UR sady ECI (A1 Spokojenost s místním společenstvím, A3 Mobi-
lita a místní přeprava a B10 Ekologická stopa).

V říjnu 2012 se na fotbalovém hřišti v Písnici konala Drakiáda a kampaň Den pro zdraví a udržitelnou energetiku.

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

Městská část 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 kategoriích MA21 
byl cílem projektu „Zdravá městská část Praha - Dolní Počernice a její postup v MA 21“, na jehož realizaci MČ zís-
kala grant z Revolvingového fondu MŽP.

http://www.praha-libus.cz
http://zdravemesto.praha-libus.cz
mailto:martinkova%40praha-libus.cz?subject=
http://www.praha-dolnipocernice.cz
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Odpovědným politikem pro členství MČ v Národní síti zdravých měst (NSZM) a pro MA 21 byl Zastupitelstvem 
MČ dne 11. 2. 2008 ustanoven starosta MČ. V rámci úřadu byl dne 28. 3. 2008 Radou MČ ustanoven Koordinátor 
pro členství MČ v NSZM a pro MA 21. Dne 2. 4. 2009 ustanovila Rada MČ Komisi Projektu Zdravé město a MA 21, 
jejíž složení aktualizovala dne 7. 9. 2010. Byla schválena Deklarace o implementaci Místní Agendy 21 a principů 
udržitelného rozvoje v MČ Praha - Dolní Počernice.

Hlavní aktivity v roce 2012: MČ Praha - Dolní Počernice v roce 2012 aktivně naplňovala kritéria kategorie D a C 
místní Agendy 21.

V dubnu 2012 se konaly akce ke Dni Země, na jejichž organizování se podílel Magistrát hl. m. Prahy a MČ Praha 
– Dolní Počernice.

V květnu 2012 byl schválen Komunitní plán zdraví a kvality života Praha – Dolní Počernice (2012 – 2013).

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

Petr Stránský, koordinátor MA 21; stavby@dpocernice.cz

Kategorie D

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

MČ 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 mezi-
národním programu „místní Agenda 21“.

Na zavedení zmiňované metody kvality samosprávných činností byl zpracován dvouletý projekt „MČ Praha 14 
– zavádění místní Agendy 21“, na jehož realizaci Praha 14 získala finanční podporu ze 4. výzvy Revolvingového 
fondu MŽP ČR. Tento projekt byl zahájen v prosinci roku 2010 a potrvá do listopadu roku 2012.

Odpovědným politikem projektu Zdravá městská část a MA 21 byl Zastupitelstvem MČ dne 29. 9. 2009 ustanoven 
starosta MČ. V rámci úřadu byla ustanovena Koordinátorka pro výchovu, vzdělávání a MA 21. Dne 15. 11. 2010 
zřídilo Zastupitelstvo MČ Výbor pro výchovu, vzdělávání a MA 21 (VVMA 21).

V listopadu 2012 dosáhla MČ Praha 14 výsledků požadovaných pro splnění kategorie D Kritérií místní Agendy 
21 – fáze zavádění MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2012: Byl zpracován Plán zlepšování PZM – MA 21 pro rok 2012.

V průběhu roku byla realizována opatření v souladu s Komunitním plánem Zdravé Městské části Praha 14 na 
období 2012 – 2012 – Akčním plánem a s Koncepcí rozvoje dětských hřišť a sportovišť v letech 2012 – 2021.

V lednu 2012 se uskutečnilo veřejné setkání místních obyvatel se zástupci radnice k projektu Revitalizace rekre-
ačního parku v Pilské ulici.

V květnu 2012 se v sále kulturního domu Kyje konalo Fórum – Setkání s občany Prahy 14 nad problémy městské 
části. Ve stejném měsíci bylo zorganizováno také Dětské fórum, na kterém žáci základních škol a studenti Gym-
názia Vybíralova a SOŠ pro administrativu EU diskutovali se zástupci MČ o problémech Prahy 14.

V červnu 2012 proběhlo veřejné projednání budoucí podoby dětského hřiště Jahoda.

V září se konalo veřejné projednání Revitalizace parčíku Splavná.

V dubnu 2012 se uskutečnilo několik akcí kampaně k oslavám Dne Země na území MČ Prahy 14. Na přípravě 
programu a jeho realizaci spolupracovali hl. m. Praha, MČ Praha 14, Ekocentrum Koniklec, svozová společnost 
AVE CZ, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Šimanovská, ZŠ Hlou-
bětínská, ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova.

