
nástroje a politiky

e



Praha – Životní prostředí 2014

E1Vybrané práVní předpisy 

253

e.1 VyBranÉ práVnÍ pŘeDpisy V oBlasti ŽiVotnÍHo prostŘeDÍ  
Tab. E1.1 Státní legislativa – zákony (setříděno tematicky, stav k 31. 12. 2014)

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 

226/2013 sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
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
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

Zdroj: OCp MHMp
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Tab. E1.2 Vyhlášky a nařízení hl. m. Prahy (setříděno chronologicky, stav k 31. 12. 2014)
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

1/2014 sb. HMp o zřízení přírodní památky Xaverovský háj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

10/2014 sb. HMp o zřízení přírodních parků na území hlavního města prahy

14/2014 sb. HMp
o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích 
bližších ochranných podmínek

17/2014 sb. HMp
o zřízení přírodní památky skály v zoologické zahradě včetně ochranného pásma a stanovení jejích bliž-
ších ochranných podmínek

Zdroj: OCp 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 2014 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 2014. 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 přijaté v roce 2014

 • akční plán Krajské koncepce eVVO kraje Hlavní město praha na období 2014–2015

 • Územní energetická koncepce hl. m. prahy (ÚeK HMp) 2013–2033 

Dokumenty rozpracované v roce 2014

 • program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace praha CZ01 (Pozn.: dokument připravován v gesci MŽP)

Dříve přijaté platné dokumenty (k 31. 12. 2014)

 • Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. prahy na roky 2005–2015 
(KK eVVO) a navazující akční plány na jednotlivé roky resp. delší období

Pozn.: v průběhu roku 2015 byla zpracována a 26. 1. 2016 schválena Radou HMP aktualizovaná Krajská koncepce 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na období 2016–2025 a dále byl zpracován 
a 3. května 2016 schválen Radou HMP Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
hlavního města Prahy na období 2016–2017

 • 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

 • strategická hluková mapa pro aglomeraci praha 2007

 • plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – původce odpadů 2012

 • plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – krajský, 2005 (pOH hl. m. prahy krajský)

 • 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 (zahr. aktualizace 2011, aktualizace 2007)

 • 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.: V roce 2014 pokračoval proces přípravy aktualizovaného Strategického plánu, který byl dopracován v roce 
2016 (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.: Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7. 6. 2012 bylo zahájeno pořízení nového Územ-
ního 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, aktualizace 2014 (Uap hl. m. prahy, 2014)

Verze projednaná Zastupitelstvem hl. m. prahy (viz usnesení ZMHMp č. 05/16 dne 26. 3. 2015)

Pozn.: Zpracování 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2014 proběhlo v průběhu roku 2014.  
(více viz část E2.3.2 Územní plánování).

 • Zásady územního rozvoje hlavního města prahy (ZUr hl. m. prahy) – aktualizace č. 1

V roce 2014 byl dokončen proces projednávání aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje hl. m. prahy. dne 
11. 9. 2014 byla usnesením Zastupitelstva hl. m. prahy č. 41/1 vydána aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
hl. m. prahy ve formě 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 2014  
a DokUMenty roZpraCoVanÉ

akční plán krajské koncepce eVVo kraje Hlavní město praha na období 2014-2015

stav (k 31. 12. 2014): dokument byl schválen radou HMp 29. 7. 2014 (viz usnesení rady HMp č. 1800 ze dne 
29. 7. 2014).

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. 

Dokument k dispozici: schválený dokument je v el. verzi na www stránkách HMp k eVVO v praze (portalzp.praha.
eu/ekovychova, část aktivity města).

kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMp (OCp MHMp), oddělení udržitelné energetiky, krajský koordi-
nátor eVVO v praze, www stránky HMp k eVVO v praze (portalzp.praha.eu/ekovychova, část aktivity města).

Pozn.: v návaznosti na schválení Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy 
na období 2016-2025 byl v roce 2015 připraven a k 3. květnu 2016 schválen Akční plán Krajské koncepce environmentál-
ního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016–2017.

http://portalzp.praha.eu/ekovychova
http://portalzp.praha.eu/ekovychova
http://portalzp.praha.eu/ekovychova
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Územní energetická koncepce hl. m. prahy (Úek)

stav (k 31. 12. 2014): dokument byl vzat na vědomí radou HMp 19. srpna 2014 (viz usnesení rady hl. m. prahy 
č. 2014 ze dne 19. 8. 2014)

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.

Pozn.: Aktualizované znění ÚEK bylo návazně předmětem posouzení vlivů na životní prostředí 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/ener-
getika, část Územní energetická koncepce).

kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMp (OCp MHMp), oddělení udržitelné energetiky, www stránky 
HMp k Udržitelné energetice v praze (portalzp.praha.eu/energetika, část Územní energetická koncepce).

e2.2.2 DokUMenty pŘipraVoVanÉ V GesCi jinýCH sUBjektŮ:

program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace praha CZ01

stav (k 31. 12. 2014): dokument v přípravě.

rámec zpracování: pZKO byl připravován a návazně vydán v souladu s § 9 odst. 1 zákona a podle § 41 odst. 3 zá-
kona, aby nahradil program ke zlepšení kvality ovzduší zpracovaný dle zákona č. 86/2002 sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých zákonů (integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglo-
merace hlavní město praha (aktualizace 2010), schválený usnesením rady HMp č. 1854 ze dne 16.11.2010.

Zpracovatel: Ministerstvo životního prostředí za spolupráce odborných subjektů, Magistrátu hlavního města prahy 
a nestátních neziskových organizací zastřešených asociací Zelený kruh, zástupců Ministerstva dopravy, zeměděl-
ství, průmyslu a obchodu, místního rozvoje, vnitra, zdravotnictví, vybraných provozovatelů stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší

popis, průběh zpracování: 

program zlepšování kvality ovzduší (pZKO) je hlavním koncepčním dokumentem pro postup města ve snaze o zlep-
šování parametrů kvality ovzduší v období let 2016–2020. Cílem pZKO je co nejdříve dosáhnout požadované kvality 
ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1–3 přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto kvalitu udržet a zlepšovat, a to na celém území aglomerace praha – 
CZ01.

Za účelem přípravy a projednání návrhu pZKO byla vytvořena diskusní platforma, tzv. regionální řídící výbor 
(rřV). regionální řídící výbor pro aglomeraci CZ01 - praha se konal na Magistrátu hl. m. prahy ve dnech 4. 12. 2013 
a 11. 4. 2014.

V rámci řídících výborů mohli výše členové rřV uplatnit své připomínky ke všem podkladovým částem pZKO, které 
jim byly pravidelně předkládány. rovněž návrh pZKO byl členům řídícího výboru poskytnut s možností zaslání písem-
ných připomínek. Zároveň bylo uspořádáno průběžné konferenční vypořádání připomínek a komentářů k rozesla-
ným návrhům, které proběhlo dne 26. 11. 2014 v praze. na základě uplatněných a akceptovaných připomínek byl ná-
vrh pZKO upraven. Jednotlivé připomínky byly vypořádány písemně a zaslány členům regionálního řídícího výboru.

program zlepšování kvality ovzduší aglomerace praha – CZ01 (dále také jen „pZKO praha“) byl zpracován v rámci 
projektu „střednědobá strategie ke zlepšení kvality ovzduší v České republice“. 

http://portalzp.praha.eu/energetika
http://portalzp.praha.eu/energetika
http://portalzp.praha.eu/energetika
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Pozn. k 12/2016: dokument byl vydaný MŽP 26. 5. 2016 s účinností od 10. 6. 2016.

dokumenty k dispozici:

 • V tištěné podobě je pZKO uveden ve Věstníku MŽp rOČníK XXVi – červen 2016 – ČásTKa 5. 

 • v elektronické podobě ke stažení na: 

 • webových stránkách MŽp na adrese: http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_praha_2016 

 • na webových stránkách hl. m. prahy (portál Žp) v rubrice Ovzduší (http://portalzp.praha.eu/ovzdusi, Kon-
cepční dokumenty)

kontakt, informace:

 • Odbor ochrany prostředí MHMp, oddělení ochrany ovzduší; 

 • Webové stránky hl.m. prahy k životnímu prostředí – portál životního prostředí, rubrika Ovzduší, část Kon-
cepční dokumenty.

Tab. E2.2.1 Přehled dalších, dříve přijatých významných koncepčních dokumentů souvisejících s problematikou 
ochrany životního prostředí (platných k 31. 12. 2014)

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, 2014-2015…).
Pozn.: v průběhu roku 2015 byla zpracována a 26. 1. 2016 schválena Radou HMP aktualizovaná Krajská koncepce environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na období 2016-2025 a dále byl zpracován a 3. května 2016 schválen Radou HMP 
Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016–2017.
informace: Odbor ochrany prostředí MHMp (OCp MHMp), oddělení udržitelné energetiky, krajský 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.: Dle nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bude nadále aktualizace programů snižování emisí a zlepšení 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 a popis Programu zlepšování kvality ovzduší - aglomera-
ce Praha CZ01).

plán rozvoje vodovodů a kanalizaci

schválený dokument (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. prahy č. 28/16 ze dne 26. 5. 2005). aktualizace dokumentu proběhla 
v roce 2007 a následně v roce 2011. dokument plán rozvoje vodovodů a kanalizací – aktualizace 2011 byl schválen radou HMp 
a následně Zastupitelstvem hl. m. prahy (viz usnesení Zastupitelstva HMp č. 12/71 ze dne 15. 12. 2011).
informace: pVs, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 praha 1 – staré Město

Generel odvodněni hl. m. prahy (Go HMp)

dokument generel odvodnění hl. m. prahy (gO HMp), i. koncepční fáze byl vzat na vědomí usnesením rady HMp č. 1605 ze dne 
8. 10. 2002. gO HMp je trvalý strategický prostředek pro řešeni plánovací, investiční a provozní politiky pro odvodnění hl. m. pra-
hy. pro značný rozsah celého projektu bylo zpracování gO HMp rozděleno do dvou fází – i. Koncepční a ii. detailní. i. Koncepční 
část gO HMp byla zpracována v letech 1999 – 2001. Od roku 2001 je postupně zpracovávána ii. detailní část gO HMp.
informace: pVs, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 praha 1 – staré Město

Generel zásobování vodou hl. m. prahy (GZV HMp)

http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_praha_2016
http://portalzp.praha.eu/ovzdusi
portalzp.praha.eu/ekovychova
http://www.mzp.cz
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Zpracovaný a projednaný (s 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. 6. 2010. Koncepce navazuje na Zásady péče 
o zeleň v hl. m. praze z roku 1996.
informace: Odbor ochrany prostředí MHMp (OCp 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, 2005 (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).
Pozn.: od 15. 4. 2016 je účinný aktualizovaný krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy, 2016.
informace: Odbor ochrany prostředí MHMp (OCp MHMp), oddělení odpadů, webové stránky hl. m. prahy k Žp a udržitelné ener-
getice (http://portalzp.praha.eu, rubrika Odpady: http://portalzp.praha.eu/odpady).

plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – původce odpadů, 2012

plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – původce odpadů, 2012 byl schválen usnesením rady HMp č. 2274 z18. 12. 2012.
pozn.: 28. 2. 2017 byla usnesením rady HMp č. 418 schválen aktualizovaný plán odpadového hospodářství hl. m. prahy – pů-
vodce odpadů, 2016.
informace: Odbor ochrany prostředí MHMp (OCp MHMp), oddělení odpadů, webové stránky hl. m. prahy k Žp a udržitelné ener-
getice (http://portalzp.praha.eu, rubrika Odpady: http://portalzp.praha.eu/odpady).

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.

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).

Zdroj: OZp MHMp

http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu /odpady
http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu/odpady
http://www.praha.eu
http://www.iprpraha.cz
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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 – aktualizace

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-
nými představiteli hlavního města, představiteli jednotlivých městských částí, oslovených odborníků a široké 
veřejnosti.

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. V průběhu roku 2014 byly dolaďovány 
a zpřesňovány jednotlivé texty politik.
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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

Pozn. k 12/2016: Návrh nového Strategického plánu hl. m. Prahy byl zveřejněn v září 2016 včetně vyhodnocení vlivu 
na ŽP. Po veřejném projednání byl předložen k projednání orgány města a návazně byl schválen Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy (viz usnesení ZHMP č. 21/7 ze dne 24. 11. 2016).

platný strategický plán hl. m. prahy – aktualizace 2008

byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. prahy č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008. podrobné informace jsou k dis-
pozici v ročence praha životní prostředí 2013 a v předchozích vydáních. 

e2.3.2 ÚZeMnÍ plánoVánÍ 
Územní plánování je velmi účinným nástrojem prosazování cílů udržitelného rozvoje a má na území Čech a Mora-
vy velmi dlouhou tradici (první legislativní úprava již v roce 1941), stabilizovanou právní úpravu i organizační, tech-
nickou a odbornou základnu. Územní plány v optimální podobě umožňují účinnou ochranu přírody, budování 
územních systémů ekologické stability a ochranu rekreačního zázemí městských sídel a průmyslových aglomerací. 

K 31. 12. 2014 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. 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 ana-
lytické 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 územního rozvoje 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.

dne 11.  12.  2013 se konalo veřejné projednání návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. prahy 
(ZUr HMp) a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje hl. m. prahy na udržitelný rozvoj území (VVUrÚ ZUr 
HMp). V následujícím období byly zpracovány a vyhodnoceny došlé připomínky a námitky. dne 11. 9. 2014 byla 
usnesením Zastupitelstva hl. m. prahy č. 41/1 vydána aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. prahy ve 
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formě opatření obecné povahy č. 43/2014 s účinnosti od 1. 10. 2014. V současné době platí Zásady územního 
rozvoje hl. m. prahy v podobě tzv. „právního stavu po aktualizaci č. 1“.

kontakt, podrobné informace: zpracovatel – ipr praha, Kancelář infrastruktury a krajiny, webové stránky ipr 
praha, rubrika Územní plánování – Zásady územního rozvoje (http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemni-
ho-rozvoje). pořizovatel: MHMp Odbor územního rozvoje. 

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. V roce 2014 nabylo právní moci celkem 11 rozhodnutí Městského soudu, kterými byly zrušeny některé 
úpravy Územního plánu sídelního útvaru hl. m. prahy.

kontakt, podrobné informace:  ipr praha, sekce plánování města, webové stránky ipr praha, rubrika Územní 
plánování – platný územní plán sídelního útvaru hl. m. prahy (http://www.iprpraha.cz/platnyplan).

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 zveřejnění návrhu zadání od 15. 3. 2013 
s možností připomínkování do 18. 4. 2013. dne 19. 9. 2013 byl návrh zadání schválen Zastupitelstvem HMp 
Usnesením č. 31/6. V dubnu 2014 byl představen Koncept odůvodnění Metropolitního plánu, který byl podkla-
dem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů 
prahy a její metropolitní oblasti.

Pozn . k 31.12. 2016: V květnu 2016 byla zveřejněna pracovní verze Metropolitního plánu.

pořizovatelem Metropolitního plánu je Odbor územního rozvoje MHMp. 

Zpracovatelem je institut plánování a rozvoje hl. m. prahy.

kontakt, podrobné informace: ipr praha, Kancelář Metropolitního plánu, webové stránky ipr praha, rubrika 
Územní plánování – Metropolitní plán, Zadání (http://www.iprpraha.cz/clanek/1516/co-je-to-metropolitni-plan).

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 31. 12. 2014 byly zpracovány a vydány Úap Územně analytické podklady hl. m. prahy – kraj 2007, Územně ana-
lytické podklady hl. m. prahy 2008, Územně analytické podklady hl. m. prahy 2010 a Územně analytické podkla-
dy hl. m. prahy 2012. V roce 2014 byla zpracována 3. aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. prahy 
2014, která byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. prahy č. 5/16 ze dne 26. 3. 2015.

