Audit udržitelného rozvoje 2021
Městská část Praha 14

Audit udržitelného rozvoje byl zpracován za podpory finančních zdrojů EU, v rámci projektu
„OPTIMALIZACE PROCESŮ A PROFESIONALIZACE ÚMČ PRAHA 14 III.,
reg.č. : CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.

Místní Agenda 21 (dále MA21) představuje jeden z nejvýznamnějších moderních programů pro obce,
města a regiony. Je to dobrovolný nástroj, státem garantovaný program na podporu udržitelného
rozvoje obcí a regionů. Gestorem programu je Ministerstvo životního prostředí. Praktické nastavení a
hodnocení postupu realizátorů MA21 projednává a schvaluje Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro
udržitelný rozvoj. MČ Praha 14 realizuje MA21 od roku 2010. V roce 2018 městská část Praha 14 získala
a úspěšně obhájila kategorii „B“ velmi pokročilá úroveň, která ji byla přidělena s 3 letou platností do
31. 12. 2021.
Audit udržitelného rozvoje městské části Praha 14 byl zpracován za podpory finančních zdrojů EU
v rámci projektu „OPTIMALIZACE PROCESŮ A PROFESIONALIZACE ÚMČ PRAHA 14 III., reg.č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.
Zpracování auditu udržitelného rozvoje městské části Praha 14 je jedním z výstupů klíčové aktivity 01
„Rozvoj metody kvality MA21“. Zpracování auditu je podmínkou pro postup v hodnocení místní
Agendy 21 z kategorie kategorii „B“ – velmi pokročilý do kategorie „A“ - nejvyšší úroveň realizace
MA21. Audit udržitelného rozvoje monitoruje místní cíle udržitelného rozvoje městské části Praha 14
plynoucí z přijetí Aalborgských závazků.
Audit je vypracován dle Metodiky hodnocení udržitelných měst, která definuje tzv. návodné otázky a
indikátory, na které audit poskytuje odpovědi a důkazy. Audit udržitelného rozvoje představuje
komplexní dokument informující o stavu udržitelného rozvoje na městské části Praha 14. Jeho hlavní
částí je popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu v jednotlivých tématech a oblastech udržitelného
rozvoje. Popisy a dílčí tvrzení jsou dokládány indikátory či ověřitelnými důkazy. Pro zpracovávání
Auditu je využíván on - line formulář umístěný na portále https://audity.ma21.cenia.cz/. Audit
udržitelného rozvoje je zaměřen na jedenáct oblastí:
1A. Správa věcí veřejných
1B. 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
Audity byly zpracovány v součinnosti s odbory ÚMČ v průběhu let 2020 a 2021. Oponenturu
předloženého Auditu UR v kategorii A provedl oponentní tým ustavený Pracovní skupinou Rady vlády
pro udržitelný rozvoj, přičemž ke každému tématu bylo vyžadováno stanovisko oponenta projednané
se 2 konzultanty obsahující doporučení a podmínkami pro přidělení kategorii „A“.
Městská část Praha 14 dosáhla prokazatelného pokroku v realizaci udržitelného rozvoje a místní
Agendy 21. Své aktivity veřejně prezentovala společně s obhajobou auditů udržitelného rozvoje, čímž
splnila podmínky přidělení kategorie „A“ a jeden z dílčích cílů projektu „OPTIMALIZACE PROCESŮ A
PROFESIONALIZACE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁTI PRAHA 14 III“.
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OPONENTURA
1A Správa věcí veřejných

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Městská část Praha 14 pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Správa věcí veřejných - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, přehledný a srozumitelný. Ne
Bez připomínek, všechny otázky či připomínky byly vyřešeny před a při jednání na místě, v nadstandardní míře i doplněním v následujících krocích.

OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Audit je v oblasti 1.A Správa věcí veřejných - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, Ano
sebehodnocením známkou, slovním popisem či číselnými výsledky.
Městská část ve svém sebehodnocení využila možnost text doložit častým použitím odkazů na dokumenty MČ, přístupné jednoduchým prokliknutím.

OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ke všem (až na výjimky) jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů. Za podoblasti 1.1 až 1.4 bez připomínek. Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.1

Oblast 1.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Velmi dobrá

2

Trend:
1

MČ Praha 14 naplňuje tento model prostřednictvím naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha
14 na období 2015 - 2025, dvouletých Akčních plánů, koncepcí. Základním koncepčním dokumenty
jsou Programové prohlášení Rady městské části Praha 14 pro období 2019–2022, Strategický plán
rozvoje MČ Praha 14 období 2015 – 2025 a Koncepce kvality. Je zavedeno strategické řízení a
plánování a projektové řízení. V návaznosti na koncepční dokumenty probíhá optimalizace veřejných
služeb. Investice jsou realizovány na základě strategických koncepčních dokumentů, rozpočtu a plánu
investičních akcí (investiční zásobník) a také zásobníku projektů.
Praha má v rámci ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem. Z toho vyplývá složitější
proces územního plánování v hlavním městě. Územně plánovací dokumentaci pořizuje Odbor stavební
a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, schvalovací proces je v kompetenci Zastupitelstva hlavního
města Prahy. Městská část se k němu může vyjadřovat a podávat připomínky jako dotčený orgán.
Provázanost strategických rozvojových dokumentů MČ Praha 14 s ÚPD existuje. MČ vychází při
svém plánování z platného Územního plánu Prahy, Územně analytických podkladů, popř. Regulačních
plánů. Všechny koncepční dokumenty jsou zpracovávány tak, aby respektovaly nadřazené strategie. Z
hlediska horizontální provázanosti na úrovni městské části:Dílčí strategie, střednědobé a krátkodobé
plány, akční plány a studie respektují Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015
až 2025 nebo jsou podkladem (např. Demografická studie pro MČ Praha 14, Analýza kvality života z
roku 2019). Strategický plán rozvoje respektuje cíle globální a závazky přijaté městskou částí, tedy i
deklaraci, kterou se městská část v roce 20O9 připojila k systému a cílům MA21. Strategie je v souladu
také s cíly UR.

Silné zlepšení

2

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v porovnání s hodnocením
městské části.
Nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů, jejich
provázání vzájemné, provázání s nadřazenými dokumenty i
s dokumenty nižšího stupně je základním předpokladem pro rozvoj
městské části a jejího území. Příkladná spolupráce s dalšími subjekty
v místě a důraz na udržitelné aktivity i cíle a jejich faktické
naplňování a prokazatelné výsledky směřují k udržitelnému rozvoji.
Nastavení strategických dokumentů a uvádění jednotlivých cílů a
opatření v praxi je na excelentní úrovni.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.2

Oblast 1.2

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

1

Trend:
0

MČ Praha 14 má zpracovány nástroje pro finanční řízení v souladu se zákonnými předpisy, hodnotí
finanční stabilitu města, hodnotí zadluženost města. Má nastavený řídící a kontrolní systém v souladu
se zákonem o finanční kontrole. Praha 14 má zavedeny tři metody kvality. Úřad má zaveden systém
pro ekologické chování, procesy a činnosti jsou realizovány v souladu s principy 3E.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Dobrá
Zlepšující se

1

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v porovnání s hodnocením
městské části.
Organizace má nastaveny a aktivně využívá systémy řízení kvality,
energetický management, uplatňuje principy sociálně a
environmentálně odpovědného veřejného zadávání a principy
udržitelného rozvoje s prokazatelnými výsledky této činnosti.
Organizace není zadlužena a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky
hospodaření s finančními prostředky díky zavedenému zdravému
finančnímu i strategickému řízení.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.3

Oblast 1.3

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

Městská část Praha 14 se snaží být úřadem otevřeným, který v maximální možné míře komunikuje s
občany a podnikateli v městské části a reaguje na jejich podněty. V oblasti komunikace pokračovalo
město v systému popsaném v minulém období, který dále rozvíjelo především o zavádění nových
nástrojů eGovernmentu. Byla kompletně aktualizována metodika zapojování veřejnosti. Praha 14 má
zavedené efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem. Pro
komunikaci v uvnitř i vně úřadu využívá běžné způsoby komunikace a dostupné technologie. ÚMČ
Praha 14 se chová otevřeně, transparentně, komunikuje s veřejností, využívá se E
- government. Komunikaci s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě
uplatňuje MČ Praha 14 při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím
podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit transparentnost rozhodovacích
procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou.Každý
měsíc je zpracován přehled stížností pro Výbor kontrolní. Kancelář tajemníka vypracovává a předkládá
tajemníkovi ÚMČ Praha 14 a Radě MČ. dvakrát do roka zprávu o stížnostech doručených vždy k
30. 6. a 31. 12. běžného roku, a to, vyřízených i dosud nevyřízených v termínu do konce následujícího
kalendářního měsíce po ukončení příslušného pololetí s rozborem jejich obsahu, příčin, zjištěných
závad a oprávněnosti. Jednou ročně je zpracován v rámci ČSN EN ISO 9001:2009 ve Zprávě o
přezkoumání QMS vedením. Praha 14 vytváří vhodná partnerství, která prokazují synergické efekty.
Partnerství jsou vytvářena a dlouhodobě využívána na místní, národní i mezinárodní úrovni. Rozvoj
partnerství podporují i nejrůznější společné projekty.

Stabilní

0

Neshledán rozdíl s hodnocením městské části.
Městská část velmi uspokojivě pracuje s principy participace a
veřejného projednávání, rozvíjí nové formy elektronické
komunikace, identifikuje jednotlivé zainteresované strany a
partnery. Velmi dobře komunikuje s občany a dalšími osobami a
subjekty. Přetrvává doporučení zvážit zpracování souhrnné
výroční zprávy městské části, která by srozumitelně a pro laickou
veřejnost agregovala hlavní výstupy ze závěrečného účtu,
z výročních zpráv zřízených a založených organizací a další
základní informace, např. o naplňování strategických dokumentů,
o realizaci MA21 a udržitelného rozvoje apod. Dále nové
doporučení přijmout rozsáhlejší preventivní opatření proti možnému
vzniku korupce, zařadit je do databáze či katalogu rizik a rozšířit je
na celou městskou část jako právnickou osobu vč. zřizovaných
organizací.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.4

Oblast 1.4

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:
0

Spokojenost je šetřena pomocí metodiky CI2, sledování společného Evropského indikátoru ECI A.1
Spokojenost občanů místním společenstvím a dle metodiky pro zpracování Analýz kvality
života/ Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14. Pozitivním aspektem však je,
že se míra spokojenosti dle metodiky ECI A.1. v roce 2018, oproti šetření v roce 2015, zvýšila o 5
procentních bodů. Celková spokojenost dle metodiky ro zpracování Analýz kvality života/ Průzkum
názorů se v roce 2019 se oproti roku 2013 zvýšila o 7 procentních bodů.

Stabilní

0

Neshledán rozdíl s hodnocením městské části.
Zjišťování spokojenosti obyvatel a dalších osob a subjektů má
městská část nastavena systematicky a komplexně a může být
vzorem pro jiné municipality. Zpracování důkladné analýzy
výsledků, resp. jejich příčin a systematičtější zapracování do
aktualizace strategických dokumentů, akčních plánů, nástrojů řízení
a rozpočtu by mělo být výzvou pro další zlepšování.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
· Městská část má excelentně propracovaný a využívaný systém strategií a plánování na strategické

úrovni (Programové prohlášení Rady městské části Praha 14 pro období 2019–2022, Strategický
plán rozvoje MČ Praha 14 období 2015 – 2025 a Koncepce kvality) i na nižších úrovních (výčet
několika desítek rozvojových dokumentů), který umožňuje zachytit všechny problémy, rizika i oblasti
UR a komplexně a efektivně je řídit s ohledem na všechny kvalitativní, ekonomické, sociální a
environmentální aspekty
· Tvorba strategií, strategických a dalších dokumentů zejména z vlastních zdrojů a vlastními
zaměstnanci zajišťuje stanovení reálných cílů a opatření a ztotožnění se s nimi při jejich naplňování
· Masivní a stabilizovaný systém řízení městské části a jejího úřadu v plném naplňování v PDCA cyklu
· Samospráva, zaměstnanci městské části i jejích organizací, ale i partneři a veřejnost berou udržitelné
chování jako běžný standard (přijali je za své)
· Aktivní zapojení zástupců samosprávy a týmová práce zaměstnanců města v horizontální i vertikální
linii

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
· Drobná rezerva v jinak silné oblasti deskripce a řízení rizik –

oblast rizik případné korupce

· Potřeba systematičtějšího vyhodnocování stížností, petic a
výstupů ze šetření spokojenosti, analýzy příčin definovaných
systémových problémů a jejich komplexní promítnutí do
aktualizace strategických i dílčích dokumentů a jejich naplňování

· Stabilní a kvalitní aparát strategického plánování a řízení a naplňování principů UR
· Prověřený širokospektrý systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti, využívání moderních IT pro
komunikaci problémů, záměrů a participaci městské části s veřejností

· Politická podpora udržitelného chování
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
· Nadměrná regulace veřejného sektoru a správy ze strany

zákonodárných a výkonných orgánů státu.

· Pokračující nestabilita politického a ekonomického prostředí v ČR,

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
· Podporovat zvyšování výkonnosti a kvality i u klíčových organizací městské části
· Schopnost městské části získávat podporu na rozvojové aktivity – metodickou, konzultační i finanční.
· Zapojení veřejnosti, podnikatelské a neziskové sféry do strategického plánování a rozvoje městské

části a zlepšování podmínek života ve municipalitě, kde působí

nekoncepčnost vládnutí, nejistota schopnosti státních orgánů
připravit kvalitní podklady a podmínky pro čerpání dotací z fondů
EU v plánovacím období 2021+ na smysluplné a účelné projekty
· Změny v rozpočtovém určení výnosu z daní do krajů, měst a obcí
se specifiky pro hlavní město Prahu a jeho městské části,
ztěžující dlouhodobější strategické plánování, i v návaznosti na
ekonomické dopady pandemie nemoci COVID-19
· Vady současné právní úpravy pro skutečně kvalitní a odpovědné
zadávání veřejných zakázek
· Případné zhoršení spolupráce s klíčovými aktéry k řešení
problémů městské části mimo její kompetence
· Nepochopení poměrně složitého systému ze strany případných
nových zástupců politické reprezentace samosprávy a snaha o
případné demonstrativní „odstraňování byrokracie“ (snižování
počtu úředníků, rušení některých iniciativ a procesů apod.)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:
Organizace naplnila většinu doporučení z oponentury předchozího Auditu UR z roku 2018.
Doporučení pro příští hodnocení:
· Přetrvává doporučení zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy městské části, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy ze závěrečného účtu,
z výročních zpráv zřízených a založených organizací a další základní informace, např. o naplňování strategických dokumentů, o realizaci MA21 a udržitelného rozvoje apod.
· Zvážit možnost výrazněji se zabývat prioritizací jednotlivých investic ve vazbě na aktuální naplňování příjmové stránky rozpočtu a současně vyvíjejících se dotačních možností.
· Přijmout rozsáhlejší preventivní opatření proti možnému vzniku korupce, zařadit je do databáze či katalogu rizik a rozšířit je na celou městskou část jako právnickou osobu
vč. zřizovaných organizací.
· Zvážit vytvoření veřejně přístupného (web) jednotného seznamu (soupisu) partnerských subjektů (partnerská města, partnerské organizace, místní a regionální partnerství)
v členění dle jednotlivých segmentů a popisu konkrétní spolupráce/partnerství.
· Systematicky zpracovávat soubor opatření na základě výstupů z šetření spokojenosti občanů, zaměstnanců, klientů, podnikatelů, NNO a dalších osob a subjektů jako podklady pro
aktualizaci strategických dokumentů, navazujících akčních plánů, rozpočtu apod.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:
Městská část Praha 14 má Audit UR velmi kvalitně zpracovaný. Během auditu nebyly identifikovány zásadní problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které
by bránily dosažení kategorie A.
V oblasti plánování je doložen systémový a strategický přístup k rozvoji i kvalitnímu řízení městské části včetně všech veřejných služeb, poskytovaných úřadem, zřízených či
založených organizací, ale i třetích subjektů. Tento přístup se projevuje i v oblasti realizační a přezkumné fáze, práci s veřejností a dalšími klienty. Městská část je díky tomu schopna i
rychle a účinně reagovat na nejrůznější změny, např. aktuální pandemie, změny v samosprávě, v legislativě apod. a mj. tím i zajistit kontinuitu všech procesů v rámci naplňování MA21.
Naplňování principů udržitelného rozvoje, ale i sociálně, ekonomicky a environmentálně odpovědného přístupu není pro městskou část cílem, ale základním nástrojem a vžitou
„vlastností“ pro veškerou činnost a trvalém rozvoji městské části, jejího území a aktivit v jeho hranicích (i mimo ně).
V porovnání s Auditem UR z roku 2018 došlo v MČ Praha 14 v oblasti 1A Správa věcí veřejných k trvalému pokroku a přirozenému zařazení městské části mezi lídry v této oblasti
v rámci České republiky.
Strategické plánování a řízení městské části Praha 14 je na excelentní úrovni a současně definuje i velký potenciál pro další (udržitelný) rozvoj.

Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT
1A Správa věcí veřejných

Hodnocení oblasti

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.1

Oblast 1.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Velmi dobrá

2

Trend:
1

MČ Praha 14 naplňuje tento model prostřednictvím naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 2025, dvouletých Akčních plánů, koncepcí. Základním koncepčním dokumenty jsou Programové prohlášení Rady městské
části Praha 14 pro období 2019–2022, Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 období 2015 – 2025 a Koncepce kvality. Je
zavedeno strategické řízení a plánování a projektové řízení. V návaznosti na koncepční dokumenty probíhá optimalizace
veřejných služeb. Investice jsou realizovány na základě strategických koncepčních dokumentů, rozpočtu a plánu investičních
akcí (investiční zásobník) a také zásobníku projektů.
Praha má v rámci ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem. Z toho vyplývá složitější proces územního plánování
v hlavním městě. Územně plánovací dokumentaci pořizuje Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy,
schvalovací proces je v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy. Městská část se k němu může vyjadřovat a podávat
připomínky jako dotčený orgán. Provázanost strategických rozvojových dokumentů MČ Praha 14 s ÚPD existuje. MČ
vychází při svém plánování z platného Územního plánu Prahy, Územně analytických podkladů, popř. Regulačních
plánů. Všechny koncepční dokumenty jsou zpracovávány tak, aby respektovaly nadřazené strategie. Z hlediska horizontální
provázanosti na úrovni městské části:Dílčí strategie, střednědobé a krátkodobé plány, akční plány a studie respektují
Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 nebo jsou podkladem (např. Demografická studie
pro MČ Praha 14, Analýza kvality života z roku 2019). Strategický plán rozvoje respektuje cíle globální a závazky přijaté
městskou částí, tedy i deklaraci, kterou se městská část v roce 20O9 připojila k systému a cílům MA21. Strategie je v souladu
také s cíly UR.

Silné zlepšení

2

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v
porovnání s hodnocením městské části.
Nadstandardní
rozsah
zásadních
strategických dokumentů, jejich provázání
vzájemné, provázání s nadřazenými
dokumenty i s dokumenty nižšího stupně je
základním předpokladem pro rozvoj městské
části a jejího území. Příkladná spolupráce
s dalšími subjekty v místě a důraz na
udržitelné aktivity i cíle a jejich faktické
naplňování a prokazatelné výsledky směřují
k
udržitelnému
rozvoji.
Nastavení
strategických dokumentů a uvádění
jednotlivých cílů a opatření v praxi je na
excelentní úrovni.

1.1.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných
věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci nadřízeného i
vlastního strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování těchto plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.1

Indikátory

MČ Praha 14 naplňuje model "Dělat správné věci správně" prostřednictvím realizace MA21, zejména procesu strategického
řízení a naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 a také skrze Systém managementu kvality dle ČSN

EN ISO 9001:2016.
Základním koncepčním dokumenty jsou Programové prohlášení Rady městské části Praha 14 pro období 2019–
2022, Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 období 2015 – 2025 a Koncepce kvality.
Prohlášení je rozděleno do 11 oblastí V těchto jednotlivých oblastech jsou stanoveny hlavní priority s cílem zajistit další
rozvoj města a zvyšovat kvalitu života jeho občanů.
1.Územní rozvoj a výstavba
2. Životní prostředí
3. Místní Agenda 21, komunikace
4. Bezpečnost, prevence kriminality a rizikového chování
5. Sociální oblast a zdravotnictví
6. Doprava a dopravní infrastruktura
7. Ochrana veřejného prostoru před vandalstvím a vizuálním smogem

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného
souboru indikátorů);
ANO
MČ
má zpracovány strategické
dokumenty, mezi základní se řadí
Programové prohlášení Rady MČ Prahy
14 a Strategický plán rozvoje MČ Praha
14 a příslušný akční plán a další
strategické dokumenty ve vybraných
oblastech. Dokumenty jsou provázené s
Koncepcí kvality MČ. Dokumenty
obsahují indikátory stanovené pro
průběžné
monitorování. Provázanost
strategických rozvojových dokumentů
MČ Praha 14 s ÚPD existuje. MČ
vychází při svém plánování z platného
Územního plánu Prahy, Územně

8. Kultura a volný čas
9. Školství
10. Ekonomika, rozpočet a úřad MČ
11. Smart cities, it a transparentnost

MA21 byla zaváděna od roku 2009. Zavedení principů MA21 vyústilo v roce 2012 v ustanovení Strategického týmu pro
řízení a rozvoj (STRR) a nastavení strategického řízení MČ Praha 14.
https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/usneseni/rada/2012/03/149_34MR.htm
STRR koordinuje přístup řídící a organizační struktury k udržitelnému rozvoji. Podílí se na vytvoření, implementaci a
monitoringu „Strategického plánu rozvoje MČ“ a inspiruje zainteresované skupiny na tom, aby se podílely na vytváření nové
společné budoucnosti. STRR plní funkci platformy pro přenos informací mezi jednotlivými zástupci MČ s cílem zajistit co
nejefektivnější systematické využití času, práce a financí pro účelný a udržitelný rozvoj MČ. STRR se schází 4x ročně či dle
potřeb. Zastupitelstvu MČ Prahy 14 je každoročně předkládána Zpráva o jeho činnosti. Strategický tým pro řízení a rozvoj je
složen, mimo zástupců politického vedení a zaměstnanců, i zástupci odborné veřejnosti – městský architekt, energetický
manažer, ředitel příspěvkové organizace Praha14kulturní (organizace zabezpečující realizaci volnočasových aktivit, sportu,
kultury a umění). V případě potřeby jsou přizváni na jednání i další odborníci.

Zprávy o činnosti STRR « Samospráva ÚMČ Praha 14
Strategický plán rozvoje MČ Praha 14
Strategický plán je základní koncepční dokument vytyčující základní směry budoucího vývoje této městské části v období
2015 - 2025. Jedná se o dokument, pomocí něhož je ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou MČ
koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel. 2019 – 2020 proběhla aktualizace
Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 - 2022, včetně souvisejících dokumentů z tak, aby reflektovaly veškeré
okolnosti, které je ovlivňují, zejména o potřeby obyvatel a návštěvníků MČ související s nárůstem jejich počtu spojený s
vytvořením de facto nových urbanistických celků na území MČ Praha 14. Reformulace, popis a následného plnění
stanovených cílů pro uvedené období tak, aby čas, veřejné finance a další zdroje byly efektivně využívány a tím byl zajištěn
další nárůst spokojenosti obyvatel se životem na MČ Praha 14. Základní členění v rámci strategického plánování a řízení na
MČ Praha 14 je s ohledem na praxi, lidské zdroje a další možnosti stanoveno: Strategický plán rozvoje https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2014/04/SPR-M%C4%8C-Praha-14-v-final-1.pdf Akční
plán rozvoje - https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/05a_Ak%C4%8Dn%C3%ADpl%C3%A1n-M%C4%8C-Praha-14_2021-2022.pdf Další příslušné strategické dokumenty ve vybraných oblastech jako
např. sociální oblast, zdravotní oblast, oblast globální odpovědnosti a další, které dále rozpracovávají specifické cíle a opatření
stanovené v Strategickém plánu rozvoje či Akčním plánu rozvoje.Tyto dokumenty vždy obsahují analytickou část + SWOT
analýzu, strategickou/návrhovou část a implementační/akční plán (zpravidla na dva roky; může se lišit dle typu).Veškeré
koncepční dokumenty, např. Zdravotní plán, Plán globální odpovědnosti, Klimatický plán, mají či budou mít své Akční
plány. Základem pro jejich obsah je ustanovení strategických dokumentů MČ (Strategický plán rozvoje, Akční plán rozvoje).
Z toho je samozřejmé, že tyto cíle a opatření jsou koordinovány. V případě MČ je tato činnost koordinována Oddělením
strategického plánování a komunikace Kanceláře starosty. Akční plán rozvoje, tedy jeho plnění je průběžně sledováno ve
spolupráci s odbornými garanty a gestory. Současně je v rámci Systému strategického plánování a řízení, sledován i
vývoj/stav tzv. Klíčových projektů MČ Praha 14. Jedná se o soubor nejdůležitějších projektů, jejichž základ je stanoven v
Akčním plánu. Povinnosti související s plánováním a řízením těchto projektů jsou stanoveny v interním předpisu QS 42-06
Směrnice Projektové řízení. Samozřejmostí je využít stav plnění Akčního plánu při realizaci/přípravě nových Akčních plánů,
tj. před přípravou nového AP jsou zainteresovaní členové pracovních skupin (zastupitelé, zaměstnanci, odborníci) seznámeni
se stavem plnění předchozího AP tak, aby nedocházelo k případnému zakomponování splněných specifických cílů či
opatření do AP nového.
Strategický plán je základní koncepční dokument vytyčující základní směry budoucího vývoje této městské části v období
2015 - 2025. Jedná se o dokument, pomocí něhož je ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována samosprávou MČ
koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel. 2019 – 2020 proběhla aktualizace
Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 - 2022, včetně souvisejících dokumentů z tak, aby reflektovaly veškeré
okolnosti, které je ovlivňují, zejména o potřeby obyvatel a návštěvníků MČ související s nárůstem jejich počtu spojený s
vytvořením de facto nových urbanistických celků na území MČ Praha 14. Reformulace, popis a následného plnění
stanovených cílů pro uvedené období tak, aby čas, veřejné finance a další zdroje byly efektivně využívány a tím byl zajištěn
další nárůst spokojenosti obyvatel se životem na MČ Praha 14.
Základní členění v rámci strategického plánování a řízení na MČ Praha 14 je s ohledem na praxi, lidské zdroje a další možnosti
stanoveno:
Strategický plán rozvoje - https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2014/04/SPR-M%C4%8CPraha-14-v-final-1.pdf
Akční
plán
rozvoje
- https://www.praha14.cz/samosprava/wpcontent/uploads/sites/3/2021/02/05a_Ak%C4%8Dn%C3%AD-pl%C3%A1n-M%C4%8C-Praha-14_20212022.pdf Akční plán rozvoje, tedy jeho plnění je průběžně sledováno ve spolupráci s odbornými garanty a gestory.
Současně je v rámci Systému strategického plánování a řízení, sledován i vývoj/stav tzv. Klíčových projektů MČ Praha
14. Jedná se o soubor nejdůležitějších projektů, jejichž základ je stanoven v Akčním plánu. Povinnosti související
s plánováním a řízením těchto projektů jsou stanoveny v interním předpisu QS 42-06 Směrnice Projektové
řízení. Samozřejmostí je využít stav plnění Akčního plánu při realizaci/přípravě nových Akčních plánů, tj. před přípravou
nového AP jsou zainteresovaní členové pracovních skupin (zastupitelé, zaměstnanci, odborníci) seznámeni se stavem
plnění předchozího AP tak, aby nedocházelo k případnému zakomponování splněných specifických cílů či opatření do
AP nového.
Další příslušné strategické dokumenty ve vybraných oblastech jako např. sociální oblast, zdravotní oblast, oblast globální
odpovědnosti a další, které dále rozpracovávají specifické cíle a opatření stanovené v Strategickém plánu rozvoje či

analytických
podkladů,
Regulačních plánů.

popř.

Akčním plánu rozvoje.Tyto dokumenty vždy obsahují analytickou část + SWOT analýzu, strategickou/návrhovou část a
implementační/akční plán (zpravidla na dva roky; může se lišit dle typu).Veškeré koncepční dokumenty, např. Zdravotní
plán, Plán globální odpovědnosti, Klimatický plán, mají či budou mít své Akční plány. Základem pro jejich obsah je
ustanovení strategických dokumentů MČ (Strategický plán rozvoje, Akční plán rozvoje). Z toho je samozřejmé, že tyto
cíle a opatření jsou koordinovány. V případě MČ je tato činnost koordinována Oddělením strategického plánování a
komunikace Kanceláře starosty. V přípravě je Koncepce podpory podnikání, Plán globální odpovědnosti, Klimatický plán
a Zdravotní plán. Předpokládáme schválení v 2.pol 2021. V současné době jsou zpracovány analytické a návrhové části,
probíhá připomínkování dokumentů.

Od roku 2014 sleduje město plnění strategických cílů prostřednictvím Místně specifické sady indikátorů udržitelného
rozvoje https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/.
Koncepce kvality
Hlavním cílem MČ P14 je, v souladu se zákonnými předpisy a schválenou Koncepcí kvality „…pečovat o všestranný rozvoj
svého území a potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem“. Tento cíl je zajišťován orientací na
občana, poskytováním produktů a služeb při správě městské části, trvalým zlepšováním systému řízení kvality a efektivní
aplikací tohoto systému ke zvyšování spokojenosti občana. V roce 2020 byla Koncepce kvality rozšířena o část zaměřenou
na implementaci odpovědného veřejné zadávání. K zajištění tohoto cíle přispělo rozhodnutí o zavedení systému řízení kvality
v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 na Úřadě městské části, které přijala Rada městské části usnesením č.
334 dne 21.6.2005. Cílem zavedeného systému je neustálé zlepšování výkonnosti úřadu, a to zejména s ohledem na
uspokojování potřeb občanů a plnění jejich požadavků. Systém řízení kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001
představuje koordinovanou činnost při usměrňování a řízení činností, zabezpečovaných Úřadem městské části Praha 14 v
oblasti státní správy a samosprávy. Tato činnost vychází ze stanovené koncepce a definovaných cílů, které kladou důraz na
systematičnost, pořádek, zavedení dokumentace všech činností, odstraňování nedostatků, vyřizování oprávněných stížností
občanů a dalších podnětů a připomínek. MČ má schválenou Koncepci kvality, která je pravidelně aktualizována.
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/o-uradu-mc-p14/system-rizeni-kvality/ V letech 2009, 2012, 2015 a 2018 proběhl
tzv. Recertifikační audit, který provedli pracovníci České společnosti pro jakost (ČSJ). Od roku 2018 je zavedeno řízení rizik
a provedena analýza rizik. Analýza rizik je významnou součástí procesu řízení rizik. Analýza rizik je prováděna jednou ročně
v rámci Roční zprávy o fungování QMS u odborů. Účelem analýzy rizik je včas rizika identifikovat, vyhodnotit a současně
přijmout opatření k vyloučení nebo minimalizaci jejich případných nežádoucích dopadů, tak, aby bylo zabezpečeno plnění
úkolů a cílů ÚMČ za současného hospodárného, efektivního a účelného využívání veřejných prostředků. Platí směrnice
Řízení rizik.
Řízení rizik v podmínkách ÚMČ Praha 14 je řešeno směrnicí QS 61-02 Řízení rizik, za což jsou v jejím rámci odpovědni
všichni vedoucí odborů ÚMČ.
Riziko je chápáno, jako účinek nejistoty, neurčitá událost nebo podmínka, která pokud nastane, má nežádoucí účinky a
negativní vliv na plnění stanovených úkolů. Řízení rizik je soustavná systematická a metodická činnost. Aby se předcházelo
k narušení úkolů v jednotlivých procesech státní správy a samosprávy u ÚMČ, pak jsou tyto rizika každoročně analyzována
a vyhodnocována vedoucími odborů.
Analýza rizik je u ÚMČ prováděna ve 3 fázích, a to:

a) individuálním hodnocení rizik, které provádějí VO v Ročních zprávách o fungování QMS
a kde jsou stanoveny název rizika, příčina rizika, stručný popis možného nežádoucího dopadu (při naplnění rizika),
pravděpodobnost výskytu rizika PVR, závažnost dopadu rizika ZDR a celková míra rizika R (součin PVRxZDR). U
každého rizika je stanoveno opatření k vyloučení nebo minimalizaci rizika. Rizika jsou zde vyhodnocena za minulý
rok a zároveň identifikována a naplánována na rok následující. Měřitelnými indikátory jsou PVR, ZDR a míra rizika
R.
b) týmovým hodnocení rizik, kdy se posuzuje míra jednotlivých identifikovaných rizik a zároveň se míra rizika upraví
dle posouzení tohoto týmu
c) zpracováním výstupů u jednotlivých vyhodnocených rizik jsou následující dokumenty:
Databáze rizik ÚMČ, kde jsou evidovány všechny rizika identifikované v daném roce a dále Katalog rizik ÚMČ, kde
je přehled řízených rizik nad míru rizika R ≥ 7, kdy rozdělení rizik (stupnice podle míry rizik) je následující:
i.
Nízká – míra rizika 1 – 6, riziko je řešeno zaměstnanci v rámci plnění povinností
ii. Střední - míra rizika 7 – 12, riziko je řešeno na úrovni vedoucích odborů
iii. Kritická - míra rizika 13 – 16, riziko je nutné eliminovat/minimalizovat, řeší VO a manažer kvality
Katalog rizik je každý rok součástí Zprávy o přezkoumání QMS vedením a dále jsou tyto výstupy použity v plánování
činností úseku interního auditu (povinnosti stanovené zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole).
Všechny výstupy z vyhodnocených rizik zároveň plní požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu –
Požadavky.
MA21
Realizací MA21 prokazuje MČ model „DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI SPRÁVNĚ „ Cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování
veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojováním veřejnosti do spolurozhodování a
konáním osvětových a vzdělávacích aktivit, spoluprací s místními subjekty a zejména realizováním projektů ve všech 10
oblastech UR vedoucím ke zkvalitnění života obyvatel v MČ.
ISO i MA21 se prolínají. V MA21 také nelze zcela oddělit dopad na občany od souvisejících procesů, které se týkají "Uřadu"
- tedy jeho zaměstnanců. V obou systém jde stejné cíle“ pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a
při plnění svých úkolů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem“. ISO je více zaměřené dovnitř na vlastní procesy
zajišťované Úřadem, Agenda naopak orientována ven, ve vztahu k občanům. Vzájemně se doplňují. V praxi nám existence
obou systémů nečiní potíže.
Projektové řízení
V rámci ÚMČ je zavedeno projektového řízení. Prostřednictvím Projektové kanceláře (PK), jako centrální funkční jednotky, je
dohlíženo nad projekty realizovanými městskou částí a a dalšími vybranými projekty.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.1

Návodná otázka 1.1.1

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Silné zlepšení

2

MČ Praha 14 naplňuje tento model prostřednictvím naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 2025, dvouletých Akčních plánů, koncepcí. Je zavedeno strategické řízení a plánování a projektové řízení. .

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v
porovnání s hodnocením městské části.
Nadstandardní obsah i rozsah zásadních
strategických dokumentů a indikátorů jejich
plnění, vykazující prvky excelence. Vzájemné
propojení
strategických
dokumentů,
přijímaných a realizovaných v souladu
s využívanými nástroji řízení kvality, řízení
rizik a principy udržitelného rozvoje, jejich
průběžná aktualizace a průmět do akčních
plánů a jednotlivých cílů a opatření. MČ má
zaveden důsledný institucionální systém
přípravy a implementace dokumentů a jejich
cílů prostřednictvím organizačního a
personálního zabezpečení.
Pozitivně lze vnímat, že se městská část při
tvorbě strategických dokumentů nespoléhá
výhradně na dotační podporu pro tvorbu
dokumentů z třetích zdrojů.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) městská část nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření,

legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření
ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.2

Indikátory

MČ vybírá a prosazuje, schvaluje nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd.,
a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje. Investice jsou realizovány na základě strategických
koncepčních dokumentů, rozpočtu a plánu investičních akcí a zásobníku projektů. Při výběru priorit se postupuje dle
koncepčních materiálů (Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 - 2025, Akční plán ke SPR, Generel dopravy
MČ Praha 14, Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 -2024, Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb, Komunitní plán - Příležitosti Prahy 14 atd.). Zásobník projektů je průběžně aktualizován na základě potřeb
věcně příslušných odborů a je pravidelně předkládán k projednání členům Strategického týmu pro řízení a rozvoj. Zásobník je
živý dokument, který slouží především k orientaci v záměrech, které bychom chtěli v budoucnosti zrealizovat. Při
sestavování rozpočtu kapitálových výdajů (plánovaných investic) jsou do rozpočtu zařazovány investiční akce z tzv.
„zásobníku investic“, tj. střednědobého plánu investičních akcí sestaveného dle požadavků jednotlivých odborů ve spolupráci
s volenými zástupci městské části. Elektronické verze zásobníků projektů a dokumentace k jednotlivých projektům jsou
uloženy na centrálním disku Projekty (N:).
Při zařazování investičních akcí do rozpočtu kapitálových výdajů je kromě finanční náročnosti investiční akce posuzován i
celkový předpokládaný přínos občanům a možnost spolufinancování investice z externích zdrojů. Při zařazování investičních
akcí do rozpočtu kapitálových výdajů je kromě finanční náročnosti investiční akce posuzován i celkový předpokládaný
přínos občanům a možnost spolufinancování investice z externích zdrojů s přihlédnutím na zásady UR.

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného
souboru indikátorů);
ANO
MČ
má zpracovány strategické
dokumenty, mezi základní se řadí
Programové prohlášení Rady MČ Prahy
14 a Strategický plán rozvoje MČ Praha
14 a příslušný akční plán a další
strategické dokumenty ve vybraných
oblastech. Dokumenty jsou provázené s
Koncepcí kvality MČ. Dokumenty
obsahují indikátory stanovené pro
průběžné
monitorování. Provázanost
strategických rozvojových dokumentů
MČ Praha 14 s ÚPD existuje. MČ
vychází při svém plánování z platného
Územního plánu Prahy, Územně
analytických
podkladů,
popř.
Regulačních plánů.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.2

Návodná otázka 1.1.2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
MČ vybírá a prosazuje, schvaluje nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd.,
a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje. Investice jsou realizovány na základě strategických
koncepčních dokumentů, rozpočtu a plánu investičních akcí a zásobníku projektů. Při výběru priorit se postupuje dle
koncepčních materiálů.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Silné zlepšení

2

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v
porovnání s hodnocením městské části.
Veškeré aktivity městské části vycházejí ze
strategických dokumentů a jejich akčních
plánů, a jsou zařazeny v zásobníku projektů
a dokumentace, který je průběžně
aktualizován. Jednotlivé projekty jsou
provázané jak s dokumenty, tak navazují na
Koncepci kvality MČ a indikátory průběžného
monitoringu. Jejich případné ohrožení je
analyzováno v databázi rizik a případně
zařazena do katalogu rizik MČ.

1.1.3 Existuje provázanost nadřízených a vlastních strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.3

Indikátory

Praha má v rámci ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem. Z toho vyplývá složitější proces územního plánování
v hlavním městě. Územně plánovací dokumentaci pořizuje Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy,
schvalovací proces je v kompetenci Zastupitelstva hlavního města Prahy. Městská část se k němu může vyjadřovat a podávat
připomínky jako dotčený orgán. Provázanost strategických rozvojových dokumentů MČ Praha 104 s ÚPD existuje. MČ
vychází při svém plánování z platného Územního plánu Prahy, Územně analytických podkladů, popř. Regulačních plánů.
V současné době jsou platné dva základní typy dokumentů:
1) Územně plánovací dokumentace - jsou závazné a pořizuje je Odbor stavební a územního plánu MHMP. Všechny kroky
jejich pořizování schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Konkrétně jde o:
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Územní plán Prahy

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného
souboru indikátorů);
ANO
MČ
má zpracovány strategické
dokumenty, mezi základní se řadí
Programové prohlášení Rady MČ Prahy
14 a Strategický plán rozvoje MČ Praha
14 a příslušný akční plán a další

Územní plán části Prahy
Regulační plány
2) Územně plánovací podklady - nejsou závazné, pořizuje je Odbor stavební a územního plánu MHMP. Pro Prahu se
zpracovávají:
Územně analytické podklady
Územní studie
Při zpracování nových či aktualizaci stávajících koncepčních dokumentů je kladen důraz na jejich provázanost a soulad se
strategickými dokumenty městské části a ÚPD. Strategické dokumenty městské části reflektují strategický plán MČ a
nadřazené strategie. Strategie městské části jsou zpracovávány s ohledem na ÚPD. Také z těchto důvodů lze konstatovat, že
existuje i provázanost ÚPD a strategických rozvojových dokumentů samotné městské části. Každá nová koncepce či strategie
musí být schválena Strategickým týmem pro UR, kde jsou zastoupeni vedoucí odborů a vybraných oddělení úřadu MČ,
starosta, místostarostové, uvolnění radní, ředitel příspěvkové organizace paha14kultruní, ředitel akciové společnosti Správa
majetku Prahy 14. Hodnotí se i provázanost navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich soulad. Každá nově
tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené
dokumenty. Strategický plán, akční plán a projektový zásobník je administrován oddělením Strategického plánování a
komunikace Kanceláře starosty. Všechny dokumenty jsou také v souladu s Koncepcí kvality MČ Praha 14.

strategické dokumenty ve vybraných
oblastech. Dokumenty jsou provázené s
Koncepcí kvality MČ. Dokumenty
obsahují indikátory stanovené pro
průběžné
monitorování. Provázanost
strategických rozvojových dokumentů
MČ Praha 14 s ÚPD existuje. MČ
vychází při svém plánování z platného
Územního plánu Prahy, Územně
analytických
podkladů,
popř.
Regulačních plánů.

Na webu města jsou zveřejněni základní strategický dokument.
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/strategicky-plan-rozvoje-pro-obdobi-2015-az-2025/
Již od projednávání Metropolitního plánu v roce 2016 – 2017, ke kterému MČ P 14 uplatnila deset zásadních připomínek, se
zástupci obou stran několikrát sešli, aby prodiskutovali problémy týkající se území MČ, jejichž odstranění je pro další rozvoj
městské části nezbytné, má-li vzniknout plnohodnotná reprezentativní městská část.
MČ Praha 14 v roce 2017 požádala odbor územního rozvoje MHMP o pořízení „Územní studie na centrum v oblasti Na
Hutích“, plochy podél ul. Budovatelská- pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy , která by umožnila dílčí řešení problémy této
lokality.
Cílem Územní studie bylo navrhnout v řešeném vymezeném území koncepci veřejných prostranství včetně parků/ struktura a
charakter, koncepci zástavby stavebních bloků a pozemků/ charakter zástavby, výšky zástavby, výškové hladiny, způsob
využití, kapacity zástavby jednotlivých bloků i detailní řešení infrastruktury.
Koncept byl zpracován vybranou architektonickou kanceláří a veřejně představen v lednu 2019. Následně byl návrh Územní
studie dopracován, byl vložen do evidence územně plánovací činnosti a stal se podkladem pro změnu územního plánu.
Součástí řešení sice bylo náměstí, prostory společenské a kulturní akce, nabídka služeb a menších obchodů, umístění MŠ a
výhled pro ZŠ, ale s ohledem na rozsah území, nevyřešila všechny problémy týkající se této oblasti.
MČ P 14 v průběhu let 2017 – 2020 stále jednala s MHMP- OUR i s IPR Praha, aby se podařilo vyřešit veškeré problémy
této oblasti a došlo k vytvoření plnohodnotného kvalitního městského prostředí. Nakonec se podařilo v loňském roce
domluvit s IPR Praha, že nechá vypracovat „Urbanistickou studii Kyje – Hloubětín“(dále US), která bude sloužit jako
podklad pro Metropolitní plán, pro přípravu a realizaci investic do občanské a technické infrastruktury a posoudí soulad
zájmů investorů, stavebníků i vlastníků pozemků. Na jejím zadání obě strany vzájemně úzce spolupracovaly.
Cílem studie je vytvořit celkovou urbanistickou koncepci, která odstraní fragmentové majetkové uspořádání, nevhodné
vymezení funkčních ploch, doplní veškerou chybějící občanskou vybavenost – školská zařízení, zdravotní a sociální služby,
ubytování, stravování, kultura a nabídka pracovních příležitostí, veřejná prostranství i chybějící dopravní infrastrukturu,
plochy zeleně parků a krajinných prvků i pěších propojení včetně docházkových vzdáleností.
V průběhu roku 2021 se z hrubopisem US seznamuje v rámci participace veřejnost, po vznesených připomínkách od všech
zapojených a zúčastněných se dopracuje US do finální podoby, která by měla obsahovat již veškeré požadované atributy
samostatného území.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.3

Návodná otázka 1.1.3

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Zlepšující se

1

Při zpracování nových či aktualizaci stávajících koncepčních dokumentů je kladen důraz na jejich provázanost a soulad se
strategickými dokumenty městské části a ÚPD. Strategické dokumenty městské části reflektují strategický plán MČ a
nadřazené strategie. Strategie městské části jsou zpracovávány s ohledem na ÚPD. Také z těchto důvodů lze konstatovat, že
existuje i provázanost ÚPD a strategických rozvojových dokumentů samotné městské části. MČ aktivně ovlivňuje ÚPD
formou zpracování zásadních připomínek k připravovanému Metropolitnímu plánu a aktivním přístupem při požadování
zpracování územních a urbanistických studií jako podkladu ÚPD.

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s
hodnocením městské části.
Městská část aktivně jedná s pořizovatelem
územně plánovací dokumentace pro Prahu
(IPR a OUR MHMP), předkládá své návrhy a
požadavky, kterým pořizovatel vychází
poměrně vstříc. Jedná se o příkladnou
spolupráci v rámci městských částí Prahy.
Provázanost základních strategických
dokumentů s ÚPD je přiměřená možnostem a
vazbě na řešení širšího území hlavního
města Prahy.

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně

doložení připravenosti městské části efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní
a vnější migrace a podobně)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.4

Indikátory

Na území městské části platí koncepční dokumenty od úrovně Evropské unie až po úroveň městské části. Všechny koncepční
dokumenty jsou zpracovávány tak, aby respektovaly nadřazené strategie. Z hlediska horizontální provázanosti na úrovni
městské části: Dílčí strategie, střednědobé a krátkodobé plány, akční plány a studie respektují Strategický plán rozvoje
městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 nebo jsou podkladem (např. Demografická studie pro MČ Praha 14 :
https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/05f_VS-Demografick%C3%A1-studie-P14-2019final.pdf,
Analýza
kvality
života
z
roku
2019 :
https://www.praha14.cz/samosprava/wpcontent/uploads/sites/3/2021/03/05g1_VS-Anal%C3%BDza-kvality-%C5%BEivota-P14-2019-final.pdf). Strategický plán
rozvoje respektuje cíle globální a závazky přijaté městskou částí, tedy i deklaraci, kterou se městská část v roce 20O9
připojila k systému a cílům MA21. Strategie je v souladu také s cíly UR.
Veškeré koncepční dokumenty, např. Zdravotní plán, Plán globální odpovědnosti, Klimatický plán, mají či budou mít své
Akční plány. Základem pro jejich obsah je ustanovení strategických dokumentů MČ (Strategický plán rozvoje, Akční plán
rozvoje). Z toho je samozřejmé, že tyto cíle a opatření jsou koordinovány. V případě MČ je tato činnost koordinována
Oddělením strategického plánování a komunikace Kanceláře starosty.
Jednotlivé koncepce, akční plány a další obdobné dokumenty jsou vyhodnocovány min. 1x ročně. Vyhodnocení provádí jejich
„držitelé“ (např. u Zdravotního plánu Odbor sociálních a zdravotních věcí, u Akčního plánu rozvoje pak Oddělení
strategického plánování a komunikace). U klíčových projektů dochází k hodnocení jejich plnění min. 3x ročně. O stavu je
plnění strategických dokumentů jsou informováni členové STRR, vedení MČ a ZMČ.
Provázání koncepčních dokumentů lze také dokázat prostřednictvím procesů. Rozvíjení procesů a organizační struktury je
v souladu se strategií, plánováním a potřebami a očekáváními zainteresovaných stran, jsou využívány dostupné techniky
(DTP, webové stránky). Klíčové procesy na jednotlivých odborech jsou identifikovány, byly vytvořeny mapy procesů.
Každoročně dochází k opakovanému měření jednotlivých procesů a mapy procesů jsou revidovány a upravovány. Dochází i
k úpravám Organizačního řádu úřadu v reakci na potřeby a očekáváními zainteresovaných stran.
Připravenost městské části na vnější krizové situace - aktuální pandemie, klimatické změny (sucho) apod.
V rámci úřadu městské části je zajištěna činnost krizového řízení (dvě referentské pozice), k zajištění připravenosti na
mimořádné situace. Funkčnost nastavení zvládání mimořádných situací potvrzuje zvládání činnosti během nouzového stavu v
souvislosti s koronavirem a to jak z hlediska zajištění běžných agend úřadu, tak i plnění mimořádných úkolů. Je
zpracován Povodňový plán MČ a Krizový a havarijní plán MČ.
Povodňový plán městské části Praha 14 byl projednán a schválen Radou MČ Praha 14 byl dne 12. 6. 1999. Plán se
průběžně aktualizuje. V současné době probíhá proces ohledně schválení Digitálního povodňového plánu MČ Praha 14.
MHMP zpracoval studii zrealizoval ve spolupráci s MČ Praha14 protipovodňových opatření u koryta řeky Rokytky. Po
záplavách v roce 2013 začal Odbor ochrany prostředí MHMP intenzivně řešit toto kritické místo, kdy místní obyvatelé
opakovaně vznášeli požadavky na zkapacitnění koryta. Výpočty ukázaly, že zkapacitnění na stoletou povodeň lze provést
pouze výrazným rozšířením Rokytky a vytvořením ekologické bermy, tedy suché části koryta nad hladinou vody. Soukromé
pozemky potřebné pro rozšíření se v průběhu let podařilo hlavnímu městu Praze vykoupit a úprava Rokytky byla v roce
2020 připravena k realizaci, ale nikoli jen jako ryze technicistní protipovodňové dílo, ale bylo pojato komplexně jako přírodní
revitalizace.
V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro globální odpovědnost, která se pravidelně schází společně se
specialisty klimatického plánu (zástupce společnosti CI2). Skupina se během roku 2020 zabývala mapováním možností
rozvoje globální odpovědnosti, trendů, dobré praxe v přístupech a přípravou Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ
Praha 14. Pracovní skupina pro globální odpovědnost se také společně se specialisty pro klimatickou změnu zabývala
tvorbou Klimatického plánu Prahy 14 obsahující opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku.
Plán rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14 a Klimatický plán mají zapracované analytické části a v je připravená
část a akční plán obou dokumentů. Do podzimu 2021 bude probíhat připomínkovací řízení, schválení dokumentů
předpokládáme na podzim 2021.
Globální odpovědnost « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Klimatický plán Prahy 14 se skládá z analytické, návrhové a implementační části. V roce 2020 byla zpracována analýza
odtokových poměrů pro řešení přívalových dešťů v prostředí MČ.
Dokument obsahující prvky adaptační a mitigační. Výchozí nadřazené dokumenty jsou:
Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu (schválena 18. 7. 2017)
Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019 (schválen 26. 6. 2018)
Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (ve fázi přípravy)
Klimatický plán Prahy 14 se bude sestávat z 3 částí, které v sobě obsahují níže uvedení aktivity
1.
Analytická - shrnutí klimatických podmínek pro prostředí ČR a Prahy, pojmenování hlavních dopadů klimatické
změny a největších emisních zdrojů v MČ, zhodnocení zranitelnosti MČ a provedení emisní bilance, zmapování
odtokových poměrů pro řešení přívalových dešťů v prostředí MČ
2.

Návrhová - převzetí hlavních cílů z vyšší pražské úrovně v oblastí adaptací a mitigací pro podmínky MČ,

1.1.A Existence a provázanost
schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného
souboru indikátorů);
ANO
MČ
má zpracovány strategické
dokumenty, mezi základní se řadí
Programové prohlášení Rady MČ Prahy
14 a Strategický plán rozvoje MČ Praha
14 a příslušný akční plán a další
strategické dokumenty ve vybraných
oblastech. Dokumenty jsou provázené s
Koncepcí kvality MČ. Dokumenty
obsahují indikátory stanovené pro
průběžné
monitorování. Provázanost
strategických rozvojových dokumentů
MČ Praha 14 s ÚPD existuje. MČ
vychází při svém plánování z platného
Územního plánu Prahy, Územně
analytických
podkladů,
popř.
Regulačních plánů.

nadefinování základních typů adaptačních a mitigačních opatření pro MČ Praha 14, identifikace konkrétních adaptačních a
mitigačních opatření (cca 10) v prostředí MČ Praha 14
3.
Implementační - nastavení hodnotících indikátorů, zapojení veřejnosti (hodnocení zranitelnosti, pocitová mapa,
určení priorit při realizaci adaptačních opatření), zhodnocení politiky ÚMČ z hlediska adaptací a mitigací

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.4

Návodná otázka 1.1.4

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Silné zlepšení

2

Všechny koncepční dokumenty jsou zpracovávány tak, aby respektovaly nadřazené strategie. Z hlediska horizontální
provázanosti na úrovni městské části: Dílčí strategie, střednědobé a krátkodobé plány, akční plány a studie respektují
Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025.V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro
globální odpovědnost, která se pravidelně schází společně se specialisty klimatického plánu (zástupce společnosti CI2).
Skupina se během roku 2020 zabývala mapováním možností rozvoje globální odpovědnosti, trendů, dobré praxe v přístupech
a přípravou Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14. Pracovní skupina pro globální odpovědnost se také společně
se specialisty pro klimatickou změnu zabývala tvorbou Klimatického plánu Prahy 14.

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v
porovnání s hodnocením městské části.
Organizace
uvádí
velké
množství
koncepčních dokumentů, byla ověřena jejich
provázanost se strategickými dokumenty a
částečně vzájemná provázanost mezi
sebou, je-li relevantní. MČ má schváleny a
implementuje
koncepční
dokumenty
v prostředí měst a obcí ČR stále ještě
nadstandardní,
např.
Koncepci
energetických úspor, navíc aktuálně
připravuje například Klimatický plán, Pakt
starostů a primátorů pro udržitelnou energii a
klima, Plán globální odpovědnosti apod. Při
jejich tvorbě vychází z podrobných
analytických podkladů (Demografická studie,
Analýza kvality života aj.). Práce
s koncepčními dokumenty, jejich naplňování,
průběžný monitoring a reflexe na aktuální
potřeby je na excelentní úrovni a může být
příkladem pro další municipality.

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl
systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny, a byla tato optimalizace
vyhodnocena?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.5

Indikátory

Optimalizaci veřejných služeb a úřadu probíhá průběžně a lze ji rozdělit na následující oblasti: optimalizaci procesů na Úřadě
městské části Prahy 14, optimalizaci zpracovávaných agend, optimalizaci školských zařízení, optimalizaci sociálních služeb,
optimalizace správy majetku, elektronizaci agend veřejné správy.
Optimalizace veřejných služeb a úřadu by bylo možné rozdělit na následující oblasti:
optimalizaci procesů na Úřadě městské části Prahy 14
optimalizaci zpracovávaných agend,
optimalizaci školských zařízení,
optimalizaci sociálních služeb,
optimalizace bytové politiky,
optimalizaci technických služeb,
optimalizace správy majetku
Optimalizace procesů na Úřadě městské části Prahy 14
Realizace projektů
1) Optimalizace procesů na Úřadě městské části Prahy 14 II
Realizace od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 Cílem projektu je optimalizovat vybrané procesy a postupy ÚMČ Praha 14 tak, aby
v co největší míře odpovídaly aktuálním potřebám obyvatel MČ a přispěly tak k bezproblémovému rozvoji městské části,
který je v následujících letech očekáván. Konkrétně se jedná o procesy - rozvoj lidských zdrojů, strategické řízení a plánování,
participace veřejnosti na správě MČ. Prvním dílčím cílem projektu je zvýšení profesních znalostí a dovedností vybraných
zaměstnanců a volených zástupců, stabilizace personálních obsazení v oblastech, které jsou důležité pro strategické směrování
MČ, její hospodárné, účelné a efektivní řízení. Druhým dílčím cílem je vytvoření a aktualizace vybraných strategických
dokumentů MČ, které jsou nezbytné pro další rozvoj MČ v návaznosti na její dynamický růst. Třetím dílčím cílem je
upřesnění a výběr vhodných metod v rámci komunikace a zapojování veřejnosti do vybraných rozhodovacích procesů a jejich
následné ukotvení do procesů MČ.

1.1.B Monitorování a provádění
optimalizace veřejných služeb a
úřadu ;
ANO
Ve sledováním období optimalizace byla
zaměřena na agendy úřadu a jejich
elektronizaci, energetické renovace budov
ve správě MČ, rozšíření plánování
sociálních služeb o osoby se sociálním
vyloučením a zajištění 100% podílu
v Sociálním podniku Černý most a zásad
pronájmu bytového fondu.