V září 2012 MČ pro své obyvatele připravila ve spolupráci s partnery třídenní kampaň Dny zdraví, plnou bezplat-
ných preventivních, osvětových i praktických aktivit.

Kontakt: Ing. Pavlína George, koordinátorka pro MA 21; george@p14.mepnet.cz

mailto:stavby%40dpocernice.cz%0D?subject=
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Městská část Praha 20, http://www.pocernice.cz

MČ Praha 20 se přihlásila do programu MA 21 v roce 2011 v kategorii zájemce s cílem účinně prosazovat principy 
udržitelného rozvoje v praxi.

Odpovědným politikem pro MA 21 byla Zastupitelstvem MČ dne 7. 11. 2011 pověřena starostka MČ. V rámci 
úřadu byl ke stejnému dni Koordinátorem MA 21 ustanoven referent odboru životního prostředí MČ a zároveň 
byla ustanovena Neformální skupina MA 21. Dne 10. 9. 2012 byla usnesením Zastupitelstva MČ novou Koordi-
nátorkou procesu MA 21 jmenována referentka OMH, odd. péče o zeleň a kompostárny.

V listopadu 2012 dosáhla MČ Praha 20 výsledků požadovaných pro splnění kategorie D Kritérií místní Agendy 
21 – fáze zavádění MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2012: Pokračovalo komunitní plánování sociálních služeb. Je zdrojem nejen informací 
o poskytovatelích sociálních služeb, ale i konkrétních potřeb jednotlivých sociálních skupin našich občanů. Před 
prázdninami proběhlo první setkání se zájemci, kteří se chtějí aktivně tohoto plánování účastnit. Výsledkem 
diskuze na této schůzce byla dohoda o vzniku dvou skupin: 1. Rodina, děti a osoby ohrožené závislostí; 2. Senioři 
a zdravotně postižení.

Byl schválen záměr vypracovat „Strategický plán rozvoje MČ Praha 20“. Cílem plánu je stanovit nejdůležitější úko-
ly, pořadí jejich řešení, finanční zajištění apod. Důležitým podkladem pro zpracování tohoto plánu se stalo také 
vyhodnocení dotazníkové akce „ Jak zlepšit život v MČ Praha 20“. Žáci počernických škol byli rovněž požádáni 
o názor na to, co jim schází a co si přejí vybudovat nebo změnit. Malé děti malovaly obrázky a ostatní žáci vypl-
ňovali dotazník vypracovaný přímo pro ně. V říjnu se uskutečnilo šest schůzek spojených s diskuzí o problémech, 
které považují za důležité řešit v té které lokalitě. V podobných schůzkách s občany plánuje vedení radnice MČ 
Praha 20 pokračovat i v budoucnosti.

Kontakt: Hana Moravcová, starostka MČ; Hana_Moravcova@pocernice.cz

Bc. Lenka Tomsová, koordinátorka MA 21; Lenka_Tomsova@pocernice.cz

Městská část Praha 21, http://www.praha21.cz

MČ Praha 21 schválila dne 21. 3. 2011 na základě usnesení Zastupitelstva MČ „Deklaraci o implementaci místní 
Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21“ a ustanovila starostu jako odpovědného politika 
procesu MA 21. Rada MČ jmenovala Koordinátorkou procesu MA 21 vedoucí odboru školství, kultury a MA 21.

V říjnu 2012 dosáhla MČ Praha 21 výsledků požadovaných pro splnění kategorie D Kritérií místní Agendy 21 – 
fáze zavádění MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2012: V lednu 2012 se uskutečnilo Veřejné fórum nad rozvojem MČ v návaznosti na zpra-
cování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022.

V březnu 2012 se v sále polyfunkčního domu Level konalo setkání zástupců pražských městských částí k místní 
Agendě 21.

Dne 18. června 2012 schválilo Zastupitelstvo MČ Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 do roku 2022.

Usnesením Rady MČ byla v září 2012 zřízena Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21 složená ze zástup-
ců veřejné správy, příspěvkových a neziskových organizací, soukromého sektoru a občanské veřejnosti.

V září a říjnu 2012 MČ v rámci členství v Národní síti Zdravých měst ČR zorganizovala osvětové kampaně ke 
Dnům zdraví.

