REALIZACE MÍSTNÍ AGENDY 21 (MA21)

PRAHA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stav k 10. 6. 2021
Realizace MA21 na úrovni
městských částí v Praze
(vyhodnocení za rok 2020 a nově
zaregistrované MČ v kategorii
Zájemci v roce 2021 dle
databáze MA21)

Rychlé informace 1 / 2021

kategorie B
kategorie C
kategorie D
kategorie Zájemce

PRAHA 18
TROJA

http://portalzp.praha.eu/rychleinfo

PRAHA 7
PRAHA 14
DOLNÍ
POČERNICE
PRAHA 10

PRAHA 13

PRAHA 21

PRAHA 5
PRAHA 4

PRAHA 12

PRAHA 15

KOLOVRATY

LIBUŠ

Počet: 1 MČ v kategorii B
6 MČ v kategorii C
5 MČ v kategorii D
2 MČ v kategorii Zájemci
V kategorii A nebyly v roce 2021 registrovány
žádné městské části hl. m. Prahy.

Kategorie Městské části
MČ Praha 14
B
MČ Praha 7, MČ Praha 10, MČ Praha 12, MČ Praha 13,
C
MČ Praha 18, MČ Praha – Dolní Počernice,
MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 15, MČ Praha 21,
D
MČ Praha – Kolovraty,
Zájemci
MČ Praha – Troja, MČ Praha – Libuš

Zdroj: CENIA
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Praha životní prostředí - Rychlé informace – je výstupem pro veřejnost, jehož hlavním
cílem je poskytnout zájemcům co nejrychleji nejvýznamnější souhrnné informace za dílčí
tematické oblasti, a to s výrazným předstihem před publikováním v ročence Praha životní
prostředí. Jednotlivá vydání jsou publikována také v samostatné sekci v rámci Portálu ŽP na
adrese http://portalzp.praha.eu/rychleinfo. Dílčí informace (texty, grafy, mapy) naleznete
také v tematických sekcích Portálu ŽP.

Úbytky a přírůstky ploch
podle druhů pozemků, 2013–2020

Úhrnné hodnoty druhů pozemků,
stav k 31. 12. 2020 (ha)
Druh pozemku

Hlavní město Praha realizuje, souběžně s projekty a aktivitami v oblasti praktické ochrany
a péče o životní prostředí a přírodu v Praze, také rozsáhlé množství informačních a osvětových aktivit. Tyto aktivity jsou zaměřeny dílem na prezentaci realizovaných projektů, zároveň se město dlouhodobě věnuje sběru, zpracování a publikování informací o stavu a vývoji
životního prostředí v Praze. Informace jsou zájemcům k dispozici jak v elektronické podobě
na webových stránkách města, tak také prostřednictvím tištěných výstupů.
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Pro hlavní město Praha - Odbor ochrany prostředí MHMP připravil v roce 2021
Ing. Vít Gajdůšek - EnviTypo.
Text, tabulky: OCP MHMP. Podklad pro mapy: OCP MHMP, IPR Praha.
1. vydání 6/2021. Neprodejné.
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* Ostatní plochy zahrnují i staveniště
Zdroj: ČÚZK

LESY A LESOPARKY

PŘÍRODA A KRAJINA

Nově zalesněné plochy, 2010, 2014–2020
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Revitalizace a rekonstrukce vodních ploch
a vodních toků – dokončené/probíhající
Výsadby nových lesních ploch, obnovy starých
sadů a další akce – dokončené/probíhající
Obnovy, rekonstrukce a výsadby
v parcích – dokončené/probíhající

Zalesnění proběhlo v lokalitách Les Na Musile (jarní
+ podzimní výsadba celkem 52,5 tis. stromků na
ploše celkem 7,5 ha), ÚSES Kbely, Lesopark Letňany
a Lesopark V ladech.
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Plocha lesních pozemků k 31. 12. 2020 činila (dle
evidence ČUZK) 5 251 ha.
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Revitalizace a rekonstrukce vodních ploch, vodních toků, výsadby nových
lesních ploch, obnovy starých sadů, rekonstrukce a výsadby v parcích a další akce

