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Kategorie Městské části
MČ Praha 14
B
MČ Praha 7, MČ Praha 8, MČ Praha 12, MČ Praha 13,
C
MČ Praha 18, MČ Praha 20, MČ Praha – Dolní Počernice,
MČ Praha – Libuš

Počet: 1 MČ v kategorii B,
8 MČ v kategorii C,
4 MČ v kategorii D
4 MČ v kategorii Zájemci
V kategorii A nebyly v roce 2018
registrovány žádné městské části
hl. m. Prahy.

D

MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 21, MČ Praha-Slivenec

Zájemci

MČ Praha 10, MČ Praha 15, MČ Praha – Troja, MČ Praha –
Kolovraty

Zdroj: CENIA

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.
Praha životní prostředí - Rychlé informace – je nově zpracovaným 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.

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

Výsledky vyšetření klíšťat na Lymeskou boreliózu a Klíšťovou meningoencefalitidu
v letech 2018–2019 na území hlavního města Prahy

Portál ŽP

Pražská příroda

Atlas ŽP

Středoevropská encefalitida – negativní
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Pro hlavní město Praha - Odbor ochrany prostředí MHMP připravil v roce 2019
Ing. Vít Gajdůšek - EnviTypo.
Text, tabulky: OCP MHMP. Podklad pro mapy: OCP MHMP, IPR Praha.
1. vydání 11/2019. Neprodejné.
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www.hygpraha.cz

Zdroj dat: Hygienická stanice hl. m. Prahy, říjen 2019

VODA
Vývoj výroby pitné vody v jednotlivých
vodárnách od roku 1990 do roku 2018
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Pozn.: V návaznosti na změnu vlastnických vztahů na konci
r. 2013 jsou hodnoty za úpravnu vody Sojovice
prezentovány od r. 2014 samostatně
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Množství čištěných odpadních vod na ÚČOV a pobočných ČOV, 2005–2018
150 000
140 000

Pobočné ČOV

120 000
110 000

1 Nahrazení skládek na Jenerálce stepí a tůněmi
11 Odbahnění a rekonstrukce rybníka Šeberák
území při pravém břehu Zátišského
12 Revitalizace
potoka
18 Nový Les V Panenkách v Běchovicích
19 Revitalizace Říčanského potoka pod Lítožnicí
20 Nová soustava tůní na Rokytce
23 Revitalizace okolí rybníka Martiňák
24 Obnova starého sadu na Čihadlech
25 Nový les Arborka v Satalicích
Akce dokončené v roce 2019 a na konci roku 2018

Ústřední ČOV

130 000
[tis. m3]
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Vývoj specifické spotřeby pitné vody domácností v Praze, 2000, 2005–2018
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Revitalizace a rekonstrukce vodních ploch
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Revitalizace a rekonstrukce vodních ploch
a vodních toků – probíhající
Výsadby nových lesních ploch, obnovy
starých sadů a další akce – dokončené
Výsadby nových lesních ploch, obnovy
starých sadů a další akce – probíhající
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Revitalizace a rekonstrukce vodních ploch, vodních toků,
výsadby nových lesních ploch, obnovy starých sadů a další akce
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Vývoj ztrát vody v distribuční síti
v Praze, 2012–2018
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a revitalizace Litovicko-Šáreckého
2 Otevření
potoka při ulicích Statenická a Račická
3 Obnova Motolského potoka pod rybníkem Kotlářka
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Nový rybářský revír Kotlářka
Revitalizace Jinočanského potoka
Klánovic zahrada
Výsadba slivoní u Albrechtova vrchu
Oprava Dalejského potoka v Hlubočepích
Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka
Odbahnění a oprava Olšanského rybníka
Oprava mostů v Kunratickém lese
Odbahnění a rekonstrukce Milíčovského
rybníka
Oprava koryta Botiče v Michli
Revitalizace rybníka V Mydlinkách
Nový Lesopark Robotka
Remízek u Stacha
Revitalizace Biologického rybníka – oprava hráze
Nové cesty v lesoparku Letňany
Singltraily v Letňanech
Obnova rybníčku v Bohnickém údolí

AKČNÍ PLÁN VÝSADBY STROMŮ V PRAZE (Milion stromů pro Prahu)
Dokument byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 17. 6. 2019 (viz usnesení Rady HMP č. 1261 ze dne
17. 6. 2019). Záměrem vedení města je vysadit na území hl. m. Prahy v průběhu osmi let 1 000 000
nových stromů. Akční plán zahrnuje především projekty vlastní výsadby stromů se zajištěním
následné pětileté péče, další připravované záměry výsadeb a postup pro zapojení veřejnosti. Akční
plán vytváří základní rámec pro tyto projekty, záměry, výběr dalších projektů krajinářských úprav,
další plánované kroky, způsob vyhodnocení projektů a další aktualizaci Akčního plánu. Pro projekty
a záměry OCP MHMP je uveden časový harmonogram i finanční náklady.
Více informací na stránkách: http://portalzp.praha.eu/priroda, www.zastromujprahu.cz

