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VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

E1 VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Tab. E1.1: Státní legislativa – zákony (setříděno tematicky, stav k 31. 12. 2018)
Číslo
500/2004 Sb.
183/2006 Sb.
131/2000 Sb.
17/1992 Sb.
123/1998 Sb.
106/1999 Sb.
167/2008 Sb.
263/2016 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 právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
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 druhy), 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 kříženců, 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. 2018)
Číslo

Název

12/1964 Sb. NVP

vyhlášení chráněného přírodního výtvoru „Divoká Šárka“

5/1968 Sb. NVP

o prohlášení přírodních výtvorů v Praze a jejich ochranných pásem

1/1982 Sb. NVP

o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Klánovický les, Xaverovský les,
Šance, Cholupická bažantnice, U Hájů, Homolka a jejich ochranných pásmech

3/1982 Sb. NVP

o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Požáry, Dalejský profil, Opatřilka Červený lom, U Nového mlýna, Chuchelský háj, Housle, Ládví, Okrouhlík, Vinořský park, Obora v Uhříněvsi
a jejich ochranných pásmech

4/1982 Sb. NVP

o chráněných přírodních výtvorech v hlavním městě Praze na lokalitách Barrandovské skály, Kalvárie
v Motole, Baba, Dolní Šárka, Podbabské skály, Sedlecké skály, Salabka, Havránka, Trojská, Podhoří, Bohnické údolí, Zámky a jejich ochranných pásmech

3/1984 Sb. NVP

o zřízení oblasti klidu „Botič - Milíčov“ a „Říčanka“ a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

5/1988 Sb. NVP

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

8/1990 Sb. NVP

o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

3/1991 Sb. HMP

o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti (Modřanská rokle - Cholupice, Košíře - Motol, Klánovice - Čihadla)

7/1993 Sb. HMP

o zřízení přírodního parku „Prokopské a Dalejské údolí“ a o vyhlášení stavební uzávěry pro tento park

6/2001 Sb. HMP

o ochraně veřejné zeleně

2/2005 Sb. HMP

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

4/2005 Sb. HMP

kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze (krajský regulační řád)

5/2007 Sb. HMP

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška
o odpadech)

8/2008 Sb. HMP

o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě)

10/2009 Sb. HMP

o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejích bližších ochranných
podmínek

18/2009 Sb. HMP

o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov

19/2009 Sb. HMP

o zřízení přírodního parku Smetanka

16/2010 Sb. HMP

kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha pro období let 2010-2012

3/2013 Sb. HMP

o zřízení přírodní rezervace Klánovický les a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

13/2013 Sb. HMP

o zřízení přírodní památky Petřín včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

14/2013 Sb. HMP

o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

16/2013 Sb. HMP

o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších
ochranných podmínek

1/2014 Sb. HMP

o zřízení přírodní památky Xaverovský háj a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

10/2014 Sb. HMP

o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy

14/2014 Sb. HMP

o zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně včetně ochranného pásma a stanovení jejích
bližších ochranných podmínek

17/2014 Sb. HMP

o zřízení přírodní památky Skály v zoologické zahradě včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších 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

11/2017 Sb. HMP

o zřízení přírodní památky Dvorecké stráně včetně ochranného pásma a stanovení jejich bližších ochranných podmínek

15/2018 Sb. HMP

o zřízení přírodní rezervace Chuchelské háje včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zdroj: OCP MHMP
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E2.1 PŘEHLED KONCEPČNÍCH DOKUMENTŮ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ OBLASTI
V průběhu roku 2018 pokračovaly práce na přípravě koncepčních dokumentů města a akčních plánů souvisejících s ochranou životního prostředí. Následující přehled zachycuje stav přípravy a projednání těchto dokumentů
k prosinci 2018. Dále je uveden přehled existujících platných dokumentů, které byly přijaty již dříve, včetně dokumentů pro oblasti s problematikou životního prostředí související. Samostatně jsou uvedeny dokumenty pro
oblast strategického plánování a územního rozvoje města, kde je problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje věnována významná pozornost. Podrobnější informace k dokumentům jsou uvedeny v následujících
podkapitolách.
Dokumenty přijaté v roce 2018
•• Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018–2019 (dokument
byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1650 ze dne 26. 6. 2018)
•• Akční plán k implementaci ÚEK na roky 2018–2022 (dokument byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy
č. 1761 ze dne 17. 7. 2018)
Dokumenty v roce 2018 ve stavu přípravy
•• Plán udržitelné dopravy Prahy a okolí (pozn. k 4/2020: dokument byl schválen usnesením Zastupitelstva
č. 7/32 ze dne 24. 5. 2019)
Vybrané dříve přijaté dokumenty platné k 31. 12. 2018
•• Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
•• 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
hlavního města Prahy na období 2018–2019
•• Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (jako původce odpadů – obce)
•• Krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl. m. Prahy)
•• Program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (pozn.: dokument připraven v gesci MŽP)
•• Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze
•• Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze
•• Územní 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
•• Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2016
•• Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy
•• Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020
•• Zásady nového systému číselného označování cyklistických tras na území hl. m. Prahy
•• Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy
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E2.2 OBOROVÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SOUVISEJÍCÍ
OBLASTI
E2.2.1 DOKUMENTY PROJEDNANÉ A PŘIJATÉ ORGÁNY MĚSTA V ROCE 2018
A DOKUMENTY ROZPRACOVANÉ
Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018–2019
Stav (k 31. 12. 2018): Dokument schválený Radou hl. m. Prahy dne 26. 6. 2018 (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1650
ze dne 26. 6. 2018).
Rámec zpracování: Hl. m. Praha přijala v roce 2015 závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018. Tato Strategie byla přijata dne 18. 7. 2017 s předpokladem návazné přípravy
implementačních plánů pro dílčí období platnosti Strategie. Úkolem implementačních plánů je podrobněji rozpracovat jednotlivé kroky, vedoucí k realizaci vybraných adaptačních opatření v jednotlivých navazujících obdobích.
Zadavatel: Hl. m. Praha.
Zpracovatel: Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s IPR Praha. Přípravu dílčích dokumentů zajišťovaly
externí subjekty a další odborníci (Analytická část Implementačního plánu byla vypracována ve spolupráci s Czech
Globe – Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i).
Průběh zpracování a popis dokumentu: Příprava Implementačního plánu Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018–2019 byla zahájena na podzim 2017, v návaznosti na přijetí Adaptační strategie
hl. m. Prahy v červenci 2017. Zpracování bylo průběžně konzultováno se zástupci MČ, s odborníky a zainteresovanou veřejností v rámci pořádaných seminářů.
Tento plán podrobněji rozpracovává jednotlivé kroky, vedoucí k realizaci vybraných adaptačních opatření Strategie
ve spolupráci se zainteresovanými subjekty hl. m. Prahy a IPR, v období 2018–2019. Poměrně krátké časové období
implementace bylo zvoleno vzhledem k potřebě doplnit znalostní databázi o území a procesech probíhající klimatické změny a možnostech snižování jejich negativních dopadů. Pro dané časové období bylo navrženo vypracování metodik a postupů, které povedou ke snížení negativních dopadů klimatické změny, a také zahájení a testování
pilotních projektů.
Konkrétní navržená adaptační opatření Implementačního plánu 2018–2019 (44 projektových karet) jsou rozčleněna na tyto oblasti:
•• Opatření a projekty pro doplnění znalostí o území a procesech
•• Vypracování metodik a postupů
•• Návrh pilotních projektů
V rámci podrobnějšího doplnění podkladů v Analytické části byly mj. zpřesněny a doplněny prostorové analýzy
zranitelnosti města vůči hrozbám spojeným s teplotními extrémy, městským tepelným ostrovem a nedostatečným
zasakováním srážkové vody, monitorováno prostorové rozložení teploty vzduchu v hl. m. Praze během horkých dní
roku 2017, a zpracována analýza expozice populace hl. m. Prahy vůči vlnám horka.
V části Specifická adaptační opatření a jejich vyhodnocení byla zpracována analýza nákladů a přínosů jednotlivých
typů opatření a navržen soubor indikátorů pro monitoring naplňování adaptační strategie.
Návazné aktivity: V návaznosti na přijetí Implementačního plánu 2018–2019 byla zahájena realizace pilotních projektů a zpracování navrhovaných metodik a studií.
V souvislosti s rozšiřováním datové základny a stále propracovanějším upřesňováním potřeb a zejména možností
hl. m. Prahy i ostatních zainteresovaných aktérů byl původní soubor 44 projektových karet zrevidován a doplněn.
Zhruba polovina původních projektů proběhla či probíhá dle původního harmonogramu, část projektů byla modifikována a část zcela vypuštěna.
Po doplnění znalostní databáze a po vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření navazuje příprava dalšího implementačního plánu pro delší časové období, a to pro roky 2020–2024, včetně aktualizace původního dokumentu
Adaptační strategie s ohledem na potřebu jejího dopracování.
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Dokumenty k dispozici: Dokument v elektronické podobě je ke stažení na webových stránkách hl. m. Prahy (Portál
ŽP) v rubrice Ochrana klimatu (http://portalzp.praha.eu/ochranaklimatu).
Kontakt a další informace: Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení udržitelné energetiky. Webové stránky
hl. m. Prahy k tématu ochrany ŽP (Portál ŽP), rubrika Ochrana klimatu (http://portalzp.praha.eu/ochranaklimatu),
dále webové stránky www.adaptacepraha.cz.

Akční plán k implementaci ÚEK na roky 2018–2022
Stav: Dokument schválený Radou hl. m. Prahy dne 17. 7. 2018 (viz usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1761 ze dne 17. 7.
2018).
Rámec zpracování: Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 322 ze dne 14. 2. 2017 uložila OCP MHMP vyhotovení akčního plánu k implementaci ÚEK, který by rozpracoval dlouhodobou strategii ÚEK do konkrétních aktivit.
Zadavatel: Hl. m. Praha, osoba oprávněná zastupovat zadavatele: RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany
prostředí MHMP.
Zpracovatel: ENVIROS, s. r. o., IČO 61503240, poddodavatel: SEVEN Energy s. r. o., IČO 27876829.
Průběh zpracování a popis dokumentu: Přesné obsahové pojetí akčního plánu bylo předepsáno zadavatelem (odbor ochrany prostředí MHMP, odd. udržitelné energetiky) s cílem konkretizovat aktivity na období let 2018 až 2022
a diferencovat jejich rozsah podle scénářů vývoje, které byly ÚEK HMP definovány.
Požadavky na plnění předmětu veřejné zakázky: Dodavatel zpracuje pro zadavatele Akční plán (dále jen AP) k implementaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy (2013–2033), (dále jen ÚEK) na období pěti let (2018–2022).
AP bude zpracován variantně pro scénáře KONZERVATIV, PROAKTIV a PROAKTIV PLUS. Jeho obsahem bude soupis
cílů v jednotlivých prioritních oblastech a soupis konkrétních opatření a aktivit, jejichž prostřednictvím budou cíle
ÚEK dosahovány. AP bude dále obsahovat indikátory úspěšnosti opatření, monitoring a metodiku jejich vyhodnocování.
AP bude prováděcím plánem na realizaci střednědobých cílů dle jejích jednotlivých prioritních oblastí popsaných v ÚEK:
•• Prioritní oblast 1 – podpora hospodaření s energií v objektech v majetku HMP
•• Prioritní oblast 2 – podpora efektivního využití energie na území HMP
•• Prioritní oblast 3 – podpora využití obnovitelných, druhotných a perspektivních zdrojů energie
•• Prioritní oblast 4 – zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie.
Pro zajištění řádného průběhu vypracování díla byly uspořádány tři pracovní skupiny (při zahájení, v průběhu a před
finalizací díla), která byla k implementaci ÚEK HMP současně zřízena, a kterou tvoří zástupci příslušných odborů
MHMP, vybraných městských organizací a vlastníků energetické infrastruktury ve městě (dále jen „PS“). Řešitelský
tým současně s každým ze členů této skupiny případně s dalšími relevantními organizacemi uspořádal samostatná
setkání s cílem vytipovat konkrétní aktivity, které mohou být do AP zařazeny.
Výsledné dílo AP tvoří více než 60 konkrétních aktivit. Každá aktivita je v AP vymezena stručným popisem, jmenován její garant (odpovědná osoba, resp. subjekt), stanoven předpokládaný termín zahájení a dokončení a jsou kvantifikovány předpokládané náklady a přínosy, pokud již byly známy. Pro většinu aktivit však bude nutné s ohledem na
současné znalosti tyto technickoekonomické parametry v průběhu vlastní implementace upřesnit.
Protože některé aktivity nebylo možné jednoznačně zařadit do některé ze 4 prioritních oblastí, které ÚEK HMP vymezila, byla vytvořena další 5. prioritní oblast mající průřezový charakter.
Návazné aktivity: Usnesení č. 1761 ze dne 17. 7. 2018 ukládá Odboru ochrany prostředí MHMP každoročně do 30. 6.
předkládat Radě HMP zprávu o plnění úkolů vyplývajících z AP ÚEK. První zpráva byla předložena Radě hl. m. Prahy
ve formě Informace a vzata na vědomí 15. 7. 2019.
Dokumenty k dispozici: V elektronické podobě je ke stažení na webových stránkách hl. m. Prahy k životnímu prostředí (Portál ŽP) v rubrice Energetika (http://portalzp.praha.eu/energetika, odkaz Územní energetická koncepce).
Kontakt a další informace: Odbor ochrany prostředí MHMP, oddělení udržitelné energetiky. Webové stránky
hl. m. Prahy k životnímu prostředí (Portál ŽP) v rubrice Energetika (http://portalzp.praha.eu/energetika, odkaz Územní energetická koncepce).
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V ochraně životního prostředí jsou uplatňovány vedle jiných nástrojů (administrativně právní, koncepční, informační, dobrovolné) rovněž nástroje ekonomické. Může jít o daňové úpravy, sankce ve formě 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 zajišťována např. agenda poplatků za znečišťování ovzduší, jsou realizovány investiční i neinvestiční aktivity financované z rozpočtu hl. m. Prahy, dále projekty realizované s využitím finanční podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR a ze Strukturálních fondů EU.
Hl. m. Praha od roku 1996 vypisuje každoročně granty na podporu projektů na zlepšení životního prostředí a od
roku 1994 financuje program dotací v oblasti energetiky, od roku 2009 pod názvem Čistá energie Praha (viz kapitola 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 nákladů vedl v roce 2003 ke vzniku samostatného výkazu určeného podnikatelské sféře. Data z veřejného sektoru
byla získávána jiným výkazem, sledujícím pouze DHM na ochranu životního prostředí. Od roku 2006 došlo ke
sjednocení výkaznické povinnosti pro podnikatelský a veřejný sektor a oba sektory jsou obesílány stejným výkazem ŽP 1-01. Tento výkaz je rozesílán vybraným ekonomickým subjektům, obcím nad 500 obyvatel, rozpočtovým organizacím, organizačním složkám státu a státním fondům.
Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují investice a neinvestiční náklady, které se vztahují k aktivitám na
ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části), jejichž hlavním účelem je zachycení, 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 produktů se jako přínos zahrnují také úspory nákladů, kterých podnik dosáhl díky opatřením na ochranu životního
prostředí v daném roce.
Poznámka k tabulkám a grafům: Kategorie „ostatní“ zahrnuje – omezování hluku a vibrací; ochranu biodiverzity 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]
2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

3 609 248

5 603 628

10 772 037

8 594 713

9 533 698

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

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

2 159 806
3 285 421
679 285
2 470 201

1 071 230
3 417 410
1 800 338
3 244 720

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

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

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

97,5
1,5
0,1
0,8

95,0
2,0
1,0
2,0

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 [tis. Kč, běžné ceny]
2014

2015

2016

2017

2018

31 390 275

40 109 604

25 475 951

35 423 206

31 027 855

Hl. m. Praha

1 443 602

1 464 314

3 794 021

4 243 101

5 852 846

Středočeský

3 354 317

4 012 756

1 926 270

2 160 374

3 352 746

Jihočeský

1 756 020

2 023 885

746 696

1 272 852

2 009 015

Plzeňský

2 493 669

1 212 183

1 470 352

1 041 113

1 131 776

950 931

830 907

775 474

328 370

384 530

2 718 756

4 255 514

6 257 387

15 596 734

4 578 060

Česká republika

Karlovarský
Ústecký
Liberecký

485 175

552 557

440 984

1 010 805

1 027 428

Královéhradecký

1 014 380

1 229 062

830 227

758 878

1 312 200

Pardubický

1 895 683

4 121 155

1 235 005

940 673

1 213 304

Vysočina

2 811 872

3 509 206

894 643

1 416 659

1 264 414

Jihomoravský

3 119 868

6 203 721

2 231 844

1 903 047

1 794 429

Olomoucký

1 538 428

2 463 398

805 484

919 415

1 201 072

Zlínský

2 052 777

1 515 136

449 911

558 587

1 162 444

Moravskoslezský

5 754 797

6 715 810

3 617 653

3 272 598

4 743 591
Zdroj: ČSÚ

Tab. E3.1.3: Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha
[tis. Kč, běžné ceny]
2014

2015

2016

2017

2018

Celkem

13 814 494

13 383 941

13 018 063

14 473 283

17 138 259

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

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

753 916
867 491
11 736 772
1 315 104

720 559
878 244
13 155 761
2 383 695
Zdroj: ČSÚ

Tab. E3.1.4: Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora, hl. m. Praha
[tis. Kč, běžné ceny]
Celkem

2014

2015

2016

2017

2018

13 807 264

12 944 105

11 860 722

15 479 415

16 124 847

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

10 306
660 960
13 850 232
957 917

11 904
662 395
14 223 641
1 226 907

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

Zdroj: ČSÚ
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Obr. E3.1.1: Výdaje na ochranu životního prostředí v hl. m. Praze; 2011–2018
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Zdroj: ČSÚ

Obr. E3.1.2: Investice na ochranu životního prostředí podle krajů v roce 2018
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Zdroj: ČSÚ
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Obr. E3.1.3: Ekonomický přínos aktivit na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2018
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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 – SEA), jejichž provedení by mohlo závažně
ovlivnit životní prostředí. EIA je používaná zkratka z anglického názvu pro posuzování vlivů na životní prostředí
– Environmental Impact Assessment. SEA pochází z anglického Strategic Environmental Assessment, což v překladu znamená strategické posuzování vlivů na životní prostředí.
V roce 2018 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen OCP MHMP) jako příslušný úřad 23 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení dle zákona (dále jen proces EIA). Na základě zjišťovacího
řízení byly v roce 2018 3 procesy EIA ukončeny závěrem, že záměr bude dále posuzován dle zákona a 14 zjišťovacích řízení skončilo rozhodnutím – závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování
dle zákona. V tomto období byla vydána celkem 3 souhlasná závazná stanoviska dle § 9a zákona. Na žádost
investora bylo ukončeno 6 procesů EIA, 10 procesů EIA bylo ukončeno dle čl. II bodu 5 přechodných ustanovení
zákona č. 326/2017 Sb., kterým se od 1. 11. 2017 mění zákon č. 100/2001 Sb. (dále jen zákona č. 326/2017 Sb.),
3 procesy EIA byly ukončeny dle čl. II, bodu 3 přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., 2 procesy EIA
byly ukončeny, protože záměr dle novely zákona není předmětem posuzování a 1 proces EIA byl ukončen dle
§ 23 odst. 2 zákona (viz tab. E4.1.1).
Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2018, obdržel MHMP celkem 1 087 oznámení podléhajících zjišťovacímu řízení.
Členění předložených oznámení podle charakteru posuzovaných záměrů je uvedeno v tab. E4.1.2. Členění záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení dle správních obvodů hl. m. Prahy je uvedeno v tabulce E4.1.3.
V roce 2018 vydal OCP MHMP 1 souhlasné závazné stanovisko podle bodu 1 čl. II zákona č. 39/2015 Sb., kterým
se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dále vydal 22 souhlasných závazných stanovisek podle
ustanovení § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) jako příslušný úřad obdrželo v roce 2018 jedno oznámení záměru podléhající zjišťovacímu řízení a týkající se území hl. m. Prahy. Ve sledovaném období byl jeden proces
ukončen rozhodnutím – závěrem zjišťovacího řízení, že záměr nebude posuzován dle zákona, žádný záměr nebyl ukončen závěrem, že záměr bude dále posuzován a byla vydána 2 souhlasná závazná stanoviska dle § 9a zákona. Žádný investor nepožádal o ukončení procesu EIA, 1 proces EIA byl ukončen dle čl. II bodu 3 přechodných
ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., (viz tab. E4.1.4).
Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2018, obdrželo MŽP celkem 88 oznámení záměrů týkajících se území hl. m. Prahy.
Krajský úřad Středočeského kraje jako příslušný úřad neobdržel ve sledovaném období žádný záměr podléhající
zjišťovacímu řízení, který svými vlivy zasahuje na území hl. m. Prahy. Jeden proces EIA ukončil dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb. (viz tab. E4.1.5).
Od nabytí účinnosti zákona, tj. od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2018, 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 hodnocení vlivů na životní prostředí, posudků a stanovisek obsahuje Informační systém EIA na internetových adresách:
https://portal. cenia. cz/eiasea/view/eia100_cr nebo http://portalzp. praha. eu/eiasea.
Z pohledu posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) OCP MHMP vydalo 291 stanovisek k navrhovanému obsahu změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále též „ÚPn“) podle § 55a odst.
2 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též „stavební zákon“), ve
znění pozdějších předpisů.
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Dále OCP MHMP obdržel 71 zadání změn ÚPn, k němuž vydal stanoviska dle § 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona.
V obou těchto případech OCP MHMP jako příslušný úřad na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k zákonu
stanovil případný požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
OCP MHMP rovněž vydalo 1 stanovisko ke změně ÚPn podle § 10g zákona, 1 stanovisko k návrhu pokynů pro
zpracování nových návrhů změn ÚPn dle § 51 odst. 3 stavebního zákona a 1 stanovisko k podstatné úpravě
návrhu změny ÚPn dle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Podrobné informace o procesu SEA, včetně zadání změn ÚPn, návrhů změn ÚPn, dokumentací k vyhodnocení
vlivů na životní prostředí a stanovisek příslušných úřadů obsahuje Informační systém SEA na internetové adrese:
https://portal. cenia. cz/eiasea/view/SEA100_koncepce.
Tab. E4.1.1: Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, příslušný úřad OCP MHMP,
posuzovaných v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Kód
záměru