V rámci stávajících lesů bylo v rámci obnovy lesa
vysázeno téměř 152 000 stromků.
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V roce 2020 bylo zalesněno celkem více než 123 500
m² původně zemědělských pozemků, celkem zde
bylo vysázeno více než 84 500 stromků.
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Záchyt klíšťat infikovaných Lymeskou borreliózou na území Prahy v roce 2020
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8

zachycení jedinci
podíl infikovaných jedinců

Divoká Šárka

Satalická obora 9 %

42 %

58 %

70
47
21

79 %

Klánovický les
21 %
71 %

Prokopské údolí
56 %

44 %

Kunratický les –
5%
Globus
98 %

Kunratický les –
U Václava VI 20 %
Točná
48 %

Akce dokončené v roce 2021 a na konci roku 2020
2

počet vzorků

91 %

58 %

Pod Kesnerkou

5

podíl neinfikovaných jedinců
procento případů

Akce k 21. 6. 2021 probíhající
1 Revitalizace Vokovického rybníka
4

29 %

zalesněné
oblasti

Obnova Zahrady Kinských – část Ořechového
sadu

7 Les Na Musile
10 Park U Čeňku III etapa

Lesopark Hostivař
42 %

11 Obnova sadu Rádiovka v Satalicích

58 %

13 Revitalizace Zámeckého rybníka

Koncepční obnova dřevin v parku Stromovka
(etapa jaro 2021)

„Stromy, které chcete znát“ – projekt obnovení
3 jmenovek u významných stromů v parku
Stromovka (etapa - centrální část parku)
5 Revitalizace nádržky na Lipeneckém potoce
6 Úprava Branického potoka
8 Revitalizace rybníka Sukov
9 Revitalizace porostů na jižních svazích Vítkova
12

Svatokřížská kaple (výsadby u Cukrovarského
rybníka)

80 %

52 %

www.hygpraha.cz

Záchyt klíšťat infikovaných klíšťovou encefalitidou na území Prahy v roce 2020:
U žádného ze zachycených vzorků (lokality: Divoká Šárka, Prokopské údolí,
Točná, Kunratický les – U Václava IV., Kunratický les – Globus, Lesopark Hostivař,
Klánovický les a Satalická obora) nebyla identifikována nákaza klíšťovou
encefalitidou.
Zdroj dat: Hygienická stanice hl. m. Prahy, ArcČR, ARCDATA PRAHA, 2021

Park U Čeňku

Branický potok po revitalizaci

KOMUNÁLNÍ ODPADY

KOMUNÁLNÍ ODPADY

Vývoj produkce a nakládání s komunálním odpadem, 2009–2020
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Skladba tříděného sběru v ulicích
a v domovním vybavení, 2020

70 000
60 000

53 400

54 127

56 949

Nápojové kartony;
1 120 t

60 312 59 697

Kovové obaly;
629 t

50 000

Plasty;15 458 t

Jedlé oleje;
6t

[t]

40 000

Sklo čiré;
3 368 t

30 000
20 000
10 000
0

Papír;
23 947 t
2009
2017
Papír
Sklo čiré
Nápojové
kartony

2018

Sklo barevné;
15 069 t

2019 2020
Sklo barevné
Plasty
Kovové
obaly

Zdroj: OCP MHMP

Další vybrané ukazatele produkce a sběru komunálního odpadu (KO) za rok 2020:
ź Produkce směsného komunálního odpadu: 257,8 t (nárůst 0,9 % oproti roku 2019)
ź Produkce objemného odpadu (VOK, SD HMP a MSD): 40 627 t , v roce 2020 bylo přistaveno
5 166 kontejnerů /VOK/ (v roce 2019 produkce 37 585 t)
ź Sběr komunálního odpadu ve sběrných dvorech hl. m. Prahy (SD HMP): 86 911 t
ź Sběr bioodpadu (Bio VOKy, SD HMP, kompostárna HMP, stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu
v Praze 10 Malešicích, MSD, nádoby u domu, gastroodpad): 14 847
ź Tříděný sběr nebezpečného odpadu: 702,6
ź Zpětný odběr výrobků: 4 049,2

KLIMATICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY DO ROKU 2030
Hlavním cílem Klimatického plánu hl. m. Prahy je snížení
emisí skleníkovým plynů na území Prahy o minimálně
45 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2010.