2) Optimalizace procesů na Úřadě městské části Prahy 14 III.
Realizace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
Cílem projektu je zlepšení stávajícího stavu plánování a řízení rozvoje území městské části, a to prostřednictvím naplňování
agendy MA21, kontinuálním rozvojem nástrojů managementu kvality, optimalizací procesů a postupů využívaných místní
samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování
tohoto procesu.
3) Optimalizace procesů na Úřadě městské části Prahy 14 IV.
Realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality, efektivitu a transparentnosti veřejné správy, a to cílenou intervencí zaměřenou na
vybraná slabá místa výkonu veřejné správy ÚMČ Praha 14 především s ohledem na moderní systém eGovernmentu a
posílení komunikace mezi aktéry veřejného života.
Optimalizaci zpracovávaných agend
K zabezpečení agend ÚMČ Praha 14 jak u samosprávných činností, tak i u výkonu státní správy v přenesené působnosti je
využíván popis procesů konkrétních činností. Přehled procesů pro zabezpečení agendy státní správy obsahuje přehled
právních předpisů, které je třeba akceptovat při výkonu dané agendy, přehled vnitroorganizačních předpisů, které upravují a
rozvádějí právní předpisy na podmínky ÚMČ včetně připravených formulářů a výstupy jednotlivých agend (zápis,
provedení evidence, rozhodnutí…). Pro výkon agend v samostatné působnosti (mapy procesů) jsou vždy uvedeny potřebné
zdroje pro zabezpečení daného procesu (lidské, matriční, informační), cíl procesu a potřebné vstupní (plán kontrol, prověření
starostou či tajemníkem,…) a výstupní dokumenty (zápis, protokol z kontroly….) a popis vlastní činnosti a odpovědnosti za
realizaci daného procesu. Vedoucí odborů, do jejichž náplně činnosti zabezpečení daných agend spadá, jsou odpovědni za
aktualizaci takto zpracovaných postupů. Snahou ÚMČ je, aby v případě organizačních změn (převedení některých činností
na jiný útvar) byly vytvořeny předpoklady pro kvalitní zabezpečení výkonu jednotlivých agend. V období 2018 – 2020 došlo
k ustavení samostatného odboru dopravy, odboru evropských fondů. Tyto nově zřízené odbory „převzaly“ popis procesů
svěřených agend, které obsahovaly potřebné informace pro jejich zabezpečení a byl tím zajištěn hladký a bezproblémový
přenos agend mezi útvary úřadu. Procesní popis vykonávaných agend je jedním ze základních prvků zavedeného systému
řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2016. Dochází k elektronizaci agend veřejné správy.
Optimalizace školských zařízení
Počet ZŠ je průběžně optimalizován a v současné době je dostačující, nadbytečné prostory a kapacita základních škol byla
využita k pronájmu soukromým středním školám ( gymnázium ARCUS, Gymnázium Chodovická, Soukromá střední škola
cestovního ruchu). Na ZŠ je otvíráno potřebné množství tříd podle přihlášených dětí do prvních tříd.
Na základě aktualizací demografické studii 2019 je řešena potřebnost navýšení kapacit v ZŠ. V školním roce 2021/2022 bude
v ZŠ Vybíralova provedena dostavba 4 nových kmenových tříd (v prostoru nynější naddimenzované školní výdejny). Dále
se zvažují možnosti vypovědět Soukromá střední škola cestovního ruchu ze ZŠ Chvaletická, čímž by se uvolnily prostory
minimálně pro 4 - 5 tříd či SOŠ Start ze ZŠ G. Janouška se ziskem obdobného počtu tříd.
ZŠ si žádají o dotace a granty samostatně s podporou MČ nebo žádá MČ. MČ zajišťuje, aby byly všechny budovy funkční a
v dobrém technickém stavu. V posledních letech došlo k zateplení všech 5 ze 7 ZŠ (2 nelze zateplit z důvodu památkové
ochrany). Byly schváleny žádosti o dotaci a poskytnuty prostředky na projekty „Zelená střecha ZŠ Bří Venclíků“ a „Zelená
střecha ZŠ Gen. Janouška“, v rámci nichž bude provedena přestavba střech na vegetační zelené střechy vč. akumulace a
likvidace dešťových vod vsakováním. Realizace bude zahájena v létě 2021.
V posledních letech je dostatek dětí, nedochází k zavírání tříd - počet MŠ optimalizován a dostačující. Došlo k zateplení 11 ze
13 MŠ ( 2 jsou novostavby). MŠ žádají o dotace prostřednictvím MČ. Postupně se rekonstruují hřiště u všech mateřských
škol, vnitřní prostory i okolí škol.
MČ provozuje 2 dětské skupiny na MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova, což reagovalo na zvyšující se poptávku cílové skupiny
(rodičů) po zařízeních poskytující péči o děti do 3 let věku.
Byly dokončeny rekuperace MŠ Šebelova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZS Chvaletická + Rochovská a ZŠ Gen. Janouška
Jsou zrekonstruována všechna hřiště u všech základních škol, vnitřní prostory se rekonstruují postupně okolí škol. V roce
2020 byly dokončeny rekuperace na MŠ Šebelova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZS Chvaletická + Rochovská a ZŠ Gen.
Janouška.
Na základě monitoringu integrovaného systému utulit se monitorují spotřeby médii byly podány žádosti o dotace:
Energetické renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Sluníčko, Gen. Janouška, OPŽP Instalace decentralizovaného systému
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Vybíralova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Chvaletická, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, OPŽP Instalace decentralizovaného systému
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

Energetické renovace objektu MŠ Paculova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Zelenečská, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Připravenost řešit případné demografické požadavky na navýšení kapacit základních škol:
ve školním roce 2021/2022 dojde na ZŠ Vybíralova k dostavbě 4 nových kmenových tříd (v prostoru nynější
naddimenzované školní výdejny).
výpověď středních škol z prostor ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen.Janouška
přípravné třídy z jednotlivých základních škol přesunou do objektu mateřské školy
po rekonstrukci základní školy v MČ Dolní Počernice dojde k rozšíření spádového území příslušné školy o
lokalitu Hostavice, Jahodnice, které spadají do Prahy 14
Optimalizace sociálních služeb
Na základě Analýzy lokálně významných sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2018 a analýza potřebnosti v
oblasti sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2020 dochází k optimalizace sociálních služeb je prováděna
prostřednictvím Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Pro občany městské části Praha 14 je vytvořena komplexní
síť sociálních služeb, včetně služeb zaměřených na specifické cílové skupiny osob se zdravotním znevýhodněním. Občané
totiž mohou bez významných omezení využívat služby poskytovatelů se sídlem v ostatních městských částech hl. m. Prahy.
Počet poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. se sídlem na městské části Praha 14 je stabilní a plně
vyhovující. Poskytovatelé sociálních a návazných služeb jsou podporováni formou dotací v každoročně vyhlašovaných
sociálních programech. V roce 2020 byly 4 cílové slupiny pro plánování sociálních služeb (1) Senioři, 2) Osoby se
zdravotním postižením, 3) Rodina, děti a mládež 4) Cizinci a menšiny rozšířeny o další skupinu 5) Osoby ohrožené sociálním
vyloučením.
Poskytovatelé sociálních služeb jsou ze strany MČ podporováni formou dotací:
2012 – 5.176.000 Kč – 27 organizací
2013 – 5.294.000 Kč – 25 organizací
2014 – 5.533.840 Kč – 27 organizací
2015 – 5.498.114 - 24 organizací
2016 – 5.432.890 – 25 organizací
2017 – 5.660.325 – 48 organizací
2018 – 5.128.010 – 26 organizací
2019 – 5.852.415 – 27 organizací
2020 – 5.850.000 – 25 organizací
MČ má zpracovány projekt rekonstrukce domova pro seniory. Rekonstrukce přinese navýšení kapacity.Je vybrán
administrátor pro zadání zakázky, pracuje se na přípravě zadávací dokumentace, zakázka by měla být vypsána v rozmezí
ledna až února 2021.
Optimalizace bytové politiky
Na základě provedené Analýzy potřebnosti sociálního bydlení na území městské části Praha 14 došlo k optimalizaci v oblasti
pronájmu bytů.
MČ Praha 14 disponuje bytovým fondem (více než 948 bytů). Byty se pronajímají dle "ZÁSADY K PRONÁJMU BYTŮ
VE SVĚŘENÉ SPRÁVĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14" účinných od 1.4.2020. Městská část Praha 14 rozlišuje pro účel
pronájmu svých bytů několik kategorií poskytovaných nájmů, resp. způsobů pronájmu bytů městské části Praha 14. Na
základě těchto zásad vykonává městská část Praha 14 svou bytovou politiku založenou na principech otevř enosti, rovného
př ístupu, nediskriminace a podpoře ř ešení některých identifikovaných a uznalých nežádoucích jevů v sociologickém složení
obyvatelstva. V Zásadách jsou zejména promítnuty podmínky podpory vyváženého rozvoje městské části, udržení
pozitivního charakteru demografického složení, Lokální koncepce sociálního bydlení a zjištění z provedených analýz
vzniklých v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha
14“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007315, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Způsoby pronájmu
bytů městské části Praha 14:
1.Pronájem/podnájem bytů v programu sociálního bydlení
2.Pronájem bytů ve veř ejném zájmu
3.Pronájem bytů za nejvyšší nabídku nájemného a pronájem bytů za podmínky odkoupení pohledávky za nejvyšší cenu
Optimalizace technických služeb
Technické služby jsou zajištovány převážně organizacemi zřízenými hl. m. Prahou Pražské služby a.s a Technickou správou
komunikací hl. m. Prahy. Na MČ byl zřízen Sociální podnik Černý Most, s.r.o. s 15 % podílem MČ. Na konci roku 2020 byl
schválen odkup 100 % podílu z důvodu plného plnění technických služeb městské části. Získání 100 % podílu ve

společnosti bylo klíčové proto, aby bylo možno v první fázi provést změnu ve struktuře a fungování společnosti a, aby
mohla být mimo jiné naplněna možnost tzv. vertikální spolupráce při zadávání veřejných zakázek (přímé zadávání veřejných
zakázek).
Sociální podnik zaměstnává sociálně slabé, osoby s kumulovaným znevýhodněním, zejména ve vztahu k trhu práce, jejichž
společným znakem je ohrožení sociálním vyloučením. SP Černý Most, s.r.o. zajištuje malé technické služby - od poskytování
prací, které nevyžadují větší odbornost až po odbornější práce.
Sociální podnik Černý Most
Optimalizace správy majetku
Je připravena doprivatizaci bytů v domech, kde probíhaly předešlé privatizační fáze, jednak privatizaci celých domů,
respektive samostatných funkčních celků, které přejdou do družstevního vlastnictví. V případě objektů, které chceme
převést do „družstevního režimu“, tedy prodat družstvům, jež by v těchto domech měla vzniknout, jde o zhruba 100 bytů,
respektive přibližně deset procent bytového fondu, který máme momentálně ve správě. Důvodem je dlouhodobá snaha
městské části nemít ve správě majetek, u něhož se jen velmi obtížně zajišťuje kvalitní údržba, protože je součástí většího,
vlastnicky roztříštěného celku. To se týká zejména těch bytů spravovaných Prahou 14, které jsou v již privatizovaných
domech. Byty v nichž žijou nájemníci se smlouvou na dobu neurčitou, což je v současnosti případ většiny našich obydlených
bytů, je to majetek, se kterým nelze nakládat, nijak ho zhodnocovat. Výnosy z pronájmu bytů jsou pro městskou část
minimální. Praha 14 vybírá jedno z nejnižších nájemných v Praze, tedy pod 100 korun za metr čtvereční. Vyšší platí i lidé
žijící v bytech Magistrátu hl. m. Prahy. Realita je taková, že vybrané nájemné bohužel nestačí ani na údržbu samotných
domů, natož na jejich větší opravy či rekonstrukci.
V rámci správy majetku došlo k významným změnám u správy budovy polikliniky Parník. Se všemi nájemci byly uzavřeny
nové transparentní smlouvy a zavedená jednotná transparentní cenová politika. Došlo k významným rekonstrukcím vnitřních
prostor, zavedení recepce a do konce roku 2021 bude funkční nový elektronický navigační systém.
Kompletní systém průběžného monitorování stavu veřejných služeb není nastaven. Pro příklad uvádíme jak jsou
monitorovány některé veřejné služby.
Procesy st. správy i samosprávy jsou monitorovány a vyhodnocovány vedoucími odborů, a to každoročně v Ročních
zprávách o fungování QMS u odborů ÚMČ a následně manažerem kvality v dokumentu Porovnání výkonnosti
procesů za minulé dva roky, kde jsou větší rozdíly okomentovány v komentářích. Konečné (shrnuté) vyhodnocení
výkonnosti procesů za minulý rok se nachází ve Zprávě o přezkoumání QMS vedením v bodě. 3, který se jmenuje
Výkonnost procesů a shoda produktů služeb.
V rámci řízení rizik je prováděno 1x ročně prováděné monitorování a vyhodnocení rizika formou jejich aktualizování
ve Zprávě z přezkoumání QMS. Úřad má tedy zavedený nástroj, kterým vyhodnocuje způsobilost úřadu na
mimořádné potenciální hrozby, které činnost úřadu mohou ovlivnit. Nad tímto systémem je vytvořen systém kontroly
a jednotlivá opatření k nápravě nebo konkrétní realizace potřebných kroků je promítnuta do cílů odborů, které se opět
1x ročně sledují a vyhodnocují.
Hospodaření se svěřenými prostředky příspěvkovým organizacím a prostředky města je kontrolováno čtvrtletně.
Příspěvkové organizace (PO) a jednotlivé odbory ÚMČ zasílají přehledy o hospodaření Odboru řízení ekonomiky
školství, který je vyhodnocuje a monitoruje. PO jednou ročně jsou zasílány základní info o hospodaření a účetní
závěrky, které schvaluje Rada MČ a jsou zveřejněny v závěrečném účtu MČ. Příspěvkové organizace radě města
předkládají výroční zprávy.
ZŠ a MŠ S výsledky zápisu do mateřských a základních škol je každoročně seznamována Rada MČ. Stejně tak
s výročními zprávami. Průběžně aktualizujme demografické studie, monitorující potřebnost nárůstu kapacit škol.
Sociální služby jsou monitorovány prostřednictvím Analýza lokálně významných sociálních a návazných služeb MČ
Praha 14 v roce 2018 a analýza potřebnosti v oblasti sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2020. Na
základě analýz jsou prováděny aktualizace střednědobého plánu sociálních služeb.
Bytové politika – program sociálního bydlení je monitorována prostřednictvím Analýza potřebnosti sociálního
bydlení na území městské části Praha 14
Prostřednictvím zavedeného integrovaného systému utulit se monitorují spotřeby médii.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.5

Návodná otázka 1.1.5

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Optimalizaci veřejných služeb a úřadu probíhá průběžně a lze ji rozdělit na následující oblasti: optimalizaci procesů na Úřadě
městské části Prahy 14, optimalizaci zpracovávaných agend, optimalizaci školských zařízení, optimalizaci sociálních služeb,
optimalizace správy majetku, elektronizaci agend veřejné správy. Komplexní monitoring není nastaven, ale jednotlivé veřejné
služby jsou průběžné monitorovány různými způsoby.

Organizace nepřetržitě analyzuje úroveň
veřejných služeb a správy a zabývá se
jejich zlepšováním v širokém spektru jejich
parametrů, s ohledem na spokojenost klientů,
kvalitu a udržitelnost poskytovaných služeb.
Vše je pojato s vazbou na základní i dílčí
strategické dokumenty a v nadstandardním
rozsahu. Komplexnost v rámci území je
doložena spoluprací a koordinací s třetími
subjekty, poskytujícími obdobné nebo
návazné služby. Tento přístup i jeho
výsledky vedou k příkladu efektivní a
smysluplné participace a skutečnému
udržitelnému rozvoji. Jedná se pochopitelně
o nikdy nekončící proces, který umožňuje
nacházení dalších rezerv a oblastí pro trvalé

zlepšování specifik, obecně vznikajících
v místě okrajové části metropole.

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.6

Indikátory

Základní koncepčním dokumentem je Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 - 2025. Jedná se o strategický
dokument, pomocí něhož bude ve stanoveném časovém horizontu samosprávou MČ zabezpečována koordinace
strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel, prostřednictvím pravidelných schůzek
Strategického týmu pro řízení a rozvoj. Z klíčových oblastí a cílů rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu
rozvoje MČ Praha 14 vychází akční plán. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající
konkrétní směr naplňování platného strategického plánu. Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší
roky. Ve výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených oblastí a rozvojových aktivit strategického plánu může
docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj
situace v městské části nebo s ohledem na dostupné zdroje financování.
V podmínkách ÚMČ Praha 14 je zakotveno projektové řízení. Projektová kancelář (PK) jako centrální funkční jednotka
dohlíží nad projekty realizovanými městskou částí a řídí vybrané projekty. Je také vytvořen tzv. projektový zásobník, ze
kterého se realizují ty investiční akce a projekty, na které je získána dotace. Projektový zásobník obsahuje „Seznam
klíčových projektů“ a „Seznam projektů financovaných z EU“. Strategický tým pro řízení a rozvoj určuje projekty, které
budou do seznamů zařazeny. V zásobníku je několik desítek akcí v různých fázích rozpracovanosti. Projektový zásobník je
tvořen na základě požadavků vznesených od občanů na veřejných projednáních, zastupitelů, ředitelů příspěvkových
organizací, vedoucích odborů a dále na základě schváleného Strategického plánu. Zásobník je živý dokument, který slouží
především k orientaci v záměrech, které bychom chtěli v budoucnosti zrealizovat.
Při sestavování rozpočtu kapitálových výdajů (plánovaných investic) jsou do rozpočtu zařazovány investiční akce z tzv.
„zásobníku investic“, tj. střednědobého plánu investičních akcí sestaveného dle požadavků jednotlivých odborů ve
spolupráci s volenými zástupci městské části. Při zařazování investičních akcí do rozpočtu kapitálových výdajů je kromě
finanční náročnosti investiční akce posuzován i celkový předpokládaný přínos občanům a možnost spolufinancování
investice z externích zdrojů.

1.1.C Provázanost investic,
rozpočtu a rozpočtového výhledu
na rozvojové dokumenty města ;

ANO
MČ zpracovává základní nástroje
hospodaření obce, a to rozpočet města a
rozpočtový výhled. Při sestavování
rozpočtu
kapitálových
výdajů
(plánovaných investic) jsou do rozpočtu
zařazovány investiční akce z tzv.
„zásobníku investic“, tj. střednědobého
plánu investičních akcí sestaveného dle
požadavků jednotlivých odborů ve
spolupráci s volenými zástupci městské
části.

Provázanost investic se strategickými dokumenty je nejlépe patrná porovnání strategických dokumentů za jednotlivá období.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.6

Návodná otázka 1.1.6

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Z klíčových oblastí a cílů rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 14 vychází akční plán.
Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného
strategického plánu. Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Ve výčtu konkrétních aktivit k
naplňování vytýčených oblastí a rozvojových aktivit strategického plánu může docházet při aktualizaci Akčního plánu k
posunům (úpravám, doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj situace v městské části nebo s ohledem na
dostupné zdroje financování.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Bez připomínek, pouze vzhledem k současné
hospodářské situaci vyvstává otázka
případné prioritizace jednotlivých investic ve
vazbě na skutečné naplňování příjmové
stránky rozpočtu a současně vyvíjejících se
aktuálních dotačních možností.

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených nadřízených a vlastních
rozvojových dokumentech?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.1.7

Indikátory

Pravidelně 1x ročně je zpracováván a schvalován střednědobý výhled rozpočtu na období následujících 5 let. Střednědobý
výhled rozpočtu slouží jako podklad pro rozhodování, plánování a realizaci potřeb a záměrů městské části. Slouží jako
podklad pro sestavování rozpočtu pro daný rok. MČ Praha 14 má nyní Odborem řízení ekonomiky a školství zpracován
rozpočtový výhled na roky 2022 – 2026. Rozpočtový výhled vychází ze strategických dokumentů města, z analýzy příjmů
a výdajů. Sestavuje se mj. na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.

1.1.C Provázanost investic,
rozpočtu a rozpočtového výhledu
na rozvojové dokumenty města ;

Roční rozpočet je sestavován v mantinelech střednědobého rozpočtového výhledu. Proces sestavení rozpočtu je podrobně
upraven vnitřním předpisem (instrukce QI 61-01-08 „Rozpočet, jeho kontrola a rozbory hospodaření“). Konkrétní časový
harmonogram přípravy rozpočtu je každoročně stanoven a zveřejňován vedoucím Odboru řízení ekonomiky a školství ve
spolupráci se správcem rozpočtu (vedoucí oddělení rozpočtu), tajemníkem ÚMČ a starostou MČ. Sestavený rozpočet
zajišťuje základní finanční rámec potřebný k tomu, aby městská část Praha 14 plnila veškeré své závazky a povinnosti
plynoucí z uzavřených smluv, dané legislativy (zejména v rámci zajišťování výkonu přenesené působnosti státní správy) a

MČ zpracovává základní nástroje
hospodaření obce, a to rozpočet města a
rozpočtový výhled. Při sestavování
rozpočtu
kapitálových
výdajů
(plánovaných investic) jsou do rozpočtu

ANO

zařazovány investiční akce z tzv.
„zásobníku investic“, tj. střednědobého
plánu investičních akcí sestaveného dle
požadavků jednotlivých odborů ve
spolupráci s volenými zástupci městské
části.

strategických dokumentů MČ.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.1.7

Návodná otázka 1.1.7

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Rozpočtový výhled vychází ze strategických dokumentů města, z analýzy příjmů a výdajů. Sestavuje se mj. na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části. Bez připomínek.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.2
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Stabilní

MČ Praha 14 má zpracovány nástroje pro finanční řízení v souladu se zákonnými předpisy, hodnotí finanční stabilitu města,
hodnotí zadluženost města. Má nastavený řídící a kontrolní systém v souladu se zákonem o finanční kontrole. Praha 14 má
zavedeny tři metody kvality. Úřad má zaveden systém pro ekologické chování, procesy a činnosti jsou realizovány v souladu
s principy 3E.

Zlepšující se

1

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v
porovnání s hodnocením městské části.
Organizace má nastaveny a aktivně využívá
systémy řízení kvality, energetický
management, uplatňuje principy sociálně a
environmentálně odpovědného veřejného
zadávání a principy udržitelného rozvoje s
prokazatelnými výsledky této činnosti.
Organizace není zadlužena a dlouhodobě
vykazuje kladné výsledky hospodaření
s finančními prostředky díky zavedenému
zdravému finančnímu i strategickému řízení.

1.2.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně
přístupu městské části k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání
příležitostí a snižování rizik atd.)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.1

Indikátory

Velkou „nevýhodou“ hospodaření pražských městských částí oproti jiným českým samosprávám je způsob přerozdělování
daňových příjmů a rozdělování těchto příjmů podle jiných parametrů. Městské části Prahy nemají mnoho prostředků jak
výrazně svoje příjmy navyšovat. V rámci finančních výkazů se hospodaření městských částí může poté jevit jako vysoce
efektivní a ziskové, nicméně tento fakt je zkreslen účelovými transfery z rozpočtu hlavního města Prahy, převody mezi
vlastními fondy atp .
Analýza finančního zdraví MČ Praha 14 vychází z finančních výkazů a účetních uzávěrek za roky 2010 – 2019 a se
schváleným rozpočtem na rok 2020 před jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Analýza slouží především jako orientační
prvek pro zmapování finančních toků a trendů ovlivňující hospodaření MČ Prahy 14.
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1.2.A Pravidla pro zdravé
financování a míry zadlužování;
ANO
MČ Praha 14 by si mohla dovolit úvěr ve
výši cca 218 mil. Kč se splatností na 15
let při úrokové sazbě cca 2,5 %. Ukazatel
dluhové služby by byl v bezpečné hranici.
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Rozpočty městské části Praha 14 byly od roku 2010 z větší části přebytkové. Deficity byly vytvořeny v letech
2010, 2013 a 2014. Celkově městská část hospodařila rozpočtově správně. Rozpočet na rok 2020 byl schválen
se saldem ve výši necelých 200 mil. Kč, které bude kryto z vlastních zdrojů MČ. Předpokládá se, že po
konsolidaci rozpočtu a započítání všech transferů bude realita zcela odlišná.
Stabilní a téměř jistá základna příjmů MČ Praha 14 je někde na úrovni 257 mil. Kč ročně (vycházíme z daňových
příjmů, snížených nedaňových příjmů a stagnujících běžných dotací), což je za normálních okolností naprostá
většina příjmů městské části.
MČ Praha 14 celkem od roku 2010 do roku 2019 získala 677 mil. Kč investičních dotací (mimo transfery
a účelové dotace HMP) a 16,7 mil. Kč kapitálových příjmů. Z rozpočtu hl. města Prahy získala MČ Praha 14
v letech 2010-2019 dalších 548 mil. Kč účelových dotací, které se ve finančních výkazech projevují
v transferech. MČ Praha tedy získala od roku 2009 do roku 2019 celkem 1.225 mil. Kč mimořádných příjmů,
což je cca 26.035 tis. Kč na obyvatele.
Investiční aktivita MČ Praha 14 byla od roku 2009 do 2019 zaměřena na řadu akcí – především na investice do
stávajícího majetku (zateplení a modernizace ZŠ, zateplení bytových domů, úpravy komunikací, rekonstrukce a
revitalizace parků a veřejných plocha atp.). MČ Praha 14 se tedy soustředila na obnovu majetku a od roku 2010
investovala cca 1,2 miliard Kč, tedy celkem cca 27 tis. Kč na každého obyvatele.
MČ Praha 14 obnovuje majetek (cca 3,8 miliard dlouhodobých hmotných aktiv) rozumnými finančními objemy
s ohledem na stav a finanční kondici (37 mil. Kč na opravy a udržování, 76 mil. Kč odpisů dlouhodobého
majetku). Tedy cca 3 % ročně
MČ Praha 14 hospodařilo od roku 2010 vždy provozně rozumně s ohledem na běžné příjmy a od roku 2015
výrazně zlepšilo provozní hospodaření.
Provozní saldo slouží k tvorbě rezerv, splácí se z něho dluhy a vytváří zdroje na investice a budoucí opravy.
MČ Praha 14 potřebuje ročně minimálně 37 mil. Kč na obnovu svého majetku, tedy na opravy a investice do
stávajícího majetku.
MČ Praha 14 udržovalo finanční rezervy tak, aby zvládalo řízení cash-flow. Ke konci roku 2019 byla na
základním běžném účtu a fondech městské části rezerva cca 470 mil. Kč. Viz následující graf.
Finančním potenciálem městské části lze velmi hrubě a orientačně vnímat hodnoty zůstatku na účtech k počátku
roku a další likvidní finanční aktiva jako likvidní cenné papíry, zůstatky fondů spolu s provozním saldem po
odpočtu splátek dluhů. Je to zjednodušeně řečeno určitá „finanční akceschopnost“ městské části bez využití
případných nových dluhů. V současnosti se pohybuje kolem 466 mil. Kč.
Finanční zdraví MČ Praha 14 je na velmi dobré úrovni. Stav financí (stavová veličina - zejména stav závazků, příjmů, výdajů,
pohledávek, aktiv, cash-flow, stavu finanční obnovy majetku) je na výborné úrovni. Finanční kondice jako vývojový ukazatel,
který zahrnuje finanční potenciál, tedy schopnost vytvářet finance bez ohledu na stav financí subjektu, je rovněž vysoké
úrovni.
Silnými stránkami financí je především výborné provozní saldo a výtečný trend financí městské části, který se projevuje
obrovskou skokovou změnou od roku 2014. MČ Praha 14 navíc dlouhodobě nevyužívá cizí zdroje pro financování svých
potřeb. Dlouhodobě žije bez dluhů. MČ Praha 14 je tak v situaci, kdy je schopna generovat finance na opravy svého majetku i
splátky (potenciálních/rozumných) dluhů.
Výhodou je schopnost využívání investičních dotací. Standardně jako u ostatních městských částí tvoří významnou
položku účelové dotace neinvestičního charakteru (v roce 2019 téměř 99 mil. Kč), které má MČ Praha 14 na svých
bankovních účtech, projevují se v saldu hospodaření a tvoří významnou část běžných příjmů. Pakliže daný rok tyto částky
nejsou investovány, mohou zkreslit výsledek hospodaření.
MČ Praha 14 by si mohla dovolit úvěr ve výši cca 218 mil. Kč se splatností na 15 let při úrokové sazbě cca 2,5 %. Ukazatel
dluhové služby by byl v bezpečné hranici.
Čistě teoreticky (s ohledem na účelové dotace) MČ Praha 14 teď disponuje okamžitým finančním potenciálem ve výši cca
466 mil. Kč (provozní saldo z aktuálního roku + zůstatky na bankovních účtech).
Systém pro spolufinancování projektů, podpořených z veřejných dotačních zdrojů
Výše spolufinancování z vl. zdrojů žadatele / příjemce je jedním z parametrů hodnocení uvažované realizace projektu (tj. zda
podat žádost či nikoliv). V případě kladného stanoviska je záměr předložen příslušnému orgánu městské části ke schválení. V

1.2.B Orientace na občany /
zákazníky;
ANO
Odbory ÚMČ mají pro občany na
webových stránkách zpracovány životní
situace vč. potřebných formulářů a
dokumentů, které v případě potřeby
aktualizují VŠE « Kategorie « ÚMČ
P14 (praha14.cz). V době sezónní
vytíženosti a žádostí zejm. o cest.
doklady je také prodlužována úřední
doba pracovišť. Město a úřad činí
kroky ke zlepšování veřejných služeb,
např. nové vyvolávací systémy,
rozšiřuje možnost komunikovat,
aplikace Moblilní rozhlas Mobilní
Rozhlas « Život na Praze 14
(praha14.cz). Na webových stránkách
s e k c e Hlášení závad, poruch a
nepořádku « ÚMČ P14 (praha14.cz).
MČ
realizuje
participativní
rozpočet Čtrnáctka podle vás «
Čtrnáctka podle vás (praha14.cz).

1.2.D Společensky odpovědné a
ekologické chování úřadu a
městských organizací, úspory a
opatření proti plýtvání ;
ANO
Dodržování
zásad
účelnosti,
hospodárnosti a efektivnosti je zakotveno
ve vnitřních předpisech. Zavedením
energetického managementu došlo k
systematickému řízení spotřeby energie
za účelem dlouhodobého snižování
dopadů
na
životní
prostředí. Environmentální odpovědnost
je zakotvena ve směrnici "Provoz
organizace v souladu s požadavky na
ochranu životního prostředí", která je
platná
i
pro příspěvkové organizace MČ Praha 14.
Od roku 2019 je implementováno
odpovědné zadávání veřejných zakázek
včetně příspěvkových organizací MČ
Praha 14.

případě rozhodnutí o podání žádosti je s podílem kofinancování počítáno ve schváleném/upraveném rozpočtu. U projektů
spolufinancovaných z EU fondů (kromě OP PPR), je městským částem umožněno žádat hl. m. Prahu o finanční prostředky
až do výše 50 % spolupodílu žadatele na způsobilých a nezpůsobilých výdajích projektů. MČ Praha 14 tedy u všech
realizovaných projektů splňujících výše uvedenou podmínku žádá HMP o spolufinancování.
Střednědobý výhled rozpočtu neobsahuje konkrétní uvažované, avšak neschválené akce. Ve výhledu jsou alokovány peněžní
prostředky na konkrétní schválené akce, dále je připraven zásobník investičních akcí dle priorit uvažované realizace, ze
kterého jsou průběžně dle výše disponibilních pen. prostředků jednotlivé inv. akce zařazovány do rozpočtu.
V případě nižší schopnosti splácet úvěry má městská část připravena úsporná opatření např. pokrýt výpadek příjmů z HMP
ze svých příjmů (převod příjmů z VHČ – zejména v důsledku plánované doprivatizace bytových jednotek a připravované
privatizace formou družstevního bydlení), eventuálně je MČ Praha 14 připravena vázat některé běžné výdaje.
Systém kontrol
V rámci úřadu a organizací zřizovaných MČ Praha 14 jsou nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů a
stanovených pravidel.
Odbor právních a kontrolních činností, oddělení interního auditu OIA.
V rámci finanční podpory z MČ jsou zajišťovány veřejnosrpávní kontroly vynaložených peněžních prostředků.
Městská část zveřejňuje všechny finanční informace – dokumenty o svém hospodaření, jež jí ukládá zákon, a to ve větším,
než předepsaném rozsahu. Informace jsou volně přístupné na webových stránkách městské části, mj. informace o návrhu
rozpočtu/závěrečném účtu před jeho projednáváním v Zastupitelstvu MČ Praha 14, o schváleném rozpočtu/závěrečném účtu,
o přidělených dotací z rozpočtu MČ Praha 14 vč. seznamu podpořených organizací, o provedených rozpočtových
opatřeních, o návrzích rozpočtů zřízených příspěvkových organizací před jejich projednáváním v Radě MČ Praha 14, o
schválených rozpočtech zřízených příspěvkových organizací. Městská část zveřejňuje rovněž zápisy z uskutečněných
jednání finančního či kontrolního výboru ZMČ.
Jsou zpracovány platné směrnice a instrukce:
Finanční kontrola
Interní audity kvality
Provádění veřejnosprávních kontrol na místě u příspěvkových organizací
Projednávání výsledků z kontrol prováděných MHMP
Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.2.1

Návodná otázka 1.2.1
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Finanční zdraví MČ Praha 14 je na velmi dobré úrovni. Stav financí (stavová veličina - zejména stav závazků, příjmů, výdajů,
pohledávek, aktiv, cash-flow, stavu finanční obnovy majetku) je na výborné úrovni. Finanční kondice jako vývojový ukazatel,
který zahrnuje finanční potenciál, tedy schopnost vytvářet finance bez ohledu na stav financí subjektu, je rovněž vysoké
úrovni. Silnými stránkami financí je především výborné provozní saldo a výtečný trend financí městské části, který se
projevuje obrovskou skokovou změnou od roku 2014. MČ Praha 14 navíc dlouhodobě nevyužívá cizí zdroje pro financování
svých potřeb. Dlouhodobě žije bez dluhů. MČ Praha 14 je tak v situaci, kdy je schopna generovat finance na opravy svého
majetku i splátky (potenciálních/rozumných) dluhů. Výhodou je schopnost využívání investičních dotací. Standardně jako u
ostatních městských částí tvoří významnou položku účelové dotace neinvestičního charakteru (v roce 2019 téměř 99 mil. Kč),
které má MČ Praha 14 na svých bankovních účtech, projevují se v saldu hospodaření a tvoří významnou část běžných příjmů.
Pakliže daný rok tyto částky nejsou investovány, mohou zkreslit výsledek hospodaření. V případě nižší schopnosti splácet
úvěry má městská část připravena úsporná opatření.

Nižší hodnocení dosažených výsledků v
porovnání s hodnocením městské části.
Městská část má zavedeno zdravé finanční
řízení, neustále zlepšuje svoje služby,
naplňuje principy transparentní veřejné
správy jako služby svým klientům, nastavuje
podmínky pro trvalé zlepšování prostředí pro
život z hlediska environmentálního,
společenského i ekonomického chování.
Pravidelně a intenzivně provádí analýzy
aktuálního stavu hospodaření, velmi
transparentně a nadstandardně zveřejňuje
ekonomické výsledky i jejich průběžný stav.
Vzhledem k současné hospodářské situaci
vyvstává otázka, zda by se neměla výrazněji
zabývat prioritizací jednotlivých investic ve
vazbě na skutečné naplňování příjmové
stránky rozpočtu a současně vyvíjejících se
aktuálních dotačních možností.

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.2

Indikátory

Podmínky max. zadlužení městských částí nastavilo HMP prostřednictvím Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. Dle § 9 odst. 2 Statutu hl. m. Prahy celková výše všech nesplacených
přijatých cizích zdrojů městské části smí překročit 40 % příjmů schváleného rozpočtu pouze se souhlasem Zastupitelstva hl.
m. Prahy a podíl výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům, tj. daňovým, nedaňovým příjmům a běžným

1.2.A Pravidla pro zdravé
financování a míry zadlužování;

dotacím po konsolidaci, nesmí v jednotlivých letech převýšit 15 %.

ANO

MČ Praha 14 přistupuje k zadlužování městské části obezřetně. Co se týče dluhové služby, resp. zadlužení MČ Praha 14, ta
je za sledované hodnocení nulová. MČ dlouhodobě hospodaří bez dlouhodobých úvěrů. V případě potřeby využívá
návratných finančních výpomocí (předfinancování projektů, bez úrokové půjčky).Městská část se při sestavování rozpočtu
vždy snaží primárně pokrýt plánované výdaje ze svých vlastních zdrojů, tj. z příjmů běžného roku či z přebytku
hospodaření z minulých let. Rozpočtové schodky, případně skutečně dosažené schodky hospodaření byly dosud kryty
finančními prostředky z minulých let. Teprve v posledních 2 letech z důvodů zajištění finančních zdrojů na předfinancování
plánovaných investičních akcí – projektů spolufinancovaných z EU fondů (FS či EFRR) požádala MČ Praha 14 hl. m. Prahu
o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Výhodou tohoto zdroje financování je jeho bezúročnost. Tyto dočasně poskytnuté
peněžní prostředky městská část řádně splácí dle sjednaného splátkového kalendáře. Při přijetí návratné finanční výpomoci
ve výši 150.000,0 tis. Kč a při čerpání kontokorentního úvěru ve výši 50.000,0 tis. Kč celková výše všech nesplacených
cizích zdrojů městské části dosáhne 99,86 % příjmů posledního schváleného rozpočtu městské části. Vyšší podíl než 40 %
dle výše uvedeného odsouhlasilo ZHMP. Druhá podmínka týkající se podílu výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným
příjmům v roce 2021 je plněna do stanovené výše, tj. 15 %.
Objem použitých návratných zdrojů je důsledně monitorován nejen ze strany městské části, ale i ze strany hl. m. Prahy,
přičemž celková výše všech nesplacených přijatých cizích zdrojů smí překročit 40 % příjmů schváleného rozpočtu pouze se
souhlasem zastupitelstva hl. m. Prahy. Navíc podíl výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům nesmí
v jednotlivých letech převýšit 15 %. Tato pravidla jsou důsledně ze strany městské části dodržována.

Podmínky max. zadlužení městských
částí nastavilo HMP prostřednictvím
Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut
hlavního města Prahy. Dle § 9 odst. 2
Statutu hl. m. Prahy celková výše všech
nesplacených přijatých cizích zdrojů
městské části smí překročit 40 % příjmů
schváleného rozpočtu pouze se
souhlasem Zastupitelstva hl. m. Prahy a
podíl výdajů na dluhovou službu v
poměru k běžným příjmům, tj. daňovým,
nedaňovým příjmům a běžným dotacím
po konsolidaci, nesmí v jednotlivých
letech převýšit 15 %.

Finanční zdraví MČ Praha 14 je na velmi dobré úrovni. Stav financí (stavová veličina - zejména stav závazků, příjmů, výdajů,
pohledávek, aktiv, cash-flow, stavu finanční obnovy majetku) je na výborné úrovni. Finanční kondice jako vývojový ukazatel,
který zahrnuje finanční potenciál, tedy schopnost vytvářet finance bez ohledu na stav financí subjektu, je rovněž vysoké
úrovni.

MČ Praha 14 má vnitřní předpisy pro zdravé financování:
Rozpočet, jeho kontrola a rozbory hospodaření - Instrukce stanoví základní pravidla pro tvorbu, úpravy a čerpání
rozpočtu a pro zpracování rozborů hospodaření rozpočtu Úřadu městské části Praha 14. Vychází ze základních pravidel
pro hospodaření obcí obsažených v zákonech, uvedených v bodu 7 této instrukce.
Hospodaření příspěvkových organizací a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním instrukce pro
nezadlužování MČ
Nakládání s movitým neupotřebitelným majetkem - Tato směrnice upravuje nakládání s movitým neupotřebitelným
majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, kdy městská část Praha 14 při nakládání s tímto svěřeným majetkem vykonává
práva a povinnosti vlastníka ve smyslu zejména zákona o hl. m. Praze č.131/2000 Sb.,v platném znění a
Statutu hl. m. Prahy.
Vnitřní a veřejnosprávní kontrola dodržování těchto pravidel je prováděna v souladu s platným kontrolním řádem MČ.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY
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Návodná otrázka 1.2.2

Návodná otázka 1.2.2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

MČ Praha 14 přistupuje k zadlužování městské části obezřetně. Co se týče dluhové služby, resp. zadlužení MČ Praha 14, ta
je za sledované hodnocení nulová. MČ dlouhodobě hospodaří bez dlouhodobých úvěrů. V případě potřeby využívá
návratných finančních výpomocí (předfinancování projektů, bez úrokové půjčky).

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Organizace má zaveden kvalitní systém
strategického a finančního řízení, v nichž
dlouhodobě dosahuje výborné výsledky.
Prakticky není zadlužena, je bez
dlouhodobých úvěrů a s rezervou splňuje
kritéria pro případné zadlužování, stanovená
statutem hlavního města Prahy. Vlastní limity
pro zadlužení stanoveny nemá, avšak
vzhledem k uvedeným celoměstským
pravidlům pro zadlužování a dosahovaným
výsledkům by se vlastní limity jevily jako
nadbytečné. Obdobné principy vyžaduje a
kontroluje i u zřízených organizací.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné
potřeby (otevírací doba, dostupnost, …)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.3

Indikátory

Odbory ÚMČ mají pro občany na webových stránkách zpracovány životní situace vč. potřebných formulářů a
dokumentů, které v případě potřeby aktualizují VŠE « Kategorie « ÚMČ P14 (praha14.cz)

1.2.B Orientace na občany /
zákazníky;

Občansko - správní obor zajišťuje většina služeb doma u imobilních žadatelů: osob. doklady - OP,CD, i změna bydliště,
ověřování podpisů. V potřebných případech lze dohodnout návštěvu na dobu i mimo úřední hodiny. Ztrátu OP lze
nahlásit kdykoliv bez předchozí telefonické domluvy.
Ověřování podpisů má úřední hodiny denně, včetně pátku
V době sezónní vytíženosti a žádostí zejm. o cest. doklady je také prodlužována úřední doba pracovišť.
Ve správním řízení lze rovněž dohodnout změnu termínu jednání oproti písemnému oznámení.
Praha 14 co nejvíce zjednodušila dostupnost služeb pro lidi v seniorském věku. Byla zřízena samostatná informační linka
225 295 222, kterou mohou využívat osamělí senioři, osoby se zdravotním postižením a lidé z jejich blízkého okolí (vždy
v pracovních dnech od 8 do 14 hodin).
Ve spolupráci s hlavním městem Prahou se navíc podařilo vytvořit úzký kontakt s dobrovolnickými organizacemi, které
nabízejí sociální pomoc potřebným. Výsledkem toho je mj. i „centrální“ krizová linka – 800 160 166 - taktéž určená
zejména seniorům nad 65 let (ale i jiným potřebným), kterou hl. město zprovoznilo ve spolupráci s organizací Život 98
MČ Praha 14 zajistila telefonického poradenství místním podnikatelům
MČ Praha 14 zajistila podnikatelům možnost obrátit se na jednotlivé pracovníky úřadu a radní prostřednictvím online
nástroje MS Teams.
Byla zřízena e-mailová schránka zimniudrzba@praha14.cz a zavedena telefonní linka číslo 225 295 800. Tyto kontakty
mohou lidé využívat v okamžiku, kdy budou chtít podat podnět k zimnímu úklidu.
Na webových stránkách sekce Hlášení závad, poruch a nepořádku « ÚMČ P14 (praha14.cz), lze využít i mobilní aplikaci
Mobilní rozhlas Prahy 14
elektronické vývěsky v odolném venkovním provedení u vchodu úřadu
během roku 2020 zaveden digitalizovaný dotační portál - SW "Otevřených měst" Dotace « Samospráva ÚMČ Praha
14
otevřený úřad pro občany - MA21 – projednávání záměrů MČ s veřejností, komunitní plánování
participativní rozpočet Čtrnáctka podle vás « Čtrnáctka podle vás (praha14.cz)
každoroční šetření spokojenosti klientů
bezplatné zapůjčení vybavení pro komunitní akce - Půjčovna Prahy 14

ANO
Odbory ÚMČ mají pro občany na
webových stránkách zpracovány životní
situace vč. potřebných formulářů a
dokumentů, které v případě potřeby
aktualizují VŠE « Kategorie « ÚMČ P14
(praha14.cz). V době sezónní vytíženosti
a žádostí zejm. o cest. doklady je také
prodlužována úřední doba pracovišť.
Město a úřad činí kroky ke zlepšování
veřejných služeb, např. nové vyvolávací
systémy, rozšiřuje možnost komunikovat,
aplikace Moblilní rozhlas Mobilní Rozhlas
« Život na Praze 14 (praha14.cz). Na
webových stránkách sekce Hlášení závad,
poruch a nepořádku « ÚMČ P14
(praha14.cz). MČ realizuje participativní
rozpočet Čtrnáctka podle vás « Čtrnáctka
podle vás (praha14.cz).

Velké procento pracovníků úřadu má přidělený služební mobilní telefon a jsou k dispozici občanům/zákazníkům i mimo
kancelář a často i mimo úřední pracovní dobu. Dopravní dostupnost prostřednictvím MHD je dobrá, zastávky jsou cca 2-3
minuty od budov úřadu. Parkování je možné před úřadem - je možné časově omezené stání na povolení nebo placené
parkování. Ze strany zákazníků/občanů nejsou žádné závažné připomínky a lze konstatovat, že během několika posledních
let došlo k výraznému zlepšení. Připomínky jsou pouze k nedostatečné parkovací kapacitě.
V době nouzového stavu se postupovalo vždy dle rozhodnutí p. tajemníka o rozsahu úředních hodin. Tyto ovšem byly
rozšiřovány postupně na odboru občanko - správních agend oproti jiným odborům vyjma živnostenského ve větším
rozsahu, vzhledem k dané činnosti odboru, zejména zajišťování osobních dokladů. Odbor občanko - správních agend měl v
předstihu plné úřední hodiny, tedy režim běžného provozu /vyjma polední přestávky/. Jiná forma komunikace, i v období
největší omezenosti dle nařízení vlády, byla po celou dobu formou telefonického požádání občanů o akutní řešení zejména
obč. průkazů v případě ztráty, nebo jejich vyzvednutí, kdy se mj. třeba nedostali na řadu v úřední hodiny. V těchto
případech byla dojednána konkrétní fyzická návštěva žadatele mimo úřední hodiny, vzhledem k tomu, že u těchto, ale i
ostatních záležitostí řešených odborem, je vždy nutná fyzická přítomnost občana. V době nouzového stavu jakož i mimo
něj na živnostenském byla řešena provozní doba (úřední hodiny) vždy dle potřeby klientů: tzn. bez ohledu na doporučení
vlády byli přijímáni a odbavováni klienti po celou pracovní dobu každý den v týdnu, bez ohledu na stanovené úřední
hodiny. A to zejména za dvou důvodů: děje se tak stále, před i po nouzovém stavu; co je však důležitější pro nouzový
stav, klienti pro čerpání mimořádných státních příspěvků jako např. „Ošetřovné pro OSVČ“ nebo Kurzaibeit a dalších
dle nařízení vlády, potřebovali některé z písemných výstupů o skutečnostech z Registru živnostenského podnikání. Tyto
dokumenty sloužily a dosud některé slouží pro výplatu finančních dávek, odložení podání daňového přiznání apod.
Tyto písemnosti vydávali pracovníci ŽO, v rámci možností na počkání, resp. v co nejkratším možném termínu. Po dobu
nouzového stavu bylo Metodickým pokynem odboru živností MPO ČR povoleno přijímání některých písemností emailem bez el. podpisu, písemnou formou a v neposlední řadě probíhala intenzivní telefonická komunikace. Pracovníci
živnostenského odboru v době nouzového stavu nečerpali Home Office. Naopak v době mimo pracovní dobu měli
přesměrované pracovní telefony na i soukromé mobilní telefony, za účelem podávání potřebných informací občanům.
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Praha 14 na konkrétních aktivitách a činnostech prokazuje dobrou orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné
potřeby.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Přehledně zpracovány informace a návody
klientům úřadu i některých dalších služeb a
životní situace na webu městské části.
Proklientský přístup ve většině oblastí může
být příkladem pro další municipality.

1.2.4 Prokazuje úřad městské části a její klíčové organizace při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího
se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.4

Indikátory

MA21
Od roku 2009 je na MČ Praha 14 zavedena metoda kvality MA21. Do současné doby je znát zlepšující se trend, který
dokazuje kvalitnější správu, systematičtější vedení a lepší výkony všech pracovníků ÚMČ Praha 14.
2009 - zavedení metodiky MA 21 - kategorie "Z "
2010 - postup do kategorie "D"
2014 - postup do kategorie "C"
2018 - vstup do kategorie "B"
2021 - přihlášení do kategorie "A"
ČSN EN ISO 9001:2001
Systém managementu kvality dle ISO 9001 pomáhá v neustálém zlepšování činností a nutí městskou část svou práci řídit a
zlepšovat. Certifikace je každoročně obhajována v rámci dozorových, resp. recertifikačních auditů externím hodnotitelem.
Kontinuální zlepšování v organizaci podporuje tým interních auditorů, kteří současně tvoří i zpětnou vazbu mezi zaměstnanci
úřadu a jeho vedením.
Městská část Praha 14 zavedla řízení managementu kvality (dále QMS) v roce 2006 a její nedílnou součástí, v souladu
s normou ČSN EN ISO 9001:2016, se stalo hodnocení výkonnosti procesů státní správy QP a samosprávy QM. Výkonnost
procesů QP a QM je sledována od jejího zavedení v rámci celého systému QMS. Její sledování/monitoring se provádí
v souladu se směrnicí QS 82-02 Hodnocení výkonnosti procesů a na základě zpracovaných Ročních zpráv o fungování QMS
u odborů ÚMČ. V těchto Ročních zprávách jsou jednotlivé výstupy z procesů QP a QM vyhodnoceny buď četností, nebo
slovně. Následně manager kvality zpracovává, v souladu s výše uvedeným interním předpisem a na základě vyčíslených
(předem definovaných) hodnotících parametrů, dokument Porovnání výkonnosti procesů u odborů ÚMČ. Aktuální výsledky
hodnocení procesů jsou tak porovnávány s hodnotami za poslední 2 roky s tím, že touto formou dochází k jistému vnitřnímu
benchmarkingu, a to již od r. 2010. Všechny větší rozdíly u četností v rámci samotných procesů jsou analyzovány a
odůvodněny, pod tabulkami jsou pak komentáře příslušného vedoucího zaměstnance, kde je zdůvodněn tento rozdíl s hranicí
+- 15% oproti předchozímu roku.
Dokument Porovnání výkonnosti procesů u odborů ÚMČ je každoročně zveřejňován na portálu Verejne P:. Dokument slouží
vedení MČ Praha 14 a VO k zaměření pozornosti na procesy QP a QM, které nevykazují stabilní výkonnost a jsou
proporcionálně nevyrovnané. Výsledky jsou podrobovány analýze vedení úřadu a následnému hodnocení, s cílem zlepšit
jejich výkonnost a kvalitu a zároveň jsou tyto procesy dlouhodobě sledovány v následujících letech. Jsou-li s uvedenými
procesy spojena případná rizika, jsou definována a interním předpisem je stanoven postup k jejich prevenci či ke zmírnění
jejich dopadu.
Neustálé zlepšování ÚMČ Praha 14 bylo potvrzeno udělením certifikace MČ Praha 14 Českou společností pro jakost, z.s.
v roce 2018, čímž byla potvrzena zvyšující se výkonnost kvality všech procesů státní správy a samosprávy navazující na
certifikace z let 2009, 2012, 2015, 2018.V roce 2020 proběhl druhý dozorový audit, který je předpokladem k další
recertifikaci.
Zároveň je hodnocení kvality zajišťovaných procesů (poskytovaných služeb) prováděno též veřejností v rámci ankety
Hodnocení spokojenosti zákazníků ÚMČ Praha 14, a to již od r. 2006, tedy i v letech 2017-2020. Výsledky těchto anket v
letech 2017-2020 se jeví jako stabilní a vykazují mírně se zlepšující trend (v těchto letech byly vždy velmi dobré, při
známkování jako ve škole, tedy 1 – 5, nebylo hodnocení nikdy horší jak 1,5).
Během let 2017 a 2018 došlo v podmínkách Úřadu městské části Praha 14, v souladu s požadavky nové normy ČSN EN ISO
9001:2015, ke změnám v systému řízení managementu včetně zavedení systému řízení rizik, tak aby městská část byla
schopna certifikovat zavedený systému dle požadavků nové normy nejpozději po uplynutí přechodného období. Byly
vytvořeny mapy rizik, pravidla řízení rizik, pravidla pro rozvoj ISO 9001:2015 v podmínkách úřadu a byl aktualizován
procesní model, mapy procesů o klíčové informace z pohledu řízení kvality a sdílení informací.
Benchmarking s jinými pražskými MČ je prováděn neformálně prostřednictvím pravidelných setkání tajemníků úřadů
pražských městských částí. Probíhá adresné řešení různých problematik, porovnání řešení spravovaných agend a výměna
informací.
Město pro byznys
2020 – Praha 14 na 12 místě z 22
Zindex – hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
Zindex hodnotí praxi zadávání veřejných zakázek. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní úřad postupoval transparentně,
hospodárně a zda mu nevznikala ekonomická rizika. Zindex hrubě porovnává jednotlivé zadavatele a poskytuje jim zpětnou
vazbu - kde se jim daří a kde mají rezervy.

1.2.C Výkonnost a kvalita;
ANO
MČ Praha 14 má zavedeny 2 metody
kvality: ISO 9001 od roku 2006 a MA21
od roku 2009. Výkonnost a kvalitu lze
prokázat řadou ocenění.

MČ Praha 14 získala následující ocenění:
2019 - Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě – stříbrný stupeň za „Prokazatelné uplatnění principů
udržitelného rozvoje na místní úrovni splněním kategorie „B“ oficiální sady Kritérií místní Agendy 21“
2019 - Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě – stříbrný stupeň za „Uplatňování systému managementu dle
ISO norem – certifikace ČSN EN ISO 9001:2016 na Úřadě MČ Praha 14“
2020 - Asociace poskytovatelů energetických služeb v roce 2020 již po deváté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší
připravovaný energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC. Praha 14 obsadila 3. místo s projektem revitalizace budov
úřadu za více než 100 mil. Kč. Výsledkem bude úspora primární energie o 48 % a oba administrativní objekty budou splňovat
kritéria pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt je v realizaci a bude dokončen v roce 2021.
2020 - RADNIČNÍ LISTY ROKU 2020, MČ Praha 14 získala 46 bodů a umístila se na 2. místo v hlavním městě Praze a
na 12. místě v celostátním kole.
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Praha 14 dobře prokazuje při běžném chodu výkonnost a kvalitu, neboť patří mezi první úřady, které zavedli systém řízení
dle ISO 9001 již v roce 2006 a následně metodu MA21 (v roce 2009), přičemž oba nástroje stále využívají, což prokazují
certifikáty shody a různými oceněními. Zároveň pokračujeme v realizaci projektů zaměřených na optimalizaci procesů ÚMČ
Praha 14. Benchmarking s jinými pražskými MČ je prováděn neformálně prostřednictvím pravidelných setkání tajemníků
úřadů pražských městských částí. Probíhá adresné řešení různých problematik, porovnání řešení spravovaných agend a
výměna informací.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Organizace má zavedeno řízení kvality
dvěma hlavními nástroji, kromě místní Agendy
21 management kvality dle normy ISO řady
9001, které aktivně a nadstandardně
uplatňuje. Za svou činnost obdržela řadu
významných ocenění v oblasti kvalitní
veřejné správy a služeb.
Neprovádí
systematické
porovnávání
(benchmarking) nastavení systémů řízení a
jejich výsledků s dalšími obdobnými subjekty
s odkazem na odlišnost v rámci municipalit
v ČR, přestože by se styčné porovnatelné
prvky definovat jistě mohly.

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městskou částí?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.5

Indikátory

Základním komunikačním kanálem je systém porad a schůzí.
a) Grémium starosty (starosta, místostarostové a tajemník) probíhá jedenkrát týdně a výstupy z porady jsou členy vedení
(politickými gestory jednotlivých odborů) předávány v rámci porady vedoucího a gestora. Vedoucí odboru organizují porady
svých odborů dle své potřeby, obvykle jedenkrát týdně.
b) Schůze Rady MČ probíhají každých čtrnáct dnů a odbory připravují podklady pro jednání s týdenním předstihem
v elektronické i tištěné podobě. Výjezdní zasedání RMC jednou ročně, kde vedoucí prezentuji činností, aktivity projekty
jednotlivých odborů ÚMC Praha 14.
c) Starosta, zástupci starosty a uvolněni radní pravidelně pořádají porady s vedoucími odborů/odděleni spadajících do jejich
politické gesce.
d) Jedenkrát měsíčně je porada vedení MČ se všemi vedoucími odborů a přímo řízených oddělení. Každé tři měsíce je
společná porada garanta za školství, odboru školství a ředitelů základních a mateřských škol, které zřizuje město.
e) Zasedání zastupitelstva bývá obvykle jednou za tři měsíce, materiály pro jednání jsou opět připraveny a zastupitelům
distribuovány s týdenním předstihem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou připravovány v elektronické i tištěné podobě.
Zpracování a distribuce podkladů, stejně jako průběh jednání rady či zastupitelstva se řídí vnitřními předpisem – jednacími
řády.
f) Organizace řízené městem- příspěvkové organizace prostřednictvím odvětvových odborů, obchodní společnosti
prostřednictvím odvětvových odborů a kanceláře starosty, porady s vedoucími příslušných odborů a radními pro danou
oblast. Dle aktuálních potřeb probíhají schůzky se zástupci organizací zřizovaných MČ na formální i neformální úrovni.
Konají se také výjezdní zasedání příslušných odborů se zástupci organizací zřizovaných MČ .
e ) Kromě porad probíhají jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty. Tyto
pracovní skupiny či týmy jsou složeny ze zástupců dotčených odborů, organizací města či externích subjektů. Při přípravě a

1.2.C Výkonnost a kvalita;
ANO
MČ Praha 14 má zavedeny 2 metody
kvality: ISO 9001 od roku 2006 a MA21
od roku 2009. Výkonnost a kvalitu lze
prokázat řadou ocenění.

realizaci projektů, které se týkají majetku, se kterým hospodaří příspěvkové organizace, či se týkají činnosti těchto organizací
jsou součástí skupin a týmů také zástupci těchto organizací a také zástupce odvětvového odboru, který je podle
organizačního řádu MÚ příslušný k zabezpečení plnění úkolů zřizovatele vůči příslušné organizaci.
Komunikace z pohledu IT
1)
Komunikace v rámci samosprávy je realizována standardními nástroji elektronické komunikace – Web,
Facebook. Samozřejmostí jsou rezervace k vybraným úkonům atd.
a. V 1Q/2021 bude rozšířena o mobilní aplikaci využívající prvky umělé inteligence a integrace celé řady
datových zdrojů tak, aby občanům nebyly prezentovány jednotlivé informace, ale znalost problematiky.
b. Souběžně budou v 1Q/2021 promítnuty výstupy těchto technologií i do webové prezentace a
navazujících sociálních médií. Mj. se připravuje Chatbot, interaktivní mapy ad.
c. Ze zasedání ZMČ jsou realizovány on-line přenosy. U pořízeného záznamu je provedeno zajištění
souladu s GDPR a záznam je opatřen strojovým přepisem titulků pro neslyšící.
d. Na pracovištích MČ je provozována bezdrátová síť pro veřejnost a vzdělávání (Eduroam).
2) Komunikace v rámci úřadu
a. Standardní elektronické nástroje jsou dobře adoptovány (email, extranet).
b.
Zavedena standardně komunikace MS Teams jak v rámci úřadu, tak i s externími subjekty.
Vybudovány 3 zasedací místnosti s konferenční technologií (2x Bratří Venclíků, 1x Poděbradská). MS
Teams byly rovněž integrovány s telefonní ústřednou.
c.
Dobře byla přijata technologie elektronického podpisu a postupně dochází k elektronizaci
jednotlivých procesů a agend.
d. S ohledem na aktuální situaci (pandemie, rekonstrukce) došlo k nasazení technologií pro Home Office
a zaměstnanci jsou vybavováni notebooky a pro komfortnější komunikaci headsety.
e. pro interní komunikaci v rámci úřadu je kromě standardního osobního kontaktu užíván intranet
především https://start.praha14.cz/. Zaměstnanci mají stránku intranetu nastavenou jako výchozí stránku
internetového prohlížeče. ( Web Praha 14, Extranet Praha 14, Evidence dokumentů , Docházkový
systém, Výplatní páska, Spisová služba, Stavební archív, Úřední deska, EZAK elektronický nástroj pro
správu veřejných zakázek, Outlook, Hodnocení dodavatelů, Registry a rejstříky, Automatizovaný systém
právních informací, Evidence dokumentů, Praktické informace, Helpdesk, Ekonomické a oběhové
záležitosti je dále také zajištěn sužbou Agendio a Ginis atd)
f. V informačním systému úřadu fungují jednotlivé síťové disky, které jsou přístupné uživatelům podle
potřeby.
3) Organizace řízené městskou částí
a. Komunikace s těmito organizacemi je řešena standardními elektronickými nástroji (email, extranet).
b. Některé využívají i další AIS provozované na MČ
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Návodná otázka 1.2.5

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Zlepšující se

1

Praha 14 má zavedené efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem. Pro
komunikaci v uvnitř i vně úřadu využívá běžné způsoby komunikace a dostupné technologie.

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s
hodnocením městské části.
Interní komunikace včetně komunikace se
zřízenými / založenými organizacemi probíhá
prostřednictvím více
nástrojů
vč.
nejmodernějších (AI) a v souladu
s požadavky zavedených nástrojů řízení
kvality. Nebyl doložen podrobný systém
sledování průběhu a hodnocení plnění
usnesení rady a zastupitelstva městské
části.

1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.6

Indikátory

Společensky odpovědné zadávání VZ
V roce 2019 bylo implementováno odpovědné zadávání veřejných zakázek don směrnice „Zadávání veřejných zakázek“.
Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ je závazná také pro příspěvkové organizace MČ Praha 14 (17) a akciovou a
společnost Správa majetku a.s.. V roce 2020 proběhlo pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 a příspěvkových organizací ve
spolupráci s MPSV školení na téma společensky zodpovědné veřejných zakázek a zodpovědné nakupování. V únoru 2020
Praha 14 společně s MPSV proškolila zaměstnance úřadu a ředitelé příspěvkových organizací v zodpovědném zadávání
veřejných zakázek. V dubnu 2021 proběhlo další školení k SOVZ pro administrátory zakázek. Zaměstnanci úřadu a ředitelé
PO obdrželi metodiku SOVZ a Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a
inovací ve veřejné zakázce.
Kontrola SOVZ probíhá v několika úrovních. V první fázi vedoucí příslušného odboru v rámci běžné kontrolní činnosti, do
200 tis. Kč, nad 200 tis. kontrola probíhá navíc administrátorem Odborem právních a kontrolních činností (OPKČ) či
Odborem investic. V další fázi kontrolní funkci plní Rada MČ dle zákona nad 2mil.Kč, na MČ Praha 14 nad 200 tis. Další
kontrola zaměstnancem OPKČ, který smlouvy zařazuje do registru smluv.
Dodržovaní směrnic také kontroluje interní audit a přezkum hospodaření hl. m. Prahy.
U příspěvkových organizací kontrolu dodržování směrnice provádí ředitel příspěvkové organizace. Kontrola také probíhá
v rámci veřejnosprávních kontrol prováděných Úřadem MČ Praha 14.
Environmentální odpovědnost
V roce 2019 byla aktualizována směrnice pro „Provoz úřadu v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“ byla
aktualizována a její platnost Radou městské části rozšířena na příspěvkové organizace zřízené městskou částí (17) Praha 14
pod názvem „Provoz organizace v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“ 14.V roce 2020 se začala směrnice
dále upravovat. Předpokládáme její schválení v průběhu roku 2021.
Nakládání s odpady
a)

Nekupují se a nepožívají se balené nápoje, upřednostňuje se vodu z kohoutku podávanou ve džbánku

b) Balené ochranné nápoje lze použít ve dnech stanovených zákonem O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví.
c)
Nepoužívá se jednorázové nádobí (kelímky, talířky, příbory, míchátka). Pokud je to nezbytné (např. na velkých
veřejných akcích) využívá se nádobí z recyklovatelných materiálů a zajistit jeho separaci.
d)

Nenakupují se a nepoužívají jednotlivě balené cukry, smetánky apod. využívají se cukřenky, dózy s mlékem.

e)

Nakupuje se ve velkých (gastro) baleních, ovšem podle opravdové spotřeby.

f)

Věci, které nemusí být balené (ovoce, zelenina, pečivo) se kupují nebalené.

g)

Nenakupují se plastové tašky, nahrazuje se je ekologickými alternativy.

h)

Je zajištěna separace odpadů.

Př. Zavedení systému vratných kelímků na akcích
V roce 2019 ÚMČ MČ Prahy pilotně testoval sytém vratných/zálohovaných kelímků na akci „Čarodějnice Prahy 14 2019“.
Bylo využito 3500 ks kelímků dodavatelsky/službou (zapůjčení +mytí během akce). Před pilotním testováním proběhlo
poptávkové řízení a schůzky s potencionálními dodavateli, tudíž jsme vyloučili rizika. Dodavatelé občerstvení „stánkaři“ byli
dostatečně dopředu informování o systému vratných kelímků a proběhli vzájemné konzultace mezi stánkaři a MČ o
nastavení, co nejjednoduššího sytému pro všechny zúčastněné strany. Téměř všichni již zkušenost s vratnými/zálohovanými
kelímky měli. Problémy jsme nezaznamenali. Odpad z akce se snížil o více než polovinu. Na základě pilotní akce bylo
rozhodnuto o nákupu vlastních vratných kelímků 4000 ks 0,5l. Na výrobu finančně přispívají některé neziskové i obchodní
společnosti (Coca-cola, Centrum Černý Most atd.) i soukromé osoby. Od roku 2020 se systém zálohovaných kelímků
využívá na všech větších akcích pořádaných MČ Praha 14. Menší akce musí být zajištěny opakovatelně použitelným
nádobím (sklo, porcelán apod.). Kelímky MČ vlastní a zapůjčuje od roku 2020 organizátorům akcí (200 a více účastníků) dle
pravidel. Půjčování bude fungovat na základě smlouvy o výpůjčce. Mytí kelímku si bude zajištovat, ten kdo si kelímky
zapůjčí. Naše příspěvková organizace Praha 14 kulturní pod kterou spadají komunitní centra MČ Praha 14 a kulturní dům je
také vybavena vratnými kelímky. Pro akce, které realizují platí stejná pravidla jako pro akce MČ Praha 14.
Propagace
a)

Nepoužívají se neužitečné propagační a upomínkové předměty.

b)

Primárně se využívá elektronická propagace.