PHA531

PHA700

PHA707

PHA714

PHA759

PHA808

272

Název akce

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

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

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

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

Polyfunkční centrum OC9, Praha 9, k. ú. Střížkov

Datum
oznámení
EIA

10. 03. 2008

17. 02. 2010

11. 03. 2010

22. 04. 2010

28. 12. 2010

Stavba č. 3127, „TV Běchovice, etapa 0011, Protipo17. 02. 2012
vodňová opatření“

Závěr zjišťovacího řízení

Fáze procesu EIA

24. 9. 2008 bude
posuzován

proces EIA ukončen 15.
8. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

7. 6. 2010 bude
posuzován

proces EIA ukončen 1.
6. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

15. 7. 2010 bude
posuzován

proces EIA ukončen 19.
2. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

14. 6. 2010 bude
posuzován

proces EIA ukončen 6.
2. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

18. 3. 2011 bude
posuzován

proces EIA ukončen 12.
6. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

13. 4. 2012 bude
posuzován

proces EIA ukončen 19.
2. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.
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Kód
záměru

Název akce

PHA809

Rozšíření areálu IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, Praha 8

PHA823

PHA836

PHA846

PHA866

Hromadné garáže v ulici Nešporova, Praha 11

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

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

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

E4

Datum
oznámení
EIA

Závěr zjišťovacího řízení

21. 02. 2012

2. 5. 2012 bude
posuzován

veřejné projednání 21. 1.
2014 přerušeno

17. 1. 2013 bude
posuzován

proces EIA ukončen 12.
6. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

7. 1. 2013 bude
posuzován

proces EIA ukončen 18.
4. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

26. 10. 2012

12. 3. 2013 bude
posuzován

proces EIA ukončen 27.
2. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

21. 05. 2013

proces EIA ukončen 1.
6. 2018 dle čl. II, bodu 5
11. 11. 2013
přechodných ustanovení zábude posuzován kona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

04. 09. 2012

01. 11. 2012

Fáze procesu EIA

proces EIA ukončen 10.
10. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

PHA872

Výrobna betonových směsí a transportbetonů
Praha - Radotín

22. 07. 2013

25. 9. 2013 bude
posuzován

PHA881

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

02. 09. 2013

28. 11. 2013
10. 6. 2016 dokumentace
bude posuzován vrácena k přepracování

PHA914

PHA924

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

Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy

Praha – Životní prostředí 2018

07. 04. 2014

20. 06. 2014

24. 7. 2014 bude
posuzován

proces EIA ukončen 4.
6. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

2. 10. 2014 bude
posuzován

proces EIA ukončen 11. 6.
2018, dle novely zákona
záměr není předmětem
posuzování
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Kód
záměru

Název akce

Datum
oznámení
EIA

Závěr zjišťovacího řízení

Fáze procesu EIA

04. 07. 2014

proces EIA ukončen 4.
6. 2018 dle čl. II, bodu 5
24. 10. 2014
přechodných ustanovení zábude posuzován kona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č.100/2001 Sb.

PHA932

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

14. 07. 2014

29. 1. 2015 bude
posuzován

proces EIA ukončen na
žádost oznamovatele 18. 6.
2018

PHA943

Golfové hřiště – Újezd u Průhonic

29. 09. 2014

23. 2. 2015 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA944

Letná Office Park, k. ú. Bubeneč, Praha 6

30. 09. 2014

8. 12. 2014 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA959

P+R Opatov, Praha 11, k. ú. Chodov

23. 12. 2014

19. 6. 2015 bude
posuzován

proces EIA ukončen na
žádost oznamovatele 16. 1.
2018

PHA962

Revitalizace centra Květ a polyfunkční dům, Praha
10 - Záběhlice

17. 12. 2014

15. 5. 2015 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA973

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

28. 04. 2015

17. 8. 2015 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA975

Průmyslová – zkapacitnění, 1. etapa křižovatka
Kolbenova – Kbelská, Praha 9

20. 04. 2015

1. 10. 2015 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA976

Průmyslová – zkapacitnění, 2. etapa křižovatka
Poděbradská – Průmyslová, Praha 9

20. 04. 2015

1. 10. 2015 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA980

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

03. 07. 2015

proces EIA ukončen 31. 5.
15. 10. 2015
2018, dle novely zákona zábude posuzován
měr nepodléhá posuzování

PHA982

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

11. 08. 2015

12. 11. 2015
zpracovává se dokumentace
bude posuzován

PHA990

Stavba č. 0093 TV Kbely, Etapa 0028 ČOV Kbely, Pra19. 10. 2015
ha 19 (revize projektu Intenzifikace ČOV, Praha 19)

25. 1. 2016 bude
posuzován

25. 4. 2018 souhlasné závazné stanovisko

PHA994

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

09. 12. 2015

5. 2. 2016 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA1007

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

05. 04. 2016

3. 8. 2016 bude
posuzován

13. 2. 2018 souhlasné závazné stanovisko

26. 07. 2016

2. 3. 2017
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení,
zrušeno rozhodnutím MŽP 30.
10. 2017; nové
rozhodnutí – závěr zjišťovacího
řízení, nepodléhá posouzení
9. 1. 2018, MŽP
řeší odvolání
proti tomuto
rozhodnutí

PHA930

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

PHA1018
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Bydlení – Újezd u Průhonic, k. ú. Újezd u Průhonic
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Kód
záměru

Název akce

Datum
oznámení
EIA

Závěr zjišťovacího řízení

Fáze procesu EIA

E4

PHA1035

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

26. 10. 2016

13. 2. 2017 bude
posuzován

proces EIA ukončen 26. 2.
2018 dle § 23, odst. 2 zákona

PHA1037

Terminál Malešice

09. 12. 2016

16. 3. 2017 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA1040

Deponie Sodomkova, k. ú. Hostivař

16. 11. 2016

20. 3. 2017 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA1041

Malešice Polygrafická, Praha 10

06. 01. 2017

16. 5. 2017 bude
posuzován

3. 9. 2018 souhlasné závazné
stanovisko

PHA1044

Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy

16. 03. 2017

PHA1046

Zařízení k využití odpadů – Recyklace stavebních
odpadů Třeboradice

29. 03. 2017

PHA1050

Betonárna Slivenec, parc. č. 1743/7, k. ú. Slivenec

09. 06. 2017

PHA1059

Optimalizace a modernizace logistických procesů
ve skladu PLV, k. ú. Hostivař

16. 10. 2017

PHA1060

Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop
Kyje

24. 11. 2017

PHA1061

Dopravní a technická infrastruktura pro stavbu 102
RD, Praha-Březiněves

PHA1062

IKEM – výstavba nových budov G1, G2 a laboratorního bloku

PHA1063

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadu,
provoz Can-Eco Komořanská, Praha 12

PHA1064

Obytný soubor Vivus Kolbenova, Praha 9

proces EIA ukončen na
žádost oznamovatele 23. 1.
2018
28. 7. 2017 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace
probíhá zjišťovací řízení

6. 12. 2017
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

nabylo právní moci 9. 1.
2018
proces EIA ukončen na
žádost oznamovatele 24. 1.
2018

27. 11. 2017

16. 1. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

nabylo právní moci 20. 2.
2018

11. 12. 2017

9. 2. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

nabylo právní moci 16. 3.
2018

16. 01. 2018

14. 3. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

nabylo právní moci 17. 4.
2018

04. 12. 2017

15. 4. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

nabylo právní moci 10. 5.
2018

MŽP řeší odvolání proti
rozhodnutí

PHA1065

Spořilovská spojka – zakrytí

09. 02. 2018

16. 8. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

PHA1066

Obchodní dům Kaufland Troja

19. 02. 2018

17. 5. 2018 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

05. 03. 2018

26. 4. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

nabylo právní moci 29. 5.
2018

PHA1067

Sběrný dvůr stavebních odpadů Spořícká
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Kód
záměru

Název akce

Datum
oznámení
EIA

Závěr zjišťovacího řízení
10. 5. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

Fáze procesu EIA

nabylo právní moci 12. 6.
2018

PHA1068

Dolina – město jinak, Praha-Lysolaje

15. 03. 2018

PHA1069

Zařízení ke sběru, výkupu a krátkodobému
skladování odpadů ze stavební činnosti, č. parc.
4036/168 a 4036/6, k. ú. Horní Počernice, Praha 20

01. 02. 2018

PHA1070

SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity
v prostoru 1. etapy skládky, k. ú. Ďáblice

26. 03. 2018

4. 6. 2018 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA1071

Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop
Kyje (březen 2018)

29. 03. 2018

31. 5. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

nabylo právní moci 5. 7.
2018

PHA1072

Stavba č. 42674; etapa 4 – Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy

03. 04. 2018

12. 7. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

nabylo právní moci 14. 8.
2018

04. 12. 2015

proces EIA
byl zahájen
Krajským úřadem Středočeského kraje
(kód záměru
STC1945), který
ho předal 17. 4.
2018 Magistrátu
hlavního města
Prahy dle Usnesení Ministerstva životního
prostředí ze dne
21. 12. 2017

doplněná dokumentace
zveřejněna 16. 5. 2018, vrácena k doplnění 19. 9. 2018

03. 05. 2018

12. 10. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

nabylo právní moci 13. 11.
2018

nabylo právní moci 6. 9.
2018

PHA1073

Přeložka silnice II/240 (R7 – D8) – úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101

PHA1074

Stavba č. 42823, 3 – Propojovací komunikace
Kutnohorská - SOKP

proces EIA ukončen na
žádost oznamovatele 17. 5.
2018

PHA1075

Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají

04. 05. 2018

1. 8. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

PHA1076

Změna (rozšíření) dobývacího prostoru Zadní Kopanina a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru

18. 01. 2018

19. 9. 2018 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

PHA1077

Revitalizace nákladového nádraží Žižkov – sever,
Praha 3

29. 06. 2018

27. 9. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

MŽP řeší odvolání proti
rozhodnutí
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Kód
záměru

Název akce

Datum
oznámení
EIA

Závěr zjišťovacího řízení
22. 11. 2018
rozhodnutí
– nepodléhá
posouzení

E4

Fáze procesu EIA

PHA1078

NOVÁ TERITORIA ČAKOVICE – IMPERA hotel, Polyfunkční objekt, inženýrské sítě a komunikace

08. 08. 2018

PHA1079

Obchodní centrum Slivenec

10. 08. 2018

probíhá zjišťovací řízení

PHA1080

Stavba č. 7552: Mladoboleslavská – Budovatelská

04. 09. 2018

proces EIA ukončen na
žádost oznamovatele 1. 11.
2018

PHA1081

Elektrifikace Bus linky 140

08. 10. 2018

probíhá zjišťovací řízení

PHA1082

POLYFUNKČNÍ SOUBOR TESLA HLOUBĚTÍN

23. 10. 2018

probíhá zjišťovací řízení

PHA1083

Rozšíření Metropole Zličín

31. 10. 2018

probíhá zjišťovací řízení

PHA1084

Změna III. fáze záměru Centrum Praha Jih – Chodov

08. 11. 2018

probíhá zjišťovací řízení

PHA1085

Stavba č. 43 496, P+R Depo Hostivař

14. 11. 2018

probíhá zjišťovací řízení

PHA1086

Kompostárna Horní Lada

26. 11. 2018

probíhá zjišťovací řízení

PHA1087

BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. –
Navýšení kapacity výroby Horní Počernice

07. 12. 2018

probíhá zjišťovací řízení

nabylo právní moci 28. 12.
2018

Zdroj: OCP MHMP
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Tab. E4.1.2: Bilance podaných oznámení v roce 2018, příslušný úřad OCP MHMP, členění podle charakteru
posuzovaných záměrů
Druh posuzovaného záměru

Počet

Podíl v %

Výroba chemických látek a směsí a zpracování meziproduktů od 200 t/rok, např. pesticidy a farmaceutické produkty, nátěrové hmoty a peroxidy (dle bodu 34 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

1

4,35

Tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní dráhy, visuté dráhy nebo podobné dráhy zvláštního
typu sloužící výhradně nebo zvláště k přepravě lidí od 1 km (dle bodu 46 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

3

13,04

Silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, včetně rozšíření nebo rekonstrukce stávajících silnic nebo místních komunikací o dvou nebo méně jízdních pruzích na silnice nebo místní komunikace o čtyřech a více jízdních pruzích, o souvislé délce od 2 km (dle bodu 48 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

1

4,35

Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od 2 km;
ostatní pozemní komunikace od 2 km a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané
pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby 1 000 voz/24 (dle bodu 49
kategorie II přílohy č. 1 zákona)

2

8,70

Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od 250 t/rok (dle bodu 55
kategorie II přílohy č. 1 zákona) a Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok (dle bodu 56 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

1

4,35

Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok (dle bodu 56 kategorie
II přílohy č. 1 zákona)

4

17,39

Stanovení dobývacího prostoru a v něm navržená povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha
nebo s kapacitou navržené povrchové těžby od 10 tis. t/rok; povrchová těžba nerostných surovin na ploše od 5 ha nebo s kapacitou od 10 tis. t/rok; těžba rašeliny (dle bodu 79 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

1

4,35

Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od 5 ha (dle bodu 108 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

1

4,35

Parkoviště nebo garáže s kapacitou od 500 míst parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (dle bodu
109 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

2

8,70

Záměry rozvoje sídel s rozlohou záměru od 5 ha (dle bodu 108 kategorie II přílohy č. 1 zákona) a Parkoviště
nebo garáže s kapacitou od 500 míst parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (dle bodu 109 kategorie II
přílohy č. 1 zákona)

1

4,35

Parkoviště nebo garáže s kapacitou od 500 míst parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (dle bodu
109 kategorie II přílohy č. 1 zákona) a Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou
zastavěnou plochou od 6 tis. m2 (dle bodu 110 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

1

4,35

Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od 6 tis. m2
(dle bodu 110 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

3

13,04

Rekreační a sportovní areály vně sídelních oblastí na ploše od 1 ha a ubytovací zařízení vně sídelních
oblastí s kapacitou od 100 lůžek (dle bodu 116 kategorie II přílohy č. 1 zákona)

2

8,70

Celkem

23

100,00

Zdroj: OCP MHMP

Tab. E4.1.3: Bilance podaných oznámení v roce 2018, příslušný úřad OCP MHMP, členění dle správních obvodů
Správní obvod

Počet záměrů

Správní obvod

Počet záměrů

Praha 1

0

Praha 13

0

Praha 2

0

Praha 14

2

Praha 3

0

Praha 15

1

Praha 4

0

Praha 16

0

Praha 5

1

Praha 17

0

Praha 6

0

Praha 18

1

Praha 7

0

Praha 19

0

Praha 8

3

Praha 20

2

Praha 9

0

Praha 21

0

Praha 10

1

Praha 22

1

Praha 11

1

Akce zasahující do více správních obvodů

9

Praha 12

1

Celkem

23
Zdroj: OCP MHMP
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Tab. E4.1.4: Přehled záměrů EIA dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, příslušný úřad MŽP, posuzovaných
v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Kód
záměru

Název akce

Datum oznámení
EIA

Závěr zjišťovacího
řízení

Fáze procesu EIA

MZP108

Břevnovská radiála – č. 7553

12. 01. 2006

16. 3. 2006 bude
posuzován

proces EIA ukončen 11. 4. 2018
dle čl. II, bodu 3 přechodných
ustanovení zákona č. 326/2017
Sb., kterým se od 1. 11. 2017
mění zákon č. 100/2001 Sb.

OV1152

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

16. 12. 2014

16. 3. 2015 bude
posuzován

23. 3. 2018 souhlasné stanovisko

OV1173

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

21. 03. 2016

13. 7. 2016 bude
posuzován

zpracovává se dokumentace

MZP473

I/12 Běchovice Úvaly

OV1204

V412 – zdvojení vedení

byla předložena
bez ZZŘ, dokumenrovnou dokumenta- tace dle přílohy č. 4
ce 5. 5. 2017
zákona
22. 06. 2017

25. 9. 2017 bude
posuzován
20. 3. 2018 vydáno
rozhodnutí – nebude posuzován,
právní moci nabylo
21. 4. 2018

OV1206

Ekologizace a modernizace zdroje
Teplárna Veleslavín

05. 12. 2017

OV1219

D0 515 zkapacitnění

18. 10. 2018

28. 2. 2018 souhlasné stanovisko
14. 12. 2018 zveřejněna 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. 2018 do 31. 12. 2018
Kód akce

Název akce

STC1612

Vodovodní přiváděcí řad Jirny –
PČS Fibichova (k.ú. Jirny, Úvaly
u Prahy, Horoušany, Újezd nad
Lesy)

Datum oznámení
EIA

17. 12. 2012

Závěr zjišťovacího
řízení

Fáze procesu EIA

24. 1. 2013 EIA ano

proces EIA ukončen
31. 7. 2018 dle čl. II, bodu 5
přechodných ustanovení zákona č. 326/2017 Sb., kterým
se od 1. 11. 2017 mění zákon
č. 100/2001 Sb.

Zdroj: OCP MHMP, 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 Control) je základním kamenem harmonizace české legislativy v oblasti životního prostředí s legislativou Evropské unie.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování
a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), nabyl účinnosti dne 1. 1. 2003. Současně byly přijaty
prováděcí předpisy k zákonu: vyhláška MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného
povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému
výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Od 1. 1. 2011 je účinná vyhláška č. 363/2010 Sb., kterou se
mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení. Dne 20. 9. 2013 nabyla platnosti a dne 5. 10. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 288/2013 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 554/2002 Sb.
Žádost o integrované povolení musí splňovat požadavky § 4 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve
znění pozdějších předpisů a musí odpovídat vzoru stanoveného vyhláškou č. 288/2013 Sb., kterou se stanoví následující vzory a související vysvětlivky k jejich vyplnění:

Praha – Životní prostředí 2018

279

E4

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

•• 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 prostředí a ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci:
•• stanoví povinnosti provozovatelů zařízení,
•• upravuje postup při vydávání integrovaného povolení a další řízení a postupy týkající se integrovaného povolení,
•• stanoví působnosti orgánů veřejné správy podle tohoto zákona,
•• upravuje náležitosti systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách, zřízení a činnost technických 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.
Od roku 2018 platí, že práva a povinností vyplývající ze stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se
stavba umisťuje a povoluje, lze vykonávat nejdříve ode dne právní moci integrovaného povolení. Změna v zařízení,
které vyžaduje změnu integrovaného povolení, může být uskutečněna pouze na základě pravomocně 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 2018 vydáno 36 pravomocných integrovaných
povolení a 296 jejich změn. Z toho zaniklo celkem 10 integrovaných povolení: 6 zařízení ukončilo provoz a 4 zařízení byla vyňata z režimu zákona o integrované prevenci. Ke konci roku 2018 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; 2018
Kategorie

Provozovatel

Zařízení

Kategorie 5.1. b)

Purum s. r. o.

Deemulgační stanice v areálu VRL Praha, a. s.

62414402

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 Česko a Slovensko‚ 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

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

-

Avia Motors s. r. o.

Lakovací box Aacon

27422356

Kategorie 2.6.

Czech Airlines Technics‚ a. s.

Povrchové úpravy pro generální opravy podvozků

27145573
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Kategorie

Provozovatel

Zařízení

IČ

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 komunálního odpadu Malešice (ZEVO
Malešice)

60194120

Kategorie 4.1. a)

Linde Gas a. s.

Výrobna acetylenu

11754

Kategorie 3.5.

Jan Fiala – cihelna Štěrboholy

Cihelna Štěrboholy

16573188

Kategorie 6.4. c)

Mlékárna Pragolaktos, a. s.

Mlékárna Pragolaktos

27133079

Kategorie 1.1.

Veolia Energie Praha, a. s.

Výtopna Juliska

3669564

Kategorie 1.1.

Pražská teplárenská, a. s.

Teplárna Holešovice

45273600

Kategorie 5.4.

FCC Česká republika, s. r. o.

Skládka odpadů S-OO3 se sektorem S-OO1 Ďáblice

45809712

Kategorie 6.4. b),
bod 2

PEPSICO CZ s. r. o.

Výroba nápojů

48587354

Kategorie 5.1. b)
a 5.1. d)

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

Čistící stanice vybraných kapalných odpadů

25748777
Zdroj: OCP MHMP

Obr. E4.2.1: Umístění stávajících zařízení v Praze dle přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., Praha; 2018

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 programového 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 a 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 2018 byl relevantním dokumentem Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hl. m. Praha na období
2018–2019.
Realizaci převážné části aktivit vyplývajících z platného Akčního plánu zajišťoval v roce 2018 Odbor ochrany
prostředí MHMP – OCP. Dílčí související aktivity 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).

