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E1 VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tab. E1.1 Státní legislativa – zákony (setříděno tematicky, stav k 31. 12. 2016)
Číslo
500/2004 Sb.
183/2006 Sb.
131/2000 Sb.
17/1992 Sb.
18/1997 Sb.
123/1998 Sb.
106/1999 Sb.

201/2012 Sb.
254/2001 Sb.
274/2001 Sb.
114/1992 Sb.
246/1992 Sb.
166/1999 Sb.
449/2001 Sb.
99/2004 Sb.
100/2004 Sb.
326/2004 Sb.
115/2000 Sb.
44/1988 Sb.
62/1988 Sb.
61/1988 Sb.
334/1992 Sb.
289/1995 Sb.
149/2003 Sb.
226/2013 Sb.
258/2000 Sb.
185/2001 Sb.
350/2011 Sb.

100/2001 Sb.

76/2002 Sb.

Obecné právní předpisy
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Složkové právní předpisy
Ochrana ovzduší
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Ochrana vod
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
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
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Ochrana rostlinstva a živočišstva
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
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
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Ochrana horninového prostředí
o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
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
o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Hluk
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Odpady
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nakládání s chemickými látkami
zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Posuzování vlivů na životní prostředí
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
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. 2016)
Číslo

Název

12/1964 Sb. NVP

vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“

5/1968 Sb. NVP

o prohlášení chráněných 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 Uhří
něvsi 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

5/1988 Sb. NVP

kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hl. m. Praze

6/2001 Sb. HMP

o ochraně veřejné zeleně

2/2005 Sb. HMP

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

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

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

3/2016 Sb. HMP

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově
veřejné zeleně na území hlavního města Prahy

6/2016 Sb. HMP

kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy
Zdroj: OCP MHMP
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E2 STRATEGIE A KONCEPCE
E2.1 PŘEHLED KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ OBLASTI
V průběhu roku 2016 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 2016. 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 2016
•• Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na období 2016–
2025 (KK EVVO) a navazující Akční plán Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
hl. m. Prahy na období 2016–2017
•• Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl. m. Prahy)
•• Program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (pozn.: dokument připravován v gesci MŽP)
Dokumenty v roce 2016 ve stavu přípravy
•• Plán odpadového hospodářství (POH) hl. m. Prahy (jako původce odpadů – obce)
•• Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Dříve přijaté platné dokumenty
•• Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze
•• Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze
•• Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008
•• Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (jako původce odpadů – obce) 2012
•• Územni energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK) pro období 2013–2033
•• Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP), pozn.: od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP
•• Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP), pozn.: od roku 2005 jsou postupně realizovány jednotlivé
projekty Detailní fáze
•• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací – aktualizace 2011, aktualizace 2007
•• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
•• Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy
•• Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020
•• Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. Prahy
•• Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy
Dokumenty v oblasti strategického a územního plánování (platné, stav k 12/2016)
•• Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace 2016
Dokument schválený Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 24. 11. 2016 (viz usnesení ZHMP č. 21/7 ze dne 24. 11. 2016).
Více informací na webových stránkách IPR Praha (www.iprpraha.cz), část Strategické plánování.
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•• 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 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy v podobě Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy (tento dokument byl
k datu 31. 12. 2016 ve stavu přípravy, více na webových stránkách IPR Praha www.iprpraha.cz, část Územní plánování).
•• Územně analytické podklady, 2014 (UAP hl. m. Prahy, 2014)
(verze schválená usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 05/16 dne 26. 3. 2015)
Pozn.: V roce 2016 proběhlo zpracování další aktualizace Územně analytických podkladů hl. m. Prahy 2016, která byla
návazně projednána orgány města (aktualizace 2016 byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 15. 6. 2017,
více na webových stránkách IPR Praha www.iprpraha.cz, část Územní plánování).
•• Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR hl. m. Prahy), Aktualizace č.1
Dne 11. 9. 2014 byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 41/1 schválena Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje hl. m. Prahy vydaná formou opatření obecné povahy č. 43/2014 s účinnosti od 1. 10. 2014.
(Pozn.: ZUR hl. m. Prahy byly vydané opatřením obecné povahy č. 8/2009 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/59 ze dne 17. 12. 2009; Zpráva o uplatňování ZUR hl. m. Prahy byla schválena usnesením Zastupitelstva
hl. m. Prahy č. 10/77 dne 4. 11. 2011).

E2.2 OBOROVÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ
OBLASTI
E2.2.1 DOKUMENTY PROJEDNANÉ A PŘIJATÉ ORGÁNY MĚSTA V ROCE 2016
A DOKUMENTY ROZPRACOVANÉ
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období 2016–
2025 (KK EVVO)
Stav (k 31. 12. 2016): Dokument schválený Radou HMP 26. 1. 2016, viz usnesení Rady HMP č. 125 ze dne 26. 1. 2016.
Rámec zpracování: Povinnost kraje zpracovat, koordinovat a aktualizovat KK EVVO vycházející ze Státního progra
mu je zakotvena v ustanovení § 13 odst. 5 písm. a) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostře
dí. Příprava koncepce probíhá také v návaznosti na celostátní koncepční dokumenty v oblasti EVVO. Koncepce by se
měla po schválení orgány města stát základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2025.
Zadavatel: Krajská koncepce EVVO byla zpracovávána pro potřeby hlavního města Prahy. Vlastní zpracování uvede
ného návrhu Krajské koncepce zajistila Příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy ve spolupráci s Řídicím výborem
ke zpracování Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy na období
2016–2025.
Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Popis, průběh zpracování: Krajská koncepce EVVO je strategickým dokumentem, jehož cílem je naplňovat Usne
sení vlády ČR a Rady HMP v oblasti EVVO, aktualizovat definování obsahu a zabezpečení komplexního a funkčního
systému EVVO v hl. m. Praze tak, aby mohly být naplněny povinnosti kraje v přenesené i samostatné působnosti,
dané právními předpisy pro oblast EVVO.
Zadávací řízení na zpracovatele koncepce proběhlo na začátku roku 2015. Ke zpracování návrhu Krajské koncep
ce EVVO, do doby ukončení zpracování návrhu, byl ustanoven Řídicí výbor. Byl ustanoven jako poradní, kontrolní
a schvalovací složka ke tvorbě zpracování návrhu uvedené koncepce (složení výboru, zápisy z jednání). Realizace
zakázky byla zahájena v únoru 2015, výstup zakázky – návrh nové koncepce – byl předán odboru ochrany prostředí
MHMP v polovině prosince. Následně byl návrh koncepce předán odborem ochrany prostředí MHMP k projednání
Radou HMP.
Dokument k dispozici: Schválený dokument je v elektronické verzi na webových stránkách HMP k EVVO v Praze
(portalzp.praha.eu/evvo, část Aktivity města), dále je k dispozici v tištěné podobě (plná verze, popř. Brožura Praha
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).
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Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení udržitelné energetiky, krajský koordi
nátor EVVO v Praze, stránky HMP k EVVO v Praze (portalzp.praha.eu/evvo, část Aktivity města).
Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2016–2017
Stav (k 31. 12. 2016): Dokument schválený Radou HMP 3. května 2016, viz usnesení Rady HMP č. 1067 ze dne
3. května 2016.
Rámec zpracování: Akční plán navazuje na Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na
území hl. m. Prahy na roky 2016–2025 (KK EVVO).
Zadavatel: Hl. m. Praha prostřednictvím příspěvkové organizace Lesy hl. m. Prahy. Dokument byl zpracován pro
potřeby hl. m. Prahy. Ke zpracování Krajské koncepce EVVO a návazného Akčního plánu byl ustanoven Řídicí výbor
jako poradní, kontrolní a schvalovací orgán.
Zpracovatel: PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.
Popis, průběh zpracování: Dokument určuje prioritní činnosti a úkoly v oblasti EVVO na období 2016–2017, které
budou realizovány ve spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají. Dokument byl zpraco
ván v průběhu roku 2015.
Dokument k dispozici: Schválený dokument je v elektronické verzi na webových stránkách HMP k EVVO v Praze
(http://portalzp.praha.eu/evvo, část Aktivity města).
Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení udržitelné energetiky, krajský koordi
nátor EVVO v Praze, stránky HMP k EVVO v Praze (portalzp.praha.eu/evvo, část Aktivity města).
Krajský Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy na období 2016-2025 (POH HMP)
Stav (k 31. 12. 2016): Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy pro období 2016–2025 byl schválen usne
sením Rady hl. m. Prahy č. 690 ze dne 29. března 2016 a návazně Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo na svém
zasedání dne 31. března 2016 usnesením č. 15/2 obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vyhlašuje jeho závazná část s účinností od 15. dubna 2016.
Rámec zpracování: Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH HMP) vychází ze závazné části Plánu
odpadového hospodářství České republiky, a musí obsahovat náležitosti dané zákonem o odpadech. Nový krajský
plán navazuje na Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy z roku 2005.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: POH pro hl. m. Prahu zpracovávala na základě výběrového řízení společnost ISES, s. r. o.
Popis, průběh zpracování: Plán představuje dlouhodobou strategii určující základní směr v nakládání s hlavními
skupinami odpadů v zájmu splnění strategických cílů, kterými jsou předcházení vzniku odpadů a snižování měrné
produkce odpadů; minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí; udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se evropské „recyklační společnosti“; maximální využívání od
padů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství. Je plně v souladu s Plánem odpadového
hospodářství České republiky a zavazuje se k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady.
Krajský POH vychází z POH ČR a je členěn na 3 části: analytickou, závaznou a směrnou. Analytická část obsahuje vy
hodnocení stavu odpadového hospodářství kraje. Závazná část obsahuje cíle a opatření pro předcházení vzniku od
padů a stanoví cíle, zásady a opatření k jejich dosažení včetně preferovaných způsobů nakládání a soustavu indikátorů
k hodnocení plnění cílů krajského POH. Směrná část obsahuje výčet nástrojů pro splnění cílů krajského POH; kritéria
hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl krajský POH zpracován; kritéria pro typy, umístění a kapacity zaří
zení pro nakládání s odpady podporovaná z veřejných zdrojů; záměry na potřebná zařízení pro nakládání s odpady.
Závazná část POH hl. m. Prahy je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí, pro
rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, kraje a obcí v oblasti odpadového hospodářství
a podkladem pro zpracovávání územně plánovací dokumentace kraje.
Součástí koncepčního dokumentu je také vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí (tzv. proces SEA – Strategic Environmental Assesment) a veřejné i legislativní projednání
návrhu dokumentu se zapracováním připomínek do konečné podoby Plánu předaného ke schválení vedením kraje.
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POH HMP musí být v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství České republiky, který byl vyhlá
šen vládou, jakožto nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období
2015–2024. Pro zpracování návrhu koncepce zřídil zhotovitel Řídící tým, jehož členové byli zejména zástupci objed
natele a odborníci na danou problematiku.
Zapracování stanovisek orgánů ochrany přírody k POH HMP proběhlo dle § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování oznámení koncepce POH HMP podle přílohy
č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení koncepce POH HMP bude mít veškeré náležitosti dle
přílohy č. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a bude splňovat požadavky příslušného orgánu posuzo
vání vlivů na životní prostředí).
Zapracování požadavků ze závěru zjišťovacího řízení proběhlo podle zákona o posuzování vlivů na životní prostře
dí do návrhu koncepce POH HMP. Zpracování vyhodnocení koncepce POH HMP podle § 10e a přílohy č. 9 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí. Prezentace koncepce POH HMP a vyhodnocení koncepce POH HMP na
veřejném projednání koncepce dle § 10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dle § 44 zákona č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zá
konů, obec zpracuje návrh plánu odpadového hospodářství obce do 12 měsíců od vyhlášení závazné části plánu od
padového hospodářství kraje (den vyhlášení 31. březen 2016 – Vyhláška č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy) nebo její změny.
Dokument k dispozici: V elektronické podobě ke stažení na webových stránkách hl. m. Prahy (Portál životního pro
středí) v rubrice Odpady (http://portalzp.praha.eu/odpady, Plány, koncepce).
Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení odpadů, webové stránky HMP k život
nímu prostředí (http://portalzp.praha.eu/odpady, rubrika Odpady, část Plány, koncepce).
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Stav (k 31. 12. 2016): Dokument v přípravě. Pozn.: Dokument Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu byl
schválen Radou hl. m. Prahy dne 18. července 2017 (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1723 ze dne 18. července 2017).
Rámec zpracování: Hl. m. Praha se rozhodnutím Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze dne 12. prosince 2015 stala členem
mezinárodní iniciativy Mayors Adapt (pozn.: v současnosti Pakt starostů a primátorů), čímž přijala závazek vypracovat
Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s IPR Praha. Přípravu dílčích dokumentů zajišťovaly
externí subjekty (Czech Globe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR) a další odborníci.
Popis, průběh zpracování: Základním účelem strategie je snížení zranitelnosti hl. m. Prahy vůči dopadům změny
klimatu s cílem zabezpečit kvalitní životní prostředí pro obyvatele města v budoucnosti. Vizí strategie je zvýšení
dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti hl. m. Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhod
ných adaptačních opatření (s přednostním využitím ekosystémově založených opatření v kombinaci se šedými
(technickými) a měkkými opatřeními s cílem zabezpečit kvalitu života obyvatel města.
Práce na adaptační strategii probíhaly v roce 2016 v pracovních skupinách, pracujících na specifických cílech:
•• Snížení negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova – opatření, zvyšující podíl pří
rodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů ekologické stability. Do této kategorie patří
budování zelených střech a zelených fasád, které fungují jako přírodní chlazení budov a zvyšují energetickou
efektivnost staveb.
•• Dnížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha – opatření vodního hospodářství, zvyšo
vání retenční schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, využívání dešťové a odpadní vody.
•• Snížení energetické náročnosti Prahy a podpora adaptace budov – využití technických prvků, zde je možné
uvést například využití solárních a fotovoltaických panelů, zateplování budov, nebo i technologická opatření
větších rozměrů (protipovodňové hráze).
•• Pracovní skupina, zabývající se zlepšením připravenosti Prahy v oblasti mimořádných událostí a krizového řízení.
•• Pracovní skupina, zabývající se opatřeními edukativního rázu, mířícími přímo na obyvatele, které se snaží
upozornit, jak být k přírodě šetrnější a jak omezit zbytečné plýtvání energií a finančních prostředků.
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V prosinci roku 2016 byl zveřejněn návrh Strategie k připomínkování ze strany městských částí hl. m. Prahy a odbor
né veřejnosti.
Na předkládanou Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu navazuje příprava Implementačního plánu
hl. m. Prahy, ve kterém budou jednotlivá opatření a jejich implementace podrobněji rozpracována, včetně rozdělení
kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce. Návrhová část bude předložena
v roce 2018 Řídícímu výboru přípravy Implementačního plánu a následně Radě hl. m. Prahy ke schválení (pozn.:
Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018–2019 byl schválen Radou
hl. m. Prahy dne 26. 6. 2018, viz usnesení Rady HMP č. 1650 ze dne 26. 6. 2018).
Dokument k dispozici: V elektronické podobě ke stažení na webových stránkách hl. m. Prahy (Portál životního pro
středí) v rubrice Ochrana klimatu (http://portalzp.praha.eu/ochranaklimatu).
Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení ochrany ovzduší, webové stránky HMP
k životnímu prostředí (portalzp.praha.eu/ochrana klimatu, rubrika Ochrana klimatu).