Nákup spotřebičů

1.2.D Společensky odpovědné a
ekologické chování úřadu a
městských organizací, úspory a
opatření proti plýtvání ;
ANO
Dodržování
zásad
účelnosti,
hospodárnosti a efektivnosti je zakotveno
ve vnitřních předpisech. Zavedením
energetického managementu došlo k
systematickému řízení spotřeby energie
za účelem dlouhodobého snižování
dopadů
na
životní
prostředí. Environmentální odpovědnost
je zakotvena ve směrnici "Provoz
organizace v souladu s požadavky na
ochranu životního prostředí", která je
platná
i
pro příspěvkové organizace MČ Praha 14.
Od roku 2019 je implementováno
odpovědné zadávání veřejných zakázek
včetně příspěvkových organizací MČ
Praha 14.

a) nahrazují se postupně (při výměnách) obyčejné žárovky za úsporné
b) při nákupu nového elektrospotřebiče se posuzuje vždy i spotřeba elektrické energie výrobku
Nákup automobilů
a) při nákupu služebních vozidel je brán zřetel na spotřebu pohonných hmot, což představuje významné kritérium pro
hodnocení energetické efektivnosti
Př. Vozový park obsahuje 2 elektrokola, ostatní vozidla splňují emisní limity dle vyhlášek.V roce 2020 byla pořízena

multikára na elektrický pohon s homologací N1.
Doprava
b) pro zabezpečení přepravy na území hl. m. Prahy mají zaměstnanci Úřadu MČ se primárně využívá MHD a jsou k
dispozici 2 elektrokola
Energie
Je zaveden energetický management. V prosinci roku 2018 byla dokončena Energetická koncepce městské části Praha 14.
Městská část Praha 14 v současné době disponuje nástrojem IMU pro automatizovaný sběr naměřených dat z měřidel
jednotlivých komodit, jako jsou elektřina, plyn, teplo a voda.
Př. V roce 2019 začala rekonstrukce úřadu, díky které se o polovinu sníží energetická náročnost budovy. Jedná se o
revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím
obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody.
V roce 2020 bylo zahájeno testování „Environmetálních doporučení“ u příjemců dotací v Dotačním programu MČ Prahy 14
pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA21 a to formou uvedením vlastního zhodnocení environmentálních
aspektů akce ve Zprávě o realizaci projektu, kterou budou předkládat v rámci vyúčtování dotace. „Environmetálních
doporučení“ jsou zařazena přímo do pravidel Dotačního programu MČ Prahy 14 pro podporu sportu, kultury,
volnočasových aktivit a MA21 pro rok 2021. Při tvorbě jsem ne inspirovaliPříručkou „Jak uspořádat akci ekologicky - Rady
a nápady pro organizátory slavností, konferencí i porad“.
Environmentální doporučení jsou povinná pro příjemce dotace z Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného
času, MA 21 a globálních témat MČ Praha 14 až v roce 2021. V roce 2020 jsme pilotně tato doporučení předložili
organizacím, které měly možnost si vyzkoušet nezávazně realizaci projektů dle těchto doporučení a mohly se tak připravit na
letošní rok, kdy už jsou doporučení závazná. Všechny projekty jsou dle pravidel dotačního programu finančně vypořádány,
přičemž povinnou součástí vypořádání je závěrečná zpráva, kde je stručně popsána realizace projektu – shrnutí – klady,
zápory, plus, co pro příště udělat jinak. Při povinných doporučeních je požadavkem MČ do této zprávy zakomponovat i
informace o tom, jak se podařilo tato doporučení naplnit. Závěrečné zprávy z projektů za rok 2021 budou předloženy v lednu
2022. Po jejich zkontrolování proběhne diskuse, jakým způsobem je možné dále zajistit, aby organizace měly buď více
možností k naplňování environmentálních opatření, či jakým způsobem by MČ mohla ještě přispět k jejich dodržování. Podle
výsledků diskuse budou případně realizována další opatření nebo systémové kroky, které situaci zlepší.
Koncepce ke zlepšování a naplňování principů udržitelného rozvoje v oblasti environmentální a společenské odpovědnosti
MČ v současné době připravuje strategický dokument Plán globálního rozvoje MČ Praha 14, jehož přílohou je Klimatický
plán MČ Praha 14. Oba dokumenty mají společný akční plán, jelikož MČ považuje klimatické změny a k nim náležející
opatření za součást globální odpovědnosti. Tyto dokumenty budou přímo podřízené Strategickému plánu rozvoje MČ Praha
14. Opatření v akčním plánu budou reagovat na zlepšení v oblasti environmentální a společenské odpovědnosti. Obdobným
dokumentem, který na tato zlepšení reaguje, nicméně je závazný pro pracovníky MČ a jí zřízených příspěvkových
organizací, je interní dokument Instrukce s názvem „Zabezpečení provozu organizace v souladu s požadavky na ochranu a
tvorbu životního prostředí“. Oba dokumenty jsou provázané a vychází z obdobných požadavků.
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Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Silné zlepšení

2

Praha 14 se chová ekologicky. Chování zaměstnanců Prahy 14 se v této oblasti řídí instrukcí Zabezpečení provozu úřadu v
souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Směrnice byla rozšířena na PO.V praxi se zde realizuje řada běžných
opatření. V roce 2020 bylo zahájeno testování „Environmetálních doporučení“ pro pořádání akcí u příjemců dotací.

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s
hodnocením městské části.
Městská část přijala několik koncepci a
zavedlo několik výrazných nástrojů pro
zlepšování
a
naplňování
principů
udržitelného
rozvoje
v
oblasti
environmentální
a
společenské
odpovědnosti. V porovnání s předcházejícím
Auditem UR výrazně pokročila v systémovém
přístupu k energetickému managementu, dále
proběhly přípravy na praktické uplatňování

principů a podmínek sociálně a
environmentálně odpovědného veřejného
zadávání od roku 2021, a kontroly naplňování
podmínek „Environmentálního doporučení“
pro příjemce dotací z rozpočtu MČ.

1.2.7 Přijímá úřad a organizace městské části opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.2.7

Indikátory

Opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji jsou stanovena zejména ve vnitřních předpisech (nejsou veřejně
dostupné):
Např: viz směrnice Finanční kontrola
Hlavními cíli finanční kontroly je prověřovat:
dodržování platných právních předpisů a norem při hospodaření s veřejnými prostředky,
zajištění dostatečné ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným zejména
nehospodárným, neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností,
včasné a spolehlivé informování starosty MČ o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o
jejich průkazném účetním zpracování,
hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy a využívání veřejných prostředků
Další směrnice:
Hospodaření s majetkem MČ Praha 14
Zadávání veřejných zakázek
Uzavírání a evidence smluv
Finanční kontrola
Instrukce:
Hospodaření příspěvkových organizací a nakládaní s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním
Nakládání s movitým neupotřebitelným majetkem
Zabezpečení provozu organizace v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí
U příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 14 a ÚMČ Praha 14 probíhá:
sdružený nákup el.energie, plynu
sdružený nákup odvozu odpadů
sdružený nákup elekrotrevizí
sdružený nákup tel. operátora
Zavedením energetického managementu došlo k systematickému řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování
dopadů na životní prostředí. MČ má zpracovanou energetickou koncepci ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 14. Významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů. Praha 14 má zaveden systém s automatickým
zápisem dat IMU, který je spravovaný společností PRE měření, a.s. V budovách spravovaných MČ Praha 14 jsou
instalována multiutilitní měřidla a vodostopy. MČ Praha 14 má zatepleno 5 základních škol ze 7 a 11 mateřských škol z 13
dále pak KC Plechárna, KC Kardašovská, ZUŠ Baštýřská a budovu sídla městské policie. Byly dokončeny rekuperace MŠ
Šebelova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZS Chvaletická + Rochovská a ZŠ Gen. Janouška. V roce 2020 byl zahájen
významný projekt, který přispěje k dalšímu dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných
městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci
inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Projekt je realizován na budovách ÚMČ Praha
14 č. p. 1073/8 a 1072/6 v ulici Bratří Venclíků.
V rámci snižování emisí CO2 byly realizovány projekty:
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor, 2020/2021
Projekt spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ
Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na
bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 2 – horní budova, 2020
Realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ Chvaletická.

1.2.D Společensky odpovědné a
ekologické chování úřadu a
městských organizací, úspory a
opatření proti plýtvání ;
ANO
Dodržování
zásad
účelnosti,
hospodárnosti a efektivnosti je zakotveno
ve vnitřních předpisech. Zavedením
energetického managementu došlo k
systematickému řízení spotřeby energie
za účelem dlouhodobého snižování
dopadů
na
životní
prostředí. Environmentální odpovědnost
je zakotvena ve směrnici "Provoz
organizace v souladu s požadavky na
ochranu životního prostředí", která je
platná
i
pro příspěvkové organizace MČ Praha 14.
Od roku 2019 je implementováno
odpovědné zadávání veřejných zakázek
včetně příspěvkových organizací MČ
Praha 14.

Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova, 2020
Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ Vybíralova.
Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška, 2020
Energetická renovace objektu ZŠ Gen. Janouška spočívající v realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního
tepla.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, 2020
Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, na adrese
Rochovská 691/14.
Energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků II, 2020
Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v učebnách ZŠ Bratří Venclíků.
V létě 2021 budou zahájena realizace projektů:
Energetické renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Sluníčko, Gen. Janouška, OPŽP Instalace decentralizovaného systému
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Vybíralova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

Byly podány žádosti o dotace:
Energetické renovace objektu MŠ Chvaletická, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, OPŽP Instalace decentralizovaného systému
nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Paculova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Zelenečská, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla

MČ Praha 14 má zpracovanou studii EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14, která za rok 2019 činila 4,52
gha/obyvatele.
Mezi konkrétní opatření vedoucí ke snížení ekologické stopy MČ, která jsou v souladu s postupem MČ v rámci Místní
Agendy 21, je možné uvést:
Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie ve MČ (FV panely, solární panely, biomasa, energie z vody).
Podpora energeticky úsporných opatření jak v rámci aktivit samosprávy (správy majetku MČ), tak v dalších
sektorech (domácnosti, podniky).
Při nové výstavbě a renovacích budov preferovat zvyšování energetické účinnosti směrem k nízkoenergetickému či
pasivnímu standardu.
Snížení spotřeby zboží a služeb (jak ve veřejném, sektoru, tak v domácnostech a firmách), preference certifikovaných
ekologicky šetrných výrobků a služeb.
Podpora lokálních produktů a bioproduktů.
Podpora udržitelných forem mobility (pěší doprava, cyklodoprava, veřejná doprava).
Předcházení vzniku komunálních odpadů, zvýšení recyklace a opětovného využití všech druhů odpadů.
Osvětové působení ze strany samosprávy na další aktéry v MČ (podniky, domácnosti) ve smyslu uvedených
doporučení.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.2.7

Návodná otázka 1.2.7

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji jsou stanovena zejména ve vnitřních předpisech (nejsou veřejně
dostupné).V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů,
stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Městská část má zpracovánu energetickou
koncepci, základním nástrojem řízení je
energetický management, jehož součástí je
provádění interních audity systémů
managementu hospodaření s energií podle
ČSN ISO 50001.
Městská část měří ekologickou stopu
municipality, resp. jejích obyvatel a z ní
vycházení možná opatření pro její snižování
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu?
Jedním z dalších možných cílů v oblasti
hospodaření s energiemi by mohlo být
nastavení, realizace a využívání opatření,
naplňujících principy komunitní a lokální
energetiky.
Možností pro další zlepšování je i systémové
využití zásad cirkulární ekonomiky v činnosti
městské části i pro její obyvatele, podnikatele
a další subjekty.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.3

Oblast 1.3

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

Městská část Praha 14 se snaží být úřadem otevřeným, který v maximální možné míře komunikuje s občany a podnikateli v
městské části a reaguje na jejich podněty. V oblasti komunikace pokračovalo město v systému popsaném v minulém období,
který dále rozvíjelo především o zavádění nových nástrojů eGovernmentu. Byla kompletně aktualizována
metodika zapojování veřejnosti. Praha 14 má zavedené efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací
řízených městem. Pro komunikaci v uvnitř i vně úřadu využívá běžné způsoby komunikace a dostupné technologie. ÚMČ
Praha 14 se chová otevřeně, transparentně, komunikuje s veřejností, využívá se E - government. Komunikaci s veřejností, její
zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14 při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je
umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit transparentnost
rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou.Každý měsíc je
zpracován přehled stížností pro Výbor kontrolní. Kancelář tajemníka vypracovává a předkládá tajemníkovi ÚMČ Praha 14
a Radě MČ. dvakrát do roka zprávu o stížnostech doručených vždy k 30. 6. a 31. 12. běžného roku, a to, vyřízených i
dosud nevyřízených v termínu do konce následujícího kalendářního měsíce po ukončení příslušného pololetí s rozborem jejich
obsahu, příčin, zjištěných závad a oprávněnosti. Jednou ročně je zpracován v rámci ČSN EN ISO 9001:2009 ve Zprávě o
přezkoumání QMS vedením. Praha 14 vytváří vhodná partnerství, která prokazují synergické efekty. Partnerství jsou
vytvářena a dlouhodobě využívána na místní, národní i mezinárodní úrovni. Rozvoj partnerství podporují i nejrůznější
společné projekty.

Stabilní

0

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Městská část velmi uspokojivě pracuje
s principy participace a veřejného
projednávání, rozvíjí nové formy elektronické
komunikace,
identifikuje
jednotlivé
zainteresované strany a partnery. Velmi
dobře komunikuje s občany a dalšími osobami
a subjekty. Přetrvává doporučení zvážit
zpracování souhrnné výroční zprávy
městské části, která by srozumitelně a pro
laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy
ze závěrečného účtu, z výročních zpráv
zřízených a založených organizací a další
základní informace, např. o naplňování
strategických dokumentů, o realizaci MA21 a
udržitelného rozvoje apod. Dále nové
doporučení přijmout rozsáhlejší preventivní
opatření proti možnému vzniku korupce,
zařadit je do databáze či katalogu rizik a
rozšířit je na celou městskou část jako
právnickou osobu vč. zřizovaných
organizací.

1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné
komunikace?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.1

Indikátory

Městská část Praha 14 se snaží být úřadem otevřeným, který v maximální možné míře komunikuje s
občany a podnikateli v městské části a reaguje na jejich podněty. V oblasti komunikace pokračovalo město
v systému popsaném v minulém období, který dále rozvíjelo především o zavádění nových nástrojů.

1.3.A Veřejná projednávání;

Interní komunikace
Toky informací v interní komunikaci ÚMČ probíhají ve dvou rovinách. Jedna rovina je mezi politickou reprezentací (zvolení
představitelé města) a úřadem, Druhá rovina je komunikace uvnitř úřadu (interní komunikace úřadu). Obě tyto roviny se
prolínají a nelze je absolutně oddělit. Interní komunikace úřadu (dále také „interní komunikace“) se týká primárně
zaměstnanců úřadu na všech úrovních, vyplývá z náplně práce jejich pracovních míst a týká se také vzájemné komunikace
mezi organizačními jednotkami úřadu (odbory, oddělení). Funkčnost a kvalita interní komunikace se odráží i v komunikaci
navenek vůči veřejnosti. Interní komunikaci tak lze považovat za hybnou sílu celého úřadu a je klíčová pro vnímání úřadu
nejen ze strany zaměstnanců, ale i občanů. Je tak zřejmé, že interní a externí komunikace se v určitých aspektech poměrně
úzce prolínají a fungující interní komunikace dává dobrý základ pro fungování komunikace externí.

ANO
akce se zapojením veřejnosti - Plánování
s veřejností « Život na Praze 14
(praha14.cz)
zprávy o participaci veřejnosti - Zpráva
o participaci veřejnosti « Život na Praze
14 (praha14.cz)

Externí komunikace
Budování a zlepšování externí komunikace bez interní nemá smysl. Externí komunikace se týká primárně toho, jak úřad
komunikuje s občany městské části, neboť oni jsou hlavní cílová skupina. Sekundární cílovou skupinou externí komunikace
mohou být poté podnikatelé nebo další zainteresované subjekty, jež přicházejí do kontaktu se zaměstnanci ÚMČ Praha 14.
Externí komunikace zabezpečuje primárně informační tok mezi úřadem a občany, vytváří ale také pozitivní obraz městské
části, a to jak vůči občanům Prahy 14, tak i návštěvníkům. MČ disponuje vhodným komunikačním mixem za pomoci
dostupných a moderních nástrojů, které má k dispozici.
Na webových stránkách MČ v sekci samospráva jsou publikovány veškeré dokumenty v souladu se zákonem. Jsou
zveřejňovány zápisy z jednání rady a zastupitelstva, stejně jako zápisy z jednání komisí a výborů.
https://www.praha14.cz/. Rada města i Zastupitelstvo města mají schválen jednací řád. Pro zvýšení transparentnosti při
hlasování ZMČ je využíváno hlasovací zařízení. Od prosince 2019 jsou funkční živé audiovizuální přenosy ze zasedání
ZMČ, záznamy jsou k dispozici na http://live.publicstream.cz/praha-14.
FB
Radniční časopis Čtrnáctka
V obecním zpravodaji MČ je pravidelně zveřejňována stránková rubrika Názory a politické komentáře, která je využívána
především opozicí. V časopise je také pravidelně zveřejňovaná anketa mezi zastupiteli spojená s aktuálním děním v MČ.
Na otázku v ní položenou odpovídají zástupci koalice i opozice (dle jejich zájmu o zapojení do konkrétní ankety).
Zveřejňování názorových politických sloupků upravují Pravidla pro zveřejňování názorových a politických sloupků v
časopise Čtrnáctka schválená Redakční radou časopisu. Jsou v nich zakotveny technické detaily, jako jsou termíny pro
odevzdání textu, maximální délka apod. i pravidla zajišťující vyváženost, resp. možnost reakce protistrany v případě
adresné kritiky. Koaliční zastupitelé, resp. uvolnění členové rady se dále v časopise vyjadřují v rámci textů tematicky
spadajících do jejich gescí (zpravidla jde o citace technického / informativního charakteru navázané na popisované téma –
např. informování o projektech, dopravních omezeních atd.). Starosta městské části v každém vydání časopisu publikuje
úvodník (editorial), v němž shrnuje jak aktuální dění v MČ, tak obsah konkrétního čísla zpravodaje. Pro názorové články
veřejnosti v současné době v časopise rubrika vyhrazena není (dřívější takto orientovaná rubrika nebyla občany
využívána). Publikace textů třetích stran, které se tematicky do časopisu hodí a vykazují všechny aspekty běžného
zpravodajského textu (včetně objektivity) je po projednání v rámci redakce možná.
Od dubna 2020 mohou občané Praha 14 využít aplikaci Mobilní Rozhlas Praha 14. Pro informace z této samosprávy
občané nemusí chodit na úřad nebo sledovat obecní vývěsku. Na nástěnce naleznou všechny důležité zprávy, které
městská část svým posílá občanům přes Mobilní Rozhlas. Pokud jsou občané zaregistrovaní k odběru, informace ze
samosprávy dostávají přímo do telefonu. Součástí aplikace je mapa podnětů.
V roce 2021 bude spuštěna inteligentní aplikace s multikanálovým systémem, který slouží jako nástroj podpory zapojení
občana do obecního a občanského dění kolem něho. Skládá se z několika základních pilířů, mezi které patří zejména
automatizovaná informovanost o událostech, akcích a mimořádných situacích na území MČ Praha 14, informace z městské
části s vyhodnocováním zpětné vazby občanů, podpora zapojení občanů do komunitního dění v jejich okolí, poskytování
zpětné vazby aktivním komunitám, gamifikace a podpora uživatelů a podpora krizového managementu a rychlé
informovanosti občanů formou různých notifikačních nástrojů. Probíhá testování.
MČ v rámci projektu Optimalizace a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III. zpracovává analyticko-koncepčního dokument
Komunikační strategie
úřadu městské části Praha14 a následné zavádí nástrojů komunikace organizace směrem k občanům. V rámci zpracování
strategie by přitom došlo ke zmapování poptávky po informacích v rámci jednotlivých cílových skupin (obyvatelé,
podnikatelé, studenti, atd.), a to nejenom zmapování toho, jaké informace dané cílové skupiny od městské části očekávají,
ale též v jaké podobě je vhodné informace poskytovat. Součástí strategie bude nastavení vnitřních postupů s cílem určení,
kdo bude za přípravu a poskytování jednotlivých informací zodpovědný, jak budou informace zpracovávány a
prezentovány a jakým způsobem bude komunikace s jednotlivými cílovými skupinami probíhat. Návazným krokem je
zavedení rozklikávacího rozpočtu města, jako pilotního nástroje pro ověření smysluplnosti strategie.Cílem kromě
obecného zlepšení komunikace úřadu s veřejností je i podpořit přístup úřadu k principu open dat (tzv. otevřených dat).
MČ má zpracovaný manuál "Systém pro komunikace a zapojování veřejnosti" 05d_Metodika-Systemu-komunikace-sverejnosti.pdf (praha14.cz) . V roce 2019 byla v rámci projektu Optimalizace a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.
provedena analýza stávajícího stavu komunikace s veřejností a zpracována aktualizace manuálu „Systém“ za účelem
umožnění cíleného a účinného zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Dokument včetně jeho příloh je
průvodcem (vodítkem) pro realizaci participačních činností pro všechny zainteresované – politická reprezentace,
pracovníci ÚMČ a další partneři (neziskový sektor, veřejnost atd.).
MČ také využívá Manuál participace v plánování města, IPR Praha. Veřejná projednání jsou jednou z forem veřejných
setkávání a důležitou technikou participace veřejnosti. Městská část Praha 14 je využívá k informování a jasnému
vymezení problémů dále pak pro získání názorů občanů a sběru podnětů a připomínek. Převážně se jedná o veřejná
projednání zaměřená na lokální témata primárně se dotýkající obyvatel žijících v daném místě. Každá akce je specifická
svým tematickým zaměřením a dotčenou skupinou obyvatel. Tomu je přizpůsoben výběr místa, termín, podoba, facilitace
a propagace akce. Pro získání zpětné vazby z každé akce je vždy vytvořena prezenční listina ke zjištění účasti. Z každého
projednání je vytvořen záznam/zpráva, která je uveřejněna na webových stránkách.
Elektronizace /eGovernemnt 2018 - 2020

1.3.C Partnerství a synergie;
ANO
Např. :
MČ Praha 14 a IPR Praha – IPR projekt
koordinátor participativního plánování
Usnesení č.292 39.jednání Rady MČ
Praha 14
MČ Praha 14 a MČ Praha 10 Memorandum o podpoře osobní
železniční dopravy ve spolupráci MČ
Praha 10 a MČ Praha 14 8p_29MR.pdf
(praha14.cz)
MČ Praha 14 a PRE TZ 9/2019
Místostarosta Hukal: Praha 14 podporuje
nabíjecí místa pro elektromobily « Život
na Praze 14
Smlouva s operátorem ICT –Smartcity Usnesení č.115 33.jednání Rady MČ
Praha 14
Severovýchodní cyklomagistrály
iniciativy městských částí na
severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14,
Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice,
Satalice, Vinoř, Dolní Počernice) - TZ
1/2021 Severovýchodní cyklomagistrála
se rozrostla o další úsek « Život na Praze
14 (praha14.cz)
Aalborgské závazky a Deklarace Praha 14
« Život na Praze 14

1.3.D Webová stránka městské
části s informacemi o MA21 a UR.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21.
Realizátoři v kategorii C dokládají
v rámci plnění Kritérií MA21) ;
ANO
Místní Agenda 21 - Praha 14

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;
ANO

1)

Elektronické podpisy

2) Upgrade digitalizovaného stavebního archivu
3) Elektronické podepisování smluv
4) Možnost projednání on-line přes MS Teams
5) Skenování příchozí papírové pošty do spisové služby
6) Elektronické odesílání standardní pošty (Dopis online), hromadné zasílání listovních poštovních zásilek
elektronickou formou
7) Elektronická Interní sdělení
8) Hromadná konverzní pošta (v přípravě)
9) helpdesk.praha14.cz i pro podněty řešení závad (doprava, ŽP)
10)

elektronická docházka

11)

elektronická výplatní páska

12)

evidence dokumentů

13)

aplikace na řízení dodavatelů

14)

Safe Q, Scan Flow – OCR skenovaných dokumentů – elektronizace spisu

15)

Czechpoint@office – konverze z moci úřední – elektronizace spisu

16)

Vzdělávací portál

17)

Office 365

18)

ad.

Městská část i její organizace zveřejňují
informace na webových stránkách.
Např:
Jednání ZMČ Praha 14 online «
Samospráva ÚMČ Praha 14
člen zastupitelstva « Členové «
Samospráva ÚMČ Praha 14
Registr smluv « Samospráva ÚMČ
Praha 14
Veřejné zakázky zadané ÚMČ Praha
14 « Veřejné zakázky « Samospráva
ÚMČ Praha 14
Dotace « Samospráva ÚMČ Praha 14
Projekty « Samospráva ÚMČ Praha
14
Projekty Prahy 14 « Život na Praze
14 (praha14.cz)

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;
ANO
MČ aktivně zveřejnuje příklady dobré
praxe. Na webových stránkách nejsou
souhrnně zveřejněny. Některé příklady
dobré praxe lze najít na Tiskové zprávy «
Život na Praze 14 (praha14.cz)
Další vybrané např:
Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt
roku 2019 3. místo obsadila Praha 14
APES | Aktuality - ČVUT PŘIPRAVILO
LONI NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 21-01202
Prezentace z konference Moderní veřejná
správa 2019 - UPLATŇOVÁNÍ
SYSTÉMU
MANAGEMENTU
KVALITY DLE ISO NOREMA
PRINCIPŮ MÍSTNÍ AGENDY 21 NA
MČ PRAHA 14
Jak uspořádat konference, semináře a jiné
akce udržitelně? - MPSV
Praha získala novou rozhlednu | Vitální
senior (vitalnisenior.cz) - Praha získala
novou rozhlednu. Doubravka v Praze 14
vznikla díky spolupráci městské části,
soukromého partnera a dárců
Dřevěná stavba roku | Doubravka
(drevoprozivot.cz) - Doubravka v Praze
14

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.1

Návodná otázka 1.3.1

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Dobrá

1

Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Městská část Praha 14 se snaží být úřadem otevřeným, který v maximální možné míře komunikuje s občany a podnikateli v
městské části a reaguje na jejich podněty. V oblasti komunikace pokračovalo město v systému popsaném v minulém období,
který dále rozvíjelo především o zavádění nových nástrojů eGovernmentu. Byla kompletně aktualizována
metodika zapojování veřejnosti.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Oblast
řešena
velmi
uspokojivě
v dostatečném rozsahu i kvalitě. Městská
část přijalo a uplatňuje Systém pro
komunikace a zapojování veřejnosti a širokou
škálu forem a nástrojů pro interaktivní
komunikaci navenek, s občany a dalšími
osobami a subjekty. Městská část, resp. úřad
využívá i Komunikační strategii úřadu
městské části Praha 14, avšak její obsah
nebylo možné posoudit.

1.3.2 Provádí úřad a organizace městské části veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních
(pro jednotlivé typy zainteresovaných stran)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.2

Indikátory

Komunikaci s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14 při plánování
svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14,
zajistit transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako
takovou. V letech 2019 a 2020 probíhala v rámci realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14
II., reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073 optimalizace systému komunikace s veřejností a jejího zapojování včetně
aktualizace metodiky zapojování veřejnosti a nastavení průběžné evaluace. Pracovní skupina pod vedením externího
facilitátora revidovala postupy, metody a techniky vedoucích k úspěšnému zapojování veřejnosti (participace) a
spolupodílela se na vytvoření Metodiky „Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti “ 05d_Metodika-Systemukomunikace-s-verejnosti.pdf (praha14.cz), včetně metodiky monitoringu a hodnocení tohoto systému. Pilotní ověření
metodiky probíhalo formou realizace veřejných projednání a tematických veřejných projednání, díky nimž měli občané
možnost ovlivnit rozvoj MČ. Participační procesy jsou průběžně monitorovány. Každý rok je zpracovávána a předkládána
Zastupitelstvu městské části Zpráva o participaci veřejnosti, která je součástí Výroční zprávy MA21. Nadále se bude
pokračovat v pořádání pravidelných akcí, jako jsou veřejná projednání, veřejná fóra, kulaté stoly, komunitní kampaně,
osvětové akce, konference a semináře apod.
Nastavené postupy a metody v oblasti zapojování veřejnosti jsou zakotveny v základních strategických dokumentech
městské části.
Od roku 2009 je nastaven proces komunitního plánování sociálních služeb na principech spolupráce, komunikace a aktivního
přístupu mezi městskou částí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj. veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a
občanské iniciativy) a občany. Tato metoda je postavena na neustálém procesu spolupráce formou dojednávání, zlepšování a
hledání potřebných služeb.
Od roku 2010 se pravidelně zapojuje veřejnost do dění v městské části zejména do rozhodovacích procesů.

1.3.A Veřejná projednávání;
ANO
akce se zapojením veřejnosti - Plánování
s veřejností « Život na Praze 14
(praha14.cz)
zprávy o participaci veřejnosti - Zpráva
o participaci veřejnosti « Život na Praze
14 (praha14.cz)

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;

2017- zavedení participativního rozpočtu
Městská část Praha 14 se zapojila do participativního rozpočtování v roce 2017 a umožnila tak občanům přímo se zapojit do
rozhodování o rozvoji své obce. Vedení obce vymezilo na pilotní ročník 5 miliónů korun z ročního rozpočtu a na ZMČ
konaném 20. 6. 2017 schválila jeho spuštění, včetně harmonogramu a pravidel projektu.Od července do září 2017 probíhalo
informování a motivování občanů za pomocí sociálních sítí, webu MČ, radničního časopisu a letáků. V období od září do
listopadu zasílali zájemci své návrhy, které byly předány k analýze realizovatelnosti. Povinností navrhovatele bylo také
zúčastnit se veřejného projednání a představení svého návrhu. První setkání se uskutečnilo 23. října 2017 v Galerii 14, kam
dorazily dvě desítky občanů. Na druhé setkání 24. ledna 2018 přišly zhruba tři desítky lidí a odprezentováno bylo 15
projektů. V lednu 2018 bylo dokončeno hodnocení zaslaných návrhů z hlediska realizovatelnosti a vybráno 18
realizovatelných – 7 velkých do 2 mil. Korun a 11 malých do 200 tis. korun (z celkem zaslaných 29). Během února byly
občanům představeny realizovatelné projekty, kterým mohli dát svůj hlas během hlasování. Hlasování proběhlo od 12. do 30.
března 2018 ve spolupráci se společností D21 za pomocí jejich hlasovací aplikace. Zvítězilo celkem 12 projektů (7 malých
v celkové hodnotě cca 982 tis. korun a 5 velkých v celkové hodnotě cca 3 741 tis. korun).Do konce roku 2019 probíhala
realizace projektů – dva projekty nebyly z technických důvodů realizovány. V roce 2019 čerpala MČ dotaci MHMP ve výši
50% výdajů vynaložených v roce 2018 v rámci participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás.
V únoru 2019 schválilo ZMČ spuštění druhého ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás a opět na něj uvolnilo
5 mil. korun. Do druhého kola mohli zájemci zasílat své projekty na vylepšení Prahy 14 do 31. srpna 2019. Zasláno bylo
celkem 17 projektů, z nichž jich 14 bylo vyhodnoceno jako realizovatelné. Ve čtvrtek 24. října 2019 se v Galerii 14
uskutečnilo setkání navrhovatelů těchto schválených projektů, kteří své návrhy představili spoluobčanům a vedli s nimi
diskuzi. Od 15. do 29. listopadu 2019 udělovala veřejnost hlasy projektům, které chtěli na naší městské části realizovat.
Z hlasování vzešlo 12 vítězů (5 velkých v celkové hodnotě cca 3 900 tis. a 7 malých v celkové hodnotě cca 950 tis. korun.
Tyto projekty se aktuálně realizují. V roce 2020 jich bylo dokončeno 5. Ostatní by měli být dokončeny do konce roku
2021.Občané byli o spuštění druhého ročníku a možnosti podávat projekty informováni prostřednictvím časopisu Čtrnáctka,
webu MČ, placených facebookových reklam, vývěsek, plakátů v komunitních centrech a školských zařízení. Vzhledem ke
kladným ohlasům, jak z řad občanů, politiků, tak i členů komise MA 21 bude předložen v březnu 2020 návrh ke spuštění
třetího ročníku participativního rozpočtu, jehož harmonogram by počítal s rozmezím 2021 – 2023.
2019 - Koordinátor participace
MČ Praha 14 přistoupila v roce 2019 do pilotní verze celoměstského programu Koordinátorů participativního plánování na

ANO
MČ aktivně zveřejnuje příklady dobré
praxe. Na webových stránkách nejsou
souhrnně zveřejněny. Některé příklady
dobré praxe lze najít na Tiskové zprávy «
Život na Praze 14 (praha14.cz)
Další vybrané např:
Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt
roku 2019 3. místo obsadila Praha 14
APES | Aktuality
- ČVUT
PŘIPRAVILO LONI NEJLEPŠÍ EPC
PROJEKT 21-01-202
Prezentace z konference Moderní veřejná
správa 2019 - UPLATŇOVÁNÍ
SYSTÉMU
MANAGEMENTU
KVALITY DLE ISO NOREMA
PRINCIPŮ MÍSTNÍ AGENDY 21 NA
MČ PRAHA 14
Jak uspořádat konference, semináře a jiné
akce udržitelně? - MPSV
Praha získala novou rozhlednu | Vitální

vybraných městských částech a v klíčových městských institucích (TSK a.s., DP hl. m. Prahy, FON MHMP, OCP MHMP,
HOM MHMP, INV MHMP, IPR Praha). Hlavním cílem programu je vytvořit v Praze propojený systém koordinátorů
participativního plánování, který bude zajišťovat:
1) participaci občanů: zapojování, komunikaci a spolupráci s občany a spolky
2) koordinaci projektů napříč odbory městské části (interní koordinace v rámci MČ)
3) spolupráci městských institucí a městských částí (celoměstská koordinace)

Z hlediska míry zapojení veřejnosti lze konstatovat, že občanům je nabízena aktivní forma zapojení, a to především při
projednávání lokálních témat. Většina témat byla definována samotnou veřejností (např. na Veřejných lokálních fórech Prahy
14, dále z písemných podnětů Úřadu, petic atd.). Spolupráce se samotnou veřejností se neustále vyvíjí a posouvá. Proces
zapojování veřejnosti se dále prohlubuje nejen v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů. Příprava jednotlivých
akcí s vyšší mírou zapojení veřejnosti je časově, finančně i personálně náročnější. Tato negativa jsou ale vyvážena
efektivnějším využitím prostředků a zdrojů při realizaci jednotlivých projektů městské části a následně možností efektivněji
využít výstupy, které jsou konkrétnější a relevantnější.Výstupy z akcí jsou zveřejněny na www.praha14.cz a archivovány na
KS OSPK. Výstupy z akcí jsou také publikovány v měsíčníku Čtrnáctka.
Veřejná projednání celkem: Plánování s veřejností « Život na Praze 14 (praha14.cz)
2010 - 2, počet účastníků 104
2011- 4, počet účastníků 192
2012 - 9, počet účastníků 388
2013 - 12, počet účastníků 576
2014 - 18, počet účastníků 916
2015 - 8, počet účastníků 325
2016 -19, počet účastníků 1591
2017 -14, počet účastníků 459
2018 - 14, počet účastníků 440
2019 – 8, počet účastníků 364
2020 – 10, počet účastníků 2989
Realizace akcí se zapojením veřejnosti byla v roce 2020 výrazně oslabena pandemickou situací a souvisejícími vládními
opatřeními. Některé akce zejména v druhé polovině roku 2020 byly v počtu účastníků méně úspěšné, což lze přisoudit i
obavám z nákazy koronavirem. Vzhledem k vzniklé pandemické situaci byly využity pro zajištění aktivní formy participací
online platformy a nástroje, které bude možno v obdobných situací používat i v budoucnu. Vysoký počet účastníků v roce
2020 byl podmíněn sběrem námětu k revitalizaci terminálu Černý Most probíhající online formou v termínu od 27. 10. do 5.
11. 2020. Jednalo se o zapojení veřejnosti do zpracování koncepční studie revitalizace terminálu Černý Most. Účelem
participace bylo zejména informování místních obyvatel o postupu přípravy koncepční studie a sběr
podnětů/návrhů/připomínek k připravované revitalizaci terminálu ČM. Jelikož revitalizace terminálu Černý Most je záměr
celoměstského charakteru s mimoměstským přesahem, do projednání se zapojil se jí nadstandardně velký počet
obyvatel 2815.
Zapojení podnikatelského sektoru
Městská část o svých aktivitách a akcích se zapojením veřejnosti informuje podnikatelský sektor prostřednictvím klasických
komunikačních kanálů. Spolupráce s velkými podnikatelskými subjekty (Centrum Černý Most, Coca - Cola HBT, Ikea a
další) je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Vzájemné spolupráce se projevuje jak při přípravě a následné realizaci akcí, včetně
akcí participativního charakteru (např. revitalizace Terminálu Černý Most), tak i při tvorbě strategických dokumentů (např.
Plán rozvoje globální odpovědnosti). Naopak spolupráce s malými a středními podnikateli se i přes několikaletou snahu MČ
nedaří (výjimka: aktuálně se malý a střední podnikatelé, z lokality Lehovec, aktivně zapojují do participativních procesů
v rámci zpracování Plánu revitalizace sídliště Lehovec). MČ proto zajistila (v roce 2020) realizaci dotazníkového šetření právě
mezi malými a středními podnikateli s cílem zjistit jejich potřeby a požadavky na MČ. Mimo podpory v propagaci a
umožnění parkování nebyly identifikovány ve větší míře žádné další požadavky. Informovanost a služby MČ podnikatelům
jsou dle respondentů dostačující.
Zapojení NNO
Městská část dlouhodobě s neziskovým sektorem spolupracuje, a to na velice dobré úrovni. MČ o svých aktivitách a akcích
se zapojením veřejnosti informuje neziskový sektor prostřednictvím klasických komunikačních kanálů. V případě lokálních
projednávaných témat informujeme NNO působící v dané lokalitě nad rámec využívaných komunikačních kanálů, a to
prostřednictvím emailu (MČ má evidenci NNO, která je každoročně aktualizována). NNO se aktivně zapojují jak do MČ
pořádaných akcí (např. VOLNOFEST) tak i do přípravy koncepčních dokumentů (např. Komunitní plán sociálních služeb).
Jako nejlépe hodnocené pak dlouhodobě vycházejí akce typu workshop se zaměřením právě na činnost neziskových
organizací, zúčastní se jich ¼ z celkového poštu. Ve větší míře se NNO účastní plánování sociálních služeb.
3 fázový participační proces ve sledovaném období:

senior (vitalnisenior.cz) - Praha získala
novou rozhlednu. Doubravka v Praze 14
vznikla díky spolupráci městské části,
soukromého partnera a dárců
Dřevěná stavba roku | Doubravka
(drevoprozivot.cz) - Doubravka v Praze
14

1.3.F Schválení finanční podpory
aktivit k UR/MA21 vyplývajících z
komunitního plánování. (Indikátor
je hlavní (povinný) pro realizátory
v kategorii A a B dle sady kritérií
místní Agendy 21. . Realizátoři
v kategorii C dokládají v rámci
plnění Kritérií MA21);
ANO Dotační program MČ a
participativní rozpočet
Participativní rozpočet
únoru 2019 schválilo ZMČ spuštění
druhého
ročníku
participativního
rozpočtu Čtrnáctka podle vás a opět na
něj uvolnilo 5 mil. korun. Do druhého
kola mohli zájemci zasílat své projekty
na vylepšení Prahy 14 do 31. srpna
2019. Zasláno bylo celkem 17 projektů,
z nichž jich 14 bylo vyhodnoceno jako
realizovatelné. Ve čtvrtek 24. října 2019
se v Galerii 14 uskutečnilo setkání
navrhovatelů
těchto
schválených
projektů, kteří své návrhy představili
spoluobčanům a vedli s nimi diskuzi. Od
15. do 29. listopadu 2019 udělovala
veřejnost hlasy projektům, které chtěli na
naší městské části realizovat. Z hlasování
vzešlo 12 vítězů (5 velkých v celkové
hodnotě cca 3 900 tis. a 7 malých
v celkové hodnotě cca 950 tis. korun.
Tyto projekty se aktuálně realizují.
V roce 2020 jich bylo dokončeno 5.
Ostatní by měli být dokončeny do konce
roku 2021
Čtrnáctka podle vás - participativní
rozpočet
Participační rozpočet - Projekty musí
být v souladu se Strategickým plánem
rozvoje MČ P14 pro období 2015 –
2025, Územním plánem HMP a případně
dalšími strategickými dokumenty MČ
P14 a HMP. Při hodnocení
realizovatelnosti projektu je brán velký
důraz na to, aby projekt byl v souladu
s principy/zásadami UR. Hodnocení
provádí
zaměstnanec
Oddělení
strategického plánování a komunikace ve
spolupráci s vedoucími odborů.
Dotační program
Městská část Praha 14 (dále jen
„poskytovatel“ nebo „MČ P14“)
podporuje formou dotace subjekty
poskytující kulturní, sportovní a
volnočasové aktivity a subjekty
realizující aktivity v rámci místní Agendy
21 (dále jen „MA 21“) a globální
odpovědnosti. Dotační program pro
podporu kultury, sportu, volného času,
MA 21 a globálních témat (dále jen
„dotační program“) probíhá v souladu se

Z každého veřejného projednání/vstupního anketního šetření k zjišťování potřeb je proveden zápis. Zpracovaný zápis je
předložen na jednání Grémia starosty (orgán skládající se ze starosty, místostarostů a uvolněných radních). Grémium starosty
pověří příslušný odbor zpracováním výsledků, což se realizuje ve spolupráci s vysoutěženým
zpracovatelem/architektem/projektantem. Ti na základě podkladů z veřejného projednání/zjištování potřeb a vizí MČ
připraví návrh řešení jedno variantně či více variantně. Poté se s veřejností za přítomnosti příslušného zpracovatele projedná
navrhované řešení, popřípadě se vybírá konkrétní varianta a sbírají se připomínky. Zápis z projednání obsahující připomínky
je opět projednán na Grémiu starosty, které pověří příslušný obor k zahájení řízení o finálním dopracování projektu se
zpracovatelem. Finální projekt je následně představen veřejnosti buď na veřejném projednání nebo ve formě výstavy a v rámci
běžným komunikačních kanálů web /fb.
Př. Projednání výstavby komunitního centra na Hutích
První veřejné projednání k budoucí podobě a využití plánované stavby v parku v ulici Splavná proběhlo 20. 6. 2018 za účasti
25 občanů. Místním obyvatelům byl představen záměr radnice vybudovat komunitní centrum. Proběhla diskuse o přínosech a
negativech záměru a byly také mapovány názory, připomínky a nápady k funkčnímu využití budovy. Druhé veřejné
projednání proběhlo 2. 10. 2018 za účasti 22 občanů. Občané se se zástupci radnice setkali v prostoru parku, kdy byly
k dispozici panely s vizualizacemi tří navržených variant. Všechna variantní řešení vycházela z výstupů z prvního setkání v
červnu 2018. Ing. arch. Damaška přestavil varianty a proběhla diskuse. V závěru se hlasovalo pro jednu z variant. Z hlasování
vyšla jako vítězná varianta č. 3, která byla Ing. arch. Damaškou dále rozpracována. Třetí veřejné projednání proběhlo
2.10.2019 za účasti 16 obyvatel. Cílem projednání bylo představit občanům upravený návrh na základě připomínek z
druhého veřejného projednání.

zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů.
DOTAČNÍ
PROGRAM
PRO
PODPORU KULTURY, SPORTU,
VOLNÉHO ČASU, MA 21 A
GLOBÁLNÍCH TÉMAT - Dotace «
Samospráva ÚMČ Praha 14
Při hodnocení projektů je brán zřetel na
zásady udržitelnosti. Součástí smlouvy o
poskytnutí dotace je od roku 2021
příloha Environmentální doporučení, kde
jsou zakotvena základní pravidla pro
realizátory. Hodnocení provádí dotační
komise.

V současné době probíhají další 3 fázové participační proces, které ještě nejsou dokončeny. Jedná se o revitalizaci terminálu
černý Most a revitalizaci sídliště Lehovec.

Seznam veřejných projednání
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HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.2

Návodná otázka 1.3.2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Z hlediska míry zapojení veřejnosti lze konstatovat, že občanům je nabízena aktivní forma zapojení, a to především při
projednávání lokálních témat. Většina témat byla definována samotnou veřejností (např. na Veřejných lokálních fórech Prahy
14, dále z písemných podnětů Úřadu, petic atd.). Spolupráce se samotnou veřejností se neustále vyvíjí a posouvá. Proces
zapojování veřejnosti se dále prohlubuje nejen v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů. Příprava jednotlivých
akcí s vyšší mírou zapojení veřejnosti je časově, finančně i personálně náročnější. Tato negativa jsou ale vyvážena
efektivnějším využitím prostředků a zdrojů při realizaci jednotlivých projektů městské části a následně možností efektivněji
využít výstupy, které jsou konkrétnější a relevantnější.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Veřejná projednávání jsou prováděna ve
většině případů, u velké části z nich využito
pravidlo tří fází participace. Z veřejných
projednání jsou k dispozici zápisy nebo
články/informace z projednání a jejich
výstupů. Do veřejných projednání je zapojen
i podnikatelský sektor (zajímavostí je vyšší
participace spíše větších než malých a
středních subjektů) a sektor neziskový.
V rámci participativního rozpočtu a dotačních
programů MČ jsou návrhy aktivit a investic
hodnoceny mj. z hlediska zásad udržitelnosti
dle dokumentu Environmentální doporučení.

1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.3

Indikátory

MČ vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření,
závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření, informace z hospodaření příspěvkových organizací – viz úřední deska a
www stránky).
Pravidelně zveřejňováno každý
rok - https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/o-uradu-mc-p14/zaverecnyucet/ . Závěrečný účet obsahuje informace v rozsahu dle Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, tj. o
hospodaření městské části P 14 – plnění příjmů, čerpání výdajů, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních
operacích vč. tvorby a použití pen. fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených příspěvkových organizací, vyúčtování
fin. vztahů, Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady města a komisí, vyhodnocení poskytování informací dle zákona o informacích,
rozdělení grantů a mnoho dalších informací je vyvěšeno na www stránkách internetu.člen zastupitelstva « Členové «
Samospráva ÚMČ Praha 14 ,člen rady « Členové « Samospráva ÚMČ Praha 14,Komise Rady « Samospráva ÚMČ Praha 14
Jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná a je z nich od prosince 2019 pořizován audiovizuální záznam, který je
k dispozici na webových stránkách. Jednání ZMČ Praha 14 online « Samospráva ÚMČ Praha 14
Je zveřejňována Výroční zpráva MA21 jejíž součástí je Plán zlepšování MA21, Zpráva o participaci, Příležitosti Prahy 14 komunitní plán. na https://www.praha14.cz/samosprava/vyrocni-zprava/
První výroční zpráva MA21 byla zpracována za období 2010 – 1014. Další zpráva pak za rok 2016, 2017,2018,2019,2020.
Výroční zprávy příspěvkových organizací MČ Praha 14 (Základních a mateřských škol) jsou zveřejněny na webových
stránkách příslušných organizací.
Organizace zřízené či založené MČ Organizace zřízené či založené MČ Praha 14 « ÚMČ P14:
ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín
http://www.zshloubetin.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec
https://www.zschvaleticka.cz/o-skole/dokumentace/vyrocni-zprava
ZŠ Gen. Janouška 1006, Č.M.
https://zsgenjanouska.cz/zakladni-skola/dokumenty_ke_stazeni/
ZŠ Vybíralova 964, Černý Most
https://www.zsvybiralova.cz/index.php?type=Post&id=51&ref=blog
ZŠ Bratří Venclíků 1140, Č.M.
https://www.zsvencliku.cz/pro-rodice/dokumenty-ke-stazeni/
ZŠ Šimanovská 16, Kyje
https://zssimanovska.cz/o-skole/dulezite-soubory
MŠ „Obláček“ Šebelova 874, Č. M. II. - výroční zprávy dle Z 106/1999 Sb.
MŠ
„Korálek“
Bobkova
766,
Č.
M.
http://www.mskoralekpraha.cz/dokumenty/vyrocni_zprava_MS_2018_2019.pdf
MŠ Vybíralova 968/4, Č. Most II.
- pouze výroční zprávy dle Z 106/1999 Sb.
MŠ „Sluníčko“ Gen. Janouška 1005, Č. M. II. - výroční zprávy dle Z 106/1999 Sb.
MŠ Kostlivého 1218, Jahodnice
- výroční zprávy dle Z 106/1999 Sb.
MŠ Vybíralova 967/6, Č.M.
- výroční zprávy dle Z 106/1999 Sb.
MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín
- výroční zprávy dle Z 106/1999 Sb.
MŠ Zelenečská 500, Hloubětín
https://www.ms-zelenecska.cz/msz-mss-mds-ke-stazeni
MŠ Paculova 1115/12, Černý Most - výroční zprávy dle Z 106/1999 Sb.
MŠ Chvaletická 917/1, Lehovec
- výroční zprávy dle Z 106/1999 Sb.
Praha 14 kulturní
- výroční zprávy dle Z 106/1999 Sb.
Správa majetku Praha a.s. - výroční zpráva není zveřejnována na webových stránkách
Sociální podnik Černý Most s.r.o, od konce roku 2020 Praha 14 100 % podíl - výroční zprávy dle Z 106/1999 Sb

ANO
Městská část i její organizace zveřejňují
informace na webových stránkách.
Např:
Jednání ZMČ Praha 14 online «
Samospráva ÚMČ Praha 14
člen zastupitelstva « Členové «
Samospráva ÚMČ Praha 14
Registr smluv « Samospráva ÚMČ
Praha 14
Veřejné zakázky zadané ÚMČ Praha
14 « Veřejné zakázky « Samospráva
ÚMČ Praha 14
Dotace « Samospráva ÚMČ Praha 14
Projekty « Samospráva ÚMČ Praha
14
Projekty Prahy 14 « Život na Praze
14 (praha14.cz)

II.
1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;
ANO
MČ aktivně zveřejnuje příklady dobré
praxe. Na webových stránkách nejsou
souhrnně zveřejněny. Některé příklady
dobré praxe lze najít na Tiskové zprávy «
Život na Praze 14 (praha14.cz)
Další vybrané např:
Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt
roku 2019 3. místo obsadila Praha 14
APES | Aktuality - ČVUT PŘIPRAVILO
LONI NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 21-01202
Prezentace z konference Moderní veřejná
správa 2019 - UPLATŇOVÁNÍ
SYSTÉMU
MANAGEMENTU
KVALITY DLE ISO NOREMA
PRINCIPŮ MÍSTNÍ AGENDY 21 NA
MČ PRAHA 14
Jak uspořádat konference, semináře a jiné
akce udržitelně? - MPSV
Praha získala novou rozhlednu | Vitální
senior (vitalnisenior.cz) - Praha získala
novou rozhlednu. Doubravka v Praze 14
vznikla díky spolupráci městské části,
soukromého partnera a dárců
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Dřevěná stavba roku | Doubravka
(drevoprozivot.cz) - Doubravka v Praze
14
HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.3

Návodná otázka 1.3.3

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
První audit

1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend nehodnocený
MČ vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření,
závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření, informace z hospodaření příspěvkových organizací – viz úřední deska a
www stránky). Je zveřejňována Výroční zpráva MA21 jejíž součástí je Plán zlepšování MA21, Zpráva o participaci,
Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán.

Nižší hodnocení dosažených výsledků v
porovnání s hodnocením městské části.
Město zpracovává velmi podrobný
závěrečný účet, který obsahuje i mnoho
informací k činnosti města za uplynulý
kalendářní (a účetní) rok, dále Výroční
zprávu MA21 a dílčí roční zprávy určené
platnou legislativou. Některé zřízené
organizace města zpracovávají pravidelné
výroční zprávy, další pouze dílčí zákonné
roční zprávy (např. dle zákona č. 106/199
Sv.).
Městská část však nezpracovává vlastní
souhrnnou výroční zprávu, nadále proto
přetrvává doporučení zvážit zpracování této
zprávy, která by srozumitelně a pro laickou
veřejnost agregovala hlavní výstupy
z uvedených dokumentů, včetně základních
informací např. o naplňování strategických
dokumentů, o realizaci MA21 a udržitelného
rozvoje ve vztahu i k ekonomice a
hospodaření MČ, které například závěrečný
účet města neobsahuje, ale i například
stručnou zprávu o jednotlivých organizacích.

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.4

Indikátory

Rada městské části Praha 14, v souladu se zněním § 68 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 94 odst. 1) cit. zákona, stanovila pravidla pro přijímání, evidenci a
vyřizování stížností, oznámení a podnětů. Organizační zajištění vyřizování stížností, podaných u Úřadu městské části Praha
14 a orgánů MČ. Praha 14, je specifikováno směrnicí Přijímaní, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětu. Pro
snazší komunikaci s občany, kteří chtějí upozornit na urgentní nedostatky a problémy, které se vyskytují na území MČ Praha
14, dal Úřad městské části Praha 14 k dispozici telefonní linky pracovnic informační kanceláře (225 295 561 a 225 295 270) a
e-mailovou adresu: informace@praha14.cz, na které mohou občané oznamovat závady, které mohou ohrozit bezpečnost osob
nebo způsobit škodu na majetku.

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;
ANO

Stížnosti a podněty od občanů jsou zpracovávány zaměstnanci kanceláře tajemníka a zaměstnanci oddělení strategického
plánování a komunikace. Každý měsíc je zpracován přehled stížností pro Výbor kontrolní. Kancelář tajemníka vypracovává a
předkládá tajemníkovi ÚMČ Praha 14 a Radě MČ. dvakrát do roka zprávu o stížnostech doručených vždy k 30. 6. a 31. 12.
běžného roku, a to, vyřízených i dosud nevyřízených v termínu do konce následujícího kalendářního měsíce po ukončení
příslušného pololetí s rozborem jejich obsahu, příčin, zjištěných závad a oprávněnosti. Jednou ročně je zpracován v rámci
ČSN EN ISO 9001:2009 ve Zprávě o přezkoumání QMS vedením. Formální zpracování analýzy stížností a podnětů se
neprovádí, ale i z uvedeného textu vyplývá, že v rámci projednání přehledu stížností a podnětů v kontrolním výboru i
vedením městské části je „ rozbor obsahu a příčin“ prováděn, hodnocen a případně i realizována opatření k nápravě.
Opatření jsou přijímaná příslušnými odbory.
Je také zpracována směrnice Vyřizování petic upravující upravuje postup při vyřizování petic v souladu s čl. 18 Listiny
základních lidských práv a svobod a zák.č. 85/1990 Sb., o právu petičním.Odbor právních a kontrolních činností je povinen
zpracovat souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizování peticí za příslušný kalendářní rok a tuto předložit k projednání Radě
městské části Praha 14, nejpozději v termínu do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

Městská část i její organizace zveřejňují
informace na webových stránkách.
Např:
Jednání ZMČ Praha 14 online «
Samospráva ÚMČ Praha 14
člen zastupitelstva « Členové «
Samospráva ÚMČ Praha 14
Registr smluv « Samospráva ÚMČ
Praha 14
Veřejné zakázky zadané ÚMČ Praha
14 « Veřejné zakázky « Samospráva
ÚMČ Praha 14
Dotace « Samospráva ÚMČ Praha 14
Projekty « Samospráva ÚMČ Praha
14
Projekty Prahy 14 « Život na Praze
14 (praha14.cz)
1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;
ANO
MČ aktivně zveřejnuje příklady dobré
praxe. Na webových stránkách nejsou
souhrnně zveřejněny. Některé příklady
dobré praxe lze najít na Tiskové zprávy «
Život na Praze 14 (praha14.cz)
Další vybrané např:

Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt
roku 2019 3. místo obsadila Praha 14
APES | Aktuality - ČVUT PŘIPRAVILO
LONI NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 21-01202
Prezentace z konference Moderní veřejná
správa 2019 - UPLATŇOVÁNÍ
SYSTÉMU
MANAGEMENTU
KVALITY DLE ISO NOREMA
PRINCIPŮ MÍSTNÍ AGENDY 21 NA
MČ PRAHA 14
Jak uspořádat konference, semináře a jiné
akce udržitelně? - MPSV
Praha získala novou rozhlednu | Vitální
senior (vitalnisenior.cz) - Praha získala
novou rozhlednu. Doubravka v Praze 14
vznikla díky spolupráci městské části,
soukromého partnera a dárců
Dřevěná stavba roku | Doubravka
(drevoprozivot.cz) - Doubravka v Praze
14

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.4

Návodná otázka 1.3.4

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Stížnosti a podněty od občanů jsou zpracovávány zaměstnanci kanceláře tajemníka a zaměstnanci oddělení strategického
plánování a komunikace. Každý měsíc je zpracován přehled stížností pro Výbor kontrolní. Kancelář tajemníka vypracovává a
předkládá tajemníkovi ÚMČ Praha 14 a Radě MČ. dvakrát do roka zprávu o stížnostech doručených vždy k 30. 6. a 31. 12.
běžného roku, a to, vyřízených i dosud nevyřízených v termínu do konce následujícího kalendářního měsíce po ukončení
příslušného pololetí s rozborem jejich obsahu, příčin, zjištěných závad a oprávněnosti. Jednou ročně je zpracován v rámci
ČSN EN ISO 9001:2009 ve Zprávě o přezkoumání QMS vedením.

Nižší hodnocení dosažených výsledků v
porovnání s hodnocením městské části.
Městská část každoročně zpracovává ze
zákona povinnou Zprávu o vyřizování petic,
stížností a podnětů. Bohužel není prováděna
analýza oblastí stížností a podnětů a z ní
vycházející
návrh
nápravných
či zlepšovacích opatření (tam kde je to
adekvátní).

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.5

Indikátory

Na webových stránkách MČ v sekci samospráva jsou publikovány veškeré dokumenty v souladu se zákonem. Jsou
zveřejňovány zápisy z jednání rady a zastupitelstva, stejně jako zápisy z jednání komisí a výborů. https://www.praha14.cz/.
Rada města i Zastupitelstvo města mají schválen jednací řád. Pro zvýšení transparentnosti při hlasování ZMČ je využíváno
hlasovací zařízení. Od prosince 2019 jsou funkční živé audiovizuální přenosy ze zasedání ZMČ, záznamy jsou k dispozici na
http://live.publicstream.cz/praha-14.
Rada MČ zřídila v roce 2018 poradní orgán Komisi pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici. v roce 2019 byla také
na ÚMČ Praha 14 zřízena funkce koordinátora otevřených dat. Komise a koordinátor se zabývají primárně za oblast smart
cities, it a transparentnost.
Hlavními úkoly pro období 2018 -2022 jsou:
Proaktivně přistupovat k trendům Smart Cities a využívat jejich efektivní aplikace v oblastech, kde přinášejí vyšší
komfort občanům a pomáhají zvyšovat bezpečnost nebo šetřit energie.
Aktivně podporovat využívání e-občanek pro komunikaci s úřadem.
Zajistit přenos z jednání zastupitelstva dostupný občanům i ze záznamu.
Zřídit rozklikávací rozpočet.
Usilovat o zařazení městské části do spolku Otevřená města a aktivně se podílet na meziresortní spolupráci s ostatními
obecními či městskými úřady v oblasti otevřené veřejné správy.
Optimalizovat využití stávajících a nových digitálních, informačních a komunikačních technologií, zavádět technické
novinky a inovace

1.3.D Webová stránka městské
části s informacemi o MA21 a UR.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21.
Realizátoři v kategorii C dokládají
v rámci plnění Kritérií MA21) ;
ANO
Místní Agenda 21 - Praha 14

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;

V roce 2020 se připravovala směrnice otevřená data odpovídající organizační struktuře a principům řízení úřadu, která
prochází připomínkovacím řízením. V roce 2021 bude standardním procesem implementována do platných směrnic MČ Praha
14. Směrnice bude platná také pro příspěvkové organizace zřizované MČ Prahou 14. Směrnice zavádí pozici kurátora
otevřených dat, který by měl být zaměstnancem MČ.
Na webových stránkách a na facebookovém profilu jsou zveřejňovány další informace o různých akcích – např. pozvánky,
krátké zprávy o dění ve městě, apod.
Organizace řízené MČ mají své webové stránky.