Pozn.: V roce 2016 dokončeno zpracování ÚAP 2016 a byl zahájen proces projednávání připomínkováním dokumentu.

kontakt, podrobné informace zpracovatele: sekce prostorových informací institutu plánování a rozvoje 
hl. m. prahy, webové stránky ipr praha, rubrika Územní plánování – Územně analytické podklady (http://www.
iprpraha.cz/clanek/47/uzemne-analyticke-podklady).

http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemniho-rozvoje
http://www.iprpraha.cz/clanek/46/zasady-uzemniho-rozvoje
http://www.iprpraha.cz/platnyplan
http://www.iprpraha.cz/clanek/1516/co-je-to-metropolitni-plan
http://www.iprpraha.cz/clanek/47/uzemne-analyticke-podklady
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)
2010 2011 2012 2013 2014

Celkem 5 232 645 4 235 093 4 076 064 4 636 846 3 609 248

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

 
   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

 
240 487
802 886
339 188

2 226 687

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

 
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

 
96,9
  1,1
  0,0
  1,9

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 2013 2014

Česká republika   23 491 144 22 646 763 24 814 074 25 617 059 27 074 371 31 390 275

Hl. m. praha 1 704 359 2 724 773 1 977 973 1 825 602   1 928 703   1 443 602

středočeský 2 477 494 2 823 360 2 501 839 3 582 086   3 485 117   3 354 317

Jihočeský 1 907 378 1 533 161 1 481 900 1 221 620   1 465 618   1 756 020

plzeňský 3 114 741 1 140 389 1 530 492 1 283 920   1 330 293   2 493 669

Karlovarský    348 527    427 762    684 349    502 845      468 902   950 931

Ústecký 1 517 016 2 135 577 2 493 423 2 204 251   3 467 001 2 718 756

Liberecký 1 676 914    918 018 1 509 410 1 304 089     952 584 485 175

Královéhradecký 1 048 385    768 413 1 085 587 1 483 382   1 399 923 1 014 380

pardubický 1 083 595 1 155 049 1 178 753 1 522 025   1 734 506 1 895 683

Vysočina    593 913    777 614 1 289 173 1 355 215   1 371 712 2 811 872

Jihomoravský 3 289 206 3 122 824 1 871 955 3 027 281   2 539 911 3 119 868

Olomoucký    642 938    879 972 909 154 1 548 870   1 211 209 1 538 428

Zlínský 1 388 101 1 391 614 1 301 027 1 180 759   1 220 042 2 052 777

Moravskoslezský 2 698 577 2 848 237 4 999 039 3 575 114   4 498 850 5 754 797

Zdroj: ČsÚ

Tab. E3.1.3 Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha (v tis. Kč běžné ceny)
2010 2011 2012 2013 2014

Celkem 10 251 350 10 901 629 13 662 163 13 616 536 13 814 494

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

   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

     660 890
  1 131 790
10 582 606
   1 439 208

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)

2010 2011 2012 2013 2014

Celkem 10 633 640 12 476 426 13 432 275 13 857 791 13 807 264 

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

     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

14 705
1 399 421

11 722 100
671 038

Zdroj: ČsÚ
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Obr. E3.1.1 Výdaje na ochranu životního prostředí v hl. m. Praze, 2007–2014

Obr. E3.1.2 Investice na ochranu životního prostředí podle krajů, 2014
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Obr. E3.1.3 Ekonomický přínos aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, 2014
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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 2014 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města prahy (dále jen MHMp) jako příslušný 
úřad 62 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces eia). na základě zjišťovacího 
řízení bylo v roce 2014 sedm procesů eia ukončeno závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 38 
zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr nebude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno 
celkem 1 stanovisko dle § 10 zákona, že záměr je přijatelný. na žádost investora bylo ukončeno 13 procesů eia 
(viz tab. e.4.1.1).

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2014, obdržel MHMp celkem 963 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. 2014 bylo na MHMp celkem podáno 2710 úplných podli-
mitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a. V roce 2014 bylo podáno 456 oznámení, v tomto počtu nejsou 
započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bylo pro 458 záměrů vydáno sdělení, 
že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 1 záměr sdělení, že podléhá zjišťovacímu řízení.

Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽp) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2014 6 oznámení záměrů 
podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. prahy. Ve sledovaném období byl 1 proces ukončen 
závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 3 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. 2014, obdrželo MŽp celkem 73 oznámení záměrů týkají-
cích 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, ani neukončil žádný proces eia, týkající 
se území hl. m. prahy.

Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2014, bylo Krajským úřadem středočeského kraje pro-
jednáváno celkem 13 záměrů podléhajících závěru zjišťovacího řízení s vlivy zasahujícími na území hl. m. 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. 2014 do 31. 12. 2014

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

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

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_PHA714
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA714
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Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu eia

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

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

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

pHa833 Administrativní centrum Budějovická, Praha 4 - Michle 11. 10 .2012 27. 12. 12 eia ano
17. 12. 2013 veřejné 
projednání, zpraco-
vává se stanovisko

pHa836 Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov 1. 11. 2012 7. 1. 2013 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

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

pHa866 Objekty sociálního bydlení Prosek, k. ú. Střížkov, Praha 9 21. 5. 2013
11. 11. 2013 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

pHa872
Výrobna betonových směsí a transportbetonů Praha - 
Radotín

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

pHa876 Tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská, Praha 6 2. 8. 2013
15. 11. 2013 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

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

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

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_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_PHA823
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA052824
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA833
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA836
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_PHA866
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA872
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA872
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA876
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_PHA884
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA884
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA885
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Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu eia

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

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

pHa902 Dopravně – skladovací středisko Satalice, Praha-Satalice 21.1.2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 20.2.2014

pHa903 Waltrovka Rezidence, Praha 5, k.ú. Jinonice 23. 1. 2014 12. 5. 2014 eia ne

pHa904 Sklad odpadů, hala č. 26, č. p. 373, Praha - Dolní Měcholupy 10. 2. 2014 24. 3. 2014 eia ne

pHa905 Obytný soubor Nad Čimickým údolím 2, Praha 8 - Čimice 11. 2. 2014 17. 10. 2014 eia ne

pHa906 Parkview, k.ú. Nusle, Praha 4 14. 2. 2014 4. 7. 2014 eia ne

pHa907 Bytové domy Novovysočanská, Praha 9 - revize 17. 2. 2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 28.5.2014

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
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
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA902
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA903
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA904
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA905
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA906
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA907
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Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu eia

pHa908
Krematorium pro malá zvířata v areálu výzkumných ústavů 
v Praze-Běchovicích, k. ú. Běchovice

21. 2. 2014 26. 5. 2014 eia ne

pHa909 Čerpací stanice PHM, parc. č. 2892/1, 2892/22, k. ú. Michle 5. 3. 2014 27. 5. 2014 eia ne

pHa910 Obytný soubor Modřany (III. etapa) – bytový dům C, Praha 12 6. 3. 2014 28. 5. 2014 eia ne

pHa911 Administrativní budova Praha 8 24. 3. 2014 17. 6. 2014 eia ne

pHa912 Podniková ČS PHM a mostová váha, Praha 19, k. ú. Vinoř 26. 3. 2014 3. 6. 2014 eia ne

pHa913
Víceúrovňové parkoviště Milánská 409 - 420, Praha 15, k. ú. 
Horní Měcholupy

3. 4. 2014 26. 8. 2014 eia ne

pHa914
Administrativní centrum HARFA POINT, Poděbradská ul., 
Praha 9, k. ú. Vysočany

7. 4. 2014 24. 7. 2014 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pHa915 Shopping and office centrum Bořislavka, Praha 6 7. 4. 2014 6. 10. 2014 eia ne

pHa916 Polyfunkční centrum AFI Vokovice, Praha 6 14. 4. 2014 2. 9. 2014 eia ne

pHa917
Bytový areál Panorama Kyje, objekty K, L, M, N, O, Praha 14, 
k. ú. Kyje

16. 5. 2014 28. 8. 2014 eia ne

pHa918
BYTOVÉ DOMY BARRANDOV - DEVONSKÁ, Praha 5 - Barran-
dov (2014)

21. 5. 2014 30. 7. 2014 eia ne

pHa919
Grafické studio s ofsetovým tiskem firmy Ferratt Internatio-
nal Czech, s r. o., VGP Park, Praha 20

26. 5. 2014 19. 8. 2014 eia ne

pHa920 Obchodní zóna Hornoměcholupská, Praha 15 30. 5. 2014 18. 12. 2014 eia ne

pHa921
Prodloužení těžby v dobývacím prostoru Zadní Kopanina, 
Praha 13

10. 6. 2014 1. 12. 2014 eia ne

pHa922
Energetický zdroj Třeboradice - zdroj pro předcházení nebez-
pečí blackoutu v hlavním městě Praze

12. 6. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa923
Sconto Praha Černý Most – rozšíření, Praha 20, k. ú. Horní 
Počernice

23. 6. 2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 18.8.2014

pHa924 Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy (projekt Zelené Město) 20. 6. 2014 2. 10. 2014 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pHa925 Bezobslužná ČSPH v areálu OC Šestka, Praha 6, k. ú. Ruzyně 26. 6. 2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 4.8.2014

pHa926 Obytná lokalita Černý Most – Bryksova, Praha 14 26. 6. 2014 18. 11. 2014 eia ne

pHa927 Areál NANNY, Praha – Běchovice (červen 2014) 30. 6. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa928 Projekt Smíchov, Praha 5 1. 7. 2014 3. 10. 2014 eia ano
zpracovává se doku-
mentace

pHa929
Areál Praha West Investment k.s. (ul. Türkova, k. ú. Chodov) 
(Centrála Globus)

4. 7. 2014
23. 10. 2014 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

pHa930
Obchodní a skladové centrum Na Jelenách, Praha 11, k. ú. 
Chodov a Šeberov

4. 7. 2014
24. 10. 2014 eia 
ano

zpracovává se doku-
mentace

http://www.cenia.cz/eia/info/PHA908
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA908
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA909
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA910
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA911
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA912
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA913
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA913
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA914
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA914
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA915
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA916
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA917
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA917
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA918
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA918
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA919
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA919
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA920
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA921
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA921
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA922
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA922
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA923
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA923
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA924
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA925
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA926
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA927
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA928
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA929
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA929
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA930
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA930


Praha – Životní prostředí 2014

E4 pOsUZOVání VLiVŮ na ŽiVOTní prOsTředí, inTegrOVaná preVenCe a OMeZOVání ZneČiŠTĚní 

272

Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu eia

pHa931
Čerpací stanice pohonných hmot, ul. Spojovací, Pod Šance-
mi, Praha 9

7. 7. 2014 24. 10. 2014 eia ne

pHa932
Rekultivace a revitalizace skládky Motol na pozemcích 
430/1 a 430/5 (2014)

14. 7. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa933 RCP - Rohanský ostrov, Praha 8 (objekty B2, B3) 23. 7. 2014 3. 10. 2014 eia ne

pHa934
Zkapacitnění PČOV Horní Počernice - Čertousy, Praha 20, k. 
ú. Horní Počernice

11. 7. 2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 19.12.2014

pHa935
Neveřejná čerpací stanice PHM – areál TZÚS Praha, s. p., 
Praha 9, k. ú. Prosek

31. 7. 2014 23. 10. 2014 eia ne

pHa936 Polyfunkční objekt v areálu hotelu Step, Praha 9, k. ú. Libeň 25. 7. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

MZp 437  
a  
pHa 937

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

19. 12. 2013 
na MŽp Čr

MŽp Čr předalo 
spis 29.7.2014 OZp 
MHMp ve fázi před-
ložené dokumenta-
ce, ta byla 20.8.2014 
zveřejněna

pHa938
Bezobslužná ČSPH v areálu OC Šestka, Praha 6, k. ú. Ruzyně 
(srpen 2014)

19. 8. 2014 7. 11. 2014 eia ne

pHa939
Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy, bytové domy 
H1 - H5 a řadové rodinné domy 101 - 169

15. 9. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa940
Obytná zóna Štěrboholy - Dolní Měcholupy, obchodní park, 
bytové domy G1,2,3

18. 9. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa941 Obytný soubor Hostivař, Praha 15 19. 9. 2014 19. 12. 2014 eia ne

pHa942
Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely – Intenzifika-
ce ČOV, Praha 19

24. 9. 2014
proces eia ukončen 
na žádost oznamo-
vatele 3.11.2014

pHa943 Golfové hřiště - Újezd u Průhonic 29. 9. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa944 Letná Office Park, k.ú. Bubeneč, Praha 6 30. 9. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa945 Polyfunkční objekt Českomoravská, Praha 9, k. ú. Libeň 1. 10. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa946 Viktoria Žižkov Center, Praha 3 - Žižkov 8. 10. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa947 DEKTRADE Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodůlky 22. 10. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa948
Rezidenční obytný soubor Na Vackově – zóna A.I, Praha 3, k. 
ú. Žižkov

10. 11. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa949 Rezidence Bleriot, Praha 19, k. ú. Kbely 12. 11. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa950 Centrum ICT služeb – DATACENTRUM LUCERNA, Praha 9 14. 11. 2014 
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa951
Sconto Praha Černý Most – rozšíření, Praha 20, k. ú. Horní 
Počernice (listopad 2014)

25. 11. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

http://www.cenia.cz/eia/info/PHA931
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA931
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA932
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA932
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA933
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA934
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA934
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA935
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA935
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA936
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA937
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA937
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA938
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA938
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA939
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA939
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA940
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA940
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA941
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA942
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA942
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA943
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA944
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA945
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA946
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA947
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA948
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA948
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA949
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA950
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA951
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA951
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Kód 
záměru

název akce
datum 
oznámení 
eia

Závěr zjišťovacího 
řízení

Fáze procesu eia

pHa952 Rozšíření skladu soli v areálu Pod Šancemi, Praha 9 - Vysočany 28. 11. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa953 Building H a Hotel Vyskočilova, Praha 4 - Michle 3. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa954 Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha 7 - Letná 10. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa955 Centrála ČSOB – SHQ, k.ú. Radlice, Praha 5 12. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa956 Dušan Urban – ekologická likvidace vozidel Praha, k. ú. Kyje 8. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa957 AKONTEX – tiskárna, Praha 20, k.ú. Horní Počernice 15. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa958
Sběr a zpracování autovraků, č. parc. 2668/72, k.ú. Kyje, při 
ul. Nedokončená, Praha 14

19. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa959 P+R Opatov, Praha 11, k. ú. Chodov 23. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

pHa960 Riverpark Modřany, Praha 12 30. 12. 2014
probíhá zjišťovací 
řízení

Zařízení pro sběr, výkup a zpracování autovraků Likvidace 
autovraků Praha, s r. o., k. ú. Kunratice

13. 11. 2014
čeká se na doplnění 
oznámení

Revitalizace centra Květ a polyfunkční dům, Praha 10 - 
Záběhlice

17. 12. 2014
čeká se na doplnění 
oznámení

Odstavné stání, Praha 10, ul. K Učilišti, k. ú. Štěrboholy, poz. 
p. č. 435/8

22. 12. 2014
čeká se na doplnění 
oznámení

Zdroj: OCp MHMp

Tab. E4.1.2 Bilance podaných oznámení v roce 2014, příslušný úřad OZP MHMP, členění podle druhu posuzovaných záměrů
Druh posuzovaného záměru počet podíl v %

Čistírny odpadních vod, kanalizace (dle bodu 1.9 kategorie ii příl. č. 1 zákona) 2 3,23

Těžba nerostných surovin, (dle bodu 2.5 kategorie ii příl. č. 1 zákona) 1 1,61

Zařízení ke spalování paliv  (dle bodu 3.1 kategorie ii příl. č. 1 zákona) 1 1,61

polygrafické provozy (dle bodu 5.6 kategorie ii příl. č. 1 zákona) 2 3,23

Zařízení pro skladování ostatních chemickcýh látek neuvedených v kategorii i ani v kategorii ii  (dle 
bodu 7.5 kategorie ii příl. č. 1 zákona)

1 1,61

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 zákona)

4 6,45

Krematoria (dle bodu 10.2 kategorie ii příl. č. 1 zákona) 2 3,23

skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (dle bodu 10.4 kategorie ii příl. č. 1) 9 14,52

