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E.1 VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
Tab. E1.1 Státní legislativa – zákony (setříděno tematicky, stav k 31. 12. 2013)

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 ovzduší

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

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 dru-
hy), 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

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

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 křížen-
ců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů 

Hluk 

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odpady 

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

Nakládání s chemickými látkami

350/2011 Sb.
zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů
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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 

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, stav k 31. 12. 2013)
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

3/2013 Sb. HMP o zřízení přírodní rezervace Klánovický les a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

13/2013 Sb. HMP o zřízení přírodní památky Petřín včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

14/2013 Sb. HMP o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

16/2013 Sb. HMP
o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších 
ochranných podmínek

Pozn. k 9/2014 – nařízení hl. m. Prahy vydaná v průběhu roku 2014: 

Nařízení č. 1/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodní památky Xaverovský háj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek, 
Nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. Prahy, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy

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 2013 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 2013. 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 připravované v roce 2013

 • Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2014-2015

 • Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK)

Dříve přijaté platné dokumenty

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

 • Akční plán krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na roky 2012-2013

 • 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 2005)

 • 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)

Pozn. k 11/2014: V roce 2013 byla zahájena příprava aktualizace Strategického plánu (viz usnesení Rady HMP č. 903 
ze dne 31. 5. 2013, více viz část E2.3.1 Strategie rozvoje).

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

(dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/84 ze dne 22. 10. 2009)

 • Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

(dokument schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999, ve znění vyhlášek a opat-
ření obecné povahy) 

Pozn. k 11/2014: Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012 bylo zahájeno pořízení 
nového Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v podobě Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy (více viz 
část E2.3.2 Územní plánování).

 • Územně analytické podklady, 2012 (UAP hl. m. Prahy, 2012)

Verze projednaná usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 20/43 dne 25. 10. 2012

Pozn. k 11/2014: V roce 2014 proběhlo zpracování další aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2014. 
Tato aktualizace bude projednána orgány města (více viz část E2.3.2 Územní plánování).

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

ZUR hl. m. Prahy byly 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 byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy 
č. 10/77 dne 4. 11. 2011.

Pozn.: V roce 2013 pokračoval proces projednávání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Dne 
11. 9. 2014 byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 41/1 schválena Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy vydaná formou opatření obecné povahy č. 43/2014 s účinnosti od 1. 10. 2014.

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

E2.2.1 DOKUMENTY PROJEDNANÉ A PŘIJATÉ ORGÁNY MĚSTA V ROCE 2013  
A DOKUMENTY ROZPRACOVANÉ

Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2014-2015

Stav (k 31. 12. 2013): Dokument ve fázi finalizace návrhu. 

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, 2011, 2012-2013. 

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 období 2014-2015, které 
budou realizovány ve spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají. Úvodní návrh byl při-
praven v období 2-9/2013, návazně byl dopracován dle dodatečných připomínek a námětů. 

Aktualizace popisu k: 12/2013 

Pozn. k 11/2014: dokument byl schválen Radou HMP 29. července 2014 (viz usnesení Rady HMP č. 1800 ze dne 29. července 2014)

Dokument k dispozici: Shválený dokument je v el. verzi na www stránkách HMP k EVVO v Praze (portalzp.praha.eu/
ekovychova, část Aktivity města).

http://portalzp.praha.eu/ekovychova
http://portalzp.praha.eu/ekovychova
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Kontakt, informace: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), oddělení sekretari-
átu, dále SEV Lesů HMP – hlavní koordinátor EVVO v Praze, www stránky HMP k EVVO v Praze (portalzp.praha.eu/
ekovychova, část Aktivity města).

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK)

Stav (k 31. 12. 2013): Dokument ve fázi finalizace návrhu

Rámec zpracování: Zpracování ÚEK ukládá Praze zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů. K aktualizaci vedly výsledky vyhodnocení naplňování původní ÚEK, schválené v roce 2005, potřeba návr-
hu opatření ke zvýšení energetické bezpečnosti města a nutnost rozšíření ÚEK o dlouhodobou strategii snižování 
emisí skleníkových plynů.

Zadavatel: Hlavní město Praha zastoupené Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP

Zpracovatel: Tým zpracovatelů pod vedením společnosti SEVEn Energy, s. r. o.

Popis, průběh zpracování: ÚEK je strategický dokument města v oblasti energetiky, jehož globálním cílem je „zajiště-
ní spolehlivého a hospodárného zásobování a nakládání s palivy a energií v souladu s udržitelným rozvojem města“.

Zpracování ÚEK proběhlo v posledním čtvrtletí roku 2013 a na začátku roku 2014.

Aktualizace popisu: stav k 12/2013

Pozn. k 11/2014: Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2014 ze dne 19. 8. 2014 byla vzata na vědomí aktualizovaná verze ÚEK 
hl. m. Prahy pro období 2013 – 2033. Aktualizované znění ÚEK bude návazně předmětem posouzení vlivů na životní pro-
středí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (SEA).

Dokument k dispozici: v el. verzi na www stránkách HMP k Udržitelné energetice v Praze (portalzp.praha.eu/energe-
tika, část Územní energetická koncepce).

Kontakt, informace: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), oddělení udržitelné 
energetiky, www stránky HMP k Udržitelné energetice v Praze (portalzp.praha.eu/energetika, část Územní energe-
tická koncepce).

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

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

Dokument schválený Radou HMP (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 0121 ze dne 1. 2. 2005). Jedná se o základní strategický 
dokument v této oblasti do roku 2015. V návaznosti na KK EVVO jsou připravovány akční plány na jednotlivé roky nebo období 
(2007, 2008, 2009–2010, 2011, 2012–2013 …).
Informace: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), oddělení sekretariátu, dále SEV Lesů HMP 
– hlavní koordinátor EVVO v Praze, www stránky HMP k EVVO v Praze (portalzp.praha.eu/ekovychova, část Aktivity města).

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 11/2014: 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 až 2014 
probíhal v gesci MŽP projekt „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“, v jehož rámci byly zpracovávány 
aktualizace programů pro všechny zóny a aglomerace v rámci ČR (více na www.mzp.cz).

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

http://portalzp.praha.eu/energetika
http://portalzp.praha.eu/ekovychova
http://www.mzp.cz
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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 /v souč. IPR Praha/ a PVK, a. s.) jsou dokumenty koncepční fáze. Návazně probíhá 
příprava a projednání jednotlivých dokumentů detailní fáze projektu. Generel zásobování vodou je dokument celoměstského 
významu, řeší koncepci zásobování vodou území hl. m. Prahy a je jedním z podpůrných dokumentů pro řešení Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací hl. m. Prahy a Územního plánu hl. m. Prahy. Celý projekt byl z časových a finančních důvodů rozdělen 
na dvě základní fáze, fázi koncepční a fázi detailní. V rámci koncepční fáze byl v letech 2001-2003 zpracován Koncepční model 
distribučního systému a další návazné projekty. Od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé projekty Detailní fáze. 
Informace: PVS, a. s., Žatecka 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město.

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. 
Informace: Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), oddělení péče o zeleň, webové stránky 
hl.m. Prahy k ŽP a udržitelné energetice (http://portalzp.praha.eu, část Příroda, krajina, zeleň – 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, webové stránky hl.m. 
Prahy k ŽP a udržitelné energetice (http://portalzp.praha.eu, rubrika Odpady: http://portalzp.praha.eu/odpady).

Uzemní energetická koncepce hl. m. Prahy, 2005 (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 městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP), oddělení udržitelné energetiky; webové 
stránky hl.m. Prahy k ŽP a udržitelné energetice (http://portalzp.praha.eu, rubrika Energetika)
Pozn. k 11/2014: V roce 2013 proběhla příprava aktualizované ÚEK, která byla následně vzata na vědomí Radou HMP (viz usnesení 
Rady hlavního města Prahy číslo 2014 ze dne 19. 8. 2014)

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 cyklistic-
kých 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.

http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu /odpady
http://portalzp.praha.eu
http://www.praha.eu
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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 jsou 
využívány v rámci přípravy Metropolitního plánu i při dalších územně-plánovacích pracích a při připomínkování studií rozvoje 
území. Zároveň byly zpracovány a Radou HMP schváleny koncepční dokumenty, které do velké míry akcentují důraz na pod-
mínky pro chodce (Manuál tvorby veřejných prostranství, Pražské stavební předpisy).
Informace: Oddělení rozvoje dopravy Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR); dále webové stránky IPR (http://www.iprpraha.cz), rubrika Veřejný prostor – Koncepční materiály.

Zdroj: OZP MHMP

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

E2.3.1 STRATEGIE ROZVOJE
Hlavní město Praha dlouhodobě pracuje s principy strategického řízení a plánování a průběžně vytváří strate-
gické dokumenty a koncepce sloužící pro stanovení základních rozvojových priorit města. Jedním z klíčových 
dokumentů je strategický plán. 

Strategický plán hl. m. Prahy

Usnesením č. 903 ze dne 31. 5. 2013 vzala Rada hl. m. Prahy na vědomí zahájení přípravy aktualizace Strategic-
kého plánu. Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy představuje dokument stanovující základní 
priority rozvoje hlavního města pro následující období 5 až 15 let. Dokument navazuje na strategie a koncepce 
vypracované na vyšších úrovních (evropské, národní) i na dílčí koncepce vytvořené na místní úrovni.  

Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy je strategickým dokumentem určujícím priority rozvoje 
města na období příštích let. Jedná se o dokument, který definuje základní priority sociálně ekonomického 
rozvoje města, rozdělené do hlavní ch strategických cílů a na ně navazujících politik. Aktualizace strategického 
plánu, který vymezuje rámec, v němž by měl rozvoj města v příštích letech probíhat.

Současně platná Aktualizace Strategický plán hlavního města Prahy byla vytvořena v roce 2008, s odstupem 
času a s vývojem názorů a nároků na strategický rozvoj hlavního města vznikla potřeba vytvoření nového doku-
mentu, který na současně platný  dokument naváže a dále jej rozvine.

K aktualizaci Strategického plánu Praha přistoupila z následujících důvodů:

 • došlo k zásadním změnám společenských i ekonomických  podmínek, z nichž aktualizovaný Strategický plán 
hl. m. Prahy vychází;

 • realizace rozvojových aktivit se podstatně odchýlila od předpokladů v dokumentu zakotvených;

 • k dispozici jsou nové sociálně ekonomické a demografické vstupní údaje, které dosud nebyly zohledněny 
(např. výsledky Sčítání lidu, domu a bytu 2011);

 • došlo ke změně záměru hlavního města pořádat letní olympijské hry 2016 nebo 2020;

 • byly připraveny další strategické, programové a koncepční dokumenty, které je nutné zohlednit v rámci stra-
tegického rámce. (programové dokumenty EU, metropolitní plán, národní strategie S3, Regionální inovační 
strategie S3 a další) 

Proces přípravy Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy byl rozdělen do dvou na sebe navazují-
cích etap:

Analytická část: Analýzy a šetření, vyhodnocení data a informací pro Aktualizaci Strategického plánu hlavního 
města Prahy s cílem definovat významné okruhy problémů rozvoje a silné stránky Prahy. Součástí této etapy 
je také maximální zapojení volených představitelů hlavního města, představitelů jednotlivých městských částí, 
oslovených odborníků a široké veřejnosti do diskuze nad jednotlivými analytickými tématy.

Strategická část: Návrh strategických cílů a na ně navazujících rozvojových politik, který reaguje na definované 
problémy a využívá potenciálu silných stránek metropole. Návrh strategického plánu vychází z diskuze s vole-

http://www.iprpraha.cz
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nými představiteli hlavního města, představiteli jednotlivých městských částí, oslovených odborníků a široké 
veřejnosti.

V roce 2013 se tým zpracovatele zaměřil především na identifikaci hlavních problémů a silných stránek měs-
ta a  postupně vymezil dílčí, konsolidované a rámcové silné stránky/potenciály/problémy. Tyto výsledky jsou 
společně s dalšími dílčími podklady součástí analytických Aktualizace strategického plánu, která je připravena 
k vydání. 

V roce 2014 se zpracovatelé Aktualizace strategického plánu soustředili především na vymezení strategických 
cílů a politik, které tvoří vlastní obsah nově formulovaného strategického plánu hlavního města Prahy. Všechny 
politiky jsou formulovány ve stejném metodickém rámci, je jasně vymezen cíl každé politiky, jejich věcný obsah 
a jsou předběžně navržena první opatření k realizaci jednotlivých politik. Pozn. k 10/2014: probíhá dolaďování 
a zpřesňování jednotlivých textů politik.

Strategické cíle Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy byly stanoveny následovně:

 • LIDÉ - Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel 

 • KREATIVITA  - Živé, kulturní a kreativní město 

 • PROSPERITA - Prosperující město 

 • MOBILITA - Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město 

 • PROSTŘEDÍ - Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě 

 • SYSTÉM  - Chytře a transparentně spravované město

Platný Strategický plán hl. m. Prahy - Aktualizace 2008

Byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008. Formuluje 29 strategických cílů 
v rámci 8 tematických okruhů. Za okruh „Prostředí“ to jsou: 

P1 Postupné zlepšení kvality ovzduší a vod, snížení hlukové zátěže

P1.1 Redukce znečištění ovzduší podle platných limitů na ochranu zdraví

P1.2 Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod při celkové rehabilitaci úlohy vody v krajině

P1.3 Snížení hlukového zatížení zejména v obytných a rekreačních zónách

P2 Udržitelnost energetických a materiálových toků

P2.1 Minimalizace množství produkovaných odpadů a maximalizace jejich materiálového využití

P2.2 Snížení spotřeby energií, pohonných hmot a vody

P3 Trvale možný soulad městského a přírodního prostředí

P3.1 Důslednější ochrana, vhodné rozšiřování a udržování městské zeleně

P3.2 Podpora stability městské a příměstské krajiny

P3.3 Zachování a rozvíjení stávající rozmanitosti přírodních prvků

P3.4 Vytvoření podmínek a zásad ekologicky ohleduplné rekreace na území města včetně chráněných nebo 
přírodně cenných území

P3.5 Eliminace „vizuálního“ znečištění

P3.6 Zachování kvality pohledů a panoramat v pražské kotlině

P4 Rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví

P4.1 Citlivé začlenění památkových objektů a celků do chodu města

P4.2 Uchování charakteru jednotlivých částí města bez porušení jejich genia loci

P4.3 Odlehčení historického jádra Prahy

P4.4 Zapojení veřejnosti do řešení rozvoje města a ochrany kulturně-historického dědictví
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P5 Koncepční řešení problémů životního prostředí se zapojením veřejnosti

P5.1 Koncepční přístup města k životnímu prostředí

P5.2 Zvýšení všeobecného pocitu spoluzodpovědnosti za udržitelný rozvoj města

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

E2.3.2 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Územní plánování je velmi účinným nástrojem prosazování cílů udržitelného rozvoje a má na území Čech a Mo-
ravy velmi dlouhou tradici (první legislativní úprava již v roce 1941), stabilizovanou právní úpravu i organizační, 
technickou a odbornou základnu. Územní plány v optimální podobě umožňují účinnou ochranu přírody, bu-
dování územních systémů ekologické stability a ochranu rekreačního zázemí městských sídel a průmyslových 
aglomerací. 

K 31. 12. 2013 platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl přijat v roce 1999, ve fázi přípravy byl Me-
tropolitní plán hl. m. Prahy. 