Zadávání veřejných zakázek
Je schválena směrnice Zadávání veřejných zakázek, která upravuje základní parametry, zásady a principy ZZVZ, postup
aplikace včetně odpovědností a kompetencí nad rámec zákona v přísnějším režimu. Směrnice je platná pro Úřad MČ,
příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 14, obchodní společnost Správa majetku Praha 14, a.s. založenou
městskou části Praha 14, která je jediným akcionářem této společnosti, a osoby, jež se při zadávání veřejných zakázek účastní
úkonů se zadáváním spojených. Probíhá vyvěšování informací o veřejných zakázkách na profilu zadavatele. Za účelem
efektivního a transparentního zajištění agendy veřejných zakázek /VZ / je provozován interní informační systém v aplikaci E ZAK na adrese https://ezak.praha14.cz/ .

ANO
Městská část i její organizace zveřejňují
informace na webových stránkách.
Např:
Jednání ZMČ Praha 14 online «
Samospráva ÚMČ Praha 14
člen zastupitelstva « Členové «
Samospráva ÚMČ Praha 14
Registr smluv « Samospráva ÚMČ
Praha 14
Veřejné zakázky zadané ÚMČ Praha
14 « Veřejné zakázky « Samospráva
ÚMČ Praha 14
Dotace « Samospráva ÚMČ Praha 14
Projekty « Samospráva ÚMČ Praha
14
Projekty Prahy 14 « Život na Praze
14 (praha14.cz)
1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;
ANO
MČ aktivně zveřejnuje příklady dobré
praxe. Na webových stránkách nejsou
souhrnně zveřejněny. Některé příklady
dobré praxe lze najít na Tiskové zprávy «
Život na Praze 14 (praha14.cz)
Další vybrané např:
Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt
roku 2019 3. místo obsadila Praha 14
APES | Aktuality - ČVUT PŘIPRAVILO
LONI NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 21-01202
Prezentace z konference Moderní veřejná
správa 2019 - UPLATŇOVÁNÍ
SYSTÉMU
MANAGEMENTU
KVALITY DLE ISO NOREMA
PRINCIPŮ MÍSTNÍ AGENDY 21 NA
MČ PRAHA 14
Jak uspořádat konference, semináře a jiné
akce udržitelně? - MPSV
Praha získala novou rozhlednu | Vitální
senior (vitalnisenior.cz) - Praha získala
novou rozhlednu. Doubravka v Praze 14
vznikla díky spolupráci městské části,
soukromého partnera a dárců
Dřevěná stavba roku | Doubravka
(drevoprozivot.cz) - Doubravka v Praze
14

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.5

Návodná otázka 1.3.5

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Hlavní dokumenty, informace RMČ a ZMČ jsou dostupné na internetu, úplné a pro veřejnost srozumitelné. V roce 2020 se
připravovala směrnice otevřená data odpovídající organizační struktuře a principům řízení úřadu, která prochází
připomínkovacím řízením. V roce 2021 bude standardním procesem implementována do platných směrnic MČ Praha 14.Je
přijata směrnice Zadávání veřejných zakázek, která upravuje základní parametry, zásady a principy i z
hlediska transparentnosti. Pro zajištění transparentnosti úřadu, rozhodování zastupitelstva a při zadávání veřejných zakázek
dodržujeme stanovená pravidla (hlasovací systém, internetové zadávání veřejných zakázek apod.).

Trend:
Stabilní

0

Nižší hodnocení trendu v porovnání s
hodnocením městské části.
Pro nastavení a plnění cílů v této oblasti má
městská část zřízenu Komisi pro digitalizaci,
transparentnost a otevřenou radnici.
Připravuje směrnici Otevřená data, která
bude v roce 2021 implementována do
ostatních interních směrnic. Městská část
naplňuje principy proaktivního přístupu
k trendům Smart Cities, bohužel však nejsou
systematicky doloženy. Velmi zodpovědně
přistupuje k transparentnosti zadávání
veřejných zakázek – městskou částí i jejich
zřízenými a založenými organizacemi.
Městská část zveřejňuje větší množství
příkladů dobré praxe, ale většinou formou
tiskových zpráv či informací, které nejsou
z hlediska sdílení příkladů dobré praxe
setříděny na jednom místě. Mnoho informací
je tak hůře a nesystémově dostupných, což
může mít vliv na vnímání transparentnosti
činnosti úřadu, orgánů samosprávy a dalších
organizací městské části.

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizika korupce?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.6

Indikátory

MČ má schválený Etický kodex, který je součástí pracovního řádu a stanovuje zásady chování a jednání zaměstnanců městské
části Praha 14 zařazených do Úřadu městské části Praha 14 (dále jen zaměstnanci úřadu). Tento kodex je základní normou
jejich vystupování především vůči veřejnosti. Výkon veřejné správy je službou občanům. Základními zásadami, jakož i
hodnotovými kritérii při výkonu veřejné správy jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce a etický výkon práce (zejména
dodržování nestrannosti a rovného přístupu). Dalšími zásadami jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost a
poctivost. Zaměstnanci úřadu jsou rovněž povinni usilovat o zachování dobrého jména Úřadu městské části Praha 14.
Zároveň je schválena interní instrukce ÚMČ Praha 14 - Instrukce Střet zájmů. Tato instrukce upravuje s ohledem na účinnost
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákona o střetu zájmů), postup při plnění povinnosti veřejných funkcionářů.
Tedy jak a kdy předcházet střetu zájmů, dále pak plnění oznamovací povinnosti umožňující veřejnou kontrolu jejich činností,
majetku, darů a jiného prospěchu, omezení některých činností a neslučitelnost funkcí, a stanoví odpovědnosti za porušení
povinností uložených zákonem. Na členy zastupitelstva, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolnění a nebo nejsou
členy rady městské části se tato instrukce nevztahuje, vyjma ustanovení o podání „Oznámení veřejného funkcionáře o
osobním zájmu dle § 8 zákona č. 159/2006 Sb., a o střetu zájmů člena zastupitelstva městské části dle § 87 a § 51 odst. 5
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze“ (bod 1. kap. 5.4 a příloha č. 5 této instrukce).

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;

Riziko korupce si nikdo z odborů ani z vedení neidentifikoval, není vyhodnocováno a není zařazeno do katalogu rizik. Katalog
rizik je sestavován z rizik, která si definují ve své činnosti odbory, kdy tento jejich návrh je projednáván (a případně
korigován či doplňován) na poradě vedení, kde je zpravidla účasten pan tajemník, vedoucí Odboru právních a kontrolních
činností, vedoucí odborů a dotčení zaměstnanci z daného odboru a interní auditor.

Jednání ZMČ Praha 14 online «
Samospráva ÚMČ Praha 14
člen zastupitelstva « Členové «
Samospráva ÚMČ Praha 14
Registr smluv « Samospráva ÚMČ
Praha 14
Veřejné zakázky zadané ÚMČ Praha
14 « Veřejné zakázky « Samospráva
ÚMČ Praha 14
Dotace « Samospráva ÚMČ Praha 14
Projekty « Samospráva ÚMČ Praha
14
Projekty Prahy 14 « Život na Praze
14 (praha14.cz)

Zadávání veřejných zakázek
Za účelem efektivního a transparentního zajištění agendy veřejných zakázek /VZ / je provozován interní informační systém v
aplikaci E - ZAK na adrese https://ezak.praha14.cz/ . Do výběrových komisí pro zadávání veřejných zakázek přizváni
zastupitelé popřípadě odborná veřejnost.

ANO
Městská část i její organizace zveřejňují
informace na webových stránkách.
Např:

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;
ANO

MČ aktivně zveřejnuje příklady
dobré praxe. Na webových
stránkách
nejsou
souhrnně
zveřejněny. Některé příklady dobré
praxe lze najít na Tiskové zprávy «
Život na Praze 14 (praha14.cz)

Další vybrané např:
Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt
roku 2019 3. místo obsadila Praha 14
APES | Aktuality - ČVUT PŘIPRAVILO
LONI NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 21-01202
Prezentace z konference Moderní veřejná
správa 2019 - UPLATŇOVÁNÍ
SYSTÉMU
MANAGEMENTU
KVALITY DLE ISO NOREMA
PRINCIPŮ MÍSTNÍ AGENDY 21 NA
MČ PRAHA 14
Jak uspořádat konference, semináře a jiné
akce udržitelně? - MPSV
Praha získala novou rozhlednu | Vitální
senior (vitalnisenior.cz) - Praha získala
novou rozhlednu. Doubravka v Praze 14
vznikla díky spolupráci městské části,
soukromého partnera a dárců
Dřevěná stavba roku | Doubravka
(drevoprozivot.cz) - Doubravka v Praze
14
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.6

Návodná otázka 1.3.6

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Etický kodex je součástí pracovního řádu, stanovuje zásady chování a jednání zaměstnanců městské části Praha 14
zařazených do Úřadu městské části Praha 14. Je schválena interní instrukce ÚMČ Praha 14 - Instrukce Střet zájmů.Za účelem
efektivního a transparentního zajištění agendy veřejných zakázek /VZ / je provozován interní informační systém v aplikaci E ZAK na adrese https://ezak.praha14.cz/ .

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Organizace má zpracován Etický kodex
zaměstnanců ÚMČ Praha 14, nejsou
stanovena (nebo doložena) pravidla pro
eliminaci korupčních rizik dalších složek a
orgánu města – samosprávy, zřízených či
založených organizací MČ.
Rizika případné korupce nejsou zaneseny do
Katalogu rizik ani Databáze rizik MČ Praha
14.
Pro lepší hodnocení výsledků i trendu však
nebyly doloženy výrazné změny oproti
předchozímu období (nad rámec zákonných
povinností).
Do výběrových komisí pro zadávání
veřejných zakázek jsou zváni členové
zastupitelstva MČ, případně zástupci
odborné veřejnosti.
Doporučení oponentů – přijmout rozsáhlejší
preventivní opatření proti možnému vzniku
korupce a rozšířit je na celou městskou část
jako právnickou osobu vč. zřizovaných a
zakládaných organizací.

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.7

Indikátory

Komunikaci s veřejností a práci tiskových mluvčí zajištují referenti Oddělení strategického plánování komunikace. MČ
komunikaci směrem k veřejnosti dělí ještě na formální a neformální. Pro formální komunikaci využívá web, mobilní rozhlas, emaily, plakáty, veřejná projednání, veřejná lokální fóra, kontaktní formulář na webu MČ (mohou využívat občané, pokud
chtějí MČ kontaktovat), případně i časopis Čtrnáctka. Méně formálně s lidmi Praha 14 komunikuje prostřednictvím sociálních
sítí, respektive Facebooku.

1.3.D Webová stránka městské
části s informacemi o MA21 a UR.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21.
Realizátoři v kategorii C dokládají

MČ také komunikuje podle druhu sdělení s určitými externími cílovými skupinami .
Typickým komunikačním nástrojem, který rovněž, byť nepřímo, protože uvedené neřídí MČ, ale sám uživatel, využívá
segmentaci v různých podobách, je Kalendář akcí na webu MČ (https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/akce/). V jeho
rámci je možné nastavit různé druhy filtrů
např. dle věkové skupiny či zaměření akce. Dalším nástrojem segementace jsou samotné webové stránky, které obsahují
záložky Děti a mládež, Senioři a Neziskové organizace, Dobrovolnictví kde jsou umisťovány inforamce pro danou cílovou
skupinu. Dále dochází k segmentaci prostřednictvím pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb. Jsou
vytvořeny 4 skupiny ( Rodina, děti a mládež,
Osoby se zdravotním znevýhodněním, Cizinci a menšiny ,Senioři a nově Osoby ohrožené sociálním vyloučením . S těmito
5 cílovými skupinami je komunikováno prostřednictvím pracovních skupin, kde jsou zastoupeni zástupci NNO zabývající
se terénními a sociálními , akvizičními a komunitními atd službami. Byly např. vydán speciální vydání radničního časopisu
"Čtrnáctka" na téma Průvodce sociálními a návaznými službami (4 cílové skupiny),Naše školy ( Rodina, děti a
mládež),brožura v 6 jazycích (Cizinci).
Cílové skupiny pro externí komunikaci:
Média (regionální, celostátní, odborná)
Veřejnost (odborná, sociální skupiny)
Právnické osoby (ve vztahu k MČ, bez vztahu k MČ, kulturní pořadatelé)
Druhy externí komunikace podle cílových skupin:
Média (tiskové zprávy, tiskové konference, účast na událostech)
Veřejnost (sociální sítě, časopis Čtrnáctka, veřejná projednání, komunitní koordinátoři, sociální pracovníci)
Právnické osoby (diskusní panely, společná podpora, účast na událostech)
Komunikace probíhá formou:
Online prezentace
webová prezentace - https://www.praha14.cz/

v rámci plnění Kritérií MA21) ;
ANO
Místní Agenda 21 - Praha 14

1.3.B Transparentní úřad,
(Realizátoři v kategorii C mohou
zveřejnění zpráv/článků o MA21
v místních/regionálních/celostátních
médiích doložit odkazem na
splnění příslušného ukazatele
v Databázi Kritérií MA21.) ;
ANO
Městská část i její organizace zveřejňují
informace na webových stránkách.
Např:
Jednání ZMČ Praha 14 online «
Samospráva ÚMČ Praha 14
člen zastupitelstva « Členové «
Samospráva ÚMČ Praha 14
Registr smluv « Samospráva ÚMČ
Praha 14
Veřejné zakázky zadané ÚMČ Praha
14 « Veřejné zakázky « Samospráva
ÚMČ Praha 14
Dotace « Samospráva ÚMČ Praha 14
Projekty « Samospráva ÚMČ Praha
14
Projekty Prahy 14 « Život na Praze
14 (praha14.cz)

facebookový profil - https://www.facebook.com/mcpraha14/
Mobilní rozhlas Prahy 14 - https://praha14.mobilnirozhlas.cz/ - aplikace je k dispozici od dubna 2020
elektronická úřední deska
Offline prezentace
tištěný měsíčník Čtrnáctka (dostupný i online)
vývěsky
interaktivní workshopy (semináře )
pravidelná setkání s občany
Komunitní koordinace
Vyhodnocování využívání informačních kanálů je prováděno.
Na jaře 2020 byla zpracována/aktualizována Metodika „Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti“, včetně
Metodiky monitoringu a hodnocení tohoto systému. Dokument Systém pro zapojování veřejnosti a komunikace s
občany obsahuje doporučené postupy k zapojování veřejnosti, včetně metodiky hodnocení jak Systému jako takového,
tak i jednotlivých procesů a projektů se zapojením veřejnosti.
V dubnu 2020 zavedení dalšího komunikačního nástroje s veřejností - aplikace Mobilní rozhlas Prahy 14.
V současné době probíhá veřejná zakázka na zpracování analyticko-koncepčního dokumentu Komunikační strategie
úřadu městské části Praha14 (zmapování poptávky po informacích v rámci jednotlivých cílových skupin (obyvatelé,
podnikatelé, studenti atd.), a to nejenom zmapování toho, jaké informace dané cílové skupiny od městské části očekávají,
ale též v jaké podobě je vhodné informace poskytovat).Součástí strategie bude nastavení vnitřních postupů s cílem
určení, kdo bude za přípravu a poskytování jednotlivých informací zodpovědný, jak budou informace zpracovávány a
prezentovány a jakým způsobem bude komunikace s jednotlivými cílovými skupinami probíhat. Návazným krokem je
zavedení rozklikávacího rozpočtu města, jako pilotního nástroje pro ověření smysluplnosti strategie. Cílem kromě
obecného zlepšení komunikace úřadu s veřejností je i podpořit přístup úřadu k principu open dat (tzv. otevřených dat).

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;
ANO

MČ aktivně zveřejnuje příklady
dobré praxe. Na webových
stránkách
nejsou
souhrnně
zveřejněny. Některé příklady dobré
praxe lze najít na Tiskové zprávy «
Život na Praze 14 (praha14.cz)
Další vybrané např:
Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt
roku 2019 3. místo obsadila Praha 14
APES | Aktuality - ČVUT PŘIPRAVILO
LONI NEJLEPŠÍ EPC PROJEKT 21-01202
Prezentace z konference Moderní veřejná
správa 2019 - UPLATŇOVÁNÍ
SYSTÉMU
MANAGEMENTU
KVALITY DLE ISO NOREMA
PRINCIPŮ MÍSTNÍ AGENDY 21 NA
MČ PRAHA 14
Jak uspořádat konference, semináře a jiné
akce udržitelně? - MPSV
Praha získala novou rozhlednu | Vitální
senior (vitalnisenior.cz) - Praha získala
novou rozhlednu. Doubravka v Praze 14
vznikla díky spolupráci městské části,

soukromého partnera a dárců
Dřevěná stavba roku | Doubravka
(drevoprozivot.cz) - Doubravka v Praze
14

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.7

Návodná otázka 1.3.7

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Zlepšující se

1

V současné době probíhá veřejná zakázka na zpracování analyticko-koncepčního dokumentu Komunikační strategie úřadu
městské části Praha14. Součástí strategie bude nastavení vnitřních postupů s cílem určení, kdo bude za přípravu a
poskytování jednotlivých informací zodpovědný, jak budou informace zpracovávány a prezentovány a jakým způsobem
bude komunikace s jednotlivými cílovými skupinami probíhat.

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s
hodnocením městské části.
Městská část má definovány okruhy cílových
skupin pro externí komunikaci a komunikační
kanály (platformy). Není zřejmé, zda je
prováděno vyhodnocování využívání a
optimalizace informačních kanálů, např. na
základě analýzy Komunikační strategie,
z šetření indikátorů ECI apod.
Šíře komunikačních kanálů je mírně
nadstandardní ve srovnání s dalšími
municipalitami, s trendem dalšího rozvoje.

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.3.8

Indikátory

Partnerství na úrovni MČ Praha 14
spolupráce se školami a školskými zařízeními, nejen zřizovanými MČ Praha 14 a NNO – projekt MAP II.
spolupráce s neziskovými organizacemi při pořádání kulturních a sportovních akcí, finanční podpora akcí pořádaných pro
veřejnost, spolupráce s organizacemi při komunitním plánování sociální služeb https://www.praha14.cz/zivot-na-praze14/socialni-oblast-2/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb
spolupráce s občany na participativním rozpočtu https://www.praha14.cz/ctrnactka-podle-vas/category/aktuality/
spolupráce s kulturními aktéry při tvorbě Plán rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na léta 2020 – 2024 v rámci
městské části Praha 14
spolupráce se sportovními kluby a organizacemi ke zjišťování jejich potřeb Partnerství na úrovni hl. m. Prahy,
spolupráce s vysokými školami, např. ČVUT při zapojení studentů architektury do tvorby studií revitalizace různých
území Prahy 14 https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/spoluprace-s-vysokymi-skolami/ ,
intenzivní spolupráce s hl. m. Praha – IPR Praha nad rozvojovými oblastmi - projekt koordinátor participace Koordinátoři
participativního plánování (iprpraha.cz)
spolupráce s CI2 - indikátory UR (ECIA1, uhlíková stopa, ekologická stopa) Klimatický plán
spolupráce s organizacemi působícími v Praze v oblasti např. vzdělávání, kultury, sportu při realizaci jejich aktivit na
území Prahy 14,
spolupráce při tvorbě Strategického plánu, Plánu globální odpovědnosti, Plánu zdraví,
spolupráce se soukromým sektorem - Na MČ Praha 14 jsou vytvářena vhodná partnerství se soukromým sektorem a
dochází k synergickým efektům. Soukromé podnikatelské subjekty v rámci vzájemné spolupráce přispívají finančními
dary na rozvoj městské části zejména na rozšíření občanské vybavenosti a infrastruktury, zlepšování kvality životního
prostředí, rozvoj kultury a sportu, podporu vzdělávání žáků základních škol, pořádání sportovních dní na základních
školách či pořádání lyžařských výcviků pro žáky 7. tříd základních škol, sociální a zdravotnické účely, at. Již několik let
probíhá dlouhodobá spolupráce s velkými komerčními subjekty sídlícími na Praze 14. Jedná se zejména o společnosti
Coca - Cola HBT, Centrum Černý Most, IKEA, Globus ČR, Decathlon. Spolupráce probíhá při realizaci realizaci
osvětových, sportovních, kulturních a volnočasových akcí a kampaní (propagace, finanční a materiální dary,
zapůjčení prostor atd.) Spolupráci při pořádání akcí rozvíjíme i s lokálními podnikateli (zajištění občerstvení, propagace,
apod). Spolupráce také probíhá s developerskými subjekty, které finančně přispívají na rozvoj občanské vybavenosti a
realizaci dětských hřišť a sportovišť. Př . r. 2020 nákup zálohových kelímků pro akce pořádané na MČ (IKEA,
Centrum Černý Most, Coca-cola)
spolupráce s Hospodářskou komorou hl.m.Prahy - Analýza podnikatelského prostředí na Praze 14
Partnerství s dalšími subjekty v oblasti naplňování globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs) či společenské
odpovědnosti (CSR)
Na MČ je ustanovena pracovní skupina pro globální odpovědnost (PS GLO), která má na starosti v současné době přípravu
„Plánu globálního rozvoje MČ Praha 14“. Mezi její členy byli vybráni zástupci podnikatelského i neziskového sektoru,
zástupci odborníků a veřejnosti a zástupci vedení MČ Praha 14. Zástupci podnikatelského sektoru (Coca Cola, IKEA,
Centrum Černý Most) mají ve svých společnostech nastavenu vnitropodnikovou politiku reflektující environmentální
aspekty a společenskou odpovědnost. Pravidelně s nimi projednáváme možná zlepšení, dosažené úspěchy a možná propojení
s MČ. Organizace jsou připravené spolupracovat s MČ, jelikož jsou důležitými hráči na jejím území, významně ovlivňují

1.3.C Partnerství a synergie;
ANO
Např :
MČ Praha 14 a IPR Praha – IPR projekt
koordinátor
participativního
plánování Usnesení č.292 39.jednání
Rady MČ Praha 14
MČ Praha 14 a MČ Praha 10 Memorandum o podpoře osobní
železniční dopravy ve spolupráci MČ
Praha 10 a MČ Praha 14 8p_29MR.pdf
(praha14.cz)
MČ Praha 14 a PRE TZ 9/2019
Místostarosta Hukal: Praha 14
podporuje
nabíjecí
místa
pro
elektromobily « Život na Praze 14
Smlouva s operátorem ICT –Smartcity
- Usnesení č.115 33.jednání Rady MČ
Praha 14
Severovýchodní cyklomagistrály iniciativy městských částí na
severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14,
Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice,
Satalice, Vinoř, Dolní Počernice) - TZ
1/2021 Severovýchodní cyklomagistrála
se rozrostla o další úsek « Život na Praze
14 (praha14.cz)
Aalborgské závazky a Deklarace Praha
14 « Život na Praze 14

život místních občanů a jsou výrazně spojeni s dopady na životní prostředí na našem území. Mimo přípravy zmíněného
dokumentu jsme prozatím společně dokázali zajistit pro MČ 4 000 ks vratných kelímků, které se používají na velkých akcích
na MČ a výrazně snižují tvorbu odpadu. Dále připravujeme spolupráci v rámci výchovy k UR a tvorbu finančního fondu pro
podporu opatření v rámci globálních témat a humanitární pomoci. Spolupráce s neziskovým sektorem (JAHODA, Neposeda)
probíhá v rámci případných úprav dotačního programu (environmentální doporučení), podpory propagace a osvěty globálních
témat a v hledání nových příležitostí na zlepšení a spolupráci v této oblasti.Dále jsou členy PS GLO zástupce vysoké školy
tělovýchovy a sportu Palestra a zástupce pro EVVO a zároveň pedagožka místní ZŠ - tím je zajištěn pohled z úhlu školství
a propojení na vzdělávací instituce.
Partnerství na národní úrovni
Členství v NSZM 2009 - 2015
Členství v Asociaci měst pro cyklisty od 2013 doposud
V červnu 2018 zastupitelstvo MČ P14 schválilo Aalborgské závazky vyplývají z Aalborgské charty, Podpisem
Aalborgských závazků se MČ P14 se zapojila do ICLEI
Konkrétní partnerství s dalšími orgány, institucemi a subjekty veřejné moci / veřejné správy (resorty, hl. m. Praha,
ostatní městské části Prahy apod.
Memorandum pro podporu bezmotorové dopravy s okolními MČ např. Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20,
Čakovice, Satalice, Vinoř, Dolní Počernice - projektová příprava vybudování Severovýchodní cyklomagistrály – 2018
Memorandum pro rozvoj městské železnice, také s okolními MČ - 2019
Memorandum o spolupráci s P10 o spolupráci při přípravě železniční zastávky Depo Hostivař - 2019
Memorandum s PRE rozvoj městské elektromobility ( vybudování sítě dobíjecích stanic) – 2019
IPR Praha – usnesení Rady MČ o spolupráci na projektu Pilotní program koordinátorů participativního plánování – 2020
Smlouva os spolupráci Operátorem ICT – realizace konceptu SmartCity - 2020
Smlouva D&Z spol. s r.o., – podpora občanské vybavenosti – 2020

1.3.E Aktivní zveřejňování
vlastních příkladů dobré praxe
min. regionálního významu.
(Indikátor je hlavní (povinný) pro
realizátory v kategorii A a B dle
sady kritérií místní Agendy 21).;
ANO

MČ aktivně zveřejnuje příklady
dobré praxe. Na webových
stránkách
nejsou
souhrnně
zveřejněny. Některé příklady dobré
praxe lze najít na Tiskové zprávy «
Život na Praze 14 (praha14.cz)
Další vybrané např:
Titul Nejlepší připravovaný EPC
projekt roku 2019 3. místo obsadila
Praha 14
APES | Aktuality
- ČVUT
PŘIPRAVILO LONI NEJLEPŠÍ EPC
PROJEKT 21-01-202

Konkrétní partnerství se soukromými subjekty:
MEMORANDUM – CANABA - OS Černý Most- řešení zastávek Bryksova, parkovací dům-parkoviště
MEMORANDUM Kardašovská properties a.s - přestavba EGC - na BD ul. Kardašovská - studie parkování u zařízení 2020
MEMORANDUM Unimex group – podpora občanské vybavenosti - 2018
Smlouva KOVO - GROUP ODPADY – podpora občanské vybavenosti – 2018
GARTAL Rezidence/ Alex Rezidence,s.r.o. – podpora občanské vybavenosti - 2018
Smlouva Landia Management, s.r.o., financování aktivit MČ + parkových úprav a úprav veřejného prostoru - 2019
Smlouva os spolupráci Czech Architecture week – Prezentace Prahy 14 na Festilvalu Czech Architecture week - 2019
Smlouva o spolupráci Merkur casino a.s., -Financování kulturních a sortovních akcí MČ, lyžařských výcviků ZŠ a NNO,
2018
MEMORANDUM MANTARO - TRANSBORDÉR přes Rokytku – 2021
Smlouva NEZIRAJ COM – podpora občanské vybavenosti - 2021
Smlouva SIPADUS s.r.o., – podpora občanské vybavenosti - 2021
Smlouva GENERÁL PROGRES s.r.o. – podpora občanské vybavenosti - 2021
Smlouva D&Z spol. s r.o., – podpora občanské vybavenosti – 2020
K synergii dochází převážně v oblastech:
finanční - dotační programy MČ Praha 14, participativní rozpočet, smlouvy s developery
materiální - Půjčovna Prahy 14,nákup zálohovaných kelímků
komunikační - v Oddělení strategického plánování a rozvoje a Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví jsou pracovníci,
kteří pravidelně komunikují se zástupci NNO i vzdělávacích zařízení. Na ÚMČ funguje propojení mezi dalšími odbory
/Odbor řízení ekonomiky a školství, Kancelář tajemníka, atp./,
plánování - zástupci neziskového sektoru i pedagogové jsou členy komisí, výborů a někteří jsou zastupiteli MČ

Prezentace z konference Moderní veřejná
správa 2019 - UPLATŇOVÁNÍ
SYSTÉMU
MANAGEMENTU
KVALITY DLE ISO NOREMA
PRINCIPŮ MÍSTNÍ AGENDY 21 NA
MČ PRAHA 14
Jak uspořádat konference, semináře a jiné
akce udržitelně? - MPSV

Praha získala novou rozhlednu |
Vitální
senior
(vitalnisenior.cz) - Praha získala
novou rozhlednu. Doubravka v
Praze 14 vznikla díky spolupráci
městské části, soukromého
partnera a dárců
Dřevěná stavba roku |
Doubravka
(drevoprozivot.cz) - Doubravka
v Praze 14

1.3.F Schválení finanční podpory
aktivit k UR/MA21 vyplývajících z
komunitního plánování. (Indikátor
je hlavní (povinný) pro realizátory
v kategorii A a B dle sady kritérií
místní Agendy 21. . Realizátoři
v kategorii C dokládají v rámci
plnění Kritérií MA21);
ANO Dotační program MČ a
participativní rozpočet

Participativní rozpočet
V únoru 2019 schválilo ZMČ
spuštění druhého ročníku
participativního
rozpočtu
Čtrnáctka podle vás a opět na
něj uvolnilo 5 mil. korun. Do

druhého kola mohli zájemci
zasílat své projekty na vylepšení
Prahy 14 do 31. srpna 2019.
Zasláno bylo celkem 17
projektů, z nichž jich 14 bylo
vyhodnoceno
jako
realizovatelné. Ve čtvrtek 24.
října 2019 se v Galerii 14
uskutečnilo setkání navrhovatelů
těchto schválených projektů,
kteří své návrhy představili
spoluobčanům a vedli s nimi
diskuzi. Od 15. do 29. listopadu
2019 udělovala veřejnost hlasy
projektům, které chtěli na naší
městské části realizovat. Z
hlasování vzešlo 12 vítězů (5
velkých v celkové hodnotě cca 3
900 tis. a 7 malých v celkové
hodnotě cca 950 tis. korun. Tyto
projekty se aktuálně realizují. V
roce 2020 jich bylo dokončeno
5. Ostatní by měli být dokončeny
do konce roku 2021
Participační rozpočet
Projekty musí být v souladu se
Strategickým plánem rozvoje
MČ P14 pro období 2015 –
2025, Územním plánem HMP a
případně dalšími strategickými
dokumenty MČ P14 a HMP. Při
hodnocení
realizovatelnosti
projektu je brán velký důraz na
to, aby projekt byl v souladu s
principy/zásadami
UR.
Hodnocení provádí zaměstnanec
Oddělení strategického plánování
a komunikace ve spolupráci s
vedoucími odborů.
Čtrnáctka podle vás « Čtrnáctka
podle vás (praha14.cz)
Dotační program
Městská část Praha 14 (dále jen
„poskytovatel“ nebo „MČ P14“)
podporuje formou dotace
subjekty poskytující kulturní,
sportovní a volnočasové aktivity
a subjekty realizující aktivity v
rámci místní Agendy 21 (dále jen
„MA 21“)
a
globální
odpovědnosti. Dotační program
pro podporu kultury, sportu,
volného času, MA 21 a
globálních témat (dále jen
„dotační program“) probíhá v
souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem
č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů.

DOTAČNÍ PROGRAM PRO
PODPORU
KULTURY,
SPORTU, VOLNÉHO ČASU,
MA 21 A GLOBÁLNÍCH
TÉMATDotace « Samospráva
ÚMČ Praha 14
Při hodnocení projektů je brán
zřetel na zásady udržitelnosti.
Součástí smlouvy o poskytnutí
dotace je od roku 2021 příloha
Environmentální doporučení, kde
jsou zakotvena základní pravidla
pro realizátory. Hodnocení
provádí dotační komise.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.3.8

Návodná otázka 1.3.8

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Praha 14 vytváří vhodná partnerství, která prokazují synergické efekty. Partnerství jsou vytvářena a dlouhodobě využívána
na místní, národní i mezinárodní úrovni. MČ má nastavena partnerství s dalšími subjekty v oblasti naplňování globálních cílů
udržitelného rozvoje (SDGs) či společenské odpovědnosti (CSR). Rozvoj partnerství podporují i nejrůznější společné
projekty.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Organizace má obdivuhodně široký záběr
aktivních partnerství. Rozvíjí spolupráci
s partnery v jednotlivých oblastech,
aktivitách či projektech na úrovni obdobných
partnerů, v odborných oblastech i
nadnárodní a globální spolupráci. Výsledky
jsou pozitivní, avšak bez výrazných trendů
rozvoje oproti předchozímu období. Nebylo
doloženo, zda jsou partnerství průběžně a
pravidelně
přezkoumávána
a
vyhodnocována z hlediska přínosů a
případně následně optimalizována.
Doporučuji zvážit vytvoření veřejně
přístupného (web) jednotného seznamu
(soupisu) partnerských subjektů (partnerská
města, partnerské organizace, místní a
regionální partnerství) v členění dle
jednotlivých segmentů a popisu konkrétní
spolupráce/partnerství.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.4

Oblast 1.4

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:
0

Spokojenost je šetřena pomocí metodiky CI2, sledování společného Evropského indikátoru ECI A.1 Spokojenost občanů
místním společenstvím a dle metodiky pro zpracování Analýz kvality života/ Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb

Stabilní

0

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.

obyvatel MČ Praha 14. Pozitivním aspektem však je, že se míra spokojenosti dle metodiky ECI A.1. v roce 2018, oproti
šetření v roce 2015, zvýšila o 5 procentních bodů. Celková spokojenost dle metodiky ro zpracování Analýz kvality
života/ Průzkum názorů se v roce 2019 se oproti roku 2013 zvýšila o 7 procentních bodů.

Zjišťování spokojenosti obyvatel a dalších
osob a subjektů má městská část nastavena
systematicky a komplexně a může být
vzorem pro jiné municipality. Zpracování
důkladné analýzy výsledků, resp. jejich příčin
a systematičtější zapracování do aktualizace
strategických dokumentů, akčních plánů,
nástrojů řízení a rozpočtu by mělo být
výzvou pro další zlepšování.

1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.1

Indikátory

Spokojenost obyvatel je pravidelně dle metodiky prováděna prostřednictvím:
1)šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním
společenstvím. Cílem dotazníkového šetření je zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí
obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku,
jenž byl použitý i v jiných městech ČR.
2015 - A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím - 6,5
Výsledek celkového hodnocení (tzv. titulkový indikátor) spokojenosti s Prahou 14, jako místem, kde lidé žijí a pracují,
vyjadřuje převládající spokojenost obyvatel městské části. Avšak nespokojena je zhruba jedna třetina respondentů, což je v
porovnání s jinými českými městy, kde v minulosti obdobné šetření probíhalo, vysoký podíl. Pozitivním faktem je výrazně
nízký podíl velmi nespokojených osob (pouze 1%). Obyvatelé kladně hodnotili mezilidské vztahy, možnost sportovního
vyžití (průměrné známky 6,5). Naopak méně jsou spokojení s možnostmi účastnit se místního plánování (5,8) a nabídkou
pracovních příležitostí (5,9). Z hlediska veřejných služeb jsou obyvatelé nejvíce spokojeni s dostupností, nabídkou a kvalitou
obchodů a služeb (průměrná známka 7,0, respektive 6,8); dále s dostatkem zeleně, parků a volnočasových ploch (6,8), stavem
zeleně obecně (6,7), dostupností veřejné dopravy či s předškolním vzděláváním (oboje 6,6).
2018 - ECI A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím - 6,9
Dle titulkového indikátoru, Spokojenost občanů s městskou částí, kde žiji, nejsou obyvatelé městské části Praha 14 se
životem zde stále výrazně spokojeni. Nespokojena je sice méně než třetina respondentů, ale v porovnání se všemi městy, kde
v minulosti obdobné šetření probíhalo, se jedná o jeden z méně uspokojivějších výsledků3. Pozitivním aspektem však je, že se
míra spokojenosti, oproti šetření v roce 2015, zvýšila o 5 procentních bodů. Zajímavé rovněž je, že míra velmi spokojených a
rovněž i velmi nespokojených občanů se zvýšila rovněž o 5 procentních bodů, a to na úkor spíše nespokojené části
dotazovaných.
http://indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/praha-14
Na jaře 2021 bude probíhat další šetření indikátoru ECI A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím
2) realizací Analýzy kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14/Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ
Praha 14
2013 – V souvislosti se zavedením strategického řízení a tvorbou strategického plánu byla v roce provedena první Analýza
kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14. Byl sestaven seznam 20 aspektů života v MČ Praha 14. Ty pokrývají prakticky
všechny důležité tematické oblasti veřejného života. V dotazníku měli respondenti u každého z aspektů vyjádřit svou míru
spokojenosti (škála 0-100, 0=nespokojen, 100=spokojen).
2013 - Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 celková spokojenost 71,4%
Výsledek celkového hodnocení znázorňuje indikátor Celková spokojenost 71,4% obyvatel. Respondenti hodnotili nejlépe
veřejnou dopravu, dostupnost zdravotních služeb a nabídku obchodů a služeb. Naopak, nejhůře hodnocenými aspekty jsou
čistota veřejných prostranství, stav a údržba komunikací a parkování v MČ.
2019 - V rámci aktualizace strategických dokumentů provedena Analýza kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14.
2019 - Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 - Celková spokojenost 78%
Celková spokojenost dle metodiky se oproti roku 2013 zvýšila o 7 procentních bodů.
Zjišťujeme i spokojenost dalších klientů městské části – podnikatelského sektoru, neziskového sektoru, návštěvníků MČ,
zaměstnanců.
3) Podnikatelé – Dotazník pro podnikatele 2020
4 ) Zaměstnanci – Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ÚMČ Praha 14 – probíhá každoročně ISO
5 ) Klientů úřadu - Hodnocení spokojenosti zákazníků ÚMČ Praha 14 – probíhá každoročně ISO
6) NNO – 2020 v rámci připravovaného Plánu rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na léta 2021 -2024
Spokojenost občanů s místním společenstvím

1.4.A Spokojenost občanů s
místním společenstvím;
2015 - A.1 Spokojenost občanů
s místním společenstvím - 6,5
2018 - ECI A.1 Spokojenost
občanů
s
místním
společenstvím - 6,9 2013 Celková spokojenost 71,4%
2019 - Celková spokojenost
78%

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.4.1

Návodná otázka 1.4.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Zlepšující se

1

Spokojenost je šetřena pomocí metodiky CI2, sledování společného Evropského indikátoru ECI A.1 Spokojenost občanů
místním společenstvím a dle metodiky pro zpracování Analýz kvality života. V roce 2018 byla v rámci šetření ECI A1
nespokojena je sice méně než třetina respondentů, ale v porovnání se všemi městy, kde v minulosti obdobné šetření probíhalo,
se jedná o jeden z méně uspokojivějších výsledků. Pozitivním aspektem však je, že se míra spokojenosti, oproti šetření v roce
2015, zvýšila o 5 procentních bodů. Další šetření ECI A1 proběhne v září 2021. Zjišťujeme i spokojenost dalších klientů
městské části – podnikatelského sektoru, neziskového sektoru, návštěvníků MČ, zaměstnanců.

Vyšší hodnocení výsledků i trendu v
porovnání s hodnocením městské části.
Městská část provádí pravidelné šetření
spokojenosti
obyvatel
s
místním
společenstvím a mobilita a místní přeprava
pomocí dvou nástrojů - sada ECI (A.1 spokojenost obyvatel, A.2 – příspěvek ke
globální změně, A.3 – doprava a přeprava a
ES - ekologická stopa) a Analýza kvality
života a potřeb obyvatel - průzkum názorů,
spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14
– výsledky jsou na úrovni cca 2/3 – 3/4
maximální spokojenosti, avšak s pozitivním
trendem trvalého zlepšování. Dosažené
výsledky považuje municipalita za ne zcela
uspokojivé, z hlediska externích hodnotitelů
ale spíše svědčí o otevřenosti a upřímnosti
respondentů a podstatný je právě pozitivní
trvalý vývoj. Kromě šetření spokojenosti
občanů městská část získává formou
dotazníků zpětnou vazbu i od svých
zaměstnanců, klientů úřadu, podnikatelů a
nestátních neziskových organizací.

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.2

Indikátory

V rámci indikátorového systému http://indikatory.ci2.co.cz je možné si prohlédnout výsledky měření také pro MČ Praha 14.
Je zde prezentována také sada místně specifických indikátorů a k jejich přehledu je možné se dostat rovněž z webových
stránek MČ Praha 14 v záložce MA 21 Indikátory udržitelného rozvoje : https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdravamestska-cast-mistni-agenda-21/.
Výsledky jsou představeny komisi Rady pro MA21 a zapojování veřejnosti a Strategickému týmu pro řízení a rozvoj, kde
jsou projednávány. Každoročně je předkládán na Zastupitelstvo materiál k realizaci MA21 „Výroční zpráva MA21“, jejíž
součástí je i monitorování udržitelnosti indikátory UR. Analýza kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14/Průzkum názorů,
spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 byla dodavatelem odprezentována v létě 2019 Grémiu starosty. Občany s
výsledky šetření seznamujeme v měsíčníku 14, indikátory jsou také k nahlédnutí na webových stránkách.

1.4.A Spokojenost občanů s
místním společenstvím;
2015 - A.1 Spokojenost občanů
s místním společenstvím - 6,5
2018 - ECI A.1 Spokojenost
občanů
s
místním
společenstvím - 6,9 2013 Celková spokojenost 71,4%
2019 - Celková spokojenost
78%

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.4.2

Návodná otázka 1.4.2
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Trend:
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Veřejnost má možnost s výsledky se seznámit na webu Prahy 14.Zastupitleé každoročně schvalují Výroční zprávu MA21,
jejíž součástí je sledování udržitelnosti prostřednictvím indikátorové sady.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
S výstupy ze šetření spokojenosti seznamuje
městská část na odborných fórech, v rámci
samosprávy, v měsíčníku MČ a na
webových stránkách.

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti, případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.3

Indikátory

Obecně lze konstatovat, že městské části mají svá specifika, které nelze běžně s ostatními městy porovnávat. MČ, které
realizují šetření a sledují indikátor spokojenosti není moc. Jde o MČ Praha 8, Praha 10,Praha 14,Praha 21 a Prahu Libuš.
Každá z MČ přistoupila k realizaci šetření v jiném roce a v každé, kromě Prahy Libuše, proběhlo šetření zatím pouze jednou.
Šetření realizovalo i hl. m. Praha, nicméně ne ve stejných místně specifických indikátorech, tudíž s nimi nemůžeme své
výsledky porovnat. Více pak na přehledném portálu organizace CI2, která šetření u všech zmíněných MČ prováděla.
Nespokojena je sice méně než třetina respondentů, ale v porovnání se všemi městy, kde v minulosti obdobné šetření
probíhalo, se jedná o jeden z méně uspokojivějších výsledků. Pozitivním aspektem však je, že se míra spokojenosti, oproti
šetření v roce 2015, zvýšila o 5 procentních bodů. Zajímavé rovněž je, že míra velmi spokojených a rovněž i velmi
nespokojených občanů se zvýšila rovněž o 5 procentních bodů, a to na úkor spíše nespokojené části dotazovaných.

1.4.A Spokojenost občanů s
místním společenstvím;
2015 - A.1 Spokojenost občanů
s místním společenstvím - 6,5
2018 - ECI A.1 Spokojenost
občanů
s
místním
společenstvím - 6,9 2013 Celková spokojenost 71,4%
2019 - Celková spokojenost
78%

http://ci2.co.cz/cs/mistne-specificke-indikatory
Praha 14

72,6 %

Praha 10

79,4 %.

Praha 21

89,3%

Praha 8

82,1%

Praha - Libuš 77,5%
Tabulka 1: Porovnání celkové míry spokojenosti Průměrná míra spokojenosti
s jinými obcemi Obec/Město/MČ (rok šetření)
MČ Praha 17 (2017)

82 %

MČ Praha Čakovice (2017)

80 %

Trutnov (2015)

79 %

MČ Praha 14 (2019)

78 %

Milovice (2017)

77 %

MČ Praha 18 (2018)

76 %

MČ Praha Čakovice (2013)

74 %

MČ Praha 14 (2013)

71 %

Studénka (2018)

69 %

Zdroj: Průzkumy mezi obyvateli vybraných obcí (2013-2019)

Zpráva o výsledcích indikátoru ECI A a A3

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.4.3

Návodná otázka 1.4.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Pozitivním aspektem však je, že se míra spokojenosti v roce 2018, oproti šetření v roce 2015, zvýšila o 5 procentních bodů.
Zajímavé rovněž je, že míra velmi spokojených a rovněž i velmi nespokojených občanů se zvýšila rovněž o 5 procentních
bodů, a to na úkor spíše nespokojené části dotazovaných.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Je doloženo porovnání výsledků s dalšími
vybranými městskými částmi Prahy a několika
srovnatelnými městy, výsledky jsou
uspokojivé, trend neutrální.

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.4

Indikátory

Analýza je uvedena ve zprávách z provedeného šetření. Závěrečné zprávy výsledků zohledňují především určení průzkumu.
Výsledky jsou uváděny v přehledné podobě pomocí grafů či tabulek tak, aby jednotlivá zjištění bylo možno zohlednit a
využít jako podklad nebo inspiraci orgánům městské části při konkrétních opatřeních a rozhodnutích. Grafy a tabulky jsou
tam, kde je to nezbytné, doplněny vysvětlujícím textem, který upozorňuje na nejdůležitější zjištění. Výsledky shrnuje
závěrečná tabulka.
ECI A3
Zpráva z provedeného šetření v roce 2018 obsahuje tabulku, která uvádí souhrnnou spokojenost s jednotlivými aspekty
kvality života, výsledky za rok 2015 jsou doplněny o trend vývoje a vývoje z hlediska udržitelnosti Dle titulkového
indikátoru, Spokojenost občanů s městskou částí, kde žiji, nejsou obyvatelé městské části Praha 14 se životem zde stále
výrazně spokojeni. Nespokojena je sice méně než třetina respondentů, ale v porovnání se všemi městy, kde v minulosti
obdobné šetření probíhalo, se jedná o jeden z méně uspokojivějších výsledků. Pozitivním aspektem však je, že se míra
spokojenosti, oproti poslednímu šetření v roce 2015, zvýšila o 5 procentních bodů. Zajímavé rovněž je, že míra velmi
spokojených a rovněž i velmi nespokojených občanů se zvýšila rovněž o 5 procentních bodů, a to na úkor spíše nespokojené
části dotazovaných.

1.4.A Spokojenost občanů s
místním společenstvím;
2015 - A.1 Spokojenost občanů
s místním společenstvím - 6,5
2018 - ECI A.1 Spokojenost
občanů
s
místním
společenstvím - 6,9 2013 Celková spokojenost 71,4%
2019 - Celková spokojenost
78%

Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14
Zpráva z provedeného šetření v roce 2019 obsahuje tabulku, která uvádí souhrnnou spokojenost s jednotlivými aspekty
kvality života, výsledky za rok 2013 jsou doplněny o trend vývoje a vývoje z hlediska udržitelnosti. Porovnáme-li výsledky
letošní průzkumu spokojenosti s průzkumem, který byl realizován v roce 2013, je vidět, že celková spokojenost obyvatel
MČ Praha 14 se zlepšila. Průměrná míra spokojenosti v roce 2013 byla 71 %, kdežto oproti letošním 78 %. Zlepšení bylo
zaznamenáno téměř ve všech hodnocených aspektech života s výjimkou nabídky obchodů a služeb. Nejvíce se zlepšily
dětská hřiště a hřiště pro mládež (o 15 p. b.) a vnímání pocitu bezpečí (o 14 p. b.). Výrazně lépe občané hodnotili také
předškolní vzdělávání, dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch, mezilidské vztahy, životní prostředí, čistotu veřejného
prostranství, stav a údržbu komunikací a parkování. Byla provedena analýza důvodů odlišných výsledků šetření v porovnání
s jinými municipalitami? (Nižší hodnoty výsledků nemusí znamenat horší stav municipality.)
Další analýza opatření na základě výstupů není prováděna. Jak je uvedeno v textu výše, výsledky mají k dispozici orgány
městské části a na jejich základě jsou podnikány další kroky a opatření vedoucí ke změnám. Ty jsou následně propojeny se
strategickými dokumenty MČ a následně realizovány.
Př. Hlavní zjištění v rámci provedeného Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 v roce 2019.
Míra celkové spokojenosti obyvatel MČ Praha 14 dosáhla 78 %, což představuje ve srovnání s obdobným průzkumem, který
na území MČ proběhl v roce 2013, zlepšení o 7 p. b. Nejméně spokojení obyvatelé žijí na Černém Mostě a v Hloubětíně a
Lehovci. Naopak obyvatelé Hostavic, Kyjí a Jahodnice jsou spokojeni nadprůměrně. Cílem průzkumu bylo mimo jiné zjistit
názor občanů na případné zavedení zón placeného stání. Ukázalo se, že obyvatelé MČ Praha 14 nejsou parkovacím zónám
nakloněni a ideálním řešením by pro většinu z nich bylo zóny nezavádět.
Silné stránky MČ z pohledu občanů
o Fungující infrastruktura (školství, veřejná doprava, částečně obchody a služby)
o Vlastní bydlení
o Dostupnost zdravotních služeb
o Zeleň, příroda a parky
o Výhodná poloha – okraj města s blízkostí do centra
Slabé stránky MČ z pohledu občanů
o Čistota veřejných prostranství (odpadky, chybějící koše, lidé neuklízejí po svých psech)
o Stav chodníků a silnic (jsou rozbité, v zimě nedostatečný úklid sněhu)
o Parkování
o Dopravní zatížení
o Možnosti kulturního a volnočasového vyžití
Výsledky Spokojenost s místním společenstvím

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.4.4

Návodná otázka 1.4.4

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:

0

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:

0

Stabilní

0

Analýza je uvedena ve zprávách z provedeného šetření.

Stabilní

0

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Zprávy z jednotlivých šetření spokojenosti
obyvatel podrobně popisuje výstupy šetření,
výsledky jsou analyzovány, není však
uvedeno, zda byly definovány příčiny
pozitivních a negativních výstupů šetření.
Výrazně se projevil rozdíl v hodnocení
spokojenosti obyvatel v jednotlivých
typových lokalitách velmi různorodých částí
městské části – celkem předvídatelně je nižší
spokojenost v částech sídlištního typu nebo
zatížených dopravou, logistickými areály
apod. naopak pocitově dobře se lidem žije
v lokalitách klidnějších, maloměstského až
venkovského typu. Z šetření byly definovány
silné a naopak slabé stránky MČ z pohledu
občanů.

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.5

Indikátory

Systematicky se nezpracovávají soubory opatření na základě výstupů z šetření spokojenosti a místních indikátorů UR.
Výstupy z šetření slouží jako podklad pracovním skupinám a vedení městské části při aktualizaci strategických dokumentů a
navazujících akčních plánů. S ohledem na skutečnost, že MČ Praha 14 má od roku 2013 zavedeno strategické plánování a
řízení, byly při tvorbě Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 až 2022, stejně jako u tvorby ostatních
strategických dokumentů MČ, využity mimo jiné i závěry z Analýzy kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14//Průzkum
názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 (2019) a výsledky ze šetření Indikátoru ECI A.1 „Spokojenost občanů
s místním společenstvím“ (2018), Demografické studie (2019) a dalších analytických dokumentů, včetně stanovisek a závěrů
z auditu při obhajobě kategorie „B“ v rámci MA 21 (2018) viz str. 1 MČP14_Akční plán_2021_2022.pdf.
.

1.4.A Spokojenost občanů s
místním společenstvím;
2015 - A.1 Spokojenost občanů
s místním společenstvím - 6,5
2018 - ECI A.1 Spokojenost
občanů
s
místním
společenstvím - 6,9 2013 Celková spokojenost 71,4%
2019 - Celková spokojenost
78%

Šetření také slouží jako zdroj informací pro komunitní plánování, přípravu veřejných projednání a tematických stolů.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.4.5

Návodná otázka 1.4.5

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Systematicky se nezpracovávají soubory opatření na základě výstupů z šetření spokojenosti a místních indikátorů UR.
Výstupy z šetření slouží jako podklady pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů, včetně akčních plánů, které
obsahují projekty včetně navrhovaných opatření.

Neshledán rozdíl s hodnocením městské
části.
Ztotožnění se s prohlášením městské části –
„systematicky se nezpracovávají soubory
opatření na základě výstupů z šetření
spokojenosti a místních indikátorů UR.
Výstupy z šetření slouží jako podklad při
aktualizaci strategických dokumentů a
navazujících akčních plánů.
Není doloženo, zda a jaká byla přijata
konkrétní opatření pro zlepšení z výstupů
šetření spokojenosti obyvatel. Doporučujeme
systematicky zpracovávat soubor opatření
na základě výstupů z šetření jako vstup do
akčních plánů, rozpočtu apod.
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OPONENTURA
1B Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ne

Nemáme již připomínky.
OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Ano

Audit je kompletní, dává odpovědi na všechny otázky.
OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Ano

Audit vužívá indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.5

Oblast 1.5
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Dobrá

1

Stabilní

Uspokojivá
Trend:

Trend:
0

První audit
Trend nehodnocený

MČ preferuje využívání přednostně zastavitelného území města a minimalizuje zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a
krajiny (zástavby proluk, brownfields). MČ se rozpíná v souladu s územním plánem. Městská část se maximálně snaží prosazovat diferenciaci
využití území, aby vyhovovala fungování jejího spravovaného celku, zajistila dopravní obsluhu, dostupnost a prostupnost území, zdravé
životní prostředí a celkově vhodné podmínky pro život obyvatel i návštěvníků.
Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je
podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou
důležité informace o využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Územní plán vymezuje plochy s rozdílným

Bez připomínek. Z popisu je zřejmý přístup města.

0

funkčním využitím, včetně podmínek plošného a prostorového uspořádání, což je vzhledem k zájmům celopražským a majetkovým záležitost
složitá, komplikovaná a časově náročná. Proto vstupují do jednání zástupci jednotlivých MČ, probíhá vyjednávání a koordinace potřeb mezi
hl. m. Praha a MČ. Pořizovatel, tedy hl. m. Praha, zpracovává tzv. Metropolitní plán, ve kterém by se měly odrazit i požadavky jednotlivých
MČ.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.6

Oblast 1.6

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Uspokojivá

0

Trend:
1

První audit
Trend nehodnocený

Komunikaci s veřejností včetně projednávání velkých záměrů s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje
MČ Praha 14 při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v
Praze 14, zajistit transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako
takovou. Od roku 2012 je zřízena funkce hlavního architekta MČ Praha 14, která je zajištěna na základě smlouvy. Architekt MČ je externím
členem Strategického týmu pro plánování a rozvoj a členem komise pro územní rozvoj, takže má včasný přístup ke všem plánovaným
realizovaným i udržovaným projektům. Městská část ve spolupráci s ČKA připravila architektonicko – krajinářská soutěž o
návrh Revitalizace Centrálního parku Černý Most. MČ také spolupracuje S vysokými školami.

Bez připomínek.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.7

Oblast 1.7
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

0

Trend:

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

První audit
Trend nehodnocený

Nabídky pozemků či prostor jsou na městské části velmi omezené. Počet evidovaných objektů a ploch brownfields (deprimovaných ploch
a nevyužívaných objektů) na území MČ je 10,3 ha. Stav nezměněn. MČ má zájem, aby se přednostně zastavovaly pozemky neudržované,
nevyužívané nebo nevhodně využívané v zastavěném území a nerozšiřovala se výstavba na obhospodařovanou zemědělskou půdu. MČ je
sama však nemůže poskytnout z důvodu jejich nedostatku.

Bez dalších připomínek.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.8

Oblast 1.8
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Dobrá

1

0

Trend:

Trend:
Zlepšující se

Uspokojivá

1

První audit
Trend nehodnocený

MČ provádí regeneraci domů a bytů ve vlastnictví MČ, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť systematicky. Je realizována řada
projektů. Obnovu technického vybavení města a inž. sítí provádí MČ, MHMP jim zřízené organizace/správci sítí. Městská část se na obnově
technického vybavení a inženýrských sítí podílí především sledováním poruch, jejich četnosti a následně se snaží upozorňovat na nedostatky
správce a při obnově komunikací požaduje koordinaci prací na rekonstrukce jednotlivých sítí, aby docházelo k minimalizaci negativních odpadů
jak na majetek, tak na komfort bydlení občanů.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.9

Oblast 1.9

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Stabilní

Uspokojivá
Trend:

Trend:
0

První audit
Trend nehodnocený

Připravenost na důsledky globální změny klimatu jsou řešeny zejména na úrovni hl. m. Prahy i na úrovni městské části P14, k čemuž
byla vytvořena pracovní skupina pro globální odpovědnost, která se pravidelně schází společně se specialisty klimatického plánu (zástupce
společnosti CI2). Skupina se během roku 2020 zabývala mapováním možností rozvoje globální odpovědnosti, trendů, dobré praxe v přístupech
a přípravou Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14 a společně se specialisty pro klimatickou změnu se také zabývala tvorbou
Klimatického plánu Prahy 14.

Bez připomínek.

0

K ovlivnění zmírnění dopadu negativních klimatických jevů může MČ přispět pouze v rámci svých kompetencí. V souvislosti s narůstajícími
klimatickými změnami věnuje MČ Praha 14 zvýšenou pozornost zachycování dešťové vody. Byly realizovány projekty k jejímu zadržení
prostřednictvím budování retenčních nádrží či akumulačních nádrží. MČ systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických
výdajů. Je zaveden energetický management budov ve správě MČ.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Z předloženého auditu je zřejmé, že Městská část přistupuje k územnímu rozvoji v souladu s principy
udržitelného rozvoje. Dostatečné je institucionální zajištění územního rozvoje městské části s podporou
IPR. Pozitivní je snaha o kvalitní architektonická řešení projektů městské části a využití architektonických
soutěží, i když v některých případech výsledky nebyly pro ÚMČ vždy zcela přesvědčivé.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Dostatek témat a projektů veřejné infrastruktury v městské části, u nichž lze uplatnit přístupy udržitelného
rozvoje. Nové rozvojové projekty, u kterých bude možné využít opatření na snížení energetické náročnosti
a modrozelené infrastruktury. Využití technologií a dalších aplikací v rámci přístupu smart city.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Z předloženého auditu ve sledovaných oblastech územního rozvoje
nelze označit vyloženě slabé stránky.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Změna přístupu vedení města, orientace na jiné, než udržitelné
aspekty rozvoje. Nedostatek kapacit a finančních prostředků, např.v
důsledku řešení naléhavějších problémů. Nedotažení existujících
projektů. Náhlé klimatické změny, přírodní katastrofy. Nedostatečné
reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel. Nevhodně urbanisticky
řešené rozvojové lokality.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup Městské části k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou v zásadě řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v
nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů, tendence vývoje. Pro menší projekty městské části lze také využít uzavřené vyzvané
soutěže o návrh pro architekty (do IN 30mil.Kč, s plněním hodnoty projekčních prací do výše 2mil.Kč). Tímto lze mimo jiné zaručit odbornou způsobilost zpracovatelů následných stupňů
projektové dokumentace a autorských dozorů.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:

Předložený audit dokládá kladný přístup Městské části k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou v zásadě řešeny všechny sledované oblasti.

Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT
1B Územní rozvoj

Hodnocení oblasti
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.5

Oblast 1.5
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

První audit
Trend nehodnocený

MČ preferuje využívání přednostně zastavitelného území města a minimalizuje zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny
(zástavby proluk, brownfields). MČ se rozpíná v souladu s územním plánem. Městská část se maximálně snaží prosazovat diferenciaci využití území, aby
vyhovovala fungování jejího spravovaného celku, zajistila dopravní obsluhu, dostupnost a prostupnost území, zdravé životní prostředí a celkově vhodné
podmínky pro život obyvatel i návštěvníků.
Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro
rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o
využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Územní plán vymezuje plochy s rozdílným funkčním využitím, včetně
podmínek plošného a prostorového uspořádání, což je vzhledem k zájmům celopražským a majetkovým záležitost složitá, komplikovaná a časově náročná.
Proto vstupují do jednání zástupci jednotlivých MČ, probíhá vyjednávání a koordinace potřeb mezi hl. m. Praha a MČ. Pořizovatel, tedy hl. m. Praha,
zpracovává tzv. Metropolitní plán, ve kterém by se měly odrazit i požadavky jednotlivých MČ.

Bez připomínek. Z popisu je zřejmý přístup města.

0

1.5.1 Prosazuje městská část při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.5.1

Indikátory
1.5.A Kompaktnost městské zástavby;

Z hlediska struktury výstavby je Praha 14 heterogenním celkem:
Černý Most: Panelové sídliště, které vzniklo na začátku 80. let. Od té doby se postupně rozrůstalo. V současné době je jeho součástí velká nákupní zóna
(která vznikla mezi Kyjemi na západě a Horními Počernicemi na výcho
Hloubětín (část): Pod Prahu 14 spadají cca 2/3 katastrálního území Hloubětína - Nový a Starý Hloubětín, Za horou, sídliště Lehovec a sídliště Hloubětín.
Charakter zástavby tvoří „bytovky“ vystavěné již za první republiky. Lokalita se bude částečně měnit novou výstavbou, a to včetně výstavby nové
soukromé sportovní haly (BLK Slavia Praha).
Kyje: Samotné Kyje jsou zástavbou de facto pouze rodinné domy. Rázem a prostředním jsou tak značně odlišné od Černého Mostu či Hloubětína. Jsou
tvořeny i čtvrtěmi Hutě a Rajská zahrada severně od Chlumecké ulice a Lehovec, Nad rybníkem, Aloisov, Staré Kyje a Jiráskova čtvrť ve střední a jižní
části katastru. Do katastrálního území Kyje spadá i část odlehlého sídliště Jahodnice, které je ale často vnímáno jako samostatná součást Prahy 14. Rovněž
sem spadají výrobní areály, kde sídlí např. Coca Cola nebo Laktos.
Hostavice: Do katastru Hostavice patří původní obec Hostavice a její čtvrť Jahodnice, Převládají zde rodinné domy. Sídliště Jahodnice, postavené při
západním kraji staré Jahodnice, také patří do katastru Kyje.