E2.2.2 DOKUMENTY PŘIPRAVOVANÉ V GESCI JINÝCH SUBJEKTŮ:
Program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01
Stav (k 31. 12. 2016): Dokument vydaný MŽP 26. května 2016, účinný od 13. června 2016. Rada hl. m. Prahy vza
la Program na vědomí dne 27. září 2016 (viz usnesení Rady ze dne 27. září 2016 č. 2349 k Programu zlepšování
kvality ovzduší aglomerace Praha CZ01).
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. listopadu 2010.
Zpracovatel: Ministerstvo životního prostředí za spolupráce odborných subjektů, Magistrátu hl. m. Prahy a ne
státních neziskových organizací zastřešených asociací Zelený kruh, zástupců Ministerstva dopravy, zemědělství,
průmyslu a obchodu, místního rozvoje, vnitra, zdravotnictví, vybraných provozovatelů stacionárních zdrojů zne
čišťování ovzduší.
Popis, průběh zpracování: Program zlepšování kvality ovzduší je hlavním koncepčním dokumentem pro po
stup města ve snaze o zlepšování parametrů kvality ovzduší v období let 2016–2020. Cílem PZKO je co nej
dříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto kvalitu udržet a zlepšo
vat, a to na celém území aglomerace Praha – CZ01.
PZKO stanovuje opatření k dosažení požadované kvality ovzduší, jejímu udržení a dalšímu zlepšení, ze kterých
budou vycházet orgány ochrany ovzduší, veřejná správa a samospráva dle svých kompetencí v rámci řízení kva
lity ovzduší dle zákona a v souladu s obecnou povinností pečovat o rozvoj obce a kraje a jejich území. Mezi
významná nová opatření zavedená zákonem o ochraně ovzduší patří stanovení emisních stropů a lhůt k jejich
dosažení pro vymezená území.
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. pro
since 2013 a 11. dubna 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 písemných připomínek. Zároveň bylo uspořádáno průběžné konferenční
vypořádání připomínek a komentářů k rozeslaným návrhům, které proběhlo dne 26. listopadu 2014 v Praze. Na
základě uplatněných a akceptovaných připomínek byl návrh PZKO upraven. Jednotlivé připomínky byly vypořá
dány písemně a zaslány členům Regionálního řídícího výboru.
Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 byl zpracován v rámci projektu „Střednědobá stra
tegie ke zlepšení kvality ovzduší v České republice“. Opatření PZKO k dodržení imisních limitů jsou navržena do
roku 2020. Účelem PZKO bylo zpracovat komplexní dokument k identifikaci příčin znečištění ovzduší a stanovit
taková opatření, jejichž realizace povede k dosažení přípustné úrovně znečištění ovzduší dle zákona o ochraně

Praha – Životní prostředí 2016

261

E2

STRATEGIE A KONCEPCE

ovzduší. V oblastech, kde jsou tyto úrovně splněny, byla navržena opatření v přiměřeném rozsahu, s cílem udržet
dobrou kvalitu ovzduší a dále ji zlepšovat. V oblastech aglomerace, kde je imisní limit překročen, byla navržena
implementace opatření v rozsahu uvedeném v PZKO. Opatření byla stanovena za pomocí rozptylové studie
a byla modelově sestavena způsobem, aby v aglomeraci došlo k dosažení zákonem požadované kvality ovzduší.
PZKO obsahuje podrobné geografické a demografické informace, popis kvality ovzduší včetně detailní analýzy
příčin nevyhovujícího stavu kvality ovzduší na území Prahy. Součástí PZKO je popis dosud přijatých opatření
a realizovaných aktivit ke zlepšení kvality ovzduší a popis nových opatření vedoucích k dosažení norem kvality
ovzduší.
Obsah a struktura PZKO zlepšování kvality ovzduší vychází v souladu s § 9 odst. 2 zákona z přílohy č. 5 zákona
a je strukturován následovně:
•• Úvod, popis důvodů k vydání PZKO (kapitola A)
•• Základní informace o aglomeraci CZ01 (kapitola B)
•• Analýza situace (kapitola C. 1 až C. 7, C. 9)
•• Cíle a priority PZKO (kapitola D)
•• Podrobnosti o přijatých opatřeních a opatřeních nově stanovených v rámci PZKO, emisní stropy (kapitola C.
8 a kapitola E)
•• Přínos opatření a způsob monitorování implementace PZKO (kapitola F)
•• Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací (kapitola G)
Program, jakožto koncepce, byl posouzen ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro
středí a o změně některých souvisejících zákonů (řízení SEA). Z posuzování tohoto koncepčního dokumentu
vyplynulo, že jeho důslednou realizací se podaří dosáhnout požadovaného snížení emisí PM10 a emisí benzo[a]
pyrenu z dopravy. Obecně lze očekávat významný pozitivní vliv PZKO na kvalitu ovzduší v aglomeraci.
Za účelem implementace PZKO byla Radou hl. m. Prahy jmenována pracovní skupina, která průběžně moni
toruje plnění jednotlivých dílčích opatření a má za úkol aktivně podporovat jejich realizaci. Pracovní skupině
předsedá paní radní RNDr. Jana Plamínková.
Od roku 2013 probíhá v gesci MŽP projekt „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“,
v jehož rámci jsou zpracovávány aktualizace programů pro všechny zóny a aglomerace v rámci ČR. Dle zákona
musí být aktualizace programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší provedena nejpozději do tří let.
Dokument k dispozici: V tištěné podobě je PZKO uveden ve Věstníku MŽP ročník XXVI – červen 2016. V elektronické
podobě je PZKO ke stažení na webových stránkách MŽP na adrese http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_praha_2016. Na webových stránkách HMP (Portál životního prostředí) v rubrice Ovzduší (http://portalzp.praha.
eu/ovzdusi, Koncepční dokumenty).
Kontakt, informace: Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), oddělení ochrany ovzduší, webové stránky HMP
k životnímu prostředí (http://portalzp.praha.eu/ovzdusi, rubrika Ovzduší, část Koncepční dokumenty).
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Tab. E2.2.1: Přehled dalších, dříve přijatých a k 31. 12. 2016 platných, významných koncepčních dokumentů
souvisejících s problematikou ochrany životního prostředí
Plán rozvoje vodovodů a kanalizaci
Schválený dokument (viz usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 28/16 ze dne 26. 5. 2005). Aktualizace dokumentu proběhla
v roce 2007 a následně v roce 2011. Dokument Plán rozvoje vodovodů a kanalizací – Aktualizace 2011 byl schválen Radou HMP
a následně Zastupitelstvem hl. m. Prahy (viz usnesení Zastupitelstva HMP č. 12/71 ze dne 15. 12. 2011).
Informace: PVS, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Generel odvodněni hl. m. Prahy (GO HMP)
Dokument Generel odvodnění hl. m. Prahy (GO HMP), I. koncepční fáze byl vzat na vědomí usnesením Rady HMP č. 1605 ze dne
8. 10. 2002. GO HMP je trvalý strategický prostředek pro řešeni plánovací, investiční a provozní politiky pro odvodnění hl. m. Pra
hy. Pro značný rozsah celého projektu bylo zpracování GO HMP rozděleno do dvou fází – I. Koncepční a II. Detailní. I. Koncepční
část GO HMP byla zpracována v letech 1999 – 2001. Od roku 2001 je postupně zpracovávána II. Detailní část GO HMP.
Informace: PVS, a. s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Generel zásobování vodou hl. m. Prahy (GZV HMP)
Zpracovaný a projednaný (s 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).
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), rubrika Veřejný prostor – Koncepční materiály.
Zdroj: OCP MHMP
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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 ka
pitola D2.2). 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 životního prostředí. Od roku 2006 došlo ke
sjednocení výkaznické povinnosti pro podnikatelský a veřejný sektor a oba sektory jsou obesílány stejným výka
zem ŽP 1-01. Tento výkaz je rozesílán vybraným ekonomickým subjektům, obcím nad 500 obyvatel, rozpočto
vým 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 životního
prostředí, 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 pro
duktů 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; ochranu biodiverzi
ty a krajiny; ochranu a sanaci půdy, podzemních a povrchových vod; ochranu proti záření; výzkum a vývoj na
ochranu životního prostředí; ostatní aktivity na ochranu životního prostředí.
Tab. E3.1.1: Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha [v tis. Kč, běžné ceny]
2012

2013

2014

2015

2016

Celkem

4 076 064

4 636 846

3 609 248

5 603 628

10 772 037

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

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

1 169 674
694 446
673 271
3 066 237

5 392 040
2 810 179
480 344
2 089 474

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

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

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

92,5
5,8
i.d.
1,0

98,9
0,3
i.d.
0,6

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

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]
2012

2013

2014

2015

2016

25 617 059

27 074 371

31 390 275

40 109 604

25 475 951

Hl. m. Praha

1 825 602

1 928 703

1 443 602

1 464 314

3 794 021

Středočeský

3 582 086

3 485 117

3 354 317

4 012 756

1 926 270

Jihočeský

1 221 620

1 465 618

1 756 020

2 023 885

746 696

Plzeňský

1 283 920

1 330 293

2 493 669

1 212 183

1 470 352

502 845

468 902

950 931

830 907

775 474

Ústecký

2 204 251

3 467 001

2 718 756

4 255 514

6 257 387

Liberecký

1 304 089

952 584

485 175

552 557

440 984

Královéhradecký

1 483 382

1 399 923

1 014 380

1 229 062

830 227

Pardubický

1 522 025

1 734 506

1 895 683

4 121 155

1 235 005

Vysočina

1 355 215

1 371 712

2 811 872

3 509 206

894 643

Jihomoravský

3 027 281

2 539 911

3 119 868

6 203 721

2 231 844

Olomoucký

1 548 870

1 211 209

1 538 428

2 463 398

805 484

Zlínský

1 180 759

1 220 042

2 052 777

1 515 136

449 911

Moravskoslezský

3 575 114

4 498 850

5 754 797

6 715 810

3 617 653

Česká republika

Karlovarský

Zdroj: ČSÚ

Tab. E3.1.3: Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha
[v tis. Kč, běžné ceny]
2012

2013

2014

2015

2016

Celkem

13 662 163

13 616 536

13 814 494

13 383 941

13 018 063

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

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

647 069
800 459
10 448 655
1 487 758

673 276
809 585
10 113 633
1 421 569
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]
2012

2013

2014

2015

2016

Celkem

13 432 275

13 857 791

13 807 264

12 944 105

11 860 722

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

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

16 799
706 694
11 632 251
588 361

9 552
660 196
10 866 278
324 696
Zdroj: ČSÚ
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Obr. E3.1.1: Výdaje na ochranu životního prostředí v hl. m. Praze, 2009–2016
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Zdroj: ČSÚ

Obr. E3.1.2: Investice na ochranu životního prostředí podle krajů, 2016
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Obr. E3.1.3: Ekonomický přínos aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, 2016
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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 2016 obdržel Odbor ochrany prostředí MHMP jako příslušný úřad 43 oznámení podléhajících zjišťovací
mu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). V roce 2016 bylo na základě zjišťovacího řízení 9 procesů EIA ukonče
no závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 24 zjišťovacích řízení skončilo závěrem, že záměr ne
bude dále posuzován dle zákona. V tomto období bylo vydáno celkem 7 stanovisek dle § 10 zákona. Na žádost
investora bylo ukončeno 12 procesů EIA (viz tab. E4.1.1). Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12.
2016, obdržel MHMP celkem 1 041 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. E4.1.2). Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy
je uvedeno v tab. E4.1.3.
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. 2016 bylo na MHMP celkem podáno 3 612 úplných podli
mitních oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3a. V roce 2016 bylo podáno 480 oznámení, v tomto počtu nejsou
započítána nedoplněná podlimitní oznámení. Od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo pro 468 záměrů vydáno sdělení,
že nepodléhají zjišťovacímu řízení a pro 10 záměrů sdělení, že podléhají zjišťovacímu řízení.
Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2016 4 oznámení záměrů
podléhajících zjišťovacímu řízení týkajících se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byly 4 procesy ukon
čeny závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále posuzován dle zákona, 1 záměr byl ukončen závěrem,
že záměr bude dále posuzován dle zákona a 1 záměr byl ukončen závěrem, že záměr bude dále posuzován
a nebylo vydáno žádné stanovisko dle § 10 zákona. Žádný investor nepožádal o ukončení procesu EIA (viz tab.
E4.1.4). Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2016, obdrželo MŽP celkem 82 oznámení záměrů
týkajících se území hl. m. Prahy.
Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad obdržel ve sledovaném období jeden záměr podléhající
zjišťovacímu řízení, který svými vlivy zasahoval na území hl. m. Prahy. Krajský úřad vydal jeden závěr zjišťovacího
řízení, že záměr bude dále posuzován a vydal jedno rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení, že záměr nebude dále
posuzován dle zákona. Jeden proces EIA týkající se území hl. m. Prahy byl ukončen na žádost oznamovatele, žád
né stanovisko nebylo vydáno (viz tab. E4.1.5). Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2016, bylo
Krajským úřadem Středočeského kraje projednáváno celkem 15 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.
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Tab. E.4.1.1 Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad OCP MHMP, posuzovaných v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Kód zá
měru