Kontakt: Iva Hájková, vedoucí odboru školství, kultury a MA 21, koordinátorka MA 21; iva.hajkova@praha21.cz

http://www.pocernice.cz
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Městská část Praha-Troja, http://www.mctroja.cz

MČ Praha – Troja se do programu místní Agenda 21 zapojila v roce 2011 s cílem postoupit z kategorie zájemců 
do kategorie D.

Odpovědným politikem pro MA 21 byl Zastupitelstvem MČ dne 22. 11. 2011 pověřen starosta MČ. V rámci úřadu 
byla Koordinátorkou MA 21 ustanovena tajemnice ÚMČ. Ke stejnému datu byla ustanovena Neformální skupina 
MA 21, která bude provádět monitoring aktivit a bude řídit proces MA 21 v MČ.

V listopadu 2012 dosáhla MČ Praha – Troja výsledků požadovaných pro splnění kategorie D Kritérií místní Agen-
dy 21 – fáze zavádění MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2012: V lednu 2012 proběhla vernisáž výstavy Trojské plány – pravidelné pokračování 
výstavy plánů, záměrů a vizí v prostoru trojské kotliny Obyvatelé Troje mohli vyjádřit své názory a připomínky 
k projektům realizace rozmanitých staveb v prostoru Troje. Součástí výstavy byly i záměry MČ Praha - Troja na 
regeneraci zahrady Brabcovy vily, přestavbu Schückovy vily, nebo záměr na spásání svahu pomocí stáda ovcí 
a koz. Na vernisáži byly také sbírány náměty na podobu připravovaného dětského hřiště.

V únoru se konala vernisáž výstavy Trojské plány – studenti pro Troju – pravidelné pokračování výstav student-
ských projektů v prostoru trojské kotliny spojené s možností debatovat o vystavených projektech, které vytvořili 
studenti z vysokých škol ČVUT a ČZU.

V březnu 2012 se uskutečnilo první pracovní setkání o podobě a managementu přírodního parku Drahaň-Troja, 
který se z velké části nachází na území MČ Praha-Troja. Na setkání se sešli zástupci obyvatel Troje i organizací, 
které působí v Troji a blízkém okolí. Společně byl stanovený hlavní cíl a směr, kam by se měl ubírat rozvoj a ná-
sledná podoba území.

V červnu 2012 na setkání u kulatého stolu „Index čistoty“ měla veřejnost možnost blíže se seznámit s projektem 
zaměřeným na monitorování čistoty veřejných prostranství v MČ Praha - Troja. Veřejná prostranství zahrnutá do 
projektu byla vybrána pomocí ankety, která byla distribuována mezi děti na místní základní škole, na www strán-
kách MČ Praha - Troja a k vyzvednutí na Úřadu MČ Praha-Troja. Veřejnost se podílela na výběru monitorovaných 
lokalit a také na samotném hodnocení čistoty na vybraných lokalitách.

V září 2012 se uskutečnilo druhé pracovní setkání o přírodním parku Drahaň-Troja.

Veřejné debaty se starostou – veřejná debata zaměřená na stav a údržbu veřejných prostranství v Troji (06/2012) 
a veřejná debata o podobě území podél řeky v Podhoří (11/2012).

Prázdninová otevřená kancelář starosty na zahradě úřadu – Občané měli možnost bez předchozí domluvy přijít 
do stanu před Úřadem městské části a projednat věci, které je zajímaly nebo přicházet se svými názory, připo-
mínkami a kritikou.

Součástí sousedské slavnosti Zažít město jinak bylo setkání občanů i turistů se starostou na náplavce u řeky.

Kontakt: Ing. arch. Tomáš Drdácký, starosta; drdacky@mctroja.cz

Ing. Irena Marková, tajemnice ÚMČ, koordinátorka NSZM a MA 21; markova@mctroja.cz

http://www.mctroja.cz
mailto:drdacky%40mctroja.cz?subject=
mailto:markova%40mctroja.cz?subject=
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Kategorie Zájemci

Městská část Praha 10, http://www.praha10.cz

Hlavní aktivity v roce 2012: V září 2012 se konal třetí ročník soutěže o nejhezčí dvorek Prahy 10.