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

38 61,29

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

1 1,61

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

1 1,61

CELKEM 62 100,00

Zdroj: OCp MHMp

http://www.cenia.cz/eia/info/PHA952
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA953
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA954
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA955
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA956
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA957
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA958
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA958
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA959
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA960
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA965
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA965
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA962
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA962
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA964
http://www.cenia.cz/eia/info/PHA964
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Tab. E4.1.3 Bilance podaných oznámení v roce 2014, příslušný úřad OZP MHMP, členění dle správních obvodů
správní obvod počet záměrů počet záměrů správní obvod

praha 1 0 praha 13 0

praha 2 0 praha 14 4

praha 3 2 praha 15 7

praha 4 2 praha 16 0

praha 5 4 praha 17 1

praha 6 4 praha 18 0

praha 7 0 praha 19 3

praha 8 3 praha 20 2

praha 9 7 praha 21 1

praha 10 1 praha 22 0

praha 11 2 akce zasahující do více správních obvodů 17

praha 12 2 Celkem 62

Zdroj: OCp MHMp

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

MZp104
Praha – Beroun – nové železniční 
spojení

8. 11. 2005
30. 12. 2005 eia 
ano

zpracovává se dokumentace

MZp108 Břevnovská radiála – č. 7553 12. 1. 2006 16. 3. 2006 eia ano
5. 6. 2009 dokumentace vrácena k dopracová-
ní, nová dokumentace rozeslána 19. 11. 2010 
a vrácena k dopracování 21. 2. 2011

MZp244 SOKP - Stavba 510 Satalice – Běchovice 27. 11. 2008 28. 1. 2009 eia ano 23. 5. 2014 souhlasné 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

MZp418
V415 Čechy Střed – Chodov – 
zdvojení stávajícího vedení 400 kV

17. 5. 2013 8. 7. 2013 eia ano 10. 8. 2014 souhlasné stanovisko

MZp427
Kolejové napojení Letiště Václava 
Havla Praha do odbočky Jeneček

12. 9.2 013 4. 11. 2013 eia ano zpracovává se dokumentace

MZp437 
a 
pHa937

Pietní park pro zvířata chovaná 
vzájmových chovech v Praze-
-Zličíně

19. 12. 2013 14. 2. 2014 eia ano
MŽp předalo spis 29. 7. 2014 OZp MHMp k 
dokončení posuzování ve fázi předložené 
dokumentace (dále viz pHa937)

OV1145
15 tenisových kurtů+parkoviště, 
HAMR-Záběhlice

31. 3. 2014 30. 6. 2014 eia ano
proces eia ukončen na žádost oznamova-
tele 14. 10. 2014

MZp440 Plavební komora Praha – Staré Město 3. 4. 2014 3. 6. 2014 eia ano

OV1146 Sportovní středisko Speedbinton 8. 7. 2014 1. 9. 2014 eia ne

OV1149
Nádrže LPH 2 x 5 000 m3 (Letiště 
Praha, a. s., k. ú. Ruzyně a Kněže-
ves u Prahy)

6. 11. 2014 probíhá zjišťovací řízení

MZp452
D11, stavba 1101, km 0,0 – exit 
Jirny, modernizace dálnice na 
šestipruhové uspořádání

17. 12. 2014 probíhá zjišťovací řízení

OV1152
Modernizace traťového úseku Praha-
-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba

16. 12. 2014 probíhá zjišťovací řízení

Zdroj: OCp MHMp, MŽp

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP055
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP055
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_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_MZP418
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP418
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://www.cenia.cz/eia/info/OV1145
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1145
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP440
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1146
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1149
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1149
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1149
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP452
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP452
http://www.cenia.cz/eia/info/MZP452
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1152
http://www.cenia.cz/eia/info/OV1152
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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. dne 20. 9. 2013 na-
byla platnosti a dne 5. 10. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 sb., která nahrazuje vyhlášku č. 554/2002 sb.

Žádost o integrované povolení musí splňovat požadavky § 4 zákona č. 76/2002 sb., o integrované prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů a musí odpovídat vzoru stanoveného vyhláškou č. 288/2013 sb., kterou se stanoví následující 
vzory a související vysvětlivky k jejich vyplnění:

 • vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění,

 • náležitosti základní zprávy,

 • náležitosti odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami,

 • vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

integrované povolení – rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení. Vydává se namísto rozhodnutí, 
stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního pro-
středí a ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují.

Zákon č. 76/2002 sb., o integrované prevenci:

 • stanoví povinnosti provozovatelů zařízení 

 • upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení

 • stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,

 • upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost tech-
nických pracovních skupin a zveřejňování informací o nejlepších dostupných technikách,

 • stanoví sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem,

 • upravuje vedení informačního systému integrované prevence a stanoví jeho obsah

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

Změna v zařízení, která vyžaduje změnu integrovaného povolení, může být uskutečněna pouze na základě pravo-
mocně schválené změny integrovaného povolení.

provozovatel zařízení nespadajícího do působnosti zákona o integrované prevenci může požádat o integrované 
povolení dobrovolně. 

další informace: www.mzp.cz/ippc, www.ippc.cz, www.cenia.cz, portalzp.praha.eu/ippc. 

ippC v praze

V hl. m. praze bylo od účinnosti zákona (r. 2003) do konce roku 2014 vydáno 36 pravomocných integrovaných povo-
lení a 219 jejich změn. Z toho zaniklo celkem 8 integrovaných povolení: 4 zařízení ukončilo provoz a 4 zařízení vylo 
vyňato z režimu zákona o integrované prevenci. Ke konci roku 2014 tak bylo v praze evidováno 28 zařízení s platným 
integrovaným povolením.

http://www.mzp.cz/ippc
http://www.ippc.cz
http://www.cenia.cz
http://portalzp.praha.eu/ippc
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Tab. E4.2.1 Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2014
Kategorie provozovatel Zařízení iČ

Kategorie 1.1 energotrans, a. s. Výtopna Třeboradice 47115726

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 45795908

Kategorie 2.6. LaTeCOere Czech republic s r. o. galvanovna v hale M6 26131820

Kategorie 2.6. TK galvanoservis s r. o. povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním 25608738

Kategorie 3.1. a) Českomoravský cement, a. s.
Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních 
pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně

26209578

Kategorie 3.5. Jan Fiala - cihelna Štěrboholy Cihelna Štěrboholy 16573188

Kategorie 4.1. a) Linde gas a. s. Výrobna acetylenu 11754

Kategorie 4.5. interpharma praha a. s. inTerpHarMa praHa 44265409

Kategorie 5.1. b) purum s r. o. neutralizační stanice i. v areálu Transfer energy a. s. 62414402

Kategorie 5.1. b) a.p.e. s r. o. Čistící stanice vybraných kapalných odpadů 25748777

Kategorie 5.1. b) purum s r. o. deemulgační stanice v areálu ZKL-VrL praha, a. s. 62414402

Kategorie 5.1. b) Klio, s r. o. Čistírna odpadních vod 25098608

Kategorie 5.1. b) Tomáš ZaCH - ČeKOs neutralizační stanice 13837851

Kategorie 5.1. b) deKOnTa, a. s.
Komplex zařízení určených k příjmu, skladování, úpravě 
a dalšímu využití odpadů

25006096

Kategorie 5.2. a) pražské služby, a. s.
spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (ZeVO 
Malešice)

60194120

Kategorie 5.2. b) Fakultní nemocnice v Motole spalovna nebezpečných odpadů v areálu Fn Motol 64203

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 repub-
lika‚ s r. o.

Závod na výrobu nealkoholických nápojů 41189698

Kategorie 6.4. b) pepsiCO CZ s r. o. Výroba nápojů 48587354

Kategorie 6.4. b) pivovary staropramen s r. o. pivovar staropramen 24240711

Kategorie 6.4. c) Mlékárna pragolaktos, a. s. Mlékárna pragolaktos 27133079

Zdroj: OCp 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, 2014

Zdroj: OCp 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 bylo součástí progra-
mového prohlášení rady HMp na léta 2011–2014 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 byla základním strategickým dokumentem v této oblasti do 
roku 2015, na který navazovaly akční plány KK eVVO, zpravidla na období dvou let. pro realizaci aktivit v roce 
2014 byl relevantním akční plán Krajské koncepce eVVO kraje Hlavní město praha na období 2014–2015 schvá-
lený radou HMp dne 29. července 2014

realizaci převážné části aktivit vyplývajících z platného akčního plánu zajišťoval v roce 2014 Odbor městské 
zeleně a odpadového hospodářství MHMp – MZO. dílčí související aktivity zajišťovaly také další odbory MHMp 
(Odbor školství, mládeže a sportu – sMs a Odbor informatiky – inF).

nejVýZnaMnějŠÍ aktiVity praCoViŠť MHMp V roCe 2014 V ráMCi eVVo:

odbor městské zeleně a odpadového hospodářství a odbor životního prostředí

Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťovaly v roce 2014 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 2014:

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 devátým rokem v rám-
ci oslav „dne Země“, realizována byla na území 22 městských částí od 10. 4. do 16. 5. 2014), zprostředkování 
exkurzí pro školy do provozu zpracování a využití odpadů, zajištění komplexních ekoporadenských služeb pro 
pražany, zajištění intenzivního doškolovacího kurzu eVVO pro pedagogy ZŠ (22 absolventů, realizace školní rok 
20013/2014), projekt ekologických výukových programů pro školy (1 305 realizovaných programů), aj.

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

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

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

 • V průběhu roku 2014 byla připravena nová sada informačních materiálů pro veřejnost k pražské přírodě 
pražské parky a zahrady (4 mutace) a zároveň byla na konci roku zahájena postupná aktualizace sad Lesy 
a lesoparky prahy a přírodní parky prahy;

 • byla připravena série tištěných informačních materiálů k revitalizacím drobných vodních toků (rokytka, Lito-
vicko-Šárecký potok).

 • 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);
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 • pro děti 1. stupně ZŠ byl připraven a následně distribuován materiál s rébusy a hádankami z oblasti ochrany 
životního prostředí s názvem „Mámo, táto, už víme, jak na to“

 • Oddělení ochrany přírody a krajiny OZp MHMp uspořádalo ve spolupráci s externími subjekty odborný se-
minář jako součást dlouhodobého cyklu přednášek určených profesionálním pracovníkům ochrany přírody 
městských částí hl. m. prahy, strážím ochrany přírody a dalším zájemcům („pražské krajiny a jejich ochrana“ /
listopad 2014/).

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 55, realizace školní rok 2013/2014). 

 • V roce 2014 proběhla v říjnu série přednášek na téma odpady a ekologická výchova pro pedagogy pražských 
MŠ (účast 90 pedagogů z 81 MŠ). projekt byl realizován ve spolupráci s kolektivními systémy společností 
asekol, elektrowin, ekolamp a ecobat.

 • V roce 2014 zprostředkoval MZO  MHMp již osmým rokem žákům základních a středních škol na území 
hl. m. prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí (celkem 204 exkurzí, kterých se 
zúčastnilo přes 3 400 žáků z 28 pražských škol), exkurze probíhaly pouze ve 2. pololetí škol. roku 2013/2014.

 • Obdobně jako v minulých letech připravil MZO MHMp informační brožuru pro veřejnost „sběr nebezpečných 
odpadů na území hl. m. prahy v roce 2014“.

Internetové stránky a aplikace:

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMp (MZO MHMp) po obsahové stránce zajišťoval dále 
provoz internetových stránek pro veřejnost enVis – informační servis o životním prostředí v praze (envis.pra-
ha-mesto.cz) s dílčími tematickými sekcemi po praze podél potoků (envis.praha-mesto.cz/podelpotoku), pražské 
studánky (envis.praha-mesto.cz/studanky, informace o celkem 130 pražských přírodních vodních zdrojích – stu-
dánkách. 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 – pěš-
ky 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). 
V obsahové gesci MZO MHMp probíhal návrh nových webových stránek města k tématu životního prostředí 
v praze – portálu Žp hl. m. prahy. Od ledna 2014 byl v plném provozu server pražská příroda (www.praha-priroda.
cz), zaměřený na poskytování informací o pražské přírodě, rybnících, lesích, naučných stezkách nebo zvláště 
chráněných územích.

Obr. E.5.1.1 Oslavy Dne Země v Praze

http://envis.praha-mesto.cz
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/zapamstromy
http://ekovychova.praha-mesto.cz
http://www.praha-priroda.cz
http://www.praha-priroda.cz
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MZO MHMp a OZp MHMp se obsahově podílely také na aktualizaci a rozvoji nového atlasu životního prostředí 
v praze (v gesci ipr, www.premis.cz/atlaszp, zprovozněného na konci roku 2013) a enVisu4 (informační servis o ži-
votním prostředí ve vybraných MČ hl. m. prahy, www.premis.cz/envis4, v gesci inF MHMp).

odbor školství, mládeže a sportu MHMp

Odbor zabezpečoval v roce 2014 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 2014 po stránce technické a ve spolupráci s institutem plánování a rozvoje hl. m. pra-
hy (dále jen ipr), MZO MHMp a OZp MHMp provoz informačního systému o životním prostředí v praze (iOŽip), zahr-
nujícího 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 proble-
matice 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 MZO MHMp a OZp MHMp a obsahová správa serveru enVis odborem městské 
zeleně a odpadového hospodářství MHMp a odborem životního prostředí MHMp. V průběhu roku 2014 pokračo-
vala úzká spolupráce inF MHMp a dalších uvedených subjektů na dalším rozvoji systému iOŽip, který zahrnoval 
rozvoj 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).

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)

seV LHMp je jedním ze dvou středisek na území města užívajících statutu seV hl. m. prahy. Od května 2014 seV LHMp 
koordinovalo prostřednictvím hlavního koordinátora environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v hlavním měs-
tě. Jeho hlavním posláním je seznamovat pražany s přírodou hlavního města a záchrana zraněných volně žijících 
živočichů. součástí je i včelařská činnost, která slouží ke zlepšení životního prostředí prahy a k osvětovým účelům.

středisko se člení na jednotlivé úseky podle charakteru jejich činností:

 • Koordinace ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty v praze

 • ekologická výchova

 • Záchranná stanice hl. m. prahy pro volně žijící živočichy

 • Včelařství (návrat včel do pražských lesů)

V nabídce má seV LHMp i specializované exkurze např. o lesním hospodářství, revitalizacích vodních toků a nádr-
ží, odborně vedené vycházky do přírodovědecky zajímavých území prahy i programy spojené s výlovem rybníků 
či společné sázení stromů. V současnosti buduje interaktivní včelnice v pražských lesích a zajišťuje projekt „návrat 
včel do pražských lesů“.

V roce 2014 realizovalo seV lHMp přes 700 aktivit, které navštívilo přes 48 000 pražanů a zapojilo se 234 
školských zařízení. seV LHMp zajišťuje pro veřejnost v praze informační servis v oblasti životního prostředí. infor-
mace jsou poskytovány buď telefonicky, písemně pomocí e-mailu anebo ústně na osvětových akcích. nejčastější 
dotazy jsou ohledně rad v oblasti zvířat a živočichů na pohotovostní lince 773 772 771. Tato telefonní linka řeší až 
70 telefonátů denně. Celkem bylo řešeno na 25 000 dotazů.

Témata týkající se pražské přírody a péče o ni představily Lesy hl. m. prahy také v rámci vzdělávacích pořadů České 
televize, Televize nova a TV Metropol.

K základním pilířům systému eVVO na území hl. m. prahy patří školy a školská zařízení.

Mateřské školy: realizace environmentální výchovy v pražských mateřských školách probíhá na základě rámco-
vého programu pro předškolní vzdělávání, který se zaměřuje i na tuto výchovně vzdělávací oblast spíše věkovou 
kategorii dětí nebo cílovou skupinu. Cílem nebo záměrem cíl a záměr jsou identické, tak buď jedno, nebo druhé, 

http://www.premis.cz/atlaszp
http://www.premis.cz/envis4
http://www.premis.cz
http://www.premis.cz
http://envis.praha-mesto.cz
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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Ekodomov, o. s. 