Název akce

Datum
oznámení
EIA

Závěr zjišťovacího
řízení

Fáze procesu EIA

PHA052

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

15. 5. 2003

16. 7. 2003 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA171

Recyklační středisko minerálních stavebních odpadů, k. ú.
2. 1. 2006
Třeboradice (WECO)

2. 3. 2006 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA399

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

30. 5. 2007

11. 1. 2008 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA531

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

10. 3. 2008

24. 9. 2008 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA577

Bytové domy „NOVÉ KOLOVRATY“, Praha – Kolovraty

10. 9. 2008

7. 6. 2010 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA700

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

17. 2. 2010

9. 4. 2010 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

15. 7. 2010 bude
posuzován

8. 9. 2011 zveřejněna
dokumentace, 19. 1.
2012 dokumentace
vrácena k přepra
cování

PHA702

Stavba č. 8265 Pobřežní IV - severní a jižní větev

26. 2. 2010

PHA707

Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje, parc. č. 1442/2,
1438/1, 1449, 1451/3, 1434/1, k. ú. Řeporyje

11. 3. 2010

14. 6. 2010 bude
posuzován

12. 1. 2012 zveřejně
na dokumentace, 21.
5. 2012 dokumenta
ce vrácena k přepra
cování

PHA714

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

22. 4. 2010

18. 3. 2011 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA808

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

17. 2. 2012

13. 4. 2012 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA809

Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8

21. 2. 2012

2. 5. 2012 bude
posuzován

veřejné projednání
21. 1. 2014 přeru
šeno

PHA823

Hromadné garáže v ulici Nešporova, Praha 11

4. 9. 2012

17. 1. 2013 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA836

Obytný soubor Na Výhledu, Praha 11, k.ú. Chodov

1. 11. 2012

7. 1. 2013 bude
posuzován

15. 7. 2014 zveřej
něna dokumentace,
12. 12. 2014 doku
mentace vrácena
k doplnění

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 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA866

Objekty sociálního bydlení Prosek, k. ú. Střížkov, Praha 9

21. 5. 2013

11. 11. 2013 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA872

Výrobna betonových směsí a transportbetonů Praha Radotín

22. 7. 2013

25. 9. 2013 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA880

Polyfunkční domy – Centrum Lužiny, Praha 13

23. 8. 2013

18. 11. 2013 bude
posuzován

29. 12. 2016 doručen
posudek

PHA881

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

2. 9. 2013

28. 11. 2013 bude
posuzován

10. 6. 2016 doku
mentace vrácena
k přepracování
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Závěr zjišťovacího
řízení

Fáze procesu EIA

PHA894

Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov

9. 12. 2013

2. 4. 2014 bude
posuzován

5. 5. 2016 souhlasné
stanovisko

PHA900

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

20. 12. 2013

21. 3. 2014 bude
posuzován

10. 6. 2016 souhlas
né stanovisko

PHA914

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

7. 4. 2014

24. 7. 2014 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA924

Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy (projekt Zelené Město)

20. 6. 2014

2. 10. 2014 bude
posuzován

7. 12. 2016 zveřejně
na dokumentace

PHA929

Areál Praha West Investment k.s. (ul. Türkova, k. ú. Cho
dov) (Centrála Globus)

4. 7. 2014

23. 10. 2014 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA930

Obchodní a skladové centrum Na Jelenách, Praha 11, k. ú.
4. 7. 2014
Chodov a Šeberov

24. 10. 2014 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA932

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

29. 1. 2015 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

Kód zá
měru

14. 7. 2014

MŽP ČR předalo
spis 29. 7. 2014
OZP MHMP ve fázi
předložené doku
mentace, ta byla
16. 2. 2015 vrácena
k přepracování

MZP 437
a
PHA 937

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

19. 12. 2013
na MŽP ČR

PHA943

Golfové hřiště - Újezd u Průhonic

29. 9. 2014

23. 2. 2015 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA953

Building H a Hotel Vyskočilova, Praha 4 - Michle

3. 12. 2014

8. 12. 2014 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA954

Rekonstrukce a dostavba areálu AC Sparta, Praha 7 Letná

10. 12. 2014

13. 4. 2015 bude
posuzován

19. 8. 2016 souhlas
né stanovisko

PHA959

P+R Opatov, Praha 11, k. ú. Chodov

23. 12. 2014

15. 4. 2015 bude
posuzován

proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 12.1.2016

PHA960

Riverpark Modřany, Praha 12

30. 12. 2014

19. 6. 2015 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA962

Revitalizace centra Květ a polyfunkční dům, Praha 10 –
Záběhlice

17. 12. 2014

2. 4. 2015 bude
posuzován

9. 5. 2016 souhlasné
stanovisko

PHA963

Bytový soubor REZIDENCE NODOM, Praha 11 – Chodo
vec, k. ú. Chodov

12. 01. 2015

9. 7. 2015 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA973

Holešovičky – zakopání, 2. etapa, tunel Holešovičky,
č. akce 999402/2, Praha 8

28. 04. 2015

17. 8. 2015 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA975

Průmyslová – zkapacitnění, 1. etapa křižovatka Kolbeno
va – Kbelská, Praha 9

20. 04. 2015

1. 10. 2015 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA976

Průmyslová – zkapacitnění, 2. etapa křižovatka Poděbrad
20. 04. 2015
ská – Průmyslová, Praha 9

1. 10. 2015 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA978

Revitalizace areálu Bubenečských papíren, Praha 6, k. ú.
Bubeneč

29. 06. 2015

14. 10. 2015 bude
posuzován

26. 10. 2016 souhlas
né stanovisko

PHA980

Dostavba administrativní budovy a parkoviště Lidl ČR,
Praha – Stodůlky (květen 2015)

03. 07. 2015

15. 10. 2015 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA982

Areál Britské tenisové akademie, Praha – Kamýk (červen
2015)

11. 08. 2015

12. 11. 2015 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace
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Název akce

Datum
oznámení
EIA

Závěr zjišťovacího
řízení

Fáze procesu EIA

PHA986

Areál ledových sportů

17. 09. 2015

16. 12. 2015 bude
posuzován

26. 9. 2016 souhlas
né stanovisko

PHA988

Dům – Blok Radlická, Praha 5 – Radlice

21. 09. 2015

23. 11. 2015 bude
posuzován

proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 4. 3. 2016

PHA990

Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Praha 19
(revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)

19. 10. 2015

25. 1. 2016 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA991

Výstavba Bílý Vrch – revize 1, Praha 20

10. 11. 2015

11. 1. 2016 bude
posuzován

9. 6. 2016 souhlasné
stanovisko

PHA992

Administrativní a skladovací objekt DEK STAVEBNINY
Praha Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodůlky

27. 11. 2015

6. 4. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
10. 5. 2016

PHA993

Navýšení stávajícího množství shromažďovaných ne
bezpečných odpadů v zařízení ke sběru, výkupu, třídění
a lisování odpadů společnosti PAPKOV s.r.o., Praha 10

04. 12. 2015

3. 2. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
8. 3. 2016

PHA994

CR hala, Praha 20, k. ú. Horní Počernice

09. 12. 2015

5. 2. 2016 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA995

Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic – etapa
0001 – stoka H1, č. inv. akce 8548

16. 12. 2015

18. 7. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
19. 8. 2016

Kód zá
měru

PHA996

Prodloužení trasy A metra v Praze – provozní úsek V.A
Dejvická (mimo) – Motol

21. 12. 2015

21. 3. 2016 nebude
posuzován

ZZŘ zrušen rozhod
nutím MŽP ze dne
15. 11. 2016 a věc
vrácena k novému
projednání

PHA997

Rekonstrukce a dostavba areálu TOPTRANS EU, Praha 15

22. 12. 2015

4. 4. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
10. 5. 2016

PHA998

P3 Prague Horní Počernice, hala F – změna užívání části
haly na sklad barev a laků, Praha 20

18. 12. 2015

6. 4. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
10. 5. 2016

PHA999

Výstavba hasičské stanice Holešovice, Praha 7

19. 01. 2016

1. 6. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
5. 7. 2016

PHA1000

Rezidenční komplex Čakovice, Praha – Čakovice

08. 02. 2016

1. 6. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
5. 7. 2016

PHA1001

Administrativní centrum Vinohradská, Praha 2

25. 02. 2016

15. 6. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
19. 7. 2016

PHA1002

Stavba č. 40555 „Zokruhování vodovodního řadu Praha
– východ, et. 0001 – DN 800, 2. část Pitkovice – Újezd
u Průhonic“

04. 03. 2016

12. 7. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
13. 8. 2016

PHA1003

Zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování
odpadů – DE.PO.NA, Praha 4 – Pramenná

03. 02. 2016

proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 17. 5. 2016

PHA1004

Sportovně relaxační centrum Radlice, Praha 5, k. ú.
Radlice

23.03.2016

proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 13. 5. 2016

PHA1005

Vestavba nového lakovacího boxu do stavajících prostor
Haly č. 1 v ÚD BUS Hostivař

31.03.2016

PHA1006

Navýšení výroby recyklátu ze stavební sutě v areálu firmy
Domeček-odpady s.r.o., Praha 10

16. 03. 2016

PHA1007

Obytný soubor Praga, k. ú. Záběhlice a k. ú. Hostivař

05. 04. 2016

Praha – Životní prostředí 2016

6. 6. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
9. 7. 2016
proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 20. 7. 2016

3. 8. 2016 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace
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oznámení
EIA

Závěr zjišťovacího
řízení

Fáze procesu EIA

PHA1008

Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní do
pravní připojení, k. ú. Dolní Chabry a k. ú. Čimice

07. 04. 2016

20. 7. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
23. 8. 2016

PHA1009

Stacionární zařízení na využívání odpadů, ul. Teplárenská,
Praha 14, k. ú. Kyje

13. 04. 2016

PHA1010

Bytový a administrativní komplex Štěchovická, Praha 10,
k. ú. Strašnice

02. 05. 2016

PHA1011

Tramvajová trať Modřany – Libuš

16. 05. 2016

PHA1012

Rezidenční park Na Vackově, 5. etapa (zóna C1, C2 a E),
Praha 3, k. ú. Žižkov

04. 07. 2016

31. 10. 2016 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA1013

Zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování od
padů – DE.PO.NA., Praha 4, k. ú. Kunratice (červen 2016)

20. 06. 2016

4. 10. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
8. 11. 2016

PHA1014

Administrativní budova Na Florenci včetně připojení na
technickou infrastrukturu, Praha 1

11. 07. 2016

21. 9. 2016 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA1015

Kopec u teplárny Třeboradice, k. ú. Třeboradice

13. 06. 2016

PHA1016

Navýšení výroby recyklátu ze stavební sutě v areálu firmy
Domeček-odpady s.r.o., Praha 10 (červenec 2016)

18. 07. 2016

12. 9. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
18. 10. 2016

PHA1017

Sportovně relaxační centrum Radlice, Praha 5, k. ú. Radli
ce (červenec 2016)

22. 07. 2016

12. 12. 2016 nebu
de posuzován

nabylo právní moci
17. 1. 2017

PHA1018

Bydlení – Újezd u Průhonic, k. ú. Újezd u Průhonic

26. 07. 2016

PHA1019

Přístavba ČSPH v areálu AUTO JAROV – Praha, Osiková
ulice, k. ú. Žižkov

27. 07. 2016

19. 9. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
22. 10. 2016

PHA1020

Obchodní a administrativní centrum Poděbradská, k. ú.
Vysočany

19. 08. 2016

21. 11. 2016 nebu
de posuzován

nabylo právní moci
28. 12. 2016

PHA1021

Komerční zóna Štěrboholy – východ

26.08.2016

5. 12. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
7. 1. 2017

PHA1022

Revitalizace průmyslového areálu Satalice

25. 08. 2016

PHA1023

Obytný soubor Do Zahrádek, Praha – Zličín

26. 08. 2016

14. 12. 2016 nebu
de posuzován

nabylo právní moci
17. 1. 2017

PHA1024

Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání,
Praha 13, Stodůlky

18. 08. 2016

3. 11. 2016 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA1025

REZIDENČNÍ PROJEKT JESENIOVA 38, výstavba bytových
domů, Praha 3, k. ú. Žižkov

01. 09. 2016

29. 11. 2016 bude
posuzován

zpracovává se doku
mentace

PHA1026

Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého
občerstvení, Praha 17

02. 08. 2016

proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 2. 11. 2016

PHA1027

R7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně – provizorní přeložka
silnice I/7

05. 09. 2016

probíhá zjišťovací
řízení

Kód zá
měru
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proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 14. 6. 2016
3. 8. 2016 bude
posuzován

proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 11. 8. 2016
proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 16. 8. 2016

proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 29. 9. 2016

probíhá zjišťovací
řízení

proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 7. 12. 2016
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Název akce