Kontakt: Kateřina Vávrová, DiS.; katerinav@praha10.cz

Městská část Praha19, http://praha19.cz

Kontakt: Barbora Andělová; barbora.andelova@kbely.mepnet.cz

Městská část Praha – Přední Kopanina, http://www.prednikopanina.cz

Kontakt: Mgr. Petr Vokáč; PetrVokac@seznam.cz

Městská část Praha-Slivenec, http://www.praha-slivenec.cz

Městská část Praha-Slivenec se k projektu Zdravá městská část v rámci Národní sítě Zdravých měst oficiálně 
připojila v létě roku 2008. Uplatňování principů místní Agendy 21 v MČ Praha-Slivenec probíhalo spontánně už 
před vstupem do sítě Zdravých měst. Veřejnost měla v roce 2007 možnost zapojit se do plánování nové podoby 
centra (za pomoci Nadace Partnerství se zde uskutečnily tři schůzky, na jejichž základě byl vypracován projekt 
revitalizace centra). Od té doby jsou principy komunitního plánování běžnou součástí fungování veřejné správy. 
Běžně jsou pořádány kulaté stoly pro veřejnost. MČ získala z grantu Poštovní spořitelny a ČSOB peníze na reali-
zaci obecní louky za budovaným Pražským okruhem.

Odpovědným politikem v rámci Národní sítě zdravých měst a MA 21 byla Zastupitelstvem MČ dne 10. 6. 2009 
pověřena starostka MČ. V rámci úřadu byl ustanoven Koordinátor NSZM a MA 21. Dne 1. 11. 2011 byla ustano-
vena Komise zdravého města a MA 21, která bude provádět monitoring aktivit a bude řídit proces MA 21 v MČ.

Hlavní aktivity v roce 2012: V lednu 2012 se konal tradiční Slivenecký masopust.

V březnu 2012 dostala MČ na vyzkoušení elektromobil Smart v rámci propagace elektromobility v Praze. Mož-
nost vyzkoušet si jízdu tímto neobvyklým dopravním prostředkem měli nejen zaměstnanci MČ, ale byla zorga-
nizována akce i pro občany.

V dubnu 2012 proběhlo komunitní plánování o budoucnosti sliveneckého statku a objektů plánovaných k na-
vrácení církvím. Ve stejném měsíci se uskutečnil jarní úklid MČ.

V září 2012 se MČ zúčastnila Evropského týdne mobility tím, že se připojila k cyklistické akci nazvané Pražské 
cyklozvonění. V daném měsíci se uskutečnila také korespondenční diskuse o problémech způsobených radikál-
ními změnami ve vedení i v četnosti linek městské hromadné dopravy.

Kontakt: RNDr. Jana Plamínková, starostka; starosta@praha-slivenec.cz

Jiří Urválek, koordinátor NSZM a MA 21; urvalek@praha-slivenec.cz

http://www.praha10.cz
mailto:katerinav%40praha10.cz?subject=
http://praha19.cz
mailto:barbora.andelova%40kbely.mepnet.cz?subject=
http://www.prednikopanina.cz
mailto:PetrVokac%40seznam.cz?subject=
http://www.praha-slivenec.cz
mailto:starosta%40praha-slivenec.cz?subject=
mailto:urvalek%40praha-slivenec.cz?subject=
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E6.2 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ (ISO 14001 A EMAS)
Systém environmentálního řízení organizace představuje systematický přístup k ochraně životního prostředí ve 
všech aspektech její činnosti, jehož prostřednictvím organizace začleňuje péči o životní prostředí do své strate-
gie i běžného provozu. Cílem je identifikace environmentálních aspektů - činností, které mají dopad na životní 
prostředí, jejich řízení, sledování a vyhodnocování a neustálé zlepšování. Smyslem systému 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 certifikátů 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 důvěryhod-
nost a přehled v provozní dokumentaci.

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

ISO 14001

Mezinárodní norma ISO 14001 zaměřená na management životního prostředí je určena pro aplikaci v řízení 
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 městské 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.

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 připravují (ISO 14001, MČ Praha 13). Někte-
ré úřady městských částí (např. MČ Praha 3, MČ Praha 4, MČ Praha 13) zavedly jiný nástroj řízení jakosti vytvořený pro ve-
řejný 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. Kongreso-
vé 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 systema-
tickém dobrovolném úsilí o zlepšování řízení a dosažení určitých standardů.

