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PRAHA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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 . Dílčí informace (texty, grafy, mapy) nalez-https://portalzp.praha.eu/rychleinfo
nete také v tematických sekcích Portálu ŽP.

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 osvě-
tových  aktivit. Tyto aktivity jsou zaměřeny dílem na prezentaci realizovaných projektů, záro-
veň 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.

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

Pražská příroda    Atlas ŽPPortál ŽP Klima Praha

http://portalzp.praha.eu/rychleinfo
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Zdroj: PVK, a. s.
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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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 Vývoj ztrát vody v distribuční síti 
v Praze, 2010, 2016–2020
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Vývoj výroby pitné vody v jednotlivých vodárnách od roku 1990 do roku 2020
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ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zdroj dat: Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2021

Záchyt klíšťat infikovaných Lymeskou borreliózou na území Prahy v roce 2021

Divoká Šárka

Satalická obora
Stromovka

Pod Kesnerkou

Prokopské 
údolí

Kunratický les
Lesopark Hostivař

Klánovický les

www.hygpraha.cz

zachycení jedinci

podíl infikovaných jedinců

podíl neinfikovaných jedinců

procento případů58 %

Hodnocení kvality vody v pražských přírodních koupalištích, 2020

Zdroj: SZÚ
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Voda vhodná ke koupání se zhoršenými 
smyslově postižitelnými vlastnostmi
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Vývoj specifické spotřeby pitné vody 
domácností v Praze, 2000, 2016–2020

[%
]

ODPADY V PRAZE

Produkce odpadů na území hl. města Prahy, 2012–2020 [tis. tun] 

Zdroj: OCP MHMP

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Odpady celkem 4 941 3 811 4 269 4 161 4 602 4 517 5 187 5 080 4 451

z toho 
v kategorii

nebezpečné 132 79 62 71 58 64 99 124 98

ostatní 4 810 3 732 4 207 4 090 4 544 4 453 5 083 4 956 4 353

Podíly odpadů produkovaných na území hl. m. Prahy podle jejich původu, 2020

Zdroj: OCP MHMP

Odpady z tepelných procesů; 0,5 %

Odpadní obaly; 1,9 %

Odpady ze zařízení na 
zpracování odpadu; 7,8 %

Ostatní; 1,8 %

Komunální odpady; 13,3 %

Stavební a demoliční 
odpady; 74,6 %

4. letošní číslo e-1/4letníku Pražská EVVOluce – tématem je 
Zima v Praze.

Vybrané články: Jsou zimní sporty v pražských parcích v rozporu 
s ochranou přírody?, Ta zima je taková – divná ..., Zima v Praze 
z pohledu elektřiny? Žádný problém!, V zimě s dětmi venku, 
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/.

Pro školní rok 2021/2022 jsou zájemcům z ma-
teřských, základních a středních škol i dalším 
dětským kolektivům opět k dispozici sady eko-
logických výukových programů, realizované 
v rámci Programu na podporu projektů ke 
zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy 
a další nabízené SEV Lesů hl. m. Prahy. 

Celkem se jedná o 403 různé programy. 

( ).https://portalzp.praha.eu/evvo

Přehled lze nalézt na Portálu životního prostředí 
HMP v sekci EVVO 

Výstupy z konference jsou k dispozici na adrese

Ekologické výukové programy (EVP) pro školní rok 2021/2022

12. konference o ekovýchově

Praha
4. listopadu 2021
online
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ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

http://portalzp.praha.eu/rychleinfo
http://portalzp.praha.eu
klima.praha.eu
http://www.praha-priroda.cz
http://www.geoportalpraha.cz/cs/atlas-zivotniho-prostredi
http://portalzp.praha.eu/rychleinfo
https://portalzp.praha.eu/evvo
https://prazskaevvoluce.cz/
https://prazskaevvoluce.cz/
https://portalzp.praha.eu/evvo
www.konferenceevvopraha.cz


UDRŽITELNÁ ENERGETIKA

OCHRANA KLIMATU A KLIMATICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY

OCHRANA KLIMATU A KLIMATICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY

OCHRANA KLIMATU A KLIMATICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ V PRAŽSKÉ PŘÍRODĚ

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

Revitalizace a rekonstrukce vodních ploch, vodních toků, výsadby nových 
lesních ploch, obnovy starých sadů, rekonstrukce a výsadby v parcích a další akce
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Krajinný park Lítožnice Revitalizace Vokovického rybníka
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Revitalizace a rekonstrukce vodních ploch 
a vodních toků – dokončené/probíhající

Obnovy, rekonstrukce a výsadby 
v parcích – dokončené/probíhající

Výsadby nových lesních ploch, obnovy starých 
sadů a další akce – dokončené/probíhající

Hlavní město Praha na mezinárodní klimatické konferenci Glasgow, 2021

OCHRANA KLIMATU A KLIMATICKÝ PLÁN HL. M. PRAHY

Konference skončila přijetím tzv. Glasgowského paktu o klimatu (Glasgow Climate Pact), který posunul 

globální dohodu o krok k cíli stabilizovat globální teplotu a zastavit klimatickou změnu. 