Datum
oznámení
EIA

PHA1028

Bytový dům Na Dolinách, Praha 4

26. 08. 2016

PHA1029

Stavební úpravy objektu automatické telefonní ústředny,
k. ú. Stodůlky

05. 10. 2016

5. 12. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
7. 1. 2017

PHA1030

Podzemní zásobník motorové nafty pro záložní zdroj
elektrické energie, Praha 1, parc. č. 417, k. ú. Malá Strana
(ambasáda USA)

10. 10. 2016

21. 12. 2016 nebu
de posuzován

nabylo právní moci
24. 1. 2017

PHA1031

Přístavba k hale M6, areál LATECOERE Czech republic,
s.r.o., Praha 9 – Letňany

12. 10. 2016

22. 12. 2016 nebu
de posuzován

nabylo právní moci
24. 1. 2017

PHA1032

Tramvajová trať Modřany – Libuš (10/2016)

12. 10. 2016

PHA1033

Dušan Urban – ekologická likvidace vozidel Praha, k. ú.
Uhříněves

25. 08. 2016

6. 12. 2016 nebude
posuzován

nabylo právní moci
10. 1. 2017

PHA1034

Umístění provozní nádrže na kapalinu do ostřikovačů,
k. ú. Čakovice

25. 10. 2016

14. 12. 2016 nebu
de posuzován

nabylo právní moci
17. 1. 2017

PHA1035

Komunikace Evropská – Svatovítská (KES), stavba č. 8559

26. 10. 2016

probíhá zjišťovací
řízení

PHA1036

Stavba č. 8781 – Prodloužení sběrače T do Třebonic

06. 12. 2016

probíhá zjišťovací
řízení

PHA1037

Terminál Malešice

09. 12. 2016

probíhá zjišťovací
řízení

PHA1038

Centrum Radlická, Praha 5, k. ú. Radlice

21. 12. 2016

probíhá zjišťovací
řízení

PHA1039

Čerpací stanice pohonných hmot a restaurace rychlého
občerstvení, Praha 17 (prosinec 2016)

22. 12. 2016

probíhá zjišťovací
řízení

PHA1040

Deponie Sodomkova, k. ú. Hostivař

16. 11. 2016

probíhá zjišťovací
řízení

PHA1042

Smyčka Zahradní Město

28. 12. 2016

probíhá zjišťovací
řízení

Kód zá
měru

Závěr zjišťovacího
řízení

Fáze procesu EIA
proces EIA ukončen
na žádost oznamo
vatele 28. 11. 2016

probíhá zjišťovací
řízení

Zdroj: OCP MHMP

Tab. E4.1.2: Bilance podaných oznámení v roce 2016, příslušný úřad OCP MHMP, členění podle charakteru
posuzovaných záměrů
Druh posuzovaného záměru

Počet

Podíl v %

Čistírny odpadních vod, kanalizace (dle bodu 1.9 kategorie II příl. č. 1 zákona)

1

2,33

Povrchová úprava kovů a plastických materiálů včetně lakoven (dle bodu 4.2., kategorie II příl. č. 1
zákona)

2

4,65

Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy neuvedené v ka
tegorii I (dle bodu 9.1 kategorie II příl. č. 1 zákona)

2

4,65

Novostavby, rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace železničních drah neuvedené v kategorii I
(dle bodu 9.2 kategorie II příl. č. 1 zákona)

1

2,33

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

3

6,98

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)

8

18,60

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

7

16,28
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Druh posuzovaného záměru

Počet

Podíl v %

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

11

25,58

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

3

6,98

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

5

11,63

Celkem

43

100,00

Zdroj: OCP MHMP

Tab. E4.1.3: Bilance podaných oznámení v roce 2016, příslušný úřad OCP MHMP, členění dle správních obvodů
Správní obvod

Počet záměrů

Správní obvod

Počet záměrů

Praha 1

1

Praha 13

2

Praha 2

0

Praha 14

0

Praha 3

3

Praha 15

1

Praha 4

2

Praha 16

0

Praha 5

3

Praha 17

1

Praha 6

1

Praha 18

3

Praha 7

1

Praha 19

1

Praha 8

0

Praha 20

0

Praha 9

0

Praha 21

0

Praha 10

4

Praha 22

1

Praha 11

1

akce zasahující do více správních obvodů

17

Praha 12

1

Celkem

43
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. 2016 do 31. 12. 2016
Kód
záměru

Název akce

Datum oznámení EIA

MZP055

Krematorium pro zvířata chova
ná v zájmových chovech

24. 3. 2004 31. 5. 2004 bude posuzován

zpracovává se dokumentace

MZP104

Praha – Beroun – nové železniční
spojení

8. 11. 2005 30. 12. 2005 bude posuzován

zpracovává se dokumentace

Závěr zjišťovacího řízení

Fáze procesu EIA

MZP108

Břevnovská radiála – č. 7553

12. 1. 2006 16. 3. 2006 bude posuzován

5. 6. 2009 dokumentace vrácena
k dopracování, nová dokumentace
rozeslána 19. 11. 2010 a vrácena
k dopracování 21. 2. 2011

MZP427

Kolejové napojení Letiště Václava
Havla Praha do odbočky Jeneček

12. 9. 2013 4. 11. 2013 bude posuzován

veřejné projednání 10. 2. 2016,
zpracovává se stanovisko

MZP440

Plavební komora Praha – Staré
Město

MZP452

D11, stavba 1101, km 0,0 – exit
Jirny, modernizace dálnice na
šestipruhové uspořádání
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3. 4. 2014 3. 6. 2014 bude posuzován

17. 12. 2014 13. 4. 2015 bude posuzován

zpracovává se posudek
veřejné projednání 21. 12. 2016,
zpracovává se stanovisko
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Kód
záměru

Název akce

Datum oznámení EIA

OV1152

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

16. 12. 2014 16. 3. 2015 bude posuzován

OV1163

Novostavba mola a dráhy se
zázemím pro vodní lyžování,
lokalita Podleský rybník, parc.
p. č. 1692, k. ú. Uhříněves

7. 9. 2015 9. 12. 2015 bude posuzován

OV1164

Přesun mezideponie odpadů 2

16. 12. 2015 vydáno Rozhod
17. 9. 2015 nutí - nebude posuzován,
právní moci nabylo 19. 1. 2016

OV1170

Přeložka vedení 110 kV V903/904
TR Letňany – TR Třeboradice úsek
stožár č. 6 – stožár č. 10, resp.
stožár č. 11

OV1172

Kabel 110 kV TR Červený vrch –
TR Ruzyně

21. 4. 2016 vydáno Rozhodnu
16. 2. 2016 tí - nebude posuzován, právní
moci nabylo 24. 5. 2016

OV1173

Naučné a poznávací aktivity –
Troja, k. ú. Troja

21. 3. 2016 13. 7. 2016 bude posuzován

OV1178

VV 110 kV Chodov – Uhříněves –
Měcholupy, úsek stožár č. 25 – TR
– Uhříněves

19. 10. 2016 vydáno Rozhodnu
24. 5. 2016 tí - nebude posuzován, právní
moci nabylo 22. 11. 2016

OV1189

Vedení V409/419 – smyčka PSE

23. 9. 2016

Závěr zjišťovacího řízení

E4

Fáze procesu EIA
10. 8. 2016 zveřejněna doku
mentace

zpracovává se posudek

23. 2. 2016 vydáno Rozhod
nutí - nebude posuzován,
23. 10. 2015
právní moci nabylo 30. 3.
2016

zpracovává se dokumentace

probíhá zjišťovací řízení
Zdroj: OCP MHMP, MŽP

Tab. E4.1.5: Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, příslušný úřad Krajský úřad
Středočeského kraje, posuzovaných v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Kód
akce

Název akce

Datum oznámení EIA

Závěr zjišťovacího řízení

Fáze procesu EIA

11. 11. 2015

STC1957

III/0031 Dolní Břežany – obchvat,
k. ú. Dolní Břežany, Cholupice,
Hodkovice u Zlatníků, Zlatníky
u Prahy

15. 4. 2016 vydáno Roz
hodnutí - nebude posuzo
ván, právní moci nabylo
24. 5. 2016

17. 08. 2016

13. 10. 2016 bude posuzován

STC2021

„Napojení území STAR na metro
D“ v k. ú. Písnice, Vestec u Prahy,
Hodkovice u Zlatníků a Dolní
Břežany

zpracovává se dokumentace

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

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.
ZZákon 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., o provedení některých ustanovení zákona
o integrované prevenci, která nahrazuje vyhlášku č. 554/2002 Sb.
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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 po
volení,
•• 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, které 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 v roce 2003 do konce roku 2016 vydáno 36 pravomocných integrovaných
povolení a 257 jejich změn. Z toho zaniklo celkem 10 integrovaných povolení: 6 zařízení ukončilo provoz a 4 zaříze
ní byla vyňata z režimu zákona o integrované prevenci. Ke konci roku 2016 tak bylo v Praze evidováno 26 zařízení
s platným integrovaným povolením.
Tab. E4.2.1: Přehled stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2016
Kategorie

Provozovatel

Zařízení

Kategorie 5.1. b)

Purum s. r. o.

Deemulgační stanice v areálu VRL Praha, a. s.

Kategorie 2.6.

LATECOERE Czech Republic s. r. o. Galvanovna v hale M6

26131820

Kategorie 1.1.

Pražská teplárenská, a. s.

Teplárna Michle

45273600

Kategorie 6.4. b),
bod 2

Coca-Cola HBC Česká repub
lika‚ s. r. o.

Závod na výrobu nealkoholických nápojů

41189698

Kategorie 5.2. b)

Fakultní nemocnice v Motole

Spalovna nebezpečných odpadů v areálu FN Motol

Kategorie 6.4. b),
bod 2

Pivovary Staropramen s. r. o.

Pivovar Staropramen

24240711

Kategorie 1.1.

Pražská teplárenská, a. s.

Teplárna Malešice

45273600

Kategorie 1.1.

Energotrans, a. s.

Výtopna Třeboradice

47115726

Kategorie 2.6.

TK Galvanoservis s. r. o.

Povrchové úpravy galvanickým pokovováním a lakováním

25608738
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Kategorie

Provozovatel

Zařízení

IČ

Kategorie 5.1. b)

Dekonta a. s.

Komplex zařízení určených k příjmu, skladování, úpravě
a dalšímu využití odpadů

25006096

Kategorie 5.1. b)

Purum s. r. o.

Neutralizační stanice I. v areálu Transfer Energy a. s.

62414402

Kategorie 2.6.

Avia 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 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 4.5.

Interpharma Praha a. s.

INTERPHARMA PRAHA

44265409

Kategorie 1.1.

Veolia Energie Praha, a. s.

Teplárna Veleslavín

3669564

Kategorie 1.1.

Pražská teplárenská, a. s.

Výtopna Krč

45273600

Kategorie 5.2. a)

Pražské služby, a. s.

Spalovna tuhého komun. odpadu Malešice (ZEVO Malešice)

Kategorie 5.1. b)

Linde Gas a. s.

Výrobna acetylenu

11754

Kategorie 4.1 a)

Jan Fiala – cihelna Štěrboholy

Cihelna Štěrboholy

16573188

Kategorie 3.5.

Mlékárna Pragolaktos, a. s.

Mlékárna Pragolaktos

27133079

Kategorie 6.4 c)

Veolia Energie Praha, a. s.

Výtopna Juliska

Kategorie 5.1. b)

Pražská teplárenská, a. s.

Teplárna Holešovice

45273600

Kategorie 1.1.

FCC Česká republika, s. r. o.

Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice

45809712

Kategorie 1.1.

PEPSICO CZ s. r. o.

Výroba nápojů

48587354

Kategorie 5.4.

A.P.E. s. r. o.

Čistící stanice vybraných kapalných odpadů

25748777

Kategorie 6.4. b)

Pivovary Staropramen s r. o.

Pivovar Staropramen

24240711

Kategorie 6.4. c)

Mlékárna Pragolaktos, a. s.

Mlékárna Pragolaktos

27133079

Kategorie 6.4 c)

Veolia Energie Praha, a. s.

Výtopna Juliska

Kategorie 5.1. b)

Pražská teplárenská, a. s.

Teplárna Holešovice

45273600

Kategorie 1.1.

FCC Česká republika, s. r. o.

Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice

45809712

Kategorie 1.1.

PEPSICO CZ s. r. o.

Výroba nápojů

Kategorie 5.4.

A.P.E. s. r. o.