E5.1.1 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKTIVITY PRACOVIŠŤ MHMP V ROCE 2018 V RÁMCI EVVO
Odbor ochrany prostředí
Ve spolupráci s dalšími subjekty zajišťoval v roce 2018 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, ochranu klimatu, 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 minimálně tři z celkem šesti tematických oblastí jsou také věnované EVVO.
Obr. E5.1.1: Krajská konference EVVO v Praze v roce 2018

Zdroj: OCP MHMP
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Vybrané aktivity v roce 2018
Jedním ze stěžejních projektů v gesci OCP MHMP byla realizace již tradiční informačně-vzdělávací kampaně
hl. m. Prahy pro veřejnost v rámci oslav Dne Země na téma ochrany životního prostředí (proběhla již třináctým rokem). Realizována byla v průběhu měsíců dubna a května 2018 ve 3 atraktivních přírodních lokalitách hl. m. Prahy
ve spolupráci s dalšími organizacemi a s MČ v rámci zvolených lokalit. V rámci kampaně bylo osloveno celkem
1 360 občanů a zúčastnilo se jí cca 1 050 žáků pražských škol. Dalšími aktivitami bylo například zprostředkování
exkurze pro školy do provozu zpracování a využití odpadů, zajištěny exkurze do komunitních zahrad a rodinných
farem v Praze a okolí pro žáky škol na území hl. m. Prahy. Dále byly zajištěny komplexní ekoporadenské služby
pro Pražany, projekt zajištění ekologických výukových programů (EVP) pro školy (325 různých typů programů),
projekt vydávání specializovaného časopisu k EVVO (více dále) aj. Krajská konference EVVO hl. m. Prahy 2018
(proběhla v říjnu 2018) byla zaměřena na spolupráci podnikatelského, neziskového a veřejného sektoru a nesla motto „Spolupracujeme na prosperující a udržitelné Praze“. Konference se zúčastnilo 149 posluchačů, mezi
nimi zástupci podnikatelského sektoru a neziskového sektoru, státní správy a např. také akademického prostředí.
V rámci doprovodného programu se na místě prezentovalo přes 35 organizací.
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.
•• Oddělení ochrany přírody a krajiny OCP MHMP uspořádalo v říjnu 2018 ve spolupráci s externími subjekty
2 odborné semináře pro pracovníky odborů životního prostředí jednotlivých městských částí, správce zeleně, pracovníky realizačních firem, odborných institucí a další zájemce (semináře „Řez stromů teorie a praxe“
a „Přírodě blízká péče o městskou zeleň“).
•• V průběhu roku 2018 byly veřejnosti k dispozici informační materiály pro veřejnost v rámci projektu V Praze za přírodou – mapa a úvodní leták projektu V Praze za přírodou a dále první letáky sady Po Praze podél
potoků, Pražská příroda známá neznámá a Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD. Na konci roku 2018
byly vydány další letáky v těchto sadách (trasy Muzeum – Hloubětín, Podél Litovicko-Šáreckého potoka, Za
památnými stromy Satalic a Vinoře).
•• V návaznosti na souhrnnou aktualizaci materiálů sady Lesy a lesoparky Prahy bylo zajištěno vydání celé aktualizované sady s následnou distribucí.
•• 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 devatenáctým rokem).
Pozn.: Řada dalších informačních materiálů pro veřejnost pro oblast pražské přírody (i pro další tematické oblasti) byla připravena
v rámci projektů NNO podpořených v rámci Grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (viz
popis aktivit vybraných NNP dále – Ekocentrum Koniklec, o. p. s., Projekt Ekoporadnypraha.cz).

Informační aktivity zaměřené na oblast nakládání s odpady
•• Ve spolupráci s Českými sběrnými surovinami probíhal již 24. ročník projektu Sběrové ekologické soutěže na
pražských školách (MŠ, ZŠ) za účasti 25 348 žáků z 60 pražských škol, realizace ve školním roce 2017/2018.
Sběr papíru ve spolupráci s pražskými školami realizovaly také další společnosti – FCC Česká republika, LeoCzech a Pražské služby, a. s.
•• V roce 2018 zprostředkoval OCP MHMP již dvanáctým rokem žákům základních a středních škol na území
hl.m. Prahy návštěvu provozů na zpracování a využití odpadů formou exkurzí (celkem se v roce 2018 uskutečnilo 296 exkurzí, kterých se zúčastnilo 5 877 žáků a studentů z 90 pražských ZŠ a SŠ).
•• V roce 2018 pokračovalo hl. m. Praha prostřednictvím OCP MHMP v pořádání exkurzí pro žáky 2. stupně
základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií (a nově také pro rodiny s dětmi) do komunitních zahrad,
rodinných farem a podobných objektů v Praze a nejbližším okolí. Realizováno bylo 18 exkurzí pro školy za
účasti 317 dětí a dále 6 exkurzí pro rodiny s dětmi, kterých se zúčastnilo 128 osob.
•• Obdobně jako v minulých letech připravil OCP MHMP informační brožuru pro veřejnost „Sběr nebezpečných
odpadů na území hl. m. Prahy v roce 2018“.
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Informační aktivity zaměřené na oblast ochrany klimatu
•• Celodenní osvětová kampaň Voda a zeleň ve městě se konala 27. 6. 2018 v parku Stromovka a měla za cíl formou interaktivních workshopů představit návštěvníkům jaký význam má pro městské mikroklima a pro ně
samotné městská zeleň a obsah vody v půdě a jakým způsobem se jich dotýká nedostatek těchto dvou veličin. Příchozí se například dozvěděli o koloběhu vody v přírodě, o významu obsahu vody v půdě, o významu
vody pro člověka v souvislosti s pitným režimem, o využití dešťové vody v městském prostředí, o důležitosti
zelených ploch ve městě, jakým způsobem ovlivňuje každodenní chování obyvatel stav naší krajiny a mnoho
dalších zajímavých informací. Akce se účastnilo přibližně 1 000 návštěvníků.
•• Ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec byl ve školním roce 2017/2018 pilotně realizován interaktivní program
pro žáky mateřských škol a pro žáky 1. stupně základních škol týkající se „Adaptace na změnu klimatu“. Pro
žáky mateřských škol bylo realizováno celkem 20 programů a mělo podobu interaktivního divadélka. Pro
žáky základních škol bylo realizováno celkem 50 programů a obsahovalo nejen informace týkající se změny
klimatu, ale také terénní badatelskou výuku. Výstupem tohoto programu bylo navržení adaptačních opatření
na změnu klimatu v okolí školy, které bylo prezentováno před odbornou porotou a tři nejlepší návrhy získaly
finanční odměnu na jejich realizaci. Oba programy dětem představily různé situace, které se změnou klimatu
mohou hrozit na území hl. m. Prahy.
Internetové stránky a aplikace
Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) dále 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)
•• Pražská příroda známá, neznámá (portalzp.praha.eu/znama-neznama)
•• Za památnými stromy Prahy – pěšky a MHD (portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy)
K dispozici byla i nadále mapová aplikace s aktuálními informacemi o kvalitě ovzduší v Praze a dále aplikace Produkce komunálních odpadů v Praze (v sekci Odpady) ke generování souhrnných informací o produkci komunálního odpadu v Praze z informačního systému EVI8. V obsahové gesci OCP MHMP byly dále coby součást Portálu
ŽP stránky Ekologická výchova v Praze (portalzp.praha.eu/ekovychova, portalzp.praha.eu/evvo), zahrnující mimo
jiné Kalendář akcí v životním prostředí a EVVO (s textovým i mapovým výstupem) a Přehled ekologických výukových programů nabízených v daném školním roce. Připravena byla nová rubrika Informační materiály, kde jsou
uživatelům k dispozici ke stažení elektronické verze (PDF) vybraných informačních materiálů, zejména letáků
o pražské přírodě. 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). Od roku 2019 je na nové adrese www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi.
Informační časopis s tematikou EVVO
Od roku 2016 je zájemcům o ekologickou výchovu v Praze k dispozici nový časopis nazvaný Pražská EVVOluce
(www.prazskaevvoluce.cz), jehož vydavatelem je Odbor ochrany prostředí MHMP. První (pilotní) číslo bylo vydáno v lednu 2016. V roce 2018 byla vydána čtyři čísla (věnovaná těmto oblastem: globální témata EVVO; Potraviny, jídlo a produkce plodin; Půda; Zima, sníh, a chlad). 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.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP (pozn.: od ledna 2019 odbor školství, mládeže
a sportu MHMP)
Odbor zabezpečoval v roce 2018 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.
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Obr. E5.1.2: Oslavy Dne Země 2018 v Praze v Oboře Hvězda

Zdroj: OCP MHMP

Odbor sportu a volného času MHMP (pozn.: od ledna 2019 odbor školství, mládeže a sportu
MHMP)
Odbor zabezpečoval v roce 2018 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 dopravy MHMP
Odbor zabezpečoval v roce 2018 (pod názvem Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP) agendu spojenou s realizací projektu Čistou stopu Prahou a dalšími projekty souvisejícími s tematikou udržitelné mobility.
Kampaň Čistou stopou Prahou (www.cistoustopou.cz) má za cíl motivovat veřejnost k tomu, aby více přemýšlela
a diskutovala nad tématem dopravy a jejím vlivu na město a jeho obyvatele. Snahou je podávat veřejnosti objektivní informace, informovat je o aktuálním dění a nabízet možnosti bezemisního nebo nízkoemisního způsobu
pohybu po městě. Vyšší povědomí lidí o problematice dopravy přispívá ke zlepšování kvality života v Praze bez
nutnosti vytvářet regulace a zákazy. Více k tématu v části D3 Doprava.

Odbor informatiky MHMP
Odbor zabezpečoval i v roce 2018 po stránce technické a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m.
Prahy (dále jen IPR) a OCP MHMP provoz informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP), zahrnujícího
mimo jiné internetové aplikace pro veřejnost Atlas ŽP (Atlas životního prostředí v Praze, www.geoportalpraha.cz/
cs/atlas-zivotniho-prostredi), PREMIS (Pražský ekologický a monitorovací informační systém, www.premis.cz, ke
konci roku 2016 provoz ukončen) 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 2018 pokračovala spolupráce
INF MHMP a dalších uvedených subjektů na dalším rozvoji systému IOŽIP, který zahrnoval rozvoj nového Atlasu
životního prostředí coby součásti Geoportálu hl. m. Prahy a také technickou inovaci nového Portálu životního
prostředí hl. m. Prahy (více v části E8 Informační systém o životním prostředí v Praze).
Hl. m. Praha se v roce 2018 opět aktivně připojilo k celoevropskému projektu s názvem Evropský týden mobility,
který se konal od 16. do 22. 9. tentokrát s mottem „Kombinuj a jeď“. Hlavním cílem kampaně bylo přiblížit lidem,
jak jednoduše a rychle zvládnout trasy skrz českou metropoli využitím více způsobů dopravy najednou. Pražskou cyklistickou infrastrukturu představilo několik skupinových vyjížděk – např. projížďka po Sluneční trase
EuroVelo7 (16. 9.) s odborníkem na dálkové cyklotrasy, Velká studentská cyklojízda (21. 9.) zkoumající pražskou
cyklistickou infrastrukturu a v sobotu 22. září také tradiční Pražské cyklozvonění. (v pořadí již 12. s cílem v Křiží-
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kově ulici v Karlíně). Na výhody železnice upozornily Pražský železniční den (sobota 15. 9.) a Snídaně na peróně,
o budoucím vývoji tratí se diskutovalo v rámci diskuse Plány rozvoje městských linek S. Na téma intermodalita se
diskutovalo na odpolední mikrokonferenci. Problematikou odstraňování bariér ve veřejném prostoru se v sérii
přednášek zabývali konzultanti z řad neziskových organizací i veřejné správy při příležitosti Dne bez bariér.
Veřejnosti se také opět otevřely dveře řady institucí podílejících se na zkvalitňování hromadné dopravy (Den
otevřených dveří Dopravního podniku hl. m. Prahy, pro rodiče s dětmi zdarma Muzeum MHD, Den dopravní
výchovy pro chodce a cyklisty v areálu Muzea Policie ČR jako součást osvětového projektu EDWARD /European
Day Without a Road Death/ – Evropského dne bez úmrtí na silnicích).
V součinnosti s městem a městskými částmi proběhly dále v sobotu 15. 9. v organizaci občanských sdružení (koordinátorem bylo sdružení Auto*Mat) pouliční sousedské slavnosti Zažít město jinak (tématem bylo Město snů).
Vyvrcholením celého týdne byla oslava mezinárodního Dne bez aut v sobotu 22. 9. v Praze 8 v lokalitě Karlína.
S Evropským týdnem mobility byly v roce 2018 spojeny také dva dlouhodobé projekty – kampaň Pěšky do školy
a zářijová výzva Do práce na kole. Více informací na www.etm.praha.eu.
Pozn.: Tato evropská iniciativa podporuje místní organizace, aby zavedly udržitelná dopravní opatření a vyzvaly občany k vyzkoušení dopravních možností, které představují alternativu k používání automobilů. V roce 2017 se k Evropskému týdnu mobility
připojilo celkem 2 526 měst z celého světa.

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. E5.1.3: Střediska ekologické výchovy a další vybrané subjekty působící v oblasti EVVO na území Prahy; 2018

Ekodomov

SEV Lesů hl. Prahy

Ekocentrum Podhoubí
Ekocentrum PRALES

DDM Praha Stanice přírodovědců
Mladí ochránci přírody

Tereza, vzdělávací centrum
Ekocentrum Koniklec

SEV Lesů hl. Prahy
SEV Toulcův dvůr

střediska ekologické výchovy, ekoporadny
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
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Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy (SEV LHMP)
SEV LHMP je jedním ze dvou středisek na území města užívajících statutu SEV hl. m. Prahy. Středisko využívá principy tzv. lesní pedagogiky a zprostředkovává Pražanům srozumitelnou a poutavou formou informace o přírodě
a životním prostředí hl. m. Prahy. Při programech ekologické výchovy využívá celého rozsáhlého zázemí organizace a přírodních území v Praze. Mnoho z péče o přírodní bohatství Prahy tak může středisko ukázat přímo v praxi
a na konkrétních příkladech ji přiblížit obyvatelům Prahy. Ekologickovýchovné akce a programy pořádá jak pro
školní skupiny, tak pro širokou veřejnost na velkých osvětových akcích po celé Praze. Středisko provozuje rovněž
Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy a její detašovaná pracoviště, lesní zookoutky.
Během roku 2018 uspořádalo SEV LHMP pro Pražany celkem 1 126 vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí,
jichž se dohromady zúčastnilo 60 114 osob. Ve srovnání s rokem 2017 byl zaznamenán nárůst počtu akcí o 5 %.
Výrazně se na tomto nárůstu podílelo ekocentrum Prales, které během svého již druhého roku fungování získalo
řadu příznivců. V roce 2018 bylo SEV LHMP uspořádáno 204 akcí, jichž se zúčastnilo 11 486 návštěvníků. Mezi
nejvíce oblíbené se řadí tradičně programy zookoutku Malá Chuchle.
V nabídce má Středisko Ekologická výchova LHMP i specializované exkurze, např. o lesním hospodářství, revitalizacích vodních toků a nádrží, do parku Stromovka nebo odborně vedené vycházky do geologicky zajímavých lokalit Prahy. Velké oblíbenosti se těší i programy spojené s výlovem rybníků či pravidelné společné sázení stromů.
V provozu jsou v pražských lesích také interaktivní včelnice, jejichž prostřednictvím je zajišťován projekt „Návrat
včel do pražských lesů“.
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 volně žijících živočichů na pohotovostní lince 773 772 771 v rámci provozu
Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

E5.1.2 ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
K základním pilířům systému EVVO na území hl. m. Prahy patří školy a školská zařízení. V rámci resortu školství
se používá termín environmentální výchova (dále EV), v následujících částech je proto používán tento termín
namísto EVVO.

Mateřské školy
Realizace environmentální výchovy v pražských mateřských školách je dlouhodobě naplňována v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Především v modulu Dítě a svět bylo možné efektivně naplňovat
cíle EV s důrazem na utváření elementárního povědomí dítěte o okolním světě a jeho fungování, dále pak bylo
možné poukázat na praktických příkladech z okolí na dopady činnosti člověka na životní prostředí. Existují mateřské školy, které mají EV přímo ve svém školním vzdělávacím programu.
Stále více mateřských škol se zapojuje do programu lesních školek, s důrazem na pobyt dětí v přírodním prostředí, mimo budovy MŠ. Jako příklad je dlouhodobě uváděna Mateřská škola Semínko působící v areálu Střediska
ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Dalším příkladem je Ekoškolka Rozárka, kterou provozuje Ekocentrum Podhoubí, které je koordinátorem mezinárodního programu Ekoškolka pro Prahu a Středočeský kraj. Do
programu bylo zapojeno 20 pražských mateřských škol, z nichž 5 již obdrželo titul Ekoškolka. Specifické svým
zaměřením jsou lesní školy spolu s lesní kluby, které kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo
učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji v prostředí lesa. Konkrétně v Praze je provozováno 20 lesních mateřských škol a klubů, které jsou sdruženy pod Asociací lesních mateřských škol. Větší počet mateřských škol pak přistupovalo k naplňování EV zařazováním dílčích prvků EV. Školky například realizovaly ekologické projekty, které
si buď samy tvořily nebo využívaly nabídku ekologických center.
Mateřské školy zařazují do svých školních vzdělávacích programů témata zaměřená především na rozvoj intelektuálních a senzomotorických dovedností směřujících k porozumění vztahů mezi člověkem, přírodním a sociálním
prostředím, ochranou životního prostředí a vytvářením pozitivních vazeb prostřednictvím různých výtvarných
nebo pracovních aktivit. EV v předškolním věku je možné zaměřit také badatelsky a seznamovat děti s prvky
objevného pozorování spojeného s jednoduchými pokusy. Dětem jsou nabízeny kroužky malých badatelů a výzkumníků. Je o ně poměrně velký zájem ze strany dětí i rodičů a prarodičů. V rámci environmentální výchovy
zaměřené na fenologická pozorování spočívající ve sledování změn v přírodě v jednotlivých ročních obdobích se
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zvyšuje počet hodin strávených mimo budovy škol. V rámci každodenních vycházek do okolí mají děti možnost
pozorovat, co se v přírodě děje na jaře, na podzim nebo v zimě. Mají možnost používat i jednoduché pomůcky
zprostředkující pozorování: dalekohled, lupu apod. To je důležité zejména z pohledu podpory technického a přírodovědného vzdělávání.
Praktickým doplněním realizace EV v předškolních zařízení jsou také výjezdy do škol v přírodě (většinou týdenní),
návštěvy středisek ekologické výchovy na území Prahy i mimo ni, ekologické soutěže atd. Část mateřských škol
je zapojena do sítě škol, zaměřených na EV (např. do projektu „MRKVIČKA“ – Síť pedagogů mateřských škol se
zájmem o ekologickou výchovu), resp. projektů EV blízkých (např. „Zdravá mateřská škola“). S mateřskými školami
spolupracují také vysoké školy v rámci širokého spektra programů zaměřených na poznávání přírody Začínají se
nabízet i příměstské tábory pro předškoláky např. MŠ Rybička, která působí při Přírodovědecké fakultě UK. S podobnými programy v době prázdnin začínají domy dětí a mládeže nebo soukromá zařízení.

Základní školy
Od roku 2007 byl uveden do školní praxe Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV), ve kterém je EV věnována značná pozornost, a to prostřednictvím průřezových témat. Jedním z nich je také Environmentální výchova. V roce 2010 byl RVP ZV aktualizován a inovován. V současné době jsou již vytvořeny Standardy
základního vzdělávání, jejichž součásti je také vymezení požadavků na vědomosti a dovednosti z oblasti ekologie
a životního prostředí v jednotlivých vzdělávacích oblastech RVP ZV, finanční gramotnost, zdraví a zdravý životní
styl. Průřezové téma Environmentální výchova po úpravách RVP ZV zůstává i nadále v kurikulárních dokumentech zachováno. Na základě provedené revize byly zpracovány Standardy základního vzdělávání pro jednotlivé
obory. Obsahují též problematiku ekologické výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji.
Školy si podle RVP vytvořily své vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP), jejichž nedílnou součástí je také EV, a to
jednak jako součást jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů (předmětů), jednak ve formě průřezového tématu
Environmentální výchova, které je možno řešit jak v součinnosti jednotlivých předmětů, tak i prostřednictvím
projektů zaměřených k vytypovaným oblastem problematiky EV a s důrazem na rozvíjení integrovaného přístupu. Není opomenuta ani spolupráce škol s mimoškolním prostředím, především se zdůrazňují přímé kontakty
s okolním prostředím. Jedním z úkolů školních koordinátorů EV je rovněž zpracování školních programů ekologické výchovy (ŠPEV) jako strategických dokumentů pro EV/UR.
Na základě Metodického pokynu z roku 2008 vydaného MŠMT a dalších legislativních dokumentů jsou ředitelé
škol a školských zařízení informováni o EV a doporučených postupech při realizaci ekologických aktivit ve školách, a mino jiné je tímto dokumentem vymezena (doporučena) i role koordinátora EV. Také další legislativní dokument Národní strategie výchovy a vzdělávání pro UR klade důraz na profesionalizaci činnosti koordinátorů ve
školách. Posouvá EV k udržitelnému rozvoji a rozšiřuje ji o další pilíře (sociální a ekonomický). Ve stádiu přípravy
je další dokument, a to Standard specializačního studia koordinátorů EV, který vytvořila pracovní skupina ustanovená MŠMT. Standard vymezuje podíl prezenční a distanční formy výuky, blíže specifikuje obsah specializačního
studia rozčleněný do modulů i způsob ukončení studia závěrečnou zkouškou. V roce 2018 byla zahájena příprava
nového pojetí Standardu koordinátora EV.
Environmentální vzdělávání je stále více chápáno spíše ve smyslu udržitelného rozvoje: pilíře přírodovědného,
sociálního a ekonomického. S tím úzce souvisí vzájemné propojování vzdělávacích oblastí „Člověk a příroda“
a „Člověk a společnost“.
Řada pražských základních škol je již tradičně zapojena do dlouhodobých programů a projektů (mezinárodních či
celostátních) zaměřených na EV (M.R.K.E.V. – SSEV Pavučina, programy GLOBE a EKOŠKOLA – TEREZA, vzdělávací
centrum, školní koordinátoři EV zapojení do sítě organizované Klubem ekologické výchovy /KEV/ aj.). Školy využívají také ekologické výukové programy nabízené středisky (centry) ekologické výchovy (SEV hl. m. Prahy Toulcův
dvůr, Ekocentrum Podhoubí, Ekocentrum Koniklec, SEC Lesů HMP aj.). K finančnímu pokrytí nákladů na jednotlivé
akce je využíváno kofinancování (část hradí účastník).
Novým prvkem v oblasti ekologické výchovy v prostředí Prahy se stávají neoficiální centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách, které mají dlouhodobé zkušenosti s EV a začínají působit i v oblasti celoživotního vzdělávání. Důležitou úlohu sehrávají také jako komunitní centra v některých městských částech Prahy.
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Střední školy
V sekundárním vzdělávání působí jednak gymnázia (poskytují všeobecné vzdělávání) a střední odborné školy
(poskytují profesní vzdělávání). Vedle těchto zařízení působí i střední oborná učiliště a odborná učiliště, většinou
jsou tato zařízení pojmenována jako školy řemesel.
Na gymnáziích bývá vzdělávací obsah EV realizován především disperzně v rámci jednotlivých předmětů. Také
zde v rámci volitelných a nepovinných předmětů je důraz kladený na EV. Rovněž tyto školy s podporou evropských projektů se stávají centry EV pro pražské školy. Například Gymnázium Přírodní škola propaguje v rámci
svého působení pobyt v přírodě, výzkumné aktivity v terénu a na základě badatelských aktivit zpracování závěrečných prací žáků spojené s jejich obhajobami. Ve středním odborném vzdělávání je zařazeno průřezové téma
„Člověk a prostředí“ do RVP OV (Rámcový vzdělávací program odborného vzdělávání). Efektivita se odvíjí především od podpory ze strany vedení škol a pedagogů k této problematice.