EMAS

Program EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), neboli systém environmentálního řízení a auditu, před-
stavuje 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 Společenství 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 http://www.cenia.cz/emas).

www.iso.org
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V programu EMAS je (stav ke konci roku 2013) registrováno celkem 26 organizací; nejrozšířenějším oborem činnosti je stavební 
průmysl. Certifikovány jsou také úřady dvou měst – Chrudim a Jilemnice. Zatím není registrována žádná městská část Prahy ani 
magistrát h.m. Prahy. Mezi nejvýznamnější společnosti se zavedeným systémem EMAS, 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

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

Jiné

Dobrovolné nástroje, které jsou uplatňovány s cílem snížit negativní dopady činností na životní prostředí nad rá-
mec požadavků platných legislativních norem, jsou zaváděny a realizovány na základě dobrovolného rozhodnutí. 
V praxi českých organizací je nejrozšířenějším dobrovolným nástrojem již popsaná certifikace systému environ-
mentálního řízení podle mezinárodní normy ISO 14001. V menším měřítku je aplikován evropský systém EMAS. 
Zavedení environmentálního systému řízení může usnadnit využití dalšího dobrovolného nástroje, kterým je hod-
nocení možností čistší produkce. Čistší produkce je preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstup-
ních zdrojů a snižující rizika pro člověka a životní prostředí. 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 německou ekoznačkou Mod-
rý Anděl nebo skandinávskou Severskou labutí. Na území hl. m. Prahy jsou držiteli 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 základní kritéria výběru patří například 
recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, 
transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně (viz http://www.zeleneuradovani.cz).

Mezi konkrétní opatření, která mohou být na úřadech a organizacích města (např. školy, školky, nemocnice, 
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 ko-
pírek, třídění odpadů;

 • minimalizovat obalový materiál, a tím i množství odpadů – nakupovat větší balení, upřednostňovat 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 spotřebičů, využí-
vání obnovitelných zdrojů energie;

 • preferovat produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje – produkty ekolo-
gického zemědělství, požadovat certifikaci ISO u dodavatelů apod.

Do popředí se stále více dostává také CSR (Corporate Social Responsibility) neboli společenská odpovědnost. 
Společensky odpovědné organizace se chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího 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 poskytu-
je organizacím norma ISO 26000, jejíž finální verze byla schválena k publikování v říjnu 2010.

http://www.zeleneuradovani.cz
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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 prohlou-
bení mezinárodní spolupráce. Rozvíjí aktivní vztahy s partnerskými městy, zapojuje se do činnosti mezinárod-
ních 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 spolupráce je i problemati-
ka životního prostředí, která se uskutečňuje jak na úrovni politické (např. prostřednictvím 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 EUROCITIES 
a její Fórum pro životní prostředí (EUROCITIES Environment Forum). Tato organizace sdružuje celkem 140 vel-
kých evropských měst ve 36 zemích. Praha je členem od roku 1993 (více na www.eurocities.org). Do práce v EU-
ROCITIES 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 im-
plementaci 6. Akčního programu EU pro životní prostředí. Spolupráce hl. m. Prahy byla v roce 2012 zajišťována 
Odborem životního prostředí MHMP v součinnosti s Odborem rozvoje veřejného prostoru MHMP (do 30. 4. 2012 
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 roce 
2012 se město zapojilo také do organizačního zajištění spolupráce uvnitř uskupení, když ve dnech 13. – 15. červ-
na uspořádalo na svém území pracovní setkání Fóra pro životní prostředí EUROCITIES (EUROCITIES Environment 
Forum meeting).

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 životní prostředí 
a politiku životního prostředí prostřednictvím sady indikátorů. Další navazující etapa srovnávacího projektu pro-
běhla v roce 2010 a 2011 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) 
koordinovala mezinárodní asociace samospráv ICLEI. Praha na projektu spolupracovala formou aktualizace hod-
not 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 nava-
zovány kontakty, 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 „vzo-
rovými příklady“ (Good/Best Practices) při různých příležitostech (publikace ENWAP a CAPE vydané 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 životního 
prostředí a udržitelného rozvoje, kterých se účastnili zástupci města. Např. jednání Eurocities Environment Co-
mmittee (X/2003), konference Sustainable Urban Management - From Policy to Praktice (VII/2004), organizo-
vaná 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 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 kam-
paně byly do databáze partnerských projektů zařazeny příklady dobré praxe realizované v Praze (podrobněji viz 
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kapitola D2 Energetika). V roce 2010 byly také monitorovány iniciativy jako Pakt starostů a primátorů (Covenant 
of Mayors), Smart Cities, stejně jako aktivity EUROCITIES Deklarace ke klimatickým změnám (Declaration on Cli-
mate 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 Asse-
ssment and Permitting Procedures) a HEAVEN (Healthier Environment through Abatement of Vehicle Emission 
and Noise). 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 Eu-
rope, CITEAIR, INTELCITY, INSPIRE, SURE, BOOCLA). Projekty byly představeny podrobněji v minulých ročenkách. 
Novějšími projekty jsou např. PASODOBLE, TRANSPHORM a UHI  - URBAN HEAT ISLAND.