Čistící stanice vybraných kapalných odpadů

60194120

3669564

3669564

48587354
25748777
Zdroj: OCP MHMP

Obr. E4.2.1: Umístění stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha, 2016

Zdroj: OCP MHMP
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E5 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO)
V HL. M. PRAZE
E5.1 AKTIVITY HL.M. PRAHY V RÁMCI EVVO
Hl. m. Praha vyvíjí aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v návaznosti na celostátní
koncepční dokumenty, platné právní předpisy a mezinárodní dokumenty. Téma EVVO je součástí programové
ho prohlášení Rady hl. m. Prahy (dále jen Rada HMP) na léta 2015–2018 a bylo rovněž součástí i programového
prohlášení na léta 2002–2006, 2006–2010, 2011–2014. V roce 2002 schválila 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 lednu 2016 byl schválen zásadní krajský dokument EVVO, Krajská koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty na území hl. m. Prahy na období 2016–2025 (více viz kapitola E2 Strategie a koncepce). Ten
nahradil původní dokument z roku 2005 a stal se základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku
2025, na který navazují jednotlivé připravované akční plány KK EVVO, zpravidla na období dvou let. Pro realizaci
aktivit v roce 2016 byl relevantním Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hl. m. Praha na období 2016–2017
schválený Radou HMP dne 3. 5. 2016 (viz usnesení Rady HMP č. 1067). Realizaci převážné části aktivit vyplývají
cích z platného Akčního plánu zajišťoval v roce 2016 Odbor ochrany prostředí MHMP – OCP. Dílčí související ak
tivity zajišťovaly také další odbory MHMP (Odbor školství a mládeže – SML, Odbor sportu a volného času – SVC,
Odbor rozvoje a financování dopravy – RFD a Odbor informatiky – INF).
K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKTIVITY PRACOVIŠŤ MHMP V ROCE 2016 V RÁMCI EVVO
Odbor ochrany prostředí
Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťovaly v roce 2016 Odbor ochrany prostředí MHMP 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 podporovány ekovýchovné projekty na území hl. m. Prahy rovněž v ostatních tematických oblastech.
Odbor ochrany prostředí 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 2016:
Stěžejními projekty v gesci OCP 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 jedenáctým rokem), rea
lizována byla v průběhu dubna 2016 jako třídenní ve 3 atraktivních přírodních lokalitách hl. m. Prahy ve spoluprá
ci s dalšími organizacemi a s MČ v rámci zvolených lokalit. V rámci kampaně bylo osloveno celkem 732 občanů,
zodpovězeno 60 dotazů, distribuováno bylo cca 1 050 kusů informačních materiálů. Herních aktivit a výukových
programů se zúčastnilo celkem 608 dětí a mládeže (21 tříd ZŠ a 3 třídy MŠ), zprostředkování exkurzí pro školy do
provozu zpracování a využití odpadů, zajištění exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí
pro žáky škol na území hl. m. Prahy, zajištění komplexních ekoporadenských služeb pro Pražany, projekt zajištění
ekologických výukových programů pro školy (finančně podpořeno cca 1200 realizovaných programů), projekt
vydávání specializovaného časopisu k EVVO (více dále) 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 současnosti, přírodních
a kulturních hodnotách nejbližšího okolí.V průběhu roku 2016 byly připraveny nové informační materiály
pro veřejnost v rámci projektu V Praze za přírodou – mapa a úvodní leták projektu V Praze za přírodou a dále
pilotní letáky sady Po Praze podél potoků, Pražská příroda známá neznámá a Za památnými stromy Prahy
pěšky a MHD s distribucí od jara 2017 a zároveň byla na konci roku zahájena postupná aktualizace sad Lesy
a lesoparky Prahy a vybraných mutací sady Přírodní parky Prahy. Pokračovala příprava tištěných informač
ních materiálů k revitalizacím drobných vodních toků (leták revitalizace Hostavického potoka).
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•• Probíhaly odborné exkurze do maloplošných ZCHÚ (volně přístupné, pod vedením odborného průvodce).
•• Pokračovala pastva ovcí a koz ve zvláště chráněných územích Prahy (akce podporující povědomí o významu
biologické rozmanitosti /diverzity/ krajiny a způsobech její ochrany probíhala již třináctým rokem).
•• Pro předškoláky a pro děti 1. stupně ZŠ byly připraveny (a následně od roku 2017 distribuovány) materiály
„Omalovánky pro malé milovníky přírody“ a „Rébusy pro děti“ s hádankami z oblasti ochrany přírody.
•• OCP MHMP zajišťovalo ve spolupráci s externími subjekty odborné semináře jako součást dlouhodobého
cyklu přednášek určených profesionálním pracovníkům ochrany přírody městských částí hl. m. Prahy, strážím
ochrany přírody a dalším zájemcům („Bobr evropský v Praze – předcházení a řešení konfliktních situací“, le
den 2016, AOPK ČR a „Ochrana netopýrů vázaných na úkryty v budovách“, červen 2016, Česká společnost pro
ochranu netopýrů). Pozn.: Řada dalších odborných seminářů k tématu ochrany a péče o přírodu a krajinu v Praze
byla realizována s finanční podporou hl. m. Prahy v rámci poskytnutých grantů na podporu projektů ke zlepšení
stavu životního prostředí hl. m. Prahy.
Informační aktivity zaměřené na oblast nakládání s odpady
•• Ve spolupráci s Českými sběrnými surovinami probíhal již 22. ročník projektu Sběrové ekologické soutěže
na pražských školách (MŠ, ZŠ) pod názvem „Velká cena EURO WASTE a Českých sběrných surovin“ (za účasti
20 366 žáků z 51 pražských škol, realizace ve školním roce 2015/2016).
•• V listopadu 2016 proběhla série přednášek na téma odpady a ekologická výchova pro pedagogy pražských
MŠ (za účasti 77 pedagogů z 69 MŠ). Projekt byl realizován ve spolupráci s kolektivními systémy společností
Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat (zpětný odběr a recyklace elektroodpadu) a s Diakonií Broumov (sběr
použitého textilu).
•• V roce 2016 zprostředkoval OCP MHMP již desátým rokem žákům základních a středních škol na území
hl. m. Prahy návštěvu provozů na využití a likvidaci odpadů formou exkurzí (celkem se uskutečnilo 379 ex
kurzí, kterých se zúčastnilo 7 294 žáků z 96 pražských škol).
•• V roce 2016 začalo hl. m. Praha prostřednictvím OCP MHMP pořádat pro žáky 2. stupně základní školy a nižší
ročníky víceletých gymnázií exkurze také do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a nejbližším
okolí. Organizačně zajišťoval tento projekt spolek PRO-BIO Liga ve spolupráci se spolky EKODOMOV a 01/71
ZO ČSOP Koniklec a společností Kokoza, o. p. s. (v roce 2016 realizace celkem 49 exkurzí s účastí celkem 982
žáků/studentů).
Obdobně jako v minulých letech připravil OCP MHMP informační brožuru pro veřejnost „Sběr nebezpečných
odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2016“. Internetové stránky a aplikace
Odbor ochrany prostředí MHMP po obsahové stránce zajišťoval dále provoz internetových stránek pro veřejnost
Portál životního prostředí hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu) s dílčími tematickými sekcemi Po Praze podél potoků
(portalzp.praha.eu/podelpotoku), Pražské studánky (portalzp.praha.eu/studanky, informace o celkem 130 praž
ských přírodních vodních zdrojích – studánkách. Podle potřeby se stránky aktualizují a jsou průběžně doplňo
vány orientačními rozbory kvality vody), Pražská příroda známá, neznámá (portalzp.praha.eu/znama-neznama)
a Za památnými stromy Prahy – pěšky a MHD (portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy, sekce zprovozněna na
konci roku 2011). V obsahové gesci OCP MHMP byly dále coby součást Portálu ŽP stránky Ekologická výchova
v Praze (portalzp.praha.eu/ekovychova, portalzp.praha.eu/evvo). Od ledna 2014 je 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. OCP MHMP se obsahově podílel také na aktualizaci a rozvoji nového
Atlasu životního prostředí v Praze (v gesci IPR, www.premis.cz/atlaszp, zprovozněného na konci roku 2013).
Informační časopis s tematikou EVVO
Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový časopis nazvaný Pražská EVVOluce,
jehož vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016, v roce
2016 byly vydány ještě dvě další čísla. Pražská EVVOluce je časopis primárně elektronický, připravovaný tak, aby
se dobře četl na tabletu či na počítači. V tištěné podobě je distribuován při speciálních příležitostech a v rámci
vybraných akcí.
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Obr. E5.1.1: Oslavy Dne Země v Praze

Zdroj: OCP MHMP

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP
Odbor zabezpečoval v roce 2016 agendu spojenou s celoměstskými programy podpory vzdělávání 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 sportu a volného času MHMP
Odbor zabezpečoval v roce 2016 agendu spojenou s celoměstskými programy podpory využití volného času dětí
a mládeže na území hl. m. Prahy, které každoročně vyhlašuje hl. m. Praha. V rámci těchto programů jsou podávány
a podporovány rovněž projekty související s EVVO.

Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP
Odbor zabezpečoval v roce 2016 agendu spojenou s realizací projektu Čistou stopu Prahou a dalšími projekty
souvisejícími s tematikou udržitelné mobility (více v části D3 Doprava).

Odbor informatiky MHMP
Odbor zabezpečoval i v roce 2016 po stránce technické a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Pra
hy (dále jen IPR) a OCP MHMP provoz informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP), zahrnují
cího 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, ke konci roku 2016 provoz ukon
čen) a webové stránky města k problematice ŽP – Portál životního prostředí hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu). Po
stránce obsahové byla správa Atlasu ŽP zajišťována IPR ve spolupráci s OCP MHMP a obsahová správa Portálu ŽP
Odborem ochrany prostředí MHMP. V průběhu roku 2016 pokračovala úzká spolupráce INF MHMP a dalších uve
dených subjektů na dalším rozvoji systému IOŽIP, který zahrnoval rozvoj nového Atlasu životního prostředí coby
součásti Geoportálu hl. m. Prahy a také technickou inovaci nového Portálu životního prostředí hl. m. Prahy (např.
příprava nové publikace Produkce komunálních odpadů v Praze, více v části E8 Informační systém o životním pro
středí v Praze).
Hl. m. Praha se v roce 2016 opět aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem Evropský týden mobility,
který se konal od 16. do 22. 9. s mottem „Chytrá mobilita. Silná ekonomika“. Součástí programu byly mj. akce Den
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infrastruktury (16. 9.), Den Greenways (18. 9.), Den bezpečné a chytré mobility (19. 9.), Den mobility v Čakovicích
(20. 9.) a Den dopravní východy pro děti (21. 9.). Vyvrcholením celého týdne byla oslava mezinárodního Dne bez
aut (22. 9.). V součinnosti s městem a městskými částmi proběhly 17. 9. v organizaci občanských sdružení pouliční
sousedské slavnosti Zažít město jinak. Jako bonus se 25. 9. konal Rodinný festival – Pražské cyklozvonění.
Aktivity v oblasti EVVO vyvíjí také další organizace v působnosti města, např. Středisko ekologické výchovy Lesů
hl. m. Prahy, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
a Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy. Významná část aktivit je zaměřena i na dospělou veřejnost.
Obr. E5.1.2: Střediska ekologické výchovy a další vybrané subjekty působící v oblasti EVVO na území Prahy, 2016

Ekodomov

·

Tereza,
vzdělávací centrum
Ekocentrum Koniklec

Ekocentrum
Podhoubí
SEV Lesů hl. m. Prahy
SEV Toulcův dvůr

střediska ekologické výchovy SSEV Pavučina
další NNO zabývající se EVVO
MHMP a organizace v působnosti hl. m. Prahy
vysokoškolská pracoviště
veřejná správa na celostátní úrovni
další subjekty EVVO
Zdroj: OCP MHMP

Středisko ekologické výchovy Lesů HMP (SEV LHMP)
SEV LHMP je jedním ze dvou středisek na území města užívajících statutu SEV hl. m. Prahy. Pomocí metod tzv. lesní
pedagogiky srozumitelnou a poutavou formou zprostředkovává Pražanům informace o přírodě a životním prostředí
hl. m. Prahy. Při programech ekologické výchovy využívá celého rozsáhlého zázemí organizace, napříč všemi jejími
středisky. Mnoho z péče o přírodní bohatství Prahy tak může SEV LHMP ukázat přímo v praxi a na konkrétních příkla
dech nastínit její hlavní zásady.
V nabídce má SEV LHMP i specializované exkurze např. o lesním hospodářství, revitalizacích vodních toků a nádrží,
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“.
Během roku 2016 uspořádalo SEV LHMP pro Pražany celkem 741 vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí, jichž
se dohromady zúčastnilo 55 545 návštěvníků. SEV LHMP zajišťuje pro veřejnost v Praze rovněž informační servis
v oblasti životního prostředí. Informace 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.
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.
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E5.2 REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ
Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO):
Významná část aktivit v oblasti EVVO určených pro veřejnost, děti a mládež, rodiny aj. je realizována středisky
ekologické výchovy hl. m. Prahy a nestátními neziskovými organizacemi (NNO) zabývajícími se EVVO. V Praze pů
sobí přes sedm desítek celostátních nebo místních organizací, zabývajících 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 celo
republikového sdružení SSEV Pavučina (TEREZA, vzdělávací centrum, Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka,
01/71 ZO ČSOP Koniklec, Ekodomov aj.), Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr (zahrnující organizace Botič,
SRAZ, Sociální podnik Envira, MŠ Semínko a zastřešující spolek Toulcův dvůr). Z dalších NNO jsou to například akre
ditovaná ekocentra ČSOP nebo profesní spolek škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (KEV).