Dalším nástrojem územního plánování na úrovni krajů jsou Zásady územního rozvoje kraje, které jsou nadřa-
zeny územním plánům obcí. Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy) byly vydány 
na konci roku 2009 (Pozn.: Dne 11. 9. 2014 byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy schválena Aktualizace č.1 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy s účinnosti od 1. 10. 2014). Dalším dokumentem v této oblasti jsou Územně 
analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP), které slouží jako zdroj informací při plánování rozvoje území 
včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Aktualizovány jsou každé 2 roky.

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

Zásady územního rozvoje (ZÚR) jsou nástrojem územního plánování na úrovni krajů a jsou nadřazeny územním 
plánům obcí. Stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) je předepi-
sována pravidelná aktualizace této dokumentace nejpozději každé 4 roky. ZÚR vycházejí z Politiky územního 
rozvoje ČR a podkladem pro ně jsou Územně analytické podklady.

ZÚR jsou jakýmsi strategickým územním plánem celého kraje. Stanovují obecná pravidla pro rozvoj daného 
území a rovněž stanovují větší rozvojové záměry, které mají dosah i za hranice daného kraje. Význam ZÚR v Praze 
spočívá zejména ve stanovení priorit a zásadních pravidel pro rozvoj města a vymezení staveb dopravní a tech-
nické infrastruktury důležitých pro funkci města jako celku.

Pořizovatelem Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy je Odbor stavební a územního plánu MHMP, zpracovatelem 
je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Zásady schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy. 

Hlavní město Praha vydalo své první Zásady územního rozvoje opatřením obecné povahy č. 8 schválené usnese-
ním č.32/59 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 17. 12. 2009 s účinností ode dne 6. 1. 2010. Podobu těchto Zásad 
ovlivnily rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR a Městského soudu v Praze. Především kvůli nim bylo rozhod-
nuto o pořízení Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje.

V roce 2013 pokračoval proces projednávání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje. Dne 19. 4. 2013 se konalo 
z důvodů novely stavebního zákona opakované projednání upraveného Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
Zásad územního rozvoje, které bylo následně na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí upraveno 
a dopracováno. Na základě ostatních došlých stanovisek, připomínek a vyjádření ke společným jednáním byly 
provedeny drobné úpravy návrhu Aktualizace č. 1. Veřejné projednání se konalo 11. 12. 2013 a po něm byly do-
šlé připomínky a námitky vyhodnocovány.

Zpracovatel: IPR Praha, Kancelář infrastruktury a krajiny, webové stránky IPR Praha, rubrika Územní plánování – 
Zásady územního rozvoje (http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemniho-rozvoje).

Pořizovatel: MHMP Odbor stavební a územního plánu, webové stránky www.praha.eu, rubrika O městě – Územ-

http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemniho-rozvoje
www.praha.eu
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ní plánování a rozvoj – Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/ma-
gistrat/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planu/uzemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/index.html).

Pozn. k 15. 10. 2014: Dne 11. 9. 2014 byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 41/1 schválena Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vydaná formou opatření obecné povahy č. 43/2014 s účinnosti od 1. 10. 2014.

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

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Je to, zjed-
nodušeně řečeno, zákon o využití území Prahy. Slouží například projektantům při tvorbě návrhů a úředníkům 
stavebních úřadů při jejich posuzování. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o využitelnosti 
pozemku nebo zásady rozvoje dané lokality či jejího okolí. V současnosti platný územní plán byl schválen v roce 
1999. 

Kontakt, podrobné informace:  IPR Praha, Sekce plánování města, webové stránky IPR Praha, rubrika Územní 
plánování – Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy  (http://www.iprpraha.cz/clanek/53/uzemni-plan-sidelniho-
-utvaru-hl-m-prahy)

Nový Územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní plán)

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012 bylo zahájeno pořízení Metropolitního 
územního plánu hl. m. Prahy. Prvním krokem při jeho přípravě bylo schválení návrhu zadání dne 19. 9. 2013 
Zastupitelstvem HMP Usnesením č. 31/6. Návrh zadání byl zveřejněn od 15. 3. 2013 s možností připomínkování 
do 18. 4. 2013.

Pořizovatelem ÚP SÚ hl. m. Prahy je Odbor územního plánu MHMP. 

Zpracovatelem je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvar rozvoje hl. m. Prahy).

Kontakt, podrobné informace: IPR Praha, Sekce plánování města, webové stránky IPR Praha, rubrika Územní 
plánování – Metropolitní plán, Zadání (http://www.iprpraha.cz/clanek/163/zadani-uzemniho-planu-hl-m-prahy-
-metropolitniho-planu).

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včet-
ně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat 
jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. 
Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo 
úroveň životního prostředí. To vše totiž se změnami ve městě úzce souvisí.

Územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavební 
úřady i pro každého zájemce o informace o městě. Kromě textů, analýz a schémat ÚAP obsahují i tabulky a vý-
kresy. Podklady jsou aktualizovány a vydávány každé dva roky (od roku 2008).

Pořizovatelem ÚAP hl. m. Prahy je Odbor stavební a územního plánu MHMP

Zpracovatelem ÚAP hl. m. Prahy je Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvar rozvoje hl. m. Prahy).

K 30. 12. 2013 byly zpracovány a vydány ÚAP Územně analytické podklady hl. m. Prahy - kraj 2007, Územně 
analytické podklady hl. m. Prahy 2008, Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2010 a Územně analytické 
podklady hl. m. Prahy 2012. 

Kontakt, podrobné informace zpracovatele: Mgr. Eliška Bradová, Sekce prostorových informací Institutu pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy, bradova@ipr.praha.eu, webové stránky IPR Praha, rubrika Územní plánování – Územ-
ně analytické podklady (http://www.iprpraha.cz/clanek/47/uzemne-analyticke-podklady).

Pozn. k 15. 10. 2014: V roce 2014 proběhlo zpracování další aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 
2014. Tyto budou předloženy Odborem stavebním a územního plánu MHMP pro projednání městským částem a Za-
stupitelstvem HMP. Celý proces bude vzhledem k daným lhůtám probíhat v období podzim - zima a ÚAP hl. m. Prahy 
2014 budou následně zveřejněny.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planu/uzemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planu/uzemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/index.html
http://www.iprpraha.cz/clanek/53/uzemni-plan-sidelniho-utvaru-hl-m-prahy
http://www.iprpraha.cz/clanek/53/uzemni-plan-sidelniho-utvaru-hl-m-prahy
http://www.iprpraha.cz/clanek/163/zadani-uzemniho-planu-hl-m-prahy-metropolitniho-planu
http://www.iprpraha.cz/clanek/163/zadani-uzemniho-planu-hl-m-prahy-metropolitniho-planu
http://www.iprpraha.cz/clanek/47/uzemne-analyticke-podklady
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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 zajiš-
ťována 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)
2009 2010 2011 2012 2013

Celkem 5 334 578 5 232 645 4 235 093 4 076 064 4 636 846

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

    
   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
   762 620
  337 480
2 493 733

 
1 115 315
   131 043
1 715 006
1 675 482

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

 
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

 
90,6
  i.d.
  i.d.
  8,7

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)
2009 2010 2011 2012 2012

Česká republika   23 491 144 22 646 763 24 814 074 25 617 059 27 074 371 

Hl. m. Praha 1 704 359 2 724 773 1 977 973 1 825 602 1 928 703 

Středočeský 2 477 494 2 823 360 2 501 839 3 582 086 3 485 117 

Jihočeský 1 907 378 1 533 161 1 481 900 1 221 620 1 465 618 

Plzeňský 3 114 741 1 140 389 1 530 492 1 283 920 1 330 293 

Karlovarský    348 527    427 762    684 349    502 845   468 902 

Ústecký 1 517 016 2 135 577 2 493 423 2 204 251 3 467 001 

Liberecký 1 676 914    918 018 1 509 410 1 304 089 952 584 

Královéhradecký 1 048 385    768 413 1 085 587 1 483 382 1 399 923 

Pardubický 1 083 595 1 155 049 1 178 753 1 522 025 1 734 506 

Vysočina    593 913    777 614 1 289 173 1 355 215 1 371 712 

Jihomoravský 3 289 206 3 122 824 1 871 955 3 027 281 2 539 911 

Olomoucký    642 938    879 972 909 154 1 548 870 1 211 209 

Zlínský 1 388 101 1 391 614 1 301 027 1 180 759 1 220 042 

Moravskoslezský 2 698 577 2 848 237 4 999 039 3 575 114 4 498 850 

Zdroj: ČSÚ

Tab. E3.1.3 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha (v tis. Kč běžné ceny)
2009 2010 2011 2012 2013

Celkem 9 523 777 10 251 350 10 901 629 13 662 163 13 616 536

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

   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

      601 304
   1 038 436
10 449 456
    1 527 340

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)

2009 2010 2011 2012 2013

Celkem 8 476 999 10 633 640 12 476 426 13 432 275 13 857 791 

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

     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

10 012
776 562

12 184 671
886 546

Zdroj: ČSÚ
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Obr. E3.1.1 Výdaje na ochranu životního prostředí v hl. m. Praze, 2007-2013

Obr. E3.1.2 Investice na ochranu životního prostředí podle krajů, 2013
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Obr. E3.1.3 Ekonomický přínos aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, 2013
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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 2013 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen MHMP) jako příslušný 
úřad 53 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). Na základě zjišťovacího 
řízení bylo v roce 2013 11 procesů EIA ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 38 zjiš-
ťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno 
celkem 5 stanovisek dle § 10 zákona, z toho 1 stanovisko, že je záměr nepřijatelný. Na žádost investora bylo 
ukončeno 10 procesů EIA (viz tab. E.4.1.1).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2013, obdržel MHMP celkem 901 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 č. 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. 2013 bylo na MHMP celkem podáno 2254 úplných podli-
mitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a. V roce 2013 bylo podáno 364 oznámení, v tomto počtu nejsou 
započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 bylo pro 363 záměrů vydáno sdělení, 
že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 7 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 2 procesy ukonče-
ny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 2 záměry byly ukončeny závěrem, 
že záměr bude dále posuzován a byla vydána 2 souhlasná stanoviska dle § 10 zákona. Na žádost investora byl 
ukončen 1 proces EIA (viz tabulka č. E.4.1.4). Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2013, obdr-
želo MŽP celkem 67 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.

Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr podléhající 
zjišťovacímu řízení, který by svými vlivy zasahoval na území hl. m. Prahy. Pro 1 proces EIA byl v roce 2013 vydán 
závěr zjišťovacího řízení, že záměr bude dále posuzován (viz tabulka E.4.1.5).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2013, 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://portal.praha.eu/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 OZP MHMP, posuzova-
ných v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

Kód 
záměru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA052
Podzemní garáže Klárov v Praze 1 - Malá Strana, ul. U Želez-
né 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
proces EIA ukončen 
23. 1. 2013 dle § 23, 
odst. 2 zákona

PHA398
Hromadné podzemní garáže v lokalitě Škroupovo náměstí, 
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
proces EIA ukončen 
23. 1. 2013 dle § 23, 
odst. 2 zákona 

PHA504 Prague Point Building, ul. Budějovická, Praha 4 21. 11. 2007 27. 6. 2008 EIA ano 
proces EIA ukončen 
23. 1. 2013 dle § 23, 
odst. 2 zákona 

PHA531
Dočasná deponie výkopového materiálu, lokalita Na Kame-
ni, 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
22. 11. 2013 vydáno 
stanovisko - záměr je 
nepřijatelný

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
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 8. 8. 2013

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

PHA713 Obytný soubor „Výstavní“, Praha 11, k. ú. Háje 2. 4. 2010 3. 9. 2010 EIA ano
25. 7. 2013 vydáno 
stanovisko - záměr je 
přijatelný

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_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_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
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA713
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Kód 
záměru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

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

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. 8.2 010 12. 1. 2011 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA759 Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov 28. 12. 2010 18. 3. 2011 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA764 Rezidence Výhledy Pankrác, Praha 4 - Krč 4. 2. 2011 21. 4. 2011 EIA ano
19. 12. 2013 doku-
mentace vrácena 
k 2. přepracování

PHA771 Betonárna Třeboradice 5. 4. 2011 9. 9. 2011 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA784 Administrativně-obchodní areál Pankrác a. s., Praha 4
§8 odst. 
2 zákona 
20. 7. 2011 

30. 4. 2013 vydáno 
souhlasné stano-
visko

PHA793 Změna v užívání multifunkčního areálu Saparia - Libuš 12. 10. 2011 1. 3. 2012 EIA ano

16. 10. 2013 zveřej-
něna dokumenta-
ce, zpracovává se 
posudek

PHA808
Stavba č. 3127, „TV Běchovice, etapa 0011, Protipovodňová 
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
19. 12. 2013 zveřej-
něn posudek

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
26.  4. 2013 - vydáno 
souhlasné stano-
visko

PHA821 XXXLutz a Möbelix, Kolbenova, Praha 9 30. 7. 2012 1. 10. 2012 EIA ano
1. 11. 2013 vydáno 
stanovisko - záměr je 
přijatelný

PHA823 Hromadné garáže v ulici Nešporova, Praha 11 4. 9. 2012 17. 1. 2013 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA824 Provizorní parkoviště Zličín – ul. K Metru, Praha 17 30. 7. 2012
12. 11. 2012 EIA 
ano

zpracovává se doku-
mentace

PHA827 Obytný soubor Nová Toužimská, Praha 19, k.ú. Kbely 17. 9. 2012 12. 3. 2013 EIA ne

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

8. 10. 2012 8. 1. 2013 EIA ne

PHA833 Administrativní centrum Budějovická, Praha 4 - Michle 11. 10 .2012 27. 12. 12 EIA ano
17. 12. 2013 veřejné 
projednání, zpraco-
vává se stanovisko

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

12. 10. 2012 2. 1. 2013 EIA ne

PHA835 Polyfunkční budova – Vítězné náměstí – Praha 6 22. 10. 2012 21. 2. 2013 EIA ne

PHA836 Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov 1. 11. 2012 7. 1. 2013 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

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_PHA759
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA764
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA771
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA784
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA793
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_PHA821
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA823
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA052824
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA827
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
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Kód 
záměru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA837 Víceúčelový zimní stadion, Praha 11 - Chodov 1. 11. 2012
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele  29. 1. 2013

PHA838 AFI CITY, Kolbenova ulice, Praha 9, k. ú. Vysočany 13. 11. 2012 13. 6 2013 EIA ne

PHA839 Polyfunkční budova Argentinská – Praha 7 14. 11. 2012 9. 5. 2013 EIA ne

PHA840
Revitalizace Kopaninského potoka - Návrh protipovodňo-
vých opatření

7. 11. 2012 19. 4. 2013 EIA ne

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

21. 11. 2012 9. 4. 2013 EIA ne

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 18. 3. 2013 EIA ne

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

29. 11. 2012 28. 1. 2013 EIA ne

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

5. 12. 2012 4. 3. 2013 EIA ano
proces EIA ukončen 
na žádost investora 
17. 10. 2013

PHA845 NOVÝ OPATOV (ul. Chilská, k. ú. Chodov) 10. 12. 2012 15. 5. 2013 EIA ano
23. 12. 2013 doku-
mentace vrácena 
k přepracování

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

26. 10. 2012 12. 3. 2013 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

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

14. 12. 2012 18. 3. 2013 EIA ne

PHA848 Dostavba areálu Regulus, Praha 12, k.ú. Modřany 21. 12. 2012
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 31. 5. 2013

PHA849 Obchodní dům Kolbenova, Praha 14, k. ú. Hloubětín 11. 1. 2013 10. 5. 2013 EIA ne