Ekocentrum Koniklec 

SEV Lesů hl. m. Prahy

Ekocentrum Podhoubí

Sdružení Tereza 

SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr

střediska ekologické výchovy SSEV Pavučina / 
Environmental education centres of SSEV Pavučina
další NNO zabývající se EVVO / 
other NGOs dealing with the EEA
MHMP a organizace v působnosti hl. m. Prahy / 
Prague City Hall and and organizations within 
the scope of the City of Prague 
vysokoškolská pracoviště / Universities#
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Zdroj: MZO MHMp

učební dokumenty používají spíše cíl a cílové skupiny) je vytvořit u dítěte zejména elementární povědomí o okol-
ním světě a jeho fungování a vlivu člověka na životní prostředí. existují mateřské školy, které mají eVVO přímo ve 
svém hlavním zaměření, jiné pak využívají pouze určité prvky. např. 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 senzomotoric-
kých dovedností směřujících k porozumění vztahů mezi člověkem, přírodním a sociálním prostředím, ochranou 
životního prostředí a vytvářením pozitivních vazeb prostřednictvím různých výtvarných nebo pracovních aktivit. 
Jsou také uskutečňovány výjezdy do škol v přírodě, návštěvy středisek ekologické výchovy na území prahy i mimo 
ni, ekologické soutěže, sběr papíru a víček atd. Část mateřských škol je zapojena do sítě škol, zaměřených na eVVO 
(např. do projektu „MrKViČKa“ – síť pedagogů mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu), resp. projektů 
eVVO blízkých (např. „Zdravá mateřská škola“).

Základní školy: Od roku 2007 byl uveden do školní praxe rámcový vzdělávací program základního vzdělávání 
(rVp ZV), ve kterém je eV věnována značná pozornost, a to prostřednictvím. V roce 2010 byl aktualizován a inovo-
ván. V současné době jsou již vytvořeny standardy základního vzdělávání, jejichž součásti je také vymezení poža-
davků na vědomosti a dovednosti z oblasti ekologie a životního prostředí v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
rVp ZV, finanční gramotnost, zdraví a zdravý životní styl. průřezové téma ekologická výchova po úpravách rVp ZV 
zůstává i nadále v kurikulárních dokumentech zachováno. na základě provedené revize byly zpracovány standar-
dy základního vzdělávání pro jednotlivé obory. Obsahují též problematiku ekologické výchovy a výchovy k Ur.

Školy si podle rVp vytvořily své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVp), jejichž nedílnou součástí je také eV, a to 
jednak jako součást jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů (předmětů), jednak ve formě průřezového tématu 
environmentální výchova, které je možno řešit jak v součinnosti jednotlivých předmětů, tak i prostřednictvím 
projektů zaměřených k vytypovaným oblastem problematiky eV a s důrazem na rozvíjení integrovaného přístu-
pu. není opomenuta ani spolupráce škol s mimoškolním prostředím, především se zdůrazňují přímé kontakty 
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s okolním prostředím. Jedním z úkolů školních koordinátorů eVVO je rovněž zpracování školních programů eko-
logické výchovy (ŠpeV) jako strategických dokumentů pro eV/Ur.

na základě Metodického pokynu z roku 2008 vydaného MŠMT jsou ředitelé škol a školských zařízení informováni 
o eVVO a doporučených postupech při realizaci ekologických aktivit ve školách, a mino jiné je tímto dokumentem 
vymezena (doporučena) i role koordinátora eVVO. Také další legislativní dokument národní strategie výchovy 
a vzdělávání pro Ur klade důraz na profesionalizaci činnosti koordinátorů na školách širokého spektra. posouvá 
eV k udržitelnému rozvoji a rozšiřuje ji o další pilíře (sociální a ekonomický).  Ve stádiu přípravy je další dokument, 
a to standard specializačního studia koordinátorů eV, který vytvořila pracovní skupina ustanovená MŠMT. stan-
dard vymezuje podíl prezenční a distanční formy výuky, blíže specifikuje obsah specializačního studia rozčleněný 
do modulů i způsob ukončení studia závěrečnou zkouškou.

současným trendem v environmentálním vzdělávání je tedy jeho širší chápání spíše ve smyslu udržitelného roz-
voje, pilířů třech: přírodovědného, sociálního a ekonomického. s tím úzce souvisí vzájemné propojování vzdělá-
vacích oblastí „Člověka příroda“ a „Člověk a společnost“. Výstupem tohoto záměru je také ustanovení výboru pro 
VUr při radě vlády pro Ur.

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 celo-
státních) zaměřených na eVVO (M.r.K.e.V. - sseV pavučina, programy gLObe a eKOŠKOLa – sdružení TereZa, každoroč-
ní setkání koordinátorů eV zaměřené na zvyšování manažerských dovedností koordinátorů eV organizované Klubem 
ekologické výchovy /KeV/ aj.). Jako příklad dalších projektů lze uvést projekt Zdravá škola koordinovaný sZÚ. Školy vyu-
žívají také ekologické výukové programy nabízené středisky (centry) ekologické výchovy (středisko ekologické výchovy 
hl. m. prahy Toulcův dvůr, ekocentrum podhoubí, ekocentrum Koniklec, středisko ekologické výchovy Lesů HMp, aj.).

novým fenoménem v oblasti ekologické výchovy v prostředí prahy se stávají neoficiální centra vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj ve školách, které mají dlouhodobé zkušenosti s eV a začínají působit i v oblasti celoživotního 
vzdělávání. důležitou úlohu sehrávají také jako komunitní centra v městských částech prahy. Jako příklad je mož-
no 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 pro celou MČ). Škola je i místem realizace specializačního studia koordinátorů z prahy, 
ale i dalších krajů Čr. do lektorské činnosti jsou zapojení učitelé školy jako lektoři.

střední školy: na gymnáziích bývá vzdělávací obsah eVVO realizován především disperzně v rámci jednotlivých 
předmětů. Také zde v rámci volitelných a nepovinných předmětů je důraz kladený na eV. rovněž tyto školy s pod-
porou evropských projektů se stávají centry eV pro pražské školy.

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 prvky 
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. exis-
tují 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). není dosud vytvořena koncepce dalšího vzdě-
lávání koordinátorů eVVO, kteří představují střední management ve školách a mají důležitou roli při naplňování 
cílů eV a VUr. bylo by potřeba ve spolupráci s odborem školství zjistit kvalifikovanost koordinátorů na školách 
v praze a nabídnout další kurzy specializačního studia.
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Vysoké školy: praha je důležitým centrem také pro oblast terciárního vzdělávání. na jejím území v současné době 
působí přibližně 26 vysokých škol nejrůznějšího zaměření a profilace studentů. Téměř všechny vysoké školy již 
přešly nebo postupně přecházejí na strukturované studium: bakalářské, magisterské a doktorské.

na problematiku životního prostředí jsou zaměřeny školy vzdělávající odborníky nejrůznějších oborů – příro-
dovědných, lesnických, zemědělských, technických i humanitních. V poslední době je to právě oblast společen-
skovědních oborů včetně teologických, která se též zaměřuje na problematiku životního prostředí. Vzdělávání 
odborníků k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje se účastní v různém rozsahu a s různým 
zaměřením většina vysokých škol. Jako příklad specializovaných vysokoškolských pracovišť na problematiku 
životního prostředí a udržitelného rozvoje je možné uvést Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity 
Karlovy v praze nebo Ústav životního prostředí na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v praze. Také Česká 
zemědělská univerzita se profiluje jako instituce, jejíž některé fakulty se 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 strán-
kách jednotlivých vysokých škol.

problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a eVVO se v rámci přípravy pedagogických pra-
covníků věnují v různém rozsahu fakulty připravující učitele, a to nejen pedagogická fakulta UK, jejíž stěžejní pro-
filací je vzdělávání učitelů všech stupňů a typů, ale také další fakulty jako např. přírodovědecká, Filosofická či Ma-
tematicko fyzikální. dokonce i Fakulta tělesné výchovy a sportu má ve svých studijních plánech kurzy směřující 
ke zvyšování povědomí budoucích učitelů o problematice životního prostředí. při pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v praze působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy.

na území hl. m. prahy působí také řada výzkumných a odborných institucí resortu MŠMT s celostátní působností. 
Jako příklad lze uvést národní institut dalšího vzdělávání, institut dětí a mládeže MŠMT či resortní výzkumné 
ústavy jakými jsou národní ústav vzdělávání v praze, institut vzdělávání a poradenství ČZU, řešitelé evropských 
projektů mimo jiné zaměřených také na reformu vzdělávání na základních a středních školách.

e5.2 realiZaCe prostŘeDniCtVÍM DalŠÍCH orGaniZaCÍ

aktivity nestátních neziskových organizací (nno): 

Velká část aktivit v oblasti eVVO určených pro veřejnost, děti a mládež, rodiny aj. je realizovaná středisky ekolo-
gické výchovy hl. m. prahy a nestátními neziskovými organizacemi (nnO) zabývajícími se eVVO. V praze působí 
přes 7 desítek celostátních nebo místních organizací, zabývající se eVVO buď hlavním předmětem své činnosti, 
nebo dílčími činnostmi. Významnou skupinou pro pražské eVVO jsou střediska ekologické výchovy a ekocentra. 
V hl. m. praze je několik takových specializovaných organizací pro eVVO, kterými jsou členové celorepublikového 
sdružení sseV pavučina (Tereza, vzdělávací centrum, z. ú.; ekocentrum podhoubí a ekoškolka rozárka, mateřská 
školka, z. ú.; 01/71 ZO ČsOp Koniklec, eKOdOMOV, z. ú. aj.), středisko ekologické výchovy hl. m. prahy Toulcův dvůr, 
akreditovaná ekocentra ČsOp a v neposlední řadě profesní spolek škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (KeV).

Vybrané aktivity v praze v roce 2014

středisko ekologické výchovy hl. m. prahy toulcův dvůr (seV toulcův dvůr)

Historické prostory a osmihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je majetkem Hlav-
ního města 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 pamá-
tek. 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 hlav-
ního města prahy.
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Toulcův dvůr spravuje a aktivity koordinuje a zajišťuje Toulcův dvůr, zapsaný spolek, jehož členy jsou 4 organiza-
ce, které připravují jednotlivé programy. Těmito organizacemi jsou:

 • botič o. p . s.

 • envira o. p. s.

 • MŠ semínko, o. p. s. 

 • sdružení sraZ, - společně za radostí a zdravím, z.s,

 • 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 téměř 11 000 návštěvníků. 

 • ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a sŠ: V tomto období bylo pro děti z prahy a okolí realizováno 
celkem 1009 programů (pro15.187 dětí). 

 • semináře: pro pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost bylo realizováno celkem 47 seminářů, kterých 
se zúčastnilo 886 osob. Celý rok probíhalo specializační studium pro pedagogické pracovníky, účastnilo se 
ho 24 pedagogů. 

 • Volnočasové aktivity pro děti: Celoročně zajišťuje seV Toulcův dvůr řadu volnočasových kroužků pro děti, 
v tomto roce jich bylo 39 a docházelo na ně 382 dětí. připraveno bylo také 26 letních a zimních táborů, včetně 
příměstských pro celkem 625 účastníků. pro nejmenší zajišťuje seV činnost rodinného centra Mateřídouška, 
jehož akcí se zúčastnilo 4.300 účastníků. 

 • Dobrovolnická činnost: V průběhu celého roku spolupracovalo seV Toulcův dvůr s firemními a individuál-
ními dobrovolníky z Čr i ze světa, na 36 připravených dobrovolnických dnech nám pomáhalo v roce 2014 
celkem 745 dobrovolníků. 

 • spolupráce s vysokými a středními školami: V rámci dlouhodobé spolupráce zajišťuje seV Toulcův dvůr od-
borné a učební praxe pro studenty z celé řady sŠ a VŠ, v tomto období absolvovalo sedmi a vícedenní praxi 
162 studentů. dále zde probíhalo zapojení do výuky studentů – celkem byly vedeny přednášky a praktická 
cvičení pro 421 posluchačů VŠ.

 •  Mateřská škola semínko a lesní mateřská škola: do vzdělávacího programu MŠ a lesní mateřské školy je 
zařazeno celkem 86 dětí. 

 • Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním: V seV Toulcův dvůr bylo v rámci sociálního podniku 
zaměstnáno 51 osob se zdravotním postižením.

Ve středisku ekologické výchovy hl. m. prahy Toulcův dvůr probíhala po celý rok 2014 řada aktivit v přírodním 
areálu – výsadba 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 Toulcově dvoře, ale také v jeho okolí. K dispozici je např. průvodcovská služba po areálu, internet zdar-
ma, mapy okolí, ekoporadna či obchůdek s místními výrobky. infocentrum eviduje v roce 2014 celkem 3 360 ná-
vštěvníků. infocentrum zvyšuje atraktivitu a návštěvnost celého mikroregionu městských částí prahy 10, 11 a 15.

01/71 Zo Čsop koniklec, p. s.

Český svaz ochránců přírody (ČsOp) změnil od ledna 2014 svou právní formu a z občanského sdružení se změnil 
na spolek. Členy ČsOp spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. svoji činnost provádí především v zá-
kladních organizacích, které jsou nyní pobočnými spolky. 01/71 ZO ČsOp Koniklec vznikl v roce 1990 z původ-
ního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. V současné době má široké spektrum činností. Jejím 
posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví 
v praze. V roce 2014 měla organizace 16 členů a mnoho externích pracovníků a dobrovolníků.

 • ekoporadna praha 3. V roce 2014 bylo zodpovězeno 40 dotazů veřejnosti, napsáno, otištěno a distribuováno 
6 ekoporadenských článků a uspořádána jedna osvětová akce pro veřejnost v rámci akce Veletrh sociálních 
služeb a neziskových organizací.
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 • projekt „počítáme s vodou“. V rámci projektu proběhlo 8 seminářů v krajských městech pro odbornou ve-
řejnost, občany a zástupce státní správy, které navštívilo 165 účastníků. V rámci poradenské činnosti bylo 
publikováno 23 odborných článků. V květnu proběhla třídenní exkurze do Švýcarska za příklady dobré praxe, 
které se účastnilo 47 lidí z řad státní správy i soukromého sektoru. Z exkurze je k dispozici rozsáhlý sborník 
příkladů dobré praxe aplikací hospodaření s dešťovou vodou, který je k vypůjčení v naší knihovně nebo ke 
stažení na webových stránkách projektu. Více informací naleznete na www.pocitamesvodou.cz.

 • ekologické výukové programy (eVp) – organizace zrealizovala od 1. ledna do 31. prosince 2014 pro žáky 
mateřských, základních a středních škol 254 ekologických výukových programů, celkem pro 3 785 účastníků, 
z toho 124 pro děti mateřských škol (1 380 účastníků), 91 pro žáky prvního stupně ZŠ (1 682 účastníků), 37 
pro žáky druhého stupně ZŠ (702 účastníků) a 2 pro žáky sŠ (21 účastníků). nabídka programů je ke zhlédnutí 
zde: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/.

 • environmentálně vzdělávací projekt „Mikroklima okolí školy“. projekt je realizován ve školním roce 
2014/2015 a je do něj zapojeno 20 pražských ZŠ z 20 pražských městských částí. Je zaměřen na zkoumání 
životního prostředí v okolí škol. projekt vedou sami učitelé na základě metodické, materiálové a asistenční 
podpory lektorů ZO ČsOp Koniklec. Výstupy jsou ke zhlédnutí na http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-
-okoli-skoly/.

 • projekt „Bádání v zahradě“. Vytvoření 5 nových venkovních programů pro MŠ v rámci cyklu “bádání v za-
hradě” včetně vytvoření modelových metodik, pracovních listů a pomůcek. Více informací na: http://www.
ekocentrumkoniklec.cz/materske-skoly-venkovni-programy/.

 • akce pro veřejnost. V rámci projektu „počítáme s vodou“ byl uspořádán cyklus seminářů „Hospodaření s deš-
ťovou vodou, nejen zákonná povinnost, ale i zajímavá příležitost“ ve 4 městech Čr. Organizace se navíc 
zúčastnila několika akcí pro veřejnost: Veletrhu sociálních služeb a neziskových organizací na praze 3, Mod-
řanského veletrhu a dětského dne pro parukářku.

 • ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové. Tento tradiční projekt má dva základní cíle: zlepšovat či 
udržovat stav konkrétních jírovců ve vnitroblocích na praze 3 a zapojit veřejnost do ochrany jírovců. Celkem 
bylo v roce 2014 naplněno 145 pytlů listím v 8 vnitroblocích. na akci se podíleli dobrovolníci zprostředkovaní 
byznysem pro společnost.

 • projekt „koloběh vody“ – V areálu Odborného učiliště pro žáky s více vadami, K nouzovu 308, praha 4, byla 
vybudována nádrž na dešťovou vodu, která bude sloužit k zavlažování výukových ploch a vertikální zahrady.  
dojde tím k výraznému ušetření pitné vody.

 • Vertikální zahrada – umisťování zeleně ve městě ve svislém směru je efektivní způsob, jak integrovat zeleň 
do zastavěného území a zlepšovat tak jeho mikroklima. Organizace se tak rozhodla uskutečnit pilotní projekt 
pro objekt zahradního učiliště v Komořanech. během roku 2014 skončily přípravné fáze projektu.

ekocentrum koniklec, o. p. s.

Občanské sdružení ekocentrum Koniklec byl založen v roce 2012. V únoru 2014 změnil svou právní formu na 
obecné prospěšnou společnost. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČsOp Koniklec. Za-
měřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů 
k životnímu prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v praze. V současné době má 
organizace 13 členů.

 • ekologické výukové programy pro žáky základních škol. V roce 2014 se uskutečnilo 11 ekologických výuko-
vých programů pro 238 žáků základních škol. 10 programů proběhlo s 223 žáky i. stupně ZŠ a 1 program s 15 
žáky ii. stupně ZŠ. Více informací na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/

 • exkurze do provozů na zpracování odpadu. V roce 2014 se exkurze realizovaly od ledna do června, pro školy 
byla zajištěna možnost návštěvy nových specifických provozů jako kompostárny, bioplynové stanice nebo 
čistírny odpadních vod. Celkově nabídka čítala 24 provozů. Celkově bylo provedeno 72 exkurzí pro 1137 žáků. 

 • Dlouhodobý environmentálně vzdělávací projekt „Vodní škola“. projekt Vodní škola byl realizován v 1. po-
loletí školního roku 2014/2015 na ZŠ Jeseniova a byl zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žáků 
v oblasti úspor pitné vody, hospodaření s dešťovou vodou a na ekologizaci provozu školy. součástí projektu 
byla realizace vodního opatření v prostoru školy nebo jejího pozemku – výměna otočných kohoutků za pá-
kové baterie ve třídách. Více informací na: http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vodni-skola/.

http://www.pocitamesvodou.cz
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/
http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/
http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/materske-skoly-venkovni-programy/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/materske-skoly-venkovni-programy/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/vodni-skola/
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 • informační a vzdělávací kampaň ke Dni Země. Mezi 10. dubnem a 16. květnem spolupracovalo ekocentrum 
Koniklec s Magistrátem hlavního města prahy na informačně-vzdělávací kampani ke dni Země. akce pro-
běhla postupně na území 22 městských částí prahy. Hlavním tématem byla problematika třídění a recyklace 
odpadů a také tématika rodinných farem a farmářských trhů (rok 2014 byl vyhlášen Mezinárodním rokem 
rodinných farem).

 • projekt spolupráce pražských ekoporaden – ekoporadnypraha.cz.  ekocentrum Koniklec, o.p.s. koordino-
val poradenský a osvětový projekt ekoporadny praha, do kterého bylo zapojeno celkem 7 pražských ekopo-
raden, konkrétně: agentura Koniklec, ekocentrum Koniklec – ekoporadna praha, ekoCentrum v domě, Mladí 
ochránci přírody, prO-biO liga, Toulcův dvůr a Zelená domácnost.  

 • Mapování zeleně v pražských ulicích. V roce 2014 se podařilo určit a zanést do mapy pro účely péče o zeleň 
TsK celkem 12 334 stromů.

 • oprava naučných stezek na praze 12. V roce 2014 byla jako každý rok provedena jejich údržba. s úklidem 
v Modřanské stezky a lesoparku Kamýk pomohli žáci ZŠ na beránku a angel. 

 • Monitoring vybraných invazních rostlin prahy a blízkého okolí. Jedná se o pilotní projekt zjišťování výskytu 
nejrozšířenějších invazních rostlin na území města prahy a přilehlého okolí. V roce 2014 jsme se zaměřili na 
mapování v terénu, v následujícím roce budou výsledky vyhodnoceny a bude uspořádán seminář pro úředníky.

 • pořádání Dne Země na praze 12. Třiadvacátý ročník byl inspirován Mezinárodním rokem rodinných farem, 
který pro rok 2014 vyhlásila Osn. Organizace připravila několik stánků s aktivitami pro děti, jejichž společným 
tématem byl cyklus potravin od jejich pěstování až po nakládání s jejich odpady. 

 • obnova sadu starých jabloní na násirově náměstí na praze 12. Celkem bylo v roce 2014 vysázeno čtrnáct 
výpěstků vysokokmenů sedmi různých starých odrůd, byly instalovány dvě naučné tabule a dvě netradiční 
dřevěné lavičky. Otevření sadu proběhlo v dubnu 2014 společně s akcí pro veřejnost. 

ekocentrum podhoubí

spolek ekocentrum podhoubí byl založen roku 2005. Jedná se o organizaci, která se zaměřuje na environmen-
tální výchovu a na efektivní metody vý¬uky ve školách, nabízí ekologické výukové progra¬my pro mateřské, 
základní a střední školy z prahy. Organizace rovněž zajišťuje semináře pro učitele a pro rodiče malých dětí. dále 
se 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. ekocentrum podhoubí provozuje 
vlastní ekoškolku rozárka.

 • ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a sŠ v praze a okolí (189 programů pro 3689 účastníků); Od začát-
ku fungování organizace prošlo výukovými programy již více než 25 000 dětí.

 • semináře pro pedagogy či veřejnost (36 seminářů pro 582 lidí) na nejrůznější témata týkající se vzdělávání 
a environmentální výchovy. semináře jsou určené pedagogům či rodičům (zejména předškolních dětí).

 • 29 akcí pro veřejnost (celkově pro 979 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 mateřských škol – ekoškolka rozárka – v roce 2014 bylo v těchto mateřských 
školách zapsáno 75 dětí.

 • revitalizace sadu v Braníku – revitalizace a údržba sadu na rozloze cca 1 ha, výsadba 40 nových stromů (sta-
ré odrůdy třešní) na území prahy 4, v dalších letech se předpokládá pokračování projektu. na obnově sadu se 
podílí jak rodiče dětí z mateřské školy, 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 sna-
hou je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů (zejména bioodpadů), prosa-
zovat větší využití obnovitelných zdrojů energie a surovin a zavádění takových technologií a výrobních postupů, 
jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje. Mezi aktivity spolku 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 kompostování 
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„Miss kompost“, vydává osvětové materiály o bioodpadech a kompostování, realizuje osvětovou kampaň kom-
postuj.cz – Vracíme, co si bereme. Od roku 2009 spolek ekodomov provozuje dětský klub Šárynka inspirovaný 
konceptem lesních mateřských škol. Ve školním roce 2014/2015 byl na 3 školách spuštěn zcela nový ekologický 
kroužek Malý průzkumník přírody určený žákům 1. stupně, který umožňuje dětem poznávat přírodu venku v te-
rénu prostřednictvím bádání a terénní práce během celého školního roku.

 • osvětové akce – pro veřejnost bylo realizováno 8 osvětových akcí v rámci významných dnů a veletrhů. Zú-
častnilo se cca 800 lidí.

 •  seminář pro ZŠ na praze 12 o půdě a kompostování.

 •  přes 2000 žáků pražských MŠ a ZŠ se zúčastnilo téměř 100 výukových programů z nabídky ekovýchovné 
sekce ekodomova, finančně podpořených v rámci veřejné zakázky MHMp. Více na: http://www.ekodomov.cz/
ekovychova/?utm_source=zpravodaj201602&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj201602 

 • Malý průzkumník přírody - na třech základních školách byl otevřen ekologický kroužek Malý průzkumník 
přírody, který navštěvovalo celkem 19 dětí.  O zavedení kroužku v dalším pololetí projevily zájem další 3 praž-
ské školy.

 •  na území hl. m. prahy realizoval eKOdOMOV osm osvětových infostanů a vzdělávacích divadel  „Vivat Kom-
postela“ o kompostování pro děti a širokou veřejnost.

 • V rámci podpory domácího kompostování bylo instalováno 9 zateplených dvoukomorových kompostérů 
pro komunitní kompostování v MČ praha 10 a jeden byl prodán sdružení arnika.

 •  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 a lektorský tým eVVO realizovaly 4 turnusy letních příměstských táborů pro 46 dětí.

sdružení tereZa

sdružení TereZa je nevládní nezisková organizace. Již přes 30 let prosazuje environmentální výchovu dětí a 
mladých lidí v České republice. Zaměřuje se na realizaci environmentální ho vzdělávání, výchovy a osvěty a na 
základních a středních školách. podporuje školy a učitele pomocí vzdělávacích programů, seminářů a materiálů, 
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 2014 se programů sdružení 
TereZa zúčastnilo přes 94 000 žáků.

 •  sdružení TereZa organizuje a koordinuje dlouhodobé mezinárodní programy v Čr. Jedná se o následující 
programy:

 • ekoškola – žáci ve spolupráci s učiteli, provozními zaměstnanci školy a místní veřejností proměňují a 
ekologizují svoji školu a zlepšují životní prostředí ve svém okolí. Úspěšné školy získávají mezinárodní titul 
ekoškola symbolizovaný velkou zelenou vlajkou. V praze je zapojeno 31 škol, v roce 2014 titul ekoškola 
nově získaly nebo obhájily 4 školy – ZŠ Kunratice; ZŠ a MŠ Červený vrch, praha 6; ZŠ T. g. Masaryka, praha 
12; ZŠ ratibořická, praha 9 – Horní počernice. Více na: http://www.ekoskola.cz/ 

 • 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 
a následné zlepšení. V praze bylo v roce 2014 zapojeno 15 škol. Více na: http://globe.terezanet.cz/ 

 • les ve škole – program studenty seznamuje s naším nejrozšířenějším ekosystémem. samostatnými ak-
tivitami přímo v lese, pod vedením lektorů organizace a učitelů, rozvíjí jejich vztah a citlivost k přírodě. 
V praze bylo v roce 2014 zapojeno 26 škol. Více na: http://lesveskole.cz/cz.

 •  realizace kampaně jděte ven. – program reaguje na nenápadnou, ale o to hlubší změnu v životě dětí. Tráví 
čím dál více času před obrazovkami a dříve tak rozšířená svobodná hra venku v přírodě se smrskla na pouhé 
minuty. Vědecké studie dávají tuto změnu životního stylu do souvislosti s mnoha problémy dětí (epidemií 
obezity, chatrným zdravím, psychickým stresem i poruchami pozornosti a učení). Ukazuje se, že (dříve) tak 
běžná věc, jako je kontakt s přírodou, má dalekosáhlé přínosy pro rozvoj dětské osobnosti. proto podporu-
jeme rodiče, aby znovu objevili kouzlo her v přírodě a se svými dětmi trávili dostatečný čas venku. Více na: 
www.jdeteven.cz.

http://www.ekodomov.cz/ekovychova/?utm_source=zpravodaj201602&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj201602
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/?utm_source=zpravodaj201602&utm_medium=email&utm_campaign=zpravodaj201602
http://www.ekoskola.cz/
http://globe.terezanet.cz/
http://lesveskole.cz/cz
www.jdeteven.cz
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 • Vzdělávací semináře pro učitele – organizace pořádala v roce 2014 celkem 45 vzdělávacích seminářů pro 
učitele, kterých se zúčastnilo celkem 700 účastníků z celé Čr.

 • tvorba výukových materiálů – organizace vydala 3 výukové nebo metodické materiály k environmentální-
mu vzdělávání, výchově a osvětě.

 • Veřejné akce pro rodiče s dětmi – sdružení TereZa pořádalo celkem 17 akcí pro rodiče s dětmi. Jednalo se 
o následující akce: setkání Jděte ven, ekodny v iKea.

 • realizace projektu 3xr (reduce, reuse, recycle) zaměřeného na propagaci znovuvyužití odpadových mate-
riálů – výstava v design bloku v superstudiu, cca 10 000 účastníků.

klub ekologické výchovy r.s.

Klub ekologické výchovy r.s. (KeV) je celostátní profesní asociace škol a pedagogů s environmetální orientací. 
KeV byl založen před více než dvaceti lety. převážná část aktivit je zaměřena na vzdělávání pedagogů směřující 
k odbornému a metodickému zvyšování při-pravenosti pro realizaci environmetální výchovy (eV) a výchovy 
k udržitelnému rozvoji (VUr). V posledních letech je zvýšená pozornost věnována specializačnímu studiu ko-
ordinátorů a jejich dalšímu vzdělávání. další aktivitou KeV je organizování akcí pro děti a mládež (ekologické 
konference, literární a výtvarná soutěž).

do národní sítě škol KeV je přihlášeno 24 pražských škol, kolektivních členů. 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.

Klíčové aktivity KeV

 • odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro eV/VUr – jedná se o pilotní projekt, jehož 
cílem je příprava a realiza¬ce specializačního studia v kombinované formě s podporou e-learningu pro školní 
koordinátory eV akredi¬tované MŠMT (kurz v roce 2014 ukončilo 6 pedagogů z prahy, další je připravován 
pro období 2015–2016).

 • Další vzdělávání koordinátorů eV – je realizováno prostřednictvím setkávání koordinátorů eVVO s důrazem 
na zvyšování manažerských dovedností (úloha středního managementu škol, sestavování školních progra-
mů 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).

 •  V roce 2014 se uskutečnilo ii. setkání koordinátorů eVVo Hl. m. prahy v galerii 14, ve spolupráci KeV, ZŠ ge-
nerála Janouška z prahy 9 a MČ prahy 14. setkání se zúčastnilo celkem 75 školních koordinátorů eV z MŠ, ZŠ 
a sŠ, zástupci ÚMČ prahy 14, MHMp a nnO. Školní koordinátoři eVVO byli seznámeni s novinkami a tématy 
vyhlašovanými Osn a UnesCO pro rok 2014. Manažerským tématem byly náměty pro publicitu a propagaci 
školy. Účastníci získali pomůcku s návody pro zlepšení komunikace s veřejností a dalšími subjekty v oblasti 
propagace environmentálních aktivit škol.

 • tvorba a poskytování metodických a informačních materiálů – KeV vydává nebo spolupracuje na vydávání 
metodických materiálů pro koordinátory eVVO ve školách např. Školy jako centra vzdělávání pro Ur, aktuální 
otázky ochrany biodiverzity, publicita a propagace školy.

 •  realizace vzdělávacích kurzů (seminářů, přednášek, komplexních exkurzí zaměřených na problematiku Ur, 
workshopů) pro pedagogické pracovníky z pražských škol. akreditováno MŠMT 9 kurzů. Osvědčil se dlouho-
dobější program spojený s realizací programu UnesCO Kulturní a přírodní dědictví Čr, tedy i regionu prahy.

 • ekologické žákovské konference - Xi. ročník středoškolské ekologické konference, iX. ročník Žákovské eko-
logické konference. Konferencí se zúčastnilo 73 žáků a pedagogů ze ZŠ a sŠ, z toho 5 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.

 •  Škola udržitelného rozvoje – v roce 2014 na základě komplexního hodnocení dlouhodobějších proenvi-
ronmentálních aktivit získaly čtyři pražské školy, kolektivní členové KeV, titul Škola udržitelného rozvoje na 
období 2015–2017.