Vybrané aktivity v Praze v roce 2016
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr (SEV Toulcův dvůr)
Historické prostory a desetihektarový přírodní areál hostivařské usedlosti Toulcův dvůr, který je majetkem Hl.
m. Prahy, spravuje a naplňuje rozmanitou činností sdružení neziskových organizací. Jejich cílem je prožitkem
vychovávat všechny věkové skupiny obyvatel Prahy k šetrnému vztahu k životnímu prostředí.
Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním seznamu kulturních památek.
Od roku 1993 je statek vyčleněn pro neziskové ekologicko-výchovné účely. Jde o projekt, který slouží pro praktic
kou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel hl. m. Prahy.
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.,
Aktivity v Toulcově dvoře v roce 2016:
•• Akce pro veřejnost: Celkem bylo připraveno 66 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 určené
především pro rodiny, přednášky, promítání a další. Celkem tyto akce navštívilo 11 650 osob.
•• Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ: V tomto období bylo pro děti z Prahy a okolí realizováno
celkem 863 programů (pro16 656 dětí).
•• Semináře: Pro pedagogické pracovníky, studenty VŠ i odbornou veřejnost bylo realizováno celkem 55 semi
nářů, kterých se zúčastnilo 1 490 osob. Během celého roku 2016 probíhalo Specializační studium pro peda
gogické pracovníky, účastnilo se ho 20 pedagogů.
•• Volnočasové aktivity pro děti: Celoročně zajišťuje SEV Toulcův dvůr řadu volnočasových kroužků pro děti,
v roce 2016 jich bylo 36 a docházelo na ně 392 dětí. Připraveno bylo také 39 letních a zimních táborů, včetně
příměstských pro celkem 853 účastníků. Pro nejmenší zajišťuje SEV činnost Rodinného centra Mateřídouška,
jehož akcí se zúčastnilo 2 973 účastníků.
•• Dobrovolnická činnost: V průběhu celého roku spolupracovalo SEV Toulcův dvůr s firemními a individuál
ními dobrovolníky z ČR i ze světa, na 38 připravených dobrovolnických dnech zde pomáhalo v roce 2016
celkem 392 dobrovolníků. Toulcův dvůr spolupracoval s 3 dlouhodobými dobrovolníky.
•• 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
131 studentů.
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•• Mateřská škola Semínko a Lesní mateřská škola: Do vzdělávacího programu MŠ a lesní mateřské školy je
zařazeno celkem 96 dětí.
•• Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním: V SEV Toulcův dvůr bylo v rámci sociálního podniku
zaměstnáno 36 osob se zdravotním postižením.
•• Dlouhodobé výstavy: V roce 2016 bylo celkem připraveno 5 výstav (témata Fairtrade, ochrana zvířat aj.),
které shlédlo celkem 4 827 osob
Ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr probíhala po celý rok 2016 řada aktivit v přírodním
areálu – výsadba nových stromů, údržba jednotlivých biotopů, každodenní zajištění provozu výukové farmy
hospodářských zvířat, údržba dvou naučných stezek aj. Toulcův dvůr a jeho areál navštíví ročně více než 50 000
individuálních návštěvníků, kteří tam chodí za poučením i odpočinkem.
Od roku 2011 je v provozu v Toulcově dvoře Infocentrum. Návštěvníkům nabízí nejen informace o dění na Toul
cově dvoře, ale také v jeho okolí. K dispozici je např. průvodcovská služba po Toulcově dvoře, internet zdar
ma, mapy okolí, ekoporadna či obchůdek s místními výrobky. Infocentrum eviduje v roce 2016 celkem 2 628
návštěvníků. Infocentrum zvyšuje atraktivitu a návštěvnost celého mikroregionu městských částí Prahy 10, 11
a 15. V roce 2016 se Toulcův dvůr zapojil do projektu foodsharingu a otevřel jednu z prvních „sdílených lednic“
v Praze. Zprovozněna byla rovněž sdílená knihovna.
01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) změnil od ledna 2014 svou právní formu a z občanského sdružení se změ
nil na spolek. Členy ČSOP spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Svoji činnost provádí především
v základních organizacích, které jsou nyní pobočnými spolky. 01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikl v roce 1990 z pů
vodního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. V současné době má široké spektrum činnosti.
Posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Vizí je lepší
životní prostředí a vyšší kvalita života. Organizace měla v roce 2016 17 členů a mnoho externích pracovníků
a dobrovolníků.
Činnost 01/71 ZO ČSOP Koniklec v roce 2016
•• Projekt „Počítáme s vodou II“ – Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a z prostředků
MŽP ČR. Navazuje na projekt Počítáme s vodou I, který probíhal v letech 2013–2015, a řadu dalších předcho
zích aktivit organizace zaměřených na podporu zavádění systému hospodaření s dešťovou vodou. Cílovou
skupinou této vzdělávací akce byli zástupci státní a veřejné správy. V rámci projektu se uskutečnilo 8 seminá
řů v 8 různých krajích, bylo publikováno 21 odborných článků, v květnu 2015 se uskutečnila třídenní exkurze
do Švýcarska za příklady dobré praxe, v únoru 2016 konference Počítáme s vodou s mezinárodní účastí. Byl
to 2. ročník mezinárodní konference o hospodaření se srážkovými vodami v zastavěných oblastech. Na kon
ferenci promluvili čtyři zahraniční řečníci a šest řečníků z České republiky. Zúčastnilo se jí cca 300 posluchačů.
Během celého roku byla k dispozici poradna, která zodpovídala dotazy týkající se hospodaření s dešťovou
vodou (HDV). Byla vytvořena mapa příkladů dobré praxe HDV v České republice. Bylo navázáno také na pro
jekt z roku 2014, kdy byla na pozemku Odborného učiliště pro žáky s více vadami v Komořanech zbudována
podzemní nádrž na dešťovou vodu určená k zalévání výukových ploch učiliště a také na zavlažování verti
kální zahrady. Dne 22. 3. 2016 došlo v zahradnickém učilišti v Komořanech k slavnostnímu otevření pilotní
vertikální zahrady. Při té příležitosti byl uspořádán veřejný workshop, jehož účastníci si mohli vyzkoušet, jak
se rostliny do vertikální zahrady sázejí. Učňům poskytne unikátní možnost osvojit si péči o tento inovativní
druh městské zeleně. Více informací naleznete na www.pocitamesvodou.cz.
•• Ekologické výukové programy (EVP) – Organizace zrealizovala v roce 2016 pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ 258 ekolo
gických výukových progamů, celkem pro 3 975 účastníků. Byl vytvořen nový geologicky zaměřený terénní
program „Za geologií a ekologií do Hlubočep“ pro žáky 2. stupně ZŠ, víceletá gymnázia a nižší ročníky SŠ.
V rámci projektu „Smyslové vnímání má smysl“ aneb terénní výukové programy pro žáky MŠ a ZŠ jako pro
středek přímého kontaktu s přírodou, finančně podpořeného MČ Praha 3, byly vytvořeny čtyři nové terénní
programy, a to prožitkový a tvůrčí program „Kolik smyslů umíš použít, tolikrát jsi člověkem“ zaměřený na
smyslové vnímání a výtvarný směr land-art. Program „Skřítek Kaštánek“ zaměřený na praktickou ochranu
přírody, kdy se děti formou prožitkových aktivit vžijí do situace nemocného stromu a na příkladu jírovce
maďalu napadeného klíněnkou jírovcovou se nastolí problém škůdců a ekologických metod jejich hubení.
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Oba programy byly vytvořeny ve dvou variantách, pro děti MŠ a pro žáky I. stupně ZŠ. Nabídka programů je
ke zhlédnutí na www.ekocentrumkoniklec.cz/vyukove-programy-pro-skoly/.
•• Environmentálně vzdělávací projekt „Mikroklima okolí školy“ – Projekt je realizován ve školním roce
2015/2016 a zapojilo je do něj 15 pražských ZŠ¨, celkem 585 žáků. Projekt je zaměřen na zkoumání životního
prostředí v okolí ško. Projekt vedou sami učitelé na základě metodické, materiálové a asistenční podpory lek
torů ZO ČSOP Koniklec. Výstupy z projektu jsou k nahlédnutí na www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/.
•• Pozemkový spolek ZO ČSOP Koniklec – Cílem projektu bylo založení a akreditace pozemkového spolku
ČSOP Koniklec. 01/71 ZO ČSOP Koniklec se rozhodla založit pozemkový spolek za účelem ochrany biologicky
cenného území na Praze 12 v Modřanech, v části zvané Na Beránku. Zde se v okolí ulice Hornocholupická
nachází mokřad a bezkolencová louka.
•• Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové – Jde o tradiční projekt organizace. Celkem bylo v roce
2016 naplněno 498 pytlů listím napadeného klíněnkou jírovcovou, a to během 57 úklidů ve 25 vnitroblocích
na Praze 2 a Praze 3. Se sběrem pomohlo 42 dobrovolníků v rámci tří firemních dobrovolnických dnů. Orga
nizace vydala 10 informačních článků věnujících se projektu a problematice klíněnky.
•• Revitalizace vnitrobloku Křížkovského, Ševčíkova, Kubelíkova a Slavíkova – 01/71 ZO ČSOP Koniklec ve
spolupráci s městskou částí Praha 3 vytipovala vnitroblok jako lokalitu, ve které může dojít k výraznému
oživení parteru a rozvoji místní komunity. Aktivity započaly již v roce 2015, během roku 2016 pak aktivity
pokračovaly a rozvíjely se.
•• Revitalizace vnitrobloku Korunní, Slezská, Nitranská a U vodárny – V roce 2016 započala z iniciativy 01/71
ZO ČSOP Koniklec spolupráce majitelů, správců a obyvatel společné části vnitrobloku, která tvoří zelenou
plochu parkového charakteru. Cílem je upoutat zájem o vnitroblok, probudit debatu dotčených osob o jeho
podobě a využití, podpořit místní obyvatele a realizovat drobné konkrétní aktivity na jeho oživení.
•• Prvky zvyšující biodiverzitu pro firmy Skanska a Siemens – 01/71 ZO ČSOP Koniklec pomáhá firmám na
jejich pozemcích instalovat prvky zvyšující biodiverzitu. Tyto prvky pomohou přilákat různé živočišné druhy
do areálů firem. V roce 2016 s firmou Skanska spolupracovala organizace na rezidenci Jarov na Praze 3 a re
zidenci Jahodnice v Hostavicích. Na podzim roku 2016 byly instalovány prvky zvyšující biodiverzitu u sídla
společnosti Siemens.
•• Rekonstrukce naučné stezky Českobrodské Zahrady – Naučná stezka Zahrady se nachází ve středočeském
kraji u Českého Brodu v osadě Zahrady. Obsahuje pět naučných tabulí s informacemi o dané lokalitě. Vytvo
řena byla v roce 2008. V roce 2016 byla v letních měsících provedena celková rekonstrukce v rámci projektu
Net4Gas Blíž k přírodě. Byl také vydán aktualizovaný leták o této naučné stezce.
•• Zajištění exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol hl. m. Prahy – Učí
me se na statku i na zahradě. Takové je motto exkurzí, které se realizovaly ve spolupráci s organizacemi PRO
-BIO Liga (řešitel), Kokoza a Ekodomov. Bylo uskutečněno celkem 54 exkurzí pro 1 066 žáků ZŠ a víceletých
gymnázií v Praze, ve 20 vybraných provozovnách – komunitních a školních zahradách, sadech, na statcích,
ve včelnicích a sklenících.
•• Akce pro veřejnost – Při příležitosti 7. Evropského summitu regionů a měst v rámci doprovodné akce DANUBE
UP (8. až 9. 7. 2016) měl Koniklec možnost prezentovat tento úspěšný projekt, ale také další své aktivity zamě
řené na hospodaření s vodou. Koniklec byl Úřadem vlády ČR takto přizván mezi tři české zástupce na tomto
celoevropském setkání. V návaznosti na úspěšné semináře projektu „Počítáme s vodou II“ proběhl v Dačicích
seminář o hospodaření s dešťovou vodou. V rámci environmentálně-vzdělávacího projektu pro žáky ZŠ a SŠ
„Mikroklima okolí školy 2015/2016“ uskutečnila organizace prezentaci projektu na pracovním semináři „Přípra
va strategie na adaptaci hl. m. Prahy na klimatickou změnu“ v Mramorovém sálu Clam-Gallasova paláce v Praze.
Semináře se zúčastnilo 100 návštěvníků. Projekt a činnost organizace byly dále prezentovány 4. 10. 2016 v Toul
cově dvoře na pražské konferenci EVVO pro pedagogy ZŠ na téma Děti v přírodě – Jde to i v Praze!
Ekocentrum Koniklec, o. p. s.
Občanské sdružení Ekocentrum Koniklec bylo založeno v roce 2012. V únoru 2014 změnilo svou právní formu
na obecné prospěšnou společnost. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec.
Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Jeho posláním je učit sebe i druhé chránit
životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života.
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Činnost Ekocentra Koniklec v roce 2016
•• Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností – Školní projekt „Adaptace sídel
na změnu klimatu“, který realizovalo Ekocentrum Koniklec od ledna 2015 do září 2016, byl součástí projektu
„Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností“. Hlavním cílem tohoto komplex
ního projektu, na kterém se podílelo dalších pět organizací, bylo přispět ke zmírnění negativních dopadů
změny klimatu na sídla (města a obce) v ČR. Více na www.adaptacesidel.cz.
•• Projekt spolupráce pražských ekoporaden – Ekocentrum Koniklec realizovalo a zaštiťovalo dva poradenské
a osvětové projekty: Ekoporadnypraha.cz – poradenské publikace a články pražských poraden a Ekoporadnypraha.cz – osvětové a vzdělávací aktivity pražských poraden, do kterých bylo zapojeno dalších 7 organizací:
Agentura Koniklec, Mladí ochránci přírody, PRO-BIO Liga, Natura quo vadis, Toulcův dvůr, Ekodomov a BEZK
– Ekolist. Ekocentrum Koniklec koordinuje činnost tohoto sdružení od roku 2012. V roce 2016 bylo společně
uspořádáno 6 poradenských a 17 osvětových akcí, vydáno 7 letáků či publikací a 31 ekoporadenských člán
ků. Byly rovněž evidovány a zodpovídány dotazy (zejména témata voda, odpady, ochrana přírody, ekologické
zemědělství aj.). Oba projekty byly podpořeny hl. m. Prahou.
•• Mapování zeleně v pražských ulicích – V roce 2016 Ekocentrum Koniklec pro Technickou správu komunikací
zmapovalo celkem 7 513 stromů a 76 keřů. Mapování pouliční zeleně včetně zanešení dat do specializované
ho počítačového programu napomáhá TSK mít o zeleni v jejím vlastnictví přehled. Tato data jsou následně
využívána při péči o tuto zeleň.
•• Informačně vzdělávací akce ke Dni Země – Ekocentrum Koniklec realizovalo pro hl. m. Prahu kampaň pro
pražskou veřejnost ke Dni Země. Ta měla podobu tří větších akcí, které se v dubnu konaly v oboře Hvězda, ve
Stromovce a v Riegrových sadech. Hlavním tématem byly odpady a také luštěniny a jejich přínos pro lidské
zdraví. Kampaň přímo oslovila přes 700 občanů, herních aktivit se zúčastnilo 24 školních kolektivů (žáci ZŠ
a MŠ). Bylo zodpovězeno přes 60 dotazů a rozdáno přes 1 000 ks informačních materiálů s tématikou život
ního prostředí.
•• Rorýsové do škol – Na podzim roku 2016 zrealizovalo Ekocentrum Koniklec za přispění MČ Praha 4 projekt
Rorýsové do škol. Projektu se účastnily 2 školy z Prahy 4 – ZŠ Jeremenkova a ZŠ Školní. Na budovy obou škol
připevnili horolezci speciální čtyřkomorové budky pro rorýse, které dají rorýsům možnost na jaře zahnízdit.
•• Vodní škola – V roce 2016 došlo k dalšímu pokračování projektu Vodní škola, jehož hlavním cílem je rozvoj
environmentální gramotnosti v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou u žáků druhé
ho stupně ZŠ a ekologizace provozu škol v téže oblasti. Na podzim začal projekt na dalších dvou školách –
ZŠ Chvaly a ZŠ Jana Wericha. Projekt byl finančně podpořen hl. m. Prahou.
Akce pro veřejnost – V rámci projektu Adaptace sídel na změnu klimatu byly aktivity projektu prezentovány
na konferenci „Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku“ v Hradci Králové
2. 6. 2016. Konference se zúčastnilo 32 návštěvníků. Projekt byl dále prezentován 7. 6. 2016 na zpětnovazebním
workshopu v Praze před 29 účastníky. 27. 9. 2016 proběhla tisková konference pro 15 přítomných novinářů
a jiných zájemců o dané téma.V rámci projektu Ekoporadny Praha Ekocentrum Koniklec uspořádalo přednášku
spojenou s exkurzí na téma „Co je to odpad?“ v rámci Dnů Země na Praze 14. Akce se zúčastnilo 110 návštěvníků.
Aktivity tohoto projektu a činnosti organizace byly představeny na Modřanském veletrhu volnočasových aktivit
(14. 9. 2016, 130 návštěvníků stánku) a na komunitní akci „Zažít město jinak“ (17. 9. 2016, 35 návštěvníků stánku).
Ekocentrum Koniklec zajišťovalo program pro návštěvníky akce ke Dni Země v MČ Praha-Libuš dne 25. 4. 2016.
Ekocentrum Podhoubí
Spolek Ekocentrum Podhoubí byl založen v roce 2005. Organizace se zaměřuje na environmentální výchovu
a na efektivní metody výuky ve školách. Mateřským, základním a středním školám z Prahy nabízí ekologické vý
ukové programy, provozuje vlastní školku (Ekoškolka Rozárka), pořádá semináře pro učitele a pro rodiče malých
dětí. Věnuje se také rozvíjení komunitního života v lokalitách, kde působí. Pořádá akce pro veřejnost, stará se
o třešňový sad, který kultivuje a zpřístupňuje pro lidi z okolí.
Aktivity Ekocentra Podhoubí v roce 2016:
•• Ekologické výukové programy – Pro MŠ, ZŠ a SŠ v Praze a okolí bylo uspořádáno 198 programů pro 3 799
dětí. od začátku fungování organizace prošlo výukovými programy již více než 29800 dětí.
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•• Semináře a akce pro veřejnost – Akce pro veřejnost pořádá Ekocentrum Podhoubí 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. V roce 2016 se zmíněných akcí a seminářů zúčastnilo 1 700 lidí.
•• Provoz dvou ekologických školek – Ekoškolka Rozárka v Troji a Ekoškolka Rozárka na Smíchově. Program
školek je založený na častém pobytu venku a na programu Začít spolu. V roce 2016 bylo v těchto mateřských
školkách zapsáno 83 dětí.
•• Projekt „Ekoškola pro MŠ“ – Ekocentrum Podhoubí je koordinátorem programu Ekoškola pro MŠ pro Prahu
a Středočeský kraj. V roce 2016 se do projektu zapojilo 36 MŠ, kterým Ekocentrum Podhoubí poskytlo meto
dickou podporu (semináře, konzultace, audity, příklady z praxe).
•• Revitalizace sadu v Braníku – O sad na území Prahy 4 pečuje Ekocentrum Podhoubí již pátým rokem. Nej
prve byly vykáceny nálety a staré třešně, vysbírány odpadky a vysázeny nové stromky. V roce 2016 proběhly
další 4 brigády, po celý rok byla prováděna údržba sadu – sekání trávy, sběr odpadků, pastva ovcí a vysazeno
bylo dalších 15 třešní. Na obnově sadu se podílejí jak rodiče dětí z mateřské školy, tak lidé z přilehlého okolí.
Sdružení TEREZA
TEREZA je nevládní nezisková organizace, která již přes 35 let prosazuje environmentální vzdělávání dětí a mla
dých lidí. Zaměřuje se na pomoc pedagogům s realizací environmentální výchovy v mateřských, základních
a středních školách v celé České republice. V dlouhodobých programech environmentální výchovy TEREZA uči
telům poskytuje vzdělávací semináře, osobní konzultace a detailně připravené a v praxi ověřené metodiky a pra
covní listy přímo do jejich výuky. Jedná se o tyto mezinárodní programy, které TEREZA přinesla do ČR.
•• Les ve škole (www.lesveskole.cz) – Žáci poznávají přírodní prostředí, les – náš největší přírodní ekosystém, ve
svém okolí. Aktivitami přímo v lese poznávají přírodní zákonitosti a rozvíjejí svůj vztah k přírodě. Program je
určen pro základní školy a poskytuje podrobné plány aktivit a výukové materiály pro jednotlivé ročníky.
•• GLOBE (www.globe-czech.cz) – Žáci v roli mladých vědců provádějí odborná měření a pozorování různých
ukazatelů a jevů v přírodě. Učí se rozumět přírodním procesům, samostatně bádat, odhalovat místní problé
my životního prostředí a hledat jejich řešení. Program probíhá ve spolupráci s NASA a je určen pro základní
a střední školy.
•• Ekoškola (www.ekoskola.cz, www.eko-skolky.cz) – Žáci procházejí svoji školu od sklepa až po půdu a společně
s učiteli, provozními zaměstnanci a rodiči plánují a realizují změny, které snižují dopad školy na životní pro
středí a dělají z ní příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší místo k životu. Program se nabízí ve verzích pro
mateřské, základní a střední školy.
•• JDĚTE VEN (www.jdeteven.cz) – Jedná se o kampaň pro širokou veřejnost. V ní TEREZA podporuje rodiče, aby
znovu objevili kouzlo her v přírodě a se svými dětmi trávili více času venku.
TEREZA je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT. Je certifikovaným poskytovatelem environmentální vý
chovy. Je členem FEE (Foundation for Environmental Education), Pavučiny (Sítě středisek ekologické výchovy)
a SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání).
TEREZA a její činnost v roce 2016 v číslech
•• 90 000 dětí, 3 500 učitelů a 834 škol v programech organizace TEREZA v celé ČR;
•• 29 škol v programu Les ve škole, 18 škol v programu GLOBE, 32 základních a středních škol a 18 mateřských
škol v programu Ekoškola zapojeno v Praze;
•• 6 pražských škol získalo titul Ekoškola: ZŠ a MŠ Chmelnice, MŠ Praha 4 Markušova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ
a MŠ J. A. Komenského, Ekoškolka Rozárka, ZŠ Ratibořická;
•• 40 vzdělávacích seminářů pro 822 učitelů;
•• 17 vydaných publikací a výukových materiálů;
•• 2 akce pro veřejnost.
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Klub ekologické výchovy z. s.
Klub ekologické výchovy z. s. (KEV) je celostátní environmentální profesní asociace škol a pedagogů s více než
dvacetiletou působností. Převážná část aktivit je zaměřena na vzdělávání pedagogů směřující k odbornému,
metodickému i profesionálně manažerskému zvyšování připravenosti pedagogů pro realizaci environmetální
výchovy (EV) a výchovy k udržitelnému rozvoji (VUR). Zvýšená pozornost je věnována řízení proenvironmentál
ních aktivit ve školách. Jako příklad lze uvést zvýšování kvalifikovanosti koordinátorů EV prostřednictvím specia
lizačního studia koordinátorů EV/VUR či podpora jejich dalšího vzdělávání. KEV se také zaměřuje na organizová
ní akcí pro děti a mládež, jako jsou žákovské ekologické, literární a výtvarná soutěž. Dlouhodobě se uskutečňují
ve spolupráci se Zelným křížem a Českou komisí pro UNESCO.
Dalším zaměřením činnosti KEV je rozvoj komplexního pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v kontextu
podpory udržitelného rozvoje. V roce 2016 zapojeno 21 škol jako kolektivních členů KEV na území hl. m. Prahy.
KEV je členem České komise pro UNESCO a podílí se na realizaci mezinárodně vyhlášených témat v České re
publice. Spolupracuje rovněž na tvorbě dokumentů v kontextu EV a VUR s Národním ústavem pro vzdělávání
a Radou vlády pro UR.
V národní síti škol KEV v roce 2016 bylo evidováno 21 pražských škol, kolektivních členů. Kolektivními členy KEV
se sídlem v Praze byl v roce 2016 rovněž Národní ústav vzdělávání, odd. odborného školství a Institut vzdělávání
a poradenství ČZU v Praze. Dalších 10 individuálních členů jsou pedagogové různých typů škol včetně vysokých.
•• Odborné a metodické zvyšování připravenosti pedagogů pro EV/VUR –Realizace specializačního studia
v kombinované formě s podporou e-learningu pro školní koordinátory EVVO akreditované MŠMT (kurz
v roce 2016 ukončilo 5 pedagogů z Prahy).
•• Další vzdělávání koordinátorů EVVO – Je realizováno prostřednictvím setkávání koordinátorů EVVO Prahy
s důrazem na zvyšování manažerských dovedností. V roce 2016 se uskutečnilo IV. setkání koordinátorů EVVO
Hl. m. Prahy ve spolupráci KEV, ZŠ generála Janouška z Prahy 9 a MČ Prahy 14. Setkání koordinátorů Prahy
má od počátku záštitu starosty městské části Prahy 14. Setkání se zúčastnilo celkem 75 školních koordinátorů
EVVO z pražských škol.
•• Tvorba a poskytování metodických a informačních materiálů – KEV vydává nebo spolupracuje na vydávání
metodických materiálů pro koordinátory EV ve školách. V roce 2016 to byly publikace Evaluace envivron
mentálního vzdělávání v oblasti výchovy a vzdělávání.
•• Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky z pražských škol – Akreditováno MŠMT 8 seminářů, kterých
se v roce 2016 zúčastnilo 12 učitelů z Prahy.
•• Organizace celostátních akcí pro školní děti a mládež – 19. ročník výtvarné a 14. ročník literární soutěže
ve spolupráci s Českou komisí UNESCO a Zeleným křížem na téma „Stopy Karla IV. na území Čech, Moravy a
Slezska od středověku po současnost“. Zúčastnily se čytři pražské školy.
Ekologické žákovské konference – XIII. ročník Středoškolské ekologické konference, XI. ročník Žákovské ekolo
gické konference. Konferencí se zúčastnilo 80 žáků a pedagogů ze ZŠ a SŠ, z toho 6 z pražských škol. Záměrem
těchto konferencí je podpořit badatelské aktivity žáků různých stupňů a typů škol a posílit prezentační doved
nosti. Akce probíhá ve spolupráci s UNESCO a MŠMT.
Škola udržitelného rozvoje – V roce 2016, na základě komplexního hodnocení dlouhodobějších proenviron
mentálních aktivit, získaly čtyři pražské školy titul Škola udržitelného rozvoje na období 2017–2019. Zmíněné
školy jsou kolektivními členy KEV.Školami a jinými organizacemi z Prahy jsou využívány i služby některých stře
disek a organizací zaměřených na EVVO sídlících mimo Prahu (např. SEV Chaloupky, SEVER, Dřípatka aj.). Vý
znamné aktivity se zaměřením na osvětu veřejnosti vyvíjely např. Zelený kruh nebo sdružení ARNIKA. EVVO tvoří
důležitou součást náplně a zaměření České společnosti ornitologické (ČSO) sídlící na v Praze 5 na Smíchově.
K mimoškolnímu environmentálnímu vzdělávání dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významně přispívají i správy
chráněných krajinných oblastí v okolí Prahy (SCHKO Český kras, SCHKO Kokořínsko, SCHKO Křivoklátsko).
Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací.
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E5.3 FINANCOVÁNÍ EVVO V HL. M. PRAZE
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 2016 OCP MHMP),
Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy a Celoměstských programů podpory využití
volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy.
Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dalších
zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrová řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými
sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců aj.).
Tab. E5.3.1: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2014–2016 [Kč]
2014