ODPADY V PRAZE

KOMUNÁLNÍ ODPADY

Produkce odpadů na území hl. města Prahy, 2010–2018 [tis. tun]
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Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy podle jejich původu, 2018

Odpady ze zařízení na
zpracování odpadu; 4,7 %

Ostatní; 1,7 % Odpady z tepelných
procesů; 0,2 %
Odpadní obaly; 2,2 %

Komunální odpady; 13,3 %

Komplexní systém nakládání
s komunálním odpadem v Praze

od 1

. 1. 2

020

nově se službou nádobového svozu BIOodpadu
http://odpady.praha.eu, http://bioodpad.praha.eu

S účinností od 1. 1. 2020 se služba svozu BIOodpadu pomocí
hnědých kontejnerů stává součástí komplexního městského
systému nakládání s komunálním odpadem, nově tedy bude
v Praze možné třídit nejen papír, sklo, plasty, nápojové kartony
a kovové obaly, ale i BIOodpad rostlinného původu.
Podrobné informace k této službě lze nalézt na webových stránkách:
http://bioodpad.praha.eu.
Stávajícím uživatelům služby svozu BIOodpadu se převzetím služby
svozu bioodpadu do systému města zlevní tato služba o 50 % oproti
současné ceně, přičemž o možnostech uzavření nové smlouvy budou
informováni dopisem ze strany Pražských služeb, a.s. Noví zájemci
o službu svozu BIOodpadu mohou konzultovat možnosti na zákaznických
centrech svozových společností dle místa bydliště.
Obyvatelům Prahy je zároveň i nadále k dispozici:

Stavební a demoliční
odpady; 78,3 %

Zdroj: OCP MHMP

Podíl odpadu z celkové produkce využitého a odstraněného na území hl. m. Prahy
(vybrané způsoby využití), 2008–2018
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Podíl odpadů odstraněných spalováním
Podíl odpadů odstraněných skládkováním
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– cca 3 414 veřejných a 1 701 domovních stanovišť tříděného odpadu pro sběr papíru,
plastů, skla, nápojových kartonů a kovů (na 296 stanovištích kontejnery pro sběr
drobných elektrozařízení a baterií);
– 19 sběrných dvorů hl. m. Prahy s provozem i v sobotu a další 4 stabilní sběrny
nebezpečného odpadu;
– více než 300 tras mobilního sběru nebezpečného odpadu (od roku 2019 zde lze
odevzdat také jedlý olej a tuk);
– až 5 500 během roku přistavených kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK) a dále
až 110 přistavených mobilních sběrných dvorů (MSD);
– až 2 200 velkoobjemových kontejnerů pro sezónní sběr bioodpadu a dále stabilní
sběrné místo pro sběr bioodpadu v Praze 10 – Malešicích a kompostárna hl. m. Prahy
v Praze – Slivenci.

Dne 17. října 2019 byla Zastupitelstvem HMP schválena změna vyhlášky, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad. Poplatek se nezvýšil od roku 2005 a s účinností od 1.1.2020
se zvyšuje o 30 % z důvodu dorovnání nákladů města na systém odpadového hospodářství
v Praze.
Důsledným tříděním odpadu, včetně využití nové služby svozu bioodpadu, tedy využitím
všech možností, které nabízí současný pražský systém, můžete výrazně ušetřit své finance
a zároveň i pomoci životnímu prostředí v Praze.
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Nejlepší odpad je ten, který nevznikne! Předcházejme vzniku odpadů!

Zdroj: OCP MHMP

FINANČNÍ PROGRAMY A DOTACE, INFORMAČNÍ
KAMPANĚ, APLIKACE A INFORMAČNÍ ZDROJE

KLIMATICKÝ ZÁVAZEK HL. M. PRAHY
Klimatický závazek Prahy spočívá v přijetí cíle snížit emise CO2
v hlavním městě o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku
2010) a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050.
Klimatický závazek spočívá zejména v přijetí souboru kroků, nutných k naplnění vytyčeného cíle.
Opatření, která bude nutné zavést, se budou promítat do strategického a finančního plánování rozvoje města. Budou se týkat oblasti zdrojů elektřiny
a tepla, udržitelné automobilové dopravy, hospodaření s odpady, technických standardů budov a nákupu a spotřeby výrobků:

ź Zavedení principů environmentálního účetnictví
vyčíslí vliv rozpočtu hl. m. Prahy a jeho dílčích položek na uhlíkovou stopu. Výdaje na obnovu a rozvoj města tak budou před schválením v budoucnu
posuzovány z hlediska dopadů na emise CO2.