Česká republika na národní úrovni, ale i hlavní město Praha, vyslaly své reprezentace na zasedání konfe-

rence smluvních stran Rámcové Úmluvy OSN o změně klimatu, Kjótského protokolu a Pařížské dohody, která 

se konala ve dnech 30.10.–13.11.2021 v Glasgow (tzv. Konference COP 26 ).https://ukcop26.org/

Více informací o účasti hl. m. Prahy na konferenci COP26 a realizaci Klimatického plánu hl. m. Prahy 

do roku 2030 najdete na stránkách města:  a  https://klima.praha.eu https://adaptacepraha.cz

¨ více než sto zemí podepsalo globální závazek snížit emise metanu o 30% do roku 2030 ve srovnání 
s rokem 2020.

¨ většina zemí se zavázala zastavit odlesňování do roku 2030;

¨ k revizi závazků bude nyní docházet každoročně, ne v pětiletém odstupu (příští revize je očeká-
vána v listopadu 2022 na COP27 v Egyptě);

nebylo dosaženo dlouho slibovaných 100 mld. USD ročně pro chudé země výměnou za to, že 
nebudou budovat uhelné a plynové elektrárny (předpoklad dosažení 2023) a nepodařilo se 
prosadit vytvoření programu finanční asistence na pomoc se škodami způsobenými klimatickou 
změnou.

¨ fosilní paliva byla vůbec poprvé jednoznačně určena jako hlavní příčina klimatické krize;

Co se nepodařilo: 

¨ explicitně byla uvedena nezbytnost ochrany a obnovení divočiny a přijat závazek 20 mld. USD na 
ochranu lesa;

¨ cílíme na stabilizaci globální teploty na +1,5° C;

¨ rozvinuté země souhlasily se zdvojnásobením fondu pro adaptaci, EU oznámila příspěvek ve výši 
100 mil. EUR;

Nejdůležitější body Glasgowského klimatického paktu: 

Praha na klimatické konferenci prezentovala schválený Klimatický plán Prahy 2030 / na cestě k uhlí-

kové neutralitě 2050 na dni věnovaném městům a regionům a navázala zde klimatická partnerství 

s vybranými městy Evropy. Zástupce měst pozvala na prestižní akci Prahy v rámci českého 

předsednictví Evropské radě CZPres 2022 („Climate Talks“ v Praze, září 2022). Účastí v iniciativě 

„Race to Zero“ se Praha se zařadila mezi 1049 měst, 31 regionů, 1039 vysokých škol a 5230 firem, 

které představily na COP26 vlastní klimatické strategie odpovídající cílům Pařížské dohody o klimatu.
MŽP ČR připravuje pokračování kotlíkových dotací, které budou určeny domácnostem s nižšími příjmy 
k výměně starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy vyměněné po 
1. 1. 2021. Více informací na stránce: https://portalzp.praha.eu/kotliky

Hl. m. Praha založilo novou městskou příspěvkovou organizaci Pražské společenství obnovitelné 
energie, jejímž hlavním úkolem je příprava, vybudování a provozování pražské sluneční elektrárny 
využívající zejména budovy v majetku hl. města, ale i v soukromých rodinných a bytových domech. Více 
informací na stránkách  a  v části Udržitelná energetika.www.pripojdum.cz https://klima.praha.eu

V návaznosti na Klimatický plán Prahy do roku 2030 připravilo hlavní město Praha další klíčovou strategii 
– dokument Cirkulární Praha 2030. Jeho hlavním cílem je výrazně snížit spotřebu primárních surovin, 
produkci odpadů a emise skleníkových plynů. 

1 Revitalizace Vokovického rybníka

2
Realizace atypického piknikového místa 
s pevným grilem

3
Obnova komunikace v úseku od 
Planetária po hlavní komunikaci 
v kompoziční ose Šlechtovka – Výstaviště

6
Akumulační nádrž pro závlahy Letenských 
sadů

10
Obnova Zahrady Kinských – část 
Ořechového sadu

14 Krajinný park Lítožnice

15 Obnova sadu Rádiovka v Satalicích

16 Revitalizace Zámeckého rybníka

  Akce k  10.  12. 2021 probíhající

4
První etapa výsadeb v okolí dětského hřiště 
Koníček

5
Výměna herního prvku „lanová dráha“ na 
DH U Hrocha v Letenských sadech

7, 9
Dosadby stromů v Seminářské zahradě na 
Petříně a v Zahradě Kinských

8 Oprava a obnova trvalkové Zahrady Květnice

11 Revitalizace nádržky na Lipeneckém potoce

12 Úprava Branického potoka

13 Revitalizace rybníka Sukov

Akce dokončené v 2. pololetí roku 2021

náměstek Petr Hlubuček, Glasgow

4

Už máte svou BIOpopelnici? 

Druhá šance je tu! Rostlinný odpad 
se změní v užitečný kompost. 
Snížíte obrovské množství 
směsného městského 
odpadu a prospějete 
parkům, sadům a zahradám, 
které nám zlepšují ovzduší.

Dejte 
BIOodpadu 
druhou šanci

Odbor ochrany prostředí 

Magistrát hl. m. Prahy 

bioodpad.praha.eu

Více informací najdete na stránkách  v části Cirkulární ekonomika https://klima.praha.eu
a  v části Předcházení vzniku odpadů.https://portalzp.praha.eu/odpady

Přineste předměty
ve skvělém stavu,
které již 
nepotřebujete,
možná jinému 
poslouží!

Reuse
dny

2. ilustr.fotku u revitalizací vyměnit za „Sad u hájků“ a prosím tabulky trochu posunout nahoru a fotky trochu zvětšit
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