PHA850 Podniková ČS PHM, Praha-Kunratice 14. 1. 2013 27. 3. 2013 EIA ne

PHA851 Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze 30. 1. 2013 22. 4. 2013 EIA ne

PHA852 Obytný soubor Rajský vrch - II. etapa, Praha 14 - Černý Most 13. 2. 2013 16. 5. 2013 EIA ne

PHA853
Výstavba skladové haly, výrobní haly a administrativní bu-
dovy v areálu firmy FIORINI INTERNATIONAL Czech Republic, 
s.r.o., k. ú. Vysočany

19. 2. 2013 28. 6. 2013 EIA ne

PHA854 Nákupní středisko Březiněves, k. ú. Ďáblice 4. 3. 2013 21. 6. 2013 EIA ne

PHA855 Bytový dům „Holešovice - Jankovcova“, Praha 7 29. 3. 2013 8. 7. 2013 EIA ne

PHA856 Obytný soubor Klamovka, Praha 5 25. 3. 2013 11. 7. 2013 EIA ne

PHA857 Zástavba okolí stanice metra Invalidovna, Praha 8 - Karlín 3. 4. 2013 14. 8. 2013 EIA ne

PHA858 Logistický areál APB Plzeň, Praha – Malešice (březen 2013), 4. 4. 2013 23. 7. 2013 EIA ne

PHA859
Obchodní zařízení Strakonická, k. ú. Malá Chuchle a k. ú. 
Velká Chuchle, Praha-Velká Chuchle

23. 4. 2013 26. 6. 2013 EIA ne

PHA860
Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro 
stávající rezidenty, ul. Choceradská, Praha 4 – Spořilov, k.ú. 
Záběhlice

16. 5.2 013
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 23.9.2013

PHA861
Skladovací a administrativní objekt DEKTRADE Malešice, ul. 
Průmyslová, Praha 15 - změna květen 2013

21. 5.2 013 12. 8. 2013 EIA ne

PHA862
Bytový dům Benkova s náhradou parkovacích stání na 
stávajícím parkovišti MČ Praha 11, k. ú. Chodov

30. 5. 2013 9. 12. 2013 EIA ne

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
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA849
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA850
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA851
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA852
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA853
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA853
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA853
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA854
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA855
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA856
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA857
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA058
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA859
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA859
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA860
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA860
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA860
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA861
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA861
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA862
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA862
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Kód 
záměru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA863
Zařízení pro sběr a krátkodobé shromáždění nebezpečného od-
padu, AeskuLab a. s., provozovna Evropská 2589/33B, Praha 6

7. 6. 2013 7. 8. 2013 EIA ne

PHA864
Oprava a stavební úpravy objektu Bubenská 1, Praha 7, k.ú. 
Holešovice

14. 6. 2013 2. 9. 2013 EIA ne

PHA865 Bytový dům BDE - Praha 4 19. 6. 2013 23. 9. 2013 EIA ne

PHA866 Objekty sociálního bydlení Prosek, k. ú. Střížkov, Praha 9 21. 5. 2013
11. 11. 2013 EIA 
ano

zpracovává se doku-
mentace

PHA867 Garážový parkovací dům Prosek, Praha 9 18. 6. 2013 30. 10. 2013 EIA ne

PHA868 Barrandov Kaskády VI., VII., a IX., Praha 5 21. 6. 2013 29. 11. 2013 EIA ne

PHA869
Administrativní budovy Palmovka park III a Palmovka park 
IV, Praha 8 - Libeň

27. 6. 2013 25. 9. 2013 EIA ne

PHA870 Obytný soubor Zátiší nad Rokytkou, Praha 9 - Vysočany 3. 7. 2013 27. 9. 2013 EIA ne

PHA871
VGP PARK Praha 20 – Horní Počernice, IV. etapa / Areál 
DATOVÉHO CENTRA

8. 7. 2013 13. 9. 2013 EIA ne

PHA872
Výrobna betonových směsí a transportbetonů Praha - 
Radotín

22. 7. 2013 25. 9. 2013 EIA ano
zpracovává se doku-
mentace

PHA873 Obytný soubor Uhříněves, Praha 22, k.ú. Uhříněves 29. 7. 2013 25. 9. 2013 EIA ne

PHA874 TJ BOHEMIANS PRAHA – sportovní areál, Praha 10 - Hagibor 26. 7. 2013 23. 10. 2013 EIA ne

PHA875 Dostavba areálu Regulus, Praha 12, k.ú. Modřany (červenec 2013) 31. 7. 2013 25. 11. 2013 EIA ne

PHA876 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská, Praha 6 2. 8. 2013
15. 11. 2013 EIA 
ano

zpracovává se doku-
mentace

PHA877 Stavba autosalonu Audi a autosalonu X, Praha-Kunratice 11. 7. 2013
31. 10. 2013 EIA 
ano

proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 2. 12. 2013

PHA878
Umístění nádrže s výdejním stojanem na motorovou naftu, 
v prostoru stávající čerpací stanice PHM, ul. Opravářská, 
parc. č. 1683/19, k. ú. Hostivař

26. 6. 2013 30. 10. 2013 EIA ne

PHA879
Tiskárenská výrobní hala v areálu firmy ECLIPSE, a. s., k. ú. 
Uhříněves, Praha 22

2. 8. 2013 15. 11. 2013 EIA ne

PHA880 Polyfunkční domy – Centrum Lužiny, Praha 13 23. 8. 2013
18. 11. 2013 EIA 
ano

zpracovává se doku-
mentace

PHA881
Rozšíření manipulačních a skladovacích ploch v areálu 
společnosti METRANS, a. s., k.ú. Uhříněves, Praha 22

2. 9. 2013
28. 11. 2013 EIA 
ano 

zpracovává se doku-
mentace

PHA882 Datové centrum Sazečská Praha 10 - Malešice 6. 9. 2013 27. 11. 2013 EIA ne

PHA883 Bytové domy NOVOVYSOČANSKÁ, Praha 9 19. 9. 2013
proces EIA ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 16. 12. 2013

PHA884
Rekonstrukce objektů Sportovní haly v areálu Výstaviště, 
Praha 7 - Holešovice

20. 9. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA885 Obytný soubor BD „Letňanské Zahrady“, Praha 18 - Letňany 23. 9. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA886
Polyfunkční bytový dům s podnoží hromadných garáží pro 
stávající rezidenty, ul. Choceradská, Praha 4 – Spořilov, k.ú. 
Záběhlice (září 2013)

3. 10. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA887
Západní Město III. etapa – bytové domy F, G, H, Praha 13, 
k.ú. Stodůlky

3. 10. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA863
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA863
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA864
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA864
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA865
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA866
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA867
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA868
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA869
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA869
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA870
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA871
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA871
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA872
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA872
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA873
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA874
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA875
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA876
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA877
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA878
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA878
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA878
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA879
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA879
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA880
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA881
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA881
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA882
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA883
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA884
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA884
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA885
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA886
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA886
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA886
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA887
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA887
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Kód 
záměru

Název akce
Datum 
oznámení 
EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

PHA888 Obytný soubor SLUNCOVÁ, Praha 8 - Karlín 7. 10. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA889
Administrativní budova U Kunratického lesa, Praha 11, k. ú. 
Chodov

7. 10. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA890 Rezidence Vokovický dvůr, Praha 6 25. 10. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA891 Volnočasový park v Miškovicích 27. 11. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA892 Zelený Zličín, MČ Praha-Zličín 6. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA893 Parkovací dům Pískovcová, Praha 9 - Prosek 6. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA894 Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov 9. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA895 Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě, Praha 17 10. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA896 Administrativní objekt MPP, Praha 4 16. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA897 Bytové  domy  Minimax  –  Belárie  II, Praha 12, k.ú. Modřany 17. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA898 Rohan City – Sekce B, Praha 8 – Karlín 13. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA899
Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 
430/1, 430/5 a 430/12

17. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA900
Dostavba městského bloku v ul. Kováků, Praha 5, k.ú. 
Smíchov

20. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

PHA901 Instalace mobilní nádrže, Ústavní 91/7, Praha 8, k.ú. Bohnice 11. 12. 2013
probíhá zjišťovací 
řízení

Zdroj: OZP MHMP

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA888
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA889
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA889
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA890
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA891
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA892
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA893
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA894
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA895
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA896
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA897
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA898
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA899
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA899
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA900
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA900
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA901
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Tab. E4.1.2 Bilance podaných oznámení v roce 2013, příslušný úřad OZP MHMP, členění podle druhu posuzovaných záměrů
Druh posuzovaného záměru Počet Podíl v %

Polygrafické provozy se spotřebou vybraných nebezpečných chemických látek a nebezpečných che-
mických přípravků nad 1 t/rok (dle bodu 5.6 kategorie II příl. č. 1 zákona)

2 3,77

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)

2 3,77

Železniční dráhy (dle bodu 9.2 kategorie II příl. č. 1 zákona) 1 1,89

 Tramvajové,   podzemní   nebo   speciální   dráhy   včetně   lanovek  (dle bodu 9.3 kategorie II příl. č. 1 
zákona)   

1 1,89

Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické 
úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odpadů (dle bodu 10.1 kategorie II příl. 
č. 1)

1 1,89

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

6 11,32

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

35 66,04

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)

2 3,77

Tématické areály na ploše nad 5 000 m2 (dle bodu 10.13 kategorie II přílohy č. 1 zákona) 1 1,89

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

2 3,77

C E L K E M 53 100,00

Zdroj: OZP MHMP

Tab. E4.1.3 Bilance podaných oznámení v roce 2013, příslušný úřad OZP MHMP, členění dle správních obvodů
Správní obvod Počet záměrů Počet záměrů Správní obvod

Praha 1 0 Praha 13 2

Praha 2 0 Praha 14 2

Praha 3 0 Praha 15 2

Praha 4 4 Praha 16 2

Praha 5 3 Praha 17 2

Praha 6 4 Praha 18 2

Praha 7 3 Praha 19 0

Praha 8 6 Praha 20 1

Praha 9 5 Praha 21 0

Praha 10 3 Praha 22 2

Praha 11 2 akce zasahující do více správních obvodů 6

Praha 12 2 Celkem 53

Zdroj: OZP MHMP



Praha - Životní prostředí 2013

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

266

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. 2013 do 31. 12. 2013

Kód 
záměru

Název akce
Datum ozná-
mení EIA

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu EIA

MZP055
Krematorium pro zvířata chovaná 
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 16.1.2013 souhlasné stanovisko 

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 dopra-
cování, nová dokumentace rozeslána 
19.11.2010 a vrácena k dopracování 
21.2.2011

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

5. 5. 2008 
předložena 
dokumentace 
místo ozná-
mení

28.1.2013 souhlasné stanovisko 

MZP244 SOKP - Stavba 510 Satalice - Běchovice 27.11.2008 28. 1. 2009 EIA ano
7.11.2013 veřejné projednání, zpracovává 
se stanovisko

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 30. 3. 2012 EIA ano
proces EIA ukončen na žádost investora 
16.9.2013

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

5. 11. 2012 12. 3. 2013 EIA ne

MZP418
V415 Čechy Střed - Chodov - zdvo-
jení stávajícího vedení 400 kV

17. 5. 2013 8. 7. 2013 EIA ano
28.11.2013 zveřejněna dokumentace, 
zpracovává se posudek

OV1136
Výroba izolačních a plášťových 
směsí PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOV-
NA, s.r.o., Praha 15

20. 5. 2013 7. 8. 2013 EIA ne

MZP427
Kolejové napojení Letiště Václava 
Havla Praha do odbočky Jeneček

12. 9. 2013 4. 11. 2013 EIA ano zpracovává se dokumentace

MZP437
Pietní park pro zvířata chovaná 
v zájmových chovech v Praze - 
Zličíně

19. 12. 2013 probíhá zjišťovací řízení

Zdroj: OZP MHMP, MŽP

Tab. E4.1.5 Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad Krajský úřad Středo-
českého kraje, posuzovaných v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

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
24. 1. 2013 EIA 
ano

zpracovává se doku-
mentace

Zdroj: OZP MHMP, KÚ Středočeského kraje

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_MZP104
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP104
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP108
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_MZP244
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_OV1129
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1129
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP418
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP418
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1136
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1136
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1136
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP427
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP427
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP437
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP437
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP437
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 integrovaného 
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 veřejného 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 2013 vydáno 36 pravomocných integrovaných 
povolení a 196 jejich změn. Z toho 3 povolení zanikla z důvodu ukončení provozu. Ke konci roku 2013 tak bylo 
v Praze evidováno 33 zařízení s vydaným integrovaným povolením.

http://www.mzp.cz/ippc
http://www.ippc.cz
http://www.cenia.cz
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Tab. E4.2.1 Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2013
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, 2013

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 celostát-
ní koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí progra-
mového 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, vý-
chovy 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, zpravidla na období dvou let. 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 2013 Odbor rozvoje veřejné-
ho prostoru – RVP. Dílčí související aktivity zajišťovaly také další odbory MHMP (Odbor školství, mládeže a sportu 
– SMS a Odbor informatiky – INF).  

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKTIVITY PRACOVIŠŤ MHMP V ROCE 2013 V RÁMCI EVVO:

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství (do 30. 6. 2013 Odbor rozvoje veřejného 
prostoru) a Odbor životního prostředí

Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťovaly v roce 2013 Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
MHMP a Odbor životního prostředí MHMP dle svých kompetencí přípravu informačních a osvětových materiálů 
a akcí s tématikou ochrany životního prostředí (se zaměřením zejména na ochranu přírody a městské zeleně, 
energetiku a odpadové hospodářství). V souladu s Krajskou koncepcí EVVO a Akčním plánem EVVO byly podpo-
rovány ekovýchovné projekty na území hl. m. Prahy rovněž v ostatních tematických oblastech.

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství zabezpečoval také agendu spojenou s granty na podporu 
projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy, kde dvě z tematických oblastí jsou také věnované 
EVVO. 

Vybrané aktivity v roce 2013:

Stěžejními projekty v gesci MZO MHMP byla organizace již tradiční informačně – vzdělávací kampaně hl. m. Prahy 
pro veřejnost v rámci oslav Dne Země na téma ochrany životního prostředí (proběhla již osmým rokem v rám-
ci oslav „Dne Země“, realizována byla na území 22 městských částí od 15. 4. do 17. 5. 2013), zprostředkování 
exkurzí pro školy do provozu zpracování a využití odpadů, zajištění komplexních ekoporadenských služeb pro 
Pražany, zajištění intenzivního doškolovacího kurzu EVVO pro pedagogy ZŠ (20 absolventů, realizace školní rok 
2013/2014), projekt ekologických výukových programů pro školy (1305 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 2013 byl zajištěn výtisk 9 aktualizovaných informačních materiálů k pražské přírodě ze sady 
k pražským lesům a lesoparkům.

 • Byla připravena aktualizace série 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).

 • 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).

 • Pro děti předškolního věku byly připraveny a následně distribuovány omalovánky s názvem „Mámo, táto, 
řekněte, jak na to“.
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 • 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 („Záchrana 
volně žijících ptáků a savců na území hl. m. Prahy“ /březen 2013/ a „Ochrana netopýrů na území hlavního 
města Prahy“ /prosinec 2013/).