2020 1a) 710% 1b) 555% 2018 1a) 911 % 1b) 727 %
2020 – a) Obvod budov dle technické mapy – 340610 m
2020 – b) Obvod stavebních objektů dle RUIAN – 266705 m
2020 – Obvod zastavěného území - 47980 m

2020
Při umísťování nových staveb městská část (MČ) požaduje, aby umístění nevytvářelo zbytečnou dopravu a nezatěžovalo okolí zejména pak obytné plochy.
Územní plán (ÚP) vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití tak, aby byla zajištěna koordinovanost návaznost jednotlivých funkcí byla zajištěna
dopravní dostupnost a prostupnost území. Územně analytické podklady (ÚAP) slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, kde je aktuální popis MČ v
rámci celé Prahy se sledováním postupného vývoje. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity a možnosti dalšího rozvoje, jsou velmi cenným
zdroje informací o městě. MČ preferuje využívání přednostně zastavitelného území města a minimalizuje zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní
přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfields)
V rámci MČ se území s největší dopravní zátěží – zóny průmyslu a služeb - nacházejí se u nadřazených komunikací – ul. Průmyslová a Kolbenova,
Českobrodská, kde se velmi pozorně sledují nové záměry investorů či jejich změny a jejich vliv na životní prostředí. Dopravní zátěž vyvolává i obchodní
zóna Černý Most, kde je potenciál pro další výstavbu téměř vyčerpán.

1a) 710%
1b) 555%

2018 – a) Obvod budov dle technické mapy – 333864 m
2018 – b) Obvod stavebních objektů dle RUIAN – 266609 m

Záměry jsou projednán vány na komisi územního rozvoje. Rada městské části Praha 14 je informována o stanoviscích k územním řízením a ke
zjednodušeným územním řízením prostřednictvím jednoho výstupního materiálu, který zohledňuje jak stanovisko městské části Praha 14 v samostatné
působnosti, tak i stanoviska odborů Úřadu MČ Praha 14, jakožto dotčených orgánů státní správy.

2018 – Obvod zastavěného území - 36663 m

Postupuje se dle Programového prohlášený Rady, Strategického plánu a Akčního plán MČ Praha 14, Generelu dopravy.
Cílem je vytvořit celkovou koncepci rozvoje Prahy 14 přičemž dbát na maximální šetrnost při rozvoji MČ Praha 14 vzhledem k životnímu prostředí a kvalitě
života obyvatel. Zavádět do praxe zásady udržitelného rozvoje.

2018
1a) 911 %
1b) 727 %

Veškeré informace o nové výstavbě jsou na webových stránkách Nová výstavba « Život na Praze 14 (praha14.cz).

Trend vývoje sledovaného jevu v porovnání s údaji za rok 2018 označit jako
klesající.Data poskytuje IPR Praha.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.5.1

Návodná otázka 1.5.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

MČ preferuje využívání přednostně zastavěné území města a minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby
proluk, brownfields). Praha 14 patří do vnějšího kompaktní město, které představuje zástavba vznikající převážně v druhé polovině 20.století. Součástí jsou
významné obytné celky doplněné o síť center, o rekreační zázemí a plochy s nabídkou pracovních příležitostí vytvářející podmínky pro fungující městskou
strukturu. Území představuje zásadní potenciál pro rozvoj města, a to jak na plochách přestavby, tak v zastavitelných plochách navazujících často na
neukončenou výstavbu.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Prosím doplnit indikátor 1.5.A., příp.komentář k dostupnosti
dat pro tento indikátor.

1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hlediska fungování městské části a její dopravní obsluhy, ale i zdravého
životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.5.2

Indikátory

Městská část se maximálně snaží prosazovat diferenciaci využití území, aby vyhovovala fungování jejího spravovaného celku, zajistila dopravní obsluhu,
dostupnost a prostupnost území, zdravé životní prostředí a celkově vhodné podmínky pro život obyvatel i návštěvníků. Funkčně se cílí na promísení
bydlení, občanské vybavenosti, administrativy, nerušících služeb, kultury a rekreace tak, aby vznikalo pestré a živé město, funkčně oddělená je velká
průmyslová na jihu a obchodní zóna na východě MČ, která je vice zatížena dopravou, hlukem a emisemi. MČ prosazuje udržení charakteru jednotlivých čtvrtí
a vytváří regulační limity u jednotlivých obytných lokalit s cílem nepřipustit další výrazné zahušťování stávající zástavby. Posuzují se jednotlivé záměry na
výstavbu s ohledem na reálné možnosti území a chrání se kvalitní stabilizovaní území se zřetelem na uspokojování sociální potřeb obyvatel.

1.5.B Urbanistická struktura;

Kromě průběžně prováděné potřebné změny územního plánu za účelem funkční rozdílnosti, která je vyhodnocena jako přijatelná a prospěšná v území, se v
současné době zpracovávaná „urbanistická studie Kyje – Hloubětín“, která řeší rozvojový potenciál na severu městské části P 14 a má za cíl stát se
koncepčním podkladem, který vychází z celoměstských souvislostí a přistupuje k území jako k celku.

1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb;

MČ má k dispozici relativně dostatek ploch veřejných parků na svém území a to i v přímé propojenosti se sousedními městskými částmi zejména pak při
sídlištní zástavbě. Nedostatek je v oblasti Na Hutích, kde se v roce 2019 byl založen les Arborka.
Plochy v m2

hosp.půda

les

louky, zeleň v
zahr. zástavb. vod.plochy zástavba komunik. letiště rekr.plochy ost.plochy

2011

3135314 708247 3029326 1700102

240851

1251536

1706557 133543

145762

1163222

2018

2825249 658191 3057911 1945948

251991

1348956

1863912 164567

140382

999697

2020

2523067 773726 2602156 2506027

227170

1382033

1959869 166410

136168

977954

Zdroj : IPR Praha

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

2020 - Podíl pro rodinné domy - 8,13 % 2020 - Podíl pro
bytové domy - 91,88% 2018 - Podíl pro rodinné domy 4,58% 2018 -Podíl pro bytové domy - 95,4%

Dostupnost parků - 2018 64,3%, 2020 64%

Zastavěnost území
podíl nezastavěného území Prahy 14 (stav UP 2018) změněného na zastavěné území Prahy 14 (stav UP 2020) na celkové rozloze MČ Praha činil 5,1%
Nově navrhované zastavitelné plochy 2020
a) k zastavěnému území - 0,02 %
b) k navrhovaným a přestávbovým plochám uvnitř zastavěného území
bez proluk
včetně proluk
0,18%
0,15% plocha trf. v ZU
0,10%
0,09% plocha trf
Zastavěné území dle současného stavu -66,4% Praha 14
Zastavěné území dle současného stavu -58,7% hl.m.Praha
Podíl zastavěných ploch dle současného stavu na 1 obyvatele v Praze 14 v roce 2020 činil 189,6 m2/obyv
Podíl zastavěných ploch dle současného stavu na 1 obyvatele v hl.m.Praze v roce 2020 činil 222,2 m2/obyv
Nová výstavba na pozemcích MČ se řídí potřebami obyvatelstva a je u ní vždy brán zřetel na celkový charakter území, jeho zastavěnost, možné budoucí
zatížení infrastruktury, navýšení životní úrovně obyvatelstva, celkové změny charakteru krajiny a v neposlední řadě dopady na zeleň a životní prostředí. U
těch jednání, kde je MČ účastníkem řízení, postupují zástupci Prahy 14 tak, jako by šlo o výstavbu na jejich vlastním pozemku (viz principy uvedené výše).
Nicméně veškerá nová výstavba na území MČ Praha 14 se řídí územním plánem hl. m. Prahy a stavebním zákonem.
Dostupnost
dostupnost místních
veřejných
parků, prostranství a
služeb
v okruhu do 300
metrů
od bydlení
obyv. trvale %

kontejnery
hřiště, sport tříděný odpad
74,12873698

96,69129997

MŠ
47,51638

supermarket
18,64922741

MHD
71,06357

zdravotnictví
53,47875378

zelená VP

ZŠ

97,890074 19,91308

park
64,00739

Zdroj : IPR Praha
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.5.2

Návodná otázka 1.5.2

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1
0

Městská část se maximálně snaží prosazovat diferenciaci využití území, aby vyhovovala fungování jejího spravovaného celku, zajistila dopravní obsluhu,
dostupnost a prostupnost území, zdravé životní prostředí a celkově vhodné podmínky pro život obyvatel i návštěvníků. Podíl zastavěných ploch dle
současného stavu na 1 obyvatele na MČ Praha 14 je nižsí než pražský průměr.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Indikátory vyplněny, sledováno vč.trendů vývoje, jinak bez
připomínek.

1.5.3 Má městská část jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.5.3

Indikátory
1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy;

1) hlavní město Praha
Praha má v rámci ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem. Z toho vyplývá složitější proces územního plánování v hlavním hlavním městě.
V současné době jsou platné dva základní typy dokumentů:
1) Územně plánovací dokumentace - jsou závazné a pořizuje je Odbor stavební a územního plánu MHMP. Všechny kroky jejich pořizování
schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Konkrétně jde o:
Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
Územní plán Prahy
Územní plán části Prahy
Regulační plány
2) Územně plánovací podklady - nejsou závazné, pořizuje je Odbor stavební a územního plánu MHMP. Pro Prahu se zpracovávají:
Územně analytické podklady
Územní studie
Priority územního plánování hl. m. Prahy pro zajištění udržitelného rozvoje území
1) Vycházet z výjimečného postavení Prahy jako hlavního města České republiky, přirozeného centra Pražského regionu a významného města Evropy.
2) Respektovat a rozvíjet kulturní a historické hodnoty a rozmanité přírodní podmínky na území hl. m. Prahy.
3) Vytvořit podmínky pro vyvážený rozvoj území návrhem odpovídajícího funkčního i prostorového uspořádání ve všech historicky vzniklých pásmech
města.
4) Upřednostnit využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném území.
5) Zmírnit negativní vlivy suburbanizace v přilehlé části Pražského regionu opatřeními ve vnějším pásmu hl. m. Prahy.
6) Zajistit podmínky pro rozvoj všech dopravních systémů nezbytných pro fungování města, přednostně pro rozvoj integrované veřejné dopravy s
potřebným přesahem do Středočeského kraje.
7) Vytvořit podmínky umožňující omezit individuální automobilovou dopravu směrem do centra města, zejména do území Památkové rezervace v hlavním
městě Praze.
8) Vytvořit podmínky pro rozvoj druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí.
9) Zajistit rozvoj všech systémů technické infrastruktury, které jsou podmínkou pro další rozvoj města.

Nově navrhované zastavitelné plochy rok
2020 k
zastavěnému území - 0,02% k navrhovaným a přestavbovým
plochám uvnitř zastavěného území bez proluk - 0,18 %
včetně proluk - 0,15%
podíl nezastavěného území Prahy 14 (stav UP 2018) změněného na
zastavěné území Prahy 14 (stav UP 2020) na celkové rozloze MČ Praha
- 5,1%

10) Zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému.
11) Vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů a přispět k vyřešení střetů zájmů mezi ochranou životního
prostředí a ekonomickým a stavebním rozvojem hlavního města.
12) Vytvořit podmínky pro odstranění současných problémů mezi veřejným zájmem na zachování historického stavebního fondu a rozvojem uvnitř
historického centra.
Územní plán Prahy
Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro
rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů. Majitelé nemovitostí v něm naleznou důležité informace o
využitelnosti pozemku a předpokládaném rozvoji dané lokality či jejího okolí. Územní plán vymezuje plochy s rozdílným funkčním využitím, včetně
podmínek plošného a prostorového uspořádání, což je vzhledem k zájmům celopražským a majetkovým záležitost složitá, komplikovaná a časově náročná.
Proto vstupují do jednání zástupci jednotlivých MČ, probíhá vyjednávání a koordinace potřeb mezi hl. m. Praha a MČ. Pořizovatel, tedy hl. m. Praha,
zpracovává tzv. Metropolitní plán, ve kterém by se měly odrazit i požadavky jednotlivých MČ.
Regulační plán
Regulační plán je podrobný dokument pro stanovení konkrétních podmínek řešení vybrané menší části města. Je závazný pro rozhodování v území. V
současné době je pro Prahu platný pouze regulační plán Anenská, který je plně využitelný pro rozhodování v území.
Metropolitní plán
Pořizovatelem Metropolitního plánu je odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (dále) MHMP, zpracovatelem pak Institut plánování
a rozvoje Prahy (dále IPR Praha). Plán vznikl v Kanceláři Metropolitního plánu. V červnu 2018 byl návrh Metropolitního plánu zveřejněn a občané měli
možnost podat připomínky. Aktuálně se všechny připomínky vypořádávají na odboru územního rozvoje.
Městské části se povětšině účastnily procesu přípravy zadání Metropolitního plánu. Nadále probíhají setkávání městských částí a úředníků z magistrátu,
kteří jsou za územní plánování zodpovědní. Je však zřejmé, že městské části mají častokrát pocit, že nejsou skutečnými partnery v jednání o podobě
územního plánu, což je ostatně snadno dohádatelné z jejich připomínek. Praha 14 zformulovala svoji připomínku takto: „MČ požaduje úzkou spolupráci
zpracovatele s MČ při řešení nových prvků Metropolitního plánu (vymezení lokalit a jejich charakteru, veřejného prostranství, možnostech staveb v
nezastavěném území, potřebě ploch podmíněných regulačním plánem, studií či dohodou o parcelaci), které budou zformulovány MČ Praha 14, průběžně
konzultovány se zpracovatelem územního plánu a následně předány k zapracování do návrhu Metropolitního plánu.“
Magistrát však připomínky vypořádal velmi stručně. Městským částem, které by se rády zapojily do rozhodování o svém území bylo sděleno, že požadavek
se netýká obsahu projednaného zadání Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu). V § 25a – 25d obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000
Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, je prý se všemi městskými částmi (nad rámec stavebního zákona) – zadání i samotný
návrh územně plánovací dokumentace – projednáván.
2) Praha 14
Při zpracování nových či aktualizaci stávajících koncepčních dokumentů je kladen důraz na jejich provázanost a soulad se strategickými dokumenty
městské části a ÚPD. Strategie městské části jsou zpracovávány s ohledem na ÚPD. Každá nová koncepce či strategie musí být schválena Strategickým
týmem pro UR, kde jsou zastoupeni vedoucí odborů a vybraných oddělení úřadu MČ, starosta, místostarostové, uvolnění radní, ředitel příspěvkové
organizace paha14kultruní, ředitel akciové společnosti Správa majetku Prahy 14.

Městská část Praha 14 navazuje na strategii hl. m. Prahy. resp. celopražskou územně plánovací dokumentaci a detailně se zaměřuje na problémy, které je
třeba řešit samostatně, aby dosáhla na svém území odpovídající plnohodnotné čtvrťové centrum v koordinaci s celopražskými záměry. Snaží se plánovaný
rozvoj území usměrňovat tak, aby se vytvořily či byly zachovány podmínky pro kvalitní prostředí, aby nedocházelo k narušení, snížení či ztrátě pohody
bydlení, což se promítá v jejich nesouhlasech při projednávání záměrů, které se přímo nacházejí na jejím území nebo v nejbližším okolí. Opakovaně
nesouhlasí s umístěním kontejnerového překladiště „city logistiky“, které by negativně ovlivnilo obytnou zástavbu v Hloubětíně i Jiráskově čtvrti.
Urbanistické koncepce území ve zpracovávané urbanistické studii je založena na systému různorodých lokalit, který zohledňuje charakter a kvalitu daného
místa. Má zásadní charakter pro kompozici celého území a zahrnuje možnost napojení na systémy veřejné dopravy, což má určující vliv na vývoj celé
lokality. Každá lokalita je plánována s ohledem na její vztah k pobytovým veřejným prostranstvím, každá má své centrum v podobě náměstí, hlavní
městské ulice nebo pěší osy a zároveň rekreační zázemí parku nebo jiné přírodní plochy. Území se bude postupně proměňovat v plnohodnotnou

dlouhodobě udržitelnou čtvrť, nová zástavba kromě bydlení nabídne i odpovídající občanskou a komerční vybavenost, která v
současnosti v území až na drobné výjimky chybí.
Mimořádné úsilí vynakládá na zamezení využívat nezastavěných ploch při ulici Nedokončené - Objízdné pro služby, které mají mít celopražský význam
(kompostárna, dekontaminační zařízení). Nemá zájem o rozšiřování služeb, které by měly dopad na celé území městské části. Navrhuje oddělit
průmyslovou oblast od obytných lokalit vytvořením ploch s kvalitní zelení doplněnou o prvky k sportovně – rekreačním aktivitám.
V současné době se soustředí zejména na koncepční řešení severní oblasti. Má zájem o zachování a vytvoření nových ploch pro veřejnou vybavenost
zejména v oblasti Na hutích, nabídnout chybějící předškolské a školské zařízení, služby sociální a zdravotní, odpovídající chybějící obchody i pracovní
příležitosti, aby se nemuselo dojíždět. Vyřešit dopravní obslužnost, více využívat dostupnost území hromadnou dopravou, doplnit chybějící krajinné
vazby, odstranit bariéry, rozšířit plochy kvalitní zelení a k rekreaci. Preferuje urychlit výstavbu železniční zastávky Rajská zahrada a výstavbu
prodloužené ulice Ocelkova a odlehčit stávajícím komunikacím, které procházejí hustou obytnou rodinnou zástavbou. Městská část Praha 14 vznesla
požadavek na zpracování urbanistické studie Kyje Hutě – Hloubětín. Institut plánování a rozvoje (IPR) připravuje ve spolupráci s MČ Praha 14
urbanistickou studii pro území lokality Hutě. Navazuje tak na již diskutovanou územní studii lokality Na Hutích, Praha - Kyje z roku 2018. Cílem
urbanistické studie Kyje - Hloubětín je řešit lokalitu Hutě jako celek ve všech souvislostech. Studie nastavuje pravidla pro budoucí výstavbu, navrhuje
systém veřejných prostranství s občanskou vybaveností odpovídající budoucímu rozvoji území a podporuje rekreační potenciál lokality. Studie je
komplexní a věnuje se bude také opatřením pro chodce a cyklisty, veřejné vybavenosti i technické infrastruktuře. Kyje-Hutě (iprpraha.cz). Zpracovatel
urbanistické studie v březnu 2021 představil komisi územního rozvoje a životního prostředí Prahy 14 hrubopis návrhu území komisi územního rozvoje
ležícího mezi komunikací Novopacká, železniční tratí Praha-Lysá n.L. a krajinnými prvky v podobě areálu Bažantnice, Lesoparku Arborka a
zahrádkářských kolonií v jižní a západní části území. Území poskytuje významný potenciál pro rozvoj kvalitní obytné čtvrti na rozhraní mezi městem a
krajinou. Má za cíl stát se koordinovaným koncepčním podkladem, který vychází z celoměstských souvislostí a přistupuje k území jako k celku. Celkový
koncept rozděluje čtvrť do šesti lokalit, které se soustředí okolo vzájemně propojených vzniklých veřejných prostor. Jedná se o 1) Nové centrum v těžišti
území, 2) lokalitu „U Bažantnice“ na západě, 3) lokalitu Sever, 4) lokalitu podél ulice Ocelkova na severo-východě, 5) lokalitu v okolí ulice Jordánská na
jiho-východě, a 6) lokalitu „U lávky“ na jihu území u plánované lávky přes ulici Chlumecká. Od Nového centra se hustota zástavby postupně snižuje,
převládá obytná funkce a zástavba se charakterově mění do zahradního města. Specifický charakter má lokalita v okolí ulice Ocelkova, která odráží záměr
studie proměnit původně navrhovanou extravilánovou Strana 2 ( 3) komunikaci v městský bulvár obestavěný z obou stran zástavbou smíšeného
charakteru s ochrannou protihlukovou funkcí. S ohledem na předpokládanému nárůstu obyvatel studie navrhuje umístění nové základní školy, mateřských
školek, komunitních center, supermarketu, pošty i lékařského zařízení. U zástavby přiléhající k významnějším veřejným prostranstvím studie předepisuje
využití parteru pro komerční účely a zajištění dostatku prostor pro drobné obchody a administrativu.
MČ P 14 se snaží zlepšit podmínky pro bydlení dle zpracovaného plánu revitalizace vnitrobloku Vybíralova a jeho okolí a ve spolupráci s hl.m.
Prahou/TSK a ukázat všem, že lze i na sídlišti z druhé poloviny 20 století zkvalitnit prostředí a nabídnout plnohodnotnou alternativu k bydlení v centru
města. Pro obyvatele sídlišť na Černém mostě umožnit více využívat přírodní plochu Čihadla k různým sportovním, rekreačním a kulturním aktivitám
s doplněním obytné zástavby a chybějící veřejné vybavenosti. Zvýšit její obytnost, prostupnost a celkovou atraktivitu území vhodnými úpravami.
Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl. m. Prahy MČ Praha 14 participuje na podobě revitalizace a návrhu transformace
dopravního terminálu Černý Most, který vyžaduje již mnoho let celkovou revitalizaci. Mezi hlavní problémy frekventovaného

přestupního místa patří správa a údržba terminálu a nekvalitní veřejná prostranství v jeho okolí. Je ovšem důležité řešit i
dlouhodobý rozvoj terminálu. Probíhá zpracování koncepční studie autobusového terminálu Černý Most. Koncepční studii
autobusového terminálu Černý Most zpracovává významná česká architektonická kancelář re:architekti. Výběrové řízení realizoval
Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Koncepční studie řeší terminál jako celek. Ve studii jsou například navržena
pravidla systematické správy, péče a údržby. Studie se zaměřuje na samotný terminál i na veřejná prostranství v jeho blízkém okolí.
Prověřuje také možnosti dalšího urbanistického rozvoje v návaznosti na tento dopravní uzel. V rámci zpracování koncepční studie
probíhá i online sběr podnětů a postřehů veřejnosti, který zajištuje MČ Praha 14.

MČ P 14 se snaží zlepšit podmínky pro bydlení v oblasti sídliště Lehovec a v současné době se soustředí zejména na koncepční řešení a vytvoření „Plán
revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027“.
NMČ se zapojila do celoměstského programu Koordinátorů participativního plánování, který je realizován v období září 2020 až červen 2022. Hlavním
cílem projektu je zapracovat celkovou vizi a cílový stav území Lehovce do koncepční studie. Dalším cílem je zapojit co největší počet místních občanů,
spolků, stakeholderů do participativní části projektu a společně definovat příležitosti v jednotlivých oblastech rozvoje s ohledem na reálné možnosti
městské části a zainteresovaných subjektů/investorů v dané lokalitě. Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 - 2027 bude sloužit jako:
katalog opatření realizovatelných v období 2022 - 2027 a podklad pro další fáze zpracování dílčích projektových dokumentací
podklad pro nastavení systematické péče o dané území
podklad pro případné zadání architektonické studie/architektonické soutěže
Po dlouholetých jednáních se správcem náměstí TSK se konečně podařilo zahájit stavební práce na zlepšení zkvalitnění a zpříjemnění náměstí, aby
obyvatelé Hloubětína měli odpovídající prostředí k svému životu.
Zároveň městská část Praha 14 pravidelně spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT, kdy v rámci průběžných i závěrečných prací studenti pod
vedením pedagogů řeší vybrané problémy území Prahy 14.
K připravovanému návrhu Metropolitního plánu uplatnila městská část Praha 14 vybrané následující zásadní připomínky, které vychází z Strategického
plánu MČ.
Městská část Praha 14 podala zásadní připomínku k navrženému vymezení části lokality 202/Staré Kyje, transformační plocha 411/202/2175,
vymezené jako zastavitelná obytná lokalita (hranice připomínkovaného území viz grafická příloha č. 02). Městská část v tomto území rozvíjí potenciál
přírodního biotopu a jejím cílem je v území zachovat přírodní charakter a rozvíjet toto území jako rekreační. Městská část Praha 14 navrhla zmíněné
území vymezit do ploch zastavitelných s rekreačním využitím.
§ Městská část Praha 14 podala zásadní připomínku k navrženému vymezení části lokality 582/Za Kyjemi, rozvojová plocha 413/582/244'7, vymezené

jako zastavitelná produkční lokalita (hranice připomínkovaného území viz grafická příloha). S rozlohou a hranicí vymezení této lokality a tím i s
návrhem, jejích regulativů městská část nesouhlasí. Městská část Praha 14 navrhla:
- Rozvojovou plochu 413/582/2447 připojit k sousední nezastavitelné rekreační lokalitě, typ struktury; leso - zemědělská krajina, která by zajistila
zachování ploch přírodního charakteru.
- Zachovat oddělující pás zeleně dle stávajícího ÚPSL hl.m. Prahy mezi průmyslovým areálem a komunikací mezi ulicemi Pilská a Lomnická.
- Městská část v této lokalitě apeluje na zachování stávajícího stavu nezastavěného území, která má nemalý význam pro přírodní přepojení lokality
Čihadla - rekreační park lahodníce - Horní Lada. Pro rozšiřování ploch stávajícího areálu je dostatečný potenciál na východě území. Zároveň
požaduje zachování izolačního pásu zeleně.
§ Městská část Praha 14 podala zásadní připomínku k navrženému vymezení územní rezervy 630/901/1005 City - logistický terminál Praha-Malešice a
požaduje tuto územní rezervu již nevymezovat. Vymezení plochy pro překladiště je nekoncepční, neboť neřeší složitou dopravní zátěž této
lokality. Městská část zásadně nesouhlasí ani s touto případnou územní rezervou pro tento záměr. Jednalo by se o záměr s velmi negativním
dopadem na občany městské části nejen již zmíněnou dopravu, ale í z hlediska hlukové zátěže a zvýšený emisí.
§ Městská část Praha 14 podala zásadní připomínku k navrženému vymezení části lokality 142/ Jahodnice, rozvojová plocha 413/142/2281 vymezené
jako zastavitelná rekreační lokalita. Městská část podporuje v tomto území rekreační využití, zároveň v tomto území požaduje vymezit možnost
výstavby občanské vybavenosti. Jako nejvhodnější se jeví vymezení občanské vybavenosti bodem.
§ Městská část Praha 14 podala zásadní připomínku k navrženému vymezení části lokality 627/Areály Jahodnice, transformační plocha 413/62^/2428, a
lokality 580/Malešická průmyslová oblast, transformační oblast 413/580/2277, vymezené jako zastavitelná produkční lokalita (hranice
připomínkovaného území viz grafická příloha č. 03). S rozlohou a hranicí vymezení teto lokality, a tím i s návrhem jejich regulativů městská část
nesouhlasí. Městská část Praha 14 navrhla:
- transformační plochu 413/627/2428 vymezit pouze na území jihozápadně od stávajícího areálu při ulici Nedokončená
- severní část vymezené transformační plochy 413/627/2428 jako lokalitu zastavitelnou rekreační.
- u transformační plochy 413/580/2277 východní hranici území vymezit pouze po území stávajícího průmyslového areálu a návrhové území
přičlenit do lokality zastavitelná rekreační
- severní část nad lokalitou Horní Lada vymezit do zastavitelných rekreačních ploch
a jiné
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Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Závazná část územního plánu je podkladem pro
rozhodování stavebních úřadů. Pořizovatel, tedy hl. m. Praha, zpracovává tzv. Metropolitní plán, ve kterém by se měly odrazit i požadavky jednotlivých
MČ. Při zpracování nových či aktualizaci stávajících koncepčních dokumentů je kladen důraz na jejich provázanost a soulad se strategickými dokumenty
městské části a ÚPD. Městská část Praha 14 navazuje na strategii hl. m. Prahy. resp. celopražskou územně plánovací dokumentaci a detailně se zaměřuje na
problémy, které je třeba řešit samostatně, aby dosáhla na svém území odpovídající plnohodnotné čtvrťové centrum v koordinaci s celopražskými záměry.
Snaží se plánovaný rozvoj území usměrňovat tak, aby se vytvořily či byly zachovány podmínky pro kvalitní prostředí, aby nedocházelo k narušení, snížení
či ztrátě pohody bydlení, což se promítá v jejich nesouhlasech při projednávání záměrů, které se přímo nacházejí na jejím území nebo v nejbližším okolí.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.6

Oblast 1.6
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

Uspokojivá
Trend:

1

První audit
Trend nehodnocený

Komunikaci s veřejností včetně projednávání velkých záměrů s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14
při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit
transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou. Od roku 2012 je zřízena funkce
hlavního architekta MČ Praha 14, která je zajištěna na základě smlouvy. Architekt MČ je externím členem Strategického týmu pro plánování a rozvoj a členem
komise pro územní rozvoj, takže má včasný přístup ke všem plánovaným realizovaným i udržovaným projektům. Městská část ve spolupráci s ČKA
připravila architektonicko – krajinářská soutěž o návrh Revitalizace Centrálního parku Černý Most. MČ také spolupracuje S vysokými školami.

Bez připomínek.

1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

0

Navodná otázka 1.6.1

Indikátory

Městská část Prahy 14 vyhlásila v únoru 2014 mezinárodní architektonickou soutěž na komunitní centrum, které se zúčastnilo přes šedesát ateliérů a studií.
Předmětem soutěže bylo zhotovení návrhu nového komunitní centra, které je umístěno v lokalitě historického jádra Hloubětína, k.ú. Hloubětín, v sousedství
památkově chráněného kostela sv. Jiří, zahrad Hloubětínského zámečku a Křížovnického dvora. Komunitní centrum mělo vytvořit společenské centrum místa,
zajistit prostor pro setkávání oficiálních i neoficiálních komunitních skupin a prostor pro spolupráci Městské části Praha 14 s občany. Zrealizováno otevřeno v 2019.H55

1.6.A Využívání externí odborné
pomoci;
ANO

V roce 2019 MČ Praha 14 vyhlásila architektonicko – krajinářská soutěž o návrh „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“, aby mohla získat
nejoptimálnější návrh s možností zadat následné projekční práce. Soutěž nabízela příležitost všem účastníkům a přináší i možnost získat neotřelé a originální
řešení při záruce uskutečnění kvalitní stavby s co nejnižšími investičními náklady. Ve stanovené lhůtě MČ obdržela pouze tři návrhy, které byly po
posouzení kvalifikace a po splnění formálních podmínek následně hodnoceny porotou. Jeden soutěžní návrh byl vyloučen a dalším dvěma porota doporučila
udělit cenu za 2. a 3. místo. V roce 2020 se dopracovávala studie návrhu, u kterého porota ocenila citlivý krajinářský přístup k řešení prostoru a členění na
čtyři pomyslné charaktery krajiny.
Spolupráce s VŠ
Dle programového prohlášení Rady a strategického plánu " Založit koncepci volnočasového areálu na Čihadlech s navazující sportovní plochou a po zapojení
veřejnosti do procesu rozvoje, zejména co se týká podoby veřejných prostorů a nabídky služeb, zahájit realizaci dílčích projektů" se zapojila do zpracování
návrhů ČVUT zejména studenti architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Městská část Praha 14 také 14 již v roce 2016 lety memorandum o
spolupráci s Vysokou školou tělesné výchovy a sportu Palestra, která se týkala návrhu na revitalizaci parku Čihadla pro sportovní a volnočasové aktivity. Jde
o koncept využití Čihadel, především s výhledem do budoucna. Jedním z dílčích úkolů bylo vypracování projektů sportovního parku, které dostali na starost
studenti architektury ze stavební fakulty ČVUT. Návrhy vypracovalo několik skupin. Studentské práce pozitivně hodnotil i hlavní architekt městské části
Milan Veselý. Veřejné představení návrhů studentů proběhlo ve volnočasovém centru Plechárna v dubnu 2019.
MČ plánuje vyhlásit architektonickou soutěž na revitalizaci sídliště Lehovec. V současné době se zpracovává strategický Plán revitalizace sídliště Lehovec
období 2022 - 2027. Soutěž by měla být další navazující aktivitou. Zpracování plánu revitalizace sídliště Lehovec je součástí pilotního projektu koordinátorů
participace realizovaného IPR Praha ve spolupráci s vybranými městskými částmi.
MČ při řízení s investory pro zvýšení kvality ulic, náměstí a parků uplatňuje metodiku Manuálu tvorby veřejných prostranství vytvořenou IPRem Praha
jako základního podkladu pro koncepční přístup k veřejným prostranstvím na městské části a vyžaduje po investorech její dodržování.
Manuál obsahuje principy, pravidla, doporučení a kritéria tvorby kvalitních veřejných prostranství. Jednotlivé části manuálu definují kvalitu veřejných
prostranství a nástroje k jejímu dosažení ve struktuře od velkého měřítka po detail.http://manual.iprpraha.cz/cs/manual-tvorby-verejnych-prostranstvimanual .
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.6.1

Návodná otázka 1.6.1

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1
0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V roce 2019 MČ Praha 14 vyhlásila architektonicko – krajinářská soutěž o návrh „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“, aby mohla získat
nejoptimálnější návrh s možností zadat následné projekční práce.
MČ při řízení s investory pro zvýšení kvality ulic, náměstí a parků uplatňuje metodiku Manuálu tvorby veřejných prostranství vytvořenou IPRem Praha
jako základního podkladu pro koncepční přístup k veřejným prostranstvím na městské části a vyžaduje po investorech její dodržování.

Bez připomínek. Z popisu je zřejmé, že Město má
zkušenosti se soutěžemi pro architekty, a že je využívá
nejen pro získávání alternativních řešení, ale i pro výběr
projektanta. Uvažuje MČ o dalších architektonických
(příp.urbanisticko-architektonických) soutěžích pro projekty
rozvoje MČ? Jak MČ spolupracuje s IPR? Využívá ve svém
území metodiky pro tvorbu veřejného prostoru zpracované
IPR?

1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.6.2

Indikátory

Odbor kanceláře starosty zahrnuje úsek územního rozvoje, který prosazuje architektonickou a urbanistickou kvalitu stavebních záměrů na území . Od roku
2012 je zřízena funkce hlavního architekta MČ Praha 14. Architekt MČ je externím členem Strategického týmu pro plánování a rozvoj a členem komise pro
územní rozvoj, takže má včasný přístup ke všem plánovaným realizovaným i udržovaným projektům.
Od roku 2012 je zřízena funkce hlavního architekta MČ Praha 14, která je zajištěna na základě smlouvy. Architekt MČ je externím členem Strategického týmu
pro plánování a rozvoj a členem komise pro územní rozvoj, takže má včasný přístup ke všem plánovaným realizovaným i udržovaným projektům. Podstatná
úloha spočívá v komplexním výkonu služby architekta při rozvoji města či obce a zahrnuje:

1.6.A Využívání externí odborné
pomoci;
ANO

vyhodnocování aktuálního stavu a připravovaných záměrů kde sleduje zejména hlediska urbanistická, architektonická, estetická a výtvarná
konzultuje a zaujímá stanoviska k projekčně připravovaným aktivitám stavebníků a developerů
podílí se na zadávání a projednávání strategických a koncepčních dokumentů, které se týkají území MČ
iniciuje aktivní kroky města či obce na zlepšení prostředí, sebevědomí, spokojenosti a soudržnosti obyvatel

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.6.2

Návodná otázka 1.6.2

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1
0

Od roku 2012 je zřízena funkce hlavního architekta MČ Praha 14, která je zajištěna na základě smlouvy. Architekt MČ je externím členem Strategického týmu
pro plánování a rozvoj a členem komise pro územní rozvoj, takže má včasný přístup ke všem plánovaným realizovaným i udržovaným projektům.

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez připomínek.

1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.6.3

Indikátory

Zásadu, že zpracovatel projektové dokumentace vykonává i autorský dozor do dokončení realizace stavby uplatňuje městská část v maximální možné míře a
je to také běžnou smluvní podmínkou. Aktivní účast zástupce zpracovatele projektové dokumentace během realizace záměru je pro městskou část nezbytná z
důvodu nebezpečí ztráty části kvality odvedené práce a možných neautorských zásahů do díla v průběhu jeho realizace ze strany dodavatelské firmy.
Vítěz proběhlých architektonických soutěží zpracovávají nejen další stupně projektové dokumentace stavby, ale též i dokumentaci pro výběr zhotovitele,

1.6.A Využívání externí odborné
pomoci;
ANO

0

účastní se vyhodnocování nabídek, vykonává autorský dozor po celou dobu realizace až do kolaudace stavby a účastní se při předání stavby investorovi.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.6.3

Návodná otázka 1.6.3

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1
0

Od roku 2012 je zřízena funkce hlavního architekta MČ Praha 14, která je zajištěna na základě smlouvy. Architekt MČ je externím členem Strategického týmu
pro plánování a rozvoj a členem komise pro územní rozvoj, takže má včasný přístup ke všem plánovaným realizovaným i udržovaným projektům.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se ztotožňuje s tímto postupem, dle vyjádření
zástupce MČ, bez připomínek.

1.6.4 Uplatňuje městská část při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v městské části kromě kritéria ceny i kritérium kvality výsledku, tedy poměru užitné a
výtvarné hodnoty k ceně?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.6.4

Indikátory

U většiny zakázek na zpracování projektové dokumentace je hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost složená z nejnižší nabídkové ceny, délky praxe a
složení týmu. Zhotovitel stavby je rovněž soutěžen dle kritéria ekonomické výhodnosti, nejčastěji používaným kritériem je cena, u speciálních zakázek je pak
doplněna o kritéria kvality. Kvalifikačním předpokladem jsou adekvátní referenční zakázky, případně limit pro množství prací delegovaných na
subdodavatelskou firmu. Tento postup je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a směrnicí o zadávání veřejných zákazech MČ
Praha14. Směrnice je nad rámec zákona v přísnějším režimu. U významných projekčních prací schvaluje Rada postup výběru z několika zpracovatelů
vybraných na základě kvalitních referenčních prací, hodnotícím kritériem v takto zadaném řízení je cena. V odůvodněných případech může Rada MČ zadat
zakázku jednomu zájemci.

1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s
veřejností ;
2018 - 7 2019 - 7 2020 - 3

Pro splnění zákonných povinností a transparentnosti veřejných zakázek je zaveden informační systém E-ZAK. Standardním kritériem pro výběr dodavatele je
cena. U zakázek menšího rozsahu je kvalita vybírána oslovením konkrétního počtu konkrétních dodavatelů, o kterých má městská část dobré reference nebo i
vlastní zkušenost. Tento postup je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, se směrnicí MČ Praha 14.
1) V případě urbanistické soutěže MČ uplatňuje kritérium kvality jako jedno z kritérií hodnocení při výběru projektanta. Kritérium kvality spočívá v
hodnocení popisu profesního přístup (na základě otázek) a hodnocení portfolia realizací obdobných projektů zadaných od jiných investorů. MČ
uplatnila kromě kritéria ceny i kritérium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně při výběru projektanta a dodavatele komunitního
centra H55. Komunitní centrum bylo dostaveno v roce 2019. H55
Odpovědné zadávání lze prokázat také u zakázky Předběžná tržní konzultace - Rozvoj lokality Broumarská Veřejné zakázky - E-ZAK Praha 14, kde cílem
předběžných tržních konzultací a souvisejících postupů je:
a) informování dodavatelů o záměrech zadavatele,
b) zjištění informací o trhu a okruhu potenciálních dodavatelů,
c) zjištění informací o možnostech rozvoje a výstavby v definované Lokalitě,
d) zjištění zájmu dodavatelů na rozvoji definované Lokality,
e) zjištění způsobu a podmínek výběru partnera zadavatele, který záměr bude realizovat,
f) analýza možných návrhů rozvoje a výstavby Lokality při respektování potřeb a zájmů zadavatele
a) informování dodavatelů o záměrech zadavatele,
b) zjištění informací o trhu a okruhu potenciálních dodavatelů,
c) zjištění informací o možnostech rozvoje a výstavby v definované Lokalitě,
d) zjištění zájmu dodavatelů na rozvoji definované Lokality,
e) zjištění způsobu a podmínek výběru partnera zadavatele, který záměr bude realizovat,
f) analýza možných návrhů rozvoje a výstavby Lokality při respektování potřeb a zájmů zadavatele.
2) V případě dodavatelů staveb je standardním kritériem pro výběr dodavatele cena. Kritérium kvality je nahrazeno zvýšenými technickými kvalifikační
požadavky na dodavatele dle § 79 odst. 2 písm. a), b), c) a d) zákona o veřejných zakázkách.
3) Zakázka Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č.p. 1072 a 1073 byla realizována metodou Design & Build, která je charakteristická tím, že odpovědnost za
zpracování projektové dokumentace projektu a tím i za celkovou kvalitu provedení je přenesena zcela, nebo částečně, na zhotovitele stavby. Hodnotícími
keriterii byly
1. Roční výše zaručených úspor paliv a energie, hodnocení bylo provedeno ve prospěch nejvyšších dosažených úspor (v Kč) - 30%
2.Nabídková cena (v Kč bez DPH), hodnocení bylo provedeno ve prospěch nejnižší nabídkové ceny – 50 %
3. Podíl zadavatele na nadúspoře (v %), hodnocení bylo ve prospěch nejvyššího podílu zadavatele na dosažené úspoře nad garantovanou úsporu nákladů 10%
4. Výše hmotných investic (v Kč bez DPH)ve vazbě na jejich technickou kvalitu a užitnou hodnotu – 10 %
4) Zakázky energetických renovací objektů jsou hodnoceny na základě kritéria tzv. celkových nákladů vlastnictví (tj. v angličtině tzv. Total Costs of
Ownership, zkráceně TCO). Pod tímto pojmem se rozumí součet nabídkové ceny (NC) a provozních nákladů (PN) za předpokládanou dobu funkčního života
výrobku (n). Doba životnosti je pro potřebu hodnocení nabídek stanovena jednotně na 10 let (n = 10). Např. Veřejné zakázky - E-ZAK Praha 14

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.6.4

Návodná otázka 1.6.4

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
Stabilní

0
0

U většiny zakázek na zpracování projektové dokumentace je hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost složená z nejnižší nabídkové ceny, délky praxe a
složení týmu. Zhotovitel stavby je rovněž soutěžen dle kritéria ekonomické výhodnosti, nejčastěji používaným kritériem je cena, u speciálních zakázek je pak
doplněna o kritéria kvality. V případě urbanistické soutěže MČ uplatňuje kritérium kvality jako jedno z kritérií hodnocení při výběru projektanta. Probíhají
také předběžné tržní konzultace. Byla také realizována zakázka metodou Design & Build.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Bez připomínek. Dle popisu, u výběrových řízení není
nejnižší cena jediným kritériem. Prosím doplnit popis, jak
se uplatňují kriteria kvality?

1.6.5 Uplatňuje město metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.6.5

Indikátory

Komunikaci s veřejností včetně projednávání velkých záměrů s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14
při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit
transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou. V letech 2019 a 2020 probíhala v
rámci realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II., reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073 optimalizace systému
komunikace s veřejností a jejího zapojování včetně aktualizace metodiky zapojování veřejnosti a nastavení průběžné evaluace. Pracovní skupina pod vedením
externího facilitátora revidovala postupy, metody a techniky vedoucích k úspěšnému zapojování veřejnosti (participace) a spolupodílela se na vytvoření
Metodiky „Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti“, včetně metodiky monitoringu a hodnocení tohoto systému. Pilotní ověření metodiky probíhalo

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s
veřejností ;
2018 - 7 2019 - 7 2020 - 3

formou realizace veřejných projednání a tematických veřejných projednání, díky nimž měli občané možnost ovlivnit rozvoj MČ.
Participační procesy jsou průběžně monitorovány. Každý rok je zpracovávána a předkládána Zastupitelstvu městské části Zpráva o participaci veřejnosti,
která je součástí Výroční zprávy MA21. Nadále se bude pokračovat v pořádání pravidelných akcí, jako jsou veřejná projednání, veřejná fóra, kulaté stoly,
komunitní kampaně, osvětové akce, konference a semináře apod.
Pro příklad uvádíme seznam vybraných veřejných projednání:
Veřejné setkání k projektu Čtrnáctka podle Vás projednání projektů participativního rozpočtu
I/2018
Veřejn é projednání nové podoby budovy ve
Splavné ul.I.
VI/2018
Veřejné projednání návrhu metropolitního plánu

VI/2018

Veřejné setkání v Hloubětíne k projektu Komplexní
řešení dětského hřiště a parková úprava okolí
IX/2018
Veřejné projednání nové podoby budovy v parku u
ul. Splavná II.
X/2018
Veřejné setkání v Hloubětíne k projektu Komplexní
XI/2018
řešení dětského hřiště a parková úprava okolí II.
Veřejné projednání návrhu územní studie „lokality
Na Hutích, Praha – Kyje“
I/2019
Dětské fórum

III/2019

Veřejné projednání úprav dopravního režimu v
Hostavicích
IV/2019
Veřejné projednání
k rekonstrukci komunikací v ulicích Zámečnická a
Mochovská
V/2019
Veřejné projednávání budoucí podoby hřiště v
lehoveckém lese
VI/2019
Veřejné projednávání soutěžních návrhů revitalizace
tzv. Centrálního parku
IX/2019
Veřejné
projednání budoucí podoby budovy
Splavná III.
X/2019
Veřejné setkání k projektu Čtrnáctka podle Vás
"podruhé"- projednání projektů participativního
rozpočtu
X/2019
Veřejné projednání - návrh dopravních opatření na
území Jahodnice
I/2020
Veřejné projednání - návrh dopravních opatření v
Jiráskově čtvrti
II/2020
Sběr námětu k revitalizaci terminálu Černý Most

X - XI/2020

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.6.5

Návodná otázka 1.6.5

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1
0

Komunikaci s veřejností včetně projednávání velkých záměrů s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14
při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit
transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.7

Oblast 1.7

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

Uspokojivá
Trend:

0

První audit
Trend nehodnocený

Nabídky pozemků či prostor jsou na městské části velmi omezené. Počet evidovaných objektů a ploch brownfields (deprimovaných ploch a nevyužívaných
objektů) na území MČ je 10,3 ha. Stav nezměněn. MČ má zájem, aby se přednostně zastavovaly pozemky neudržované, nevyužívané nebo nevhodně
využívané v zastavěném území a nerozšiřovala se výstavba na obhospodařovanou zemědělskou půdu. MČ je sama však nemůže poskytnout z důvodu jejich
nedostatku.

1.7.1 Došlo k regeneraci a znovuvyužití existujících brownfields v zastavěném území městské části?

Bez dalších připomínek.

0

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.7.1

Indikátory

Nabídky pozemků či prostor jsou na městské části jsou velmi omezené. Plochy brownfileds se nacházejí na území v k. ú. Kyje a to podél Rokytky mezi
železniční tratí ul. Morušova, kde byly dříve skleníky. Počet evidovaných objektů a ploch brownfields (deprimovaných ploch a nevyužívaných objektů)
na území MČ je 10,3 ha. Pozemky však byly vydány restituentům.
S ohledem na jeden označovaný případ jako brownfields nacházející se na území MČ a to „bývalých skleníků v Kyjích“ a velkého množství fyzických osob
vlastnících dotčené pozemky se zatím nepodařilo najít společný zájem o způsobu využívání a řešení majetkových vztahů. V předmětném území se připravuje
zatím jen prostupnost pro pěší a cyklisty podél toku Rokytky, která umožní propojení mezi městskou částí P 9 a P14. Kroky směřující k obnově a
vhodnému využití transformační plochy jižně od ulice Lednická, koncepčně navazující na charakter okolních ploch, jsou učiněny a jsou obsahem podnětu na
změnu územního plánu podanou vlastníky pozemků v roce 2018 a podpořeny MČ Praha 14. V současné době probíhá jeho projednávání.

1.7.A Přehled brownfields;
ANO
1.7.B Plocha brownfields na území
města ;
Plocha brownfields -10,3 ha

Další transformační plocha se nachází v katastrálním území Kyje při ul. Nedokončená. Pásmo západně od ulice Nedokončená tvoří přechodníkovou zónu od
výrobní zóny v okolí komunikace Průmyslové a obytné zástavby na Jahodnici. V současné době se v území nacházejí převážně uzavřené areály skladovacího
typu, které v těsné blízkosti obytné lokality neúměrně navyšují automobilovou zátěž.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.7.1

Návodná otázka 1.7.1

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
Stabilní

0
0

Nabídky pozemků či prostor jsou na městské části velmi omezené. Počet evidovaných objektů a ploch brownfields (deprimovaných ploch a nevyužívaných
objektů) na území MČ je 10,3 ha. Stav nezměněn.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez připomínek.

1.7.2 Udržuje si městská část průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území městské části,
vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby městské části nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.7.2

Indikátory

Od roku 2015 je sledován místně specifiký indikátor - Počet evidovaných objektů a ploch brownfields (deprimovaných ploch a nevyužívaných objektů) na
území MČ.
MČ má zájem, aby se přednostně zastavovaly pozemky neudržované, nevyužívané nebo nevhodně využívané v zastavěném území a nerozšiřovala se
výstavba na obhospodařovanou zemědělskou půdu. MČ je sama však nemůže poskytnout z důvodu jejich nedostatku. Většinou se investor snaží směřovat
výstavbu na vlastní získané pozemky, které mohou a někdy i zahrnují špatný stav pozemků a jejich zainvestování pomáhá zlepšit situaci v daném místě.

1.7.C Využití brownfields;
0%
MČ nedisponujeme velkými plochami vedenými jako brownfield. Probíhá
příprava prostupnosti pro pěší a cyklisty podél toku Rokytky, která
umožní propojení mezi městskou částí Prahou 9 a Prahou 9.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.7.2

Návodná otázka 1.7.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
MČ má zájem, aby se přednostně zastavovaly pozemky neudržované, nevyužívané nebo nevhodně využívané v zastavěném území a nerozšiřovala se
výstavba na obhospodařovanou zemědělskou půdu. MČ je sama však nemůže poskytnout z důvodu jejich nedostatku

Prosím o doplnění indikátoru 1.7.C. Případně doplnění
komentáře, proč nelze indikátor vyčíslit. Zvažuje MČ
některý ze svých záměrů realizovat s regenerací
brownfieldu?

1.7.3 Nabízí městská část investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých
ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.7.3

Indikátory

Úřad spolupracuje s investory na přípravě záměrů od samého počátku plánování záměru. Spolupráci a individuální konzultace investorům a
developerům. poskytuje Úsek územního rozvoje MČ Praha 14. Odstranění starých ekologických zátěží standardně řeší investor bez spolupráce s MČ.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.7.3

Návodná otázka 1.7.3

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
Stabilní

0
0

Úřad spolupracuje s investory na přípravě záměrů od samého počátku plánování záměru. Spolupráci a individuální konzultace investorům a
developerům. poskytuje Úsek územního rozvoje MČ Praha 14.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez připomínek.

0

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.8

Oblast 1.8

Hodnoceni:

Hodnoceni:
1

Dobrá
Trend:

Uspokojivá

0

Trend:

Zlepšující se

1

První audit
Trend nehodnocený

MČ provádí regeneraci domů a bytů ve vlastnictví MČ, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť systematicky. Je realizována řada
projektů. Obnovu technického vybavení města a inž. sítí provádí MČ, MHMP jim zřízené organizace/správci sítí. Městská část se na obnově technického
vybavení a inženýrských sítí podílí především sledováním poruch, jejich četnosti a následně se snaží upozorňovat na nedostatky správce a při obnově
komunikací požaduje koordinaci prací na rekonstrukce jednotlivých sítí, aby docházelo k minimalizaci negativních odpadů jak na majetek, tak na komfort
bydlení občanů.

1.8.1 Provádí městská část regeneraci domů a bytů ve vlastnictví městské části, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.8.1

Indikátory

Regeneraci domů a bytů ve vlastnictví městské části, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť provádí MČ (Odbor investiční a Odbor správy
majetku) a Správa majetku Prahy 14 a.s. .
Regenerace domů a bytů
Městská část Praha 14 má okolo 48 tisíc obyvatel. Konečný stav spravovaných nemovitých objektů činil 31. 12. 2019 činí 977 bytových MČP14, 520
bytových jednotek třetích vlastníků' (BD a SVJ), 10 981,9 m2 nebytových jednotek do 500 m2 (207 jednotek v bytových objektech) a 14.782,2 m2
nebytových jednotek nad 500 m2 (24 jednotek v samostatných nebytových objektech) a 31 nebytových jednotek v BD a SVJ. V souladu s rozhodnutím
Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) a dohodou mezi ním a MČP14, převzala společnost k 1. 12. 2019 nově 7 bytových objektů je předaných z vlastnictví
MHMP do svěřené správy MČPl4 a zároveň vrátila 6 bytových objektů. ze svěřené správy MČPl4 zpět do správy vlastníka MHMP.
Regenerace domů a bytů MČ provádí prostřednictvím Správy majetku Praha 14 a.s. Správa majetku Praha 14 a.s. byla založena v roce 1997 městskou částí
Praha 14 za účelem správy jejího bytového i nebytového fondu. V současné době zajišťuje komplexní služby, které zahrnují především opravy bytů a nebytů,
ekonomické služby a právní služby. Pro městskou částí Praha 14 zajišťuje a.s. správu a regeneraci následujících domů a objektů http://www.smp14.cz/.Správa
majetku a.s. zajištuje zajišťuje komplexní služby zahrnující modernizaci bytů a nebytových prostor ve vlastnictví městské části na základě plánu.
Neprobíhají energetické renovace bytových domů, u bytových domů se zatím neuvažuje o využití v místě dostupných obnovitelných zdrojů . Bytové domy
jsou napojeny na soustavu zásobování tepelnou energií Pražské teplárenské, kdy je tepelná energie vyráběna centrálně v jednom zdroji a následně
teplárenskými sítěmi rozváděna do více objektů. Pražská teplárenská dodává tepelnou energie, vzniklou tzv. kogenerací, což je kombinovaná výroba tepla a
elektřiny. Během kogenerace je maximálně využita účinnost použitého paliva. To vede k výrazným úsporám a snížení nákladů. Tento způsob výroby je nejen
velice efektivní, ale také spolehlivý a ekologický.
Ve sledovaném období byly provedeny opravy bytového a nebytové fondu.
r. 2020: 33.050.000,- Kč
r. 2019: 31.866.000,-Kč
r. 2018: 26.700.700, -Kč
Rekonstrukce polikliniky Parník na Černém Mostě 2018 - 2020
Regenerace základních a mateřských škol provádí Odbor správy majetku a Investiční odbor MČ Praha 14.
MČ Praha 14 má zatepleno 5 základních škol ze 7 (2 jsou památkové budovy) a 11 mateřských škol z 13 dále pak KC Plechárna, KC Kardašovská, ZUŠ
Baštýřská, budova městské policie Vlčkova. Byly dokončeny rekuperace MŠ Šebelova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZS Chvaletická + Rochovská a ZŠ
Gen. Janouška. Využívá se metodika optimálního větrání tříd bez úniku tepla. Budovy ZŠ, MŠ, budova ÚMČ Praha 14 mají zpracované energetické audity a
byl vydán průkaz energetické náročnosti budov.
Během let 2010 - 2015 proběhly projekty snižování energetické náročnosti na 5 základních škol ze 7 (2 jsou památkově chráněny) a 11 mateřských škol z 13
dále pak KC Plechárna, KC Kardašovská, ZUŠ Baštýřská a budovu sídla městské policie v ul. Vlčkova. V roce 2018 byly dokončeny energetické renovace
MŠ Šebelova , ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZS Chvaletická + Rochovská a ZŠ Gen. Janouška.
Úplné či částečné zateplení (výměna oken) bylo provedeno téměř v každé veřejné budově kromě 2 detašovaných MŠ a 2 ZŠ. Plocha, kde byla provedena
energetická opatření z prostředků MČ nebo z jiných dotačních titulů činí 91%. Budovy ZŠ, MŠ, budova ÚMČ Praha 14 mají zpracované energetické audity a
byl vydán průkaz energetické náročnosti budov.
V rámci snižování emisí CO2 byly realizovány projekty:
2020
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor, 2020/2021. Projekt spočívá v dosažení energetických úspor
prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím
obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 2 – horní budova, Realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ
Chvaletická.
Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova, Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ Vybíralova.
Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu ZŠ Gen. Janouška spočívající v realizaci systému nuceného větrání
s rekuperací odpadního tepla.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ
Chvaletická SO 01 – dolní budova, na adrese Rochovská 691/14.
.
V létě 2021 budou zahájena realizace projektů:
Energetické renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Sluníčko, Gen. Janouška, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Vybíralova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního
tepla
V roce 2022 bude zahájena realizace projektů:
Energetické renovace objektu MŠ Chvaletická, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Paculova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Zelenečská, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků - Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve stavebních úpravách stávajících střech

1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v
majetku městské části ;
Veřejné budovy v majetku MČ - 91%
Veřejné budovy - Úplné či částečné zateplení bylo provedeno téměř v
každé veřejné budově kromě 2 detašovaných MŠ a 2 ZŠ. Plocha, kde byla
provedena energetická opatření z prostředků MČ nebo z jiných dotačních
titulů činí 91%.

Podíl bytů regenerovaných z celkového počtu bytů ve vlastnictví MČ
2018 - 3,3 %
2019 - 1,02 %
2020 - 0,61%

Podíl nebytových prostor regenerovaných z celkového počtu nebytových
prostor ve vlastnictví MČ
2018 - 5% Restaurace Tálínská
2019 - 3% nebytové prostory (kanceleře, obchody k pronájmu apod.)
2020 - 20% Poliklinika Parník

pavilonů ZŠ Bratří Venclíků na extenzivní zelené střechy, v instalaci akumulační podzemní nádrže na zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné
využití a v instalaci podzemního vsakovacího zařízení na pozemku školy ve správě Městské části Praha 14 v k. ú. Černý Most.
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14 Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve stavebních úpravách stávajících
střech pavilonů ZŠ Gen. Janouška na extenzivní zelené střechy, v instalaci akumulační podzemní nádrže na zachytávání dešťových vod pro
jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího zařízení na pozemku školy ve správě Městské části Praha 14 v k. ú. Černý Most
V rámci projektů zelených střech je připravena výstavba fotovoltaických elektráren.
Regenerace panelových sídlišť
Pilotní projekt revitalizace pražských sídlišť "Vybíralka25" - Vypracování plánu revitalizace vnitrobloku Vybíralova je pilotním projektem hlavního
města, které prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy aktivně spolupracuje s MČ Prahou 14 a aktivními místními obyvateli. Rada
hlavního města schválila zejména investice do komunikací ve výši cca 180 milionů korun. V roce 2020 - 2021je realizován projekt se revitalizace
stávajícího parteru ZŠ a MŠ spočívající především v úpravách stávajících zelených ploch v rámci šetrného hospodaření s dešťovou vodou, vybudování
zpevněných ploch s asfaltovým, dlážděným, zatravňovacím nebo mlátovým povrchem, doplnění vysoké zeleně, osazení stojanu na kola, vybudování
nového oplocení vybraných ploch v areálu a novostavby malého pavilonu se sociálními, skladovými a střechou chráněnými odpočinkovými prostory,
určeného pouze pro letní provoz. V rámci projektu probíhá vybudování retenčních nádrží a ploch včetně příslušného odvodnění.
Revitalizace Vnitrobloku mezi ulicemi Mochovská, Zelenečská a Nehvizdská v Hloubětíně 2018 -2019 - Městská část pracovala na úpravě terénu,
rekonstrukci chodníku a dalších novinkách, které místo proměnily v příjemný kout pro zábavu i relaxaci. Přibyly nové cestní sítě, dvě nové houpačky,
trampolína a pružinová houpadla pro nejmenší a zpevněná kruhová plocha.
Revitalizace 5 vnitrobloků na sídlišti Černý Most 2020 S revitalizací ploch mezi ulicemi Bryksova, Bobkova, Kučerova, Maňákova a Mansfeldova (A,
A1, B,C, E,) se začalo v létě 2020. Všechny zmíněné vnitrobloky vlastní Magistrát hl. m. Prahy, z toho dva (vnitroblok C a od roku 2020 nově i B) má ve
správě svěřeny městská část Praha 14, ostatní spravuje společnost Centra, a. s. S výjimkou vnitrobloku C, jehož proměnu financovala ze svého rozpočtu
Praha 14, všechny revitalizace hradilo hlavní město Praha. Finanční prostředky na revitalizaci uvolnilo po dlouhodobých intervencích městské části. Nyní
zbývá dořešit pouze plochu se starými tenisovými kurty ve vnitroblocích (F-G). Jedná se o velkou investici, kterou se magistrát rozhodl od revitalizace
probíhající v roce 2020 oddělit. Momentálně pro toto místo hledá vhodné využití.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.8.1

Návodná otázka 1.8.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Regeneraci domů a bytů ve vlastnictví městské části, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť provádí MČ (Odbor investiční a Odbor správy
majetku) a Správa majetku Prahy 14 a.s. MČ provádí regeneraci domů a bytů ve vlastnictví MČ, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť
systematicky. Je realizována řada projektů.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Prosím doplnit indikátor 1.8.A, příp.alespoň odhad. Sleduje
Město při regeneraci domů a bytů ve svém vlastnictví
kriterium výraznějšího snížení energetické náročnosti
objektů? Řeší rovněž změnu způsobu vytápění na
ekologičtější provoz? Sleduje se v těchto projektech využití
v místě dostupných obnovitelných zdrojů energie?

1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.8.2

Indikátory

Obnovu technického vybavení města a inž. sítí provádí MČ, MHMP jim zřízené organizace/správci sítí:
Magistrát hl. Prahy
Dopravní podnik hl. m. Prahy - Zajišťuje technickou správu jednotlivých areálů dep metra, vozoven tramvají, garáží autobusů, sítě sociálních zařízeni na
konečných, pozemků a dalších objektů
Pražská vodohospodářská společnost a.s. – provádí správu svěřeného vodohospodářského majetku ve vlastnictví Hlavního města Prahy. MČ Praha 14
obdržela v rámci obnovy vodohospodářského majetku seznam plánovaných investičních akcí pro roky 2019 -2033. Jedná se o střednědobý investiční
plán. Na základě dochází ke koordinaci dalších obnov, oprav tak s plánovanými investičními akcemi, aby dopad na občany byl, co nejmenší a dopravní
omezení byla, co nejmenší.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy - Rozvoj, výstavba, správa, údržba a opravy pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství, včetně
pozemků a dalšího nemovitého majetku na území hlavního města Prahy.

