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Aktuality realizace Krajské koncepce a akčního plánu EVVO  

- Aktuální Krajská koncepce EVVO hl. m. Prahy na období 2016 - 2025  

- Stávající a aktuální Akční plán KK EVVO je platný do konce roku 2017 

- v přípravě AP KK EVVO 2018 – 2019 

- Pokračuje realizace projektu SEV Lesů HMP (nové EC PRALES - 

Kbely) 

- EVVO opatření Adaptace HMP na změnu klimatu 

- Kampaň pro veřejnost – Voda je život (07/2017) 

- EVP na téma Adaptace měst na změnu klimatu (žáci MŠ, ZŠ, SŠ) 

- Připravujeme projekt metodiky místních koncepcí EVVO na úrovni MČ 

HMP, vytipování pilotní MČ, sběr dobré praxe, … 
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- ekologické výukové programy pro školy (EVP) 

- dlouhodobé projekty NNO pro školy (GLOBE, Ekoškola pro MŠ, Město 

do kapsy, Les ve škole  aj.) 

- exkurze pro pražské školy do provozu zpracování a využití odpadů a do 

rodinných farem a komunitních zahrad (ZŠ a SŠ) 

- informační a publikační služby OCP MHMP o životním prostředí v Praze 

- akce a kampaně pro veřejnost (Den Země, Den bez aut, výstavy) 

- výroční konference EVVO v Praze 

- vydávání elektronického časopisu o EVVO v Praze – Pražská EVVOluce 

- SEV HMP Toulcův dvůr, SEV Lesů HMP 

Systémově podporované a realizované aktivity EVVO 



  

Rozmístění Středisek ekologické výchovy a Ekocenter v Praze 

- které nabízejí ekologické výukové programy a projektové programy pro školy 
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Praha Udržitelná a zodpovědná - aktivity a projekty MHMP  

na koncepční a celomagistrátní úrovni 

Rozvoj udržitelné dopravy v Praze 

Projekt Čistou Stopou Prahou 

 koordinace Evropského týdne mobility 

 motivace obyvatel, využívat MHD a udržitelnější formy pohybu po 

 městě (cyklo, pěší) 

Projekt Ecologis 

 Projekt zaměřený na městskou logistiku, na dopravce a firmy s 

 vozovým parkem. Spolupráce s MHMP, společný závazek 

 inovace vozového parku směrem k principům udržitelnosti. 

Čistá mobilita  - elektromobilita 

 Rozvoj vozového parku vozidel na CNG pohon příspěvkových 

 organizací města (Pražské služby, Dopravní podnik, ZOO, LHMP).  
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Praha Udržitelná a zodpovědná - aktivity a projekty MHMP  

na koncepční a celomagistrátní úrovni 

Rozvoj udržitelné dopravy v Praze 
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Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

Praha Udržitelná a zodpovědná - aktivity a projekty MHMP  

na koncepční a celomagistrátní úrovni 
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Smart city – Smart Prague 

Koncept chytrých měst - Smart cities klade du ̊raz na posilování 

komplexity, efektivity a udržitelnosti všech aspektů městského rozvoje 

a to prostřednictvím ekonomických, sociálních a technologických inovací. 

- zmenšování ekologické stopy 

- posilování konkurenceschopnosti 

- zlepšování života obyvatel 

Praha se prostřednictvím IPR se od roku 2014 podílí na evropském 

projektu Triangulum (2015 –2020). 

Strategický rámec Smart Cities hl. m. Prahy do roku 2030 - Smart Prague 

Praha Udržitelná a zodpovědná - aktivity a projekty MHMP  

na koncepční a celomagistrátní úrovni 
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Praha přijímá zásady CSR za své a hlásí se k nim – během 

podzimu 2017 vyjde brožura o společenské odpovědnosti 

Magistrátu HMP, s příklady činností, které realizuje či podporuje. 

- Odpovědný systém řízení 

- Zlepšování kvality života občanů 

- Udržitelný rozvoj prostředí 

- Podpora sociálních projektů 

 

 

Projekt na předcházení vzniku odpadů formou znovuvyužití věcí 

Praha Udržitelná a zodpovědná - aktivity a projekty MHMP  

na koncepční a celomagistrátní úrovni 



• Grantový program OCP MHMP - Granty na podporu projektů ke 

zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy 

-  určené pro fyzické a právnické osoby; vyhlášení  11 - 12/2017 

• Systémová dlouhodobá zakázka na EKOPORADENSTVÍ (zvláštní 

zaměření na Veřejnou správu a Firmy) 

• Vydávání pravidelného Newsletteru pražské EVVO 

• Místní koncepce EVVO na MČ – metodika a pilotní ověřování 
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Plánované aktivity v oblasti EVVO 
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• Vize společné práce na rozvoji EVVO v Praze 

• Koncepční a systémová podpora aktivit  

na místní úrovni – předávání dobrých příkladů 

• Podpora těch, kteří se snaží zlepšovat sebe i okolí 

• Vzájemná spolupráce na konkrétních tématech a projektech 

• Potenciál EVVO je také v hledání možností jak pomoci 

prostředí k životu, neomezovat okolí a být inspirací. 

Využijme toho společně v Praze ! 
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Co dál ?  



Mgr. Ing. Petr Holý 

Koordinátor oblasti EVVO v Praze 

Odbor ochrany prostředí, Magistrát HMP 

petr.holy@praha.eu 
 

tel: +420 236 004 257 

http://portalzp.praha.eu/evvo 
www.facebook.com/EVVOPraha/ 
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