V oblasti udržitelné energetiky a budov si Praha klade
za cíl snížení spotřeby tepla a plynu o 15 %, a až 60%
snížení emisí CO2 u dodávek elektřiny a tepla. Preferována bude výroba energie z obnovitelných zdrojů.
Až 23 tisíc budov bude osazeno solárními panely a fotovoltaickými zdroji elektřiny. K tomu má napomoci
založení Pražského společenství pro obnovitelnou
energii, organizace s otevřeným členstvím pro všechny pražské obyvatele i komerční společnosti. Dále je
v plánu komplexně rozvinout systém energetického
managementu města, který bude prioritizovat vhodné
projekty, vyhodnocovat provedená opatření a kalkulovat uhlíkový rozpočet města.
Přechod na udržitelnou mobilitu chce Praha podpořit
výstavbou sítě dobíjecích stanic pro elektromobily,
která bude čítat na 10 tisíc jednotek. To by společně
s dalšími opatřeními mělo vést ke snížení spotřeby
fosilních paliv o 18 % do roku 2030, což je naprosto
klíčovým předpokladem pro snižování emisí CO2 z dopravy. Potenciál růstu vidí plán ve veřejné dopravě,
kde za klíčové projekty považuje modernizaci a automatizaci linky metra C i dalších tramvajových, autobusových a železničních tras. Odhad je, že by pražská
MHD mohla v roce 2030 přepravit o dalších 150
milionů cestujících více než dnes.
Z hlediska cirkulární ekonomiky je hlavním cílem
předcházet vzniku odpadů a měnit odpady na zdroje.
Jedním z nejambicióznějších záměrů je výstavba první
bioplynové stanice ve vlastnictví města, která by
zpracovávala gastroodpad z restaurací i domácností
a mohla Prahu zásobit biometanem pro využití ve
vozech městských organizací. Vedení města chce nadále zvyšovat motivaci občanů k třídění odpadů tak,
aby v roce 2030 stoupl podíl vytříděného odpadu na
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Rozdíl cca 592 mil. Kč za rok 2020 hradí ze svého
rozpočtu MHMP

200 000

Náklady na papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy snížené o případné
tržby z prodeje vytříděných komodit.
2 Celková hodnota nákladů za směsný odpad je včetně nákladů na provoz call
centra a kontaktních míst.
3 Náklady za bioodpad zahrnují náklady na sběr bioodpadu prostřednictvím
VOK a sběr na stabilním sběrném místě v Malešicích a náklady za sběr
gastroodpadu.
4 Příspěvek od společnosti EKO-KOM
5 Dotace za svoz nepoužitelných léčiv z lékáren od ministerstva financí.
1

2016 2017 2018 2019 2020
Náklady uhrazené z dalších příjmů města
Příspěvek EKO-KOM a MF ČR
Náklady uhrazené z poplatků od občanů
za komunální odpad

Dejte věcem
2. šanci
Někdo už po nich
netouží, jinému
ještě poslouží
Nábytek, hračky, bicykly, nádobí,
knížky, ...
Dejte svým věcem 2. šanci! Odvezte
je do některého z vybraných pražských
sběrných dvorů s RE-USE pointem.
Více o projektu na: reuse.praha.eu
Sběrné dvory:
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany
Odbor ochrany prostředí
Magistrát hl. m. Prahy
reuse.praha.eu

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne! Předcházejme vzniku odpadů!

FINANČNÍ PROGRAMY A DOTACE, INFORMAČNÍ
KAMPANĚ, APLIKACE A INFORMAČNÍ ZDROJE
Dotace na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy –
Program pro rok 2021 (s ukončením realizace v roce 2022)

65 %. Praha dále plánuje aplikovat prvky cirkulární
ekonomiky napříč stavebním a potravinářským
sektorem.