E7.2 VYBRANÉ PROJEKTY

Projekt PASODOBLE

Promote air quality services integrating observations development of basic localised information for Euro-
pe (Zavedení lokalizované informace o kvalitě ovzduší pomocí integrace pozorování a modelování)

Financován ze 7. rámcového programu Stimulating the development of downstream GMES services. 

ÚRM se projektu účastní jako pozorovatel a poskytovatel zpětné vazby na modelování kvality ovzduší ve spo-
lupráci s výzkumnou organizací VITO, Belgie. Předpokládá se pouze vypracování posudku k předloženým vý-
sledkům projektu a účast na výročních zasedáních projektu. Cestovní náklady jsou přefakturovány a zaplaceny 
přímo hlavním koordinátorem projektu DLR Mnichov. 

Přínos pro Prahu: Projektu PASODOBLE umožňuje předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odborní ko-
munitou 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. 

Automatický systém předpovědi kvality ovzduší na 48 hodin (2 dny) na území hl. města Prahy pracuje ve zku-
šebním provozu. Výsledky předpovědi se vyhodnocují ve spolupráci s výzkumnou organizací VITO a Českým 
hydrometeorologickým ústavem.

Doba trvání projektu: květen 2010 - duben 2013

Projekt TRANSPHORM 

Transport related Air Pollution and Health Impacts - Integrated Methodologies for Assessing Particulate Ma-
tter (Integrovaná metodika pro posouzení znečištění ovzduší emisemi prašného aerosolu 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 vytvo-
ření integrované metodiky na vyhodnocení nepříznivých účinků prašného aerosolu vznikajícího z dopravy ve 
městech na lidské zdraví a vyhodnocení účinnosti vhodných nápravních opatření na zlepšení kvality ovzduší. 
Partnery projektu jsou význačná univerzitní a výzkumná pracoviště v Evropě. Hlavním koordinátorem projektu 
je University of Hertfordshire (Velká Británie). www.transphorm.eu. 

Přínosy pro Prahu: Projekt TRANSPHORM umožňuje předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a od-
bornou komunitou a vytvoření kvalitnějšího modelu pro posouzení kvality ovzduší v Praze. Ve spolupráci s Vý-
zkumným ústavem pro kvalitu ovzduší NILU Norsko a ČHMÚ Praha budou vypracovány metodiky na stanovení 
příspěvků prašného aerosolu PM z automobilové dopravy ke zhoršené kvalitě ovzduší v Praze. Koncentrace PM 
překračují limitní hodnoty na většině území Prahy. 

http://ceroi.net
http://ceroi.net
http://ceroi.net
www.transphorm.eu
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Projekt je zaměřen na identifikování jednotlivých zdrojů znečištění PM z dopravy a na návrh opatření na jejich 
redukci. Součástí projektu je vyhodnocení  účinků  redukce škodlivých koncentrací na zdraví obyvatel v zasaže-
ných oblastech. 

Účast URM na projektu TRANSPHORM  umožní vyhodnotit potenciální urbanistická řešení snižování emisí z au-
tomobilové dopravy  a posouzení dalších investičních záměrů. 

Doba trvání projektu: leden 2010 – prosinec 2014

Projekt UHI - URBAN HEAT ISLAND

Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the 
global Urban Heat Islands phenomenon (Vývoj a aplikace urbanistických strategií a opatření na adaptaci a sni-
žování výskytu a účinku extrémně vysokých teplot v centrech velkoměst, tzv. „tepelných ostrovech měst“)

Projekt je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje pod operačním programem Nadnárodní spolu-
práce Střední Evropa - životní prostředí.

Vedoucím projektovým partnerem projektu je  EURIS sídlící v Padově. Projekt vytváří platformu pro užší vzájem-
nou spolupráci zúčastněných odborných partnerů s příslušnými orgány místních samospráv vybraných velkých 
středoevropských aglomerací, jako je dvojice měst Bologna – Modena (IT) nebo Venezia – Padova (IT), Wien 
(AT), Stuttgart (D), Łódź – Warsawa (PL), Ljubljana (SL), Budapest (HU) a Praha (CZ), jakož i prostor pro vzájemnou 
výměnu zkušeností, týkajících se prevence nežádoucích účinků fenoménu UHI.