Informační aktivity zaměřené na oblast nakládání s odpady:

 • Ve spolupráci s Českými sběrnými surovinami probíhal již 20. ročník projektu Sběrové ekologické soutěže na 
pražských školách (MŠ, ZŠ) pod názvem „Velká cena EURO WASTE a Českých sběrných surovin“ (počet soutě-
žících škol 57, realizace školní rok 2012/2013). 

 • V průběhu roku 2013 proběhla série přednášek na téma odpady a ekologická výchova pro pedagogy praž-
ských MŠ a ZŠ (účast 120 pedagogů ze 105 MŠ a 57 pedagogů z 50 ZŠ). Projekt byl realizován ve spolupráci 
s kolektivními systémy společností Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat.

 • V roce 2013 zprostředkoval MZO (RVP) MHMP již sedmým rokem žákům základních a středních škol na území 
hl. m. Prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí (celkem 360 exkurzí, kterých se 
zúčastnilo přes 6100 žáků z 54 pražských škol).

 • Obdobně jako v minulých letech připravil MZO MHMP informační brožuru pro veřejnost „Sběr nebezpečných 
odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2013“.

 • Pro distribuci v rámci pořádaných akcí s tématem ochrany životního prostředí a pro využití v MŠ a ZŠ na úze-
mí hl. m. Prahy byla připravena hra „Odpadové domino (distribuce od konce roku 2013)“.

Internetové stránky a aplikace:

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP (MZO MHMP, do 30. 6. 2013  Odbor rozvoje veřejného 
prostoru MHMP /RVPP MHMP/) po obsahové stránce zajišťoval dále provoz internetových stránek pro veřejnost 
ENVIS – Informační servis o životním prostředí v Praze (envis.praha-mesto.cz) s dílčími tematickými sekcemi Po 
Praze podél potoků (envis.praha-mesto.cz/podelpotoku), Pražské studánky (envis.praha-mesto.cz/studanky, infor-
mace o celkem 130 pražských přírodních vodních zdrojích – studánkách. Podle potřeby se stránky aktualizují 
a jsou průběžně doplňovány orientačními rozbory kvality vody), Pražská příroda známá, neznámá (envis.praha-
-mesto.cz/znama-neznama) a Za památnými stromy Prahy – pěšky a MHD (envis.praha-mesto.cz/zapamstromy, 
sekce zprovozněna na konci roku 2011). V obsahové gesci MZO MHMP byly dále coby součást serveru ENVIS 
stránky Ekologická výchova v Praze (ekovychova.praha-mesto.cz). MZO MHMP a OZP MHMP se obsahově po-
dílely také na aktualizaci Atlasu životního prostředí v Praze (v gesci IPR /dříve 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, www.premis.cz/envis4, v gesci INF MHMP).

Obr. E.5.1.1 Oslavy Dne Země v Praze

http://envis.praha-mesto.cz
http://envis.praha-mesto.cz/podelpotoku
http://envis.praha-mesto.cz/studanky
http://envis.praha-mesto.cz/znama-neznama
http://envis.praha-mesto.cz/znama-neznama
http://envis.praha-mesto.cz/zapamstromy
http://ekovychova.praha-mesto.cz
http://www.premis.cz/atlaszp
http://www.premis.cz/envis4
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Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP 

Odbor zabezpečoval v roce 2013 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 2013 po stránce technické a ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM, 
v současné době Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, dále jen IPR), RVP MHMP a OZP MHMP provoz informač-
ního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP), zahrnujícího mj. internetové aplikace pro veřejnost Atlas ŽP 
(Atlas životního prostředí v Praze, www.premis.cz/atlaszp), PREMIS (Pražský ekologický a monitorovací informační 
systém, www.premis.cz) a webové stránky města k problematice ŽP ENVIS (Informační servis o životním prostředí 
v Praze, envis.praha-mesto.cz) a ENVIS4 (Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy, www.
premis.cz/envis4). Po stránce obsahové byla správa Atlasu ŽP zajišťována IPR ve spolupráci s RVP MHMP a OZP 
MHMP a obsahová správa serveru ENVIS odborem rozvoje veřejného prostoru (návazně odborem městské zeleně 
a odpadového hospodářství MHMP) a odborem životního prostředí MHMP. V průběhu roku 2013 pokračovala úzká 
spolupráce INF MHMP a dalších uvedených subjektů na dalším rozvoji systému IOŽIP, který zahrnoval přípravu 
a spuštění nového Atlasu životního prostředí coby součásti Geoportálu hl. m. Prahy a také technickou přípravu 
nového Portálu životního prostředí hl. m. Prahy (více v části E8 Informační systém o životním prostředí v Praze).

Hl. m. Praha se v roce 2013 aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY, 
který se konal od 16. do 22. září s mottem „Čistý vzduch – je to na nás“. 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., DP hl.m. Prahy, ČEZ, E-ON aj. (od 16. do 20. září), akce Den bez 
aut (uzavření Smetanova nábřeží spojené s akcí „Nábřeží žije“ /výstavy vozidel s alternativními pohony včetně 
elektrobusů, nabíjecích a plnicích stanic, jízdních kol a elektrokol/), Den otevřených dveří Dopravního podniku 
hl. m. Prahy (21. září) a hvězdicová jízda Pražské cyklozvonění se zapojením 13 městských částí (14. září). V součin-
nosti s městem a městskými částmi proběhla v organizaci občanských sdružení pouliční slavnost Zažít město jinak 
(21. září). Jako předvoj nadcházejícího Evropského týdne mobility zorganizovala občanská sdružení dále „Velkou 
podzimní cyklojízdu“ (14. 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. Prahy, 
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy. Významná část aktivit je zaměřena i na dospělou veřejnost. 

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 23.000 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 – 754 programů 
pro 15 443 dětí a cca 800 učitelů

 • Projekty s environmentální tématikou pro 4 927 dětí a 230 učitelů v počtu 81 projektů. Během těchto projek-
tů bylo zasázeno přes 3 500 stromů a bylo odvezeno na 3 tuny odpadu z pražské přírody

 • Celopražská soutěž o nejlepšího sběrače plodů a pečiva pro lesní zvěř.  Společnými silami se podařilo žákům 
nasbírat přes 5,6 tuny lesních plodů a pečiva. Zúčastnilo se přes 36 tříd z 16 škol a školek v celkovém počtu 
přes 1 600 žáků.

http://www.premis.cz/atlaszp
http://www.premis.cz
http://envis.praha-mesto.cz
http://www.premis.cz/envis4
http://www.premis.cz/envis4
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Obr. E5.1.2: Střediska ekologické výchovy a další vybrané subjekty působící v oblasti EVVO na území Prahy
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 • Celkově v roce 2013 prošlo rukama či činností pracovníků ekologické výchovy přes 42 000 návštěvníků na 
895 akcích. 

V současnosti provozuje SEV LHMP informační servis pro obyvatele Prahy o přírodě hlavního města a České re-
publiky. 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 2013. Projekt 
zahrnuje obnovu a zakládání včelnic v pražských lesích a jejich využití v ekologické výchově. Ve spojení s ekolo-
gickou výchovou je včelařství propagováno na velkých osvětových akcích a ve školách. Akcí v roce 2013, kde bylo 
propagováno včelařství, se účastnilo 9 841 návštěvníků.

Roku 2013 SEV LHMP rozšířilo svoji činnost a začalo provozovat záchrannou stanici pro volně žijící živočichy. Cel-
kem v roce 2013 záchranná stanice přijala 2 513 živočichů. Jedním hlavních témat programů a osvětových akcí 
v roce 2013 se proto stala ochrana a záchrana volně žijících živočichů. K těmto účelům byly i využíváni hendikepo-
vaní volně žijící živočichové pro praktické ukázky veřejnosti (sovy, netopýři, dravci, šelmy…). Celkem se účastnilo 
akcí s tématikou živočichů přes 31 000 Pražanů.

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 Rám-
cového 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“). 
Na zvyšování kvalifikace pedagogů působících v oblasti předškolního vzdělávání bylo zaměřeno i specializační 
studium, jehož realizátorem se stal Toulcův dvůr. Studium se zaměřilo speciálně na cílovou skupinu učitelů před-
školního vzdělávání. Po ukončení studia se někteří pedagogové stali lektory a šíří dále své zkušenosti s EVVO 
v regionu Prahy a jejího okolí.  

Zcela specifickou skupinou jsou i lesní školky, které na území Prahy také, i když v omezené míře, působí a využí-
vají pro výchovu a vzdělávání městských rekreačních lesů, kde dochází k upevňování nejenom vztahů, ale také 
vědomostí dětí o přírodě, zejména o ekosystému les. 

Základní školy: Od roku 2007 je na ZŠ realizována výuka podle Rámcového vzdělávacího programu základního 
vzdělávání (RVP ZV), ve kterém je EVVO věnována značná pozornost. V roce 2010 byl aktualizován a inovován. 
V současné době je již zpracována pracovní verze Standardů základního vzdělávání. Jejich součástí je také vy-
mezení požadavků na vědomosti a dovednosti z oblasti ekologie a životního prostředí, finanční gramotnost, 
zdraví a zdravý životní styl. Tyto učební dokumenty jsou již v souladu s principy výchovy pro udržitelný rozvoj 
(VUR), který zahrnuje nejenom oblast životního prostředí (pilíř přírodovědný), ale také oblast sociální a ekono-
mickou. Průřezové téma ekologická výchova i po úpravách RVP zůstává i nadále v kurikulárních dokumentech 
zachováno.

Školy si podle RVP vytvořily své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP), jejichž nedílnou součástí je také EVVO, 
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 prostřed-
nictvím projektů zaměřených k vytipovaným oblastem problematiky EVVO a s důrazem na rozvíjení integrova-
ného přístupu. 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 pro-
gramů ekologické výchovy (ŠPEV) jako strategických dokumentů pro EVVO/VUR.

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 mimo 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 EVVO k udržitelnému rozvoji a rozšiřuje ji o další pilíře (sociální a ekonomický). 

Koordinátoři EVVO mají možnost zvýšit kvalifikaci prostřednictvím specializačního studia a od roku 2013 se mo-
hou v rámci dalšího vzdělávání účastnit setkávání koordinátorů organizovaným Klubem ekologické výchovy ve 
spolupráci s Městskou částí Prahy 14 a ZŠ gen. Janouška, Praha 9 – Černý most. 

MŠMT ve spolupráci s Lipkou (školské zařízení pro EVVO, Brno) a Klubem ekologické výchovy (asociace pedago-
gů a škol pro EVVO, Praha), zpracovalo návrh kvalifikačního a hodnotícího standardu pro pozici koordinátora EV. 
Pracuje se i na zařazení pozice koordinátor (nejenom EVVO) do národní soustavy kvalifikací.   

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 a 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 – Sdru-
žení TEREZA, projekt Za NATUROU na túru – APUS o. s., projekt Zvyšování manažerských dovedností koordináto-
rů 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.). 
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Některé pražské školy se samy stávají 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, spolupráce při realizaci specializačního studia EVVO, spoluor-
ganizátor setkání koordinátorů EV v Praze).

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 EVVO. Rovněž tyto školy 
s podporou evropských projektů se stávají na území centry EVVO pro školy další. Jako příklad lze uvést Gym-
názium Svatopluka Čecha v Praze – Troji a jeho spolupráci se ZOO Praha a Botanickou zahradou v Praze – Troji. 
Metodické materiály podpořené projekty jsou k dispozici pražským školám.  

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 
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 vzdělává-
ní koordinátorů EVVO, ve spolupráci s odborem školství zajistit kvalifikovanost koordinátorů na školách v Praze 
a nabídnout nejen další kurzy specializačního studia, ale také rozpracovat další vzdělávání koordinátorů EVVO.

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 – přírodovědných, 
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 v problematice životního prostředí 
a udržitelného rozvoje se účastní v různém rozsahu a s různým zaměřením většina vysokých škol. Jako příklad speciali-
zovaných vysokoškolských pracovišť na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje je možné uvést Cent-
rum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze nebo Ústav životního prostředí na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Také Česká zemědělská univerzita se profiluje jako instituce, jejíž některé fakulty se zaměřují 
na environmentalistiku nebo problematiku životního 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 pracov-
níků 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 Matematic-
ko fyzikální. Dokonce i Fakulta tělesné výchovy a sportu má ve svých studijních plánech kurzy směřující ke zvyšo-
vání povědomí budoucích učitelů o problematice životního prostředí. Při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, katedře biologie a environmentálních studií působí Centrum environmentálního 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 výzkumný 
ústav MŠMT Národní ústav vzdělávání (NÚV), řešitelé evropských projektů mimo jiné zaměřených také na refor-
mu vzdělávání na základních a středních školách.
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E5.2 REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ

Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO): 

Významná část aktivit v oblasti EVVO určených pro veřejnost, děti a mládež je realizována nestátními neziskový-
mi organizacemi. V Praze působí přibližně 25 celostátních nebo místních organizací, zabývajících se EVVO dětí 
a mládeže buď hlavním předmětem své činnosti, nebo jako jednou z aktivit. Zvláštní skupinu významnou pro 
EVVO v Praze tvoří mezi NNO střediska ekologické výchovy a ekocentra. V Praze pracuje několik profesionálních 
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), 
akreditovaná ekocentra ČSOP (Ekocentrum – Dům ochránců přírody, Ekocentrum Nyctalus a další akreditovaná 
ekocentra ČSOP) a rovněž celostátní profesní občanské sdružení škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (KEV).

Vybrané aktivity v Praze v roce 2013 (organizace v abecedním pořadí):

01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je od 1. ledna 2014 zapsaným spolkem, jehož členy spojuje aktivní zájem 
o ochranu přírody a krajiny. Svoji činnost provádí především v základních organizacích (pobočných spolcích). 
01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikla v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. 
V současné době má široké spektrum činnosti. Jejím posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zamě-
řením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze.

V roce 2013 měla organizace 16 členů a mnoho externích pracovníků a dobrovolníků. 

Činnost v roce 2013: 

 • Ekoporadny Praha - pracovníci organizace koordinovali v roce 2013 poradenský a osvětový projekt Ekopo-
radny Praha, do kterého bylo zapojeno celkem 9 pražských ekoporaden. V rámci činnosti Ekoporadny Praha, 
kterou provozuje 01/71 ZO ČSOP Koniklec, bylo zodpovězeno 290 dotazů, napsáno 10 článků s ekologickou 
tematikou, zrealizováno 5 osvětových akcí, uspořádány 3 vzdělávací semináře pro odbornou veřejnost a vy-
dány 2 letáky. Více informací na www.ekoporadnypraha.cz.

 • Ekologické výukové programy (EVP) - organizace zrealizovala v roce 2013 pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ v Praze 347 
EVP, celkem pro 5.836 dětí a mládeže, z toho 113 pro žáky MŠ (1 399 účastníků), 169 pro žáky 1.st. ZŠ (3.369 
účastníků), 60 pro žáky 2.st. ZŠ (1.014 účastníků) a 5 pro žáky SŠ (56 účastníků). V roce 2013 došlo k vytvoření 
6 nových programů se zaměřením na vodu. Více informací na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-
-programy-pro-skoly/. Výukové programy byly v roce 2013 finančně podpořeny MHMP, MČ Praha 3, MČ Pra-
ha 12, MČ Praha 10 a MČ Praha 9.

 • Exkurze do provozů zpracovávajících odpad – organizace zajišťuje exkurze pro pražské školy včetně výkla-
du vyškoleného lektora a metodických materiálů pro učitele. V roce 2013 byla od ledna do května realizována 
návštěva celkem 17 provozů. Celkem bylo uspořádáno 108 exkurzí pro 1.788 žáků. 