 •  spolupráce na tvorbě dokumentů v kontextu eV a VUr – členové KeV se v roce 2014 podíleli ve spolupráci 
s nÚV na tvorbě a finalizaci standardu pro základní vzdělávání a na tvorbě standardu specializačního studia 
koordinátorů eV.
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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 2014 MZO 
MHMp, Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. prahy a Celoměstských programů pod-
pory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. prahy (agendu zabezpečoval v roce 2014 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 zlepšení 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 podpoře-

ných projektů)

4 277 000 Kč 
(36 pod-

pořených 
projektů)

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. 
m. prahy (oblast eVVO)*

250 000 Kč 
(3 podpořené 

projekty)

308 100 Kč 
(4 podpořené 

projekty)

116 000 Kč 
2 podpořené 
projekty **)

      75 000 Kč 
2 podpořené 

projekty)

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 pod-

pořených 
projektů)

Tab. E5.2: Financování EVVO v hl.m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2014

ap KK 
eVVO

provoz středi-
sek ekologické 
výchovy HMp 
(seV Tolucův 
dvůr a seV Lesů 
hl. m. prahy) 

granty na pod-
poru projektů 
ke zlepšení 
stavu životní-
ho prostředí 
hl. m. prahy 
(oblast eVVO)*

Celoměstské 
programy 
podpory vzdě-
lávání na území 
hl. m. prahy 
(oblast eVVO)*

Celoměstské pro-
gramy podpory 
využití volného 
času dětí a mlá-
deže na území 
hl. m. prahy 
(oblast eVVO)*

další aktivity 
a projekty eVVO 
hrazené z rozpoč-
tu MHMp (nezařa-
zené v ap KK 
eVVO /rozpočet 
OCp MHMp/)

informatika život-
ního prostředí ve 
vztahu k eVVO (pub-
likace ročenka praha 
Žp, rozvoj portálu Žp 
apod. /rozpočet OCp 
MHMp/)

4 034 159 Kč 4 667 000 Kč
8 378 000 Kč**
(56 podpoře-

ných projektů)

110 000 Kč
(2 podpořené 

projekty)

84 900 Kč
(5 podpořených 

projektů)
512 509 Kč 983 646 Kč

* rozčlenění projektů na projekty v oblasti eVVO a ostatní je orientační.

** Včetně výukových a vzdělávacích programů pro školy (dříve zajišťovány prostřednictvím zakázek)

*** 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: OCp MHMp a sML MHMp
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e6 DoBroVolnÉ nástroje

e6.1 MÍstnÍ aGenDa 21

e6.1.1 MÍstnÍ aGenDa 21 V Čr
Místní agenda 21 a místní akce 21 (Ma 21) jsou dobrovolné programy a projekty pro udržitelný rozvoj obcí, 
měst a regionů. Jsou zaměřené k nastartování udržitelného rozvoje, ke zlepšování kvality života a na praktickou 
ochranu životního prostředí. Jsou založeny na spolupráci nejširších zájmových skupin – občanů, veřejné správy, 
ziskových a neziskových organizací. Místní agendy 21 naplňují v lokálním měřítku tzv. agendu 21, která je glo-
bálním programem pro udržitelný rozvoj, přijatým na světovém summitu o životním prostředí a rozvoji v roce 
1992 v riu de Janeiro.

V Čr podporují místní agendu 21 strategický rámec udržitelného rozvoje Čr 2010, státní politika životního 
prostředí 2012–2020, státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2000 s navazujícími akč-
ními plány 2010–2012 s výhledem do roku 2015 nebo strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj Čr pro léta 
2008–2015. 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 „zdo-
la“ 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 2014 bylo v databázi Ma 21 oficiálně zaregistrováno 134 municipalit a ostatních subjektů, z toho 
111 obcí (2 statutární města, 76 obcí, 33 malých obcí), 6 krajů, 7 mikroregionů, které realizují místní agendy 21, 
místní akce 21 a podobné projekty a 10 místních akčních skupin. 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 
28 subjektů a v kategorii Zájemci 61 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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FFinancování zavádění a realizace Ma 21 v roce 2014 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. Liberecký kraj, 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 2014
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). Odpovědným politikem projektu Zdravý kraj byl v roce 
2014 nadále radní hl. m. prahy pro oblast zdravotnictví, sociální politiky a bydlení. V rámci Magistrátu hl. m. prahy 
pracoval koordinátor projektu. Hlavními aktivitami v této oblasti v roce 2014 byly, ustanovení koordinátora místní 
agendy 21, schůzky s jednotlivými koordinátory místní agendy 21 z jednotlivých městských částí, identifikace 
témat budoucí spolupráce s městskými částmi.

V roce 2014 bylo v databázi pro Ma 21 spravované Cenia (http://ma21.cenia.cz) v členění dle metodiky pracovní 
skupiny pro Ma 21 v Čr registrováno celkem 12 městských částí. V kategorii C byla evidována MČ praha – dolní 
počernice, MČ praha-Libuš, MČ praha 7, MČ praha 14, MČ praha 18, MČ praha 20 a MČ praha 21, v kategorii d MČ 
praha-slivenec, MČ praha-Troja, MČ praha 12 a MČ praha 13 a MČ praha 4 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 2014 registrovány žádné městské části hl. m. prahy).

Tab. E6.1.2 Praha a místní Agenda 21 v roce 2014

kategorie Městská část

C

MČ praha 7, http://www.praha7.cz

MČ praha 14, http://www.praha14.cz

MČ praha 18, http://www.praha18.cz

MČ praha 20, http://www.praha20.cz

MČ praha 21, http://www.praha21.cz

MČ praha – dolní počernice, http://www.praha-dolnipocernice.cz

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

d

MČ praha 12, http://www.praha12.cz

MČ praha 13, http://www.praha13.cz

MČ praha–slivenec, http://praha-slivenec.cz

MČ praha–Troja, http://www.mctroja.cz

Zájemci MČ praha 4, http://www.praha4.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.praha7.cz
http://www.praha14.cz
http://www.praha18.cz
http://www.praha20.cz
http://www.praha21.cz
http://www.praha-dolnipocernice.cz
http://www.praha-libus.cz
http://www.praha12.cz
http://www.praha13.cz
http://praha-slivenec.cz
http://www.mctroja.cz
http://www.praha4.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 2014 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 2014: pod patronací MČ praha 7 funguje dobrovolnická mládežnická organizace student-
ské zastupitelstvo prahy 7, která kromě vlastních projektů spolupracuje i na akcích pořádaných MČ praha 7. 

obr. e6.1: Městské části hl. m. prahy evidované v databázi místní agendy 21 za rok 2014

Kategorie C

Kategorie d

Zájemci

http://www.praha7.cz
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Městská část výrazně posílila svojí komunikaci skrze elektronická média, která jsou především doménou mla-
dých. praha 7 pravidelně komunikuje na oficiální Fb stránce a zřídila zvláštní facebookový profil zaměřený na 
mládež.

V únoru 2014 byla zorganizována anketa „Obnova zeleně v ulici U Letenské vodárny“.

V březnu byl schválen plán zlepšování na rok 2014, jehož cílem je přehledně a transparentně formulovat plán 
postupu Zdravého města Městské části praha 7 v roce 2014. 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 dubnu 2014 byla v Letenských sadech u Letenského zámečku pro veřejnost připravena oslava dne Země. 
Městská část praha 7 se touto aktivitou připojila k osvětové ekologické informačně-vzdělávací kampani. akce 
byla pořádána ve spolupráci s Magistrátem hl. města prahy, s MČ praha 7, se studentským zastupitelstvem MČ 
praha 7, se společností pražské služby a. s., s Lesy HMp, se zástupci firem reprezentujících kolektivní systémy 
(asekol s.r.o., elektrowin a.s., ekolamp s.r.o. a ecobat s.r.o.) a s ekocentrem Koniklec. nosným tématem byla pro-
blematika třídění a recyklace odpadů, péče o zeleň, ochrana vod, využívání a úspory energií.

V červnu 2014 se ve stromovce uskutečnil osmý ročník celopražské zábavně-preventivní akce bezpečné prázd-
niny. 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, sdružení Linka 
bezpečí, Český červený kříž praha 7, Zoologická zahrada hl. m. prahy, Zdraví-život, národní centrum bezpečněj-
šího internetu, yMCa praha o.s., armáda Čr, promotým s.r.o., eseT-HeLp, občanské sdružení, Ztracené děti o.s. 
a další odborníci v oblasti prevence a bezpečnosti.

dne 20. 9. 2014 byl pro občany zorganizován bohatý kulturně-zábavní program k příležitosti oslav 130 let exis-
tence MČ praha 7.

V rámci veřejného fóra „10 problémů prahy 7“ byla v září 2014 prezentována témata pro diskusi, která zahrnovala 
životní prostředí; vzdělávání a sport + volný čas; dopravu; sociální soudržnost; bezpečnost + veřejnou správu; 
územní rozvoj; podnikání a studentský stůl. na přelomu října a listopadu 2014 proběhla anketa, v jejímž rámci 
měli místní obyvatelé možnost vybrat nejvýznamnější problémy, které jsou vážnou překážkou zvyšování kvality 
života v MČ praha 7. Tyto problémy by měly být v dalším období přednostně vyřešeny.

Kontakt: František Vosecký, radní pro sport, Ma 21 a podporu podnikání MČ praha 7; voseckyf@praha7.cz

Hana Kotounová, koordinátorka Ma 21 pro MČ praha 7; kotounovah@praha7.cz

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 samospráva 
zavázala k aktivní podpoře aktivit města v mezinárodním „projektu Zdravé město“ a mezinárodním programu 
„místní agenda 21“. na zavedení zmiňované metody kvality samosprávných činností byl 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 agen-
dy 21 – fáze zavádění Ma 21.

Odpovědným politikem projektu Zdravá městská část a Ma 21 byl Zastupitelstvem MČ dne 29. 9. 2009 usta-
noven 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 2014: na počátku roku byl zpracován plán zlepšování pZM – Ma 21 pro rok 2014.

V lednu 2014 zorganizovala MČ praha 14 setkání vedoucích představitelů samosprávy a státní správy se zástupci 
místních neziskových organizací. Cílem bylo informovat nnO o stávající podpoře a spolupráci, kterou jim MČ nabízí.
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V březnu proběhlo velké veřejné projednání výstavby v ulici bryksova. plánovaná výstavba byla představena 
v prezentaci ve všech souvislostech a občané měli možnost diskutovat o plánovaných aktivitách s architekty 
i s odpovědnými zástupci MČ praha 14.

dospělí, děti i mládež měli možnost na veřejných projednáních k celkovému rozvoji MČ praha 14 na tzv. fóru 
Zdravé městské části praha 14 a dětském fóru, stanovit problémy, které je nejvíce trápí. nejzávažnější problémy 
byly v květnu 2014 ověřovány anketou. Ke každému ověřenému problému byl stanoven politický i odborný ga-
rant, který je zodpovědný za jeho řešení. Výsledky byly předány radním a Zastupitelstvu MČ praha 14.

V dubnu 2014 byla na prostranstvích před stanicí metra rajská zahrada pro veřejnost připravena oslava dne 
Země. Městská část praha 14 se touto aktivitou připojila k osvětové ekologické informačně-vzdělávací kampani. 
akce byla pořádána ve spolupráci s Magistrátem hl. města prahy, s MČ praha 14, se ZŠ generála Janouška, s iKea 
Černý Most, s rádiem blaník, se společností pražské služby a. s., s Lesy HMp, se zástupci firem reprezentujících 
kolektivní systémy (asekol s.r.o., elektrowin a.s., ekolamp s.r.o. a ecobat s.r.o.) a s ekocentrem Koniklec. nosným 
tématem byla problematika třídění a recyklace odpadů, péče o zeleň, ochrana vod, využívání a úspory energií.

Kontakt: Mgr. irena Kolmanová, radní MČ praha 14; irena.kolmanova@praha14.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 letech 2012, 2013 i 2014 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 2014 byly pro MČ praha 18 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie C Kritérií místní agen-
dy 21 – fáze stabilizace Ma 21.

Hlavní aktivity v roce 2014: V únoru 2014 proběhl Letňanský masopust s bohatým kulturním a osvětovým pro-
gramem, který byl mimo jiné zaměřen i na propagaci zdravého životního stylu.

na letošní fórum občanů, které se konalo 7. dubna 2014, se dostavilo 95 občanů, zastupitelů a pracovníků Úřadu 
městské části praha 18. U pracovních stolů se otevřeně hovořilo o problémech, které občané naší městské části 
považují za aktuální. Celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech: úřad, občan a služby; problémy očima 
mládeže; ekonomika, výstavba a strategický rozvoj; školství, sport, kultura a volný čas; bezpečnost, životní pro-
středí a doprava; zdravotnictví, sociální oblast a zdravý životní styl. do hledání nejpalčivějších témat se podařilo 
zapojit i letňanskou mládež.

V dubnu 2014 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. akce se zúčastnily společnosti zabývající se systémy zpětného 
odběru elektrozařízení (asekol, elektrowin, ekolamp, eKO-KOM).

V dubnu a říjnu 2014 proběhl v Letňanech den zdraví. V prostorách nového vstupu do Letňan Městská část pra-
ha 18 ve spolupráci s ČČK praha organizovala zdarma měření krevního tlaku a pulzu, cholesterolu, hladiny cukru 
v krvi či množství tuku v těle. Zájemcům byly doporučeny aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k fyzické 
i duševní pohodě.

V květnu 2014 se uskutečnil v letňanském lesoparku běh naděje. Tato veřejnosti poměrně známá humanitárně 
sportovní akce je pořádána po celém světě a jejím hlavním posláním je shromažďování prostředků směřujících 
na výzkum rakoviny a propagace pravidelného pohybu.
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V rámci světového dne bez tabáku, který každoročně připadá na 31. května, zajistila Městská část praha 18 ve 
spolupráci s Českou koalicí proti tabáku, o.s. semináře o škodlivosti kouření, kterých se zúčastnili žáci čtvrtých tříd.

Každoročně se letňanské školy zapojují do kampaně evropský týden mobility, která se snaží ovlivnit mobili-
tu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Letošní kampaň proběhla od 16. do 
22. září s mottem „naše ulice, naše volba“. po celý týden se prolínalo téma mobility ve vyučovacích hodinách. 
V ZŠ Tupolevova se děti zapojily do projektu bezpečná cesta do školy a bezpečná jízda na kole. Žáci z prvního 
stupně uspořádali výtvarnou soutěž na téma doprava kolem nás. Týden mobility v ZŠ Fryčovická měl téma park 
ve městě. Cílem kampaně je upozornit na bezpečnost v ulicích a zamyslet se nad vztahem dopravy a životního 
prostředí v naší městské části.

s nápadem uspořádat seniorské hry přišli v roce 2011 představitelé Městské části praha 18 a hned jej také uvedli 
do praxe. Letošní, již čtvrtý ročník seniorských her se uskutečnil v areálu Ctěnického zámku. nechyběli zde sa-
mozřejmě reprezentanti z Letňan. senioriáda Vinoř 2014 se za účasti šesti družstev a domova Laguna psáry pro 
mentálně postižené děti, coby tradičně přizvaných hostí, konala 19. září.

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.

soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže (Úřad roku půl na půl) organizuje Ministerstvo 
vnitra České republiky ve spolupráci s alternativou 50+, Fórem 50 % a společností gender Consulting již od 
roku 2007. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender 
mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. V letošním roce proběhl již osmý ročník této 
soutěže. Úřad městské části praha 18 se soutěže poprvé zúčastnil v roce 2009 a obsadil tehdy 3. místo. V letech 
2010, 2011 a 2012 zvítězil a po loňském druhém místě letos opět zvítězil. K vítězství určitě přispěl i genderový 
audit realizovaný v prosinci 2013, který sledoval a hodnotil dodržování zásad genderové rovnosti napříč celým 
spektrem procesů, prezentací a aktivit úřadu.

své první ocenění v soutěži vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví Čr získal Úřad městské části praha 18 již 
v roce 2011, kdy mu byl propůjčen titul podnik podporující zdraví za 1. místo v kategorii malé a střední podniky. 
Letos své prvenství v soutěži obhájil.