Obnova městského mobiliáře
Lavičky na území MČ Praha 14 jsou ve správě MČ Praha 14, hl. m. Prahy a TSK hl. m. Prahy. MČ Praha 14 eviduje pouze navýšení počtu laviček, které jsou
umístěny na pozemcích ve svěřené správě. Počty od ostatních správců nemáme k dispozici. MČ Praha 14 přistupuje ke svému mobiliáři systematicky, kdy
dochází k jeho průběžné obnově se snahou o zvyšování jeho kvality a odrazu identity místa. Odpadkové koše kromě výše zmiňovaného jsou ještě ve správě
Dopravního podniku hl. m. Prahy. Ve správě MČ Praha 14 aktuálně evidujeme 283 ks.

Nově instalované

Koše

Lavičky

Rok 2018

8

14

Rok 2019

10

35

Rok 2020

15

17

Postupně je také doplňována infrastruktura pro cyklisty. Dle poptávky jsou po městě umísťovány i stojany na kola.
Rok 2018 – 24 stojanů na 13 místech
Rok 2019 – 19 stojanů na 13 místech
Rok 2020 – 84 stojanů na 13 místech
Doprava a komunikace
Nedostatek parkovacích míst pro residenty je dlouhodobým problémem MČ. Zajištění dostatečného počtu odstavných a parkovacích míst odpovídajících
poptávce je základní princip řešení dopravy v klidu v obytných oblastech. Regulace počtu stání je proveditelná jen velmi obtížně a zásadně zhoršuje kvalitu
bydlení. Velký deficit odstavných a parkovacích míst je na sídlištích Černý Most, Lehovec a v okolí vícepodlažních bytných bloků v Hloubětíně.
V souvislosti s rozvojem parkovacích zón v okolních městských částech, zejména v Praze 9, 10 a 18 provedla MČ v roce 2019 další šetření navazující na
šetření z roku 2016 prostřednictvím skupinových diskusí (focus groups) s občany. Přestože z výsledků byl patrný větší zájem o zavedení parkovacích zón
než při předchozím šetření, mírně přesahoval názor je nezavádět. S ohledem na vzrůstající počet parkujících vozidel a stále méně parkovacích míst pro
rezidenty bude tento záměr nadále sledován.
V roce 2020 byla zahájena na Černém Mostě výstavba parkovacího domu o 880 místech, která je jedna z největších investic Prahy do P+R. Nový objekt
nahradí původní parkoviště, které mělo kapacitu 294 míst. Kromě míst vyčleněných pro ekologická vozidla zde budou i uzamykatelné stojany pro cyklisty.
Náklady na stavbu přesáhly půl miliardy, investorem je MHMP. Stavba bude dokončena 2022.
Z technické vybavenosti jsou ve správě MČ pouze některé komunikace a to zejména v oblasti Na Hutích, Kyjích (57, 40 km) a Hostavicích (18,39 km );

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku
městské části ;
Celková délka komunikací ve správě MČ – 75,79 km 2018 5,54 % 2019 – 4,3% 2020 - 2,2%

ostatní technická vybavenost - inženýrské sítě jsou ve vlastnictví organizací k tomuto účelu zřízených hlavním městem Prahou. Tyto organizace provádějí
systematickou obnovu svého majetku. Městská část se na obnově technického vybavení a inženýrských sítí podílí především sledováním poruch, jejich
četnosti a následně se snaží upozorňovat na nedostatky správce a při obnově komunikací požaduje koordinaci prací na rekonstrukce jednotlivých sítí, aby
docházelo k minimalizaci negativních odpadů jak na majetek, tak na komfort bydlení občanů.

Rekonstrukce komunikací ve správě MČ
2017 – 2019
Rekonstrukce komunikací v oblasti nad Kyjským rybníkem – obnova sítí + rekonstrukce povrchu –
2018
Rekonstrukce kompletní proměna komunikací Stupská, Za školou, Krčínovo náměstí a Hlinská
Rekonstrukce ulic Švestkova
Rekonstrukce ulice Za Rokytkou – byla ukončena I. etapa – most
2020
Rekonstrukce ulice Za školou
Nový most přes Rokytku .Původní most byl ve špatném technickém stavu, jeho výměna již byla nezbytná. S přípravnými pracemi jako byly například
přeložky inženýrských sítí, se začalo březnu 2020, s vlastní rekonstrukcí, respektive s bouráním starého mostu a výrobou nového v dubnu 2020. Most
kolaudován v listopadu 2020.
Obnovené/rekonstruované komunikací v majetku MČ – větší investiční akce
2020
obnova stávajícího propojení ul. Budovatelská – ul. Za Černým mostem a dále před Novopackou – 950m
obnova propojení „Čihadla“ – úsek : Broumarská – Dobrovolného – 550 m
rekonstrukce mostu Za Rokytkou, předmostí Hodějovská – 60 m
rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí - ul. Za Školou – 130 m
2019
obnova stávajícího propojení Bažantice, Novopacké, Kbelského letiště a Budovatelské ( cyklomagistrála 6.3 ) – 2100 m
obnova vnitrobloku Mochovská ( cestní síť, nový povrch chodníku ) – 540 m
obnova chodníku a cestní sítě v rámci projektu H55 - 190 m
rekonstrukce a obnova chodníku – ul. Tálinská – 440 m
2018 +2019
obnova chodníků – oblast „nad rybníkem“ ( akce PREdi, spoluúčast MČ P14 za změnu povrchu ) – cca 4200 m obnoveného povrchu chodníků

Rekonstrukce komunikací ve správě TSK:
2018/2019
Rekonstrukce ulice Českobrodská (TSK)Rekonstrukce ulice Českobrodská, která byla i kvůli nadměrnému přetížení dopravou ve velmi špatném
technickém stavu, proběhla v úseku od ulice Ke třem mostům až po ulici Na Vydrholci. Celá stavba byla rozdělena na dvě části, přičemž v jedné byla
provedena pouze obnova stávající obrusné a ložné vrstvy vozovky a ve druhé došlo k úpravě nivelety komunikace a uličního prostoru. V rámci stavby
byly rekonstruovány mostní objekty přes Říčanský potok a přes Rokytku. Vozovky byly navrženy s asfaltovým povrchem, chodníky a vjezdy jsou
nově z betonové zámkové dlažby a chodníky v zástavbě jsou opatřeny povrchem ze žulové mozaiky. V rámci rekonstrukce byly upraveny i autobusové
zastávky, veřejné osvětlení nebo plynovod. Zřízeno bylo přisvětlení přechodů pro pěší, proběhlo přeložení silnoproudých a slaboproudých kabelů,
prodloužení stávajících chrániček a v neposlední řadě i kácení stávajících dřevin. Podél opravovaných mostů a propustků byly po dobu rekonstrukce
zřízeny provizorní komunikace, na které byl vjezd umožněn pouze MHD a rezidentům.
2019
Oprava Broumarská – Cíglerová
Rekonstrukce Ocelkova
2020
Oprava komunikace Broumarská II.
Oprava Chlumecká - II. etapa
Instalace protihluková patření Průmyslová/Hloubětín
Rekonstrukce nadjezdu Štěrboholská radiála
Rekonstrukce Sklenská
Technická vybavenost Hloubětín - Rekonstrukce komunikací Zelenečská, Nehvizdská, Konzumní, část Mochovská
Technická vybavenost Lehovec - Rekonstrukce Žehuňská, Maršovská - 2020
Výstavba cyklokumunikací
Výstavba etapy 6.3. Severovýchodní cyklomagistrály - 2019
Výstavba nové stezky Broumarská Dobrovolného - 2020
Výstavba etapy 6.4. Severovýchodní cyklomagistrály – 2020/2021
Lávka Rajská zahrada Pro realizaci je vybrán zhotovitel, do konce roku 2020 by měla být odevzdána dokumentace pro stavební povolení. S lávkou související
navazující projekty, jako je výstavba železniční zastávky, probíhají v koordinaci. Část trati Mstětice – Praha Vysočany by měla být uvedena do provozu
v březnu 2024.
Prodloužení komunikace Ocelkova - pokračuje se ve výkupu pozemků, přes něž má vést prodloužená komunikace Ocelkova, která bude spojovat lokality
Hutě a Černý Most. Připravuje se dokumentace pro stavební povolení, projektu je vydáno ÚR a bylo zažádáno o stavební povolení, termín realizace byl
posunut, v současnosti probíhá veřejná zakázka na realizátora.
Terminál Černý Most – projekt hl. m. Prahy ve spolupráci s IPR běží po dvou liniích: rekonstrukce objektu a rychlá opatření. U první části je zadáno
zhotovení studie s termínem předání do června 2021, u druhé části probíhá monitoring stavu a probíhají již drobné opravy. Nově byl ustanoven koordinátor
této akce.
Na území MČ Praha 14 byla v období 2018 – 2020 provedena rekonstrukce motoristických a nemotoristických komunikací v celkové délce cca 4,7 km.
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První audit
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Obnovu technického vybavení města a inž. sítí provádí MČ, MHMP jim zřízené organizace/správci sítí. Městská část se na obnově technického vybavení a
inženýrských sítí podílí především sledováním poruch, jejich četnosti a následně se snaží upozorňovat na nedostatky správce a při obnově komunikací
požaduje koordinaci prací na rekonstrukce jednotlivých sítí, aby docházelo k minimalizaci negativních odpadů jak na majetek, tak na komfort bydlení

Prosím doplnit indikátor 1.8.B, příp.alespoň odhad. Doplnit
prosím komentář, zda probíhá obnova TI dle představ MČ.

občanů.MČ Praha 14 by preferovala rychlejší obnovu technického vybavení a inženýrských sítí.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 1.9

Oblast 1.9

Hodnoceni:
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Dobrá
Trend:

Uspokojivá

0

Trend:
0

Stabilní

První audit
Trend nehodnocený

Připravenost na důsledky globální změny klimatu jsou řešeny zejména na úrovni hl. m. Prahy i na úrovni městské části P14, k čemuž byla vytvořena pracovní
skupina pro globální odpovědnost, která se pravidelně schází společně se specialisty klimatického plánu (zástupce společnosti CI2). Skupina se během roku
2020 zabývala mapováním možností rozvoje globální odpovědnosti, trendů, dobré praxe v přístupech a přípravou Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ
Praha 14 a společně se specialisty pro klimatickou změnu se také zabývala tvorbou Klimatického plánu Prahy 14.

Bez připomínek.

K ovlivnění zmírnění dopadu negativních klimatických jevů může MČ přispět pouze v rámci svých kompetencí. V souvislosti s narůstajícími klimatickými
změnami věnuje MČ Praha 14 zvýšenou pozornost zachycování dešťové vody. Byly realizovány projekty k jejímu zadržení prostřednictvím budování
retenčních nádrží či akumulačních nádrží. MČ systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Je zaveden energetický management
budov ve správě MČ.

1.9.1 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán protipovodňových opatření?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.9.1

Indikátory

MČ Praha 14 má zpracovaný Povodňový plán městské části Praha 14. Projednán a schválen Radou MČ Praha 14 byl dne 12. 6. 1999. Plán se průběžně
aktualizuje. V současné době probíhá proces ohledně schválení Digitálního povodňového plánu MČ Praha 14.
MHMP zpracoval studii zrealizoval ve spolupráci s MČ Praha14 protipovodňových opatření u koryta řeky Rokytky. Po záplavách v roce 2013 začal Odbor
ochrany prostředí MHMP intenzivně řešit toto kritické místo, kdy místní obyvatelé opakovaně vznášeli požadavky na zkapacitnění koryta. Výpočty
ukázaly, že zkapacitnění na stoletou povodeň lze provést pouze výrazným rozšířením Rokytky a vytvořením ekologické bermy, tedy suché části koryta nad
hladinou vody. Soukromé pozemky potřebné pro rozšíření se v průběhu let podařilo hlavnímu městu Praze vykoupit a úprava Rokytky byla v roce 2020
připravena k realizaci, ale nikoli jen jako ryze technicistní protipovodňové dílo, ale bylo pojato komplexně jako přírodní revitalizace.

1.9.A Opatření proti
povodním;
ANO

Protipovodňová opatření realizována v posledních letech na MČ Praha 14:
proběhl výřez břehů Rokytky v úseku suchý poldr Čihadla – Kyjský rybník
byl nainstalován automatizovaný varovný systém – čidla (Čihadla, Dolní Počernice)
v prosinci 2020 dokončila MČ Praha 14 rekonstrukci části ulice Za Rokytkou, resp. výměnu starého nevyhovujícího mostu za nový. Souběžně
s těmito pracemi na místě probíhala i koordinována akce společně s Magistrátem hl. m. Prahy, kdy koryto říčky bylo rozšířeno, zpevněno
kameny a vznikl i suchý poldr, který místní obyvatelé využívají jako louku k procházkám.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.9.1

Návodná otázka 1.9.1

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1
0

Městská část se dlouhodobě zabývá problematikou protipovodňových opatření ve spolupráci s dotčenými subjekty zejména MHMP. Probíhá vypracování
klimatického plánu MČ Praha 14.Dokument obsahující opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku bude dokončen v I. pol. roku
2021. MČ realizuje projekty pro zvýšení akumulace vod.

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.9.2

Indikátory

V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro globální odpovědnost, která se pravidelně schází společně se specialisty klimatického plánu (zástupce
společnosti CI2). Skupina se během roku 2020 zabývala mapováním možností rozvoje globální odpovědnosti, trendů, dobré praxe v přístupech a přípravou
Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14. Pracovní skupina pro globální odpovědnost se také společně se specialisty pro klimatickou změnu
zabývala tvorbou Klimatického plánu Prahy 14. Dokument bude dokončen v I. pol. roku 2021 Dokument obsahuje opatření pro zvýšení akumulace vod v
prostředí a ke zpomalení odtoku.
Klimatický plán Prahy 14 se skládá z analytické, návrhové a implementační části. V roce 2020 byla zpracována analýza odtokových poměrů pro řešení
přívalových dešťů v prostředí MČ.
Dokument obsahující prvky adaptační a mitigační. Výchozí nadřazené dokumenty jsou:
Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu (schválena 18. 7. 2017)
Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019 (schválen 26. 6. 2018)
Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (ve fázi přípravy)
Klimatický plán Prahy 14 se bude sestávat z 3 částí, které v sobě obsahují níže uvedení aktivity
1. Analytická - shrnutí klimatických podmínek pro prostředí ČR a Prahy, pojmenování hlavních dopadů klimatické změny a největších emisních zdrojů
v MČ, zhodnocení zranitelnosti MČ a provedení emisní bilance, zmapování odtokových poměrů pro řešení přívalových dešťů v prostředí MČ
2. Návrhová - převzetí hlavních cílů z vyšší pražské úrovně v oblastí adaptací a mitigací pro podmínky MČ, nadefinování základních typů adaptačních a
mitigačních opatření pro MČ Praha 14, identifikace konkrétních adaptačních a mitigačních opatření (cca 10) v prostředí MČ Praha 14
3. Implementační - nastavení hodnotících indikátorů, zapojení veřejnosti (hodnocení zranitelnosti, pocitová mapa, určení priorit při realizaci adaptačních

1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke
zpomalení odtoku ;
ANO

0

opatření), zhodnocení politiky ÚMČ z hlediska adaptací a mitigací

Příklady realizovaných opatření:
Administrativní budova radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor
Projekt spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na
energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s
využitím dešťové vody.
Hospodaření s dešťovou vodou – „Vybíralka 25“
Projekt se týká revitalizace stávajícího parteru ZŠ a MŠ spočívající především v úpravách stávajících zelených ploch v rámci šetrného hospodaření
s dešťovou vodou, vybudování zpevněných ploch s asfaltovým, dlážděným, zatravňovacím nebo mlátovým povrchem, doplnění vysoké zeleně,
osazení stojanu na kola, vybudování nového oplocení vybraných ploch v areálu a novostavby malého pavilonu se sociálními, skladovými a střechou
chráněnými odpočinkovými prostory, určeného pouze pro letní provoz. V rámci projektu probíhá vybudování retenčních nádrží a ploch včetně
příslušného odvodnění.
Byly schváleny žádosti o dotaci a poskytnuty prostředky na projekty „Zelená střecha ZŠ Bří Venclíků“ a „Zelená střecha ZŠ Gen. Janouška“,
v rámci nichž bude provedena přestavba střech na vegetační zelené střechy vč. akumulace a likvidace dešťových vod vsakováním. Realizace bude
zahájena v létě 2021.
V lednu 2021 byly schváleny žádosti o dotaci na projekty:
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14
Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve stavebních úpravách stávajících střech pavilonů ZŠ Bratří Venclíků na extenzivní zelené střechy, v
instalaci akumulační podzemní nádrže na zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího zařízení na pozemku
školy ve správě Městské části Praha 14 v k. ú. Černý Most. Předpokládaná realizace v roce 2022.
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14
.Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve stavebních úpravách stávajících střech pavilonů ZŠ Gen. Janouška na extenzivní zelené střechy, v
instalaci akumulační podzemní nádrže na zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího zařízení na pozemku
školy ve správě Městské části Praha 14 v k. ú. Černý Mos Předpokládaná realizace v roce 2022.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 1.9.2

Návodná otázka 1.9.2

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Zlepšující se

1
1

Pracovní skupina pro globální odpovědnost se také společně se specialisty pro klimatickou změnu zabývala v letech 2020 - 2021 tvorbou Klimatického plánu
Prahy 14. Dokument bude dokončen v I. pol. roku 2021 Dokument obsahuje opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku.
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Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Bez připomínek.

0

Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21
Audity udržitelného rozvoje

Praha 14 - 2021
Kategorie : A
Stav auditu

Platný audit

Hodnocení Auditu k tématu

Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami

Oponent

Pavel Šremer

Konzultant

Darina Hanusková
Zdeněk Frélich

Koordinátor

Pavlína George Praha 14
Zora Straková Praha 14

OPONENTURA
2 Životní prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ne
OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ano

Audit je zpracován velmi pečlivě
OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 2.1

Oblast 2.1
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

Trend:
1

Oblast hospodaření s vodou je zachycena v Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2015 –
2025, kde je zmíněna ochrana vodních zdrojů a udržitelného nakládání s vodou.
Celková měrná spotřeba pitné vody v domácnostech na území Městské části Praha 14 (MČ) je v dlouhodobém
horizontu stabilní. Spotřeba pitné vody v domácnostech činila v roce 2018 i 2019 na území MČ 90 l/os/den, za
rok 2020 mírně stoupla spotřeba na 95 l/os/den z důvodu koronavirové epidemie. Spotřeba vody v MČ Praha 14
je nižší než průměr na území hl. m. Prahy, avšak pohybovala se v podobných hodnotách jako celorepublikový
průměr. V roce 2021 očekáváme další mírný nárůst. Občané v domácnostech spíše úsporami vody reagují dle své
momentální ekonomické prosperity. Ztráty z vodovodní sítě na území hl. m. Prahy dlouhodobě klesají a na
území MČ jsou pravidelně realizovány potřebné rekonstrukce vodovodního řádu. V roce 2020 činila ztráta
vody 11,5%, v předchozím roce se jednalo o 11,9 % z celkového množství na území hl. m. Prahy. Počet havárií
na vodovodním řádů v letech 2018 - 2020 Prahy 14 činil 111 a byl nejnižší za posledních 8 let. Množství
odpadních vod připadající na MČ Praha 14 činilo v roce 2020 2 085 740 m3/rok, v roce 2019 1 996 380 m3/rok
a v roce 2018 1 958 590 m3/rok. Každoročně je zaznamenán nepatrný nárůst. Podíl odpadních vod
vyprodukovaných MČ Praha 14 (vůči hl. m. Praha) je 1,8%. Počet napojených obyvatel mírně roste, reflektuje
demografický vývoj. Množství znečištěných odpadních vod v čase klesá a efektivnost jejich čištění naopak
mírně roste. Efektivnost čištění vykazuje ve všech sledovaných parametrech buď dlouhodobě stabilizovaný,
nebo mírně se zlepšující trend. Nejefektivnější hodnoty čištění vykazuje ukazatel znečištění „nerozpuštěné
látky“ (NL - účinnost čištění v roce 2020 byla 98,4%), naopak nejnižší ukazatel „celkový dusík“ (Ncelk účinnost čištění 82,7%). V budovách ve správě MČ jsou instalovány multiutulitní měřidla, vodostopy a
perlátory. Osvěta v oblasti úsporného nakládání s vodními zdroji probíhá každoročně v rámci kampaně Den
Země, při akcích se zapojením veřejnosti, na elektronickém portálu MČ Praha 14 jsou publikovány ekologicko edukativní články, je instalován osvětový panel v rámci naučné stezky. Osvěta také probíhá ve spolupráci
s komerčními subjetky.
V souvislosti s narůstajícími klimatickými změnami MČ Praha 14 připravuje Klimatický plán. V roce 2019 byla
vytvořena pracovní skupina pro globální odpovědnost, která se pravidelně schází společně se specialisty
klimatického plánu (zástupce společnosti CI2). V roce 2020 byla provedena analýza odtokových poměrů.
Návrh klimatického plánu obsahuje jak prvky adaptační tak i mitigační. Dokument probíhá připomínkovacích
řízením, bude dokončen na podzim 2021. Dokument je rozdělen na oblasti Systémová opatření a osvěta,
Městská zeleň a parky, Voda a vodní režim, Doprava a mobilita a veřejný prostor a budovy. Dokument
obsahuje opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku např. realizaci opatření v
souvislosti s udržením vláhy v půdě, realizaci opatření související s využitím šedé vody, realizaci opatření v
souvislosti s eliminací rizik souvisejících s bleskovými povodněmi a zajištění plné součinnosti v rámci realizace
protipovodňových opatření, budovaní a podporu drobných technických vodních prvků a budovaní a podporu
přírodě blízkých vodních děl. V oblasti městské zeleně a parků se zaměřujeme na zajištění kontinuální péči a
novou výsadbu dřevin, vytváření nových ploch a prvků zeleně, podporu komunitních zahrad a kompostování.
Plochy v zastavěném území, kde je možné zasakování činí 33,2 % a zastavěné plochy odkud není dešťová voda
odváděna do kanalizace činí 26,96 %. Celkem se jedná o 60,16% plochy zastavěného území. Zvýšenou
pozornost věnujeme zachycování dešťové vody, dlouhodobě se snažíme zadržovat srážkovou vodu v krajině.
Jsou vybudovány retenční nádrže u některých škol, komunitních center a v parku Pilská. Ve sledovaném období
došlo také k revitalizace toku Rokytka, rybníčku Na Hutích, k vytvoření retenčních nádrží V Cihelně v
Bažantnici, dále pak k zavedení systému šetrného hospodaření s dešťovou vodou na sídlišti Černý Most v
projektu Vybíralka 25 a vybudování retenční nádrže v rámci revitalizace budovy úřadu MČ Praha 14. V rámci
spolupráce při přípravě klimatického plánu Coca-Cola HBC v roce 2021 změnila původní návrh odvodu
dešťové vody do kanalizace za ekologickou alternativu. Díky nové variantě je možné dešťovou vodu zachytit a
odvádět z pražského areálu do nově vytvořeného mokřadu na pozemku společnosti. Mokřad bude využit pro
exkurse a environmentální výuku místních škol. V roce 2021 se začaly realizovat projekty zelených střech na 2
základních školách.

Zlepšující se

1

V oblasti vodního hospodářství se situace v MČ Praha 14
vskutku zlepšuje v porovnání s údaji minulého auditu.
Spotřeba pitné vody dlouhodobě klesá, byť minulý rok došlo
k zvýšení vlivem toho, že občané trávili daleko více času
v domácnostech pod vlivem pandemie covidu 19 . I tak je
však spotřeba nižší, než činí průměr Prahy a v r. 2020 byla
dokonce pod celorepublikovým průměrem. Taktéž klesala
spotřeba v bytových prostorech ve správě MČ, budovách
mateřských a základních škol. Ve využívání dešťové vody
jsou ještě rezervy, důležitý je příklad budovy radnice, která
nyní po rekonstrukci bude obsahovat jak úsporné systémy,
tak nádrž na shromažďování dešťové vody a její využití pro
zálivku stromů v navazujícím parčíku. Městská část již
dosahuje vysoké procento napojení na kanalizaci a tím i
odvedení odpadních vod na adekvátní čištění v Ústřední ČOV
v Praze., kde došlo po technologických úpravách k vyšší
účinnosti čištění. Co se týče zadržování srážek a revitalizací
toků, došlo k několika významným úpravám, např. toku
Rokytky, vytvoření retenčních nádrží V Cihelně v Bažantnici,
dále pak k zavedení systému šetrného hospodaření s
dešťovou vodou na sídlišti Černý Most v projektu Vybíralka
25. Důležité je, že se nakonec MČ nespokojila
s celopražskou adaptační strategií , ale připravila klimatický
plán.
Na území MČ jsou pravidelně realizovány potřebné
rekonstrukce vodovodního řádu a ztráta vody činila v
předchozích letech kolem 11 % z celkového množství vody.V
roce 2020 činila ztráta vody 11,5%. Počet havárií na
vodovodním řádů v letech 2018 - 2020 Prahy 14 činil 111 a
byl nejnižší za posledních 8 let.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a
zelené plochy
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 2.2

Oblast 2.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
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Trend:
Stabilní

Špatná
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Trend:
0

Podíl plochy ÚSES z celkové rozlohy MČ je 6,6 % - 89,13 ha oproti celé Praze 13,5 %, z toho 32,77 ha
funkčních segmentů a 56,36 ha nefunkčních. Podíl USES se od roku 2018 nezměnil. Ve sledovaném období
nedošlo k žádné změně funkčnosti ÚSES. V současné době se připravuje nova verze/koncepce ÚSES, která bude
zapracována až do metropolitního plánu. Na plochách ÚSES, které jsou zvláště chráněnými územími, vodními
toky či lesními pozemky ve správě OCP MHP, zajištuje OCP MHMP celkové zlepšování ekologicko stabilizačních funkcí a to obecně v širších koridorech než je vymezen ÚSES v územním plánu. Možnosti
výrazněji ovlivnit funkčnost lokálních biocenter /LBC/ a lokálních biokoridorů /LBK/ jsou malé. LBC i LBK se
často nacházejí na pozemcích, které nebyly svěřeny do péče MČ Praha 14, nebo se jedná o pozemky státu či
soukromých osob. Možnosti výrazněji ovlivnit funkčnost lokálních biocenter (LBC) a lokálních biokoridorů
(LBK) jsou malé. MČ nejsou samostatnými obcemi. LBC i LBK se často nacházejí na pozemcích, které nebyly
svěřeny do péče MČ Praha 14, nebo se jedná o pozemky státu či soukromých osob. Z projektů, které v letech
2018 - 2020 přispěly ke zkvalitnění ÚSES, patří revitalizace vodních toků Rokytka v Kyjích a Hostavického
potoka, které jako jejich správce prováděly Lesy HMP a úpravy u rybníka Martiňák. Nový ÚSES se
nevytvářel. Na území MČ Praha 14 se vyskytují celkem tři ZCHÚ. Relativně nízký podíl ZCHÚ a VKP z
celkové rozlohy MČ P 14 (0,6 % oproti 5,1 % v celé Praze) je dán nedostatkem vhodných typů ekosystému na
území MČ a jejím celkovým charakterem (sídlištní zástavba, páteřní komunikace). Velké chráněné celky (PR
Prokopské údolí, PR Klánovický les, Šárka, Chuchle, atp.) dostatečně kompenzují svojí plochou nízký

Stabilní

0

Tato oblast pravděpodobně je nejslabší z posuzovaných
oblastí životního prostředí Prahy 14 vzhledem k dědictví
minulosti, které se projevuje i nadále. Odráží se to
v nedostatečné rozloze ploch, které jsou určeny k lokálnímu
systému ekologické stability z celkové plochy Prahy 14 (
dokonce méně jak polovina oproti poměru plochy ÚSES
v celé Praze) a navíce v převážné nefunkčnosti tohoto
systému ( 7 funkčních segmentů o 32,77 ha , oproti 32
nefunkčním segmentům na 56,36 ha). Snaha MČ o nápravu
stavu naráží na problém, že městská část nevlastní tyto
plochy. Lepší situace je v malé části ÚSES, které jsou
maloplošnými chráněnými územími, v těch došlo příp.
dochází spojeným úsilím Magistrátu hl.m. Prahy a MČ Praha
14, k nápravě. Revitalizace jsou dokonce vzorem i pro další
části Prahy. Bohužel podíl zvláště chráněných maloplošných

procentuální podíl ZCHÚ na území jednotlivých MČ. Koeficient ekologické stability ve sledovaném období
mírně rostoucí tendenci, oproti roku 2018, kdy byl KES 0,238 jsme v roce 2020 zaznamenali hodnotu
0,241. Hodnota je charakteristická pro území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur.
Většina zelených ploch je v majetku hl,.m. Prahy. Ve sledovaném období došlo ke zvýšení ploch parků
převážně na pozemcích MHMP. Na pozemcích ve své správě MČ Praha 14 nerozšiřuje nové plochy zeleně,
nemá k tomu vhodné pozemky, snaží se aktivně o revitalizaci a zkvalitnění stávajících ploch. V období 2018 2020 došlo k revitalizaci zelených ploch ve správě MČ Praha 14 o výměře 25842 m2. Stejně tak dochází k
postupné obnově starých výsadeb v místě stávajících sídlišť a bytových domů. Dle dat poskytnutých IPR zeleň
v zástavbě narůstá, což je mimo jiné způsobeno rozšiřující se zástavbou. Podíl rekreačních ploch klesá.
Připravované projekty revitalizace nadzemních ploch pískovny Bílý kůň, revitalizace ploch Centrálního parku a
přírodního koupaliště - biotopu s rekreačními plochami by měly úbytky rekreačních ploch kompenzovat.
Podíl zastavěných ploch však roste v souladu s územním plánem. Podíl zastavěných ploch dle současného stavu
na 1 obyvatele na MČ Praha 14 je však nižší než pražský průměr. Za období 2018-2020 bylo zastaveno 6765
m2 na dosud nezastavěném přírodním území, nebo na zemědělské/lesní půdě včetně v zastavěném území
26012m2 na nevyužitých či špatně využitých plochách. MČ preferuje využívání přednostně zastavitelného
území města a minimalizuje zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby
proluk, brownfields). Nová výstavba na pozemcích MČ se řídí potřebami obyvatelstva a je u ní vždy brán zřetel
na celkový charakter území, jeho zastavěnost, možné budoucí zatížení infrastruktury, navýšení životní úrovně
obyvatelstva, celkové změny charakteru krajiny a v neposlední řadě dopady na zeleň a životní prostředí.
Na území Prahy 14 se nachází pouze jediný brownfield 10,3 ha a tím jsou bývalé Skleníky Kyje (ulice
Morušová). Území v jihozápadní oblasti Prahy 14, podél Rokytky od výtoku z Kyjského rybníka až na hranici
s MČ Praha 9, je nevyužívané, zanedbané, nepřístupné a bez toho, aniž by proběhl proces jeho regenerace, ho
nelze vhodně a efektivně využívat. Pozemky však byly vydány restituentům. S ohledem na velké množství
fyzických osob vlastnících dotčené pozemky se zatím nepodařilo najít společný zájem o způsobu využívání a
řešení majetkových vztahů. V předmětném území se připravuje zatím jen prostupnost pro pěší a cyklisty podél
toku Rokytky, která umožní propojení mezi městskou částí Praha 9 a Praha 14.
Na území MČ Praha 14 evidujeme výskyt bolševníku a křídlatky. Každoročně je likvidováno 10m2 bolševníku a
20 m2 křídlatky. V dlouhodobém vývoji došlo od roku 2007 ke snížení. Na území MČ je několik naučných
stezek a informačních panelů, které připívají k osvětě, šíření zajímavých informací a zvýšení kvality života
občanů (14 zastavení Prahy 14, Zastavení s malou vílou mimi, Kyjský rybník , Alej u Čihadel , Sad na Čihalech,
Suchý poldr Čihadla a V Pískovně).

území je na Praze 14 příliš malý – jen 0,6 %, což je i
v pražských poměrech málo ( 5,1 % chráněných území z
plochy celé Prahy) a bylo by potřebné tato území rozšířit –
zvyšují i ekologickou stabilitu celého území. Obdobná situace
je s poměrem přírodních/přírodně blízkých ploch vůči
plochám nepřírodního charakteru – dík pokračující zástavbě
je již 66, 4% území Prahy 14 zastavěno. Plochy přírodní či
přírodě blízké by v budoucnosti neměly býti již zastavovány,
zásadní k tomu bude přijetí nového Metropolitního plánu,
jehož výsledná verze je však zatím nejasná, nebyl
projednáván dostatečně participativně. Oproti tomu se dík
úsilí MČ P.14 zvyšují plochy zeleně v zástavbě, rostou i
plochy parků. Přesto i nadále dochází dík zástavbě
k celkovému poklesu ploch pro rekreaci. Zvláště v blízkosti
velkých sídlišť bude potřebné zvyšovat takové plochy.
Koeficient ekologické stability i nadále ukazuje na nedobrou
situaci ve stabilitě území, zvláště v části Černý Most.
Hodnota KES pro celé území Prahy 14 znamená dle našeho
předního odborníka I. Míchala , že se jedná o území
nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně
nahrazovány technickými zásahy. Je proto potřeba zvláště
pečlivě připravit území na důsledky klimatické změny. V této
souvislosti je varovný velký vzrůst zástavby oproti minulému
auditu (při předchozím auditu byl podíl celkově zastavěného
území 45,2 % ( 611,5 ha, tj. 133,7 m 2/obyv.), nyní už je to
66,4 % (898,9 ha, 189,6m2/obyv.). I když se tak z velké míry
děje na nevyužitých či špatně využitých plochách, zčásti jsou
využívány plochy přírodní, přírodě blízké
a plochy
zemědělského půdního fondu ( v letech 2018 až 2020 byly
zabrány 4 ha ZPF), . Rekultivace relativně velkého
brownfieldu bývalých skleníků v Kyjích je zatím blokována
z důvodu neutěšených majetkoprávních vztahů, pokud k ní
dojde, je třeba zohlednit fakt, že se jedná o území přírodního
parku Smetanka. V předmětném území se připravuje zatím
jen prostupnost pro pěší a cyklisty podél toku Rokytky, která
umožní propojení mezi městskou částí Praha 9 a Praha 14.
Městská část úspěšně potlačuje invazní druhy rostlin. Na
území je zaznamenán výskyt bolševníku a křídlatky.
Na území MČ je několik naučných stezek a informačních
panelů, které přispívají k osvětě, šíření zajímavých informací
a zvýšení kvality života občanů. Příkladem může být i naučná
stezka pro děti Zastavení s malou vílou Mimi, stezka
provádějící návštěvníka městskou částí je též přínosná,
zvláště u rybníku Aloisov, bude však vyžadovat doplnění,
které je ostatně plánováno.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
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Podíl zemědělského půdního fondu z celkové rozlohy MČ Praha 14 činí 37,4 % (tedy 506,05 ha). Ke zvýšení
výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím došlo. Na území MČ Praha 14 v
současné době je zaznamenáni 2 zemědělci s certifikovaným ekologickým zemědělstvím hospodařícího dle zásad
SZ na výměře 45,94 ha. Praha14 podporuje nepřímo bioprodukci propagací a organizací farmářských trhů,
podporou zdravého stravování a organického zahradničení v komunitních zahradách Správa pozemků určených
k plnění funkci lesa není v kompetenci ÚMČ Praha 14 a zůstává v kompetenci HMP. Hospodaření v pražských
lesích je od roku 2005 certifikováno systémem PEFC. Od 1. listopadu 2018 má dřevo z pražských lesů
certifikaci FSC C-o-C a PEFC C-o-C.
Dle nových informací poskytnutými (Lesy hl. m. Prahy) došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění
funkci lesa o 2,2 ha – zejména nově vysazený les Arborka na území Satalic a Kyjí.
Pozemkové úpravy samotné opět nejsou v kompetenci MČ, ale HMP. K vyjmutí pozemků pro nynější
vysokou míru výstavby došlo již před několika lety. Podíl záboru ZP v I. a II. třídě ochrany vztažený k
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0

Na Praze 14 došlo k výraznému posunu vpřed oproti
minulému auditu, neboť v certifikovaném ekologickém
zemědělství je obhospodařováno již 45,96 ha půdy. Výrazná
je též podpora pro produkty ekologického zemědělství při
organizování farmářských trhů a Staročeského jarmarku,
podpoře zdravého stravování jak ve školách, tak pořádáním
semináře Jídlo nás spojuje. Přínosné je i komunitní
zahradničení. Inovativní je též crowdfundingová kampaň,
která vedla ke vzniku komunitního kurníku pro slepice

celkovému území města má mrně vzrůstající tendenci. Vyjmuti ze ZPF znamená i nová zalesnění, například 1
plocha má přes 2 hektary. Ve sledovaném období došlo k přeměně zastavěných ploch a nádvoří a ostatních
ploch na zemědělskou půdu ve výši 1,0 ha a zastavění půdy zemědělského půdního fondu ve výši 4 ha. Na
základě analýzy leteckých map MČ Praha 14 lze konstatovat, že zemědělské plochy zaujímají nepatrnou část
městské části a většina z nich je lemována pásy zeleně, které jako takové slouží ke snižování negativních
důsledků eroze. Proběhly krajinné úpravy na zemědělských pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy. Tyto úpravy
spočívaly zejména v rozčlenění velkých lánů na několik menších vytvářením mezí a výsadbou stromořadí v
lokalitě Kyje Na Hutích.

z klecových chovů.
Na území Prahy 14 oproti minulému auditu vzrostla plocha
lesů na 77,37 ha, stále je to však i proti pražskému průměru
málo ( jen 5,7 % území MČ P. 14, oproti 10,5% plochy lesů
na celém území Prahy). Je třeba ocenit založení nového lesa
Arborka , byť je to v prvé řadě zásluhou MHMP. Na Praze 14
připadá zatím jen 20 m2 lesů a parků na obyvatele oproti
průměru Prahy 48 m2, takže je třeba doporučit pokračování v
zalesňování a rozšiřování parků. Je třeba ocenit, že lesy (
v celé Praze) jsou certifikovány mezinárodními certifikačními
systémy PEFC od roku 2005 a dokonce i FSC,
zabezpečujícími udržitelné hospodaření v lesích, což je
zvláště důležité pro tyto příměstské lesy se zvýšenou
rekreační funkcí (patřící k lesům zvláštního určení dle lesního
zákona).
Vyhodnocení nebezpečí eroze odpovídá, většina území
Prahy 14 nepatří mezi nejvíce ohrožená území. Protože však
do budoucna hrozí zesílení erozních jevů s pokračující
klimatickou změnou, je třeba činit preventivní opatření, což
v případě vodní eroze je třeba zvýšenou pozornost věnovat
svažité části katastrálního území Kyje a Hloubětína a
v případě větrné eroze nejsevernější části území Prahy 14.
Protože tato problematika spadá kompetenčně převážně
pod MHMP, je třeba i nadále spolupracovat s Magistrátem.
Je nutno ocenit protierozní úpravy v přírodní památce Cihelna
v Bažantnici, bude však potřebné jejich dokončení, zvláště
vzhledem k možnosti další eroze po vykácení náletových
dřevin. Zvláště je potřebné umístění tabulí s vysvětlujícím
textem, proč došlo k tak podstatným zásahům v chráněném
území. Důležitým počinem byly též výsadby dřevin. Proběhly
take krajinné úpravy na zemědělských pozemcích ve
vlastnictví hl. m. Prahy. Tyto úpravy spočívaly zejména v
rozčlenění velkých lánů na několik menších vytvářením mezí a
výsadbou stromořadí v erozně ohrožené lokalitě Kyje, Na
Hutích.

Městská část využívá k zástavbě přednostně zastavitelné
území dle územního plánu hl.m. Prahy. Nedaří se úplně
minimalizovat zábory nezastavěného území v zemědělském
půdním fondu, a zábory přírodních / přírodě blízkých ploch.
Trend záboru nejkvalitnějších půd I. a II. třídy kvality
pokračuje, byť se některých letech nejedná o velké plochy.
Varovný však byl rok 2018 se záborem 38042 m 2. Tyto
zábory by bylo, v souladu s legislativou, potřebné daleko více
minimalizovat. Je nutno upozornit i na celkové záběry půdy
všech tříd kvality, které jsou poměrně vysoké: 114.452,5 m2

v roce 2018, 4630 m2 v r. 2019 a 43.538 m2 v r. 2020. V městské
části, která má již 66,4 % svého území zastavěné je potřeba

přehodnotit další pokračování výstavby – je nutné zachovat
alespoň část prostoru pro plnění dalších funkcí, aby se
jednalo o bydlení v zdravém životním prostředí a ekologická
stabilita se nezhoršovala.
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
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2.4 Kvalita ovzduší
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V aglomeraci Praha je nadlimitnímu znečištění ovzduší vystaveno velké množství lidí. Jsou dlouhodobě
překračovány 24hodinový imisní limit pro suspendované částice PM10 a roční imisní limit pro oxid dusičitý, a
to zejména na dopravních lokalitách. V zimních měsících často dochází i k překročení hodnoty imisního limitu

Zlepšující se

1

V oblasti ochrany ovzduší dosahuje Praha 14 dobrých výsledků,
zvláště s ohledem na nepříznivé podmínky v Praze. Dochází

pro průměrnou 24hodinovou koncentraci PM10. Většina překročení (hodnot) imisních limitů souvisí se
značným dopravním zatížením hlavního města, v topné sezoně ke znečištění ovzduší přispívají lokální
topeniště. V roce 2019, na rozdíl od let předešlých, nedošlo poprvé za hodnocené období k překročení
24hodinového imisního limitu, roční průměrné koncentrace PM10, PM2,5, NO2 i benzo[a]pyrenu poklesly.
Příznivá situace z hlediska kvality ovzduší v roce 2019 byla dána mírnými teplotními podmínkami v zimních
měsících a výskytem převážně dobrých rozptylových podmínek. Ke zlepšení situace v aglomeraci Praha
přispívá i obnova vozového parku, podpora elektromobility a probíhající obměna kotlů v domácnostech.
Znečištění ovzduší přízemním ozonem má jiný charakter – imisní limit pro přízemní ozon je obvykle
překračován v okrajových částech Prahy, v roce 2019 (v průměru za tři roky) bylo zaznamenáno překročení
imisního limitu na pěti stanicích ze šesti, což je zatím nejvíce v hodnoceném období od roku 2010.
Na základě dostupných ukazatelů lze vývoj znečištění ovzduší na MČ Praha 14 hodnotit jako stabilní s tendencí
k mírnému zlepšení.
Stav ovzduší v Praze 14 je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou. Typickým jevem pro
posledních 15 let je pokles dopravních zátěží na centrálním prstenci města, zatímco intenzity na okraji Prahy
stále rostou. Tíživým problémem Prahy 14 je pomalá výstavba nadřazené komunikační sítě (Pražský okruh,
Městský okruh, radiály), jejíž následky nenesou jen cestující v automobilech, ale také v autobusech veřejné
dopravy či obyvatelé žijící v okolí ulic zatížených nadměrným objemem dopravy.
Stav ovzduší v MČ Praha 14 je také ovlivňován průmyslovými znečišťovateli přímo na vlastním území městské
části. Z kategorie Rezzo 1 mezi největší velké stacionární zdroje znečištění ovzduší patří PERLIT Praha s.r.o.,
Domanský s.r.o, Linde Gas.a.s., IDEAL Česká republika, Autoservis Hoffmann s.r.o., Coca - cola HBC s.r.o,
Globus ČR k.s., Kaufland ČR v.o.s., Mlékárna Pragolaktos, a.s.. Ovzduší je také ovlivňováno průmyslovými
znečišťovateli v okolních městských částech ( ZEVO Malešice - Pražské služby, a. s., Pražská teplárenská a. s.
– Teplárna Malešice a BETONBAU, s.r.o). Jejich konkrétní vliv lze odhadovat jen velmi těžko vzhledem k
všeobecně komplikovanému vývoji stavu ovzduší, který závisí na aktuálních meteorologických podmínkách.
Na území MČ Praha 14 jsou problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť minimální a v rámci celé
Prahy mají domácí topeniště pouze 6% podíl na produkci celkových emisí tuhých znečišťujících látek. Postupná
plynofikace výrazně ovlivnila skladbu spotřeby paliv, neboť měla za následek vytěsňování tuhých a kapalných
paliv z území MČ a jejich náhradu zemním plynem. U sídlištní zástavby převažuje centrální vytápění, v
rodinných domech pak hraje významnou roli vytápění zemním plynem.
MČ Praha 14 provádí každý měsíc měření koncentrací vybraných ukazatelů znečištění ovzduší, konkrétně oxidu
dusičitého na 6 stanicích a prašného spadu na 5 stanicích. Oproti roku 2018, kdy došlo k překročení imisního
limitu pro NO2 (40 μg/m3) celkem 6x, došlo v roce 2020 k překročení imisního limitu pro NO2 (40 μg/m3)
pouze 1x. V případě prašného spadu došlo k překročení imisního limitu (12,5 g/m2) v roce 2018 4x, v roce 2020
5x. Průměrná roční koncentrace PM10 na většině území MČ (cca nad 90%) dosahuje nízkých hodnot v rozmezí
pod 22,5 μg/m3.
MČ v rámci zvyšování kvality ovzduší realizuje řadu opatření zejména související se zejména se zklidněním
dopravy (aktivní podíle na řešení snížení dopravní zátěže hlavních průjezdných komunikacích Kbelská,
Poděbradská, Českobrodská, podporou mobility občanů (budování cykloinfrastrukury a infrastruktury pro
pěší), rozvojem železniční infrastruktury (zpracování studií pro vybudování nových železničních zastávek:
Praha – Jiráskova čtvrť, Praha – Rajská zahrada, Praha – Jahodnice, Praha – Hostavice ve spolupráci se Správou
železnic), zvýšením kvality městské hromadné dopravy ( Vhodnější trasování linek MHD pro zajištění
kvalitnější obslužnosti území, studie revitalizace terminálu Černý Most) a a také výsadbou izolační liniové
zeleně. Je kladen důraz na posuzování PD v rámci vydávání stanovisek na snižování prašnosti v areálech
průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí a stavební činnosti. Při posuzování a
vydávání stanovisek klade důraz na využití vytápění teplem ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo ze
zdroje, který není stacionárním zdrojem. Pozornost je také věnována o osvětě obyvatelstva, kterou se snaží
minimalizovat dopady lokálních topenišť na ovzduší (informování o kotlíkových dotacích). MČ posuzuje kotle
na tuhá paliva, které musí splňovat nejpřísnější emisní podmínky (tzn. 5. emisní stupeň).
Na základě existujících dokumentů schválených na úrovni hlavního města Prahy dlouhodobě konány kroky,
které mají za cíl opatření zrealizovat v oblasti dostavby Pražského okruhu i ostatních podpůrných dopravních
opatření.

k mírnému zlepšení imisní situace, např. hodnoty pro nebezpečné
prašné částice PM 10 jsou nyní přibližně na polovině maximální
přípustné hodnoty pro roční imisní limit 40 μg/m3. Jako aktivní
přístup je nutno hodnotit, že si Üřad MČ P. 14 nechává změřit
vybrané ukazatele znečištění ovzduší – v současnosti

koncentrace oxidu dusičitého, který indikuje zvláště znečištění
z dopravy a prašného spadu, svědčícího především o intenzitě lidské
činnosti. Oba ukazatelé se též mírně zlepšují. Je možné proto
souhlasit s vlastním hodnocením MČ, že míra znečištění ovzduší je na
P.14 mírná až střední.
Lokální topeniště nejsou v Praze 14 větším problémem vzhledem
k v minulosti provedené plynofikaci v celé Praze. Úřad MČ je aktivní
v provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacích zdrojů
na pevná paliva, vydává např. závazná stanoviska dle zákona na
ochranu ovzduší sa informuje též. o možnostech kotlíkových dotací.
O situaci v této oblasti nejvíce vypovídá fakt, že Úřad MČ neeviduje
žádnou stížnost na lokální vytápění. Je třeba též ocenit provádění
výsadeb izolační zeleně v Hloubětíně a na Jahodnici.
Protože doprava přispívá největším dílem k znečištění ovzduší, MČ
P. 14 se zcela správně zaměřila ve svých opatřeních k snižování imisní
zátěže na dopravu. Využila k tomu Zásady územního rozvoje a hlavně
Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Z důležitých opatření to jsou
např. zklidnění a omezení dopravy, včetně podpory cyklistické
dopravy, budování přechodů a tras pro chodce. Dlouhodobě MČ
podporuje elektromobilitu, , opatřila elektrokola pro úředníky,
elektromobil pro úřad a taktéž víceúčelový elektromobil svážející
odpady i používaný k údržbářským pracím. Pamatuje i na
dobíjecí stanice pro elektromobily a LPG a CNG stanice.
Prosazuje nové zastávky vlaku k zvýšení zájmu o veřejnou
dopravu. U stacionárních znečištění uplatňuje posuzování
projektové dokumentace při vydávání stanovisek na
snižování prašnosti průmyslových podniků, při pořízení
techniky pro omezení fugitivních emisí a stavební činnosti i
posuzuje kotle na tuhá paliva, aby splňovaly nejpřísnější
kategorii. Spolupracuje s MHMP na posuzování velkých
zdrojů znečišťování ovzduší REZZO 1 . Na území P.14 je
několik podniků ( např. autoservis Hoffmann, Domanský
s.r.o., Globus ČR, k.s. Černý Most, Linde Gas a.s.-výroba
acetelenu Praha) , které vykazují emise prchavých
organických látek (VOC). Pro jejich potenciální zdravotní
nebezpečnost je třeba doporučit zvýšenou pozornost u
takových podniků.
Z hlediska ochrany před prašností je třeba ocenit poměrně
velkou plochu téměř 80 milionů m2, která je čištěna během
jednoho roku, z toho více jak polovina dokonce kropením,
které přispívá jak k snížení prašnosti, tak k zlepšení
mikroklimatu.
Z hlediska ochrany před zápachem bylo důležité informování
obyvatel městské části o možnosti stížností na zápach novým
systémem monitorování obtěžujícího zápachu z průmyslové
výroby na území hl.m. Prahy.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

-dobře pracující Úřad MČ P.14
-snižující se spotřeba pitné vody na obyvatele
-snižující se imisní koncentrace látek, znečišťujících ovzduší
-zelené plochy vhodné pro rekreaci a další výsadby zeleně i celého parku
- zelený pás středem městské části
-vodní plochy
-revitalizace části Rokytky a potoků do ní se vlévajících
-ekologická osvěta – např. naučné stezky, Den Země apod.
-hodnotná maloplošná zvláště chráněná území
-dva přírodní parky

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

-rychle rostoucí zastavěnost území MČ ( již 66,4 % zastavěného
území oproti 45,2 % v době minulého auditu)
-úbytek ploch pro rekreaci
-zatížení dopravou, které způsobuje znečištění ovzduší a hluk
-péče o životní prostředí kompetenčně rozdělená mezi magistrát a
městskou část
-malá plocha a narušený systém ÚSES komunikacemi a neochotou
vlastníků k jeho zfunkčnění
- malá plocha maloplošných zvláště chráněných území
-nedostatečné využití chráněných území k osvětě ( u některých chybí
informace o jak hodnotná území se jedná)

-vypracovaný klimatický plán
-naučné stezky
-fungující veřejná doprava

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

-využití nevyužívaných ploch brownfields apod.
-revitalizace zeleně a veřejných prostor, výsadba nové zeleně, lesů a budování parků
-výchovná a osvětová práce s veřejností vedoucí k péči o životní prostředí, přírodu, zeleň
-realizace opatření klimatického plánu k adaptacím na změnu klimatu
-zfunkčnění územního systému ekologické stability
-posílení veřejné dopravy a realizace dalších opatření Plánu udržitelné mobility Prahy a
okolí
-údržba chráněných území, zvláště PP Pražský zlom a dvou přírodních parků ve
spolupráci s MHMP

-nedostatečné respektování přírodních parků, jejich nevyužití k
osvětě
-velké stacionární zdroje znečištění REZZO 1
-brownfield bývalé skleníky Kyje
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

-podstatné zhoršení ekologické stability území způsobené další
výstavbou
- velká intenzita tranzitní dopravy s negativními vlivy na MČ –
zvýšení hluku, zvýšení koncentrace polutantů
-změny územního plánu v nedostatečné koordinaci s MČ
-nedostatečná koordinace s magistrátem a okolními MČ
-devastace denaturovaných ploch v případě směřování nadměrných
rekreačních a sportovních aktivit do těchto částí, zvláště z dalších
částí Prahy
-změna ve vedení MČ nebo MHMP vedoucí k ignorování
problematiky životního prostředí
-nedostatečná adaptace na klimatickou změnu

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

2.1: Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody:
V oblasti vodního hospodářství dochází dlouhodobě k postupnému zlepšování. Spotřeba vody na obyvatele klesá (s výjimkou covidového roku, kdy v domácnostech
obyvatelé trávili delší čas, což se projevilo i na vyšší spotřebě), je nižší než průměrná spotřeba Prahy. Protože je spotřeba přibližně na průměru pro celou republiku, je
reálné dále spotřebu snižovat např. větším využitím dešťové a šedé vody, jak nyní ukazuje jako příklad budova rekonstruované radnice městské části. Je třeba ocenit, že
městská část připravila v souladu s doporučením minulého auditu klimatický plán a při přípravě auditu zadala dopracování hodnot pro dešťovou vodu. Městská část má
vysoké procento obyvatel, napojených na kanalizaci a tudíž na Ústřední ČOV v Praze. Vzhledem k modernizaci technologie čištění na této ČOV došlo i ke snížení
vypouštěného znečištění do toku. Bohužel PVK nemá údaje o přitékajícím znečištění z jednotlivých městských částí, takže není znám přesný podíl, jakým k tomu přispívá
Praha 14, existují jen odborné odhady na základě počtu obyvatel MČ.
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a
zelené plochy:
Tato oblast patří k největším slabinám Prahy 14. Lokální územní systém ekologické stability je vymezen na příliš malých plochách a navíce je z převážné části nefunkční (
je jen 7 funkčních segmentů o 32,77 ha, oproti 32 nefunkčním segmentům na 56,36 ha), je potřebné ve spolupráci s Magistrátem dosáhnout zlepšení stavu,
včetně výkupu nejdůležitějších pozemků. Nízký koeficient ekologické stability znamená, že území MČ P. 14 je nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur a základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy, které nejsou laciné.
Plocha maloplošných zvláště chráněných území, přispívajících k ekologické stabilitě je oproti průměru v Praze příliš malá (0,6 % z celého území MČ oproti 5,1 % celého
území Prahy). Je potřebné po konzultaci s odborníky a MHMP rozšířit tyto plochy. U PP Cihelna v Bažantnici je důležitá instalace tabulí či QR kódů, které vysvětlí
protierozní zásahy v chráněném území, u PP Pražský zlom chybí vysvětlující tabule. Ač na území MČ zasahují dva přírodní parky ( Smetanka a Klánovice – Čihadla), není
na ně v terénu upozorněno. To je potřebné napravit ve spolupráci s MHMP. V případě přírodního parku Smetanka je třeba při plánovaných přeměnách brownfieldu
bývalých skleníků v Kyjích respektovat, že se jedná o území přírodního parku.
Poměr přírodních/přírodě blízkých ploch vůči plochám nepřírodního charakteru se od posledního auditu změnil velmi negativně– vzhledem k
pokračující zástavbě je již 66, 4% území Prahy 14 zastavěným územím (v době minulého auditu před třemi lety to bylo 45,2 %). Je bezpodmínečně nutné zastavit

trend záborů dalších ploch.
Vzhledem k tomu, že dochází dík zástavbě k celkovému poklesu ploch pro rekreaci, byť se zvyšují plochy zeleně v sídlištích a plochy parků, bude
potřebné zvláště v blízkosti velkých sídlišť ještě intenzivněji zvyšovat plochy, určené pro rekreaci i pokračovat ve výsadbách zeleně v sídlištích a na jejich

okrajích.
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Z hlediska udržitelného hospodaření s půdou je důležité, že v městské části došlo k rozvoji certifikovaného ekologického zemědělství a na lesní půdě je zajištěno udržitelné
lesní hospodaření dík mezinárodním certifikacím PEFC a zvláště FSC. Je třeba doporučit i nepřímou podporu ekologickým zemědělcům podporou produktů
ekologického zemědělství, podporou zdravého stravování ve školských jídelnách apod.
Vzhledem k nízké lesnatosti území Prahy 14 je třeba doporučit pokračování v nových výsadbách lesů i parků podle vzoru nového lesa Arborka, neboť sice vzrostla
plocha lesů, je to však málo i z hlediska pražského průměru ( jen 5,7 % území MČ P. 14, oproti 10,5% plochy lesů na celém území Prahy). Na obyvatele Prahy 14
připadá zatím jen 20 m2 lesů a parků, zatímco průměr Prahy je 48 m2 na obyvatele.
Praha 14 sice nemá velké plochy území ohrožené zvýšenou erozí, budou však potřebná preventivní opatření, pokud se zhorší situace vlivem klimatické změny. Vodní
erozí jsou dle map Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy ohroženy některé pozemky hlavně v katastru Kyjí a Hloubětína, větrná eroze připadá v úvahu
v nejsevernější části území Prahy 14. Je třeba dokončit a sledovat i nadále účinnost protierozních úprav v přírodní památce Cihelna v Bažantnici, velmi ohrožené vodní
erozí.
Městské části se nepodařilo omezit zábory nejkvalitnějších půd – zábory půd I. a II. třídy bonity pokračují, ačkoliv se v některých letech nejedná o
velké plochy, v roce 2018 však došlo k velkému záboru 38042 m2. Celkové záběry půdy všech tříd kvality, jsou neúměrně vysoké: 114.452,5 m2 v roce

2018, 4630 m2 v r. 2019 a 43.538 m2 v r. 2020. Takové tempo výstavby by vedlo při současné zastavenosti území městské části 66,4 % k totálnímu zastavení téměř
celého území Prahy 14 v řádu desítek let. Je proto nutné prosadit změnu územního plánu ve směru podstatné redukce další výstavby při dalším projednávání
Metropolitního plánu hl.m. Prahy, byť k tomu zatím ze strany zpracovatele i zadavatele nedošlo.

2.4 Kvalita ovzduší

Vzhledem k nepříznivé situaci z hlediska ochrany ovzduší v Praze městská část realizuje mnoho opatření k nápravě stavu, kvalita ovzduší se v Praze 14 mírně zlepšuje.
Protože však největší znečištění ovzduší městské části pochází z dopravy, je třeba sledovat situaci u pražského okruhu a páteřních komunikací i velkých křižovatek a
nadále důsledně realizovat opatření z Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Důležitá bude i ještě intenzivnější podpora elektromobility a veřejné dopravy. U několika
velkých stacionárních zdrojů dle REZZO 1 jsou evidovány emise prchavých organických látek, je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost. I nadále bude z hlediska
snižování prašnosti důležité pokračovat v intenzivním čištění komunikací a veřejných prostorů.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:

2.1: Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody:
V této oblasti dosahuje Praha 14 dobrých výsledků.
2.2: Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a
zelené plochy:
V této oblasti má Praha 14 problémy týkající se ekologické stability území, jak o tom svědčí výše uvedené závěry. I proto je stanovena podmínka redukce další zástavby
a doporučení uvedená v závěrech. Některá chráněná území nemají vysvětlující označení, proto jejich doplnění (zvláště u PP Pražský zlom, u PP Cihelna v Bažantnici a u
obou přírodních parků) je další podmínkou.
2.3: Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství:
V části týkající se udržitelného zemědělství a lesního hospodářství je patrný posun žádoucím směrem, zvyšuje se např. rozloha ekologického zemědělství i lesů na území
MČ.
Ochranu půdy je však naléhavě nutné zvýšit, neboť se dokonce zrychlil trend dalších záborů půdy navzdory upozornění a podmínce v minulém auditu, byť bylo ze strany
MČ jednáno s Magistrátem hl.m. Prahy, avšak zatím bez výsledků. Proto je znovu stanovena podmínka redukce další zástavby, viz závěry.
2.4: Kvalita ovzduší:
Kvalita ovzduší se na Praze 14 dlouhodobě zlepšuje a městská část k tomu podstatně přispívá, proto lze tuto oblast hodnotit jako uspokojující.
Celkový hodnotící výrok:
Uspokojivý stav s podmínkami, týkajícími se redukce další zástavby a ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy zabezpečit označení chráněných území na
Praze 14 tabulemi s vysvětlujícím textem.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
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Oblast hospodaření s vodou je zachycena v Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2015 – 2025, kde je zmíněna ochrana vodních zdrojů a udržitelného
nakládání s vodou.