Pedagogové všech typů a stupňů škol
Pedagogové všech typů a stupňů škol mají možnost účastnit se odborných seminářů a kurzů pořádaných pro
školní koordinátory, specializačního studia pro školní koordinátory EVVO a dalších akcí pořádaných různými organizacemi a institucemi, např.: středisky ekologické výchovy (Vzdělávací centrum TEREZA, Ekocentrum Podhoubí,
SEV HMP Toulcův dvůr apod.), Klubem ekologické výchovy, Národním institutem dalšího vzdělávání, Domy dětí
a mládeže a dalšími.
Pro účely dalšího vzdělávání pedagogů a předávání aktuálních informací, metodiky výchovy a vzdělávání aj. existují v Praze rozličné sítě pedagogů a škol v oblasti EV. Pro učitele MŠ to je síť MRKVIČKA, pro učitele ZŠ a SŠ pak
sítě M.R.K.E.V. a v rámci Klubu ekologické výchovy Krajská skupina koordinátorů EV pro Prahu.
Funkce školního koordinátora EV je zatím ustavena pouze na některých základních a středních školách v Praze
(část z nich již prošla kvalifikačním specializačním studiem EV).

Vysoké školy
Praha je důležitým centrem také pro oblast terciárního vzdělávání. Na jejím území v současné době působí 29
vysokých škol (8 veřejných vysokých škol, 1 státní vysoká škola a 20 soukromých vysokých škol) nejrůznějšího
zaměření a profilace studentů ve všech typech studijního programu: bakalářského, magisterského a doktorského.
Problematika životního prostředí je zohledněna ve všech studijních programech a oborech, a to nejenom v oborech přírodovědných, lesnických a zemědělských, ale i technických a humanitních. V současnosti jsou to především společenskovědní obory včetně teologických, které se zaměřují na problematiku životního prostředí.
Vzdělávání odborníků k problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje se účastní v různém rozsahu
a s různým zaměřením většina vysokých škol. Jako příklad specializovaných vysokoškolských pracovišť na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje je možné uvést Centrum pro otázky životního prostředí
Univerzity Karlovy nebo Ústav životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Česká zemědělská univerzita v Praze se profiluje také jako instituce se zaměřením na komplexní vzdělávání v širokém spektru
environmentálních disciplín s pracovišti, které jsou např. prioritně zaměřeny na ochranu přírody a aktivní péči
o životní prostředí (Fakulta životního prostředí). Pozadu nezůstávají ani technické a další obory.
Podrobné informace o studijních programech a studijních plánech jednotlivých VŠ lze nalézt na webových stránkách jednotlivých vysokých škol.
Problematice ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a EV se v rámci přípravy pedagogických pracovníků, ale i v jejich dalším vzdělávání, věnují v různém rozsahu fakulty připravující učitele, a to nejen Pedagogická
fakulta UK, jejíž stěžejní profilací je vzdělávání učitelů všech stupňů a typů, ale také další fakulty, kde jsou učitelské
obory jako např. Přírodovědecká, Filozofická, Matematicko-fyzikální nebo Fakulta tělesné výchovy a sportu má
ve svých studijních plánech kurzy směřující ke zvyšování povědomí budoucích učitelů o problematice životního
prostředí. Při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působí Centrum ekologického vzdělávání a výchovy.
Součástí České zemědělské univerzity v Praze je specializované pedagogické a vědecko-výzkumné pracoviště,
Institut vzdělávání a poradenství ČZU.
Na území hl. m. Prahy působí také řada výzkumných a odborných institucí resortu MŠMT s celostátní působností.
Jako příklad lze uvést Národní institut dalšího vzdělávání, Institut dětí a mládeže MŠMT či resortní výzkumné
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ústavy jakými je Národní ústav vzdělávání v Praze. Na vysokých školách se řeší projekty zaměřené na environmentální problematiku a udržitelný rozvoj.
Koncem roku 2018 pod vedením NIDV byla zahájena revize Standardu koordinátora EV (dokončení bylo plánováno v roce 2019).

E5.2 REALIZACE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH ORGANIZACÍ
Aktivity nestátních neziskových organizací (NNO) v roce 2018
Velká část aktivit v oblasti EVVO určených pro veřejnost, děti a mládež, seniory, rodiny aj. je realizována středisky ekologické výchovy hl. m. Prahy a nestátními neziskovými organizacemi (NNO) zabývajícími se EVVO. V Praze
působí 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
celorepublikového sítě SSEV Pavučina (v roce 2018 to byly: TEREZA, vzdělávací centrum, Ekocentrum Podhoubí
a Ekoškolka Rozárka, 01/71 ZO ČSOP Koniklec, Ekodomov, Botič, Sdružení SRAZ, Asociace místních potravinových
iniciativ a Nadace proměny Karla Komárka). Z dalších NNO působících v Praze jsou to například akreditovaná ekocentra ČSOP nebo profesní spolek škol a pedagogů Klub ekologické výchovy (KEV).
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr (SEV Toulcův dvůr)
Historické prostory a více než 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 praktickou environmentální výchovu a zvyšování ekologického povědomí veřejnosti, zejména obyvatel hl. m. Prahy.
Zastřešující organizací, která spravuje areál a budovy Toulcova dvora, koordinuje a zajišťuje aktivity ekocentra je
Toulcův dvůr, z. s. Spolek má 4 řádné členy, neziskové organizace, které realizují výchovné a vzdělávací aktivity.
Členskými organizacemi jsou:
•• Toulcův dvůr, z. s.
•• Botič, o. p. s.
•• Envira, o. p. s.
•• MŠ Semínko, o. p. s.
•• Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s.
V roce 2018 probíhalo EVVO zejména v těchto oblastech:
•• Akce pro veřejnost – Celkem bylo uskutečněno 99 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 více než 10 500 návštěvníků.
•• Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ – V tomto období bylo pro 17 505 dětí z Prahy a okolí realizováno celkem 904 programů.
•• Semináře – Pro pedagogické pracovníky i odbornou veřejnost bylo realizováno celkem 66 seminářů, kterých
se zúčastnilo 1 375 osob. Celý rok probíhalo Specializační studium pro pedagogické pracovníky, kterého se
účastnilo 20 pedagogů.
•• Volnočasové aktivity pro děti – Celoročně zajišťuje SEV Toulcův dvůr řadu volnočasových kroužků pro děti.
V roce 2018 jich bylo 21 a docházelo na ně 234 dětí. Připraveno bylo také 37 letních a zimních táborů, včetně
příměstských pro celkem 863 účastníků. Pro nejmenší zajišťuje SEV činnost Rodinného centra Mateřídouška,
jehož akcí se zúčastnilo 1 903 účastníků.
•• Dobrovolnická činnost – V průběhu celého roku spolupracovalo SEV Toulcův dvůr s firemními a individuálními dobrovolníky z ČR i ze světa. Na 76 připravených dobrovolnických dnech pomáhalo v roce 2018 celkem
616 dobrovolníků. Mimo to Toulcův dvůr spolupracoval s 8 dlouhodobými dobrovolníky, kteří chodili pomáhat pravidelně.
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•• Spolupráce se SS a VŠ – V rámci dlouhodobé spolupráce zajišťuje SEV Toulcův dvůr odborné a učební praxe
pro studenty z celé řady SŠ a VŠ. V roce 2018 absolvovalo sedmi a vícedenní praxi 44 studentů. Dále probíhalo
zapojení do výuky studentů – byly vedeny přednášky a praktická cvičení pro posluchače VŠ.
•• Mateřská škola Semínko a Lesní mateřská škola – Do vzdělávacího programu MŠ a lesní mateřské školy je
zařazeno celkem 100 dětí.
•• Zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním – V SEV Toulcův dvůr bylo v rámci sociálního podniku
zaměstnáno 39 osob se zdravotním postižením.
Ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr probíhala po celý rok 2018 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 80 000
individuálních návštěvníků, kteří sem chodí za poučením i odpočinkem.
SEV Toulcův dvůr provozuje rovněž Infocentrum. Návštěvníkům nabízí nejen informace o dění na Toulcově
dvoře, ale také v jeho okolí. K dispozici je např. průvodcovská služba po areálu, internet zdarma, mapy okolí,
ekoporadna či interaktivní vzdělávací aktivity, které vytvářejí vztah k místu, kulturnímu a přírodnímu dědictví
(questová trasa a Deníky neznámého). Infocentrum vedlo v roce 2018 celkem 63 prohlídek pro 915 návštěvníků.
Infocentrum zvyšuje atraktivitu a návštěvnost celého mikroregionu městských částí Prahy 10, 11 a 15.
01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.
Základní organizace 01/71 Koniklec je pobočným spolkem Českého svazu ochránců přírody zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 49118. Členy ČSOP spojuje aktivní
zájem o ochranu přírody a krajiny. 01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikl v roce 1990 z původního přírodovědeckého
kroužku založeného v roce 1981. V současné době má široké spektrum činnosti. Zaměřuje se zejména na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu s cílovou skupinou děti, mládež, zastupitelé, podnikatelé, veřejnost
a praktickou ochranu přírody. Jejím posláním je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života. V roce 2018 měla organizace 17 členů
a mnoho externích pracovníků a dobrovolníků.
•• Projekt „Počítáme s vodou“ 2017/2018 – Projekt Počítáme s vodou, který je již třetím během stejnojmenného projektu, byl podpořen Státním fondem životního prostředí ČR. Navazuje na projekty Počítáme s vodou
II (2016), Počítáme s vodou (2013–2015) a řadu dalších předchozích aktivit organizace zaměřených na podporu zavádění opatření a postupů správného hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném prostředí.
Hlavní cílovou skupinou tohoto poradensko-vzdělávacího projektu jsou zástupci státní a veřejné správy ČR.
Projekt zahrnuje realizaci 10 seminářů v 10 různých krajích, v roce 2018 bylo uskutečněno 6 seminářů. V říjnu
2018 uspořádala organizace již 4. ročník mezinárodní konference Počítáme s vodou. V květnu 2018 proběhla
již čtvrtá třídenní exkurze do Hamburku a Kodaně za příklady aplikované modro-zelené infrastruktury. Během celého projektu je k dispozici bezplatná poradna, organizace zodpovídá dotazy týkající se hospodaření
s dešťovou vodou, ať už na soukromém či veřejném majetku. Průběžně je doplňována Mapa přírodě blízkých
příkladů hospodaření s dešťovou vodou, která nově zahrnuje příklady i mimo ČR. Na webových stránkách
www.pocitamesvodou.cz lze pravidelně sledovat publikované tematické odborné články, řada z nich byla
otištěna v celostátních periodikách.
•• Ekologické výukové programy (EVP) – Organizace zrealizovala v roce 2018 pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ 234 ekologických výukových programů pro celkem 3 529 dětí. Z celkového množství se 51 programů konalo v terénu
a 192 programů na školní zahradě či v interiéru. Na základě zpětných vazeb od pedagogů, žáků a lektorů byla
provedena revize a aktualizace metodik, pracovních listů a pomůcek stávajících EVP. Ekocentrum vytvořilo
čtyři aktuální nabídkové brožury v elektronické podobě a rozeslalo je do MŠ, ZŠ a SŠ na území hl. m. Prahy
a blízkého okolí. Tři lektoři se proškolili na vzdělávacích seminářích z nabídky SSEV Pavučina. Více informací
naleznete na www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha.
•• Město do kapsy – Mikroklima okolí školy a Veřejný prostor v okolí školy 2017/2018 – Na jaře 2018 se uskutečnila stěžejní část projektu. Žáci v terénu pozorovali a experimentovali, pracovali s výzkumnými pomůckami a přístroji. V rámci projektu Mikroklima okolí školy zkoumali kvalitu ovzduší, přítomnost, funkce a kvalitu
vody a zeleně. V rámci projektu Veřejný prostor v okolí školy hledali v okolí své školy místa se zajímavou
historií, místa setkávání lidí a odpočinku, anebo naopak mapovali bariéry a problematická území. Na práci
venku navazovala teoretická práce ve třídách, diskuse a další aktivity. Na konci školního roku žáci navrhovali

Praha – Životní prostředí 2018

291

E5

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA ( EVVO)