ź V oblasti automobilové dopravy bude cílem zajistit
do roku 2030 minimálně poloviční snížení jízd
automobilů s dieselovými a benzínovými motory
a jejich nahrazení vozidly s nízkoemisním pohonem (elektromobily, automobily na plynový a vodíkový pohon).

ź Nové budovy musí mít malou spotřebu energie
a zároveň minimální produkci emisí skleníkových
plynů při výstavbě i provozu včetně dopravy využívané následně uživateli budov.

ź Město také zavede přísné požadavky na uhlíkovou
stopu při nákupu výrobků a služeb včetně dodávek elektrické energie a tepla. Nutností je změnit
pravidla nákupu elektrické energie pro potřeby

města tak, aby výrazně zvýhodnila využívání obnovitelných zdrojů energie. Cílem je pokrýt z obnovitelných zdrojů alespoň polovinu současných i budoucích potřeb města do roku 2030.
ź Všechny výše uvedené podmínky budou muset
být dodržovány dodavateli, chtějí-li se ucházet
o veřejné prostředky města (soutěže, dodávky,
veřejné zakázky).
ź K omezování emisí skleníkových plynů také přispěje postupné zavedení cirkulární ekonomiky
do každodenního života města s cílem postupně
omezit produkci všech druhů odpadů, maximalizovat jejich recyklaci a, kde již není možná, využít
alespoň jejich energetického potenciálu environmentálně šetrným způsobem.
Nedílnou součástí souboru navrhovaných kroků
jsou i adaptační opatření na změny klimatu.
S plánováním a přípravou těchto opatření a rozhodnutí bude vedení města pomáhat Komise pro
udržitelnou energii a klima.
Klimatický závazek byl schválen Zastupitelstvem hl.
m. Prahy 20. června 2019 (viz usnesení ZHMP č. 8/42
ze dne 20. 6. 2019).
Podrobné informace k ochraně klimatu v Praze
najdete na stránkách:
http://portalzp.praha.eu/ochranaklimatu

Zákaz topení ve starých kotlech se blíží! Již od 1. 10. 2020 začne
v hl. m. Praze platit zákaz používání kotlů na pevná paliva
1. a 2. emisní třídy. Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si nový
úsporný tepelný zdroj. Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí
a vyhnete se vysoké pokutě.

Dotaci získáte při výměně kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinném domě. Požádejte o dotaci na Magistrátu hl. m. Prahy,
Jungmannova 35/29, Praha 1. Informace: 4. patro, kancelář č. 419.
http://portalzp.praha.eu/energetika
kotlikovedotace@praha.eu

Nové programy a exkurze pro školy do energeticky udržitelných zařízení
Školy mohou přihlašovat své třídy do nově připravené nabídky programů
ENERGETICKY UDRŽITELNÁ ZAŘÍZENÍ
zahrnující také exkurzi do jednoho či více ze 7 vybraných zařízení věnujících se
„udržitelné energetice“. Pilotní programy jsou připraveny pro žáky 7.–9. tříd ZŠ a studenty SŠ z hl. m. Prahy.

ENERGETIKA
Kotlíkové dotace v hl. m. Praze, 2. výzva, 10/2017–6/2019, struktura čerpání dotací
Počet podpořených žadatelů podle typu zdroje
C (kondenzační
plynový kotel) – 87 ks

A3 (kotel na biomasu
výhradně s automatickým
přikládáním) – 13 ks

Celkem bylo podpořeno 194 žádostí
s celkovou poskytnutou částkou
22 077 464,35 Kč. Žádná žádost nebyla
zamítnuta.
Příjem žádostí byl ukončen 27. 6. 2019
z důvodu vyčerpání finančních
prostředků.

B (tepelné čerpadlo
jakéhokoliv
systému – 94 ks
Zdroj: OCP MHMP

3. letošní číslo e-1/4letníku Pražská EVVOluce – zacíleno na klima
a čistou energii
Vybrané články: Jak učit o klimatu, Praha se zavázala k ochraně klimatu, Jsou sdílené e-koloběžky přínosem pro planetu?, Čistá mobilita
pro Prahu, Jak na carsharing?. 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/.