V listopadu 2014 obhájila MČ praha 18 požadavky stanovené pro management jakosti normou Čsn en isO 
9001:2008.

Kontakt: Michaela řepová, zástupkyně starosty MČ praha 18; michaela.repova@letnany.cz

bc. blanka Zahradníková, koordinátorka Zdravé MČ a Ma 21 a koordinátorka komunitního plánování sociálních 
služeb; zahradnikova@letnany.cz

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 koor-
dinátorkou 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 řídicí 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 16. 9. 2013 schválilo Zastupitelstvo MČ praha 20 „strategický 
plán rozvoje městské části praha 20“. se stanovenými konkrétními opatřeními pracovali odpovědní zástupci 
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obce při následné přípravě rozpočtu MČ na rok 2014. dne 6. 11. 2013 MČ praha 20 vstoupila do asociace národní 
síť zdravých měst.

V listopadu 2014 dosáhla MČ praha 20 výsledků požadovaných pro splnění kategorie C Kritérií místní agendy 
21 – fáze stabilizace Ma 21.

Hlavní aktivity v roce 2014: V únoru 2014 proběhlo jednání pracovní skupiny MČ praha 20, které mělo na progra-
mu výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi.

V březnu 2014 se na Chvalském zámku konal tradiční masopust. Ve stejném měsíci byla veřejnosti představena 
studie nově navrhovaného parku s přírodním hřištěm mezi domy Canaba a ulicí Jizbickou.

V dubnu 2014 byly v areálu ZŠ ratibořická zorganizovány oslavy dne Země. součástí akce byla ekologická olym-
piáda, vysazování stromů a prezentace rukodělných výrobků z přírodních materiálů. na organizaci akce spolupra-
covali Magistrát hl. města prahy, MČ praha 20, pražské služby, a. s., eKO – KOM, a. s. a ekocentrum Koniklec, o. p. s.

do května 2014 mohli občané přihlašovat své snímky do fotografické soutěže „praha a Horní počernice v promě-
nách“. Výsledky této soutěže byly vyhlášeny v roce 2015.

V červnu 2014 se v areálu ZŠ stoliňská konala cyklistická akce „s kolem bezpečně na prázdniny“, která byla sou-
částí národní kampaně „dny bez úrazu“.

V září 2014 se na Chvalském zámku uskutečnilo Veřejné fórum, na němž občané vybrali 8 největších problémů, 
které brání úspěšnému rozvoji MČ praha 20. Tento soubor byl na přelomu září a října zveřejněn na webových 
stránkách zdravehornipocernice.cz , pocernice.cz a v říjnovém Hornopočernickém zpravodaji. Veřejná anketa 
umožnila závažnost definovaných problémů ověřit.

Kontakt: Hana Moravcová, starostka MČ praha 20; Hana_Moravcova@pocernice.cz

bc. Lenka Tomsová, koordinátorka pZM a Ma 21; Lenka_Tomsova@pocernice.cz

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

MČ praha 21 schválila dne 21. 3. 2011 na základě usnesení Zastupitelstva MČ „deklaraci o implementaci místní 
agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v MČ praha 21“ a ustanovila starostu jako odpovědného politika 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 poža-
dovaných 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.

V červenci 2014 byly pro MČ praha 21 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie C Kritérií místní 
agendy 21 – fáze stabilizace Ma 21.

Hlavní aktivity v roce 2014: V březnu 2014 byla v Klánovickém lese otevřena patnáctikilometrová naučná stezka 
„Lesní galerie“ se šedesáti stanovišti. na jejím vzniku se významně podíleli žáci Masarykovy ZŠ.

V dubnu 2014 se uskutečnil již XiV. ročník akce úklid lesa, kterou zorganizovalo občanské sdružení Újezdský sTrOM. 
starosta MČ rndr. pavel roušar na setkání městských částí na Magistrátu hl. m. prahy od národní sítě Zdravých 
měst Čr ocenění za příkladný přístup ke strategickému plánování a řízení pomocí metod místní agendy 21.

V dubnu 2014 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“.
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V září 2014 byly v radě MČ praha 21 projednány výsledky Veřejného fóra a soubor 10 největších problému brz-
dících rozvoj obce.

Kontakt: rndr. pavel roušar, starosta MČ praha 21; pavel.rousar@praha21.cz

ing. Lucie ponicová, referentka grantové podpory a koordinátorka Ma 21; lucie.ponicova@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 2014 byly pro MČ praha – Libuš ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie C Kritérií místní 
agendy 21 – fáze stabilizace Ma 21.

Hlavní aktivity v roce 2014:

dne 25. 2. 2014 vyhlásila rada MČ praha - Libuš dotační programy na podporu veřejně prospěšných aktivit 
v rámci projektu Zdravá Libuš a písnice a místní agenda 21. Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci byla 26. 3. 2014. 
V březnu 2014 se rada MČ praha – Libuš zapojila do ekovýchovné akce „praha plná počítačů aneb pokus o vy-
tvoření rekordu sběru vysloužilých počítačů a notebooků na území prahy“, kterou pořádalo Hlavní město praha 
ve spolupráci s neziskovou organizací aseKOL a agenturou dobrý den.

V dubnu 2014 se uskutečnilo veřejné fórum občanů, na němž bylo vybráno 10 největších problémů, které snižují 
životní úroveň v MČ praha – Libuš. soubor problémů byl zveřejněn na internetových stránkách MČ a ověřen 
ve veřejné anketě, která proběhla v květnu a červnu 2014.  v témže měsíci 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 2014 se konala akce „studentské fórum, aneb 10 problémů Libuše a písnice očima žáků a studentů 
základních a středních škol“. V září 2014 bylo veřejnosti předáno k užívání dětské hřiště v parku K Jezírku, které 
bylo podstatně rozšířeno a doplněno o nové herní prvky. V listopadu 2014 byl ve spolupráci MČ praha – Libuš 
a ekocentrum Koniklec, o. p. s. pro veřejnost zorganizován seminář „Zeleň v městské zástavbě“.

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

bc. petr borský, koordinátor projektu Zdravé město a Ma 21; borsky@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 získala grant z revolvingového fondu MŽp.

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 schvále-
na deklarace o implementaci Místní agendy 21 a principů udržitelného rozvoje 
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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 2014: byl zpracován akční plán Ma 21 pro rok 2014.

V únoru 2014 se občané zúčastnili tradičního dolnopočernického masopustu. V dubnu 2014 se konaly akce ke 
dni Země, na jejichž organizování se podílel Magistrát hl. m. prahy a MČ praha – dolní počernice. Osvětová kam-
paň byla zaměřena na ochranu přírody a zelených ploch a na revitalizaci zásadních zelených ploch v MČ.

V květnu 2014 se konalo v hotelu svornost již 5. Veřejné fórum, které pořádala Zdravá MČ praha – dolní počerni-
ce pro své občany. s nimi měla pojmenovat 10 největších problémů, které brzdí rozvoj dolních počernic. řešily 
se oblasti veřejného života jako doprava, školství, územní plán, životní prostředí a bezpečnost. Velkým přínosem 
fóra byl dětský stůl žáků základní školy, kteří projevili příkladnou aktivitu a znalost problémů. Vybrané problémy 
byly zveřejněny na internetových stránkách obce a v jejím zpravodaji a formou ankety byly ověřeny. V září 2014 
projednalo výsledky ankety Zastupitelstvo MČ praha – dolní počernice, které také přijme opatření k jejich řešení.

V červnu 2014 se konaly Farmářské trhy – společné setkání nnO, spolků, podnikatelů a veřejnosti. V červnu 2014 
proběhla v rámci dne bez úrazů osvětová kampaň na téma „Jak předcházet úrazům“ pořádaná Úřadem MČ 
a Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. prahy.

V září byla v rámci XiX. ročníku zahradní slavnosti „babí léto 2014“ otevřena v místním parku geologická zahrada. 
MČ praha – dolní počernice finančně podpořila v roce 2014 akce, které byly pořádány komunitním způsobem.

Kontakt: Zbyněk richter, starosta MČ praha - dolní počernice; starosta@dpocernice.cz

Markéta brožová, koordinátorka pZM a Ma 21; brozova@dpocernice.cz

kategorie D

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

Městská část praha – slivenec je členem národní sítě Zdravých měst od roku 2008 a oficiálně se připojila v létě 
roku 2008 usnesením č. 226/13/2008. 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 vypra-
cován 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 realizaci obecní louky za budovaným pražským okruhem. MČ praha – slivenec má ustanoveného 
zodpovědného politika projektu. Odpovědným politikem v rámci národní sítě zdravých měst a Ma 21 byla usne-
sením č. 32/2/2014 Zastupitelstva MČ dne 10. 6. 2009 pověřena starostka MČ. Od roku 2010 má ustanovenou 
Komisi ZM a Ma21 a koordinátora projektu pokynem starostky č. 13 a v roce 2011 bylo pokynem starostky č. 19 
ustaveno nové složení komise a jmenován nový koordinátor. Jednotlivé aktivity jsou rozpracovány v akčním 
plánu zlepšování.

Hlavní aktivity v roce 2014: V lednu 2014 zorganizovala MČ s místními podnikateli z oblasti gastronomie tradiční 
slivenecký masopust. Ve stejném měsíci byl zahájen projekt „dejme život knize“. byly stanoveny 4 lokality realizace 
– úřad, kavárna, klub seniorů a klub Švestka. nápad veřejnost zaujal. dnes projekt funguje samoregulačně, knížky 
se obměňují, některé definitivně nalezly nové majitele, čtenáře. Koordinátor zastává funkci supervizora pro dohled 
nad fungováním jednotlivých lokalit projektu včetně lokality na úřadu. Místní kavárna se do projektu zapojila 
poskytnutím svých prostor a ve vlastní režii dozoruje pořádek kolem vystavených knížek, případně odstraňuje ne-
vyhovující nebo zcela zničené knížky. Klub Švestka a Klub seniorů rovněž vyhradili prostory pro realizaci projektu. 
scházející se návštěvníci těchto klubů velmi pozitivně hodnotí projekt a aktivně se angažují v jeho realizaci.

V dubnu 2014 se uskutečnil Velikonoční jarmark, který se nesl v duchu podtitulu akce Zapomenutá řemesla. 
Obec zajistila pr celé akce, zorganizovala ukázky řemesel, která se váží k svátkům jara, ale pomalu se již vytrácí 
z povědomí doby. O to víc byla tato řemesla atraktivní podívanou pro návštěvníky jarmarku. Ti mohli vyzkoušet 
lidové techniky jako pletení pomlázek, malování kraslic a ti nejmenší měli připravenou cukrářskou dílnu.
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V květnu 2014 proběhla akce „slivenecký hafík“ – přehlídka psích mazlíčků a jejich dovedností. Tentokrát se sou-
těžilo v kategoriích: velký pes, malý pes a pes s dětským doprovodem. na vítěze jednotlivých kategorií čekaly 
poháry a zvláštní cena pro nejmladšího a nejstaršího psa. pro každého účastníka byl připraven odznak soutěže 
a psí pamlsek. Městská část ustanovila a koordinovala práci realizačního týmu, zajistila inscenaci soutěže a úklid.

V listopadu 2014 se uskutečnilo komunitní plánování „další rozvoj slivence – co nám zde schází?“. Komunitní plá-
nování s občany bylo připraveno v souvislosti s novým volebním obdobím a zapojením občanů do spolurozho-
dování samosprávy. Občané diskutovali se zástupci obce na téma dopravní obslužnosti, občanské vybavenosti 
a investiční výstavby.

Kontakt: Mgr. Lenka Kudláková, zástupkyně starostky MČ praha – slivenec; kudlakova@praha-slivenec.cz

Jiří Urválek, koordinátor nsZM a Ma 21; urvalek@praha-slivenec.cz

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.

Hlavní aktivity v roce 2014: V lednu 2014 proběhla vernisáž Vii. ročníku výstavy Trojské plány – pravidelné pokra-
čování výstavy plánů, záměrů a vizí v prostoru trojské kotliny Obyvatelé Troje mohli vyjádřit své názory a připo-
mínky k projektům realizace rozmanitých staveb v prostoru Troje. na výstavě byl představen např. záměr park 
vodních sportů Troja a úprava okolí, vizualizace čistírny odpadních vod, nebo podoba administrativně technická 
budova zdravotnicky záchranné služby. součástí výstavy byly i záměry MČ praha-Troja na spásání svahu pomocí 
stáda ovcí a koz nebo regenerace zahrady v Troji a či Úpravy staré školy.

V dubnu a květnu 2014 se konaly 4 komentované procházky se starostou MČ. Jejich smyslem byla společná re-
vize stavu trojských lokalit, které jsou z hlediska využívání nestabilizované, často neudržované, či trpí problémy, 
které byly na místě diskutovány.

V červnu 2014 měli občané možnost diskutovat na pravidelném setkání se starostou MČ o budoucnosti Troje. 
Letošní setkání bylo zaměřeno hladně na dopravu a na omezení spojená s výstavbou městského okruhu.

V září 2014 se uskutečnilo setkání starosty a zastupitelů MČ s občany. byly na něm představeny a diskutovány 
rozvojové záměry do dalších let. prezentován byl projekt „stromy za blanku“ – obyvatelé MČ měli možnost získat 
zdarma strom. Zároveň byl připomínkován záměr umístění velkého množství stromů na veřejném prostranství.

Ve spolupráci TJ sokol Troja, MČ praha-Troja, vlastníků pozemků a místních obyvatel byla obnovena „sokolská 
cesta“ -  historická cesta pro chodce.

Kontakt: ing. arch. Tomáš drdácký, starosta; drdacky@mctroja.cz

ing. irena Marková, tajemnice ÚMČ, koordinátorka nsZM a Ma 21; markova@mctroja.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 de-
klaraci 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 listopadu 2014 byly pro MČ praha 12 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie d Kritérií místní 
agendy 21 – fáze zavádění Ma 21.
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Hlavní aktivity v roce 2014: V březnu 2014 se v Modřanech konal masopustní trh. Ve stejném měsíci bylo zahá-
jeno zpracovávání analýzy stavu dětských hřišť na území MČ praha 12 pro vytvoření koncepce jejich dalšího 
rozvoje.

V dubnu 2014 uspořádala MČ praha 12 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. prahy, ekocentrem Koniklec, o. p. s. 
a FspM, a. s. oslavy dne Země ve volnočasovém areálu Freestyle park Modřany. Motivem byl „Mezinárodní rok 
rodinných farem“, vyhlášený Osn. byly připraveny ekologické soutěže pro děti i rodiče, krátké přednášky k dané 
tematice, divadlo eKOdOMOV aj. akci doplnily informační a prodejní stánky. Jako každý rok byly osloveny místní 
školy s nabídkou zapojit se do programu oslav dne Země.

V květnu 2014 proběhl další ročník sportovně-společenského projektu pro celé rodiny „pojďte se hýbat do Mod-
řan. na organizaci spolupracovala Česká obec sokolská, župa pražská – scheinerova, pražské sdružení sportu pro 
všechny, městská část praha 12, spartak Modřany – oddíl národní házené, Český klub nordic walking, vyznavači 
hledání skrytých pokladů v přírodě, severské chůze, táboření a další významní partneři.

V senátu parlamentu Čr byl Základní škole T. g. Masaryka v praze 12 podruhé udělen mezinárodní titul eCO – sCHOOLs.

Kontakt: Milan Maruštík, starosta MČ praha 12; marustik.milan @praha12.cz

ing. Jiří Hladovec, koordinátor Ma 21; hladovec.jiri@praha12.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 listopadu 2014 byly pro MČ praha 13 ověřeny výsledky požadované pro splnění kategorie d Kritérií místní 
agendy 21 – fáze zavádění Ma 21.

Hlavní aktivity v roce 2014: V dubnu 2014 zorganizovala MČ praha 13 představení a veřejné projednání projektu 
MČ prahy 13 „revitalizace prostranství seydlerovy ulice u polikliniky Lípa, revitalizace prostranství u ulice Jeremi-
ášova – K sopce, úprava prostranství u hasičského cvičiště Třebonice“.