řešení vedoucí ke zlepšení kvality daných lokalit. Do projektu Mikroklima okolí školy bylo zapojeno 9 pražských škol (480 žáků). Do projektu Veřejný prostor v okolí školy byly zapojeny 4 pražské školy (95 žáků). Více
informací o projektu je k dispozici na www.mestodokapsy.cz. Projekt byl v roce 2017/2018 finančně podpořen hl. m. Prahou, MČ Praha 4 a MČ Praha 12.
•• Město do kapsy – Mikroklima okolí školy a Veřejný prostor v okolí školy 2018/2019 – Na podzim 2018 se
rozběhl další ročník projektu ekologické výchovy „Město do kapsy“. Do projektu Mikroklima okolí školy je
zapojeno 11 pražských škol. Do projektu Veřejný prostor v okolí školy jsou zapojeny 4 pražské školy. V tomto
školním roce se realizuje tvorba nových webových stránek a externí evaluace společností Spora, z. s. projektu
Mikroklima okolí školy. Projekt je v roce 2018/2019 finančně podpořen hl. m. Prahou a MČ Praha 4.
•• Interaktivní program pro děti – Adaptace na změnu klimatu – Projekt je součástí komplexního environmentálního vzdělávacího projektu pro MŠ, ZŠ a SŠ Adaptace Prahy na změnu klimatu, který vznikl přepracováním úspěšného projektu Adaptace sídel na změnu klimatu přímo pro potřeby pražských škol. V rámci
tohoto projektu byl vytvořen program pro MŠ „Žilo, bylo jedno město“, který má podobu 60minutového interaktivního divadélka, během kterého děti pomáhají proměnit město k lepšímu. Žáci 1. stupně ZŠ si hraním
deskové simulační hry Adapťáci vytváří vlastní město, dále vyrazí ven mapovat adaptační opatření v okolí
své školy a na závěr zpracovávají nápady na nová adaptační opatření do podoby plakátu. Projekt byl součástí
Implementačního plánu ke Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018–2019. Projekt
byl financován Magistrátem HMP a ve školním roce 2018/2019 byl určen pro 105 tříd. Od září do prosince
2018 se uskutečnilo 16 programů pro 344 dětí. Více informací o obou programech lze nalézt na evp.adaptacepraha.cz.
•• Desková hra listonohův kalendář – V rámci programu ČSOP Ochrana biodiverzity vyvinula organizace informační a vzdělávací hru, zaměřenou na unikátní skupinu korýšů – velké lupenonožce, hra a doplňující materiály se zabývají listonohy, žábronožkami. Hra vyšla v nákladu 100 ks a bude k dispozici jednak školním kolektivům formou odměn v rámci dlouhodobých projektů organizace, jednak bude prezentována veřejnosti
na akcích pro veřejnost.
•• Město z ptačí perspektivy – V roce 2018 byla pod záštitou MČ Praha 4 a hl. m. Prahy realizována úvodní
etapa projektu Město z ptačí perspektivy, osvětového a informačního celku aktivit, zaměřeného na ptactvo
v městském prostředí a jeho podporu. Jeho součástí jsou naučná stezka s pěti interaktivními panely, instalovaná v lese v Hodkovičkách, jejíž kompletní realizace je plánována na rok 2019. Stěžejní činností pro rok 2018
byla část určená dětem 1. a 2. stupně ZŠ na Praze 4. Žáci absolvovali dva pracovní a vzdělávací workshopy
na výrobu krmítek. Oba stupně se také prostřednictvím prezentace a jednoduchých her seznámily s různými
druhy městských ptáků a pravidly péče o ně. Workshopů se zúčastnili žáci základní školy Jílovská.
•• Exkurze do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol hl. m. Prahy – Do června
2018 pokračoval projekt Exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol hl.
m. Prahy. Terénní výukové programy se zábavným i poučným programem byly určeny žákům základních škol
a nižších ročníků víceletých gymnázií a rodinám s dětmi. Byla možnost poznat 20 vybraných komunitních
zahrad, farem, sadů, včelnic a skleníků v Praze a blízkém okolí. Zajištění exkurzí probíhalo ve spolupráci s organizacemi Pro-bio liga, Kokoza a Ekodomov a se zástupci jednotlivých provozů. V roce 2018 se uskutečnilo
80 školních exkurzí (4 z nich zorganizovalo Ekocentrum Koniklec) pro 317 žáků. Zorganizována byla také
jedna akce pro veřejnost na Usedlost Medník.
•• Terénní ekologický program „Můj strom a jeho příběh“ – V rámci subdodávky pro Agenturu Koniklec, o. p. s.
byl vytvořen terénní výukový program „Můj strom a jeho příběh“. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení vztahu dětí a mládeže k místu, kde žijí, k přírodě v nejbližším okolí, a posílení znalostí o přírodě a dovedností pro
jejich zkoumání. Projekt je zaměřen na téma památných a významných stromů. Specifickým záměrem projektu je propojení tématu přírody a stromu jako symbolu místa, kde děti a jejich rodiče žijí. Vztah k přírodě se
v tomto symbolu spojuje s tradicí, domovem a úctou ke společným hodnotám. Vytvořený program je určený
dětem ve věkovém rozmezí 2. až 5. třídy ZŠ. Program je koncipován jako terénní, tedy určený pro realizaci
mimo třídu, a odehrává obvykle v okolí vybraného významného nebo památného stromu – nejčastěji sady,
parky, lesoparky. Jeho délka je přibližně 3 hodiny (180 minut) s tím, že pro mladší žáky je v metodice programu doporučeno úměrné zkrácení.
•• Krajská konference EVVO – Dne 31. 10. 2018 realizovala organizace pro hl. m. Prahu krajskou konferenci
EVVO v prostorách Národní technické knihovny. Cílem konference bylo podpořit spolupráci a inspirovat ře-
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šeními, která v praxi povedou ke zlepšování životního prostředí, zvyšování kvality života a celkové prosperity
v Praze. Třemi klíčovými pilíři konference byly: dopolední blok přednášek s panelovou diskusí, dva odpolední
bloky s 9 workshopy a prezentace organizací, poskytujících firmám, zástupcům veřejné správy a neziskovým
organizacím služby v oblasti EVVO, formou instalovaných stánků a osobní prezentace během přestávek. Konference se zúčastnilo 149 účastníků. Více informací, prezentace přednášejících, sborník, fotografie a video
z konference je možné shlédnout na webových stránkách konference www.ekocentrumkoniklec.cz/konference-evvo/rocnik-2018.
•• Akce pro veřejnost – V únoru 2018 byl umístěn vlastní informační stánek v Atriu Flora na akci „Prázdniny na
Trojce“, kterou pořádá MČ Praha 3. Informace o akcích pro veřejnost v Domě zaniklých řemesel v Dolní Vidimi
a o plánovaném letním příměstském táboru. Účast na 2. ročníku Krajské konference EVVO v říjnu 2018; stánek s prezentací činnosti, prodej vzdělávací hry Adapťáci a Adaptopolis, informační letáky z edice Ekoporaden Praha a letáky s nabídkou vzdělávacích programů a projektů. Půldenní exkurze pro rodiny – Ekologické
hospodářství zblízka, na Usedlost Medník. Akce se zúčastnilo 12 lidí. Účast se stánkem o opylovačích na
sousedské moštovací slavnosti na Násirově náměstí v Praze 12. Akci pořádala organizace Na ovoce a konala
se 13. 10. 2018.
•• Pozemkový spolek Koniklec – Pokračování činností v pozemko-spolkových aktivitách na mokřadní louce
Na Beránku. Největším úspěchem roku 2018 byla dohoda o spásání nejcennější část mokřadu koňmi. Dojde tak k potlačení konkurenceschopnějších plevelných druhů a k podpoře méně konkurenčně schopných
vzácnějších druhů a louka rozkvete kosatci sibiřskými a jinými zástupci květeny. Na pozemku je organizací
obhospodařováno již 4,4 ha z celkových 5,1 ha.
•• Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové – Jedná se o již tradičním projekt organizace. V číslech rok
2018 pro tento projekt znamenal 332 pytlů naplněných listím napadeným klíněnkou jírovcovou, a to během
32 úklidů v 18 vnitroblocích na Praze 3. Vydání 5 informačních článků věnujících se projektu a problematice
klíněnky. Občanům pro samostatný sběr listí bylo vydáno 10 papírových pytlů. Projekt byl finančně podpořen hl. m. Praha a MČ Praha 3.
•• Prvky zvyšující biodiverzitu pro administrativní centrum AFi Karlín – V roce 2018 pokračovaly aktivity vedoucí k ochraně biodiverzity. Pro AFI Karlín Business Centre byly instalovány prvky zvyšující biodiverzitu.
Jednalo se o hmyzí hotel, 4 ptačí budky, krmítko a pítko pro ptáky a jeden netopýrovník.
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, environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Posláním ekocentra je
učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost. Vizí je lepší životní prostředí
a vyšší kvalita života. Společnost měla v roce 2018 16 členů.
•• Místní adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA) – Projekt je součástí komplexního environmentálního vzdělávacího projektu pro MŠ, ZŠ a SŠ „Adaptace Prahy na změnu klimatu“, který vznikl přepracováním úspěšného projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“ přímo pro potřeby pražských škol. V rámci
tohoto projektu vznikl program pro žáky 2. stupně ZŠ „Stavitelé města II“ a program pro žáky středních škol
„Adapťáci“. V rámci 20 výukových hodin projektu „Stavitelé města II“ žáci absolvovali hru Adapťáci Praha,
stěžejní aktivitu Povodně, sucha, deště a jednu až tři další aktivity (Zvyšování teploty, tepelný ostrov a vlny
horka/Energetická náročnost Prahy a adaptace budov/Udržitelná mobilita) podle konkrétního ohrožení jejich školy. V jednotlivých badatelských aktivitách žáci poznávali, jak je okolí jejich školy schopné odolávat
negativním klimatickým jevům a navrhli vhodná adaptační opatření, která prezentovali před komisí. Projekt
je zpracován v souladu se Strategií adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu z listopadu 2016. Více o programu naleznete na evp.adaptacepraha.cz.
•• Místní adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA Praha 6) – Projekt navazuje na projekt „Místní
adaptační fóra – iniciace adaptačních aktivit (MAFIAA)“, který byl cílen na žáky z 2. stupně ZŠ a středoškoláky
a vhodně doplňuje aktuálně realizovanou zakázku MHMP „Program Adaptace na změnu klimatu – ve školním
roce 2018/2019“. Projekt je prioritně zaměřen na základní a střední školy v MČ Praha 6. Projekt pracuje s pocitovou mapou městské části, ve které občané označili řadu lokalit zranitelných vůči projevům změny klimatu.
Žáci ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 tyto lokality zkoumali a navrhovali vhodná adaptační opatření
pro zvýšení odolnosti vůči projevům změny klimatu.
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•• Karetní hra „Adaptopolis“ a informační a poradenské akce o adaptaci sídel na změnu klimatu pro mládež
a dospělou veřejnost – Obsahem projektu byla příprava a výroba karetní hry „Adaptopolis“. Bylo vyrobeno
300 ks hry, které byly nabídnuty do herních klubů, oddílů, DDM a některých škol. Rozdáno bylo 156 ks. Dále
byla hra prodávána na 11 akcích pro veřejnost za symbolickou cenu 50 Kč, aby se dostala do rodin s dětmi a mládeží. Prodáno bylo 32 ks hry. Hra má také svoji stránku na serveru o karetních a deskových hrách
www.zatrolenehry.cz. Více informací na www.ekocentrumkoniklec.cz/adaptopolis.
•• Eko-kroužek v německé škole – V srpnu 2018 byla zahájena spolupráce s Německou školou v Praze 5. Od
září 2018 byl otevřen v rámci odpoledních zájmových kroužků školy Eko-kroužek s názvem „Co se choulí pod
Vidoulí / Close to nature. Nature in allofus“. Kroužek se konal v 1. pololetí školního roku 2018/2019 jednou
týdně v rozsahu 1,5 hodiny pod vedením zkušené lektorky environmentální výchovy v anglickém jazyce a byl
určen pro žáky 2. až 4. ročníků školy. Přihlásilo se do něj 10 chlapců ze třetích tříd. V rámci kroužku se žáci stali
malými výzkumníky, kteří zkoumali přírodu v okolí školy, konkrétně v přírodní památce Vidoule.
•• Terénní ekologický program „Dovolená u radotínského moře“ – V rámci subdodávky pro Agenturu Koniklec, o. p. s., byl vytvořen terénní výukový program „Dovolená u Radotínského moře“. Záměrem programu je
poznání geologie a paleontologie Radotína v kontextu geologického času a praktické seznámení s prací paleontologa a zlepšení jejich vztahu k místu, kde žijí. Absolventi programu se dozvěděli o těžbě místních hornin a jejich využití, seznámí se se základy stratigrafie a vyzkoušejí si sběr a určování zkamenělin. Program je
určen žákům 6. až 9. ročníků ZŠ, odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a 1. až 2. ročníku gymnázií a SŠ.
•• Leták „Adaptace Prahy na změnu klimatu“ – V rámci zakázky pro hl. m. Prahu vznikl leták „Adaptace Prahy
na změnu klimatu“, který byl vytištěn v počtu 200 ks, a také jeho anglický ekvivalent „Climate Adaptation –
City of Prague“, který byl vytištěn v počtu 100 ks. Oba letáky jsou k dispozici rovněž v elektronické podobě
na evp.adaptacepraha.cz/poradna.
•• Projekt spolupráce pražských ekoporaden – Ekoporadnypraha.cz – Pokračování v realizaci rozsáhlého
dlouhodobého projektu Ekoporadnypraha.cz, který se dělí na sekci pořádání osvětových a poradenských
akcí pro veřejnost a sekci vydávající letáky, publikace a články. Organizace koordinuje činnost tohoto sdružení již od roku 2012. Do projektu byly v roce 2018 zapojeny následující organizace: Agentura Koniklec, o. p. s.,
BEZK, z. s. – Ekolist, Botič, o. p. s., Ekodomov, z. s., Mladí ochránci přírody, z. s., PRO-BIO liga pobočný spolek,
Toulcův Dvůr, z. s., 01/14 ZO ČSOP, „NATURA QUO VADIS?“. V roce 2018 byly uspořádány 4 poradenské a 14
osvětových akcí, vydáno 5 nových letáků a 4 reedice již dříve vydaných publikací z projektu ekoporaden
a v elektronických i tištěných médiích vyšlo 47 ekoporadenských článků. Zájemcům byla také po celý rok
k dispozici ekoporadna fungující při webu www.ekoporadnypraha.cz. Nově byla zřízena facebooková stránka, na které jsou pravidelně sdíleny aktivity ekocentra, ale i další tematické a zajímavé články a pozvánky na
události.
•• Zajištění Poradní skupiny EVVO – Obsahem zakázky pro MHMP bylo zajištění technického fungování Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze v období let 2018 až 2019. Organizace
vykonávala funkci tajemníka PS EVVO, který zajišťuje požadavky Poradní skupiny v průběhu jednání. Počet
členů Poradní skupiny EVVO je 12. V roce 2018 se uskutečnila 4 jednání.
•• Mapování zeleně v pražských ulicích – V roce 2018 bylo pro Technickou správu komunikací (TSK) zmapováno celkem 3 000 stromů a keřů. Mapování pouliční zeleně včetně zanešení dat do specializovaného počítačového programu napomáhá TSK k přehledu o zeleni v jejím vlastnictví. Tato data jsou následně využívána při
péči o tuto zeleň. V roce 2018 byly zmapovány stromy a keře v městských částech Klánovice, Hájek a Nedvězí.
•• Informačně vzdělávací akce ke Dni Země – Již tradičně byla organizací pro hl. m. Praha realizována kampaň
pro pražskou veřejnost ke Dni Země. Ta měla podobu tří větších akcí, které se v dubnu a květnu 2018 konaly
na třech atraktivních přírodních lokalitách: v oboře Hvězda (24. 4.), na Letné (26. 4.) a v Kinského zahradě
(3. 5.). Hlavním tématem byla recyklace. Pro děti byly připraveny hry, soutěže a úkoly. Široká veřejnost mohla
využít služeb zkušeného poradce a získat zajímavé informace z rozličných ekologických odvětví. Kampaň
přímo oslovila přes tisíc občanů, herních aktivit se zúčastnilo 30 školních kolektivů (žáci ZŠ a MŠ).
•• Vodní škola – V roce 2018 se uskutečnilo další pokračování projektu Vodní škola, jehož hlavním cílem je rozvoj environmentální gramotnosti v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou u žáků 2. stupně ZŠ a ekologizace provozu škol v téže oblasti. V roce 2018 se realizovala 2. část projektu na školách ZŠ Jílovská, ZŠ Školní (Praha 4) a ZŠ Veronské náměstí (Praha 10). Terénní exkurze absolvované v roce 2017 doplnily
vnitřní výukové programy s vodní tematikou. Žáci pak vytvořili skupiny odborníků, provedli audit spotřeby
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vody na školách a navrhli opatření, které vodu ušetří nebo vyřeší lepší hospodaření s dešťovou vodou. Na ZŠ
Jílovská bylo vybudováno jezírko, na ZŠ Školní vyhrála anketu instalace pitných fontán na školní chodby, na
ZŠ Veronské nám. zvítězila instalace 62 úsporných šetřičů vody. Od září roku 2018 pokračuje projekt „Vodní
škola 2018/2019“ na ZŠ TGM v Praze 12, ZŠ Na Beránku (Praha 12) a FZŠ Mezi Školami (Praha 5).
•• Prvky zvyšující biodiverzitu pro firmy Skanska a Veolia – Po ekologickém auditu areálu Teplárny Veleslavín
patřící firmě Veolia bylo na jejich žádost v areálu nainstalováno 6 ptačích a jedna savčí budka, které pomohou
zvýšit biodiverzitu lokality. Jednalo se o čtyři sýkorníky, dva špačníky a jeden netopýrovník.
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 výukové programy, provozuje dvě pobočky vlastní školky (Ekoškolka Rozárka), pořádá semináře pro rodiče malých
dětí a učitele. Ekocentrum se věnuje také rozvíjení komunitního života v lokalitách, kde působí. Pořádá akce pro
veřejnost, pečuje o třešňový sad, který zkultivoval, zpřístupnil pro lidi z okolí a nadále ho udržuje.
•• Ekologické výukové programy – Pro MŠ, ZŠ, SŠ a školní družiny v Praze a okolí bylo uspořádáno 277 programů pro 5 309 dětí. Od začátku fungování organizace prošlo výukovými programy již více než 41 100 dětí.
•• 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 2018 se zmíněných akcí a seminářů zúčastnilo 1 860 dospělých i dětí.
•• Provoz dvou ekologických školek – Ekoškolka Rozárka v Troji a Ekoškolka Rozárka na Smíchově. Program
školek je založený na častém pobytu venku, na programu Začít spolu, respektu k sobě navzájem i přírodě
a prostoru pro svobodnou hru. V roce 2018 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 2018 se do projektu zapojilo 33 MŠ, kterým Ekocentrum Podhoubí poskytlo metodickou podporu (semináře, konzultace, audity a příklady dobré praxe). Do poboček ekoškolky Rozárka, které
jsou obě držiteli titulu, se přicházejí inspirovat zapojené školky. Proběhlo 25 konzultací a seminářů, 6 auditorských návštěv, na jejichž základě 4 MŠ obhájily titul Ekoškola a 2 MŠ ho poprvé získaly.
•• Revitalizace sadu v Braníku – O sad na území Prahy 4 pečuje Ekocentrum Podhoubí již sedmým rokem. Nejprve byly vykáceny nálety a staré stromy, vysbírány odpadky a postupně vysázeno 70 nových stromků. V roce
2018 proběhly další dvě údržbové brigády. Na obnově sadu se podílejí dobrovolníci, lidé z okolí i rodiče dětí
ze školky. Také v roce 2018 se pokračovalo v údržbě sadu pomocí pastvy ovcí, které je k přírodě šetrnější
a díky ní se zachovává pestrá paleta rostlin. V třešňovce se také konají ekologické vzdělávací programy a sousedská slavnost Třešňobraní.
TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.
TEREZA je nevládní nezisková organizace, která již přes 35 let prosazuje environmentální vzdělávání dětí a mladých 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 učitelům poskytuje vzdělávací semináře, osobní konzultace a detailně připravené a v praxi ověřené metodiky a pracovní 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 problémy 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 prostředí a dělají z ní příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší místo k životu. Program se nabízí ve verzích pro
mateřské, základní a střední školy.
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Kromě mezinárodních programů pro školy realizuje TEREZA následující projekty:
•• Učíme se venku (www.ucimesevenku.cz) – Rozcestník plný připravených hodin, aktivit, pracovních listů a dalších nápadů a tipů pro učitele, jak přenést výuku různých předmětů ven, na zahradu, do přírody i ve městě.
•• Jděte ven (www.jdeteven.cz) – Kampaň na podporu rodičů, aby znovu objevili kouzlo her v přírodě a se svými
dětmi trávili více času venku.
•• Mladí reportéři pro životní prostředí (http://terezanet.cz/detail/cz/novy-program-mladi-reporteri) – Žáci rozpoznávají, mapují a analyzují environmentální problémy ve svém okolí, hledají vhodná řešení a informují
o nich reportážním článkem, videem či fotografií.
TEREZA je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT. Je certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy. Je členem FEE (Foundation for Environmental Education – www.fee.global), Pavučiny (Sítě středisek ekologické výchovy – www.pavucina-sev.cz) a SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání – www.skav.cz).
TEREZA a její činnost v roce 2018 v číslech:
•• 100 000 dětí, 5 000 učitelů a 896 škol v programech organizace TEREZA v celé ČR;
•• 40 škol v programu Les ve škole, 17 škol v programu GLOBE, 36 základních a středních škol a 17 mateřských
škol v programu Ekoškola zapojeno v Praze;
•• 9 pražských škol získalo mezinárodní titul Ekoškola;
•• 1 škola v programu Mladí reportéři pro životní prostředí;
•• 89 vzdělávacích seminářů pro 1 797 učitelů;
•• 11 vydaných publikací a výukových materiálů;
•• 1 130 přítomných při našich vystoupeních na 10 konferencích.
Ekodomov, z. s.
Ekodomov je nezisková organizace s dlouholetou praxí od roku 2004 sídlící v malebném Šáreckém údolí. Dlouhodobě a komplexně se zabývá tématem redukce komunálního odpadu se zaměřením na vytřídění a recyklaci
bioodpadu. Řeší různé způsoby kompostování a věnují se jejich popularizaci. Díky propracovanému a ucelenému konceptu se spolu s Ekodomovem učí kompostovat nejen jednotlivci, ale i školy, firmy a celé komunity.
Servis ekocentra nekončí jen u odborných rad a zkušeností, ale má rovněž praktický přesah: Svým zákazníkům
organizace nabízí prostřednictvím internetového obchodu kompostéry z vlastní dílny i ověřené produkty jiných
výrobců, které kompostování usnadňují.
V rámci ekocentra řeší členové a zaměstnanci Ekocentra Ekodomov další aktivity v oblasti ekologické výchovy.
Od roku 2009 provozuje Ekodomov Šárynku – první lesní školku v Čechách, která se na podzim 2018 rozrostla
o další třídu. Na principech přírodní a zážitkové pedagogiky je založený i přírodovědný kroužek Malý průzkumník přírody, který ekocentrum provozuje na desítkách škol v Praze a blízkém okolí. Kromě toho nabízí základním
a mateřským školám certifikované vzdělávací programy s ekologickou tématikou a pro školy a veřejnost pořádají
exkurze do provozů na zpracování odpadů, do sběrných dvorů, do komunitních zahrad a na rodinné farmy.
V souvislosti s kompostováním se Ekodomov dlouhodobě věnuje i tématu půdy a její kvality. Ve veřejném prostoru komunikují problém nedostatku organické hmoty v půdě, který má vážné dopady v souvislosti s probíhající klimatickou změnou. Tyto aktivity vyústily koncem roku 2018 v kampaň Zastavme sucho kompostováním
a v sestavení Společného prohlášení odborníků ke stavu vody a půdy v ČR (více na www.vodaprokazdeho.cz).
•• Exkurze pro školy – Součástí realizace projektu bylo zajištění 330 exkurzí během školního roku 2017/2018.
V období od ledna do června 2018 bylo zrealizováno 231 exkurzí, celkový počet exkurzí ve školním roce byl
331. Za celý školní rok se exkurzí celkem zúčastnilo 6 362 žáků nebo studentů z 95 škol. V měsících květen
a červnu byl o exkurze největší zájem, v měsíci květnu bylo zrealizováno celkem 72 exkurzí, což je více než
čtvrtina všech exkurzí a v měsíci červnu 67 exkurzí. Během těchto dvou měsíců se účastnilo exkurzí celkem
38 škol. V období od října 2018 do dubna 2019 bylo zrealizováno 111 exkurzí a zúčastnilo se jich 2 212 žáků,
studentů z 36 škol.
•• Malý průzkumník Přírody (www.malypruzkumnikprirody.cz) – Smyslem přírodovědného kroužku je především pobývat venku a prostřednictvím poznávání a prozkoumávání okolní přírody si prohloubit znalosti ve
všech oblastech přírodních věd. Kroužek spolupracoval v roce 2018 s více než dvaceti školami v Praze a okolí.
Díky tomu vytáhly tři desítky lektorů každý týden ven do přírody v okolí školy více než dvě stovky dětí. Náplň
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kroužku je velmi různorodá. Kromě běžných tematických lekcí se průzkumníci věnují i osvětové činnosti,
zapojují se do projektu „Ukliďme Česko“ aj. V roce 2018 byly otevřeny první dvě skupiny kroužku pro děti,
které již absolvovaly dva ročníky, tedy jakýsi Malý průzkumník přírody pro pokročilé. Pro tento program bylo
vytvořeno 30 nových lekcí, které vycházejí z témat probíraných v předchozích ročnících a zaměřují se na prohloubení znalostí a propojení jednotlivých témat.
•• Ekologické výukové programy (EVP) – V rámci projektu Učíme se v přírodě. Víme jak, víme proč! Bylo zrealizováno celkem 70 environmentálních výukových programů a zúčastnilo se jich 1 660 dětí. Na základě průzkumu mezi učiteli byl vytvořen samostatný nabídkový web, uzpůsobený i pro mobilní zařízení. V průběhu
roku 2018 došlo ke snížení počtu nabízených typů programů ve prospěch specializace na klíčová témata,
kterými se Ekodomov zabývá – třídění biomateriálu a péče o půdu. Více informací na www.ekovychova.ekodomov.cz.
•• Kompostuj.cz – Projekt posiluje kompetence a osvětové možnosti pracovníků obcí, aby dokázali dlouhodobě snížit náklady na odpadové hospodářství v obcích. Začátkem roku 2018 spustil Ekodomov ve spolupráci
s MČ Praha 8 pilotní projekt komunitního kompostování nazvaný Spolu8bio. Na základě první výzvy zareagovalo více než 90 občanů a na první setkání zájemců o účast v projektu jich dorazilo více než 50. Na úvodním setkání došlo k výběru vhodných míst pro umístění komunitních kompostérů SIVA (na základě lokalit
předem vytipovaných městskou částí). Pět komunit si také ze svého středu zvolilo správce kompostérů, kteří
fungují jako „styční důstojníci“ mezi občany a zástupci obce. Výsledkem spolupráce jednotlivých komunit
s Ekodomovem a městskou částí je pět fungujících komunitních kompostérů, které byly během roku nainstalovány v oblasti Karlína, Libně, Bohnic a Troje, Kobylis a Čimic. Zhruba sto domácností žijících v širším centru
Prahy tak získalo možnost třídit a kompostovat bioodpad. Dalším projektem, který v roce 2018 odstartovala
kompostovací sekce Ekodomova, je Bioodpad není odpad. Jeho cílem je zavedení třídění bioodpadu, jeho
kompostování a následné využívání hnojiva k pěstování na pěti pražských základních a mateřských školách.
Na podzim 2018 začala být realizována první fáze projektu, kterou představuje zavedení třídění bioodpadu
ve třídách. Také došlo k proškolení personálu (a následně dětí) v základech správného třídění a kompostování. K tradičním projektům Ekodomova patřila i v roce 2018 národní soutěž o nejlepší kompost Miss Kompost,
jejíž výsledky byly vyhlášeny na prosincovém KompostFestu v pražském studiu Alta. Za třináct let existence
prošlo soutěží celkem 509 kompostů a kompostérů, v roce 2018 se jich do klání zapojilo 53. V roce 2018 předcházela soutěži kampaň pod heslem „A jak kompostuješ ty?“, která měla ukázat, že existuje řada způsobů, jak
se dá kompostovat i ve městě.
•• Dětský klub Šárynka (DKŠ) – Ve školním roce 2018/2019 došlo v Dětském klubu Šárynka k zásadní změně – v souvislosti s připravovaným vstupem do rejstříku MŠMT vznikla v nové jurtě Pod smrkem další třída,
kterou navštěvovalo dvacet dětí ve dvoudenním a čtyřdenním režimu. Se založením nové třídy souvisí také
budování nového zázemí (stavba jurty, sociálního zařízení a úpravy zahrady), vznik nového týmu pedagogů
a komunity rodičů. Nová třída navázala na tradici původní Šárynky a vytvořila si vlastní RVP inspirovaný přírodní a waldorfskou pedagogikou.
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). Pozornost je věnována řízení proenvironmentálních aktivit ve školách. Jako příklad lze uvést zvyšování kvalifikovanosti koordinátorů EV prostřednictvím specializačního
studia koordinátorů EV/VUR či podpora jejich dalšího vzdělávání prostřednictvím setkávání koordinátorů EV
v krajích ČR. KEV se také zaměřuje na organizování akcí pro děti a mládež, jako jsou středoškolské a žákovské
ekologické konference nebo literární a výtvarné soutěže. Dalším zaměřením činnosti KEV je rozvoj komplexního
pojetí environmentálního vzdělávání a výchovy v kontextu podpory udržitelného rozvoje. V roce 2018 bylo zapojeno 19 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 republice. Spolupracuje rovněž na tvorbě dokumentů v kontextu EV a VUR s Národním ústavem pro vzdělávání
a Národním institutem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (NIDV).
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•• 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 2018 absolvovali 2 pedagogové z Prahy).
•• Další vzdělávání koordinátorů EVVO – je realizováno prostřednictvím setkávání koordinátorů EVVO Prahy
s důrazem na zvyšování manažerských dovedností. V roce 2018 se uskutečnilo VI. setkání koordinátorů EV hl.
m. Prahy. Setkání se zúčastnilo celkem 80 školních koordinátorů EV z pražských škol. Hlavním tématem byl
ekologický provoz škol a nabídka akcí ke 100. výročí vzniku Československa.
•• Tvorba a poskytování metodických a informačních materiálů – KEV vydává nebo spolupracuje na tvorbě
metodických materiálů pro koordinátory EV ve školách. V roce 2018 to byla publikace Ekologizace provozu škol.
•• Vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky z pražských škol – Akreditováno MŠMT 9 seminářů, kterých
se zúčastnilo v roce 2018 devět učitelů z Prahy, dalších 86 z ostatních krajů ČR.
•• Organizace celostátních akcí pro školní děti a mládež – 21. ročník výtvarné a 16. ročník literární soutěže ve
spolupráci s Českou komisí UNESCO a Zeleným křížem na téma „Lípa – národní strom“. Zúčastnilo se 5 pražských škol a dalších 42 škol c celé ČR.
•• Ekologické žákovské konference – XV. ročník Středoškolské ekologické konference, XIII. ročník Žákovské
ekologické konference. Konferencí se zúčastnilo 52 žáků a pedagogů ze ZŠ a SŠ, z toho 4 z pražských škol.
Záměrem těchto konferencí je podpořit badatelské aktivity žáků a posílit jejich prezentační dovednosti.
•• Škola udržitelného rozvoje – V roce 2018, na základě komplexního hodnocení dlouhodobějších proenvironmentálních aktivit, získaly tři pražské školy titul Škola udržitelného rozvoje na období 2019–2022.
Školami a jinými subjekty z Prahy jsou využívány rovněž služby některých středisek a organizací zaměřených na
EVVO sídlících mimo Prahu (např. SEV Chaloupky, SEVER – Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Dřípatka aj.). Významné aktivity se zaměřením na osvětu veřejnosti vyvíjí v Praze i mnohé další neziskové organizace,
např. Zelený kruh, Český svaz ochránců přírody (ČSOP) – Ústředí ČSOP i mnoho jejich základních organizací,
Agentura Koniklec, Na ovoce, sdružení ARNIKA a mnoho jiných spolků. EVVO tvoří také podstatnou součást
náplně a zaměření specializovaných organizací, např. České společnosti ornitologické (ČSO) nebo České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON).
K mimoškolnímu environmentálnímu vzdělávání dětí, mládeže i dospělé veřejnosti významně přispívají i správy
chráněných krajinných oblastí v okolí Prahy (SCHKO Český kras, SCHKO Kokořínsko a SCHKO Křivoklátsko).
Více informací o aktivitách NNO v Praze lze nalézt na webových stránkách jednotlivých organizací.