Cíl projektu: Strategie pro monitorování a zmírnění následků fenoménu UHI

Projekt UHI se zaměřuje na výzkum, monitorování a modelování tepelného ostrova měst. Cílem je upozornit 
veřejnost ve střední Evropě na zvyšující se přírodní a antropogenní rizika spjatá s tímto fenoménem. Výsledkem 
projektu bude posouzení možnosti praktických preventivních urbanistických opatření, vedoucích ke zmírnění 
těchto rizik. 

Zaměření projektu:

 • Získání hlubších znalostí o rizicích vlivů lidské činnosti na vývoj fenoménu UHI a jeho interakce s probíhající-
mi globálními změnami teplot.

 • Vytvoření široké mezinárodní sítě sloužící k monitorování vývoje a účinků fenoménu UHI.

 •  Sestavení vhodných strategií na zmírňování účinků a adaptaci na fenomén UHI.

 • Zdokonalení stávajících urbanistických nástrojů a systémů veřejné správy podle navržených strategií, vedou-
cích ke zmírňování a adaptaci na fenomén UHI.

Základní úkoly UHI v Praze:

 • Monitorování a modelování tepelného ostrova Prahy a znečištění ovzduší (Český hydrometeorologický ústav 
(ČHMÚ), Katedra meteorologie  Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze). 

 • Návrh vhodných urbanistických opatření na zmírnění výskytu a účinků UHI a vyhodnocení jejich účinnosti 
(ÚRM).

 •  Návrh systému pro varování a prevenci škodlivých účinků vysokých teplot pro citlivé skupiny obyvatel

Více informací: http://www.eu-uhi.eu 

Přínosy pro Prahu:

Vyhodnocení a modelování stále častějších výskytů extrémně vysokých teplot na území konglomerace hlavního 
města Prahy, které se směrem do centra zvyšují a vytvářejí tzv. tepelný ostrov města. V porovnání s r. 2000 se 
výskyt tzv. tropických dní zvýšil v roce 2010 o 12. Extrémně vysoké teploty v létě zatěžují zdraví obyvatel zvýše-
nými teplotami a zvýšenou koncentrací škodlivin v ovzduší.

Tento fenomén se vyskytuje ve všech městech střední Evropy, které se snaží o zmírnění dopadů oteplování po-
mocí urbanistických řešení a dalšími možnými strategiemi.

V rámci projektu UHI se pracovníci Katedry meteorologie University Karlovy a Českého hydrometeorologického 
ústavu spolupracují na modelování a predikci tepelného ostrova.  

http://www.eu-uhi.eu
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ÚRM se v rámci spolupráce s dalšími účastnickými městy podílí na návrhu na vyhodnocení urbanistických řešení 
na zmírnění dopadů extrémních teplot a znečištění ovzduší.

Doba trvání projektu: červen 2011 - leden 2014

Obr. E.7.1 Titulní webová stránka mezinárodního projektu UHI  - URBAN HEAT ISLAND
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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. Informo-
váníveřejnosti je pak v zájmu politiky otevřenosti a vstřícnosti, lepší orientaci v úředních postupech při řešení 
životních 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 ŽIVOTNÍM 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 organizacemi;

 • 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 tematických 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 (v souč. době jako Insitut plánování a rozvoje hl. m. Pra-
hy), Odbor informatiky MHMP, Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP (Pozn.: od 7/2013 již jako Odbor měst-
ské zeleně a odpadového hospodářství) a Odbor životního prostředí MHMP.

Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) je řešen na základě schématu zahrnujícího aktivity na 
zajištění a zpracování vstupních dat a tvorbu a poskytování výstupů. Hlavními informačními výstupy vytvářený-
mi a provozovanými v rámci systému IOŽIP byly v roce 2012 tato ročenka s CD-ROM a sada různých webových 
aplikací (ENVIS, PREMIS, Atlas ŽP aj.).