 • Akce pro veřejnost – uskutečnění 4 seminářů: „Kořenové čistírny, koupací jezírka a stavby z přírodních ma-
teriálů“, „Hospodaření s dešťovou vodou, nejen zákonná povinnost, ale i zajímavá příležitost“, „Setkání peda-
gogů ZŠ se zájmem o EVVO“ a „Přednáška o zahradničení a kompostování ve městě“. Účast organizace na 
šesti akcích pro veřejnost: „Fajn den na Praze 3“, „Trojský den“, „Den koupání v řekách“, „Modřanské slavnosti“, 
„Ekofestival a Dětský den Prahy 12“. 

 • Projekt „Počítáme s vodou“ - Projekt zaměřený na hospodaření s dešťovou vodou je realizován od června 
2013 do června 2015. V roce 2013 byl vybrán externí koordinátor projektu, byly uspořádány 4 semináře, bylo 
vytvořeno webové rozhraní pro poradenství a byli vybráni 2 poradci pro řešení dotazů občanů. Více informa-
cí na www.pocitamesvodou.cz.

 • Projekt „Mikroklima okolí školy“ - Projekt je realizován ve šk.r. 2013/2014 a je do něj zapojeno 22 pražských 
ZŠ z 22 pražských MČ. Projekt je zaměřen na identifikaci problémů ŽP v městské části školy, na jeho podrob-
né poznání, analýzu a na navržení řešení, konkrétně tematicky pak na mikroklima okolí školy. Projekt realizují 
školy samy na základě komplexní podpory lektorů 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Více informací a výstupy z pro-
jektu na http://mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/.

http://www.ekoporadnypraha.cz
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly
http://mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly
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 • Další významné projekty – Projekt „Voda, my a Praha v projektových dnech“ pro žáky ZŠ Jeseniova v Praze 3 
a na ZŠ Na Beránku v Praze 12, projekty „Koloběh vody“ a „Vertikální zahrada“ pro objekt zahradního učiliště 
v Praze–Komořanech.

 • Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové pokračovala v roce 2013 za finanční podpory HMP a MČ 
Praha 3. Celkem bylo v roce 2013 naplněno téměř 540 pytlů listím ve 32 vnitroblocích. Velkou zásluhu měli 
také firemní dobrovolníci, jejichž cennou pomoc pro NNO zprostředkovává Byznys pro společnost. 

 • Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi – organizace je v objektu v dlouhodobém pro-
nájmu a podílí se na zajištění provozu i oprav Domu. V roce 2013 zde bylo za finanční podpory ČSOP a Lesů 
ČR zajištěno vybavení světnice dobovým nábytkem.

Ekocentrum Koniklec, o. p. s.

Ekocentrum Koniklec, o. p. s. bylo založeno v roce 2012. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 
01/7 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na environmentální poradenství a environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu. Jejím posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního 
a kulturního dědictví v Praze. Tematicky se profiluje zejména na problematiku hospodaření s vodou, vodního 
režimu krajiny a měst a klimatické změny.

Občanské sdružení Ekocentrum Koniklec zažádalo na podzim 2013 o změnu právní formy na obecně prospěš-
nou společnost. V současné době má organizace 13 členů.

Činnost v roce 2013: 

 • Tvorba a realizace ekologických výukových programů (EVP) pro žáky ZŠ na území hl. m. Prahy a ve Středo-
českém kraji – v roce 2013 bylo zrealizováno 15 EVP pro 278 žáků. Ekocentrum Koniklec rovněž zajistilo pro 
01/71 ZO ČSOP Koniklec opravu a výrobu řady stávajících i nových pomůcek k programům a také odbornou 
revizi některých metodik, pracovních listů a pomůcek.

 • Exkurze pro ZŠ a SŠ do pražských i mimopražských provozů na zpracování odpadu, včetně výkladu vyško-
leného lektora a metodických materiálů pro učitele. Od září do prosince 2013 bylo provedeno 93 exkurzí pro 
1.892 žáků, v rámci návštěv do 24 provozů.

 • Akce pro veřejnost – spolupráce na Informační a vzdělávací kampani MHMP ke Dni Země na celkem 22 MČ; 
Den Země na Praze 12 ve spolupráci s ÚMČ Praha 12.  

 • Mapování zeleně v pražských ulicích – v roce 2013 určení a zanesení celkem 6.589 stromů do mapy, pro 
účely péče o zeleň TSK.

 • Oprava naučných stezek na Praze 12 – V úzké spolupráci s ÚMČ Praha 12, firemními dobrovolníky a pracov-
níky veřejné služby Prahy 12

 • Obnova sadu starých jabloní na Násirově náměstí na Praze 12 - pomologické mapování a přípravné fáze na 
pozemku, setkání s občany a partnery v rámci workshopu na ZŠ Na Beránku. 

 • Revitalizace laguny v Komořanských tůních včetně realizace naučných tabulí. 

 • Dům zaniklých řemesel a expozice skanzenu v Dolní Vidimi (Kokořínsko) – v Domě i na pozemku je umís-
těno 13 naučných tabulí, na pozemku je provozována pastva ovcí a byl zde vysázen sad 10 starých odrůd 
jabloní. V listopadu 2013 se zde uskutečnilo slavnostní otevření. Zásadní opravy a vybavení Domu proběhly 
za podpory Programu rozvoje venkova, MAS Vyhlídky a MK ČR. 

Ekocentrum Podhoubí

Ekocentrum Podhoubí je organizace, která se zaměřuje na environmentální výchovu a na efektivní metody vý-
uky ve školách. Ekocentrum Podhoubí provozuje vlastní Ekoškolku Rozárku, nabízí ekologické výukové progra-
my pro mateřské, základní a střední školy z Prahy. Organizace rovněž pořádá semináře pro učitele a pro rodiče 
malých dětí. Ekocentrum Podhoubí se také věnuje rozvíjení komunitního života v bezprostředním okolí, pořádá 
slavnosti a akce pro veřejnost, stará se o nedaleký třešňový sad, který chce zkultivovat a zpřístupnit pro lidi 
z okolí. 

Aktivity ekocentra v roce 2013: 

 • Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v Praze a okolí (91 programů pro 1 611 účastníků); Od začátku 
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fungování organizace prošlo výukovými programy již více než 22 000 dětí.

 • Semináře a akce pro veřejnost (7 seminářů, 22 akcí pro veřejnost – celkově pro 600 lidí). Akce pro veřejnost 
pořádá ekocentrum pro rodiče dětí ze školky a pro rodiny ze širšího okolí, semináře jsou určené opět rodičům 
dětí nebo pedagogům. Tématy seminářů jsou vzdělávání nebo ekologická výchova.

 • Provoz dvou ekologických školek – Ekoškolka Rozárka – v roce 2013 se ve školkách vzdělávalo 58 dětí

 • Projekt „Ekoškola pro MŠ“ - Projekt probíhá v roce 2013, celkem již prošlo testováním metodiky 20 mateř-
ských škol. Program je realizován v úzké spolupráci se Sdružením TEREZA, je zaměřený na snižování ekologic-
ké stopy školy a na zapojení dětí do realizace změn a byl metodicky přepracován pro podmínky MŠ. 

 • Revitalizace sadu v Braníku – revitalizace cca 0,5 ha, výsadba 19 nových stromů (staré odrůdy třešní) na úze-
mí Prahy 4. Na obnově sadu se podílí jak rodiče dětí ze školky, tak lidé z přilehlého okolí.

Ekodomov, o.s.  

Spolek EKODOMOV od roku 2004 podporuje životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Jeho 
snahou je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů; pro-
sazovat větší využití obnovitelných zdrojů energie a surovin a zavádění takových technologií a výrobních po-
stupů, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Mezi aktivity EKODOMOVA patří osvětové a edukativní 
programy pro žáky i učitele škol, farmáře, pracovníky samospráv i širokou veřejnost. Organizace se zaměřuje 
především na realizaci výukových programů, pořádá soutěžní klání na podporu domácího a komunitního kom-
postování „Miss kompost“, školení dobrovolnické služby „Mistr nulového odpadu“, vydává osvětové materiály 
o bioodpadech a kompostování, realizuje osvětovou kampaň Kompostuj.cz – Vracíme,  co si bereme. Od roku 
2009 spolek Ekodomov provozuje Dětský klub Šárynka inspirovaný konceptem lesních mateřských škol.

 • Přes 4 000 žáků pražských MŠ a ZŠ se zúčastnilo více než 200 výukových programů z nabídky ekovýchovné 
sekce Ekodomova, finančně podpořených v rámci veřejné zakázky MHMP.

 • Přes 4 000 žáků ZŠ a SŠ se zúčastnilo exkurzí do provozů na zpracování odpadu v rámci magistrátní veřejné 
zakázky, kterou Ekodomov realizoval ve spolupráci se ZO ČSOP Koniklec.

 • Na území HMP realizoval Ekodomov 9 osvětových infostanů a vzdělávacích divadel „Vivat Kompostela“ 
o kompostování pro děti a širokou veřejnost.

 • V rámci podpory domácího kompostování bylo v Ekodomově vyrobeno a prodáno několik desítek dřevě-
ných modřínových kompostérů, bylo instalováno 8 zateplených dvoukomorových kompostérů pro komunit-
ní kompostování v MČ Praha 10, 12 a 14.

 • Ekodomov se rovněž podílel na zavedení komunitního kompostování v areálu studentských kolejí ČZU v Pra-
ze Suchdole. 

 • Dětský klub Šárynka (DKŠ) se aktivně zasazuje o uznání lesních mateřských škol jako plnohodnotné varian-
ty předškolního vzdělávání, podílí se na školení pedagogů a prezentacích práce s dětmi v přírodě.

 • Pedagogický tým DKŠ realizoval 4 turnusy letních příměstských táborů pro více než 50 dětí.

Klub ekologické výchovy, o. s.

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 při-
pravenosti pro realizaci environmetální výchovy (EV) a výchovy k udržitelnému rozvoji (VUR). Další aktivitou je 
organizování akcí pro děti a mládež (ekologické konference, literární a výtvarná soutěž). 

V posledních několika letech se stávají významnou cílovou skupinou také koordinátoři EV a vedení škol (ředitelé 
a jejich zástupci). Pro ně jsou projektovány semináře z oblasti environmentálního managementu výchovných 
zařízení (např. ekologizace provozu školy, „imidž“ školy v kontextu EV, publicita školy, marketing a propagace 
školy). Národní síť škol KEV tvoří rovněž 21 škol z Prahy – kolektivních členů. Dalšími kolektivními členy KEV se 
sídlem v Praze jsou Národní ústav vzdělávání, oddělení odborného školství a Institut vzdělávání a poradenství 
ČZU. Dalších 10 individuálních členů jsou pedagogové různých typů škol včetně vysokých. 

 • Odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro EV –pilotním projektem je příprava a realiza-
ce specializačního studia v kombinované formě s podporou e-learningu pro školní koordinátory EV akredi-
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tované MŠMT. Až dosud bylo studium realizováno prezenčně, intenzivně se pracuje na spolupráci se školami 
sítě KEV, které mají dlouhodobé zkušenosti s EV/VUR  a v současné době fungují jako neoficiální školská 
centra EV/VTUR. V roce 2013 se uskutečnila příprava specializačního studia v kombinované formě (zahájení 
březen 2014), do něhož se přihlásilo 12 pedagogů z pražských škol. 

 • Další vzdělávání koordinátorů EV - setkávání koordinátorů EVVO a zvyšování jejich manažerských doved-
ností (úloha středního managementu škol), sestavování školních programů EVVO, strategické plánování roz-
voje EVVO na škole, profil školy v kontextu environmentálních aktivit, publicita škol a jejich fungování jako 
center vzdělávání pro UR, evaluace EVVO na školách.

Dne 4. dubna 2013 se uskutečnilo I. setkání koordinátorů EVVO Hl. m. Prahy v Galerii 14 ve spolupráci KEV 
se ZŠ Generála Janouška z Prahy 9. Setkání se zúčastnilo celkem 82 školních koordinátorů EV z MŠ, ZŠ a SŠ, 
zástupci ÚMČ, MHMP a NNO. Školní koordinátoři EVVO byli seznámeni s novinkami a aktuálními projekty 
v oblasti EV, ale také s možností inovací metod a forem práce se žáky všech stupňů škol.

KEV rovněž vydává nebo spolupracuje na vydávání metodických materiálů pro koordinátory EV ve školách.

 • Tvorba a poskytování metodických a informačních materiálů ve vzdělávání pro školní koordinátory EV 
a ostatní pedagogy na školách.

 • Realizace vzdělávacích kurzů (seminářů, přednášek, komplexních exkurzí zaměřených na problematiku UR, 
workshopů) pro pedagogické pracovníky z pražských škol. Akreditováno MŠMT (7 kurzů). 

 • Organizace celostátních akcí pro školní děti a mládež – 16. ročník výtvarné a 11. ročník literární soutěže 
ve spolupráci s Českou komisí UNESCO a Zeleným křížem na téma Voda pro život. Vernisáž vyhodnocených 
prací se uskutečnila v prosinci na Ministerstvu zemědělství za účasti soutěžících ze 3 pražských škol.

Rok 2013 byl zaměřen na vodu a její význam pro vše živé na planetě Zemi. Z celkového počtu 96 zapojených 
škol z celé republiky bylo i 10 škol pražských.

 • Ekologické žákovské konference: X. ročník Středoškolské ekologické konference, VIII. ročník Žákovské ekolo-
gické konference. Konferencí se zúčastnilo 95 žáků a pedagogů ze ZŠ a SŠ, z toho 10 z pražských škol. Zámě-
rem těchto konferencí je podpořit badatelské aktivity žáků různých stupňů a typů škol a posílit prezentační 
dovednosti. Akce probíhá ve spolupráci s UNESCO a MŠMT.

V roce 2013 na základě komplexního hodnocení dlouhodobějších proenvironmentálních  aktivit získaly čtyři 
pražské školy, kolektivní členové KEV, titul „Škola udržitelného rozvoje na období 2014–2016“.

 • Členové KEV se v roce 2013 podíleli ve spolupráci s NÚV na tvorbě Standardu pro základní vzdělávání a na 
tvorbě hodnotícího a kvalifikačního standardu koordinátorů EV a jeho zařazení do Národní soustavy kvalifikací. 

Sdružení TEREZA 

Sdružení TEREZA je nevládní nezisková organizace již přes 30 let prosazující environmentální výchovu dětí 
a mladých lidí v České republice. Zaměřuje se na realizaci environmentální výchovy na základních a středních 
školách. Podporuje školy a učitele pomocí vzdělávacích programů, seminářů a materiálů a pomáhá jim, aby 
u svých žáků rozvíjeli znalosti, dovednosti a postoje potřebné pro ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj 
a jejich aktivní zapojení do života občanské společnosti. V roce 2013 se programů Sdružení TEREZA zúčastnilo 
přes 94 000 žáků.

 • Organizování a koordinace dlouhodobých mezinárodních programů v ČR:

 • Ekoškola - Žáci ve spolupráci s učiteli, provozními zaměstnanci školy a místní veřejností proměňují a eko-
logizují svoji školu a zlepšují životní prostředí ve svém okolí. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul 
Ekoškola symbolizovaný velkou zelenou vlajkou. V Praze je zapojeno 28 škol, v roce 2013 titul Ekoškola 
obhájily 4 školy – Gymnázium Na Vítězné pláni; ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10; ZŠ Ružinovská, Praha 4 – 
Krč; Tyršova ZŠ a MŠ, Praha 5 – Jinonice.