Dotace, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m.
Prahy č. 1118 ze dne 17. 5. 2021. Dotace, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a dotace
pro příspěvkové organizace zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP
č. 27/33 ze dne 27. 5. 2021. Celková přidělená částka činí 40 mil. Kč pro 179 podpořených projektů.

V oblasti adaptačních opatření má město již od roku
2017 schválenou Strategii adaptace hl. m. Prahy na
změnu klimatu, ze které vychází a na jejíž doposud
realizované úspěšné projekty modré a zelené infrastruktury navazuje. V rámci současného Implementačního plánu počítá s vysazením až 1,5 milionu
nových stromů, výměnou nepropustných ploch i dalšími renaturalizacemi zelených prostranství a vodních
toků. Pro lepší péči o zelenomodrou infrastrukturu
města jsou připravovány závazné dokumenty Standardy hospodaření s dešťovou vodou a Standardy
péče o uliční stromořadí. Úspěšnost projektů je
měřena řadou indikátorů a každoročně vyjádřena
v souhrnné infografice klimatického štítku města, tzv.
Klimaskenu.
Projekty budou financovány částečně z rozpočtu hl. m.
Prahy, zároveň se počítá s kofinancováním z národních
a evropských programů podpory, které budou
dostupné v příštích 10 letech.
Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy 27. května 2021 (viz
usnesení ZHMP č. 27/30 ze dne 27. 5. 2021).
Podrobné informace k ochraně klimatu v Praze
a schválenému Klimatickému plánu najdete na
stránkách: https://klima.praha.eu a
http://portalzp.praha.eu/ochranaklimatu
Měrné emise skleníkových plynů
na území hl. m. Prahy, 2010, 2015–2019
8
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Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 je jak vlastním strategickým dokumentem metropole k přijetí
opatření ke snížení klimatických dopadů města, tak
i naplněním mezinárodního závazku vyplývajícího
z připojení se k Paktu starostů a primátorů. Zároveň
tvoří klíčový podklad pro čtyři zásadní pilíře klimaticky
odpovědné politiky města – udržitelnou energetiku
a správu budov, udržitelnou mobilitu, cirkulární ekonomiku a adaptační opatření. V těchto sekcích plánu
je celkem navrženo 69 konkrétních opatření. Jedná se
o ambiciózní strategický dokument, který se má stát
vlajkovou lodí úsilí o uhlíkově neutrální metropoli
v roce 2050.
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V roce 2013 došlo ke změně metodiky

Množství tříděného sběru v ulicích
a v domovním vybavení, 2009, 2017–2020
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Náklady a příjmy komplexního systému
nakládání s odpady, 2020

Vývoj nákladů na komplexní systém
nakládání s odpady, 2016–2020
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2. letošní číslo e-1/4letníku Pražská EVVOluce – zacíleno na vzdělávání a osvětu
k tématu ochrany klimatu.
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Praha připravila ve spolupráci s fotografem a art direktorem Matějem Dereckem Hardem osvětovou kampaň NE!
V PŘÍRODĚ. Série dvanácti fotografií ve stylu pop-art photography, doplněná o instalaci lesa, bude zdarma k vidění
od 26. června do 10. července v Křížové chodbě na Staroměstské radnici v Praze. Více informací na stránkách:
FB Ne!v přírodě, Portál ŽP HMP – Ne!v přírodě.
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Emise z výroby externího tepla
Emise z výroby externí elektřiny
Biomasa
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Kapalná paliva
Tuhá paliva
Zemní plyn

Zdroj: ČHMÚ, CDV, MŽP, ČSÚ

Vybrané články: Klimatické vzdělávání v Česku: pole neorané?; Hnutí
za klima; Jak pojímáme klimatické vzdělávání?; Klima a společnost;
Adaptační opatření ke změnám klimatu v památkově chráněných
budovách; Motivace občanů ke zmírňování důsledků klimatické
změny; Klimatický plán; Pravidelné rubriky – Kalendář akcí, Co se
děje v …, Vybrané projekty a aktivity hl. m. Prahy v oblasti EVVO.
Pražskou EVVOluci stahujte nebo se přihlaste k jejímu pravidelnému
odběru na webových stránkách https://prazskaevvoluce.cz/.