E5.3 FINANCOVÁNÍ EVVO V HL. M. PRAZE
Financování z rozpočtu hl. m. Prahy zahrnuje jednak prostředky určené na realizaci Akčního plánu environmentálního 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 2018 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, výběrové řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými
sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců aj.).
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Tab. E5.3.1: Financování EVVO v hl.m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy; 2015–2018
2015

2016

2017

2018

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

3 250 429 Kč

2 972 438 Kč

3 895 893 Kč

3 941 330 Kč

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

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

9 410 000 Kč

8 931 000 Kč

10 431 300 Kč

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního
prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO)1)

9 329 000 Kč2)
10 601 500 Kč2)
(51 podpořených (73 podpořených
projektů)
projektů)

16 303 000 Kč2)
(101 podpořených projektů)

26 233 750 Kč2)
(100 podpořených
projektů)

Další aktivity a projekty EVVO hrazené z rozpočtu MHMP
(nezařazené v AP KK EVVO /rozpočet OCP MHMP/)
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území
hl. m. Prahy (oblast EVVO)1)
Celoměstské programy podpory využití volného času
dětí a mládeže na území hl. m. Prahy (oblast EVVO)1)
Informatika životního prostředí ve vztahu k EVVO
(publikace Ročenka Praha ŽP, rozvoj Portálu ŽP apod. /
rozpočet OCP MHMP/)

255 366 Kč

–

–

–

339 420 Kč
(4 podpořené
projekty)

185 000 Kč
(3 podpořené
projekty)

200 000 Kč
(3 podpořené
projekty)

180 000 Kč
(3 podpořené
projekty)

201 000 Kč
(14 podpořených projektů)

57 000 Kč
(2 podpořené
projekty)

249 348 Kč

704 258 Kč

167 300 Kč
173 200 Kč
(7 podpořených (8 podpořených
projektů)
projektů)
738 792 Kč

714 360 Kč

1)

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

2)

Včetně výukových a vzdělávacích programů pro školy (dříve zajišťovány prostřednictvím zakázek).
Zdroj: OCP MHMP, SML MHMP (od ledna 2019 odbor školství, mládeže a tělovýchovy MHMP, SVC MHMP (od ledna 2019 odbor
školství, mládeže a tělovýchovy MHMP)

Tab. E5.3.2: Financování EVVO v hl. m. Praze z rozpočtu hl. m. Prahy; 2009–2013

1)

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 ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy (oblast EVVO)1)

6 883 000 Kč
(67 podpořených projektů)

3 213 000 Kč
(34 podpořených projektů)

4 797 710 Kč
(25 podpořených projektů)

4 035 000 Kč
(26 podpořených projektů)

4 277 000 Kč
(36 podpořených projektů)

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (oblast
EVVO)1)

120 000 Kč
(2 podpořené
projekty)

250 000 Kč
(3 podpořené
projekty)

308 100 Kč
(4 podpořené
projekty)

116 000 Kč
(2 podpořené
projekty)2)

75 000 Kč
(2 podpořené
projekty)

Celoměstské programy podpory
využití volného času dětí a mládeže na
území hl. m. Prahy (oblast EVVO)1)

95 000 Kč
(4 podpořené
projekty)

125 000 Kč
(5 podpořených projektů)

220 000 Kč
(6 podpořených projektů)

180 000 Kč
(6 podpořených projektů)

75 000 Kč
(6 podpořených projektů)

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

Skutečná částka pro oblast EVVO je vyšší – podpořeny byly dále také projekty na pořádání školních soutěží, které zahrnovaly více
tematických oblastí, mezi nimi oblast EVVO.
2)

Zdroj: MZO MHMP, SMS MHMP
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E6 DOBROVOLNÉ NÁSTROJE
E6.1 MÍSTNÍ AGENDA 21
E6.1.1 MÍSTNÍ AGENDA 21 V ČR
Místní Agenda 21 a místní Akce 21 (MA21) jsou dobrovolné programy a projekty pro udržitelný rozvoj obcí,
měst a regionů. Jsou zaměřené k nastartování udržitelného rozvoje, ke zlepšování kvality života a na praktickou
ochranu životního prostředí. Jsou založeny na spolupráci nejširších zájmových skupin – občanů, veřejné správy, ziskových a neziskových organizací. Místní Agendy 21 naplňují v lokálním měřítku tzv. Agendu 21, která je
globálním programem pro udržitelný rozvoj, přijatým na Světovém summitu OSN o životním prostředí a rozvoji
v roce 1992 v Riu de Janeiro.
V ČR podporují místní Agendu 21 Strategie udržitelného rozvoje ČR, Státní politika životního prostředí nebo
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty s navazujícími akčními plány. Ministerstvo vnitra zařadilo MA21 od roku 2006 mezi oficiální metody zvyšování kvality ve veřejné správě. Evropská unie taktéž
prosazuje uplatňování environmentální legislativy na lokální úrovni, přístupy „zdola“ a zprostředkovává informace o udržitelném rozvoji měst a místní Agendě 21. Vláda České republiky schválila svým usnesením ze dne
11. 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 agentury pro životní prostředí. To zprostředkovává informace a kontakty, zajišťuje konzultační činnost, poskytuje
metodiku a provozuje databázi subjektů realizujících MA21, která zahrnuje obce, města, mikroregiony, kraje,
nevládní organizace i firmy. Databáze umožňuje těmto subjektům prokázat, jakým způsobem a na jaké úrovni
realizují MA21 a zároveň je využívána jako podpůrný prostředek pro žádosti o podporu z vybraných dotačních
titulů (ma21.cenia.cz).
Ke konci roku 2018 bylo v databázi MA21 oficiálně zaregistrováno 172 municipalit a ostatních subjektů, z toho
149 obcí (7 statutárních měst, 86 obcí, 56 malých obcí), 5 krajů, 10 mikroregionů, které realizují místní Agendy
21, místní Akce 21 a podobné projekty a 8 místních akčních skupin. Pracovní skupina pro MA21, která je poradním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj, koordinovala uplatňování sady kritérií pro měření kvality procesů MA21 v ČR. Sada je členěna do čtyř hlavních kategorií kvality (A až D) a zahrnuje také „startovací“ skupinu
Zájemci. V kategorii A byly oficiálně registrovány 2 subjekty, v kategorii B 4 subjekty, v kategorii C 46 subjektů,
v kategorii D 31 subjektů a v kategorii Zájemci 89 subjektů.
Tab. E6.1.1: Kategorie kvality MA21
Kategorie

Charakteristika

Zájemci

Startovací skupina. Předběžný zájem o informace. Bez vytváření struktur pro MA21.

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 MA21, schválení dokumentu (deklarace, charta) a finanční podpory. Pravidelná setkání (fóra) a informace k udržitelnému rozvoji. Pravidelné sledování a vyhodnocení procesu MA21.

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 výměnu 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 MA21 (komise rady, zastupitelstva). Zavádění certifikovaného systému řízení kvality – např.
EMAS, ISO 14001 nebo 9000.
Zdroj: MŽP, CENIA

Celostátně významná je síť měst a obcí podporujících MA21 – Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).
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E6.1.2 PRAHA A MÍSTNÍ AGENDA 21 V ROCE 2018
Hl. m. Praha se jako kraj oficiálně přihlásilo k principům místní Agendy 21 v roce 2013 vstupem do zájmového
sdružení Národní síť Zdravých měst České republiky a přijetím Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha“
(usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 30/93 ze dne 20. 6. 2013). Odpovědným politikem projektu byl v roce
2018 radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení. V rámci Magistrátu hl. m. Prahy pracoval koordinátor
projektu. V rámci aktivit projektu Zdravé hlavní město Praha bylo v roce 2018 podpořeno celkem 31 projektů
jednotlivých městských částí v celkové výši 5 024 000 Kč. Převážná část podpořených projektů realizovala pro
Pražany zdarma řadu zdravotních vyšetření, preventivních měření tělesných hodnot a osvětových přednášek,
které přispěly k zmapování zdravotního stavu obyvatel, došlo k rozšíření témat, na které mohly městské části
tyto prostředky získat, o téma dentální prevence v mateřských a základních školách a o téma zdravého stravování ve školních jídelnách, včetně podpory regionálních produktů a zvýšení informovanosti v těchto oblastech.
V roce 2018 bylo v databázi pro MA21 spravované CENIA v členění dle metodiky Pracovní skupiny pro MA21 v ČR
registrováno celkem 16 městských částí hl. m. Prahy. V kategorii B byla evidována MČ Praha 14. V kategorii C byla
evidována MČ Praha 7, MČ Praha 8, MČ Praha 12, MČ Praha 13, MČ Praha 18, MČ Praha 20, MČ Praha – Dolní Počernice a MČ Praha – Libuš. V kategorii D byla evidována MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 21 a MČ Praha – Slivenec. V kategorii Zájemci byla evidována MČ Praha 10, MČ Praha 15 a MČ Praha – Troja. Každá z těchto kategorií
má měřitelné ukazatele, kterými lze hodnotit úroveň procesu MA21 v dané municipalitě (v kategorii A nebyly
v roce 2018 evidovány žádné městské části hl. m. Prahy).
Tab. E6.1.2: Praha a místní Agenda 21 v roce 2018
Kategorie

Městská část

B

MČ Praha 14, www.praha14.cz
MČ Praha 7, www.praha7.cz
MČ Praha 8, www.praha8.cz
MČ Praha 12, www.praha12.cz

C

MČ Praha 13, www.praha13.cz
MČ Praha 18, www.praha18.cz
MČ Praha 20, www.praha20.cz
MČ Praha – Dolní Počernice, www.praha-dolnipocernice.cz
MČ Praha–Libuš, www.praha-libus.cz
MČ Praha 4, www.praha4.cz

D

MČ Praha 5, www.praha5.cz
MČ Praha 21, www.praha21.cz
MČ Praha–Slivenec, praha-slivenec.cz
MČ Praha–Troja, www.mctroja.cz

Zájemci

MČ Praha 10, www.praha10.cz
MČ Praha 15, www.praha15.cz
Zdroj: MŽP, CENIA
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Tab. E6.1.3: Přehled zapojení městských částí hl. m. Prahy do místní Agendy 21; 2006–2018
Městská část

2006

2007

Praha 1

2008

2009

2010

Z

Z

Z

2011

2012

Praha 4

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Z

Z

D

D

D

D

Z

D

D

C

C

D

C

D

C

C

C

D

C

Z

C

C

C

Praha 5
Praha 7

Z

Z

Z

C

D

C

C

C

C

Praha 8
Praha 10

Z

Praha 12

Z

Praha 13

Z

Z

Z

Praha 14

D

D

C

C

D

C

D

C

C

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

Z

D

Z

Praha 15
Praha 18

C

C

C

Praha 19

D

D

Z

Z

Z

C

C

C

C

C

Praha 20

D

D

D

C

C

C

C

C

Praha 21

Z

C

C

C

C

C

C

D

Praha 22

Z

Praha – Běchovice

Z

D

D

C

Praha – Dolní
Počernice

Z

D

C

C

D

D

B

B

Praha – Kunratice
Praha – Libuš

D

C

C

B

Praha – Nebušice

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

D

Praha – Petrovice

Z

Z

Praha – Přední
Kopanina
Praha – Slivenec

Z
Z

D

Praha – Troja
Praha – Zbraslav

D

Z

Z

D

D

C

D

D

D

D

D

D

D

Z

Z

Z

Z
Zdroj: CENIA

Popis aktivit jednotlivých MČ je uveden v následujícím textu. Aktuální informace jsou publikovány na stránkách
jednotlivých městských částí, na stránkách CENIA k MA21 (ma21.cenia.cz) a na webových stránkách hl. m. Prahy
k životnímu prostředí (Portál ŽP) v části Místní Agenda 21 a udržitelný rozvoj (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 2018

PRAHA 8

PRAHA 18

TROJA
PRAHA 7
PRAHA 14

PRAHA 13

DOLNÍ
POČERNICE

PRAHA 10

PRAHA 5
PRAHA 4

PRAHA 20

PRAHA 21

PRAHA 15

SLIVENEC

PRAHA 12

LIBUŠ

kategorie B
kategorie C
kategorie D
kategorie Zájemce
Zdroj: CENIA
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E6.1.3 AKTIVITY MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V MÍSTNÍ AGENDĚ 21
KATEGORIE B
Městská část Praha 14
MČ Praha 14 se od druhé poloviny roku 2009 zapojuje do mezinárodního programu místní Agenda 21. Na zavedení zmiňované metody kvality samosprávných činností byl pro období 2010–2012 zpracován projekt „Městská
část Praha 14 – zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování
efektivity samosprávných činností“, který byl podpořen z Revolvingového fondu MŽP ČR. V listopadu 2012 dosáhla MČ Praha 14 výsledků požadovaných pro splnění kategorie C – fáze stabilizace dle Kritérií místní Agendy
21. Pro další rozvoj místní Agendy 21 v letech 2017–2018 byl zpracován projekt „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14“, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost. Odpovědným politikem MA21 pro období 2015–2018 byla Zastupitelstvem MČ Praha 14 dne 10. 3. 2015 ustanovena uvolněná radní MČ Praha 14 Mgr. Irena Kolmanová. Koordinátorkou pro MA21 a tajemnicí příslušné komise RMČ (viz
níže) je od roku 2012 Ing. Pavlína George z Oddělení strategického plánování a komunikace. Poradním orgánem
Rady městské části Praha 14 v oblasti MA21 pro období 2015–2018 byla Komise komunitního plánování a MA21.
V lednu 2018 MČ Praha 14 podala žádost o postup do kategorie B – velmi pokročilý realizátor MA21. Žádost byla
akceptována pracovní skupinou pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V lednu a únoru 2018 byl zpracován
Audit udržitelného rozvoje – komplexní dokument, který informuje o dosavadním vývoji a aktuálním stavu udržitelného rozvoje. Obsahuje také inventuru akcí, opatření, projektů atd. v deseti oblastech udržitelného rozvoje
dle Aalborgských závazků (1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj, 2. Životní prostředí, 3. Udržitelná spotřeba
a výroba, 4. Doprava a mobilita, 5. Zdraví, 6. Místní ekonomika a podnikání, 7. Vzdělávání a výchova, 8. Kultura
a místní tradice, 9. Sociální prostředí, 10. Globální odpovědnost). V kategorii B jednotlivé audity procházely hlubším expertním hodnocením kvality jednotlivých oblastí. Oponentura a připomínky k auditům jsou zohledněny
v dalším rozvoji MČ Praha 14.
V květnu 2018 se MČ Praha 14 stala signatářem Aalborgské charty. Naplňování místních cílů v souladu s Aalborgskými závazky považuje MČ Praha 14 za prioritní principy dlouhodobě udržitelné municipality.
V říjnu 2018 proběhla první veřejná obhajoba kategorie B včetně představení auditů udržitelného rozvoje. Zástupci jednotlivých odborů se podíleli na přípravě rozsáhlého interního auditu a následně prezentovali výsledky
své práce před oponenty a odbornými hodnotiteli z pracovní skupiny pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Praha 14 se tak stala jedinou městskou částí, která dokázala pokročilou úroveň MA21 obhájit. V prosinci byl
schválen akční Plán zlepšování MA21 pro rok 2019.
V rámci realizace MA21 v roce 2018 bylo uspořádáno 17 veřejných projednání. Zaměřovala se na lokální témata,
která se primárně dotýkají obyvatel dané čtvrti, ale i na témata důležitá pro městskou část jako celek. V rámci
participativní rozpočtu veřejnost hlasovala pomocí on-line aplikace o 18 návrzích, které byly vyhodnoceny jako
realizovatelné. Postoupilo 12 projektů. Občané se v procesu plánování stali rovnocennými partnery městské
části, míra jejich zapojení se pohybuje na nejvyšší příčce žebříčku participace.
V březnu 2018 se uskutečnilo veřejné diskuzní fórum dětí a mládeže – Dětské fórum. Je pravidelně pořádáno ve
spolupráci s DDM Praha 9 a Žákovským zastupitelstvem Prahy 14. Žáci základních škol se zabývali budoucností
MČ Praha 14, formulovali své představy o tom, jak by měla městská část vypadat v roce 2020, 2040 a 2060 a hodnotili pozitivní a negativní změny, které se v Praze 14 odehrály za poslední čtyři roky. Na závěr žáci diskutovali
u plánovacích stolů s cílem formulovat TOP příležitostí/náměty vedoucí ke zlepšení kvality života v Praze 14.
V prosinci 2018 byl vyhlášen Dotační program pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA21 pro
rok 2019.
V roce 2018 byly také realizovány kampaně Dny Země, Chceme tu mít čisto, Setkání kultur, Den bez tabáku, Evropský týden mobility, Program zdraví a Respektuj 18!.
V rámci energetického managementu byly v roce 2018 v budovách spravovaných MČ Praha 14 postupně instalovány multiutilitní měřidla a vodostopy. Po dokončení instalace společnost PRE měření, a. s. zavedla služba
IMU. Expertní pracovní skupina energetického managementu zpracovala Energetickou koncepci MČ Praha 14.
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Obr. E6.1.2: Dětské fórum o budoucnosti MČ Praha 14

Zdroj: MČ Praha 14

Naplňování rozvoje MČ Praha 14 a sledování udržitelnosti probíhá prostřednictvím indikátorů UR. Sledování
kvality MA21 pomocí indikátorů udržitelného rozvoje umožnuje posoudit, jak si městská část vede ve srovnání
s jinými municipalitami a usnadní poznání jejích silných a slabých stránek. Specifický „profil města“, sada složená
z 15 titulkových indikátorů, odráží stav a rozvoj MČ Praha 14. Současně s místně specifickými indikátory jsou
sledovány společné evropské indikátory ECI A1. Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a ECI A3. Mobilita a místní přeprava cestujících. Na přelomu června a července 2018 proběhlo dotazníkové šetření s cílem
zhodnotit spokojenost obyvatel MČ Praha 14 pomocí standardních ukazatelů a také zhodnotit mobilitu a místní
přepravu obyvatel MČ Praha 14.
Kontakty:
•• Mgr. Irena Kolmanová, místostarostka MČ Praha 14; irena.kolmanova@praha14.cz (pozn.: ve volebním období 2018–2022 místostarostka MČ Praha 14)
•• Ing. Pavlína George, koordinátorka MA21; pavlina.george@praha14.cz