 • GLOBE - Studenti v roli mladých vědců provádějí odborná měření různých ukazatelů a jevů v přírodě. 
Díky svým měřením a pozorováním odhalují problémy životního prostředí ve svém okolí a usilují o jejich 
řešení. V Praze zapojeno 23 škol.

 • Les ve škole – Program studenty seznamuje s naším nejrozšířenějším ekosystémem a aktivitami přímo 
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v lese rozvíjí jejich vztah a citlivost k přírodě. V Praze je zapojeno 30 škol.

 • Pořádání ekologických výukových programů pro žáky z pražských škol –  realizováno 31 tříhodinových pro-
gramů pro 590 žáků.

 • Pořádání vzdělávacích seminářů pro učitele – celkem 36 seminářů pro 700 účastníků z celé ČR. 

 • Tvorba výukových materiálů – vydáno 10 výukových nebo metodických materiálů k environmentální výchově.

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

 • Organizace veřejných akcí pro rodiče s dětmi v Praze - Den otevřených dveří TEREZY, Eko-odpoledne v IKEA.

 • Realizace projektu 3xR (Reduce, Reuse, Recycle) zaměřeného na propagaci znovuvyužití odpadových mate-
riálů – výstava v MeetFactory a na Design Bloku v superstudiu, dražba v galerii DOX – cca 10 000 účastníků.

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr

Historické prostory a osmihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je v majetku Magis-
trátu hl. m. Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je pro-
žitkem vychovávat 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 prak-
tickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel města Prahy.

 • Akce pro veřejnost: Celkem bylo připraveno 156 akcí pro širokou veřejnost. Byly to celodenní sobotní akce 
(Den Země, Světový Den Zvířat, Den Stromů, Evropská noc pro netopýry a mnohé další) i odpolední akce urče-
né především pro rodiny, přednášky, promítání a další. Celkem tyto akce navštívilo více než 14 000 návštěvníků.

 • Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ: V tomto období bylo pro děti z Prahy a okolí realizováno 
celkem 897 programů (15 730 dětí).

 • Semináře: Pro pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost bylo realizováno celkem 34 seminářů, kterých 
se zúčastnilo 965 osob. Celý rok probíhalo Specializační studium pro pedagogické pracovníky, účastnilo se 
ho 24 pedagogů.

 • Volnočasové aktivity pro děti: Celoročně zajišťuje SEV řadu volnočasových kroužků pro děti, v tomto roce 
jich bylo 38 a docházelo na ně 351 dětí. Připraveno bylo také 21 letních a zimních táborů, včetně příměst-
ských pro celkem 490 účastníků. Pro nejmenší zajišťuje SEV činnost Rodinného centra Mateřídouška, jehož 
akcí se zúčastnilo 6 144 účastníků.

 • Dobrovolnická činnost: V průběhu celého roku spolupracovalo středisko s firemními a individuálními dob-
rovolníky z ČR i ze světa, celkem v roce 2013 pomáhalo 804 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 163 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 23 osob se zdravotním postižením, další dvě osoby docházely na pracovní terapie.

Ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy probíhala po celý rok 2013 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 40 000 individuálních návštěvníků, kteří sem chodí za poučením 
i odpočinkem.

Od roku 2011 provozuje SEV Toulcův dvůr rovněž nové Infocentrum. Návštěvníkům nabízí nejen informace o dění na Toulco-
vě dvoře, ale také v jeho okolí. K dispozici je např. průvodcovská služba po areálu, internet zdarma, mapy okolí, ekoporad-
na či obchůdek s místními výrobky. Infocentrum eviduje v roce 2013 celkem 1 300 návštěvníků a 65 zodpovězených dota-
zů z ekoporadny. Infocentrum tak zvyšuje atraktivitu a návštěvnost celého mikroregionu městských částí Prahy 10, 11 a 15.
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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 2013 MZO 
MHMP /do června 2013 RVP MHMP/), Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy a Ce-
loměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (agendu zabezpečo-
val v roce 2013 SMS 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 2010-2013
2010 2011 2012 2013

AP KK EVVO 6 848 682 Kč 9 000 000 Kč 10 800 000 Kč 8 344 644 Kč

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

5 475 652 Kč 5 286 164 Kč  5 016 833 Kč 4 400 000 Kč

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

3 213 000 Kč 
(34 podpořených 

projektů)

4 797 710 Kč 
(25 podpořených 

projektů)

4 035 000 Kč 
(26 podpořených 

projektů)

4 277 000 Kč 
(36 podpořených 

projektů)

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

250 000 Kč 
(3 podpořené 

projekty)

308 100 Kč 
(4 podpořené 

projekty)

116 000 Kč 
2 podpořené pro-

jekty **)

      75 000 Kč 
2 podpořené pro-

jekty)

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

125 tis. Kč  
(5 podpořených 

projektů)

220 tis. Kč  
(6 podpořených 

projektů)

180 000 Kč  
(6 podpořených 

projektů)

      75 000 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, SMS MHMP
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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://www1.cenia.cz/www/ma21, resp. http://ma21.cenia.cz).

Ke konci roku 2013 bylo v Databázi MA 21 oficiálně zaregistrováno 153 municipalit a ostatních subjektů, z toho 
137 obcí (2 statutární města, 83 obcí, 52 malých obcí), 6 krajů a 10 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 A byl oficiálně 
registrován 1 subjekt, v kategorii B 5 subjektů, v kategorii C 39 subjektů, v kategorii D 20 subjektů a v kategorii 
Zájemci 88 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://www1.cenia.cz/www/ma21
http://ma21.cenia.cz
http://ma21.cenia.cz/kriteria
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Financování zavádění a realizace MA 21 v roce 2013 z veřejných rozpočtů v rámci úsporných opatření přímo 
nezajišťovalo Ministerstvo životního prostředí ČR ani ostatní resorty. Další existující zdroje, jako např. blokové 
granty Finančního mechanismu EHP/Norska a Operační programy Strukturálních fondů EU sloužily k financo-
vání aktivit souvisejících s MA 21, resp. na realizaci výstupů z MA 21. Hlavním problémem byly omezené zdroje 
finančních prostředků na podporu vlastního zavádění procesů MA 21. Menší podpory byly poskytovány z kraj-
ských (např. Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina) a z obecních rozpočtů.

Celostátně významné jsou dvě sítě měst a obcí podporujících MA 21 – CI2, o. p. s. pro sledování indikátorů míst-
ního udržitelného rozvoje a Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

E6.1.2 PRAHA A MÍSTNÍ AGENDA 21 V ROCE 2013
Hlavní město Praha jako kraj se oficiálně přihlásilo k principům místní Agendy 21 v roce 2013 vstupem do asocia-
ce Národní síť Zdravých měst České republiky a přijetím Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha“ (usnese-
ní Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/93 ze dne 20. 6. 2013). Politikem Projektu Zdravý kraj byl v období 2013-2014 
radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení. V rámci Magistrátu hl. m. Prahy byl ustano-
ven koordinátor projektu.

V roce 2013 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 7, MČ Praha 12, MČ Praha 13, MČ Praha 14, MČ Praha 18 a MČ Praha 21, 
v kategorii D MČ Praha–Troja a MČ Praha 20 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 2013 registro-
vány žádné městské části hl. m. Prahy).

Tab. E6.1.2 Praha a místní Agenda 21 v roce 2013
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 20, http://www.praha20.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 14, http://www.praha14.cz

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

Praha 21, http://www.praha21.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. Aktuální informace jsou publikovány na strán-
kách jednotlivých městských částí, na stránkách CENIA k MA 21 (http://ma21.cenia.cz) a na webových stránkách 
hl. m. Prahy k životnímu prostředí (Portál ŽP) v části Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj (http://portalzp.praha.
eu/ma21).

http://ma21.cenia.cz
http://www.praha10.cz
www.praha19.cz
http://www.prednikopanina.cz
http://www.praha-slivenec.cz/
www.praha20.cz
http://www.mctroja.cz
http://www.praha7.cz
http://www.praha12.cz
http://www.praha13.cz
http://www.praha14.cz
http://www.praha18.cz
http://www.praha21.cz
http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-dolnipocernice.cz
http://ma21.cenia.cz
http://portalzp.praha.eu/ma21
http://portalzp.praha.eu/ma21
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Zdroj: MHMP

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. Odpovědným politikem 
pro MA 21 byl Zastupitelstvem MČ dne 21. 4. 2008 ustanoven zástupce starosty MČ. 
V prosinci 2008 vstoupila MČ Praha 7 do asociace Národní sítě Zdravých měst přijetím 
deklarace „Projekt Městská část Praha 7 – Zdravé město“. V rámci odboru životního pro-
středí je vyhrazeno místo samostatného koordinátora pro tuto oblast. Zastupitelstvo 
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. Aktivity spojené s MA 21 v Praze 7 doprovází logo MA 21 Prahy 7 a ná-
zev „Praha 7 – Místo pro život“, na internetových stránkách Prahy 7 je sekce věnovaná projektům MA 21 v Praze 7.

V prosinci 2013 byly pro MČ Praha 7 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie C Kritérií místní Agen-
dy 21 – fáze stabilizace MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2013: V květnu 2013 byla v Letenských sadech u Letenského zámečku pro veřejnost připra-
vena oslava Dne Země. Městská část Praha 7 se touto aktivitou připojila k osvětové ekologické kampani. Akce 

Obr. E6.1: Městské části hl. m. Prahy evidované v databázi místní Agendy 21 v roce 2013

Kategorie C

Kategorie D

Zájemci

http://www.praha7.cz


Praha - Životní prostředí 2013

E6DOBROVOLNÉ NÁSTROJE

285

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 
Koniklec. Nosným tématem byla problematika třídění a recyklace odpadů a v rámci Mezinárodního roku vodní 
spolupráce také problematika ochrany vod, vodního hospodářství a využívání vodních zdrojů.

Byl zpracován Plán zlepšování (Zdravého města a MA 21) na rok 2013, jehož cílem je přehledně a transparentně 
formulovat plán postupu Zdravého města Městské části Praha 7 v roce 2013. Plán obsahoval přehled klíčových 
aktivit, které byly v daném roce uskutečněny včetně termínů jejich plnění a odpovědných realizátorů. Aktivity 
byly realizovány pod metodickým vedením Národní sítě Zdravých měst ČR.

V červnu 2013 se v Letenských sadech uskutečnil sedmý ročník celopražské zábavně-preventivní akce Bezpečné 
prázdniny. Projekt zaměřený na nástrahy a nebezpečí, jimž mohou být děti vystaveny během prázdninového 
období, pořádala Městská část Praha 7 za finanční podpory hl. m. Prahy. Akce byla určena pro žáky pražských 
základních škol a víceletých gymnázií. Na Bezpečných prázdninách měli svá stanoviště Hasičský záchranný sbor 
hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Policie ČR, Městská policie hl. m. Prahy, Armáda ČR, ZOO 
Praha, OS ČČK Praha 7, Sdružení Linka bezpečí, Česká koalice proti tabáku, o. s., Promotým, s. r. o., Zdraví – život, 
Saferinternet.cz, YMCA a další odborníci v oblasti prevence a bezpečnosti.

V září 2013 uspořádala MČ Praha 7 ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst v aule ZŠ Tusarova veřejné fórum 
„10 problémů Prahy 7“. Témata pro diskusi zahrnovala životní prostředí; vzdělávání a sport + volný čas; dopravu; 
sociální soudržnost; podnikání; bezpečnost; veřejnou správu; územní rozvoj a zdravotnictví. Na přelomu října 
a listopadu 2013 pak proběhla anketa, v jejímž rámci měli místní obyvatelé možnost vybrat dva nejvýznamnější 
problémy, které jsou vážnou překážkou zvyšování kvality života v MČ Praha 7. Tyto problémy by měly být v dal-
ším období přednostně vyřešeny.

Také v roce 2013 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 (88 stánků), největší prodejní plochou a nejširším sortimentem nabízených produktů, ale rov-
něž výborným servisem pro zákazníky – například dostatečným počtem parkovacích míst či snadnou dosažitel-
ností městskou hromadnou dopravou.

V listopadu a v prosinci 2013 se uskutečnila dvě veřejná projednání tématu „Obnova zeleně v ulici U Letenské 
vodárny“. Jejich cílem bylo představit a diskutovat návrhy řešení problémů spojených s dopravou, plochami 
veřejně přístupné zeleně a s bezpečností a čistotou daného území.

Kontakt: Josef Neuberg, místostarosta MČ Praha 7; neubergj@p7.mepnet.cz

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

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 provádí monitoring aktivit a řídí proces MA 21 v MČ. 
V listopadu 2012 schválilo Zastupitelstvo MČ Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj 
a v prosinci 2012 Deklaraci městské části Praha 12 k místní Agendě 21. V únoru 2013 bylo aktualizováno složení 
Skupiny pro MA 21. Dne 4. 4. 2013 byla Radou MČ jmenována nová Koordinátorka MA 21 a Rada MČ schválila 
Roční zprávu k MA 21 za rok 2012.

V prosinci 2013 byly pro MČ Praha 12 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie C Kritérií místní Agen-
dy 21 – fáze stabilizace MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2013: V březnu 2013 zveřejnil Magistrát hl. m. Prahy návrh zadání nového Územního plá-
nu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) k připomínkování občany, městskými částmi a orgány státní správy. 
V dubnu 2013 se uskutečnila osvětová kampaň ke Dni Země. V květnu 2013 proběhly tři besedy zaměřené na 
témata očkování a zelených potravin prospěšných zdraví a byl uspořádán 3. ročník série dětských triatlonových 
závodů Albert Triatlon Tour 2013. V červnu byl v Areálu v Modřanské rokli zorganizován Dětský den a na školním 
hřišti ZŠ Písnická proběhl již 12. ročník Sportovního dne mateřských škol Prahy 12. V září 2013 se občané MČ 

http://www.praha12.cz
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Praha 12 zúčastnili 7. ročníku hromadné akce Pražské cyklozvonění organizované hl. m. Prahou, MČ Praha 11 
společně s dalšími městskými částmi i okolními obcemi a Nadací Partnerství, která předznamenala Evropský 
týden mobility. V září se rovněž konaly Modřanské slavnosti aneb Veletrh volnočasových aktivit a také 14. ročník 
Veletrhu sociálních služeb a MČ při této příležitosti vydala pro občany katalog s kontakty na poskytovatele soci-
álních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb byli seznámeni s možností účastnit se v rámci komunitního pláno-
vání definování podoby sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 12 v období 2015–2020. V září 2013 
byla veřejnosti rovněž představena urbanistická studie lokality Kouty v Komořanech. V listopadu 2013 se v bu-
dově bývalého Prioru na Sofijském náměstí konalo Fórum udržitelného rozvoje, na kterém občané MČ Praha 12 
vybírali nejpalčivější problémy, jejichž prioritní řešení by významně přispělo ke zlepšení života v městské části.

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 MČ Praha 12; 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.

V rámci úřadu 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 provádí monitoring aktivit 
a řídí proces MA 21 v MČ. Odpovědným politikem pro MA 21 byl Zastupitelstvem MČ dne 9. 3. 2011 jmenován 
zastupitel MČ. Dne 11. 6. 2012 byla Radou MČ Praha 12 ustanovena Komise pro sledování postupu realizace MA 
21. V září 2012 schválilo Zastupitelstvo MČ Deklaraci o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného 
rozvoje na MČ Praha 13.