Zlepšující se

1

V oblasti vodního

Celková měrná spotřeba pitné vody v domácnostech na území Městské části Praha 14 (MČ) je v dlouhodobém horizontu stabilní. Spotřeba pitné vody v domácnostech činila
v roce 2018 i 2019 na území MČ 90 l/os/den, za rok 2020 mírně stoupla spotřeba na 95 l/os/den z důvodu koronavirové epidemie. Spotřeba vody v MČ Praha 14 je nižší než
průměr na území hl. m. Prahy, avšak pohybovala se v podobných hodnotách jako celorepublikový průměr. V roce 2021 očekáváme další mírný nárůst. Občané v
domácnostech spíše úsporami vody reagují dle své momentální ekonomické prosperity. Ztráty z vodovodní sítě na území hl. m. Prahy dlouhodobě klesají a na území MČ jsou
pravidelně realizovány potřebné rekonstrukce vodovodního řádu. V roce 2020 činila ztráta vody 11,5%, v předchozím roce se jednalo o 11,9 % z celkového množství na
území hl. m. Prahy. Počet havárií na vodovodním řádů v letech 2018 - 2020 Prahy 14 činil 111 a byl nejnižší za posledních 8 let. Množství odpadních vod připadající na MČ
Praha 14 činilo v roce 2020 2 085 740 m3/rok, v roce 2019 1 996 380 m3/rok a v roce 2018 1 958 590 m3/rok. Každoročně je zaznamenán nepatrný nárůst. Podíl odpadních
vod vyprodukovaných MČ Praha 14 (vůči hl. m. Praha) je 1,8%. Počet napojených obyvatel mírně roste, reflektuje demografický vývoj. Množství znečištěných odpadních
vod v čase klesá a efektivnost jejich čištění naopak mírně roste. Efektivnost čištění vykazuje ve všech sledovaných parametrech buď dlouhodobě stabilizovaný, nebo mírně se
zlepšující trend. Nejefektivnější hodnoty čištění vykazuje ukazatel znečištění „nerozpuštěné látky“ (NL - účinnost čištění v roce 2020 byla 98,4%), naopak nejnižší ukazatel
„celkový dusík“ (Ncelk - účinnost čištění 82,7%). V budovách ve správě MČ jsou instalovány multiutulitní měřidla, vodostopy a perlátory. Osvěta v oblasti úsporného
nakládání s vodními zdroji probíhá každoročně v rámci kampaně Den Země, při akcích se zapojením veřejnosti, na elektronickém portálu MČ Praha 14 jsou publikovány
ekologicko - edukativní články, je instalován osvětový panel v rámci naučné stezky. Osvěta také probíhá ve spolupráci s komerčními subjetky.
V souvislosti s narůstajícími klimatickými změnami MČ Praha 14 připravuje Klimatický plán. V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro globální odpovědnost, která
se pravidelně schází společně se specialisty klimatického plánu (zástupce společnosti CI2). V roce 2020 byla provedena analýza odtokových poměrů. Návrh klimatického
plánu obsahuje jak prvky adaptační tak i mitigační. Dokument probíhá připomínkovacích řízením, bude dokončen na podzim 2021. Dokument je rozdělen na oblasti
Systémová opatření a osvěta, Městská zeleň a parky, Voda a vodní režim, Doprava a mobilita a veřejný prostor a budovy. Dokument obsahuje opatření pro zvýšení
akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku např. realizaci opatření v souvislosti s udržením vláhy v půdě, realizaci opatření související s využitím šedé vody, realizaci
opatření v souvislosti s eliminací rizik souvisejících s bleskovými povodněmi a zajištění plné součinnosti v rámci realizace protipovodňových opatření, budovaní a podporu
drobných technických vodních prvků a budovaní a podporu přírodě blízkých vodních děl. V oblasti městské zeleně a parků se zaměřujeme na zajištění kontinuální péči a
novou výsadbu dřevin, vytváření nových ploch a prvků zeleně, podporu komunitních zahrad a kompostování.
Plochy v zastavěném území, kde je možné zasakování činí 33,2 % a zastavěné plochy odkud není dešťová voda odváděna do kanalizace činí 26,96 %. Celkem se jedná o
60,16% plochy zastavěného území. Zvýšenou pozornost věnujeme zachycování dešťové vody, dlouhodobě se snažíme zadržovat srážkovou vodu v krajině. Jsou
vybudovány retenční nádrže u některých škol, komunitních center a v parku Pilská. Ve sledovaném období došlo také k revitalizace toku Rokytka, rybníčku Na Hutích, k
vytvoření retenčních nádrží V Cihelně v Bažantnici, dále pak k zavedení systému šetrného hospodaření s dešťovou vodou na sídlišti Černý Most v projektu Vybíralka 25 a
vybudování retenční nádrže v rámci revitalizace budovy úřadu MČ Praha 14. V rámci spolupráce při přípravě klimatického plánu Coca-Cola HBC v roce 2021 změnila
původní návrh odvodu dešťové vody do kanalizace za ekologickou alternativu. Díky nové variantě je možné dešťovou vodu zachytit a odvádět z pražského areálu do nově
vytvořeného mokřadu na pozemku společnosti. Mokřad bude využit pro exkurse a environmentální výuku místních škol. V roce 2021 se začaly realizovat projekty zelených
střech na 2 základních školách.
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2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/os./rok)* v městské části došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem? *v případě,
že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20, lze počítat s reálným počtem
obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.1.1

Indikátory

V dlouhodobém horizontu měrná spotřeba pitné vody v domácnostech na území hlavního města klesá. Množství spotřebované vody v roce 2020 činilo 95 l/os/den.
Vývoj specifické spotřeby vody v domácnostech v Praze 14

2.1.A Celková
spotřeba pitné
vody v
domácnostech ;
95 l/os/den
V roce 2019 je
spotřeba vody 32,85
m3/os/rok.
V roce 2020 je
spotřeba vody 32,48
m3/os/rok.
Meziroční změna je
tedy 0,37 m3.

Zdroj: PVK
Celková měrná spotřeba pitné vody v domácnostech na území Městské části Praha 14 (MČ) se v dlouhodobém horizontu výrazně snižuje. Spotřeba pitné vody činila v roce
2018 i 2019 na území MČ 90 l/os/den, za rok 2020 spotřeba stoupá a činila na 95 l/os/den. Mírný nárůst lze pozorovat v roce 2016. Momentálně je spotřeba vody nejvyšší
za celé sledované období 2018 - 2020. S nadcházejícím rokem počítáme se zvýšení spotřeby vody hlavně z důvodu koronavirové krize, kdy občané tráví více času ve svých
domovech a logicky se bude zvyšovat i spotřeba vody či energií.

Praha 14

2017

2018

2019

2020

VR [m3]
[m3]
VF
VF domácnosti[m3]
obyv.
Spotřeba na
obyv./den/l

645 444
020
22 250
1 513 202
40 057

670 063
074
22 264
1 531 090
46 741

659 853
002
22 291
1 556 584
47 205

2 630 935
2 293 413
1 547 349
47 628

103

90

90

95

Zdroj: PVK
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Celková měrná spotřeba pitné vody v domácnostech na území Městské části Praha 14 (MČ) se v dlouhodobém horizontu výrazně snižuje. Spotřeba pitné vody činila v roce
2018 i 2019 na území MČ 90 l/os/den, za rok 2020 spotřeba stoupá a činila na 95 l/os/den. V roce 2020 se zvýšila spotřeby vody hlavně z důvodu koronavirové krize, kdy
občané tráví více času ve svých domovech a logicky se bude zvyšovat i spotřeba vody či energií. Tento trend očekáváme i v roce 2021. Spotřeba vody v MČ Praha 14 je nižší
než průměr na území hl. m. Prahy, avšak pohybuje se v podobných hodnotách jako celorepublikový průměr ,v roce 2020 byla nižší (ČR spotřeba v roce 2018 činila na 89,2
l/os/den, v roce 2019 90,6 l/os/den a v roce 2020 112 l/os/den ).
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2.2.1 Pokud má městská část v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (
) realizovaných ÚSES došlo? Pozn. Pokud jsou k dispozici údaje o připravovaných či navrhovaných ÚSES, doplňte informace o rozsahu těchto
záměrů (popis i kvantitativní údaj).
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.2.1

Indikátory

Dle územního plánu HMP (stav k 1. 1. 2021) se na území MČ Praha 14 nachází nebo do něj zasahují tato funkční nefunkční lokální biocentra a biokoridory, interakční prvky
a regionální biokoridor. Podíl plochy ÚSES z celkové rozlohy MČ je 6,6 % - 89,13 ha oproti celé Praze 13,5 %, z toho 32,77 ha funkčních segmentů a 56,36 ha nefunkčních.
Podíl USES se od roku 2018 nezměnil. Ve sledovaném období nedošlo k žádné změně funkčnosti ÚSES. V současné době se připravuje nova verze/koncepce ÚSES, která
bude zapracována až do metropolitního plánu.
Počet segmentů: 39 z toho 32 nefunkčních (2021, zdroj: Magistrát hl. m. Prahy, IPR)
Minimum:

0,001668 ha

Maximum:

16,40064 ha

Suma:

89,130145 ha

Průměr:

2,285388 ha

KOD_PRVKU C_PRVKU TYP
L4
266 Lokální biokoridor - nefunkční
L4
266 Lokální biokoridor - nefunkční
L4
255 Lokální biokoridor - nefunkční
L4
257 Lokální biokoridor - nefunkční
L4
258 Lokální biokoridor - nefunkční
L4
258 Lokální biokoridor - nefunkční
L4
253 Lokální biokoridor - nefunkční
L4
258 Lokální biokoridor - nefunkční
L4
L4
L4

258 Lokální biokoridor - nefunkční
255 Lokální biokoridor - nefunkční
266 Lokální biokoridor - nefunkční

ROZLOHA_HA
0,1408153
0,1507261
1,0885127
1,1436839
0,1111926
0,0509668
2,3928459
1,8688033
2,0703092
4,9581561
0,7901962

L4
L4
L4
L4
L4
L4
L4
L4
L3
L3
L3
I6
I6
L3
L1
L2
L2
L2
L2
L2
L2
L1
I6
I6
L1
L2
R4
L4
Zdroj: MHMP

253
255
255
257
253
253
258
258
256
257
257
408
342
257
79
62
80
89
94
86
87
91
408
342
90
88
38
253

Lokální biokoridor - nefunkční
Lokální biokoridor - nefunkční
Lokální biokoridor - nefunkční
Lokální biokoridor - nefunkční
Lokální biokoridor - nefunkční
Lokální biokoridor - nefunkční
Lokální biokoridor - nefunkční
Lokální biokoridor - nefunkční
Lokální biokoridor - funkční
Lokální biokoridor - funkční
Lokální biokoridor - funkční
Interakční prvek - nefunkční
Interakční prvek - nefunkční
Lokální biokoridor - funkční
Lokální biocentrum - funkční
Lokální biocentrum - nefunkční
Lokální biocentrum - nefunkční
Lokální biocentrum - nefunkční
Lokální biocentrum - nefunkční
Lokální biocentrum - nefunkční
Lokální biocentrum - nefunkční
Lokální biocentrum - funkční
Interakční prvek - nefunkční
Interakční prvek - nefunkční
Lokální biocentrum - funkční
Lokální biocentrum - nefunkční
Regionální biokoridor - nefunkční
Lokální biokoridor - nefunkční

2,849766
3,411099
1,44822
0,7772791
3,7858453
2,2379019
0,298332
1,3120924
0,2495752
1,9007589
1,3215687
0,1393691
0,4017493
4,8851633
16,4006405
0,7560846
3,5346563
3,5178919
2,4241812
4,7765927
4,4868865
4,9433508
1,2637049
0,2526452
3,0694013
3,6211259
0,0016677
0,2963875

Zdroj: MHMP

Péče o ÚSES
Městské části nefungují jako samostatné obce. Možnosti výrazněji ovlivnit funkčnost lokálních biocenter (LBC) a lokálních biokoridorů (LBK) jsou malé. LBC i LBK se
často nacházejí na pozemcích, které nebyly svěřeny do péče MČ Praha 14 nebo se jedná o pozemky státu či soukromých osob. Rovněž směny pozemků v rámci
pozemkových úprav, kterými se ve většině případů řeší funkčnost a průchodnost ÚSES, nepřipadají v úvahu, protože MČ obvykle pozemky na svém území nevlastní a
v mnoha případech, tak jako například v případě lokálních biokoridorů a biocenter na MČ Praha14, dokonce ani nespravují. Na plochách ÚSES, které jsou zvláště chráněnými
územími, vodními toky či lesními pozemky ve správě OCP MHP, zajištuje OCP MHMP celkové zlepšování ekologicko-stabilizačních funkcí a to obecně v širších koridorech
než je vymezen ÚSES v územním plánu. Mimo pozemky ve správě OCP MHMP jsou jednání o zajištění péče velmi složitá. Na pozemcích zahrnutých do systému ÚSES
probíhají také běžná ošetření porostů ze strany Lesů HMP. Nefunkční biokoridory jsou ve většině případů přetnuty frekventovanou komunikací. Pokud existuje potenciál ke
zlepšení situace, pak se usiluje o obnovení funkčnosti jako například v případě lokálního biokoridoru procházejícího územím části Hutě.
Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program pro fyzické a právnické osoby nikoliv však pro organizační složky státu např. MČ) na podporu projektů ke zlepšení stavu

životního prostředí hl. m.. Součástí grantového systému je podpora projektů zabývající se udržováním, ochranou a tvorbou harmonizované, ekologicky stabilní a trvale
produkční krajiny. Zejména jsou podporovány projekty zaměřené: projekt, projednání a realizace ÚSES (Územní systém ekologické stability), péče o nelesní biotopy
(odstraňování náletových dřevin, seč, pastva apod.), extenzivní hospodaření v krajině, obnova a údržba pěších cest v krajině, údržba a úklid veřejně přístupných ploch
zeleně. Dále pak jsou také granty vyhlašovány na ochranu a vytváření vhodných životních podmínek pro živočichy i rostlinstvo na území hl. m. Prahy, ochrana a rozvoj
vodstva na území hl. m. Prahy a přírodovědný průzkum flóry a fauny na území hl. m. Prahy.
Z projektů, které v letech 2018 - 2020přispěly ke zkvalitnění ÚSES, patří revitalizace vodních toků Rokytka v Kyjích a Hostavického potoka, které jako jejich správce
prováděly Lesy HMP a úpravy u rybníka Martiňák. Nový ÚSES se nevytvářel.
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Možnosti výrazněji ovlivnit funkčnost lokálních biocenter (LBC) a lokálních biokoridorů (LBK) jsou malé. MČ nejsou samostatnými obcemi. LBC i LBK se často nacházejí
na pozemcích, které nebyly svěřeny do péče MČ Praha 14, nebo se jedná o pozemky státu či soukromých osob. Podíl plochy ÚSES z celkové rozlohy MČ je 6,6 % - 89,13
ha oproti celé Praze 13,5 %, z toho 32,77 ha funkčních segmentů a 56,36 ha nefunkčních. Dle územního plánu HMP (stav k 1. 1. 2021) se na území MČ Praha 14 nachází
nebo do něj zasahují funkční či nefunkční lokální biocentra a biokoridory, interakční prvky a regionální biokoridor celkem 39segmentů z toho 32 nefunkčních. Z projektů,
které v letech 2018 - 2020 přispěly ke zkvalitnění ÚSES, patří revitalizace vodních toků Rokytka v Kyjích a Hostavického potoka, které jako jejich správce prováděly Lesy
HMP a úpravy u rybníka Martiňák. Nový ÚSES se nevytvářel.
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2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách ve správě městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.1.2

Indikátory

Městská část Praha 14 spravuje v současnosti 948 bytových prostor + 199 nebytových prostor a polikliniku Parník.

Bytové prostory a spotřeba pitné vody na obyvatele
2015

2016

2017

2018

2019

2020

počet bytů

1095

1086

1026

1011

1079

948

počet obyvatel

3024

2974

2974

2974

3011

2603

spotřeba vody

77140

80059

68079

67991

67915

63549

Z uvedených dat vyplývá, že pokles spotřeby pitné vody v bytových prostorech ve Správě majetku MČ P14 byla procentuálně výrazně vyšší než je pokles počtu obyvatel
i bytových prostor do roku 2020. V roce 2019 počet obyvatel stoupl o 6 %, spotřeba vody klesla o 0,2 %. Počet obyvatel v roce 2020 klesl o 12, 15 %, spotřeba vody klesla
o 6,4 %. Rok 2020 byl výrazně ovlivněn pandemickou situací, kdy obyvatelé trávili více času v domácnostech, tudíž spotřeba vody vykazoval mírně rostoucí tendenci.
Lze se domnívat, že pozorovaná úspora vody skutečně reflektuje úsporná opatření viz 2.1.5 vyjma rok 2020.
Spotřeba vody v bytových prostorech vykazuje dlouhodobě pozitivní trend, za sledované období došlo k téměř polovičnímu poklesu množství odebrané vody. Na tomto
vývoji se zřejmě podílí celá řada faktorů, jako například: zvyšující se cena vody, pokles počtu bytů ve správě MČ v důsledku jejich privatizace (řádově jeden bytový dům
ročně), používání modernějších a úspornějších technologií a v neposlední řadě osvěta.
Další budovy ve správě ÚMČ P14 a jejich spotřeba vody.
Spotřeba pitné vody na poliklinice Parník
Navyšování spotřeby vody na poliklinice Parník do roku 2014 bylo pravděpodobně způsobeno skutečností, že postupně nastávalo opotřebení kotelny, u které došlo v roce
2013 k rekonstrukci, čímž se změnil únik vody, který částečně navyšoval spotřebu. V roce 2014 také ukončili činnost někteří nájemci, kteří k realizaci svých aktivit
spotřebovávali značnou část vody /koupele, masáže atd./. V tomto období si také největší odběratel vody firma B. Braun nainstalovala zařízení pro recyklaci vody. Oproti
roku 2014 spotřeba vody na poliklinice Parník v roce 2020 klesla o 40%. V posledních 4 letech je spotřeba vody s menšími odchylkami stabilní.
Spotřeba vody na poliklinice Parník

Zdroj: Správa majetku Praha 14 a.s.

Spotřeba vody v budovách ÚMČ Praha 14

Zdroj: MČ Praha 14
Spotřeba vody má klesající tendenci v budovách úřadu, v budově Plechárny došlo na počátku roku 2019 k havárii na potrubí, kdy došlo k velkým únikům vody, které byly
velmi špatně detekovatelné. Vodostop byl instalován v rámci IMU po havárii a již několikrát zabránil dalším únikům vody.
Spotřeba vody v MŠ na území Prahy 14:

Zdroj: ÚMČ Praha 14

Spotřeba pitné vody v m3 na jednotlivých MŠ

Zdroj: ÚMČ Praha 14

Spotřeba vody v jednotlivých MŠ
Spotřeby vody na MŠ mají klesající tendenci vyjma MŠ Vybíralova, Šebelova, kde spotřeba vod osciluje. MŠ Kostlivého. Rok 2020 spotřeby vody
budou výrazně nižší z důvodu koronavirové pandemie.

Spotřeba vody v ZŠ na území Prahy 14:
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Návodná otázka 2.1.2

Hodnoceni:
Dobrá

Zdroj: ÚMČ Praha 14
Trend:
Spotřeba pitné
Zlepšující
se vody v m3 na jednotlivých ZŠ

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

1

Trend:
Zlepšující se

1

Z uvedených dat vyplývá, že pokles spotřeby pitné vody v bytových prostorech ve Správě majetku MČ P14 byla procentuálně výrazně vyšší než je pokles počtu obyvatel
i bytových prostor do roku 2020. V roce 2019 počet obyvatel stoupl o 6 %, spotřeba vody klesla o 0,2 %. Počet obyvatel v roce 2020 klesl o 12, 15 %, spotřeba vody klesla
o 6,4 %. Rok 2020 byl výrazně ovlivněn pandemickou situací, kdy obyvatelé trávili více času v domácnostech, tudíž spotřeba vody vykazoval mírně rostoucí tendenci.
Oproti roku 2014 spotřeba vody na poliklinice Parník v roce 2020 klesla o 40%. V posledních 4 letech je spotřeba vody s menšími odchylkami stabilní. Spotřeba vody
v budovách ÚMČ Praha 14, ZŠ i MŠ má klesající tendenci. V roce 2019 došlo k havárii v budově Plechárny, spotřeba v tomto roce byl výrazně vyšší.

Spotřeba vody v jednotlivých ZŠ
Spotřeby vody na ZŠ mají klesající tendenci vyjma ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Šimanovská. Rok 2020 spotřeby vody budou výrazně nižší z důvodu
koronavirové pandemie.
Rok 2020 spotřeby vody budou výrazně nižší z důvodu koronavirové pandemie.
Spotřeba vody v dalších budovách

Městské čás se
daří
snižovat
spotřebu
v budovách ve
správě městské
čás
,
sebehodnocení
odpovídá. Trend je
zlepšující se +1.
Do budoucna lze
doporučit
soustředit se na
budovy Plechárny,
ZŠ Janouška, ZŠ
Šumanovská a MŠ
Vybíralova,
MŠ
Šebelova a MŠ
Kostlivého
a
Osická, kde za m
k
poklesu
nedocházelo,
anebo
naopak
spotřeba
spíše
stoupala
(
s
výjimkou
atypického
covidového
r.
2020).

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání
meziroční změny s průměrem ČR, vybranými městy ČR a/nebo dalšími městskými částmi – benchmarking?
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Údaje týkající se spotřeby pitné vody, ceny vodného a úhrnu srážek na území hl. m. Prahy za období 2009 až 2020 jsou uvedeny v tabulce níže:

Spotřeba
(l/os/den)

Cena-vodné
(Kč/m3)

Ú h r n srážek
(mm)

S r á ž . normál*
(mm)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

104

112

113

111

106

106

108

104

90

30,6

34,39

38,05

43,02

43,84

44,71

45,45

46,75

48,30

48,9

50,3

752

585

615

712

587

459

535

615

423

519

702

587

587

587

587

587

587

587

587

587

587

587

90

2020

95

S r áž k yv
normálu

%
128

100

105

121

100

78

91

104

72

88

112

Ú h r n srážek
(mm)
stanice 676
Kbely

487

542

638

581

382

474

512

399

460

612

Zdroje: Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a Český hydrometeorologický ústav (ČHÚ)
Odkazy: http://www.pvk.cz/vse-o-vode/cena-vodneho-a-stocneho/
http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky#

Měrná spotřeba vody versus výše vodného

Zdroj: PVK
Hodnoty srážkových úhrnu byly naměřeny na hydrometeorologické stanici Kbely, která je nejbližší měřící stanicí vzhledem k poloze MČ Praha 14.

Zdroj: PVK
Z korelace lze vypozorovat, že spotřeba vody téměř nesouvisí s množstvím srážek, jen velmi mírně reflektuje cenu vody a její růst. Souvislost lze vypozorovat v letech 2018
a 2019, kdy byl úhrn srážek nižší než průměr za sledované období a spotřeba vody dosahovala minima za posledních 10 let. V roce 2015 byl úhrn srážek na svém minimum,
spotřeba vody však tomu neodpovídala. Cena vody roste meziročně pravidelně a dá se říci, že lineárně, takže si spotřebitelé zřejmě na to již zvykli. Občané v domácnostech
spíše úsporami vody reagují na svou momentální ekonomickou prosperitu. Lze se domnívat, že obyvatelé budou reagovat úsporami vody až při výrazném nárůstu ceny vody,
nebo nárůstu většiny nákladů domácnosti.
Srovnání měrné spotřeby pitné vody v domácnostech:

Rok / spotřeba (l/os/den)
2018
2019
2020

MČ Praha 10
116
114
110

MČ Praha 7
121
125
115

MČ Praha 14
90
90
95

Hl. m. Praha
107,5
113
112

ČR
89,2
90,6
112

Zdroj: PVK, ČSÚ
Ve srovnání s vybranými městskými částmi je spotřeba pitné vody v domácnostech v Praze 14 nižší, pohybuje se pod pražským průměrem, na úrovni celorepublikového
průměru. V roce 2020 byla spotřeba pod celorepublikovým průměrem.
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Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Zlepšující se

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

1

Trend:
Zlepšující se

1

Spotřeba pitné vody vykazuje negativní korelaci s cenou vodného a na území MČ spotřeba vody dlouhodobě klesá, v roce 2020 mírně stoupla. Z korelace lze vypozorovat,
že spotřeba vody téměř nesouvisí s množstvím srážek, jen velmi mírně reflektuje cenu vody a její růst. Souvislost lze vypozorovat v letech 2018 a 2019, kdy byl úhrn srážek
nižší než průměr za sledované období a spotřeba vody dosahovala minima za posledních 10 let. V roce 2015 byl úhrn srážek na své minimum, spotřeba vody však tomu
neodpovídala. Cena vody roste meziročně pravidelně a dá se říci, že lineárně, takže si spotřebitelé zřejmě na to již zvykli. Občané v domácnostech spíše úsporami vody
reagují na své momentální ekonomické prosperity. Lze se domnívat, že obyvatelé budou reagovat úsporami vody až při výrazném nárůstu ceny vody, nebo nárůstu většiny
nákladů domácnosti.
Ve srovnání s vybranými městskými částmi je spotřeba pitné vody v domácnostech v Praze 14 nižší, pohybuje se pod pražským průměrem, na úrovni celorepublikového
průměru.

Sebehodnocení
odpovídá, Praha
14 je v porovnání
s
pražským
průměrem za rok
2020 činícím 112
l/os/den či s
některými
městskými částmi
úspornější – i
v covidovém roce
2020
činila
spotřeba
95
l/os/den.

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
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Mezi nejvýznamnější opatření vedoucí k úsporám vody patří opravy a rekonstrukce vodovodních řadů. Veškeré vodovodní řady na území Prahy 14 jsou ve správě Pražských
vodovodů a kanalizací (PVK) nebo Pražské vodohospodářské společnosti (PVS). Opravy a rekonstrukce zajišťují a realizují právě tyto organizace a to jak po fyzické, tak po
finanční stránce, v některých případech pak ve spolupráci s MHMP. Odbor ochrany prostředí MČ Praha 14 pouze vypomáhá s koordinací vybraných projektů. Zatím se v
budovách MČ nerecykluje šedá voda a s tím spojená opatření. Další opatření k úsporám řeší MHMP, který se ztotožňuje s myšlenkou efektivního hospodaření s vodou a v
obecné rovině podporuje kroky, které Evropská komise navrhla v Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru
regionů – Uzavření cyklu – Akční plán EU pro oběhové hospodářství [COM (2015) 614; COM (2015) 614/2].
V rámci globální odpovědnosti a UR MČ dlouhodobě spolupracuje s Centrem Černý Most (CČM), které toalety splachuje z 60 % šedou vodu. Jde o kombinaci vody už
jednou použité v umyvadlech a vody dešťové. Je sbírána ze střechy centra, odkud by jinak odtekla bez užitku pryč. V Centru funguje také systém kontroly úniku vody, který
ji v případě potřeby dokáže sám zastavit. Vodu, kterou si zákazníci na toaletách myjí ruce, předehřívá za jasných dní sluníčko. Centrum Černý Most realizuje
kampaň ECOSENSE v rámci níž je využívána šedá voda zveřejnilo v květnovém měsíčníku Čtrnáctka, čímž je podporována i osvěta mezi občany. Dále jsou vytvořeny
webové stránky. UDRŽITELNÉ CENTRUM :: NÁKUPY UDRŽITELNĚ (nakupyudrzitelne.cz). Ředitel CČM je jedním z členů pracovní skupiny Prahy 14 pro globální
odpovědnost, která zabývá přípravou plánu globální odpovědnosti a spolupracuje na tvorbě klimatického plánu.
Významné rekonstrukce na území MČ Praha 14 ve sledovaném období:
oprava armatur vodovodů Černý Most - ulice Cíglerova, Br. Venclíků, Bojčenkova, Bouřilova, Vlčkova, Trytova, Paculova, Ronešova, Volkova, Pospíchalova
oprava šoupěte na hlavním přívodním řadu DN800 v blízkosti ul. Cíglerova
rekonstrukce vodovodních řadů uložených v kolektorech sídliště Černý Most
rekonstrukce vodovodů v Kyjích
rekonstrukce na páteřním přivaděči DN600 - zasahovalo na území Hostavic

Hospodaření s dešťovou vodou – „Vybíralka 25“ (viz odpověd otázka 2.1.9)
Je realizován projekt se revitalizace stávajícího parteru ZŠ a MŠ spočívající především v úpravách stávajících zelených ploch v rámci šetrného hospodaření s dešťovou
vodou, vybudování zpevněných ploch s asfaltovým, dlážděným, zatravňovacím nebo mlátovým povrchem, doplnění vysoké zeleně, osazení stojanu na kola, vybudování
nového oplocení vybraných ploch v areálu a novostavby malého pavilonu se sociálními, skladovými a střechou chráněnými odpočinkovými prostory, určeného pouze pro
letní provoz. V rámci projektu probíhá vybudování retenčních nádrží a ploch včetně příslušného odvodnění.
Administrativní budova radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor
Je realizován projekt spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce
efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody.
V lednu 2021 byly přiděleny dotace na projekty, realizace bude zahájena v létě 2021:
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14
Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve stavebních úpravách stávajících střech pavilonů ZŠ Bratří Venclíků na extenzivní zelené střechy, v instalaci
akumulační podzemní nádrže na zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího zařízení na pozemku školy ve správě Městské
části Praha 14 v k. ú. Černý Most. Předpokládaná realizace v roce 2022.
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14
Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve stavebních úpravách stávajících střech pavilonů ZŠ Gen. Janouška na extenzivní zelené střechy, v instalaci
akumulační podzemní nádrže na zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího zařízení na pozemku školy ve správě Městské
části Praha 14 v k. ú. Černý Most Předpokládaná realizace v roce 2022.
Projekty zelené střechy se budou realizovat i na dalších budovách MČ Prahy 14. Další opatření k šetrnému hospodaření s vodou (jako je třeba; zmapování odtokových
poměrů nebo realizace opatření projektu Rainwater Management - Vybíralka 25) jsou uvedeny v Akčním plánu MČ P14 pro rok 2021-2022 (05a_Akční-plán-MČ-Praha14_2021-2022.pdf).
Zalévací vaky ke stromům (plošně, testovací provoz) k lednu 2021 evidujeme 205 ks.

2.1.A Celková
spotřeba pitné
vody v
domácnostech ;
95 l/os/den

Obecně lze říci, že se v hlavním městě daří dlouhodobě snižovat ztráty vody z vodovodní sítě. V roce 2020 činila ztráta vody 11,5%, v předchozím roce se jednalo o 11,9 %
z celkového množství na území hl. m. Prahy. Pro srovnání, v roce 2015 dosahovaly ztráty 17,63 % a v roce 1997 dokonce 43,18 % . Počet havárií na vodovodním řádů
v letech 2018-2020 Prahy 14 činil 111 a byl nejnižší za posledních 8 let (zdroj: PVK).
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Trend:
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Trend:
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Ztráty z vodovodní sítě na území hl. m. Prahy dlouhodobě klesají a na území MČ jsou pravidelně realizovány potřebné rekonstrukce vodovodního řádu. V roce 2020 činila
ztráta vody 11,5%, v předchozím roce se jednalo o 11,9 % z celkového množství na území hl. m. Prahy. Pro srovnání, v roce 2015 dosahovaly ztráty 17,63 % a v roce 1997
dokonce 43,18 % . Počet havárií na vodovodním řádů v letech 2018 - 2020 Prahy 14 činil 111 a byl nejnižší za posledních 8 let.

Úsporná opatření
jsou odpovězena,
sebehodnocení
MČ je adekvátní,
do budoucna
bude
potřebné
zvážit i další
možnosti úspor.

2.1.5 Jsou v budovách ve správě městské části informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům apod.)? Proběhla v
městské části osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?
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Technologická opatření k úspoře vody v bytech ve správě MČ Praha 14 může provést na základě doporučení technika Správy majetku P14, každý odběratel prostřednictvímJak
spořiče u koncového vodovodního kohoutku, dále je také prováděna Správou majetku P14 údržbou vodovodního řádu a včasnou reakcí na havárie. Administrativní a osvětovášetřit
opatření k úspoře vody se provádí při individuálním jednání s nájemci, při jednáních a osobních návštěvách uživatelů bytu v souvislosti s vyúčtováním, reklamaci a při
provedených opravách.
V rámci zavádění energetického managementu byly v roce 2018 postupně instalovány v budovách spravovaných MČ Praha 14 multiutilitní měřidla a vodostopy. Dalším
provedeným opatřením bylo osazování vodovodních baterií perlátory.
V budovách úřadu nejsou informace o způsobu šetření vodou umístěny. Osvětu jsme prováděli formou informačních letáků Jak a proč šetřit vodu?

Leták je umístěn na webových stránkách. Systémová opatření a osvěta « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Osvěta probíhá také při realizaci veřejných fór a projednání, kde je informační leták distribuován. Červnový 6/2021 měsíčník městské části je zaměřen na téma voda. Měsíčník
je distribuován v nákladu 22,5 tis výtisků do domácností MČ. Ctrnactka_6_2021_webdata.pdf (praha14.cz) viz strana 15
Osvěta
k neplýtvání s MUNICIPALITY
vodou je umístěna na informačním panelu naučné stezky Zastavení s malou vílou Mini v oblasti Čihadel.
SEBEHODNOCENÍ

HODNOCENI
OPONENTA

Každoročněotrázka
probíhá2.1.5
na území MČ Praha 14 akce Den Země, kde je jedním z probíraných témat i úspora vody (jak vodou šetřit, dopady nedostatku pitné vody, problematika
Návodná
a náročnost čištění vody, problematika sucha v krajině atd.)

Návodná otázka 2.1.5

Hodnoceni:
Dobrá
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Trend:
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1
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0

Trend:
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1

Osvěta probíhá u jednotlivých uživatelů při sepisování smluv.
Každoročně probíhá na území MČ Praha 14 ekologická kampaň Den Země.

Osvěta
k úsporám vody
je
popsána,
zvláště hodnotné
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zlepšující se, tedy
+1.

2.1.6 K jaké změně v podílu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod (tj.mechanicko-biologické s dalším odstraňováním dusíku a/nebo
fosforu) došlo za sledované období? *v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem
obyvatel o více než 20, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.1.6

Indikátory

MČ nespravuje odpadní vody ani napojení osob na kvalitní čištění vody. Tyto služby zajišťují Pražské vodovody a kanalizace (PVK). V rámci hl. m. Prahy je na systém
jednotné kanalizační sítě napojeno 99 % domácností (zdroj: PVK).

2.1.B Čištění
odpadních vod;

Dle vyjádření PVK činilo množství odpadních vod připadající na MČ Praha 14 v roce 2020 2 085 740 m3/rok, v roce 2019 1 996 380 m3/rok a v roce 2018 1 958 590 m3/rok.
Každoročně je zaznamenán nepatrný nárůst. Podíl odpadních vod vyprodukovaných MČ Praha 14 (vůči hl. m. Praha) je 1,8%.
Podíl odpadních vod vyprodukovaných MČ Praha 14 (vůči hl. m. Praha) je 1,8%.
Lze říci, že drobný meziroční nárůst počtu obyvatel připojených na systém kvalitního čištění vody reflektuje jak reálné navýšení počtu připojených osob, tak demografický
vývoj.

99%
Podíl
obyvatel
napojených
na
jednotný
systém
čištění odpadních
vod. Odborný odhad.

Počty napojených obyvatel na čištění odpadních vod v Praze 14 v letech 2013-2020.
Roky

Počet obyvatel

Počet napojených obyvatel

% napojených obyvatel

2013

47 585

42 351

89

2014

48 081

42 792

89

2015

48 522

43 185

89

2016

49 001

43 610

89

2017

46 957

46 487

99

2018

47 258

46 785

99

2019

47 761

47 283

99

2020

47974

47 686

99

Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace (PVK)
Důvodem proč některé části MČ nejsou napojené na ČOV je výskyt tzv. zahrádkářských kolonií, které se na Praze 14 nachází převážně v Kyjích - Na Hutích. Jde hlavně o
ulici Borská a Nad hutěmi. Lidé tyto plochy využívají pouze rekreačně a nevyskytují se zde trvale.
Rozdíly v počtu napojených osob na vodovod nebo kanalizaci v roce 2016 a 2017 se dle vyjádření PVK je změna metodiky výpočtu, která proběhla koncem roku

2017.
Dle ČSU obecně mohou být podíly obyvatel napojených na vodovod nebo kanalizaci ovlivněny zejména meziročními aktualizacemi poskytovaných údajů o počtu
napojených obyvatel (větší nárůsty, ale i poklesy). V neposlední řadě má vliv i nestejnoměrné tempo růstu/poklesu středního stavu obyvatel v daném kraji v porovnání s
nárůstem/poklesem počtu napojených obyvatel. Tento komentář každoročně ČSÚ poskytuje v publikovaných výstupech výkaznictví Microsoft Word - 28002120kc.doc
(czso.cz).
Odvádění a čištění odpadních vod
Odvádění a čištění odpadních vod se v hl.m. Praze řídí dle Generelu odvodnění hl. m. Prahy (GO) základního celoměstského koncepčního dokumentu v oblasti odvádění a
čištění odpadních vod a odvádění srážkových povrchových vod. V generelu odvodnění jsou řešeny a stanoveny hlavní směry rozvoje systému odvodnění města. Odvodnění je
řešeno jako variantní multioborový projekt. Řešení představuje soubor technických opatření vedoucí k minimalizaci dopadů odvodnění na životní prostředí. Jedná se mimo
jiné i o zadržení srážkové vody v území, její zasakování, akumulaci a retenci, využívání v místě spadu (závlahy, splachování) a následné regulované odvádění. Navržená
koncepce představuje nástroj pro řídící a rozhodovací procesy při údržbě a rozvoji systému odvodnění města. Umožňuje postupovat systémově a zároveň operativně v
investiční činnosti. Jedním z mnoha výstupů generelu je zasakovací mapa, posouzení vlivu odvodnění na vodní toky, plán investic, návrh protipovodňové ochrany stokové
sítě a nově posouzení vlivu extrémních srážek na odtokové poměry v urbanizovaném povodí. Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace (PVK)

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 2.1.6

Návodná otázka 2.1.6

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
Zlepšující se

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

1

Trend:
Zlepšující se

1

Dle vyjádření PVK činilo množství odpadních vod připadající na MČ Praha 14 v roce 2019 1 996 380 m3/rok, což představuje nepatrný nárost oproti roku 2018, kdy
množství odpadních vod činilo 1 958 590 m3/rok. Podíl odpadních vod vyprodukovaných MČ Praha 14 (vůči hl. m. Praha) je 1,8%. Počet napojených obyvatel mírně roste,
reflektuje demografický vývoj. Důvodem proč některé části MČ nejsou napojené na ČOV je výskyt tzv. zahrádkářských kolonií, které se na Praze 14 nachází převážně v
Kyjích - Na Hutích. Jde hlavně o ulici Borská a Nad hutěmi. Lidé tyto plochy využívají pouze rekreačně a nevyskytují se zde trvale.
Rozdíly v počtu napojených osob na vodovod nebo kanalizaci v roce 2016 a 2017 se dle ČSU mohou být ovlivněny zejména meziročními aktualizacemi poskytovaných údajů
o počtu napojených obyvatel (větší nárůsty, ale i poklesy). V neposlední řadě má vliv i nestejnoměrné tempo růstu/poklesu středního stavu obyvatel v lokalitě v porovnání
s nárůstem/poklesem počtu napojených obyvatel. Dle vyjádření PVK může být důvodem také změna metodiky výpočtu.
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2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období? Pokud nejsou známy
/ dostupné hodnoty vypouštěného znečištění, uvést opatření mající vliv na objem vypouštěného znečištění, ke kterým ve sledovaném období v
městské části došlo.
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.1.7

Indikátory

Z dlouhodobého hlediska množství čištěných vod na ÚČOV a pobočných ČOV mírně klesá, ovšem s určitými meziročními výkyvy (zdroj: Ročenka Praha – Výběr údajů z
Elektronické zprávy 2019). K významnému snížení v množství vypouštěného znečištění došlo v roce 2019 poté, co byla na konci roku 2018 uvedena do provozu Nová
vodní linka. V roce 2020 se pozitivní trend udržel a situace se mírně zlepšovala. V současné době je již dosahovaná účinnost ÚČOV na maximu stávající technologie.
MČ Praha 14 je napojena na kanalizační systém odvádějící odpadní vodu na Ústřední čistírnu odpadních vod v Troji a dle informací z PVK je celé povodí Praha 14 napojeno
právě na tuto čistírnu odpadních vod nacházející se na Císařském ostrově.

2.1.B Čištění
odpadních vod;
99%

Na území MČ P14 jsou evidovány 2 domovní ČOV.
Z údajů níže vyplývá, že efektivnost čištění vykazuje ve všech sledovaných parametrech buď dlouhodobě stabilizovaný, nebo mírně se zlepšující trend. Nejefektivnější
hodnoty čištění vykazuje ukazatel znečištění „nerozpuštěné látky“ (NL - účinnost čištění v roce 2019 byla 98,6% %), naopak nejnižší ukazatel „celkový dusík“ (Ncelk účinnost čištění v roce 2017 byla 66,3 %).
K významnému snížení v množství vypouštěného znečištění došlo v roce 2019 poté, co byla na konci roku 2018 uvedena do provozu Nová vodní linka. V současné době je
již dosahovaná účinnost ÚČOV na maximu stávající technologie.
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9
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5
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3
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3
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3

43
3

Jednotlivé ukazatele jsou z odpadních vod čištěním odstraňovány s touto účinností:
Celé území městské části je odkanalizováno na Ústřední čistírnu odpadních vod (ÚČOV) kromě benzínky Robin Oil u Pražského okruhu na severu území, která je odvodněna
na PČOV Kbely. Odpadní vody jsou na ÚČOV čištěny kombinací mechanického, fyzikálně-chemického a biologického principu. Kvalita i množství vyčištěné odpadní vody
jsou pravidelně kontrolovány akreditovanou laboratoří a jsou v souladu s platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Znečištění vypouštěné ve
formě vyčištěných splaškových vod lze odhadnout na základě podílu počtu obyvatel MČ na celkového podílu připojených obyvatel, který činí 4%. Na MČ tedy připadá
z množství znečištění vypuštěného z ÚČOV v roce 2019 15 t/rok organických látek vyjádřených jako BSK5.
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95,0%

95,8%

97,1%

96,3%
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N-NH4

97,5%
73,3%

98,0%
77,4%

98,6%
94,3%

98,4%
96,2%

Ncelk
Pcelk
Zdroj:PVK

66,3%
91,2%

70,2%
90,6%

83,7%
90,9%

82,7%
89,6%

Dle informací PVK na území Prahy 14 mi není znám žádný náš zdroj vypouštění znečišťujících látek dovod povrchových (čistírna odpadních vod provozovaná naší
společností).K významnému snížení v množství vypouštěného znečištění došlo v roce 2019 poté, co byla na konci roku 2018 uvedena do provozu Nová vodní linka. V
současné době je již dosahovaná účinnost ÚČOV na maximu stávající technologie.
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Množství znečištěných odpadních vod v čase klesá a efektivnost jejich čištění naopak mírně roste.
Efektivnost čištění vykazuje ve všech sledovaných parametrech buď dlouhodobě stabilizovaný, nebo mírně se zlepšující trend. Nejefektivnější hodnoty čištění vykazuje
ukazatel znečištění „nerozpuštěné látky“ (NL - účinnost čištění v roce 2017 byla 97,5 %, v roce 2020 98,4%), naopak nejnižší ukazatel „celkový dusík“ (Ncelk - účinnost
čištění v roce 2017 byla 66,3 % a v roce 2020 82,7%).V roce 2019 došlo k znatelnému zvýšení účinnosti čištění při odstraňovaní amonného dusíku, trend pokračoval i
v roce 2020 (v roce 2018 77,4 % ,v roce 2020 96,2 %) a celkového dusíku (v roce 2018 70,2 % v roce 2020 82,7 %). K významnému snížení v množství vypouštěného
znečištění došlo v roce 2019 poté, co byla na konci roku 2018 uvedena do provozu Nová vodní linka. V současné době je již dosahovaná účinnost ÚČOV na maximu stávající
technologie.
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2.1.8 K jaké změně došlo v podílu plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do
země nebo je znovu využívána (tedy neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.1.8

Indikátory

Akumulaci dešťové vody zajišťují na soukromých pozemcích jejich majitelé. U nově vybudovaných nemovitostí je srážková voda sváděna přímo na pozemcích developerů jak
vyžaduje zákon. Mezi hlavní opatření patří regulace odtoku do srážkové kanalizace prostřednictvím retenčních nádrží či budování akumulačních nádrží na zálivku viz 2.1.9.
2020
zeleň v zástavbě: 250,61 ha
další plochy na, kterých je možná zásak - 47,81 ha
zastavěná plocha: 898,8672 ha

2020 - 60,16 %
2018 - 31,82%
2011 - 27,8 %

Do indikátoru byly započítány plochy v zastavěném území, kde je možné zasakování ad 1) 33,2 % a zastavěné plochy odkud není dešťová voda odváděna do kanalizace ad 2)
26,96 %. Celkem se jedná o 60,16% plochy zastavěného území.
1) Do plochy, kde je možná zásak byly započítány plochy veřejné i soukromé zeleně, plochy nově vybudovaných zasakovacích ploch včetně retenčních nádrží a průlehů a
tato plocha je vztažena k celkové ploše zastavěného území města.
Celková plocha zastavěného území činí 898,9 ha, plochy, na kterých je možný zásak, mají výměru 298,42 ha, což činí 33,2 %.
2) Výpočet podílu zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do kanalizace - analýza provedena expertem UK Praha
Úkolem této analýzy bylo vypočítat podíl zastavěných ploch, odkud je odváděna dešťová voda do kanalizace. Výpočty byly realizovány v GIS pomocí prostorových analýz
a hydrologických modelačních nástrojů (Hydrology Tools). Byl použit zjednodušený konzervativní předpoklad, že celý déšť se promění na povrchový odtok a intercepce,
výpar a infiltrace byly zanedbány. Analýza byla vytvořena na podkladě digitálního modelu terénu, do kterého byly zaneseny budovy a místa odvodnění. Byly brány v potaz
2 typy objektů, u kterých se dá předpokládat, že odvodňují své okolí do kanalizace. Jedná se o kanalizační vpusť a kanalizační šachtu. Pro tato místa byla vypočtena povodí
nad digitálním modelem terénu. Tato povodí jsou považována za území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká do dotyčných vpustí a šachet, tzn. voda je odváděna do
kanalizace. Takto vymezená území byla topologicky překryta zastavěnými plochami získanými z databáze land cover/land use Urban Atlas. Tímto postupem byly
vymezeny relevantní plochy s odvodem povrchové vody do kanalizace a následně spočítán jejich podíl na celkové rozloze zastavěných ploch Prahy 14. Za zastavěné plochy
byly brány tyto land cover/land use kategorie Urban Atlas:
·

Souvislá i nesouvislá zástavba

·

Komunikace

·

Průmyslová a obchodní zástavba

·

Staveniště

2.1.C Nakládání s
dešťovými
vodami;

Z analýzy vyplynulo, že bez mála tři čtvrtiny zastavěné plochy Prahy 14 73,04 % jsou odváděny do kanalizace, tudíž 26,96% není. Podíly odvodu jednotlivých kategorií
jsou relativně vyrovnané, nejvyšší podíl vykazuje Průmyslová a obchodní zástavba s 78 %, nejnižší Komunikace a Souvislá zástavba cca 70 %.
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Oproti roku 2018 došlo k mírnému zvýšení plochy zastavěného území odkud dešťová voda zasakuje do země či je znovu využívána. Podílí se na tom narůstající plochy
zeleně v zástavbě a opatření realizovaná na zpevněných plochách, kdy dešťová voda není neodváděna do kanalizace, ale zasakována v místě. V souvislosti s narůstajícími
klimatickými změnami věnuje MČ Praha 14 zvýšenou pozornost zachycování dešťové vody. Byly realizovány projekty k jejímu zadržení prostřednictvím retenčních nádrží.
Jsou podány žádosti o podporu z EU fondů k realizaci dalších projektů. Připravujeme společně s odbornými konzultanty klimatický plán.

Sebehodnocení
jako dobrá situace
(+1) je nadnesené,
byť se v poslední
době městská část

snaží o zlepšení a
má plány na
projekty v tomto
směru.
Určitě
bude potřebné na
problematiku
dešťové vody se
více
soustředit
v
avizovaném
klimatickém
plánu.
2.1.9 Vytvořila městská část nebo subjekty v ní působící podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci a využívání srážkových vod místo
vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.1.9

Indikátory

Oblast hospodaření s vodou je zachycena v Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2015 – 2025, kde je zmíněna ochrana vodních zdrojů a udržitelného
nakládání s vodou. Jedná se o Strategický cíl: Zdravá a čistá Praha 14 s dostatkem veřejné zeleně, Opatření: 5.2.3 Optimalizace systému péče o životní prostředí, kde je
stanovena podpora opatření, která přispějí ke zlepšování stavu životního prostředí. Půjde zejména o snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení, využívání
vhodných alternativních zdrojů energie a tepla, separace a druhotná využitelnost odpadů, ochrana vodních zdrojů a udržitelné nakládání s vodou, snižování škodlivin v
ovzduší, budování a obnova ekosystémů. Součástí je také podpora environmentální výchovy a osvěty (např. formou zapojení škol do aktivit environmentálních center,
podporou vzdělávacích programů na školách apod.)
Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 na období 2015 - 2025, je dokumentem, pomocí něhož je zabezpečována koordinace strategických aktivit, které ovlivňují
život na daném území, a zároveň vytyčuje základní směry budoucího vývoje. Strategický plán přesto zůstává „živým“ dokumentem a jeho aktuálnost je vyhodnocována v
průběhu přibližně čtyř let (viz Kapitola 1. Úvod). V případě rozhodnutí vedení městské části o nutnosti změn je provedena jeho aktualizace. Nejbližší „případná“ aktualizace
je plánována na rok 2022. I přes tuto skutečnost je naplňování příslušných dílčích strategických cílů a přijatých opatření (popsaných v akčních plánech - 2015-2016, 20172018, 2019-2020 a současném na období 2021-2022) pravidelně vyhodnocováno (zpravidla 1x ročně). Níže uvádíme vybrané body Akčního plánu MČ na období 2021 2022).
Aktualizace "Auditu v 10 oblastech UR" dle
Aktualizace "Auditu v 10 metodiky MA21 a návrhu opatření, které vyplývají z
hodnocení expertů pracovní skupiny UR (zařadit do
oblastech UR"
Plánu zlepšování MA21)
P ř í p r a v a klimatického Příprava a následné schválení Klimatického plánu
plánu MČ
MČ Praha 14

5.2.4

Udržitelná městská část

5.2.5

Inteligentní budovy ve Vytipování vhodných budov ve správě majetku MČ
Praha 14 za účelem snížení energetické náročnosti, a
správě MČ
to formou rekuperací, zelených střech, investicemi
S n i ž o v á n í energetické do solárních panelů; Příprava studií a projektů;
S n í ž e n í energetické náročnosti budov
Vyhledávání vhodných dotačních titulů
náročnosti budov ve R o z v o j systému Analýza stavu a případná následná aktualizace
správě MČ
interního dokumentu Energetický management MČ
energetického
managementu
Praha 14
Re ko n s t ru kc e budovy
Realizace projektu IQ budovy radnice
úřadu MČ

5.2.7

Zelené
střechy
budovách MČ

5.2.8

na Z e l e n é střechy
základních školách

na Příprava studií, projektů, vyhledávání vhodných
dotačních titulů a následná realizace projektů

Zmapování odtokových
Optimalizace hospodaření s poměrů
vodou
Šetrné hospodaření s
dešťovou vodou

Zmapovat odtokové poměry pro řešení přívalových
dešťů v prostředí MČ
Realizovat opatření projektu Rainwater Management
- Vybíralka 25

V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro globální odpovědnost, která se pravidelně schází společně se specialisty klimatického plánu (zástupce společnosti CI2).
Skupina se během roku 2020 zabývala mapováním možností rozvoje globální odpovědnosti, trendů, dobré praxe v přístupech a přípravou Plánu rozvoje globální
odpovědnosti MČ Praha 14. Pracovní skupina pro globální odpovědnost se také společně se specialisty zabývala tvorbou Klimatického plánu Prahy 14. Dokument bude
dokončen a schválen v II. pol. roku 2021. Klimatický plán Prahy 14 se skládá z analytické, návrhové a implementační části. Dokument obsahuje prvky adaptační a mitigační.
Dokument je rozdělen na oblasti Systémová opatření a osvěta, Městská zeleň a parky, Voda a vodní režim, Doprava a mobilita a veřejný prostor a budovy. Dokument
obsahuje opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku např. realizaci opatření v souvislosti s udržením vláhy v půdě, realizaci opatření související s
využitím šedé vody, realizaci opatření v souvislosti s eliminací rizik souvisejících s bleskovými povodněmi a zajištění plné součinnosti v rámci realizace protipovodňových
opatření, budovaní a podporu drobných technických vodních prvků a budovaní a podporu přírodě blízké vodní děl. V oblasti městské zeleně a parků se zaměřujeme na
zajištění kontinuální péči a novou výsadbu dřevin, vytváření nových ploch a prvků zeleně, podporu komunitních zahrad a kompostování.
Výchozí nadřazené dokumenty jsou:
Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu
Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu na roky 2020 – 2024
Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima
Klimatický plán Prahy 14je připravován na základě analýzy odtokových poměrů, kterou MČ nechala v roce 2020 zpracovat .Předmětem analýzy je simulace odezvy
modelovaného administrativního území Prahy 14 na velmi silný déšť, zjištění směrů a tras koncentrovaného odtoku a míry zaplavení území v důsledku intenzivního deště,
tedy při takzvané pluviální povodni. Jedná se o analýza míry zaplavení a tras koncentrovaného odtoku, která byla vytvořena na podkladě digitálního modelu terénu, do
kterého byly zaneseny obrysy budov. Výsledky jsou mapy a prostorová GIS data tras odtoku a zaplavených oblastí, které identifikují, kde bude voda akumulována.
Povrchový odtok z řešeného území byl simulován pomocí volně dostupného hydrologického srážko-odtokového modelu HEC-HMS .
Modrá a modrozelená infrastruktura
1. Kyjský rybník
Největší vodní nádrží na území MČ Praha je Kyjský rybník na Rokytce.
Katastrální území - Praha 14 – Kyje

2.1.C Nakládání s
dešťovými
vodami;
2020 - 60,16 %
2018 - 31,82%
2011 - 27,8 %
Do indikátoru byly
započítány plochy v
zastavěném území,
kde je možné
zasakování ad 1)
33,2 % a zastavěné
plochy odkud není
dešťová
voda
odváděna
do
kanalizace ad 2)
26,96 %. Celkem se
jedná o 60,16%
plochy
zastavěného území.
Podrobně v textu
odpovědi 2.1.8.
V roce 2018 a
2011nebyly
do
indikátoru
započítány
zastavěné plochy,
odkud
není
dešťová
voda
odváděna
do
kanalizace.

Vodní tok - Rokytka
Typ nádrže - Průtočná
Z pohledů adaptace na změnu klimatu je důležitá revitalizace tohoto rybníka, která proběhla v letech 2007 – 2010. V roce 2006 byl Kyjský rybník zanesen cca 69 000 m3
bahna, které dosahovalo místy mocnosti až 1 m. V tomto konkrétním případě, kdy není možné rybník zcela vypustit, byla zvolena metoda odbahnění plovoucím sacím
bagrem. Práce na odbahnění rybníka byly zahájeny v roce 2007. Sediment byl přečerpáván do vedlejší sedimentační nádrže, ze které byl po částečném vyschnutí odvezen na
příslušnou skládku. Práce na odbahnění byly skončeny 30. června 2008 a z rybníka bylo odvezeno 69 000 m3 sedimentu.
2. Rybníček Na Hutích
Méně významnou vodní plochou v k. ú. Kyje je rybníček Na Hutích, s plochou hladiny 500 m2. Jde pozůstatkem starého opukového lomu, který byl zatopen spodní vodou.
Těžba zde probíhala již před rokem 1945. V 50. letech byla těžba ukončena a zůstal zde pouze tento rybníček. Původní zatopená plocha byla okolo 1000 m2. S rozvojem
okolní zástavby byla část zavezena a nynější rozloha je zhruba poloviční. Postupem času se rybníček zanášel opadaným listím a tlejícími zbytky mokřadních rostlin. V roce
2019 byl již zanesen cca 200 m3 sedimentu a zbylo zde pouze 10 cm vody. Okolní břehy byly zerodované a bylo zde mnoho komunálního odpadu. Proto byl rybníček
zařazen do projektu Obnova a revitalizace nádrží a v zimě 2019−2020 bylo provedeno jeho vyčištění. Součástí akce bylo i zpozvolnění břehů a celkové vyčištění okolí. Práce
byly naplánovány na zimní měsíce, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí.
3. V Pískovně
Rybník protíná přibližně v polovině hranice mezi k. ú. Dolní Počernice a k. ú. Hostavice. Jeho vznik se váže k těžbě písku na přelomu 19. a 20. století. Na konci 50. let 20.
stol. přestala být pískovna postupně využívána. V době skončení těžby písku bylo dno opuštěné pískovny asi 2-3 m pod okolním terénem. Následným zvýšením hladiny
vody v pískovně došlo i k zatopení řady stromů, z nichž většina postupně odumřela a padla do vody, často zůstaly pouze pařezy, vyčnívající dodnes z vody. Původní louka,
významná botanická lokalita mezi rybníkem Martiňák a dnešní pískovnou, byla v roce 1981 zastavěna zahrádkářskou kolonií a vznikla zde i provozovna občerstvení.
Počátkem 21. století bylo rybník nutné revitalizovat (viz .foto). Celkem bylo odtěženo 25 000 m3 sedimentů a náklady dosáhly 6,5 mil. Kč.
Katastrální území - Dolní Počernice/Hostavice
Vodní tok -Svépravický potok
Typ nádrže - boční
Účel nádrže - krajinotvorný
4. Suchý poldr Čihadla
Jedná se o největší suchý poldr v Praze a slouží k zachycování přívalových srážek z povodí potoka Rokytky, Svépravického potoka a Hostavického potoka. Základní údaje
o poldru jsou uvedeny v tabulce. Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století a zaujímá plochu bezmála 27 ha. Nachází se na východním okraji Prahy v
Hostavicích, mezi sídlištěm Černý Most II a Dolními Počernicemi. Suchý poldr byl postaven v místech bývalého rybníka, který je ještě patrný na Millerově mapě Čech z
roku 1720. V roce 1841 je již v mapě naznačena jen hráz a plocha rybníka je využívána jako zemědělské pozemky. Koryto Rokytky a dalších potoků, které se v tomto místě
do Rokytky vlévaly, je již napřímeno jako pozůstatek bývalé rybniční strouhy.V roce 2007 se hl. m. Praha pustilo do revitalizace koryt potoků v suchém poldru na
Čihadlech. Byl to rvní velký projekt revitalizace, na velké ploše ve vlastnictví města, což velmi usnadnilo situaci. Když je vlastníků víc, liniové stavby se realizují velmi
složitě. Cílem revitalizace, kterou město financovalo z evropské dotace, byla zejména obnova široké potoční nivy uprostřed města. Bylo zrušeno opevnění koryt a vytvořena
soustava drobných meandrujících mělkých potoků s řadou tůní plných vodních a mokřadních rostlin. Výsledek revitalizace kladně ohodnotila odborná i laická
veřejnost. Významným krokem ke snížení zranitelnosti oblasti vlastního suchého poldru ale i jeho širšího okolí v rámci MČ bylo provedení revitalizace ve dvou fázích (2008
a 2015). V rámci těchto přírodě blízkých opatření byla mj. vytvořena největší soustava pražských tůní, s celkovým počtem 33 tůní o ploše 11 135 m2. Realizovanými zásahy
vzniklo prostředí podobné vlhké až mokřadní nivě s teplotně exponovanými vodními plochami. Celá lokalita je ze severu chráněna pásem lesního porostu, z východní strany
má přímou návaznost na volnou krajinu s významnými přírodními prvky, včetně zvláště chráněných území. V současné době probíhá v dotčeném územním celku poměrně
intenzivní sukcesní proces, jehož součástí je postupné obsazování nově vzniklých ekologických nik. Při průzkumu prováděném v roce 2010 bylo celkem zjištěno 181 druhů
cévnatých rostlin. Relativně vysoká druhová diverzita, která stojí za pozornost, je na této lokalitě dána jednak její rozlohou, jednak širší nabídkou biotopů než na jiných
lokalitách. Počet druhů navíc doplňují četné výsadby dřevin a vodních bylin, včetně ochranářsky zvlášť významných druhů. Vážek bylo na lokalitě zjištěno 12 druhů, ale
nebyly zjištěny žádné vzácnější druhy. V rámci Prahy ale jde určitě o nadprůměrně důležitou lokalitu. Byly zjištěny jak druhy typické pro tekoucí vody (u potoků), tak pro
vody stojaté (u slepých ramen a dále od vody). Nejvíce druhů vážek bylo pozorováno u tůní s pestrou litorální vegetací.
V tůních a potocích se vyskytuje 12 druhů vodních měkkýšů. Všechny druhy jsou běžné a široce rozšířené, a to i na území Prahy. Některé druhy se vyskytovaly i ve
vysokých koncentracích, a to včetně 2 zavlečených druhů – písečníka Potamopyrgus antipodarum a levatky Physella acuta.
Spolu s aktuálními průzkumy se podařilo nashromáždit informace o celkem 294 druzích motýlů v rozsahu celého řádu. Osm druhů jsou druhy stenotopní, s úzkou vazbou na
typické biotopy lokality. Celkem 65 druhů je 3. stupně indikační hodnoty, které vypovídají o celkové zachovalosti hodnocených biotopů. Rybolov smí být prováděn pouze
na toku Rokytky a tůních přímo spojených s Rokytkou. Na přítocích (v prostoru poldru to jsou Hostavický a Svépravický potok) a tůních mimo koryto Rokytky je rybolov
zakázán.