KATEGORIE C
Městská část Praha 7
MČ Praha 7 se přihlásila k procesu místní Agendy 21 v roce 2003, kdy bylo přijato usnesení Zastupitelstva „Memorandum MČ Praha 7 – Projekt místní Agenda 21“. Na konci roku byla personálně posílena agenda MA21
a MČ Praha 7 splnila kritéria pro posunutí do kategorie C. V roce 2018 probíhala realizace projektu Sedmička jí
zdravě podpořeného dotací Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP), v rámci něhož proběhlo několik aktivit
naplňujících kritéria MA21. Kromě realizace tohoto projektu došlo k velkým pokrokům v participaci mladých lidí,
proběhly tradiční akce podpory podnikání a byly učiněny kroky směrem k lepšímu fungování úřadu ve vztahu
k udržitelnému rozvoji.
Na konci roku 2018 proběhly dvě akce komunitního plánování – představení vítězného návrhu revitalizace ulice
Františka Křižíka a představení vítězného návrhu revitalizace vnitrobloku U Uranie. V květnu 2018 by zvolen první
studentský starosta Prahy 7. Voleb se mohli účastnit (aktivně i pasivně) žáci středních škol a osmých a devátých
ročníků základních škol, kteří v Praze 7 bydlí nebo studují. Projekt navázal na dlouhodobě fungující studentské
zastupitelstvo. Starosta má navíc k dispozici rozpočet na financování projektů, se kterými ve volbách kandiduje.
V roce 2018 byl díky podpoře z dotace MHMP realizován projekt Sedmička jí zdravě. Jeho součástí bylo promítání filmu o vazbách mezi zemědělstvím, životním prostředím a distribučními sítěmi potravin s panelovou diskusí,
které se konalo ve Studiu Alta, dva běhy kurzu zdravého vaření z lokálních surovin v gastrostudiu Národního
zemědělského muzea, dvě měření tlaku, cholesterolu, cukru a BMI pro veřejnost s možností konzultace ohledně
souvislosti naměřených hodnot s životním stylem a podpora šesti jídelen MŠ a ZŠ ve zdravém vaření provedená
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Státním zdravotním ústavem. V rámci komunikace projektu vyšel i titulní článek v časopisu MČ Praha 7 Hobulet
6/2018 Odpovědné jídlo, lidé a město.
V roce 2018 proběhl audit řízení kvality provedený odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
Ministerstva vnitra, který zkoumal nastavení vnitřních procesů úřadu. Audit dosud probíhá v pilotní podobě
pouze ve městech, která o něj sama projeví zájem, jeho cílem je poukázat na silné a slabé stránky řízení kvality
ve srovnání s ostatními městy, ale i ve vztahu k dostupným nástrojům. Na úřadu MČ Prahy 7 byl audit využit
k nalezení ideálních oblastí pro intervenci v rámci tehdy připravovaného projektu na zavedení systému řízení
kvality. Na základě podnětů z auditu zahrnuje projekt mapování procesů v rámci úřadu, certifikaci systému řízení
kvality ISO 9001 a vzdělávání zaměstnanců v souvisejících tématech. Projekt byl vybrán k financování v rámci
operačního programu Zaměstnanost MPSV, jeho realizace začne v roce 2019.
Praha 7 se prostřednictvím koordinátora a gesčně odpovědného radního pro MA21 účastnila pravidelných Škol
zdravých měst a jiných konferencí pořádaných NSZM, ale i dalšími aktéry. V říjnu 2018 jako příklad dobré praxe
MČ Praha 7 prezentovala projekt podnikatelského inkubátoru na konferenci ve Vídni.
V roce 2018 proběhl třetí ročník podnikatelského inkubátoru Podnikavá 7. Jednalo se o sérii tematických seminářů pro začínající podnikatele (nebo zájemce o podnikání, kteří zatím mají jen nápad a chuť se do něj pustit)
doplněných o osobní konzultace se zkušenými podnikateli a/nebo odborníky na jednotlivé oblasti. Inkubátor
byl v zakončen soutěží o nejperspektivnější podnikatelský záměr, který vybrala odborná komise. V roce 2018
zvítězil projekt Co budu dnes šít nabízející předkreslené látky k vystříhání a šití pro začátečníky.
V roce 2018 proběhla také tradiční anketa Nejlepší na Sedmičce, ve které veřejnost rozhoduje o nejlepších podnikatelích – restauracích, obchodech, ale i kulturních institucích nebo řemeslnících.
Kontakty:
•• František Vosecký, zastupitel MČ Praha 7, VoseckyF@praha7.cz
•• Jakub Prašivka, koordinátor MA21, PrasivkaJ@praha7.cz

Městská část Praha 8
MČ Praha 8 se přihlásila k procesu místní Agendy 21 rozhodnutím zastupitelstva ze začátku roku 2015. Od roku
2016 do roku 2018 byla MČ Praha 8 zařazena v kategorii C. od roku 2019 se již ale MČ Praha 8 programu MA21
neúčastní.
Obr. E6.1.3: Instalace komunitního kompostéru v Kobylisích

Zdroj: MČ Praha 8
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V roce 2018 proběhlo několik komunitních projektů. Ve spolupráci se spolkem Ekodomov byl zahájen projekt
komunitního kompostování s názvem Spolu8bio. Jeho cílem bylo během jara roku 2018 umístit pět komunitních kompostérů pro potřeby obyvatel MČ Praha 8. V rámci pilotního projektu byly kompostéry umístěny do
oblastí Karlína, Libně, Bohnic a Troje, Kobylis a Čimic. V září 2018 otevřela MČ Praha 8 ve spolupráci s místními
obyvateli a organizací KOKOZA komunitní záhony na Invalidovně. V průběhu roku 2018 uspořádala MČ Praha
8 několik veřejných diskuzí s občany o otázkách směrování rozvoje městské části. Sem patří například diskuze
o studii revitalizace toku Rokytky, úpravě veřejného prostranství v okolí stanice metra při křížení ulic Zenklova
a Na Žertvách či budoucnosti palmoveckého kopce.
MČ Praha 8 v dubnu 2018 opět vyhlásila mikrogranty na veřejné prostranství s rozpočtem 5 milionů Kč. Dále
byla podruhé otevřena výzva na projekty participativního rozpočtu MOJE OSMIČKA v celkové výši 10 milionů Kč.
Celkem se přihlásilo 29 projektů o nichž hlasovalo 2 413 občanů a podpořeno nakonec bylo 13 projektů. Jednalo
se například o zastínění dětského hřiště Košinka, vybudování vodního hřiště v areálu Beachklubu Ládví, výsadba
stromů podél ulice Střelničná či obnova cesty mezi cyklostezkou a přívozem P7 do Holešovic.
Kontakty:
•• MgA. Petr Vilgus, Ph.D., zastupitel MČ Praha 8, petr.vilgus@praha8.cz
•• Bc. Iva Hájková, koordinátorka MA21, iva.hajkova@praha8.cz

Městská část Praha 12
Městská část Praha 12 se přihlásila k naplňování místní Agendy 21 dne 22. 6. 2010 Usnesením Zastupitelstva MČ
Praha 12 č. 407/2010. Od roku 2015 je městská část zařazena v kategorii C. Aktivity MA21 jsou součástí Strategického plánu rozvoje městské části 2013–2020, který byl schválen dne 4. 12. 2012 usnesením Zastupitelstva
městské části Praha 12 č. Z-20-010-12.
Rada MČ Praha 12 schválila 22. 11. 2016 schválila zapojení městské části do projektu Národní sítě Zdravých měst
ČR „Mozaika“ zaměřeného na integraci systémů řízení kvality ve smyslu vládou schváleného Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro období 2014–2020. Projekt poskytoval odbornou metodickou podporu a významně stavěl také na vzájemné výměně zkušeností v oblasti řízení veřejné správy mezi zapojenými municipalitami
navzájem. Certifikace kvality ÚMČ Praha 12 byla stanovena jako jeden z cílů projektu „Uplatňování strategického
plánování, řízení kvality a posílení participace veřejnosti v městské části Praha 12“, který tým MA21 a oddělení rozvoje připravil během roku 2017 a podpora byla městské části přidělena rozhodnutím řídícího orgánu
v dubnu 2018. Projekt je podpořen dotací z prostředků Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Dosažením
certifikace v souladu s normou ISO 9001 byl naplněn jeden z cílů plánu zlepšování přijatého v rámci MA21 pro
rok 2018. Pozitivního výsledku bylo dosaženo díky aktivní spolupráci všech vedoucích pracovníků napříč celou
organizací, jasným vytýčením tohoto cíle vedením městské části a stabilní podporou samosprávných orgánů.
Předpokladem úspěchu však byl i širší a dlouhodobý kontext snahy městská části Praha 12 o moderní veřejnou
správu vedený prostřednictvím aktivit MA21 a projektu zdravá městská část. Během léta 2018 byla připravena
zadávací dokumentace k zakázce Efektivní MČ Praha 12, jejímž předmětem je zpracování nového strategického
plánu rozvoje městské části.
V průběhu roku 2018 se uskutečnilo několik setkání s občany, na kterých se diskutovaly témata spojená s rozvojem a problémy městské části Praha 12. Jednalo se například o rozvoj, revitalizaci veřejných ploch a dopravní
situaci včetně parkování v části sídliště u ulic Růženínská a Ve Lhotce. Dále bylo projednáno několik stavebních
záměrů či uskutečněno setkání s občany nad koncepcí územní studie Komořan a Kamýku. Dne 12. 6. 2018 proběhlo veřejné diskuzní fórum, kde byly projednány vybrané priority jako územní rozvoj a výstavba, doprava,
kapacita škol a školek, bezpečnost, pobytové zařízení pro seniory či čistota a pořádek veřejných prostranství.
V roce 2018 uskutečnila městská část Praha 12 mnoho volnočasových akcí naplňujících cíle MA21. Většina z uvedených akcí probíhala ve spolupráci různých sektorů (např. městská část jako veřejný sektor, komerční organizace a neziskové subjekty):
•• Setkání projektu „Cukrkandl“ – setkání zájmových organizací k oživení brownfieldu Modřanský cukrovar.
•• Házenkářský den – uspořádání 17. společenského večera.
•• Antifetfest aneb Jde to i Jinak – vyhlášení vítězů obvodního kola 11. ročníku amatérské filmové soutěže pro
žáky základních a středních škol.
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•• Den Země 2018 – již 27. zapojení městské části Praha 12 do celosvětové kampaně.
•• Dětský den soutěží a sportů na Cukrkandlu – sportovní odpoledne určené především dětem a mládeži.
•• Bramborobraní 2018 – v pořadí 4. ročník akce jejímž ústředním motivem jsou brambory.
•• 19. ročník Veletrhu sociálních služeb MČ Praha 12 + Den zdraví – bohatý program, kde se mohli občané seznámit s širokou nabídkou sociálních služeb, vyzkoušet některé pomůcky, mimo jiné i využít služeb nevidomých masérů a konzultovat svoje problémy s odborníky z různých oblastí.
Kontakty:
•• Ing. Andrej Koudelka, zastupitel MČ Praha 12, koudelka.andrej@praha12.cz
•• Ing. Jiří Hladovec, koordinátor MA21, hladovec.jiri@praha12.cz

Městská část Praha 13
Městská část Praha 13 již od roku 2011 realizuje program místní Agendy 21. Hlavní náplní MA21 je aktivní spolupráce městské části s občany a partnerskými organizacemi, kteří vzájemně spolupracují na rozvoji naší městské
části a aktivně se zapojují do procesů plánování. Každým rokem je rozšiřováno portfolio aktivit, kterými se snažíme naplnit základní postupy MA21, což je komunikace s veřejností a aktivní participace. V uplynulých letech
bylo uskutečněno několik Veřejných projednání s občany, Veřejná fóra a zpracování souboru 10 prioritních problémů, osvětové kampaně, soutěže pro děti a mnohé další.
Obr. E6.1.4: Den zdraví 2018 uspořádaný v Praze 13

Zdroj: MČ Praha 13

V roce 2018 bylo uspořádáno veřejné projednávání k plánované revitalizaci veřejných prostranství v městské
části Praha 13. Jednalo se o rekonstrukci dětského hřiště a navazující sadové úpravy ve vnitrobloku Chalabalova
a realizaci hřiště pro výcvik psů podél cesty z Centrálního parku do Prokopského údolí. Dne 17. 9. 2018 proběhlo
již 7. Veřejné fórum občanů Prahy 13, v rámci plnění aktivit MA21. Smyslem a cílem Veřejného fóra je vytyčení
témat, které občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější, a městská část by se jimi měla prioritně zabývat. Mezi
deset hlavních priorit patří:
•• vykoupení pozemků pro dostavbu Centrálního parku
•• zásadní rozvojové záměry projednávat s dostatečným předstihem s širokou veřejností
•• výstavba nových parkovacích míst (podzemní/nadzemní garáže) bez záboru zeleně
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•• zachovat „Haldu“ jako nezastavitelné území s charakterem klidové zóny
•• podpora lidí v domácím prostředí včetně konceptu Domovinek
•• podpora volnočasových programů pro děti a rodiny v rámci Rodinné politiky
•• rekonstrukce dětských hřišť za použití přírodních materiálů (včetně povrchů)
•• zvýšit pozornost opravám a údržbě komunikací pro pěší
•• KD Mlejn – zvýšit pestrost nabídky
•• přehled podnikajících subjektů podnikající na Praze 13
•• dořešení pozemků pro propojení Centrálního parku a Prokopského údolí
•• vznik „Letního kina“
Každoročně je realizována osvětová kampaň pod názvem „Den zdraví“. Jedná se o jednodenní festival zdraví a
zdravého životního stylu. Festival je každoročně velmi hojně navštěvován a v roce 2018 se konal 20. 6. Pro děti z
Prahy 13 byla vyhlášena začátkem roku 2018 soutěž na téma „Za jak dlouho se rozloží?“, hravou formou ukázala,
jak důležité je brát ohled na životní prostředí, věnovat se ekologii, třídit odpad a být ve všech ohledech společensky odpovědný. Na jaře byla vyhlášena další soutěž „Na kole vždy jen s helmou“ zaměřena na bezpečnost
dětí při jízdě na kole, koloběžkách či bruslích. Městská část Praha 13 a Plzeňský Prazdroj uzavřeli 20. 6. 2018
Memorandum o spolupráci v projektu s názvem Respektuj 18!, který se primárně zaměřuje na prevenci požívání
alkoholu nezletilými. V rámci aktivit MA21 připravila městská část Praha 13 pro své obyvatele anketu se zdravotní tématikou „Jak jsme zdraví v Praze 13?“, které se účastnilo 511 respondentů od 30. 4 do 9. 9. 2018.
Kontakty:
•• Aneta Ečeková Maršálová, zastupitelka MČ Praha 13, marsalovaa@praha13.cz
•• Hana Zelenková, koordinátorka MA21, zelenkovah@praha13.cz

Městská část Praha 18
Městská část Praha 18 se k místní Agendě 21 přihlásila usnesením č. 36/Z2/09 ze dne 28. 5. 2009 začleněním do
asociace Národní sítě Zdravých měst ČR. Zároveň byla zastupitelstvem schválena „Deklarace Zdravého města“.
Cíly městské části Praha 18 je podpora udržitelného rozvoje, podpora zdraví, zvyšování kvality veřejné správy,
komunitní plánování, rozvoj vnějších vztahů a medializace, místní akce a Strategický plán rozvoje MČ Praha 18.
V roce 2018 uspořádala městská část Praha 18 více než desítku komunitních kampaní a osvětových akcí. Nejdůležitějším svátkem, který se váže k ochraně životního prostředí, je mezinárodní Den Země, k jehož připomenutí
a oslavě se také připojila MČ Praha 18 společně s Lesy hl. m. Prahy. Bohužel počasí akci nepřálo, a tak se uskutečnil
zkrácený program. Návštěvníci akce se dozvěděli spoustu dalších informací, například o ochraně přírody, naučných stezkách na území Prahy či vodních tocích. K dispozici byly i různé propagační materiály a ke každému tématu byl samozřejmostí odborný výklad lektora. O akci byl velký zájem, a to zejména ze strany žáků letňanských
škol, u kterých akce nepochybně přispěla k jejich environmentální výchově. Hned dvakrát, 4. 4. a 24. 10. 2018, se
uskutečnil Den zdraví v Letňanech, kterého se v každém z termínů zúčastnilo vice než 200 občanů. V prostorách
Klubu seniorů MČ Praha 18 ve spolupráci s Českým červeným křížem organizovala zdarma měření krevního
tlaku a pulzu, cholesterolu, hladiny cukru v krvi či množství tuku v těle. Každoročně se Letňany zapojují do
kampaně Evropský týden mobility, která se snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví
a kvalitu života občanů. V roce 2018 proběhla od 16. do 22. 9. a jejím tématem bylo „Kombinuj a jeď“, zaměřené
na sdílenou mobilitu. Mimo kampaně uspořádal MČ také mnoho dalších společenských a volnočasových aktivit
jako například Reprezentační ples MČ Praha 18, Čarodějnice 2018, Letňanský masopust, Letňanské pivobraní či
Veletrh volnočasových aktivit.
Městská část Praha 18 v rámci projektu Zdravé město a MA21 pořádala 18. 4. 2018 veřejné projednání, z kterého
vzešlo desatero námětů ke zlepšení života v Letňanech. Tohoto setkání se zúčastnilo 69 občanů, včetně zaměstnanců Úřadu městské části, zástupců vedení radnice, Policie ČR a dalších hostů. Letňanští obyvatelé všech generací přišli hovořit o problémech a možnostech jejich řešení. Celkem se diskutovalo v šesti hlavních oblastech.
Z této veřejné diskuze, do níž se aktivně zapojili občané městské části Praha 18, vzešlo desatero problémů, které si
dle účastníků fóra zaslouží největší pozornost. Za nejdůležitější bylo považováno zastavení zahušťování výstavby,
rozšíření kapacity MHD v ranní a odpolední špičce, rozšíření kapacity škol, včetně učitelů a odborných učeben či
rozšíření a oprava komunikací a chodníků v lokalitě bytových domů v ulici Bohumínská. Výsledky byly předloženy
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Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 18, které se zabývají řešením uvedených témat. Mezi další veřejně projednávaná
témata patřila diskuze k problematice dopravy v Letňanech či projednávání Metropolitního plánu.
Obr. E6.1.5: Dětský sportovní den uspořádaný MČ Praha 18 v areálu ZŠ a MŠ Tupolevova

Zdroj: MČ Praha 18

Městská část Praha 18 zvítězila i v letošním ročníku soutěže, která hodnotí opatření zaměřená na vyrovnání
profesních šancí a slaďování osobního a pracovního života. Titul udělovaný Ministerstvem vnitra ČR s názvem
Úřad roku Půl na půl získala MČ Praha 18 v posledních deseti letech pošesté (dvakrát druhá, dvakrát třetí). Obhájení 1. místa je, s ohledem na zvyšující se konkurenci v sociálních přístupech zaměstnavatelů k zaměstnancům
a vzhledem k nárokům, které přináší veřejný i soukromý život, rok od roku těžší.
Kontakty:
•• Michaela Řepová, zastupitelka MČ Praha 18, michaela.repova@letnany.cz
•• Bc. Blanka Zahradníková, koordinátorka MA21, blanka.zahradnikova@letnany.cz

Městská část Praha 20
MČ Praha 20 se přihlásila do programu MA21 v roce 2011 s cílem účinně prosazovat principy udržitelného rozvoje v praxi. Dne 16. 9. 2013 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 20 „Strategický plán rozvoje městské části Praha 20
pro období 2013–2020“. Strategický plán rozvoje městské části je pořizován v duchu MA21 jako nástroj účinné
koordinace veřejných a soukromých aktivit. Hlavním smyslem strategického plánování je sladit jednotlivé aktivity a zájmy tak, aby bylo dosaženo maximálního synergického efektu a městská část prosperovala jako celek.
Nezbytným předpokladem jeho přijetí a uvádění do praxe je zapojení a dosažení širokého konsensu mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem, s co možná největším zapojením veřejnosti. Tento způsob plánování
bývá označován jako komunitní a je uznáván jako nejvíce efektivní a zároveň spravedlivý způsob organizace
rozvoje obcí, měst a regionů. Dne 10. 10. 2013 byla ustanovena Komise pro MA21 a řídicí tým Projektu „Zdravé
městské části a MA21“.
V rámci pravidelného setkávání radních s občany se 13. 3. 2018 diskutovalo především o přípravách stavby protihlukových stěn při silnici 510 a dálnici D11. Mezi další témata patřilo schválení sportovní koncepce či projekt
„Investice na přání“, který zapojuje občany do rozhodování o městských projektech. Z navržených projektů byla
k realizaci vybrána výstavba dětského boulderového hřiště a parkurového hřiště. Dne 29. 5. 2018 bylo uspořádáno 5. veřejné fórum k udržitelnému rozvoji umožňující občanům hledat společně s vedením městské části Praha
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20 řešení problémů. Občané formulovali celkem 11 problémů, které následně prošly hlasováním v anketě. Mezi
tři hlavní patřilo vybudování bazénu či koupaliště, svedení části silnice 510 do tubusu a změna územního plánu
v oblasti Robotnice ze zastavitelného území na lesopark. K připomínkování a dalším návrhům byl připraven
„Akční plán strategického plánu rozvoje MČ na období 2018–2020“.
V roce 2018 se již počtvrté konala kampaň „SeberTO!“, která cílí na majitele psů. Zábavnou formou je motivuje,
ale i upozorňuje na povinnost uklízet po svém čtyřnohém kamarádovi. Městská část Praha 20 na svém území
uspořádala několik akcí k oslavě Dne Země. Družstva žáků z místních základních škol soutěžila v ekologické
olympiádě. Po úvodním testu ze znalostí z oblasti životního prostředí plnily týmy různé praktické úkoly jako
například poznávání květin na trvalkovém záhonu. V Parku poznání před ZŠ Ratibořická vysadili žáci 10 stromů
a 2 keře. Nad každým vysazeným stromem drží patronát jiná třída a žáci se tak budou učit péči o stromy a keře
v každém ročním období. Na konci května 2018 proběhl již 4. ročník slavností tradičních řemesel pro místní
občany i přespolní. Pro návštěvníky byla připravena celá řada kulturních a vzdělávacích aktivit. Počátkem října
se uskutečnil pátý ročník sportovního odpoledne „Počernice v pohybu“ pro děti, doplněného o osvětové akce
zaměřené na podporu zdraví občanů.
Kontakty:
•• Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20, hana_moravcova@pocernice.cz
•• Bc. Lenka Tomsová, koordinátorka MA21, lenka_tomsova@pocernice.cz