V prosinci 2013 byly pro MČ Praha 13 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie C Kritérií místní Agen-
dy 21 – fáze stabilizace MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2013: Podle závěrů veřejného fóra a následné ankety mezi občany MČ bylo identifikováno 
10 problémů vyžadujících prioritní řešení v zájmu zvýšení kvality života. Nejdůležitějšími opatřeními mělo být 
omezení zástavby na úkor zeleně, omezení provozu heren a řešení neuspokojivého stavu dopravy v klidu.

V lednu 2013 byl zpracován Časový plán aktivit MČ Praha 13 k naplnění kritérií C a D Místní Agendy 21 pro rok 2013.

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 2013 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 2013 se konala 2 veřejná projednání revitalizací vnitrobloků 
Bellušova – Neústupného a Trávníčkova – Fantova.

V září 2013 byly uspořádány akce k Evropskému týdnu mobility.

Veřejnost měla možnost vznést návrhy a připomínky k organizaci, průběhu a kvalitě produktů nabízených na 
Farmářských trzích pořádaných na území městské části.

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

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

mailto:bvokata%40p12.mepnet.cz?subject=
http://www.praha13.cz
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Městská část Praha 14, http://www.praha14.cz

MČ Praha 14 chce být zdravou městskou částí. Ve druhé polovině roku 2009 se MČ Praha 14 stala členem Národ-
ní sítě Zdravých měst ČR a její Zastupitelstvo schválilo „Deklaraci Zdravé městské části“, v níž se místní samosprá-
va zavázala k aktivní podpoře aktivit města v mezinárodním „Projektu Zdravé město“ a mezinárodním programu 
„místní Agenda 21“. Na zavedení zmiňované metody kvality samosprávných činností byl pro období 2011–2012 
zpracován projekt „MČ Praha 14 – zavádění místní Agendy 21“, který byl podpořen z Revolvingového fondu 
MŽP ČR. V listopadu 2012 dosáhla MČ Praha 14 výsledků požadovaných pro splnění kategorie D Kritérií místní 
Agendy 21 – fáze zavádění MA 21.

Odpovědným politikem projektu Zdravá městská část a MA 21 byl Zastupitelstvem MČ dne 29. 9. 2009 ustanoven 
starosta MČ. V rámci úřadu byla jmenována koordinátorka pro výchovu, vzdělávání a MA 21. Dne 15. 11. 2010 
zřídilo Zastupitelstvo MČ Výbor pro výchovu, vzdělávání a MA 21 (VVMA 21). Dne 18. 3. 2013 byla Radou MČ 
nově jmenována koordinátorka Zdravé městské části a Místní Agendy 21.

V srpnu 2013 dosáhla MČ Praha 14 výsledků požadovaných pro splnění kategorie C Kritérií místní Agendy 21 – 
fáze stabilizace MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2013: Na počátku roku byl zpracován Plán zlepšování PZM – MA 21 pro rok 2013.

V březnu 2013 se uskutečnilo veřejné projednání projektu Plechárna, kde by měla vzniknout kavárna, sociální 
podnik, beatboxové nahrávací studio, vnitřní skatepark, integrační centrum aj.

V dubnu 2013 byla s veřejností projednána Strategie pro kulturu, sport a volný čas na Praze 14.

V dubnu 2013 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, ZŠ Gen. Janouška, IKEA Černý Most a další 
partneři.

V květnu 2013 se v sále kulturního domu Kyje konalo Fórum zdravé městské části – Setkání volených zástupců 
s občany Prahy 14 nad problémy městské části. Ve stejném měsíci bylo zorganizováno také Dětské fórum, na 
kterém žáci základních škol a studenti Gymnázia Vybíralova a SOŠ pro administrativu EU diskutovali se zástupci 
MČ o problémech Prahy 14. Diskuze se týkaly územního a strategického plánování, životního prostředí, dopravy, 
sociální oblasti a zdravotnictví, školství, bezpečnosti a prevence kriminality, kultury, sportu a volnočasových ak-
tivit a komunikace Úřadu MČ s občany. Deset klíčových problémů bylo v průběhu června ověřeno anketou mezi 
občany MČ Praha 14 a následně zveřejněno na internetových stránkách.

V červnu a v říjnu 2013 se uskutečnila dvě na sebe navazující setkání s veřejností. Cílem prvního bylo definování 
problémů v oblasti sociálních a návazných služeb a navržení vhodných řešení. Cílem druhého bylo shromáždit 
připomínky a podněty k aktualizované verzi Komunitního plánu sociálních služeb na období 2014 – 2016.

V září 2013 se v tělocvičně ZŠ Chvaletická konalo veřejné projednání návrhů na řešení dílčích oblastí kvality živo-
ta na Lehovci. Ve stejném měsíci se odehrálo i veřejné projednání rekonstrukce a rozšíření domova pro seniory 
Bojčenkova 12, Praha 9.

Kontakt: Bc. Radek Vondra, starosta MČ Praha 14; vondra@p14.mepnet.cz

Ing. Pavlína George, koordinátorka Zdravé městské části a MA 21; george@p14.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“. Dne 22. 7. 2009 zřídilo Za-
stupitelstvo MČ Komisi Zdravého města a MA 21. Na konci roku 2009 byla MČ registrována v databázi MA 21 v ČR 
v kategorii D a v roce 2010 tuto kategorii úspěšně obhájila. V roce 2011 postoupila MČ Praha 18 do kategorie C, 
kterou v roce 2012 obhájila.

Odpovědným politikem projektu Zdravé město a MA 21 byla Zastupitelstvem MČ ustanovena zástupkyně sta-
rosty MČ. V červnu 2013 byla v rámci úřadu MČ vytvořena pozice koordinátorky Národní sítě Zdravých měst 
a MA 21 a zároveň koordinátorky komunitního plánování sociálních služeb.

V prosinci 2013 byly pro MČ Praha 18 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie C Kritérií místní Agen-
dy 21 – fáze stabilizace MA 21.

http://www.praha14.cz
http://www.praha18.cz
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Hlavní aktivity v roce 2013: V únoru 2013 proběhl Letňanský masopust s bohatým kulturním a osvětovým pro-
gramem, který byl mimo jiné zaměřen i na propagaci zdravého životního stylu.

V dubnu 2013 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. Občané mimo jiné obdrželi informace o možnostech dalšího využívání vytřídě-
ných komodit jako je papír, sklo, plasty, bioodpad a nápojové kartony a také informace o stavu městské zeleně, 
o chráněných územích v Praze a o cyklostezkách.

V květnu 2013 se v Obřadní síni MČ Praha 18 uskutečnilo tradiční Fórum Zdravého města – Deset problémů 
Letňan. V rámci  Programového prohlášení Rady městské části Praha 18 pro volební období 2010 – 2014 bylo 
definováno 10 aktuálních hlavních problémů Letňan.

V září 2013 se konal Den Letiště Praha Letňany. Návštěvníkům byla předvedena historická i současná letadla, 
pozemní i letecká technika a letecká akrobacie.

V září se konal také Den zdraví v Letňanech. V prostorách Nového vstupu do Letňan MČ Praha 18 ve spolupráci 
s ČČK Praha organizovaly zdarma měření krevního tlaku a pulzu, cholesterolu či hladinu cukru v krvi. V návaz-
nosti na tuto akci pak proběhly další osvětové aktivity zdravotně preventivního charakteru, tematické ukázky 
a přednášky o zdravé výživě a zdravém životním stylu.

V listopadu 2013 obhájila MČ Praha 18 požadavky stanovené pro management jakosti normou ČSN EN ISO 
9001:2008.

Kontakt: Iveta Lojková, zástupkyně starosty MČ Praha 18; lojkova@letnany.cz

Bc. Blanka Zahradníková, koordinátorka Zdravé MČ a MA 21 a koordinátorka komunitního plánování sociálních 
služeb; zahradnikova@letnany.cz

Ing. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ; gerhard@letnany.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 pro-
cesu MA 21. Dne 2. 6. 2011 Zastupitelstvo schválilo „Metodiku implementace místní Agendy 21“. Dne 19. 3. 2012 
Zastupitelstvo schválilo vstup městské části do asociace Národní síť Zdravých měst. Rada MČ jmenovala koordi-
nátorkou procesu MA 21 vedoucí odboru školství, kultury a MA 21. V září 2012 schválila Rada MČ zřízení Komise 
Zdravé městské části a místní Agendy 21 (ZMČ/MA21) složená ze zástupců veřejné správy, příspěvkových a ne-
ziskových organizací, soukromého sektoru a občanské veřejnosti. Dne 18. 6. 2012 byl Zastupitelstvem schválen 
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 na období 2012–2022.

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

V červenci 2013 dosáhla MČ Praha 21 výsledků požadovaných pro splnění kategorie C Kritérií místní Agendy 
21 – fáze stabilizace MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2013: V únoru 2013 se konalo veřejné projednání obnovy aleje při komunikaci Starokolín-
ská – Novosibiřská.

V březnu 2013 byla veřejnost seznámena se stavbou kanalizace, s objízdnými trasami a s opravami místních komunikací.

V dubnu 2013 se v Újezdě nad Lesy uskutečnilo Veřejné fórum, jehož cílem bylo vybrat 10 největších problémů, 
které snižují životní úroveň v MČ Praha 21 a které budou řešeny opatřeními financovanými z rozpočtu obce. Ob-
čané se vyjadřovali k 7 oblastem: Školství, kultura, sport a volný čas; Životní prostředí; Doprava; Sociální a zdra-
votní systém; Veřejná správa, informovanost občanů a jejich bezpečnost; Rozvoj území, infrastruktura a podpora 
podnikání; Děti a mládež. Deset klíčových problémů bylo v průběhu května ověřeno anketou mezi občany MČ 
Praha 21 a následně zveřejněno na internetových stránkách. V dubnu proběhlo i veřejné projednání a připo-
mínkování Koncepce školství a rovněž veřejné projednání pilotního projektu „Hlídání na přechodech“ v rámci 
programu „Bezpečná cesta do škol“.

http://www.praha21.cz
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V květnu 2013 se konalo veřejné projednání a připomínkování návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou byla 
stanovena místa a čas možného provozování loterií a her. Ve stejném měsíci byla zorganizována také beseda 
občanů se zpracovateli demografické studie.

V září 2013 proběhlo veřejné projednání návrhu nového dopravního a cyklo generelu (včetně vybraných problé-
mů – odstranění bariér, MHD, ČD a hlavní komunikační síť) a zón 30.

Kontakt: RNDr. Pavel Roušar, starosta MČ Praha 21; pavel.rousar@praha21.cz

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

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. V červnu 2013 schválilo Zastupitelstvo Akční 
plán MČ Praha–Libuš na roky 2013–2014.

V listopadu 2013 byly pro MČ Praha – Libuš ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie C Kritérií místní 
Agendy 21 – fáze stabilizace MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2013: Pokračovala aktivní práce se Strategickým plánem rozvoje MČ Praha – Libuš, který 
byl schválen v prosinci roku 2009.

Dne 12. března 2013 vyhlásila Rada MČ Praha - Libuš Dotační programy na podporu veřejně prospěšných aktivit 
v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21. Podpořeno bylo 6 veřejně prospěšných projektů.

V březnu 2013 obdržela koordinátorka projektu ZLP a MA 21 zlatý certifikát Národní sítě zdravých měst potvrzu-
jící absolutorium akreditovaného vzdělávacího programu NSZM.

V dubnu 2013 se uskutečnilo veřejné fórum občanů, na němž bylo vybráno 10 největších problémů, které snižují 
životní úroveň v MČ Praha 21. V následující anketě hlasovalo o konečném pořadí 10 klíčových problémů celkem 
373 občanů. Soubor problémů byl zveřejněn na internetových stránkách MČ. V dubnu 2013 se také 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.

V květnu 2013 se konala akce „Studentské fórum aneb 10 problémů Libuše a Písnice očima žáků a studentů“.

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 skončil v listopadu 2013. Zaměřen byl na vzdělávání 
cizinců s cílem jejich udržení či zapojení se na trhu práce v souladu s právním řádem ČR.

Kontakt: Mgr. Jiří Koubek, starosta MČ Praha–Libuš; starosta@praha-libus.cz

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
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. Dne 27. 11. 2013 jmenovala Rada MČ novou Komisi Projektu 
Zdravé město (PZM) a místní Agendy 21 (MA 21), v níž jsou 4 zástupci veřejného sektoru, 2 zástupci neziskového 
sektoru a 2 zástupci podnikatelského sektoru. Zároveň byla ustanovena nová koordinátorka pro členství MČ 
v NSZM a pro MA 21.

V listopadu 2013 byly pro MČ Praha – Dolní Počernice ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie C 
Kritérií místní Agendy 21 – fáze stabilizace MA 21.

Hlavní aktivity v roce 2013: MČ Praha - Dolní Počernice v roce 2012 aktivně naplňovala kritéria kategorie C místní 
Agendy 21. Byl zpracován, schválen a následně naplněn Akční plán MA 21 na rok 2013.

V únoru 2013 proběhla veřejná diskuse s občany o sjednocení značení na území MČ. V dubnu 2013 se konaly 
akce ke Dni Země, na jejichž organizování se podílel Magistrát hl. m. Prahy a MČ Praha – Dolní Počernice. Osvěto-
vá kampaň byla zaměřena na ochranu přírody a zelených ploch a na revitalizaci zásadních zelených ploch v MČ.

V květnu 2013 bylo zorganizováno veřejné fórum k celkovému rozvoji MČ, na němž občané vybrali 10 nejvý-
znamnějších problémů, které snižují kvalitu života v Dolních Počernicích.

V červnu 2013 proběhla v rámci Dne bez úrazů osvětová kampaň na téma „Jak předcházet úrazům“ pořádaná Úřa-
dem MČ a Zdravotnickou záchrannou službou. V říjnu 2013 se uskutečnil kulatý stůl na téma „Zklidnění dopravy“.

MČ Praha – Dolní Počernice finančně podpořila v roce 2013 akce, které byly pořádány komunitním způsobem 
– Dětský den, Svátek sousedů, Setkání seniorů, Zahradní slavnost Babí léto, Setkání paraplegiků, Počernický 
triatlon – Tělo musíme překvapit, Masopust, Vítání občánků.

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

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

Kategorie D

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 Projektu „Zdravé Horní Počernice“ a místní Agendy 21 jmenována referentka OMH ÚMČ Praha 20. Dne 
10. 10. 2013 byla ustanovena Komise pro MA 21 a PZM a řídící tým Projektu „Zdravé městské části a MA 21“.

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

V listopadu 2013 byly pro MČ Praha 20 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie D Kritérií místní Agendy 21.

MČ Praha 20 si stanovila za cíl postoupit v Místní Agendě 21 do kategorie C. Zastupitelstvo Městské části Praha 
20 schválilo 16. 9. 2013 deklaraci projektu „Zdravé město Horní Počernice“. Přijetím deklarace je potvrzen zájem 
MČ Praha 20 o naplňování zásad a cílů základních dokumentů Evropské unie a OSN, které se zabývají oblastmi 
udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života. Dne 6. 11. 2013 MČ Praha 20 vstoupila do asociace Národní síť Zdra-
vých měst.