Nová koncepce IOŽIP (2009) a její realizace v roce 2012

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

V roce 2012 probíhal dílčí rozvoj existujících částí informačního systému v souladu s přijatou koncepcí, zásadní 
nový článek systému (Portál ŽP) nebyl s ohledem na rozpočtová omezení realizován. Na konci roku 2012 byly 
zahájeny práce k obsahovému naplnění nového Atlasu ŽP jako součásti Geoportálu hl. m. Prahy a také systému 
IOŽIP.
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Obr. E8.1: Základní schéma navrhovaného pojetí systému IOŽIP (podle koncepce z roku 2009) 

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 (zveřejněno 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 kon-
cepce systému IOŽIP přijaty další dílčí úpravy členění informací a byla doplněna nová témata (i pro zpracování 
ročenky). Od roku 2008 je detailní ročenka zpracovávána pouze v elektronické verzi (PDF) v češtině. Tiskem 
je vydávána zestručněná dvojjazyčná verze (od verze 2010 v rozsahu cca 60 stran) a přílohou tištěné ročenky 
je CD s celou sadou informačních výstupů (detailní CZ, stručná CZ + EN, leták CZ + EN). Spolu s ročenkou je 
vytvářen propagační leták (miniročenka), v tištěné i elektronické podobě.

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

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

 • Od roku 2002 je v provozu internetový server ENVIS – Informační servis o životním prostředí v Praze  
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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 odborů MHMP, mapy, databáze, monitoring 
ovzduší, aktuality, odkazy aj.). V roce 2009 a 2010 byla v rámci stránek ENVIS připravena řada tematických díl-
čích stránek, např. Po Praze podél potoků, Pražské studánky, Pražská příroda známá, neznámá aj., věnovaných 
pražské přírodě a jejímu rekreačnímu využití. 

Pozn. k 11/2013: server ENVIS by měl být v průběhu roku 2014 nahrazen připravovaným Portálem ŽP v Praze.

 • Dalším výstupem na internetu je Atlas životního prostředí v Praze (nově na adrese http://www.geoportalpra-
ha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi, původní verze na http://www.premis.cz/atlaszp), obsahující množství map 
s připojenými údaji z databází, zpracovaný 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 nového Atlasu 
ŽP (Mapového portálu ŽP) coby nástupce Atlasu původního. 

Pozn. k 11/2013: Zprovoznění pilotní verze Mapového portálu ŽP pro veřejnost proběhlo v létě 2013, následně 
probíhá postupné rozšiřování aplikace o další mapy.

 • Systém IOŽIP je dnes pojímán jako širší soubor aktivit navazující na další projekty v oblasti informatiky o ži-
votním prostředí. V rámci specifického projektu vznikly webové stránky PREMIS – Pražský ekologický monito-
rovací a informační systém (http://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 11/2013 zahájení integrace systému PREMIS do nového Portálu ŽP se předpokládá v prvním pololetí roku 2014.

 • Systém IOŽIP se neobejde ani bez výstupů dalších specifických projektů zaměřených na modelování složek 
ŽP (ovzduší, hluk) a inventarizaci potřebných vstupních údajů. Například hodnocení 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 (Jed-
notný programový dokument pro Cíl 2). Projekt se zabýval informacemi o čtyřech složkách prostředí: Ovzdu-
ší, Hluk, Krajina a Zeleň, a to v dosud chybějícím územním detailu. Informace jsou zpracovány s ohledem 
na podmínky programu 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. E8.2: Ukázky webových stránek IOŽIP a souvisejících projektů

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

Portál ŽP hl. m. Prahy - návrh podoby připravovaných 
stránek, http://portalzp.praha.eu

http://envis.praha-mesto.cz
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://www.premis.cz/atlaszp
http://www.premis.cz
http://envis4.praha.eu
http://envis.praha-mesto.cz
http://portalzp.praha.eu
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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 v roce 2012 realizoval a spravoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy (v souč. době http://www.iprpraha.cz)1. 
ISU je průběžně vytvářený systém dat, aplikací a služeb určených pro správu, sdílení a publikování dat a infor-
mací 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 díl-
čích 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 informací.

 • 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 slouží záro-
veň 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 potřeby ve-
řejnosti, 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 dokumen-
tů v oblasti územního a strategického plánování, dále pro vytváření specifických informačních výstupů (mapo-
vých služeb).

Podrobné informace o geografických datech, službách a aplikacích hl. m. Prahy jsou k dispozici na Geoportálu 
hl. m. Prahy http://www.geoportalpraha.cz. 

1 Útvar rozvoje hl. m. Prahy byl v listopadu 2013 transformován na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Atlas ŽP – Atlas Životního prostředí v Praze,  
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi

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

http://www.iprpraha.cz
http://www.geoportalpraha.cz
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://envis4.praha.eu