Městská část Praha – Dolní Počernice
Městská část Praha – Dolní Počernice implementuje principy MA21 od března 2008. Dne 2. 4. 2009 ustanovila
Rada MČ Komisi Projektu Zdravé město a MA 21 a následně byla schválena Deklarace o implementaci MA21
a rincipů udržitelného rozvoje v městské části Praha – Dolní Počernice. Aktivity v rámci MA21 byly realizovány
v souladu s Akčním plánem zlepšování MA21 pro rok 2018 schváleném Zastupitelstvem MČ dne 27. 11. 2017. Na
konci roku 2018 byl předložen ke schválení Akční plán pro další rok.
Městská část Praha – Dolní Počernice uspořádala v roce 2018 tři kulaté stoly s veřejnou správou a s občany na
aktuální témata. Diskutovalo se zklidnění provozu v obytné zóně ulice Rudníkovská s udržitelný rozvoj Dolních
Počernic. Dně 24. 5. 2018 proběhlo 9. Fórum zdravá městská část Praha – Dolní Počernice, což je pravidelné setkání s občany k celkovému rozvoji městské části. Nejdůležitější problémy, potvrzené anketou a předložené ke
schválení Zastupitelstvu MČ byly:
•• odstranit funkci „produkce“ (výrobní haly, sklady) z lokality Vinice z nového Metropolitního plánu
•• realizovat ulici Nová Úpická přes pozemek bývalého autosalonu Auto Exner
•• okamžité a důsledné kontroly policie na ulici Národních hrdinů – omezit vjezd nákladních aut
•• vybudovat klub pro mládež
•• zrehabilitovat statek čp. 4 v ulici
•• navýšit ordinační hodiny praktického lékaře
•• zřídit více kontejnerů na tříděný odpad
•• zřídit službu terénního pracovníka pro seniory
•• zlepšit údržbu zámeckého parku – lavičky, koše, sáčky na psí exkrementy, úklid
•• odclonit kontejnery tříděného odpadu
Novinkou letošního fóra byla „Pocitová mapa“, kdy občané vytipovali území, kde se cítí nebezpečně, kde rádi
relaxují a sportují a kde jim třeba chybí lavičky nebo odpadkové koše. Výsledky se následně městská část Praha
– Dolní Počernice aktivně zabývala.
Během roku 2018 se uskutečnilo deset přednášek se cvičením v rámci nového programu „Zdraví pro širokou
veřejnost“. Jednotlivé akce byly zaměřeny na různá témata (zdravá záda, funkční trénink, jóga, venkovní cvičení,
výživa a její vliv na zdraví, otužování těla a správné saunování) se zacílením na všechny věkové skupiny od dětí až
po seniory. Dále se uskutečnily již tradiční každoroční společenské akce jako Masopust, oslava Velikonoc, Svátek
sousedů, 2. Počernický SENiorský den, Výlov Velkého počernického rybníka či Adventní setkání seniorů. Městská
část Praha – Dolní Počernice uspořádala v roce 2018 také několik osvětových kampaní ke Dni Země, Dne bez
úrazů a Dne dětí nebo Dne zdraví a pohybu – 3. Počernické cyklohrátky. Občané se tak zapojili společně do
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úklidu veřejného prostranství, bylo uspořádáno několik vzdělávacích programů a praktických ukázek pro děti
idospělé. Téma udržitelného rozvoje bylo zapravováno do přednášek a odborných pořadů v rámci Evropského
týdne udržitelného rozvoje a doprovodného výukového programu ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy při výlovu
Počernického rybníka.
Kontakty:
•• Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice, richter@dpocernice.cz
•• Markéta Brožová, koordinátorka MA21, brozova@dpocernice.cz

Městská část Praha – Libuš
S místní Agendou 21 a projektem Zdravá Libuš a Písnice začala městská část Praha – Libuš v roce 2005. V roce
2018 se postupovalo podle Akčního plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2018.
V dubnu 2018 se konal osmý ročník Studentského fóra, aneb 10 priorit Libuše a Písnice očima žáků základních a
středních škol. Žáci by rádi svojí společenskou místnost či více zeleni v obci. Konaly se akce ke Dni Země, velice
oblíbená je akce Sokola Libuš Perníková chaloupka. V květnu se konalo Veřejné fórum, ze kterého vzešlo několik
priorit, jako například vytvořit přirozené centrum obce, zajistit územní rozvoj v okolí metra D nebo revitalizace
náměstíčka v Písnici. Opět v červnu se uskutečnil seminář Klimatická snídaně. Žákovské zastupitelstvo opět pořádalo závod Cyklojízda. V červnu podruhé bylo na městské části letní kino – Kinobus Dopravního podniku hl.
m. Prahy. V září se konalo Pražské cyklozvonění a opět z městské části Praha – Libuš startovala část pelotonu.
I v roce 2018 městská část Praha – Libuš obdržela dotaci od MHMP na akce týkající se zdraví a zdravého životního
stylu. Díky tomu se konaly akce Zdravý zoubek či měření zraku pro děti z mateřských škol, kurzy první pomoci
pro žáky základních škol a pro širokou veřejnost kurzy první pomoci pro veřejnost Den zdraví. Pro seniory byla
připravena akce měření zraku.
Kontakty:
•• Mgr. Jiří Koubek, DiS., starosta MČ Praha – Libuš, koubek@praha-libus.cz
•• Bc. Petr Borský, koordinátor MA21, borsky@praha-libus.cz

KATEGORIE D
Městská část Praha 4
Zastupitelstvo městské části Praha 4 schválilo usnesením číslo 15Z-51/2013 ze dne 19. 6. 2013 Deklaraci o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v městské části Praha 4. Dne 15. 1. 2018 uspořádala
městská část šesté veřejné fórum s občany k diskusi nad deseti tematickými okruhy a k podávání konkrétních
podnětů. Byla realizována také řada průzkumů potřeb a přání občanů související s velkými dopravními projekty
či revitalizací veřejných prostranství. Byly zapracovány například do zadání územních studií na rozvojové území
u stanice metra D – Nemocnice Krč, na oblast tzv. Dolní Michle či úpravy Náměstí bratří Synků apod. V roce 2018
byl vypracován generel veřejných prostranství Prahy 4
V průběhu roku 2018 bylo uspořádáno v Praze 4 několik společenských a volnočasových aktivit. Dne 25. 3.
se uskutečnila v Kulturním centru Novodvorská oslava Velikonoc spojená s vystoupením folklórních souborů
z Ukrajiny, Bulharska, Slovenska či Polska. Ve středu 18. 4. se v parku Na Pankráci uskutečnila oslava Dne Země.
Svůj stánek zde letos například poprvé představily hned tři akademické ústavy, a to sice Geofyzikální ústav,
Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Vědci z Geofyzikálního ústavu se zabývali zemětřesením, účastníci se dozvěděli, jak se zemětřesení měří, o čem seismické vlny vypovídají a jak se zaznamenávají. Vlastní simulované zemětřesení si šlo i vyrobit. Astronomický ústav se zase ve svém programu věnoval
pozorování Slunce. Speciální dalekohled byl samozřejmě k dispozici. Dne 20. 10. 2018 připravila městská část
Praha 4 Velkých Den zdraví, který v sobě spojil prevenci, zábavu, osvětu a vzdělávání široké veřejnosti. Program
doplnily čtyři přednášky – Strava a genetika v širších souvislostech, Děti online aneb zdravé užívání internetu,
Pohybem ke zdraví a Jak na první pomoc. Největším lákadlem pro děti byla prohlídka sanitky s kurzem první
pomoci, bosá stezka anebo workshop výroby zdravých svačinek. V rámci Evropského týdne mobility připravila
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městská část Praha 4 akci „Den Bez Aut s Prahou 4“, jež poukázala na přijatelnější způsob dopravy a podpořila
omezení automobilismu ve městech.
Kontakty:
•• Mgr. Petr Štěpánek, CSc., zastupitel MČ Praha 4, petr.stepanek@praha4.cz
•• Mgr. Alžběta Korčáková Ph.D., koordinátorka MA21, alzbeta.korcakova@praha4.cz
Obr. E6.1.6: Den Země na Praze 4

Zdroj: MČ Praha 4

Městská část Praha 5
Městská část Praha 5 uskutečnila základní registraci v systému MA21 na konci roku 2016 a koncem roku 2017
dosáhla zařazení do „Kategorie D“. V témže roce byla dne 25. 4. 2017 Zastupitelstvem MČ schválena „Deklarace
k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 v Městské části Praha 5“. Kategorii D obhájila
MČ Praha 5 i v roce 2018. Dne 11. 9. 2018 schválilo Zastupitelstvo MČ dokument „Program regenerace městské
památkové rezervace a městských památkových zón na území MČ Praha 5“, který slouží jako otevřený koncepční
dokument pro uchovávání hodnot území, která jsou zapsána jako památkové zóny. Záměrem programu regenerace je záchrana, obnova a rozvoj historických hodnot v rámci jednotlivých památkově chráněných území
městské části Praha 5.
V roce 2018 městská část Praha 5 navázala na pilotní ročník Participativního rozpočtu Prahy 5 a uspořádala
jeho druhý ročník, na nějž bylo vyčleněno 10 milionů korun. Tento ročník byl výjimečný, neboť občané přihlásili
rekordních 77 návrhů na možná vylepšení veřejného prostoru. Dne 16. 1. 2018 byl veřejným setkáním s občany
odstartován nově vznikající projekt „Ochlazování ulic Prahy 5 a jejich ozeleňování“, jehož cílem je navrácení zeleně do ulic a její efektivní údržba například prostřednictvím zavlažovacích vaků. Od 15. do 25. 5. 2018 proběhl
druhý ročník Dnů Prahy 5, do nějž se zapojilo celkem 44 místních spolků a organizací. Návštěvnost na akcích
byla více než 3,5 tisíce návštěvníků. V ZŠ Weberova se v rámci Dnů Prahy 5 konala pilotní akce Zdravé dětské
svačiny, jejímž cílem bylo naučit děti zdravým stravovacím návykům. Dne 16. 5. proběhl již 18. ročník zdravotně
vzdělávací akce Den zdraví, kde měli občané opět možnost prověřit si svůj zdravotní stav a dozvědět se něco
o zdravém životním stylu. Akce si navíc kladla za cíl rozšířit povědomí o kardiovaskulárních a nádorových onemocněních. Dne 11. 6. proběhl v obdobném duchu také Den zdraví a životního stylu, který byl zaměřen mimo
jiné na oční a dentální prevenci a na rehabilitační techniky.
Kontakty:
•• Bc. Jan Trojánek, zastupitel MČ Praha 5, jan.trojanek@praha5.cz
•• Mgr. Karolína Vernerová, koordinátorka MA21, karolina.vernerova@praha5.cz
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Městská část Praha 21
Městská část Praha 21 schválila dne 21. 3. 2011 na základě usnesení Zastupitelstva MČ „Deklaraci o implementaci místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje v MČ Praha 21“ a dne 2. 6. 2011 Zastupitelstvo schválilo
„Metodiku implementace místní Agendy 21“. Dne 19. 3. 2012 pak zastupitelstvo schválilo vstup městské části
do asociace Národní síť zdravých měst. Zastupitelstvo hl. město Prahy schválilo vstup do Národní sítě Zdravých
měst 20. 6. 2013 a přijalo Deklaraci projektu „Zdravé hlavní město Praha“. Strategický plán rozvoje městské části
Praha 21 schválilo Zastupitelstvo dne 18. 6. 2012 na období 10 let a doposud neproběhla jeho aktualizace.
Dne 13. 3. 2018 proběhlo veřejné projednávání dalšího využití pozemků a budovy Ideal Lux a polikliniky na
Rohožníku. Již tradičně se městská část Praha 21 dne 27. 4. od oslav Dne Země, který byl spojen s informační
kampaní Duben – měsíc bezpečnosti. Na akci byl připraven dopolední program pro děti ze základní školy a mateřských škol, a odpolední program byl určen pro dospělé a děti. V rámci celostátní dobrovolnické akce Ukliďme
svět, Ukliďme Česko uspořádala městská část Praha 14 dobrovolnickou akci Společně uklidíme les. Na úklidu se
podílelo několik skupin, které se zaměřily na Klánovický les, stezky Lesní galerie, okraje lesa na Blatově a sídliště
a lesík na konečné na Rohožníku. V týdnu od 7. do 15. 9. se uskutečnil na Praze 14 Týden zdraví.
Kontakty:
•• Ing. Lucie Ponicová, zastupitelka MČ Praha 21, lucie.ponicova@praha21.cz
•• Bc. Helena Šmídová, koordinátorka MA21, helena.smidova@praha21.cz

Městská část Praha – Slivenec
Uplatňování principů místní Agendy 21 v městské části Praha – Slivenec probíhalo spontánně už před vstupem
do sítě Zdravých měst. Komise MA21 byla ustanovena pokynem starostky č. 13 z 18. 1. 2010. Dne 28. 11. 2016
zastupitelstvo přijalo základní dokument projektu Zdravá městská část Praha – Slivenec pro aktivity mezinárodních projektů Zdravé město a programu místní Agenda 21. Jednotlivé aktivity MA21 jsou rozpracovány ve
2. aktualizaci Strategického plánu rozvoje městské části Praha – Slivenec z roku 2018 a Akčním plánu zlepšování.
Dne 21. 2. 2018 proběhlo setkání občanů ke komunitnímu plánování a řešení podoby nového místa pro relaxaci
v ulici U Smolic. Výsledkem plodné diskuze bylo několik doporučení, jež byly zapracovány do konečné podoby
projektu.
Obr. E6.1.7: Děti základní školy při úklidu Slivence a Holyně

Zdroj: MČ Praha – Slivenec
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Již poněkolikáté se v únoru 2018 konal Slivenecký Masopust, který s vzhledem k hezkému počasí přilákal velké
množství návštěvníků. Program byl zahájen na návsi v centru obce shromážděním účastníků v maskách a průvod se následně vydal přes Slivenec do Holyně. Městská část Praha – Slivenec se ve dnech 20. až 23. 4. 2018
zapojila do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do aktivity se zapojili žáci a učitelé základní školy. Cílem bylo
zmapovat černé skládky na území městské části a uklidit odpadky a nepořádek, který po cestě naleznou. Akce
byla také podporou oslav Dne Země 22. 4. 2018. Již potřetí v roce 2018 uspořádala městská část Praha – Slivenec
Den zdraví ve Slivenci. Návštěvníci se mohli v rámci akce poradit s odborníkem či si nechat provést vyšetření plic,
měření krevního tlaku či provést analýzu skladby těla.
Kontakty:
•• Mgr. Lenka Kudláková, místostarostka MČ Praha – Slivenec, kudlakova@praha-slivenec.cz
•• Jana Valtrová Vávrová, koordinátorka MA21, valtrova@praha-slivenec.cz
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E7 INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Práce s informacemi a jejich poskytování je jedním z důležitých nástrojů ochrany prostředí, a to v několika úrovních. 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 životních situací, stejně jako v zájmu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Problematika životního prostředí je velmi rozsáhlá a zpracováním potřebných informací se zabývá velké množství 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 způsoby 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 realizovaných 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 různými organizacemi;
•• hodnocení rozsahu dostupných dat a iniciace pořizování údajů, pro něž neexistují jiné zdroje;
•• poskytování informací orgánům městské správy, odborníkům a veřejnosti.
Počátky tvorby Informačního systému o životním prostředí v Praze spadají do poloviny 80. let, kdy byl vyvíjen
jako jeden z tematických okruhů Městského informačního systému. Z té doby pochází zavedená zkratka IOŽIP,
počátky systematického sledování vybraných složek životního prostředí a přejímání údajů, které tvoří základ
datového fondu systému.
Za dobu svého trvání systém prošel některými organizačními a technologickými změnami. Od roku 2008 se na
jeho zajištění společně podílejí (pozn.: uvedeny názvy odborů v roce 2018) 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 zajištění a zpracování vstupních dat a tvorbu a poskytování výstupů. Hlavními informačními výstupy vytvářenými
a provozovanými v rámci systému IOŽIP byly v roce 2018 tato elektronická zpráva o ŽP v Praze a sada různých
webových aplikací (Portál ŽP, Atlas ŽP aj.).
Nová koncepce IOŽIP (2009) a její realizace v roce 2018
V roce 2009 byla zpracována nová koncepce dalšího rozvoje systému. Podrobné informace ke koncepci byly
prezentovány v ročence Praha ŽP 2009. V roce 2018 probíhal dílčí rozvoj existujících částí informačního systému
v souladu s přijatou koncepcí.
Hlavní informační výstupy systému IOŽIP, rekapitulace
Nejznámějším publikačním výstupem systému se stala ročenka „Praha životní prostředí“ vydávaná tiskem
pravidelně od roku 1989, později i v anglické verzi a v elektronické formě (více informací o publikaci v letech
1989–2014 v předešlých vydáních). Od vydání 2014 je vydávána zestručněná tištěná verze v rozsahu 24 stran
(odděleně v české a anglické mutaci) doplněná mapovou přílohou (k dispozici v elektronické verzi). Podrobné
verze za rok 2014 a roky následující jsou připravovány pod názvem Elektronická zpráva o stavu ŽP v Praze v roce
v rozsahu cca 300 stran.
Od roku 1997 do roku 2008 bylo vydáno sedm CD/DVD Praha životní prostředí (více informací v předešlých
vydáních této publikace).
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Obr. E7.1.1: Schéma Informačního systému o životním prostředí (IOŽIP) v Praze

Zdroj: OCP MHMP

Od roku 2002 byl v provozu internetový server ENVIS (více informací v předešlých vydáních této publikace).
V roce 2009 a 2010 byla v rámci stránek ENVIS připravena řada tematických dílčích stránek, např. Po Praze podél
potoků, Pražské studánky, Pražská příroda známá, neznámá aj., věnovaných pražské přírodě a jejímu rekreačnímu využití. Od září 2014 je server ENVIS nahrazen nově připraveným Portálem životního prostředí hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu), který je součástí portálové rodiny hl. m. Prahy. Součástí Portálu životního prostředí byly
v roce 2018 aplikace Kalendář akcí v životním prostředí a EVVO (včetně mapové verze), 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 územích. Zájemcům umožňuje hledat informace
o uvedených součástech pražské přírody na základě interaktivní mapy či vyhledávacího formuláře.
Dalším výstupem na internetu je Atlas životního prostředí v Praze (nově na adrese http://www.geoportalpraha.
cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi, původní verze na http://www.premis.cz/atlaszp), obsahující množství map s připojenými údaji z databází, zpracovaný jako interaktivní aplikace GIS. Atlas ŽP byl zveřejněn na webu již v roce
1999, od roku 2010 probíhala postupná příprava nového Atlasu ŽP (Mapového portálu ŽP) coby nástupce Atlasu
původního. Atlas ŽP v nové technologii byl publikován v červenci 2013 a následně probíhá jeho postupné obsahové rozšiřování.
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Systém IOŽIP se neobejde ani bez výstupů dalších specifických projektů zaměřených na modelování složek ŽP
(ovzduší, hluk) a inventarizaci potřebných vstupních údajů. Například hodnocení kvality ovzduší s využitím modelových výpočtů (ATEM), aktualizace a správa údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (REZZO), zpracování výpočtové Hlukové mapy apod. Mezi těmito projekty jsou datové i technologické vazby, výstupy jsou pak prezentovány v ročence i v Atlasu životního prostředí.
Obr. E7.1.2: Ukázky webových stránek IOŽIP a souvisejících projektů
Portál ŽP – úvodní obrazovka

Atlas životního prostředí v Praze

Portál ŽP – informační materiály

Server Pražská příroda

Zdroj: OCP MHMP
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E7.2 INFORMAČNÍ SYSTÉM O ÚZEMÍ HL. M. PRAHY (ISU)
Problematika životního prostředí souvisí s územím, proto je stručně představen i Informační systém o území
(ISU), který v roce 2018 a letech předchozích realizoval a spravoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
(www.iprpraha.cz). ISU je průběžně vytvářený systém dat, aplikací a služeb určených pro správu, sdílení a publikování dat a informací popisujících jednotlivé složky území hl. m. Prahy. ISU se tedy zabývá i problematikou
životního prostředí.
Informační systém o území není z technologického hlediska jednotný aplikační systém, ale je tvořen řadou dílčích systémů, mezi nimiž jsou úzké obsahové, datové a technologické vazby. Součásti ISU tvoří:
1. Data, 2. Systémy pro správu a zpracování dat a informací, 3. Aplikace pro sdílení a prezentaci dat a informací.
•• Data a datové úložiště – Základem informačního systému je soubor dat o území. Data sloužící k popisu jevů
v území jsou pořizována přímo činností IPR Praha nebo získávána z externích zdrojů. Základními požadavky na data jsou aktuálnost, obsahová úplnost, kvalita dat a garance původu. Data jsou využívána např. pro
aktualizaci Digitální technické mapy hl. m. Prahy, Územně analytických podkladů (obce i kraje), Územního
plánu hl. m. Prahy, Metropolitního plánu hl. m. Prahy a slouží zároveň jako podklad pro rozhodování v území,
investiční přípravu a další aktivity.
•• Systémy pro správu a zpracování dat a informací – Aplikace a systémy zajišťující vytváření a aktualizaci dat
a provoz datového úložiště jsou vytvářeny s využitím robustních systémů pro práci s geografickými daty
a databázových systémů. Pro správu a zpracování geodat jsou využívány pokročilé technologie GIS a CAD
a vyspělé databázové systémy pro správu geodat.
•• Aplikace pro sdílení a prezentaci dat a informací – Prezentace dat a informací a jejich sdílení pro potřeby
veřejnosti, veřejné správy a partnerských subjektů je základní úlohou ISU. Obecně jsou poskytovány dva
druhy služeb: mapové a datové aplikace ve formě on-line mapových prezentací a informačních výstupů,
vytvářených analýzou a kombinací zdrojových dat a služby zajišťující poskytování nebo přístup k vlastním
zdrojovým geodatům ISU (včetně opendat).
Data a nástroje ISU jsou využívány mj. při tvorbě Územně analytických podkladů hl. m. Prahy a dalších dokumentů v oblasti územního a strategického plánování, dále pro vytváření specifických informačních výstupů (mapových služeb).
Podrobné informace o geografických datech, službách a aplikacích hl. m. Prahy jsou k dispozici na Geoportálu
hl. m. Prahy http://www.geoportalpraha.cz.
Obr. E7.2.1: Webová aplikace Geoportál hl. m. Prahy

Zdroj: OCP MHMP
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