2015

2016

4 034 159 Kč

3 250 429 Kč

2 972 438 Kč

Správa a údržba středisek ekologické výchovy HMP (SEV
HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů hl. m. Prahy)

4 667 000 Kč

5 910 000 Kč
(+1 400 000 Kč na
středisko PRALES

9 410 000 Kč

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

8 378 000 Kč**
(56 podpořených
projektů)

9 329 000 Kč**
(51 podpořených
projektů)

10 601 500 Kč**
(73 podpořených
projektů)

Další aktivity a projekty EVVO hrazené z rozpočtu MHMP
(nezařazené v AP KK EVVO /rozpočet OCP MHMP/)

515 509 Kč

255 366 Kč

-

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl.
m. Prahy (oblast EVVO)*

110 000 Kč
(2 podpořené pro
jekty)

339 420 Kč
(4 podpoření pro
jekty)

185 000 Kč
(3 podpořené pro
jekty)

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

84 900 Kč
(5 podpořených
projektů)

167 300 Kč
(7 podpořených
projektů)

173 200 Kč
(8 podpořených
projektů)

Informatika životního prostředí ve vztahu k EVVO
(publikace Ročenka Praha ŽP, rozvoj Portálu ŽP apod. /
rozpočet OCP MHMP/)

983 646 Kč

738 792 Kč

714 360 Kč

AP KK EVVO (bez správy a údržby SEV HMP a grantů)

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.
** Včetně výukových a vzdělávacích programů pro školy (dříve zajišťovány prostřednictvím zakázek).
Zdroj: OCP MHMP, SML MHMP, SVC MHMP
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Tab. E5.3.2: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy v letech 2009–2013 [Kč]
2009

2010

2011

2012

2013

AP KK EVVO

6 984 169 Kč

6 848 683 Kč

9 000 000 Kč

10 800 000 Kč

8 344 664 Kč

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

6 174 944 Kč

5 475 652 Kč

5 286 164 Kč

5 016 833 Kč

4 400 000 Kč

Granty na podporu projektů
6 883 000 Kč
3 213 000 Kč
4 797 710 Kč
4 035 000 Kč
4 277 000 Kč
ke zlepšení stavu životního
(67 podpořených (34 podpořených (25 podpořených (26 podpořených (36 podpořených
prostředí hl. m. Prahy (oblast
projektů)
projektů)
projektů)
projektů)
projektů)
EVVO)*
Celoměstské programy pod
pory vzdělávání na území hl.
m. Prahy (oblast EVVO)*

120 000 Kč
(2 podpořené
projekty)

250 000 Kč
(3 podpořené
projekty)

308 100 Kč
(4 podpořené
projekty)

116 000 Kč
(2 podpořené
projekty)**

72 000 Kč
(2 podpořené
projekty)

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

95 000
(4 podpořené
projekty)

125 000
(5 podpořených
projektů)

220 000 (6
podpořených
projektů)

180 000
(6 podpořených
projektů)

75 000
(6 podpořených
projektů)

* Rozčlenění projektů na projekty v oblasti EVVO a ostatní je orientační.
** Skutečná částka pro oblast EVVO je vyšší – podpořeny byly dále také projekty na pořádání školních soutěží, které zahrnovaly více
tematických oblastí, mezi nimi oblast EVVO.
Zdroj: OCP MHMP, SMS MHMP
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E6.1 MÍSTNÍ AGENDA 21
E6.1.1 MÍSTNÍ AGENDA 21 V ČR
Místní Agenda 21 a místní Akce 21 (MA 21) jsou dobrovolné programy a projekty pro udržitelný rozvoj obcí,
měst a regionů. Jsou zaměřené k nastartování udržitelného rozvoje, ke zlepšování kvality života a na praktickou
ochranu životního prostředí. Jsou založeny na spolupráci nejširších zájmových skupin – občanů, veřejné sprá
vy, ziskových a neziskových organizací. Místní Agendy 21 naplňují v lokálním měřítku tzv. Agendu 21, která je
globálním programem pro udržitelný rozvoj, přijatým na Světovém summitu OSN 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. 1. 2012 č. 30 Koncepci podpory místní Agendy 21 v České republice do roku 2020
a Akční plán pro období 2012–2013. Aktuálně platným je Akční plán na období 2016–2018 schválený usnesením
Vlády č. 312 ze dne 11. 4. 2016.
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 (viz http://www1.cenia.cz/www/ma21, resp. http://ma21.cenia.cz).
Ke konci roku 2016 bylo v Databázi MA 21 oficiálně zaregistrováno 162 municipalit a ostatních subjektů, z toho
138 obcí (7 statutárních měst, 81 obcí, 50 malých obcí), 6 krajů, 9 mikroregionů, které realizují místní Agendy 21,
místní Akce 21 a podobné projekty a 9 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 byly oficiálně registrovány 2 subjekty, v kategorii B 3 subjekty, v kategorii C 49 subjektů, v kategorii
D 25 subjektů a v kategorii Zájemci 83 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.
Zdroj: MŽP, CENIA
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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 2016
Hl. m. Praha jako kraj se oficiálně přihlásilo k principům místní Agendy 21 v roce 2013 vstupem do asociace Ná
rodní síť Zdravých měst České republiky a přijetím Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha“ (usnesení Za
stupitelstva hl. m. Prahy č. 30/93 ze dne 20. 6. 2013). Odpovědným politikem Projektu Zdravý kraj byl v roce 2016
radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení. V rámci Magistrátu hl. m. Prahy pracoval koordinátor projek
tu. Hlavními aktivitami v této oblasti v roce 2016 byla realizace dotačního programu pro městské části. V rámci
prohloubení systémové spolupráce hlavního města Prahy s jednotlivými městskými částmi v oblasti místní Agen
dy 21 bylo městským částem v roce 2016 umožněno požádat hl. m. Prahu o poskytnutí účelových neinvestičních
finančních prostředků na realizaci projektů na místní úrovni v oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Celkem
bylo podpořeno 28 projektů v celkové sumě 1 941 000 Kč.
V roce 2016 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 17 městských částí hl. m. Prahy. V kategorii C byla evidována MČ
Praha 7, MČ Praha 8, MČ Praha 12, MČ Praha 13, MČ Praha 14, MČ Praha 18, MČ Praha 20, MČ Praha 21, MČ Praha
– Dolní Počernice, MČ Praha – Libuš a MČ Praha – Slivenec. V kategorii D byla evidována MČ Praha 4 a MČ Praha
10 a v kategorii Zájemci byly evidovány MČ Praha 5, MČ Praha 15, MČ Praha 22 a MČ Praha – Troja. Každá z těchto
kategorií má měřitelné ukazatele, kterými lze hodnotit úroveň procesu MA 21 v dané municipalitě (v kategorii A
ani v kategorii B nebyly v roce 2016 registrovány žádné městské části hl. m. Prahy).
Tab. E6.1.2 Praha a místní Agenda 21 v roce 2016
Kategorie

Městská část
Praha 7, www.praha7.cz
Praha 8, www.praha8.cz
Praha 12, www.praha12.cz
Praha 13, www.praha13.cz
Praha 14, www.praha14.cz

C

Praha 18, www.praha18.cz
Praha 20, www.praha20.cz
Praha 21, www.praha21.cz
Praha – Dolní Počernice, www.praha-dolnipocernice.cz
Praha-Libuš, www.praha-libus.cz
Praha-Slivenec, www.praha-slivenec.cz

D

Praha 4, www.praha4.cz
Praha 10, www.praha10.cz
Praha 5, www.praha5.cz
Praha 15, www.praha15.cz

Zájemci

Praha 22, www.praha22.cz
Praha-Troja, www.mctroja.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).
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Obr. E6.1.1: Městské části hl. m. Prahy evidované v databázi místní Agendy 21 za rok 2016
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E7 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.

E7.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V PRAZE (IOŽIP)
Hl. m. Praha má dlouholetou tradici v oblasti soustřeďování, zpracování a poskytování informací o životním
prostředí. Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP) soustřeďuje a zpracovává údaje o vybraných
složkách životního prostředí. Cílem systému IOŽIP je:
•• shromažďování a zpracování dat o stavu jednotlivých faktorů životního prostředí v Praze pořizovaných růz
nými organizacemi;
•• hodnocení rozsahu dostupných dat a iniciace pořizování údajů, pro něž neexistují jiné zdroje;
•• poskytování informací orgánům městské správy, odborníkům a veřejnosti.
Počátky tvorby Informačního systému o životním prostředí v Praze spadají do poloviny 80. let, kdy byl vyvíjen
jako jeden z tematických okruhů Městského informačního systému. Z té doby pochází zavedená zkratka IOŽIP,
počátky systematického sledování vybraných složek životního prostředí a přejímání údajů, které tvoří základ
datového fondu systému.
Za dobu svého trvání systém prošel některými organizačními a technologickými změnami. Od roku 2008 se na
jeho zajištění společně podílejí Odbor informatiky MHMP, Odbor 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 2016 tato elektronická zpráva o životním prostředí v Praze
a sada různých webových aplikací (Portál ŽP, Atlas ŽP aj.).
Nová koncepce IOŽIP (2009) a její realizace v roce 2016
V roce 2009 byla zpracována nová koncepce dalšího rozvoje systému. Podrobné informace ke koncepci byly
prezentovány v ročence Praha životní prostředí 2009. V roce 2016 probíhal dílčí rozvoj existujících částí infor
mačního systému v souladu s přijatou koncepcí.
Hlavní informační výstupy systému IOŽIP, rekapitulace
Nejznámějším publikačním výstupem ze systému se stala tato ročenka „Praha životní prostředí“ vydávaná tiskem
pravidelně od roku 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě (zveřejněno na webových stránkách a
na CD/DVD). V roce 2000 byla rozšířena struktura ročenky a rozsah zpracovávaných informací s respektováním
schématu vliv–stav–odezva. Pro zpracování publikace za rok 2008 byly na základě nové 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 ver
ze (od verze 2010 do 2013 v dvojjazyčné podobě v rozsahu cca 60 stran, od verze 2014 odděleně v české a ang
lické mutaci v rozsahu cca 20 stran) a přílohou tištěné ročenky bylo (do vydání 2013) CD s celou sadou informač
ních výstupů (detailní CZ, stručná CZ + EN, leták CZ + EN) a také propagační leták („miniročenka“) v elektronické
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Obr. E.7.1: Schéma Informačního systému o životním prostředí (IOŽIP) v Praze

Zdroj: OCP MHMP

podobě. Vydání od roku 2014 jsou doplněna mapovou přílohou v elektronické verzi. Podrobné verze za rok 2014
a roky následující jsou připravovány pod názvem Elektronická zpráva o stavu životního prostředí v Praze v roce.
Od roku 1997 do roku 2008 bylo vydáno sedm CD/DVD Praha životní prostředí, které v každém vydání obsaho
valy poslední ročenky, Atlas životního prostředí, Statistickou ročenku Numeri Pragenses (ČSÚ), případně další
specializované publikace k problematice ovzduší (REZZO, ATEM), ochrany přírody (Vegetační mapa, Ptáci, Motý
li, Chráněná území), hlukové mapy Prahy, Datové a informační zdroje (ÚEP) aj.
Rozvoj systému je veden snahou o přizpůsobení vývoji informačních technologií včetně GIS a internetu. Na
webových stránkách města byla již v 90. letech minulého století prezentována sada ročenek, později byly vytvo
řeny tematické informační výstupy na internetu.
Od roku 2002 do roku 2014 byl v provozu internetový server ENVIS – Informační servis o životním prostředí v Praze
http://envis.praha-mesto.cz, který integroval do té doby odděleně řešené aplikace pro poskytování informací
o životním prostředí v Praze (faktografie z ročenek, informace z odborů MHMP, mapy, databáze, monitoring
ovzduší, aktuality, odkazy aj.). V letech 2009 a 2010 byla v rámci stránek ENVIS připravena řada tematických díl
čích stránek, např. Po Praze podél potoků, Pražské studánky, Pražská příroda známá, neznámá aj., věnovaných
pražské přírodě a jejímu rekreačnímu využití. Od září 2014 je server ENVIS nahrazen nově připraveným Portálem
životního prostředí hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu), který je součástí portálové rodiny hl.m. Prahy. Součástí Por
tálu životního prostředí byly v roce 2016 aplikace Kalendář akcí v životním prostředí a EVVO (včetně mapové ver
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ze), databáze ekologických výukových programů pro školy (EVP), aplikace Aktuální informace o kvalitě ovzduší
v Praze a nově aplikace Produkce komunálních odpadů v Praze.
Server Pražská příroda na adrese http://www.praha-priroda.cz/ obsahuje komplexní informace o pražské přírodě,
rybnících, lesích, naučných stezkách nebo zvláště chráněných území. 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 na adrese http://www.geoportalpraha.cz/cs/
atlas-zivotniho-prostredi obsahující množství map s připojenými údaji z databází, zpracovaný jako interaktivní
aplikace GIS. Atlas životního prostředí byl zveřejněn na webu již v roce 1999. Od roku 2010 probíhala postupná
příprava nového Atlasu životního prostředí (Mapového portálu životního prostředí) coby nástupce původního
Atlasu. Atlas životního prostředí 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 monitorovací a in
formační systém (http://www.premis.cz), které od konce 90. let poskytují operativní údaje o kvalitě ovzduší, hyd
rologických poměrech, meteorologických podmínkách i další informace (upozornění, výstrahy), převážně ve
vazbě na systémy ČHMÚ. V rámci přípravy a následného zprovoznění nového Portálu životního prostředí byla
v roce 2014 zahájena postupná integrace vybraných částí systému PREMIS do nového systému formou dílčích
modulů zařazených v jednotlivých rubrikách (Ovzduší, Voda). V roce 2016 došlo k ukončení provozu systému
PREMIS ve stávající podobě.
Systém IOŽIP se neobejde ani bez výstupů dalších specifických projektů zaměřených na modelování složek
životního prostředí (ovzduší, hluk) a inventarizaci potřebných vstupních údajů. Například hodnocení kvality
ovzduší s využitím modelových výpočtů (ATEM), aktualizace a správa údajů o zdrojích znečišťování ovzduší
(REZZO), zpracování výpočtové Hlukové mapy apod. Mezi těmito projekty jsou datové i technologické vazby,
výstupy jsou pak prezentovány v ročence i v Atlasu životního prostředí.
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