Hlavní aktivity v roce 2013: Největší část společného úsilí v roce 2013 byla věnována tvorbě „Strategického plánu 
rozvoje městské části Praha 20“ pro období 2013 – 2020. Proces zahrnoval řadu veřejných projednání vlastního 
strategického plánu i související „Dopravně inženýrské studie“. Dne 16. 9. 2013 strategický plán schválilo Zastu-
pitelstvo MČ Praha 20. Se stanovenými konkrétními opatřeními pracovali odpovědní zástupci obce při následné 
přípravě rozpočtu MČ na rok 2014.

mailto:starosta%40dpocernice.cz?subject=
mailto:stavby%40dpocernice.cz%0D?subject=
http://www.pocernice.cz


Praha - Životní prostředí 2013

E6DOBROVOLNÉ NÁSTROJE

291

Pokračovalo komunitní plánování sociálních služeb. Je zdrojem nejen informací o poskytovatelích sociálních 
služeb, ale i konkrétních potřeb jednotlivých sociálních skupin občanů: 1. Rodina, děti a osoby ohrožené závis-
lostí; 2. Senioři a zdravotně postižení. V březnu 2013 byla vyhlášena a posléze vyhodnocena anketa „Bezbariéro-
vé Počernice“. V listopadu 2013 se uskutečnila pracovní jednání obou skupin.

V průběhu roku 2013 se uskutečnila řada akcí, při kterých spolupracovaly různé organizace, občanská sdružení, 
podnikatelské subjekty i jednotlivci – „Počernické kuře“, charitativní koncert skupiny Čechomor, kulturně-spor-
tovní akce „Otvírání naučné stezky Horní Počernice“.

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 provádí monitoring aktivit a řídí 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.

V listopadu 2013 byly pro MČ Praha 20 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie D Kritérií místní 
Agendy 21.

Hlavní aktivity v roce 2013: V lednu 2013 proběhla vernisáž 6. ročníku výstavy Trojské plány – pravidelné pokra-
čování výstavy plánů, záměrů a vizí v prostoru trojské kotliny. Obyvatelé Troje mohli vyjádřit své názory a při-
pomínky k projektům realizace rozmanitých staveb v prostoru Troje. Na výstavě byl představen Strategický plán 
rozvoje příměstské krajiny, který vychází z projektu na podporu příměstských oblastí „Periurban parks“. Součástí 
výstavy byly i záměry MČ Praha-Troja na spásání svahu pomocí stáda ovcí a koz nebo probíhajícího projektu 
„Troja – místa k zastavení na cyklotrase A2“ a sledování čistoty veřejných prostranství Index čistoty.

V rámci oslav svátku Dne Země se konala osvětová a informační akce o třídění odpadu a pražské přírodě. Den 
Země v Troji navštívilo téměř dvě stě dětí z mateřských a základních škol z Troje i Prahy 7. Děti měly možnost 
zúčastnit se různých her a soutěží s ekologickou tématikou a dozvědět se více o třídění odpadu. Na organizaci se 
podíleli zástupci sdružení Koniklec, Ipodec – čisté město, Ekolamp s.r.o., TJ Sokol Troja a MČ Praha–Troja.

V dubnu 2014 se uskutečnilo Diskusní fórum 2013 „Vzdělávání v Trojské kotlině“, které iniciovali starosta MČ 
a ředitel Trojského gymnázia.

V květnu a v červnu 2013 byly zorganizovány komentované procházky občanů se starostou MČ, jejichž smyslem 
byla společná revize aktuálního stavu nestabilizovaných, nevyužívaných a neudržovaných lokalit na území MČ.

V červnu 2013 proběhlo pravidelné setkání občanů se starostou a členy zastupitelstva. Setkání se uskutečnilo 
krátce po povodních, a proto hlavním tématem bylo pokračování protipovodňové ochrany Troje. Diskutovalo 
se také o budoucnosti Troje v rámci podnětů k Metropolitnímu plánu i o aktuálních záležitostech, které občany 
zajímají.

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.

V srpnu a září 2013 se konaly veřejné diskuse a shromáždění k návrhům trojských lokalit v v nově zpracováva-
ném Metropolitním plánu.

V září 2013 se uskutečnilo veřejné setkání zastupitelů s občany, jehož cílem bylo shromáždit podněty občanů 
k Metropolitnímu plánu, komentáře k existujícím studiím a protipovodňová ochrana trojské kotliny.

V říjnu 2013 se konalo veřejné setkání k dopravě v Troji. Občanům byl představen stav automobilové dopravy 
v Troji po otevření Městského okruhu Blanka a nového Trojského mostu v létě 2014 a možná konkrétní opatření 
pro usměrnění průjezdné (tranzitní) dopravy v Troji. V druhé části setkání odpovídal starosta na konkrétní dotazy 
a zaznamenal řadu podnětů, připomínek a kritiky.

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 4, http://www.praha4.cz

Městská část Praha 4 se k programu MA 21 přihlásila v prosinci 2012. Odpovědným politikem pro MA 21 byl usta-
noven zástupce starosty MČ. Koordinátorkou MA 21 je pracovnice odboru kanceláře starosty. Dne 19. 6. 2013 
schválilo Zastupitelstvo MČ Deklaraci o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v Měst-
ské části Praha 4.

Kontakt: Ing. Jiří Bodenlos, zástupce starosty MČ Praha 4; jiri.bodenlos@praha4.cz

Mgr. Eva Šimková, pracovnice odboru kanceláře starosty; eva.simkova@praha4.cz

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

Městská část Praha 10 přistoupila k realizaci místní Agendy 21 v září 2012. Odpovědným politikem programu 
„Praha 10 – Zdravá městská část a místní Agenda 21“ byl ustanoven zástupce starosty MČ. V rámci Úřadu MČ 
byla pověřena koordinátorka programu „Praha 10 – Zdravá městská část a místní Agenda 21“. Zastupitelstvo MČ 
schválilo dne 23. 9. 2012 členství MČ Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky a Deklaraci 
Programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“.

Hlavní aktivity v roce 2013: Od března do června 2013 se konal čtvrtý ročník soutěže o nejhezčí dvorek Prahy 10.

Kontakt: Ing. Vladimír Novák, zástupce starosty MČ Praha 10; vladimirn@praha10.cz 

Kateřina Vávrová, DiS.; katerinav@praha10.cz

Městská část Praha19, http://praha19.cz

Městská část Praha 19 je členem asociace Národní síť Zdravých měst České republiky od roku 2010. Odpověd-
ným politikem projektu „Zdravá městská část a místní Agenda 21“ byl ustanoven zástupce starosty MČ. V rámci 
Úřadu MČ byla pověřena koordinátorka projektu „Zdravá městská část a místní Agenda 21“.

Kontakt: Ing. Vladimír Olmr, zástupce starosty MČ Praha 19; vladimir.olmr@kbely.mepnet.cz 

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 ustanove-
na Komise zdravého města a MA 21, která provádí monitoring aktivit a řídí proces MA 21 v MČ.

Kontakt: RNDr. Jana Plamínková, starostka MČ Praha–Slivenec; starosta@praha-slivenec.cz

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

http://www.praha4.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
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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 imple-
mentaci 6. Akčního programu EU pro životní prostředí. Spolupráce hl. m. Prahy byla v roce 2013 zajišťována Od-
borem životního prostředí MHMP v součinnosti s Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP 
(do 30. 6. 2013 Odborem rozvoje veřejného prostoru MHMP). V rámci činnosti organizace se Praha v roce 2013 
podílela 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. června 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 letech 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 aktualiza-
ce hodnot sledovaných indikátorů. V oblasti informatiky o životním prostředí si Praha vytváří podmínky pro mezi-
národní spolupráci již řadu let. V roce 1992 byla vydána první ročenka i v anglické verzi. V následujících letech byly 
navazovány 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 
„vzorovými 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 

http://www.eurocities.org
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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 spoluprácí s jinými městy EU i  do příprav dalších 
projektů v tematických 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 probíhajícími v roce 2013 jsou např. PASODOBLE, TRANSPHORM, UHI – URBAN HEAT ISLAND 
a AIR IMPLEMENTATION PILOT (více viz část E7.2). 

E7.2 VYBRANÉ PROJEKTY

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).

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. 

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

Více informací: http://www.transphorm.eu

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 

http://ceroi.net
http://ceroi.net
http://ceroi.net
http://www.transphorm.eu
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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

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.  

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

Více informací: http://www.eu-uhi.eu 

AIR IMPLEMENTATION PILOT
Na výzvu Evropské komise – DG Životní prostředí a EEA – Evropské agentury pro životní prostředí se Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) podílel na spolupráci na projektu „Air Implementation Pi-
lot“. Praha byla vybrána jako jedno z 8 evropských měst (Berlín, Dublin, Madrid, Malmo, Miláno, Ploesti, Praha a 
Vídeň), která se účastnila na tomto projektu.  Koncem roku 2012 byly ke spolupráci vyzvány další města – Ant-
verpy, Paříž, Plovdiv a Vilnius. Hlavním řešitelem je Evropská agentura životního prostředí (EEA) v Kodani ve 
spolupráci s dalšími výzkumnými agenturami, jako ETC/ACM a EIONET.

Úkolem projektu bylo vyhodnocení praxe při zavádění evropské legislativy v oblasti ochrany ovzduší a výměna 
zkušeností z 12 vybraných evropských měst při implementaci „úspěšných“ a „neúspěšných“ opatření na zlepšení 
kvality ovzduší.  Zkušenosti z pilotního projektu byly využity při přípravě nové legislativy v oblasti kvality ovzduší 
a připravovaného programu EU LIFE+ a prezentovány v Bruselu na Green Week 2013.

http://www.eu-uhi.eu
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Projekt byl rozdělen do 5 základních tematických okruhů:

 • monitorování kvality ovzduší,

 • vytváření databáze zdrojů znečištění ovzduší, 

 • modelování koncentrací znečištění ovzduší,

 • vyhodnocování účinnosti opatření pro zlepšení kvality ovzduší a trendů,

 • informování obyvatelstva.

Přínosy pro Prahu:

V Praze na tomto projektu spolupracoval Český hydrometeorologický ústav a oddělení ochrany ovzduší Odboru 
životního prostředí MHMP. Přínosem pro Prahu byla možnost výměny zkušeností v oblasti ochrany ovzduší s dal-
šími evropskými městy a možnost ovlivnění budoucí evropské legislativy v oblasti kvality ovzduší.

Doba trvání projektu: leden 2012 – červen 2013

Obr. E.7.1 Publikace Evropské agentury pro ŽP, která vznikla na základě projektu „Air Implementation Pilot

Air Implementation Pilot

Lessons learnt from the implementation of air quality legislation at urban level

EEA Report No 7/2013

ISSN 1725-9177
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E8 INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Práce s informacemi a jejich poskytování je jedním z důležitých nástrojů ochrany prostředí, a to v několika úrov-
ních. Odborníci a vedení města využívají informace při zpracování kvalifikovaných podkladů pro hodnocení 
stavu a vývoje životního prostředí, rozhodování o území a investičních akcích, posuzování dopadů na prostředí 
apod. Úřady provozují informační systémy k agendám a evidencím, jimiž jsou ze zákona pověřeny. Informování 
veřejnosti je pak v zájmu politiky otevřenosti a vstřícnosti, lepší orientaci v úředních postupech při řešení život-
ních situací, stejně jako v zájmu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

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

E8.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM O 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 Odbor informatiky MHMP, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství 
(do 6/2013 jako Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP), Odbor životního prostředí MHMP a Institut plánová-
ní a rozvoj hl. m. Prahy (do 10/2013 Útvar rozvoje hl.  m. Prahy).

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 2013 tato ročenka s CD-ROM a sada různých webových 
aplikací (ENVIS, PREMIS, Atlas ŽP aj.).

Nová koncepce IOŽIP (2009) a její realizace v roce 2013

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 2013 probíhal dílčí rozvoj existujících částí informačního systému v souladu s přijatou koncepcí, realizace 
zásadního nového článku systému (Portálu ŽP) byla s ohledem na rozpočtová a jiná omezení zahájena až na konci 
roku 2013. V červenci 2013 byla v nové technologii publikována další významná součást systému – Atlas životního 
prostředí.
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Obr. E8.1: Schéma Informačního systému o životním prostředí (IOŽIP) v Praze

Hlavní informační výstupy systému IOŽIP, rekapitulace

 • Nejznámějším publikačním výstupem 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 respektová-
ním schématu vliv-stav-odezva. Pro zpracování publikace za rok 2008 byly na základě nové koncepce systému 
IOŽIP přijaty další dílčí úpravy členění informací a byla doplněna nová témata (i pro zpracování 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 propa-
gační leták (miniročenka) v tištěné i elektronické podobě.

 • Od roku 1997 do roku 2008 bylo vydáno sedm CD/DVD Praha životní prostředí, která v každém vydání obsa-
hovala 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.
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 • Od roku 2002 byl v provozu internetový server ENVIS – Informační servis o životním prostředí v Praze  
http://envis.praha-mesto.cz, který integroval 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, od-
kazy aj.). V roce 2009 a 2010 byla v rámci stránek ENVIS připravena řada tematických dílčích stránek, např. Po Praze podél 
potoků, Pražské studánky, Pražská příroda známá, neznámá aj., věnovaných pražské přírodě a jejímu rekreačnímu využití. 

Pozn. k 11/2014: Od září 2014 je server ENVIS nahrazen nově připraveným Portálem ŽP v Praze (portalzp.praha.eu), 
který je součástí portálové rodiny hl.m. Prahy.

 • Server Pražská příroda na adrese http://www.praha-priroda.cz/ obsahuje komplexní informace o pražské pří-
rodě, rybnících, lesích, naučných stezkách nebo zvláště chráněných územích. Zájemcům umožňuje hledat 
informace o uvedených součástech pražské přírody na základě interaktivní mapy či vyhledávacího formuláře.

 • 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. Atlas ŽP v nové technologii byl publikován v čer-
venci 2013 a následně probíhá jeho postupné obsahové rozšiřování.

 • 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 11/2014: V rámci přípravy a následného zprovoznění nového Portálu ŽP byla v roce 2014 zahájena postup-
ná integrace vybraných částí systému PREMIS do nového systému formou dílčích modulů zařazených v jednotli-
vých rubrikách (Ovzduší, Voda). Následně se předpokládá ukončení provozu systému PREMIS ve stávající podobě.

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 využi-
tím modelových výpočtů (ATEM), aktualizace a správa údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (REZZO), zpra-
cování 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 (Jednot-
ný programový dokument pro Cíl 2). Projekt se zabýval informacemi o čtyřech složkách prostředí: Ovzduší, Hluk, 
Krajina a Zeleň, a to v dosud chybějícím územním detailu. Informace jsou zpracovány s ohledem na podmínky 
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 zamě-
řené 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 probíhala do roku 2013 (data za rok 2012) každo-
roční periodická aktualizace systému.

Pozn. k 11/2014: Návazná aktualizace, resp. rozvoj systému ENVIS4 nebyly z rozpočtových důvodů zajištěny.

http://envis.praha-mesto.cz
http://portalzp.praha.eu
http://www.praha-priroda.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
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Server Pražská příroda – komplexní informace o pražské 
přírodě  http://www.praha-priroda.cz/

Portál ŽP hl. m. Prahy - komplexní informační servis o život-
ním prostředí v hl. m. Praze, http://portalzp.praha.eu

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

Obr. E8.2: Ukázky webových stránek IOŽIP a souvisejících projektů

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

Obr. E8.3: Webová aplikace Geoportál hl. m. Prahy  http://www.geoportalpraha.cz/

http://www.iprpraha.cz
http://www.geoportalpraha.cz
http://www.geoportalpraha.cz/