V polovině dubna se na ÚMČ uskutečnilo setkání s občany k projektu „Zeleň do měst a jejich okolí“.

V květnu 2014 proběhlo veřejné projednání záměru „revitalizace vnitrobloku petržílkova“.

Od dubna do listopadu si na slunečním náměstí mohli obyvatelé prahy 13 nakoupit domácí potraviny a výrobky. 
Uskutečnilo se zde 5 pravidelných farmářských trhů. Jednotlivé trhy se konaly každé pondělí od 8 do 18 hodin. 
Celkový vzhled i rozmístění stánků bylo koncipováno tak, aby přirozeně navazovalo na tradici staropražských 
jarmarků.

V průběhu roku byl analyzován a rozpracováván soubor 10 prioritních problémů vybraných občany MČ praha 12 
tak, aby mohlo být postupně navrhováno jejich efektivní řešení.

Kontakt: Mgr. Štěpán Hošna, zastupitel MČ praha 13; stepan.hosna@email.cz

Mgr. david Michut, koordinátor Ma 21; michutd@p13.mepnet.cz

mailto:marustik.milan%20%40praha12.cz?subject=
mailto:hladovec.jiri%40praha12.cz?subject=
mailto:stepan.hosna%40email.cz?subject=
mailto:michutd%40p13.mepnet.cz?subject=
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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. 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. spolupráce hl. m. prahy byla v roce 2014 zajišťována Odborem životního prostředí MHMp v součinnosti 
s Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství MHMp. 

MeZinároDnÍ sroVnánÍ, pŘÍklaDy DoBrÉ praxe, oCeněnÍ 
V letech 2006 a 2007 se praha zúčastnila mezinárodního projektu „Urban ecosystem europe“ s účastí 25 (v roce 
2006), resp. 32 (v roce 2007) velkých evropských měst. Výstupem byly publikace porovnávající životní prostředí 
a politiku životního prostředí prostřednictvím sady indikátorů. další navazující etapa srovnávacího projektu pro-
běhla v roce 2010 a 2011 v rámci iniciativy inFOrMed CiTies, resp. projektu priMUs – policies and research for an 
integrated Management of sustainability. projekt podpořený evropskou komisí v 7. rámcovém programu (7th Fp) 
koordinovala mezinárodní asociace samospráv iCLei. praha na projektu spolupracovala formou aktualizace hod-
not sledovaných indikátorů. V oblasti informatiky o životním prostředí si praha vytváří podmínky pro mezinárodní 
spolupráci již řadu let. V roce 1992 byla vydána první ročenka i v anglické verzi. V následujících letech byly nava-
zovány kontakty, byla zahájena systematická distribuce výstupů ze systému iOŽip zahraničním partnerům města 
a systém byl prezentován na mezinárodní scéně. dostalo se mu významného uznání a byl publikován mezi „vzo-
rovými příklady“ (good/best practices) při různých příležitostech (publikace enWap a Cape vydané v rámci aktivit 
evropské komise, dg information society, databáze HabiTaT best practices Hub aj.). server enVis získal v červnu 
2003 třetí 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 
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). 

http://www.eurocities.org
http://www.sustenergy.org
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projekty 
Jedním z prvních mezinárodních projektů v oblasti životního prostředí a práce s informacemi, do něhož se praha 
zapojila (v roce 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 prezen-
taci podle stanovené metodiky. V dalších letech (2000–2002) se praha účastnila projektů eU v oblasti informatiky 
o životním prostředí – inTeraCT (interactive services and Management support for environment impact asse-
ssment and permitting procedures) a HeaVen (Healthier environment through abatement of Vehicle emission 
and noise). V posledních několika letech se praha zapojila spoluprací s jinými městy eU i do příprav dalších 
projektů v tématických oblastech informatika, životní prostředí, územní plánování, doprava aj. (např. air For eu-
rope, CiTeair, inTeLCiTy, inspire, sUre, bOOCLa). projekty byly představeny podrobněji v minulých ročenkách. 
novějšími projekty probíhajícími v roce 2013 byly např. pasOdObLe a air iMpLeMenTaTiOn piLOT a v roce 2014 
TranspHOrM a UHi – Urban HeaT isLand (více viz část e7.2). 

e7.2 VyBranÉ projekty

i. transpHorM 

transport related air pollution and Health impacts – integrated Methodologies for assessing particulate 
Matter (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 vytvoření 
integrované metodiky na vyhodnocení nepříznivých účinků prašného aerosolu vznikajícího z dopravy ve měs-
tech na lidské zdraví a vyhodnocení účinnosti vhodných nápravních opatření na zlepšení kvality ovzduší. 

Hlavním koordinátorem projektu je University of Hertfordshire (Velká británie). partnery projektu jsou význačná 
univerzitní a výzkumná pracoviště v evropě, jako TnO (nizozemí), niLU norsko, Finský meteorologický ústa, aris-
totelova Univerzita v soluni, ČHMÚ praha a další. 

přínosy pro prahu:

projekt TranspHOrM umožnilo předávání poznatků a zkušeností mezi vědeckou a odbornou komunitou a vy-
tvoření kvalitnějšího modelu pro posouzení kvality ovzduší v praze. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem pro 
kvalitu ovzduší niLU norsko a ČHMÚ praha byly vypracovány metodiky na stanovení příspěvků prašného aero-
solu pM z automobilové dopravy ke zhoršené kvalitě ovzduší v praze. Koncentrace pM překračují limitní hodnoty 
na většině území prahy. 

projekt byl zaměřen na identifikování jednotlivých zdrojů znečištění pM z dopravy a na návrh opatření na jejich 
redukci. součástí projektu bylo vyhodnocení účinnosti opatření na snižování koncentrací škodlivých prašných 
aerosolů na zdraví obyvatel v zasažených oblastech. 

Účast na projektu TranspHOrM umožnila vyhodnotit potenciální urbanistická řešení snižování emisí z automo-
bilové dopravy a posouzení dalších investičních záměrů, zejména vyhodnocení dopadů na kvalitu ovzduší po 
vytvoření nízkoemisní zóny v praze. 

Výsledky modelování a vyhodnocení dopadů zavedení nízkoemisní zóny v praze byly prezentovány na mezi-
národní konferenci air Quality 2014 – application and science v garmisch-partenkirchenu, 2014 pod názvem 
„Transport realed emission assessment for Prague, N. Benešová, M. Kazmuková, H.Kazmarová, B. Kotlík“.

Výsledky posouzení vlivu emisí z dopravy v souvislosti se zavedením nízkoemisní zóny na zdraví obyvatel prahy 
byly publikovány v článku: „Assessment of low emission zone in Prague: emissions, air quality and health“, nina be-
nešová, Mária Kazmuková, brian Miller, Helena Kazmarová, bohumil Kotlík. Journal: Transportation research part 
d: Transport and environment, 2016

doba trvání projektu: leden 2010 – červen 2014

další informace o projektu www.transphorm.eu

http://www.ceroi.net
http://ceroi. net
http://ceroi. net
http://www.transphorm.eu
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ii. 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 byl financován z evropského fondu regionálního rozvoje pod operačním programem nadnárodní spolu-
práce střední evropa - životní prostředí.

Vedoucím projektovým partnerem projektu byl eUris sídlící v padově (iT). projekt vytvořil platformu pro užší 
vzájemnou spolupráci zúčastněných odborných partnerů s příslušnými orgány místních samospráv vybraných 
velkých středoevropských aglomerací, jako 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 vzá-
jemnou výměnu zkušeností, týkajících se prevence nežádoucích účinků fenoménu UHi.

Cíl projektu: strategie pro monitorování a zmírnění následků fenoménu UHi

projekt UHi byl zaměřen na výzkum, monitorování a modelování tepelného ostrova měst. Cílem je upozornit veřej-
nost ve střední evropě na zvyšující se přírodní a antropogenní rizika spjatá s tímto fenoménem. Výsledkem projek-
tu je 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 poznatky o fenoménu 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 (ipr) 

 • návrh systému pro prevenci škodlivých účinků vysokých teplot a varování pro ciltlivé 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. 

ipr se v rámci spolupráce s dalšími účastnickými městy podílel na návrhu na vyhodnocení urbanistických řešení 
na zmírnění dopadů extrémních teplot a znečištění ovzduší.

Výsledky projektu byly předneseny na závěrečné mezinárodní konferenci projektu UHi v praze v červnu 2014 a na 
konferenci iC2UHi 2014 – Third internationl Conference on Countering Urban Heat island v benátkách pod názvem: 
Fine resolution modelling of meteorological and air quality conditions in prague, Maria Kazmukova et al. 2014.
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na mezinárodní konferenci air Quality 2016, science and application v Milane (iT), 2016 byla prezentována 
přednáška o vlivu klimatické změny na kvalitu ovzduší a tepelný ostrov v praze pod názvem: „sTreeT LeVeL 
MOdeLLing OF CLiMaTe adapTaTiOn MeasUres and THeir COnseQUenCes On sUbJeCTiVe biOLOgiCaL 
indiCes and Urban air QUaLiTy“, kterou společně připravili J. ressler, p. Juruš, K. eben (ČVÚT), n. benešová, 
O. Vlček (ČHMÚ), M. belda (aV Čr) a M. Kazmuková (ipr praha) jako partneři v projektu Urbanadapt. Tato před-
náška je zaměřena na vyhodnocení účinků implementace adaptačních strategií v uliční síti prahy.

doba trvání projektu: květen 2011 – červen 2014. 

Více informací: www.eu-uhi.eu. 

Obr.: E7.1: Titulní strana projektového webu

Zdroj: http://www.eu-uhi.eu 

http://www.eu-uhi.eu
http://www.eu-uhi.eu 


Praha – Životní prostředí 2014

E8inFOrMaČní sysTéMy

305

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 (pozn.: uvedeny názvy odborů v roce 2014) Odbor informatiky MHMp, Odbor 
městské zeleně a odpadového hospodářství a Odbor životního prostředí MHMp (od 4/2015 pak společně jako 
Odbor ochrany prostředí MHMp) a institut plánování a rozvoje hl. m. prahy.

informační systém o životním prostředí v praze (iOŽip) je řešen na základě schématu zahrnujícího aktivity na za-
jištění a zpracování vstupních dat a tvorbu a poskytování výstupů. Hlavními informačními výstupy vytvářenými 
a provozovanými v rámci systému iOŽip byly v roce 2014 tato elektronická zpráva o Žp v praze a sada různých 
webových aplikací (enVis, preMis, atlas Žp aj.). 

nová koncepce ioŽip (2009) a její realizace v roce 2014

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 2014 probíhal dílčí rozvoj existujících částí informačního systému v souladu s přijatou koncepcí.
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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 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 respek-
továním 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 verze (od verze 2010 do 2013 v dvojjazyčné podobě v rozsahu cca 60 stran, od verze 
2014 odděleně v české a angl. mutaci v rozsahu cca 20 stran) a přílohou tištěné ročenky bylo (do vydání 2013) 
Cd s celou sadou informačních výstupů (detailní CZ, stručná CZ + en, leták CZ + en) a také tištěný propagační 
leták („miniročenka“), distribuovaný také v elektronické podobě. pro další vydání od r. 2015 se předpokládá 
navazující zpracování shrnující zprávy o vývoji za období několika předchozích roků, a to v elektronické i tiš-
těné podobě.

Pozn.: Podrobná verze za rok 2014 byla připravena pod názvem Elektronická zpráva o stavu ŽP v Praze v roce 2014. 

 • 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. 
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 • 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 
vytvořeny tematické informační výstupy na internetu.

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 život-
ním prostředí v praze (faktografie z ročenek, informace z odborů MHMp, mapy, databáze, monitoring ovzduší, 
aktuality, odkazy aj.). V roce 2009 a 2010 byla v rámci stránek enVis připravena řada tematických dílčích stránek, 
např. po praze podél potoků, pražské studánky, pražská příroda známá, neznámá aj., věnovaných pražské přírodě 
a jejímu rekreačnímu využití. Od září 2014 je server enVis nahrazen nově připraveným portálem Žp hl. m. prahy 
(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 
přírodě, 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, od roku 2010 probíhala postupná příprava nového atlasu Žp (Mapového portálu Žp) coby 
nástupce atlasu původního. atlas Žp v nové technologii byl publikován v červenci 2013 a následně probíhá 
jeho postupné obsahové rozšiřování. 

 • systém iOŽip je pojímán jako širší soubor aktivit navazující na další projekty v oblasti informatiky o životním 
prostředí. V rámci specifického projektu vznikly webové stránky preMis – pražský ekologický monitoro-
vací 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, výstra-
hy), převážně ve vazbě na systémy ČHMÚ. V rámci přípravy a následného zprovoznění nového portálu Žp 
byla v roce 2014 zahájena postupná integrace vybraných částí systému preMis do nového systému formou 
dílčích modulů zařazených v jednotlivých rubrikách (Ovzduší, Voda). následně se předpokládá ukončení pro-
vozu 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 využitím mo-
delových výpočtů (aTeM), aktualizace a správa údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (reZZO), zpracování výpo-
čtové Hlukové mapy apod. Mezi těmito projekty jsou datové i technologické vazby, výstupy jsou pak prezento-
vány v ročence i v atlasu životního prostředí. 

 • další faktografické informace přinášely 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 rea-
lizován v roce 2008 odborem informatiky MHMp s využitím dotace ze strukturálních fondů eU v rámci pro-
gramu Jpd2 (Jednotný programový dokument pro Cíl 2). projekt se zabýval informacemi o čtyřech složkách 
prostředí: Ovzduší, Hluk, Krajina a Zeleň, a to v dosud chybějícím územním detailu. informace jsou zpracová-
ny s ohledem na podmínky programu Jpd2 pouze pro třetinu území hl. m. prahy (24 MČ, převážně severo-
východní část). byly využity nástroje modelování (ovzduší, hluk), průzkumy v terénu i data z evidencí MHMp. 
návazně probíhala do roku 2013 (data za rok 2012) každoroční periodická aktualizace systému. návazná 
aktualizace, resp. rozvoj systému enVis4 nebyly z rozpočtových důvodů zajištěny.

http://envis.praha-mesto.cz
http://envis.praha-mesto.cz
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://www.premis.cz/atlaszp
http://www.premis.cz
http://envis4.praha.eu
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server pražská příroda – komplexní informace o praž-
ské přírodě  http://www.praha-priroda.cz/

portál Žp hl. m. prahy – komplexní informační servis o ži-
votním prostředí v hl. m. praze, http://portalzp.praha.eu

portál Žp hl. m. prahy – sekce Ovzduší, aplikace aktuální 
informace o kvalitě ovzduší v praze, http://portalzp.praha.eu

atlas Žp – atlas Životního prostředí v praze,  
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi 
ukázka mapy nakládání s KO v praze

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

http://www.praha-priroda.cz/
http://portalzp.praha.eu
http://portalzp.praha.eu
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
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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 2014 a v letech předchozích realizoval a spravoval institut plánování a rozvoje hl. m. prahy 
(http://www.iprpraha.cz). isU je průběžně vytvářený systém dat, aplikací a služeb určených pro správu, sdílení 
a publikování dat a informací popisujících jednotlivé složky území hl. m. prahy. isU se tedy zabývá i problemati-
kou 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 ipr praha 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 
zároveň jako podklad pro rozhodování v území, investiční přípravu a další aktivity. 

 • systémy pro správu a zpracování dat a informací – aplikace a systémy zajišťující vytváření a aktualizaci dat 
a provoz datového úložiště jsou vytvářeny s využitím robustních systémů pro práci s geografickými daty 
a databázových systémů. pro správu a zpracování geodat jsou využívány pokročilé technologie gis a Cad 
a vyspělé databázové systémy pro správu geodat. 

 • aplikace pro sdílení a prezentaci dat a informací – prezentace dat a informací a jejich sdílení pro potřeby 
veřejnosti, veřejné správy a partnerských subjektů je základní úlohou isU. Obecně jsou poskytovány dva dru-
hy 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. 

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/