Katastrální území - Praha 14 – Hostavice
Typ nádrže - Průtočná - suchý poldr
Účel nádrže - Retence dešťových vod
Vyhlídková věž Doubravka nacházející se na Čihadlech od architekta Martina Rajniše, která od roku 2018 zdobí černomostecká Čihadla, skončila na hezkém čtvrtém místě v
soutěži Rozhledna roku 2018. V tradičním klání organizovaném Klubem přátel rozhleden hlasovalo 1109 lidí, ti vybírali z jedenácti staveb otevřených v roce 2018. Pro
zlepšení přístupu městská část vybudovala v roce 2020 nové parkoviště podél ul. Broumarská.
Aby nedocházelo k znečištění prostředí jsou umístěny ve všech zmíněných lokalitách odpadkové koše.
5. Aloisov
Aloisov je největší vodní plochou v katastrálním území Černý Most. Rybník vznikl př ehrazenım
́ původně hluboké- ho údolı́ Bezejmenného potoka v 60. letech 20 st. Pozdeji
byl přestaven na retenčnı́ nádrž, která měla původně sloužit k akumulaci dešťových vod ze sıd́ liště Černý most. Př i výstavbě sıd́ liště však byly dešťové vody svedeny jinam a
nádrž tak zůstala závislá pouze na př ıt́ oku vody z Bezejmenného potoka. Z těchto důvodů se Aloisov po léta potýkal s nedostatkem vody. V roce 2004 byl zadán projekt na
navrácenı́ vody do nádrže a jejı́ celkovou revitalizaci. Nejdůležitějšı́ součástı́ projektu bylo zabezpečenı́ stálého př ıt́ oku vody, který se podař ilo zıś kat utěsněnım
́ drenážnıć h
obsypů dešťové kanalizace. Součástı́ obnovy rybnıḱ a byla také celková rekonstrukce všech objektů, včetně odstraněnı́ betonového nevzhledného opevněnı.́ Celkové náklady
dosáhly 12,5 mil Kč. Základní informace o této nádrži jsou uvedeny v tabulce.
6. Rokytka
Nejvýznamnější tokem na území MČ Praha 14 je Rokytka. Správcem tohoto toku je na území Prahy hlavní město Praha zastoupené organizací Lesy hl. m. Prahy. Celková
délka vodního toku činí 37,5 km. Pramení jihovýchodně od Říčan v prostoru Říčanského lesa, mezi obcemi Tehov a Tehovec, v nadmořské výšce 453 m. Prameny Rokytky
jsou dva a po několika stech metrech se stékají a stávají se počátkem nejdelšího pražského potoka, který má na území Prahy délku 31,5 km. Ústí do Vltavy v městské části
Praha – Libeň ve výšce 185 m n. m. Protéká Středočeským krajem a na území Prahy vtéká u obce Nedvězí u Říčan a pokračuje přes katastrální území Královice, Hájek u
Uhříněvsi, Koloděje, Běchovice, Dolní Počernice, Hostavice, Kyje, Hloubětín, Hrdlořezy, Vysočany a Libeň. Na tomto vodním toku provozuje ČHMÚ dvě vodoměrné
stanice, z toho jedna se nachází v Kyjích u Kyjovského rybníka. Povodňové nebezpečí tohoto toku je věnována samostatná kapitola tohoto materiálu, podrobné informace
včetně detailních povodňových map jsou k dispozici na stránkách MHMP .V roce 2020 proběhla protipovodňová úprava mezi ulicemi Hodějovská a Broumarská – byly
vykoupeny soukromé pozemky a rozšířilo se koryto tak, aby zvládlo povodně. Potok obklopila ekologická berma určená k rozlivu vody a koryto bude členitější, což ocení
vodní rostliny i živočichové. Na soukromých pozemcích se nejprve vybudovalo oplocení na nové hranici pozemků. Pak byly břehy Rokytky rozšířeny až o 6 metrů a v
místech, kde jsou sousední pozemky v majetku hl. m. Prahy, dokonce o 10 metrů. Patu svahu stabilizuje těžká balvanitá rovnanina a koryto potoka se mírně rozčlení. Úpravu
koryta doplnila na podzim i výsadby nových stromů.

7. Hostavický potok
Hostavický potok je levostranným přítokem Rokytky, pramení v Dolních Měcholupech a jeho délka je 5,89 km. Potok protéká dále územím Dubeče, Dolní Počernic a
Hostavic. S Rokytkou se stéká v suchém poldru Čihadla na území MČ Praha 14. Potok napájí jedinou vodní nádrž RN Slatina v Dubči. V 80. letech 20. století byla větší část
potoka kvůli zaústění dešťových kanalizací z nově budovaných sídlišť a areálů napřímena, zkapacitněna a koryto bylo vybetonováno. Přírodní charakter si potok ponechal
pouze v Dolních Měcholupech. V roce 2015 byla provedena rozsáhlá revitalizace potoka v Dolních Počernicích a nad retenční nádrží Slatina V Dubči. Přírodě blízký charakter
má i část toku v Hostavicích, nad suchým poldrem Čihadla, což snižuje zranitelnost blízkého okolí (obrázek). Základní stavu koryta Hostavického potoka je uvedena v
tabulce.
8. Svépravický potok
Svépravický potok pramení v prostoru mezi dálnicí D3 a Klánovickým lesem, teče na západ na sever od Xaverovského háje, kde protéká několika rybníky a nedaleko PR V
Pískovně se spojuje v oblasti suchého poldru Čihadla s Rokytkou. Délka toku je přibližně 6,8 km. Potok byl 60 - 80 letech 20. století od Xaverovského háje až po Čihadla
napřímen a zkapacitněn. Mezi rybníky Xaverovský a Biologický v Horních Počernicích byl potok opevněn polovegetačními tvárnicemi. Revitalizace (mimo území MČ Praha
14) proběhla v letech 2018 a 2019 v rámci výstavby lesoparku V Ladech.
Další zajímavosti:
Fejtkova pískovna
Hutě skrývají jedinečnou baňsko-technikou památku Fejtkovu pískovku, známou spíše pod názvem „Bílý kůň“. V roce 2015 se dobrovolníci z řad vyznavačů geocachingu
(pod vedením Jiřího Taxe) a ochránců přírody (pod vedením Stanislava Tůmy z Českého svazu ochránců přírody) rozhodli, že podzemní prostory vyčistí ve spolupráci s
městskou částí. Během roku zde zorganizovali 11 brigád, kterých se zúčastnilo 132 dobrovolníků geocachingové komunity a 5 ochránců přírody, řada z nich opakovaně.
Celkem bylo ručně, jen pomocí kladky na povrch vytaženo 65 tun nepořádku, a to v součtu za 2100 hodin. Na dobrovolníky posléze navázala městská část, která získala
pískovnu do správy. Podzemí je momentálně kompletně vyčištěné, dolů vedou nové schody, s výjimkou jednoho propadu, na němž se pracuje, aktuálně jsou již zabezpečené
i všechny stropy. Vše spěje k tomu, abychom v řádu měsíců mohli dolů a v omezené míře, pouštět první zájemce o prohlídku. Během roku 2021 vznikne studie na realizaci
parku na povrchu. Předpokládá se zde nejen úprava zeleně a umístění laviček, ale také domek nabízející potřebné zázemí pro správce a pro návštěvníky. Připravujeme také
vyčištění prostoru nad pískovnou od náletových dřevin a dalšího nepořádku tak, aby byl pozemek připraven pro realizaci navazujícího projektu.
Aleje
Na Praze 14 se také nachází dvě aleje 1) třešňová lej Za Luhem a 2) třešňová alej v Cihelně v bažantnici. Součástí dlouhodobé obnovy sadu je postupná dosadba nových
ovocných stromů tam, kde staré stromy již chybí. Aby sad znovu nezarostl a obnovil se luční porost, je nezbytné zavést dlouhodobou péči
Louky
Pražské chráněné luční a stepní lokality nevznikly samovolným vývojem, ale především zemědělskou činností našich předků, pečlivým udržováním po celá staletí. Proto se
na nich vyvinula rostlinná společenstva, která jsou na tento druh údržby do značné míry vázána a bez ní by po čase zanikla. Standardním způsobem údržby luk je v současné
době jejich kosení v celé ploše. Tímto způsobem se udržují rekreační louky v pražských lesích a lesoparcích. Louky a stepi, které jsou chráněné či jsou součástí jiných
unikátních přírodních oblastí, však vyžadují speciální péči. Jedním z citlivých způsobů, který uplatňujeme ve vybraných pražských lokalitách, je tzv. mozaiková seč. Při
mozaikovité seči nedochází k posečení celé plochy luk v jednom krátkém období, ale zůstávají ponechány ostrůvky vegetace. Mozaiková seč je uplatňována v oblasti
Čihadel. Tradičním způsobem obhospodařování luk a stepí bývala po staletí pastva. Dnes je řízená pastva považována za důležitou součást managementu v chráněných
oblastech. Od roku 2000 každoročně spásají stáda ovcí a koz pražské chráněné stepi či udržují louky v sadech, krávy a koně. V oblasti Čihadel Čeňku probíhá pasta krav,
v přilehlého parku V Čenku pastva koz a ovcí a v Cihelně v bažantnici pastva koní.

Podmínky pro zpomalení odtoku a akumulace srážkových vod
MČ Praha 14
U nově budovaných nemovitostí je regulace srážkových vod řešena přímo na pozemcích investorů a v mnoha případech jsou budovány retenční nádrže na srážkovou vodu.
Tato voda je využívána pro zálivku přilehlého pozemku, případně jsou tyto vody rovnou vsakovány. V lokalitách rodinných domů využívají jejich majitelé srážkovou vodu k
zálivce zahrádek a přilehlých zelených ploch.
Odpovědný přístup k nakládání s vodou včetně té dešťové a snaha co nejvíce podpořit její zadržování v krajině se promítají i do řady projektů městské části.
Vybíralka 25
Vybíralka 25, dílčí projekt plánované revitalizace celé oblasti. Veškeré plánované úpravy vycházejí z koncepčních dokumentů, jejichž přípravě předcházela řada veřejných
projednání a dalších obdobných aktivit vedených Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Zmiňovaný dílčí projekt je v režii městské části, vedle toho hlavní město Praha
coby vlastník dotčených veřejných ploch připravuje například úpravu zeleně a rekonstrukci místních komunikací. V rámci projektu se bude revitalizovat stávající parter ZŠ
Vybíralova, upravovat prostor před budovou, v areálu školy postavíme altán, vyměníme veřejné osvětlení na přilehlých chodnících a vybudujeme nové zpevněné plochy s
asfaltovým, dlážděným, travnatým či mlatovým povrchem. Samostatnou kapitolou pak budou práce související s úpravou zeleně a zavedením systému šetrného hospodaření
s dešťovou vodou. Kromě výsadby stromů se v projektu počítá například s novým odvodňovacím systémem se vsakovacími plochami. Díky němu výrazně méně vody z
dešťů odteče do kanalizace. Prostřednictvím těchto úprav bude možné lépe zadržovat vodu v krajině – respektive odvádět ji k zatravněným plochám a k nově vysázeným
dřevinám. Část projektu Vybíralka 25, která je pod taktovkou městské části, vyjde na 22,5 milionu korun. Více než dvě třetiny nákladů pokryjí dotace od Státního fondu
životního prostředí a od hlavního města Prahy, poslední třetinu bude Praha 14 hradit ze svého rozpočtu. Zasakování do štěrkových ploch a průlevů o výměře 1 353 m2.
Vybíralka 25 « Čtrnáctka podle vás (praha14.cz)
Administrativní budova radnice MČ Praha 14
Je také realizován projekt Administrativní budova radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor spočívá v dosažení energetických úspor prostřednictvím
revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14 na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních
BMS na bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody. Retenční nádrž 20 m3.
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14
Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve stavebních úpravách stávajících střech pavilonů ZŠ Bratří Venclíků na extenzivní zelené střechy, v instalaci
akumulační podzemní nádrže na zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího zařízení na pozemku školy ve správě Městské
části Praha 14 v k. ú. Černý Most. Předpokládaná realizace v roce 2022.
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14
Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve stavebních úpravách stávajících střech pavilonů ZŠ Gen. Janouška na extenzivní zelené střechy, v instalaci
akumulační podzemní nádrže na zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího zařízení na pozemku školy ve správě Městské
části Praha 14 v k. ú. Černý Mos Předpokládaná realizace v roce 2022.

Vybudované retenční nádrže:
Úřad MČ Praha 14 Bratří Venclíků – retenční nádrž 20 m3
ZŠ Bratří Venclíků – zasakování do štěrkových ploch a průlevů o výměře 1 353 m2, nádrže 4x40 m3, celkem 160 m3
Vybírala 25 - hospodaření se srážkovou vodou, vsakovaní plochy – 1 189 m2, nádrž I 95,9 m3, nádrž II 70,6 m3, nádrž III 74,9 m3, nádrž IV 15,9 m3,
ZŠ Šimanovská – nádrže2x 12 m3, celkem 24 m3
Komunitní centrum H55 - 10 m3
ZŠ Gen. Janouška - nádrže 4x40m3, , celkem 160 m3 - v realizaci
ZŠ Chvaletická - nádrž I 2 x 25 m3 celkem 50 m3, nádrž II 13 m3, nádrž III 2 x 29 m3 celkem 58 m3 - v realizaci
ZŠ Chvaletická – Rochovská, nádrže 2x25m3, celkem 50 m3 - v realizaci
Zámeček Pilská – nádrž 15 m3
MČ Praha 14 výzvu na dešťovku zatím finančně nepodporuje, podpora je směřována pouze na poskytnutí informací na webových stránkách Odkazy « Život na Praze 14
(praha14.cz).
Lesy hl. m. Prahy
Další opatření nespadají pod agendu MČ, neboť je aplikují a realizují na území metropole Lesy hl. m. Prahy (Lesy HMP)/MHMP. Tato instituce provedla v nedávné době
několik významných revitalizačních zásahů na vybraných vodních tocích na území MČ Praha 14. Konkrétně se jednalo o tyto projekty.
Revitalizace Rokytky v Kyjích Aktuality | Pražská příroda (praha-priroda.cz)
Koncem května 2020 byla zahájena další etapa revitalizace Rokytky, tentokrát v Kyjích. Cílem bylo rozšíření a zpevnění koryta Rokytky, aby se při prudkých deštích
snížilo riziko povodní. Potok obklopila ekologická berma určená k rozlivu vody a koryto bude členitější, což ocení vodní rostliny i živočichové. Na březích byly vysázené
stromy. Koryto Rokytky bylo rozšířeno dle potřeby o 3 až 6 metrů a v místech mimo zástavbu dokonce o 10 metrů. Vznikla tak ekologická berma zhruba 40 centimetrů nad
běžnou hladinou vody. Samotná Rokytka byla stabilizována těžkou balvanitou rovnaninou a na pravém břehu se do rozšířené bermy dokonce vešly dvě malé tůně, ke kterým
bylo vybudováno kamenné schodiště jako přístup k vodě. Koryto Rokytky bylo ještě rozčleněno kamennými prahy a mrtvým dřevem ze stromů, které musely kvůli
rozšíření koryta ustoupit. Vše bylo doplněno výsadbou kvetoucích mokřadních rostlin. Celkové náklady tohoto razantně proměněného úseku Rokytky činily 25,6 milionů
korun.
Cihelna V Bažantnici
V roce 2020 proběhly zásadní terénní úpravy na chráněném území přírodní památky, jejichž cílem bylo zabránit erozi svahů a splavování skládkového materiálu a navážek do
níže položeného areálu soukromé společnosti. Části svahů byly uspořádány do tvaru teras se skloněnými a kamenem vyloženými příkopy k odvodu dešťové vody. Vznikla
tu soustava průlehů, příkopů, retenčních nádržek a jezírek. Terasy budou zatravněny, rozšířena přilehlá louka a provedena výsadba ovocných dřevin. Z lokality byly také
odvezeny desítky tun nelegálně uloženého komunálního odpadu. Území přírodní památky bylo výrazně pročištěno od náletových křovin.
Rybníček Na Hutích
Méně významnou vodní plochou v k. ú. Kyje je rybníček Na Hutích, s plochou hladiny 500 m2. Jde pozůstatkem starého opukového lomu, který byl zatopen spodní vodou.
Těžba zde probíhala již před rokem 1945. V 50. letech byla těžba ukončena a zůstal zde pouze tento rybníček. Původní zatopená plocha byla okolo 1000 m2. S rozvojem
okolní zástavby byla část zavezena a nynější rozloha je zhruba poloviční. Postupem času se rybníček zanášel opadaným listím a tlejícími zbytky mokřadních rostlin. V roce
2019 byl již zanesen cca 200 m3 sedimentu a zbylo zde pouze 10 cm vody. Okolní břehy byly zerodované a bylo zde mnoho komunálního odpadu. Proto byl rybníček
zařazen do projektu Obnova a revitalizace nádrží a v zimě 2019−2020 bylo provedeno jeho vyčištění. Součástí akce bylo i zpozvolnění břehů a celkové vyčištění okolí. Práce
byly naplánovány na zimní měsíce, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí.
Spolupráce se soukromými subjekty
V rámci spolupráce při přípravě klimatického plánu Coca-Cola HBC v roce 2021 změnila původní návrh odvodu dešťové vody do kanalizace ekologickou alternativu.
Mokřad vznikl díky svodu vody do suchého poldru. Celková plocha pro čistě přírodní potenciál představuje 3,14 hektarů. Samotný mokřad se rozkládá na dvou tisících
metrech čtverečních, a pomůže tak k přirozenému chlazení v okolí areálu v teplých měsících. Mokřad bude vyžit pro exkurse a environmentálně výuku místních škol.
MHMP
MHMP v rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí vytváří podmínky ve formě grantového systému hlavního města Prahy. O dotaci
mohou žádat fyzické i právnické osoby vyjma organizačních složek státu a územně samosprávných celků tedy městských částí. Program je mimo jiné zaměřen na realizaci
adaptačních opatření v Praze.
Příklady podporovaných aktivit:
studie a projekty obnovy vnitroareálové zeleně, včetně vnitrobloků,
projekty zaměřené na zadržování vody v krajině a zvýšení infiltrace půdy,
vznik menších vodních ploch především s retenční funkcí,
terénní úpravy a úpravy povrchu zvyšující retenci vody v krajině,
realizace obnovy vnitroareálové zeleně, včetně vnitrobloků,
založení a podpora komunitních zahrad,
Podmínky pro zpomalení odtoku jsou také vytvářeny výsadbou dřevin.
Významnější projekty MHMP:
Les Arborka, 2018 - 2020
Založení nové plochy lesa na původně zemědělské půdě. Zalesnění v celkové ploše: 8,9 ha, tj. 89 300 stromků + 150 ks solitéry roztroušeně v nově založených loukách
Park U Čeňku III. etapa, 2019 - 2021
Založení nové plochy zeleně na původně zemědělské půdě, celková plocha k zalesnění: 3,07 + 2,5 ha = 5,57 ha, tj. 55 700 stromků + 500 ks sad a solitéry, sad bude založen
na dvou místech, solitery vysázeny rozptýleně v nově založených lučních porostech
Výsadby dřevin provedené MČ:
2018

2019

2020

Listnaté stromy

80

57

84

Jehličnaté stromy

8

9

18

Zdroj: OŽP
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MÚ Prahy 14 se dlouhodobě snaží zadržovat srážkovou vodu v krajině prostřednictvím revitalizace toku Rokytka, projektu Vybíralka 25, novým Klimatickým plánem P14 a
nově i projektu zelené střechy na ZŠ. Revitalizace toku Rokytky proběhla v úzké spolupráci MHMP a ÚMČ Praha 14. Po záplavách v roce 2013 začal Odbor ochrany
prostředí MHMP a MČ Praha 14 intenzivně řešit toto kritické místo. Úprava Rokytky nebyla ryze technicistní protipovodňové dílo, ale byla pojata komplexně jako přírodní
revitalizace. Souběžně s revitalizací Městská část Praha 14 v prosinci 2020 dokončila rekonstrukci části ulice Za Rokytkou, resp. výměnu starého nevyhovujícího mostu za
nový.
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2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní
území a zelené plochy
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
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Podíl plochy ÚSES z celkové rozlohy MČ je 6,6 % - 89,13 ha oproti celé Praze 13,5 %, z toho 32,77 ha funkčních segmentů a 56,36 ha nefunkčních. Podíl USES se od roku
2018 nezměnil. Ve sledovaném období nedošlo k žádné změně funkčnosti ÚSES. V současné době se připravuje nova verze/koncepce ÚSES, která bude zapracována až do
metropolitního plánu. Na plochách ÚSES, které jsou zvláště chráněnými územími, vodními toky či lesními pozemky ve správě OCP MHP, zajištuje OCP MHMP celkové
zlepšování ekologicko - stabilizačních funkcí a to obecně v širších koridorech než je vymezen ÚSES v územním plánu. Možnosti výrazněji ovlivnit funkčnost lokálních
biocenter /LBC/ a lokálních biokoridorů /LBK/ jsou malé. LBC i LBK se často nacházejí na pozemcích, které nebyly svěřeny do péče MČ Praha 14, nebo se jedná o pozemky
státu či soukromých osob. Možnosti výrazněji ovlivnit funkčnost lokálních biocenter (LBC) a lokálních biokoridorů (LBK) jsou malé. MČ nejsou samostatnými obcemi. LBC
i LBK se často nacházejí na pozemcích, které nebyly svěřeny do péče MČ Praha 14, nebo se jedná o pozemky státu či soukromých osob. Z projektů, které v letech 2018 2020 přispěly ke zkvalitnění ÚSES, patří revitalizace vodních toků Rokytka v Kyjích a Hostavického potoka, které jako jejich správce prováděly Lesy HMP a úpravy u
rybníka Martiňák. Nový ÚSES se nevytvářel. Na území MČ Praha 14 se vyskytují celkem tři ZCHÚ. Relativně nízký podíl ZCHÚ a VKP z celkové rozlohy MČ P 14 (0,6
% oproti 5,1 % v celé Praze) je dán nedostatkem vhodných typů ekosystému na území MČ a jejím celkovým charakterem (sídlištní zástavba, páteřní komunikace). Velké
chráněné celky (PR Prokopské údolí, PR Klánovický les, Šárka, Chuchle, atp.) dostatečně kompenzují svojí plochou nízký procentuální podíl ZCHÚ na území jednotlivých
MČ. Koeficient ekologické stability ve sledovaném období mírně rostoucí tendenci, oproti roku 2018, kdy byl KES 0,238 jsme v roce 2020 zaznamenali hodnotu
0,241. Hodnota je charakteristická pro území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur.
Většina zelených ploch je v majetku hl,.m. Prahy. Ve sledovaném období došlo ke zvýšení ploch parků převážně na pozemcích MHMP. Na pozemcích ve své správě MČ
Praha 14 nerozšiřuje nové plochy zeleně, nemá k tomu vhodné pozemky, snaží se aktivně o revitalizaci a zkvalitnění stávajících ploch. V období 2018 - 2020 došlo
k revitalizaci zelených ploch ve správě MČ Praha 14 o výměře 25842 m2. Stejně tak dochází k postupné obnově starých výsadeb v místě stávajících sídlišť a bytových
domů. Dle dat poskytnutých IPR zeleň v zástavbě narůstá, což je mimo jiné způsobeno rozšiřující se zástavbou. Podíl rekreačních ploch klesá. Připravované projekty
revitalizace nadzemních ploch pískovny Bílý kůň, revitalizace ploch Centrálního parku a přírodního koupaliště - biotopu s rekreačními plochami by měly úbytky rekreačních
ploch kompenzovat.
Podíl zastavěných ploch však roste v souladu s územním plánem. Podíl zastavěných ploch dle současného stavu na 1 obyvatele na MČ Praha 14 je však nižší než pražský
průměr. Za období 2018-2020 bylo zastaveno 6765 m2 na dosud nezastavěném přírodním území, nebo na zemědělské/lesní půdě včetně v zastavěném území 26012m2 na
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nevyužitých či špatně využitých plochách. MČ preferuje využívání přednostně zastavitelného území města a minimalizuje zábory nezastavěného území okolních ZPF,
okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfields). Nová výstavba na pozemcích MČ se řídí potřebami obyvatelstva a je u ní vždy brán zřetel na celkový charakter
území, jeho zastavěnost, možné budoucí zatížení infrastruktury, navýšení životní úrovně obyvatelstva, celkové změny charakteru krajiny a v neposlední řadě dopady na
zeleň a životní prostředí.
Na území Prahy 14 se nachází pouze jediný brownfield 10,3 ha a tím jsou bývalé Skleníky Kyje (ulice Morušová). Území v jihozápadní oblasti Prahy 14, podél Rokytky od
výtoku z Kyjského rybníka až na hranici s MČ Praha 9, je nevyužívané, zanedbané, nepřístupné a bez toho, aniž by proběhl proces jeho regenerace, ho nelze vhodně a
efektivně využívat. Pozemky však byly vydány restituentům. S ohledem na velké množství fyzických osob vlastnících dotčené pozemky se zatím nepodařilo najít společný
zájem o způsobu využívání a řešení majetkových vztahů. V předmětném území se připravuje zatím jen prostupnost pro pěší a cyklisty podél toku Rokytky, která umožní
propojení mezi městskou částí Praha 9 a Praha 14.
Na území MČ Praha 14 evidujeme výskyt bolševníku a křídlatky. Každoročně je likvidováno 10m2 bolševníku a 20 m2 křídlatky. V dlouhodobém vývoji došlo od roku 2007
ke snížení. Na území MČ je několik naučných stezek a informačních panelů, které připívají k osvětě, šíření zajímavých informací a zvýšení kvality života občanů (14
zastavení Prahy 14, Zastavení s malou vílou mimi, Kyjský rybník , Alej u Čihadel , Sad na Čihalech, Suchý poldr Čihadla a V Pískovně).
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2.2.2 Vyskytují se na území městské části zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Spolupracuje městská část na péči o
ZCHÚ nebo území Natura 2000 (např. formou grantů pro aktivity nevládních organizací i jednotlivců apod.)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.2.2

Indikátory

Městská část Praha 14 zabírá plochu o rozloze 13 531 515, 75 m2. Do městské části zasahuje 0,59 % (79 835,94 m2) tzv. Zvláště chráněné území (ZCHCÚ). Patří zde např.
Cihelna v Bažantnici, či Pražský zlom, nebo V pískovně. Významný, co do plochy, je Přírodní park Klánovice - Čihadla, který zasahuje do území MČ až 20, 29 % (2 745
545 m2) a park přírodní park Smetanka. Jedná se především o přírodní památky, přírodní rezervace a národní přírodní památky. Žádná z významných lokalit Natura 2000
se nenachází na území MČ Praha 14. Na území MČ Praha 14 se nenachází žádný registrované významný krajinný prvek. Na územní MČ Praha 14 se nacházejí

památné stromy (Dub letní na návsi v Hostavicích, 2 duby letní ve Farské ulici).
Nízký podíl ZCHÚ a VKP z celkové rozlohy MČ P 14 (0,6 % oproti 5,1 % v celé Praze) je dán nedostatkem vhodných typů ekosystému na území MČ a jejím celkovým
charakterem (sídlištní zástavba, páteřní komunikace). Velké chráněné celky (PR Prokopské údolí, PR Klánovický les, Šárka, Chuchle, atp.) dostatečně kompenzují svojí
plochou nízký procentuální podíl ZCHÚ na MČ Praha 14. Hl. m. Praha disponuje velmi bohatou přírodu, vcelku i distribuovanou, avšak majoritně vázanou na skalní
fenomény a geologii kaňon Vltavy a údolí přítoků do Vltavy.
MČ Praha 14 spolupracuje s MHMP a konzultačně se zapojuje do zpracování plánu péče o ZCHÚ, které slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro
rozhodování orgánů ochrany přírody. Do péče samotné se formou grantů, nevládních organizací a ni jednotlivců nezapojuje. Tato území jsou v péči HMP.
Na území MČ Praha 14 také zasahuje přírodní park Klánovice – Čihadla. Přírodní park (PP) Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze (2222,8 ha). Jedná
se o rozlehlý komplex klánovických lesů s několika zvláště chráněnými územími ve vazbě na Počernický rybník, který je také maloplošným chráněným územím. Přírodní
park tak představuje přírodovědecky pozoruhodný komplex a zároveň velmi důležitý rekreační areál. Nejrozsáhlejší pražský přírodní park ležící na severovýchodě území
hlavního města je protažený ve směru západ-východ od okraje Kyjí až po hranici Velké Prahy ve východní části lesního komplexu Vidrholec. Celkem zaujímá rozlohu 907,7
ha. Podstatnou částí parku jsou zalesněné úseky, dnes z větší části maloplošné chráněné. Na západě je to přírodní památka Xaverovský háj, východněji pak rozlehlý lesní
komplex z větší části zahrnutý do přírodní rezervace Klánovický les - Cyrilov. Ještě dále k západu se pak nachází menší chráněné území přírodní rezervace V pískovně. Více
na letak_pp_klanov.cdr (praha.eu). Na území MČ je hojně využíván k rekreačním účelům, spravuje jej hl. m. Praha ve spolupráci s MČ.Od května 2020 se významně rozšířil
počet stád, která se pasou na pražských loukách a svazích. Pastva zvířat zajišťuje specifický management, který je velmi přínosný pro zachování cenných přírodních lokalit a
je na ni vázána řada ohrožených druhů rostlin i živočichů. Místa pastvy jsou vždy vymezena síťovými ohradníky. Na Praze 14 jsou stáda využívána v oblasti Čihadel a v
sousedním parku U Čeňku.
Dalším přírodním parkem, který zasahuje na území Prahy je Smetanka. Území přírodního parku se rozkládá kolem Rokytky a její údolní nivy. Na jihozápadě hraničí s
Kyjským rybníkem, který není zahrnut do přírodního parku. Středem přírodního parku se táhne lesnatý hřeben vrchu Smetanka (242 m n. m.), svah U hloubětínské vinice
(Hloub) a svah Pod Hájem nad osadou Aloisov. Přírodní park navazuje ve východní části na přírodní park Klánovice-Čihadla a společně vytváří hlavní území „zeleného klínu“
táhnoucího se od východního okraje Prahy do centra, který se v závěru projevuje vrchem Vítkov (270 m n. m.) na Žižkově Na území přírodního parku a v jeho
bezprostředním okolí proběhla řada přírodovědeckých průzkumů, např. botanický průzkum přírodní památky Pražský zlom a jejího okolí.Více na Přírodní park Smetanka
(Portál životního prostředí hlavního města Prahy) (praha.eu)
Zvláště chráněná území ZCHÚ
Péči o tato území zajišťuje MHMP. Pravidelné probíhá aktivní management v PR V Pískovně a PP Cihelna v Bažantnici, údržba lesních pozemků ve správě OCP, údržba a
revitalizace Rokytky a vodních nádrží jako dlouhodobá činnost podporující ekologické funkce vodních a mokřadních ekosystémů MČ.
1. Přírodní rezervace V Pískovně (PR) - V Pískovně | Pražská příroda (praha-priroda.cz)
Rozloha 7,06 ha (ochranné pásmo vyhlášené) péči zařizuje MHMP na základě plánu péče pro období 2011-2022. V Pískovně je přírodní rezervace ležící na rozhraní katastrů
Dolní Počernice a Hostavice, v povodí potoka Rokytka a Svépravického potoka. Celková rozloha činí 7,7 ha. Do ochranného pásma spadá rybník Martiňák, dále pak louky a
rákosiny v povodí Svépravického potoka. Oblast spravuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Motivem pro vyhlášení přírodní rezervace byla snaha zachovat
mokřadní společenstva v druhotném biotopu zatopené pískovny a na loukách v povodí Rokytky a zároveň zachovat významné hnízdiště ptactva. V přírodní rezervaci se
nachází řada odlišných biotopů, tedy prostředí, která vyhovují různým rostlinám a živočichům. Patrně nejcennější je břehová část, kde je dobře vyvinutý bylinný porost s
ostřicí nedošáchor, karbincem evropským nebo kosatcem žlutým. Také oblast s odumírajícími, či již odumřelými, stromy a keři, které ční z vodní hladiny, je velmi cenná –
především jako rychle mizející (a tím cennější) stanoviště některých bezobratlých. Na rákosové porosty, které se nachází především na jihovýchodě území, jsou potravně
vázaní vzácní motýli travařík velký či zdobníček rákosinový. Ojedinělost tohoto prostředí byla důvodem, proč se zde během těžby sedimentu nezasahovalo. V rámci
terénních úprav byl v lokalitě vytvořen i menší písečný ostrov, území, které se svým charakterem a vegetací vymyká okolnímu prostředí. Tento typ biotopu vyhledává řada
druhů ptáků, např. vzácný kulík říční, který se zde naštěstí stále ještě vyskytuje. Písečný ostrov ale velmi vyhovuje i vlhkomilné skupině střevlíkovitých brouků nebo
některým obojživelníkům.
V rámci ochrany přírody byl zrušen rybářský revír v pískovně (Vidláku) a sportovní rybaření se přesunulo na rybník Martiňák. V roce 2010 bylo provedeno odbahnění
pískovny. Rybí obsádka nebyla nasazována a v současné době se ve vodě nachází pouze plevelné ryby malých rozměrů. V roce 2010 byla provedena částečná oprava hráze,
vytvoření zcela nového vypouštěcího objektu (požerák) a bezpečnostního přelivu (směr do Rokytky). V roce 2011 byl vytvořen nový boční přeliv, kterým voda přepadá do
Svépravického potoka. Vypouštěcí objekt je používán pouze pro případné vypuštění rybníka. Veškerá voda se tak za běžného režimu vrací zpět do Svépravického potoka
(doposud odtékala do Rokytky). Došlo k odbahnění a celkové revitalizaci rybníka Martiňák včetně postupného nahrazování starých křehkých stromů (topolů) na hrázi duby.
Byla provedena revitalizace Svépravického potoka od výtoku z Martiňáku po Čihadla, koryto potoka bylo vyvýšeno, vytvořen mělký profil přirozeně meandrujícího toku a
provedeny výsadby mokřadních rostlin. V Čihadlech byly vybudovány dva nové rybníčky. Zmizelo občerstvení „U splavu“ pod hrází Martiňáku, jehož návštěvníci
představovali rušivý živel a občas házeli odpadky do potoka. Prioritou je jednoznačně udržet současný stav chráněného území tak, aby se dále mohly rozvíjet populace
živočichů, které je osidlují – jedná se nejen o vzácné a ohrožené druhy, ale i o celkovou druhovou diverzitu ptactva, obojživelníků, plazů i hmyzu. To znamená vymezení
bezzásahových klidových ploch a v ostatních provedení takových opatření, která by jejich stanovištní podmínky vhodně upravovala tak, aby vyhovovaly různým skupinám
organismů. Zároveň to ovšem neznamená, že se PR V pískovně návštěvníkům uzavře: význam má jak rekreační (je to spolu s Čihadly v podstatě jediný prostor, kam mohou
obyvatelé z okolí jít na procházku nebo se proběhnout), tak výchovný a vzdělávací (je důležité, aby hlavně děti viděly přírodu a zároveň pochopily funkci vodních ploch a
mokřadů v krajině a naučily se, jak se v přírodě chovat). Je možné doporučit doplnit informační tabule o rezervaci také informací o tom, jak se chovat, co je dobré a co ne pro
ptáky i další živočichy (např. že není dobré házet do vody pečivo včetně celých chlebů).
2. Přírodní památka Cihelna v Bažantnici (PP) - Cihelna v Bažantnici | Pražská příroda (praha-priroda.cz)
Rozloha 5,31 ha (ochranné pásmo 50 m) péči zařizuje MHMP. Jedná se o odlehlé a obtížně přístupné místo ve svahu vymezeném z jihu frekventovanou železniční tratí a ze
severu Vysočanskou radiálou, sousedí se zahrádkářskou kolonií. Přírodní památkou je vyhlášen skalní útvar, který je holý, místy značně zerodovaný a má tvar malé stolové
hory. Je skloněn k jihu až jihozápadu. Z jeho vrcholu se naskýtá překvapivý výhled na vysočanskou aglomeraci. Rozloha chráněného území je 4,38 ha, důvodem ochrany je
opěrný geologický profil, odkryv cenomanských jílovců s bohatou fosilní flórou. Od okrajů má území tendenci sukcesně zarůstat dřevinami s dominantní břízou bělokorou,
dále se zde vyskytuje dub zimní, dub letní, borovice lesní, topol osika, habr obecný a z křovin především hlohy a trnka obecná. Invazivní a nežádoucí trnovník akát byl cíleně
vymýcen. Prostředí je zde člověkem výrazně pozměněno a původní rostliny se tu vyskytují vzácně.
V roce 2020 proběhly zásadní terénní úpravy na chráněném území přírodní památky, jejichž cílem bylo zabránit erozi svahů a splavování skládkového materiálu a navážek do
níže položeného areálu soukromé společnosti. Části svahů byly uspořádány do tvaru teras se skloněnými a kamenem vyloženými příkopy k odvodu dešťové vody. Vznikla
tu soustava průlehů, příkopů, retenčních nádržek a jezírek. Terasy budou zatravněny, rozšířena přilehlá louka a provedena výsadba ovocných dřevin. Z lokality byly také

odvezeny desítky tun nelegálně uloženého komunálního odpadu. Území přírodní památky bylo výrazně pročištěno od náletových křovin. Znovu se tím obnažily skalní
výchozy. Pastva koní zajištuje management v oblasti Cihelny v bažantnici.
Ochrana přírody se v minulosti zatím soustředila na asanaci ploch akátu na ploše a výsadbu aleje ovocných dřevin podél cesty též na této ploše proběhla výsadba ovocného
sadu starých odrůd. Prioritním zájmem ochrany přírody je zachování odkryvu geologického profilu, zabránění jeho zarůstání dřevinou vegetací.
3. Přírodní památka Pražský zlom (PP) - http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/prazsky-zlom/
Rozloha 0,35 ha (ochranné pásmo 50 m) péči zařizuje MHMP na základě plánu péče pro období 2010-2022.Pražský zlom je jediným odkryvem, kde je možné na zemském
povrchu vidět a studovat přímo dislokační pásmo jedné z nejvýznamnějších dislokací Českého masivu. Měla významný podíl na vývoji sedimentace v pražské pánvi během
ordoviku a později, kdy podél ní došlo k velkým a významným pohybům v průběhu variského vrásnění. Odkryvy zlomů jsou obecně velmi vzácným fenoménem v krajině
zakryté mladšími sedimenty, které již nejsou porušeny. Většina takovýchto zlomů je pouze předpokládána na základě podrobného mapování, výskytu pramenů vody a
dalších indicií. Obdobné odkryvy mají zásadní význam pro studium a ověřování zlomů, pro studium charakteru pohybů podél zlomových ploch, na základě zachovaných
tektonogramů (rýhování) apod. Možnost stratigrafického určení hornin po obou stranách dislokačního pásma je základem pro stanovení výšky skoku, což v tomto případě
bylo umožněno nálezy fosilní fauny. PP je tedy unikátním chráněným územím, jehož zachování je nezbytné pro další vědecký výzkum a stejně tak i pro výchovné účely.
Obdobné odkryvy umožňují i laikovi získat představu o obrovských silách, které se podílely na utváření geologického podkladu našeho státu. Předmětem ochrany je objekt
neživé přírody – dislokační́ plocha pražského zlomu, kde se stýkajı́ zahoř anské souvrstvı́ s horninami dobrotivského souvrstvı,́ skaleckými kř emenci a dobrotivskými
bř idlicemi. Jedná se o přirozený odkryv vytvořený rázovým bř ehem Rokytky, kde je vypreparována křemencová lavice.
Ochrany přírody se soustředí na odstraňování dřevin ze skalních výchozů v severozápadní části území zřejmě, které nebylo dosti intenzivní, takže v současnosti je potřebné
na jeho provádění klást důraz. Prioritou před parkovým využitím území musí být zachování geologických jevů.
Další zajímavosti:
Ptačí stezka
V rámci participativního rozpočtu byl realizován projektu PTAČÍ STEZKA 200 000 Kč .Návrhy – 2. ročník « Čtrnáctka podle vás (praha14.cz) . Projekt na vybudování
ptačí stezky, jejímž stěžejním bodem je informační tabule s názvem „Ptáci, které můžeme u rybníku Aloisov vidět“. Umístěna je u pěší cesty v Centrálním parku na Černém
Mostě a informuje občany Prahy 14 o druzích ptáků, které se vyskytují u daného rybníku. Byli zde umístěny i tři ptačí budky a krmítka.
Medonosná loučka na Praze 14
V roce 2020 byla ve spolupráci s Fakultou životního prostředí Česká zemědělské univerzity v Praze, v rámci projektu Monitoring a podpora opylovačů v pražských
zahradách financovaného z grantu formou dotace z rozpočtu Magistrátu hlavního města, založena medonosná loučka v areálu Plechárny. Černý Most se tak stal jedním z mála
míst v Praze, kde byly tyto loučky vybudovány osetím směsí vhodných bylin. Na louce bude ve spolupráci s fakultou probíhat monitoring a jsou připraveny exkurze pro
školy a veřejnost s výukou o interní ekologii hmyzu v místních lokalitách. Pro spolupráci budou osloveny školy z celé Prahy. Veškeré tyto aktivity byly připraveny,
nicméně z důvodu pandemie se neuskutečnily. V současnosti je loučka oseta a jakmile se podmínky zlepší a uvolnění opatření to dovolí, aktivity se rozběhnou. Louka bude
k dispozici všem zájemcům nejen z řad žáků a škol ale i z řad veřejnosti. K tomuto projektu jsou připraveny Plechárnou další aktivity, jako je tvorba atlasu místního hmyzu,
atp. V příloze tohoto bodu je Katalog exkurzí do komunitních zahrad, kde figuruje i komunitní zahrada u Plechárny.
Centrum Černý Most - Program na podporu lokálně specifické fauny a flóry
U centra je vybudován hmyzí hotel a budka, která slouží jako domov pro netopýry. Právě tyto druhy se totiž v městské džungli bez pomoci lidí prosadí jen stěží. V zázemí
Centra Černý Most se skrývá 10 včelstev. Pečuje o ně zkušený včelař a jsou domovem pro zhruba 650 tisíc včel. Tyto včelky pocházejí z Rakouska, jsou mírumilovné, a
hlavně velmi pracovité - zvládnou opylovat květenu až v okruhu 5 km a ročně nám vyprodukují až 400 kg medu.
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Na území MČ Praha 14 se vyskytují celkem tři ZCHÚ, péči o tato území zajišťuje MHMP. MHMP na základě schválených plánu péče. Nízký podíl ZCHÚ a VKP z
celkové rozlohy MČ P 14 (0,6 % oproti 5,1 % v celé Praze) je dán nedostatkem vhodných typů ekosystému na území MČ a jejím celkovým charakterem(sídlištní
zástavba, páteřní komunikace). Pravidelné probíhá aktivní management v PR V Pískovně a PP Cihelna v Bažantnici, údržba lesních pozemků ve správě OCP, údržba a
revitalizace Rokytky a vodních nádrží jako dlouhodobá činnost podporující ekologické funkce vodních a mokřadních ekosystémů MČ. V ochraně přírody je v Pískovně je
prioritou jednoznačně udržet současný stav chráněného území tak, aby se dále mohly rozvíjet populace živočichů, které je osidlují – jedná se nejen o vzácné a ohrožené
druhy, ale i o celkovou druhovou diverzitu ptactva, obojživelníků, plazů i hmyzu. To znamená vymezení bezzásahových klidových ploch a v ostatních provedení takových
opatření, která by jejich stanovištní podmínky vhodně upravovala tak, aby vyhovovaly různým skupinám organismů. Ochrana přírody v cihelně v Bažantnici se v minulosti
zatím soustředila na asanaci ploch akátu na ploše a výsadbu aleje ovocných dřevin podél cesty též na této ploše proběhla výsadba ovocného sadu starých odrůd. Prioritním
zájmem ochrany přírody je zachování odkryvu geologického profilu, zabránění jeho zarůstání dřevinou vegetací. Ochrana přírody v Pražském zlomu se soustředí na
odstraňování dřevin ze skalních výchozů v severozápadní části území zřejmě, které nebylo dosti intenzivní, takže v současnosti je potřebné na jeho provádění klást důraz.
Prioritou před parkovým využitím území musí být zachování geologických jevů.
Na území MČ Praha 14 také zasahuje přírodní park Klánovice – Čihadla, který je největším přírodním parkem v Praze (2222,8 ha) a přírodní park Smetanka. Praha 14 má
také velmi bohatou zelenomodrou infrastrukturu. Péči o tato území zajišťuje MHMP. MČ se podílí na doplnění městského mobiliáře - laviček a odpadkových košů a
infrastruktury pro cyklisty.
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2.2.3 Došlo za hodnocené období na území městské části ke snížení podílu ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a
ostatním plochám nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, zpevněné plochy apod.)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.2.3

Indikátory

MČ Praha 14 usiluje o to, aby byla pro své občany zdravou a čistou městskou části s dostatkem zeleně a aby byla vnímána jako rekreační centrum přesahující svým
významem její vlastní správní oblast. V současnosti tvoří zelené plochy 40 % rozlohy MČ, ale většina je neudržovaná. Zelené plochy s potenciálem pro rekreační účely a
volnočasové vyžití jsou v maximální možné míře chráněny před další zástavbou. Tyto plochy jsou postupně kultivovány a přeměněny na hodnotný „zelený“ veřejný
prostor. Tomu odpovídají krátkodobé i dlouhodobé cíle rozvoje tak, jak jsou definovány v Akčním a Strategickém plánu (viz níže).
Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 probíhá od období 2015 do roku 2025
Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z klíčových oblastí a cílů
rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 14. Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající
konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.
Momentálně probíhá akční plán 2021-2022, který má hlavní cíle:
1. Zpracování studií rozvojových a transformačních ploch
2. Zachování a dotváření zeleného pásu podél Rokytky
3. Obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně
4. Rozšiřování zelených ploch s rozvíjející se rekreační funkcí
5. Udržitelná městská část

více na: 05a_Akční-plán-MČ-Praha-14_2021-2022.pdf
Bytová zástavba v posledních letech probíhá na pozemcích vlastníků v zastavitelném území a ve většině případů na plochách, které jsou delší dobu neudržované s
výskytem náletů a evidenčně v jiné kultuře. Pokud se jedná o soubor budov je součástí i provedení ozelenění nezastavěných ploch a doprovodná zeleň podél komunikací, též
i ozelenění střech či fasád ke snížení energetické náročnost, k zadržení vody, snížení prašnosti a hlučnosti (komplex budov Jordánská, Rajský vrch-západ). Často se však
jedná o samostatné budovy jako dostavba v zastavěném území a řeší se s investory i možnost na ozelení střechy a k vytvoření zahrad.
MČ vyvíjí úsilí o zkvalitněním ploch veřejné zeleně – revitalizací parků (Centrální park, přírodní lokality Čihadla, park Splavná, břehy Kyjského rybníka, Bílý kůň),
ozeleněním střech na stavbách ve správě MČ (školy). Ve stupni studii je vypracován návrh na zelené fasády bytových domů sídliště Černý Most. Probíhají úpravy
zanedbaných vnitrobloků bytových domů, které mají za cíl zpříjemnit prostředí, k obnově zeleně, k její funkčnosti estetičnosti, bezpečnosti, ale pro zjednodušení údržby. V
projektech revitalizace sídlišť je řešena zeleň i nakládání s dešťovými vodami- vsaky, průlehy (Vybíralka 25, nově se zadává revitalizace sídliště Lehovec).
Připravuje se záměr na zvýšení a využití přírodní lokality Čihadla pro volnočasové aktivity, relaxaci, odpočinek pro obyvatele nejen z MČ, ale i pro zájemce vzdálenější
vzhledem k nabízeným atraktivitám.
Plánuje se transformace území podél břehů Rokytky (skleníky- brownfield)), která se však zatím, s ohledem na větší počet soukromých osob vlastnících dotčené pozemky,
příliš nedaří posunout k cíli pro vzájemně prospěšné řešení.
Uvažuje se s intenzivnějším zapojením plochy mezi ul. Objízdnou a tělesem železniční tratí, která již započala výsadbou mezí a dále nevzhledné zarostlé plochy, v dřívější
době zavezené různorodým materiálem, podél této železniční trati a mezi ul. Manželů Dostálových x Nedokončená, kde vzniká bike park.
Nové parkové plochy a zeleň ve volné přírodě vzniká v rámci zpracovávané urbanistické studie Kyje- Hloubětín, která má být podkladem pro změnu územního plánu.
Při projednávání záměrů již v poradním orgánu - komisi územního rozvoje a následně v rámci podkladů směřujících k získání vyjádření MČ, jako účastníka řízení, jsou s
investory probírány otázky týkající se zeleně v okolí umísťované stavby, a to včetně nakládání s dešťovými vodami, případně jejich přímé zapojení či spoluúčast na
zkvalitnění životního prostředí.
V roce 2011 činil podíl ploch přírodního či přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru 2,623. V roce 2019 tento podíl činí
2,431. Za sledované období došlo ke snížení tohoto podílu o 0,192 - údaje poskytnuté do IPR Praha.
Dle IPR Praha podíl nezastavěného území Prahy 14 (stav 2018) změněného na zastavěné území (stav 2020) na celkové rozloze MČ Praha 14 činí 5,1% tj. 68,3 ha.
K úbytku ploch přírodního či přírodě blízkého charakteru dochází v souvislosti s rozšiřující se zástavbou na několika lokalitách Prahy 14:
·

stavba bytových a rodinných domů v SV Hostavice - Jahodnice

·

stavba bytových domů jižně od sídliště Černý Most

·

stavba bytových a rodinných domů v severní části čtvrti Hutě

·

stavba bytový a rodinných domů na Rajském Vrchu

Plochy v m2

les

louky,
zahr.
2011 708247 3029326
2018 658191 3057911
2020 773726 2602156

zeleň v
z.
1700102
1945948
2506027

zástavba rekr.plochy ost.plochy
1251536 145762
1348956 140382
1382033 136168

1163222
999697
977954

Zdroj: IPR
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Dlouhodobou prioritou MČ Praha 14 je zachování přírodních a přírodě blízkých ploch. Bytová zástavba v posledních letech probíhá na pozemcích vlastníků v
zastavitelném území a ve většině případů na plochách, které jsou delší dobu neudržované s výskytem náletů a evidenčně v jiné kultuře. Pokud se jedná o soubor budov je
součástí i provedení ozelenění nezastavěných ploch a doprovodná zeleň podél komunikací, též i ozelenění střech či fasád ke snížení energetické náročnost, k zadržení vody,
snížení prašnosti a hlučnosti (komplex budov Jordánská, Rajský vrch-západ). Často se však jedná o samostatné budovy jako dostavba v zastavěném území a řeší se s
investory i možnost na ozelení střechy a k vytvoření zahrad. MČ vyvíjí úsilí o zkvalitněním ploch veřejné zeleně – revitalizací parků (Centrální park, přírodní lokality
Čihadla, park Splavná, břehy Kyjského rybníka, Bílý kůň), ozeleněním střech na stavbách ve správě MČ (školy).
Dle IPR Praha podíl nezastavěného území Prahy 14 (stav 2018) změněného na zastavěné území (stav 2020) na celkové rozloze MČ Praha 14 činí 5,1% tj. 68,3 ha.
V roce 2019 činil podíl ploch přírodního či přírodě blízkého charakteru vůči zastavěným a ostatním plochám nepřírodního charakteru 2,431. Za sledované období došlo ke
snížení tohoto podílu o 0,192 - údaje poskytnuté do IPR Praha.
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Čihadla,
park
Splavná, břehy
Kyjského rybníka,
Bílý
kůň),
ozeleněním
střech
na
stavbách
ve
správě
MČ
(školy), návrh na
zelené
fasády
bytových domů
sídliště
Černý
Most,
úpravy
zanedbaných
vnitrobloků
bytových domů, a
revitalizace
sídliště Lehovec).
Dokončit záměr
využití
přírodní
lokality Čihadla
pro volnočasové
aktivity, relaxaci,
odpočinek pro
obyvatele z MČ .

2.2.4 Jaký je na území městské části dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území (měřený koeficientem ekologické stability)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.2.4

Indikátory

Koeficient ekologické stability představuje poměr ploch stabilních a nestabilních na daném území je pro městské území Prahy významně odlišný oproti rozsáhlým územím
ostatních krajů. Pražský koeficient je ovlivněn tím, že městské prostředí reprezentují právě především nestabilní prvky, a tak hodnota do 0,3 odpovídá území nadprůměrně
využívanému se zřetelným narušením přírodních struktur. Pražské území tedy vykazuje výrazně nejnižší hodnotu ze všech regionů. U ekologicky stabilních ploch dochází k
mírnému snižování u zahrad, sadů a trvalých travních porostů, ale k mírnému nárůstu došlo u lesních ploch, takže opět se celkové rozlohy téměř nemění.
Zajímavý údaj poskytují hodnoty KES pro jednotlivé katastrální oblasti, ze kterých je patrné, že tři ze čtyř katastrálních území spadajících pod MČ Praha 14 jsou hodnoceny
koeficientem ekologické stability 0,25 - 0,50. Celkový koeficient KES pak snižuje katastrální území Černý Most, které je naopak hodnoceno nejnižším možným koeficientem
a to 0,1. Důsledkem vysokého podílu zastavěných ploch na Černém mostě jsou nízké hodnoty koeficientu ekologické stability (KES). Na tomto území se vyskytuje větší
poměr rozlohy ekosystémů, které jsou málo stabilní.

2.2.B Koeficient
ekologické
stability;
2020 - 0,24
zdroj
IPR
Praha

KES - Praha 14 - výpočet provedl IPR Praha
2016 – 0,238
2018 – 0,238
2020 – 0,241

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 2.2.4

Návodná otázka 2.2.4

Hodnoceni:
Špatná

-1

Hodnoceni:
Špatná

-1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Koeficient ekologické stability ve sledovaném období mírně rostoucí tendenci. Pohybuje se však v rozmezí 0,10 - 0,30, které je charakteristické pro území nadprůměrně
využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur.

Koeficient
ekologické
stability
jednoznačně
udává nedobrou
situaci
v
ekologické
stabilitě
území
Prahy 14 a z toho
vyplývající závěry,
že
základní
ekologické
funkce musí být
soustavně
nahrazovány
technickými
zásahy,
což
znamená velké
náklady – tím
větší, čím
je
menší ekologická
stabilita území.
Zvláště
varovná
je
situace v části
Černý Most.

2.2.5 Došlo ke zkvalitnění a/nebo zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů na území městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.2.5

Indikátory

Většina zelených ploch je v majetku hl,m. Prahy. Ve sledovaném období došlo ke zvýšení ploch parků převážné na pozemcích MHMP MHMP (Park U Čenku, Arborka).
Na pozemcích ve své správě MČ Praha 14 nerozšiřuje nové plochy zeleně, nemá k tomu vhodné pozemky, snaží se aktivně o revitalizaci a zkvalitnění stávajících ploch. Ke
zvětšení udržovaných ploch zeleně dochází průběžně revitalizací stávajících. Stejně tak dochází k postupné obnově starých výsadeb v místě stávajících sídlišť a bytových
domů. Dle dat poskytnutých IPR zeleň v zástavbě narůstá, což je mimo jiné způsobeno rozšiřující se zástavbou. Podíl rekreačních ploch klesá. K péči o veřejný prostor
včetně péče o zeleň městská část přistupuje zodpovědně a v souladu s doporučeními odborníků. Trávu MČ nechává sekat dle aktuálních klimatických podmínek – když je
sucho, seká se méně, a naopak, je-li vláhy dostatek seká se častěji (dl stanového plánu a finančních možností). Například v roce 2018, kdy bylo velmi horké a suché léto, se v
Praze 14 uskutečnilo ne osm sečí, jak bylo plánováno, ale pouze pět. Ušetřené finanční prostředky MČ investovala do zálivky zeleně. K údržbě travnatých ploch jsou
užívány dva druhy sekaček – klasické a strunové. Většinou se seká klasickými, strunové MČ používá pouze v místech, kde užití klasické sekačky neumožňuje terén a
šířkové poměry travnatých ploch. Louky a stepi, které jsou chráněné či jsou součástí jiných unikátních přírodních oblastí, však vyžadují speciální péči. Jedním z citlivých
způsobů, který se uplatňuje ve vybraných pražských lokalitách, je tzv. mozaiková seč. Mozaiková seč je realizována v oblasti Čihadel.
Zelené plochy, které má MČ ve správě jsou součástí intravilánu, nejsou vhodné pro péči formy pasty. MHMP řízenou pastvu považuje za důležitou součást managementu v
chráněných oblastech. Od roku 2000 každoročně spásají stáda ovcí a koz pražské chráněné stepi či udržují louky v sadech, krávy a koně. Na pozemcích MHMP v MČ Praha
14 probíhá pasta krav oblasti Čihadel, v přilehlého parku V Čenku pastva koz a ovcí a v Cihelně v bažantnici pastva koní.
V roce 2019 se pořídilo 60 zavlažovacích vaků, mimo jiné i cibuloviny, díky nimž městská část na řadě míst rok od roku víc a víc kvete. V roce 2019 nechala radnice zasadit
bezmála 20 tisíc tulipánů a narcisů. V rámci finančních možností se trend vysazování dřevin drží každoročně. Vysázelo se 84 listnatých a 18 jehličnatých stromů. Sází se
javory, lípy, jírovce, ale i jehličnany. Nové stromy přibyly například podél ulice Slévačská na Lehovci, v ulici K Viaduktu na Hutích nebo třeba v Jiráskově park V roce 2020
se nakoupilo dalších 145 zavlažovacích vaků, které díky své perforované struktuře dokážou vodu uvolňovat postupně. Jsou určené právě pro nově zasazené stromky –

pomohou novým dřevinám růst a sílit navzdory suchu. Bylo vysázeno 17 tisíc tulipánů a narcisů.
V rámci participativního rozpočtu byl a zrealizován v roce 2020 podpořen projekt ZAŽÍT ALEJ JINAK - 14 250 Kč. Proběhla výsadba jarních cibulovin kolem stromové
aleje pro pěší vedoucí k vlakové zastávce Praha – Dolní Počernice. Cílem je nejen zkrášlení veřejného prostranství, ale také posílení sousedských vztahů při společné
výsadbě. Vysázeny by byly například tyto rostliny: bledule, sněženky, tulipány, snědek, krokusy, narcisy atd.
V rámci školního roku 2019/2020 zvoleného tématu “Životní prostředí“ mateřská škola Jahodnice začala věnovat zasazení nových stromů. MŠ uspořádala sbírku „DĚTI
SÁZÍ STROMY“. MŠ oslovila odborníky, požádala o pomoc rodiče, aby se zapojili do projektu Pomáháme Zemi. Díky spolupráci rodiči školka získala prostor k výsadbě
stromů, část finančních příspěvků z třídních kasiček a příslib spolupráce s Lesy hl. m. Prahy. Zároveň uspořádala sbírku, do které mohli přispět všichni občané.
O zeleň na území Prahy 14 se stará nejen MČ Praha 14, ale také Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) – záleží na tom, kdo má co ve správě. TSK spravuje
např. území Černého Mostu II a část Hloubětína. Celkově náklady městské části na údržbu zeleně ročně šplhají k téměř dvaceti milionům korun ročně.
Zkvalitnění ploch ploch veřejné zeleně/parků/sadů na území městské části realizované MČ.
MČ Praha 14 nerozšiřuje nové plochy zeleně, nemá k tomu vhodné pozemky, snaží se aktivně o revitalizaci stávajících:

Revitalizovaná zeleň

2018 - plocha v m2

2019 - plocha v m2

2020 - plocha m2

3507

14 515

7 820

Zdroj: OŽP Praha 14
Příklady významnějších zrealizovaných akcí MČ Praha 14:
Realizované
projekty

Rok

Plocha/m2

Popis

Projekt revitalizace
hřiště a sídla
Městské policie na
Černém Mostě
2018

2395

Revitalizace přilehlé zahrady a dětského hřiště.

Prostor
metrem
zahrada

709

Výsadba 6 ks dřevin, založení trvalkovo-travinových záhonů.
Výsadba cibulovin.

2019

9 545

Revitalizace původního vnitrobloku, výsadba 20 ks stromů,
trvalkových záhonů, vybudování nových mlatových cest, oprava
stávajících, rozšíření dětského hřiště, umístění mobiliáře.

Výsadby a gril
zóna Jahodnice
2019

4 500

Výsadba 25 ks stromů a vybudování odpočinkového grilovacího
místa.

Slévačská

2020

520

Výsadba 12 ks stromů a realizace nového stromořadí podél
komunikace Slévačská.

2020

250

Výsadba cibulovin1600 ks.

před
Rajská

Vnitroblok
Mochovská

Hostavice
Novozomacká

-

2018

Zdroj: OŽP Praha 14
Větší akce realizované MHMP na území Prahy 14:
2018 -2019
Založení nového lesa Arborka . Vedení pražského magistrátu se snaží bojovat proti dlouhodobému suchu a klimatickým změnám výsadbou stromů a zeleně. Jedním z
takových projektů je nově vysazený les Arborka na území Satalic a Kyjí. Investice vyšla hlavní město na 11 milionů korun. Místo je na hranici městských částí Praha 14 a
Praha - Satalice. Vede zde významná cyklotrasa směrem na Kbely, Letňany, do Čakovic a dále. Jeho budování zahájil MHMP už v září 2018 roku a ukončení všech prací
proběhlo v červenci 2019. Nový les zaujímá rozlohu 18 hektarů, z toho jednu polovinu pokrývají lesní porosty a na té druhé se rozkládají nově založené louky. Na jaře 2019
se v Arborce vysadilo přes 89 000 sazenic. Společně s výsadbou proběhlo v jarním období i zakládání luk Vzhledem k dobré kvalitě půdy by tu ale měly stromy vyrůst do
výšky 5 metrů už za 10 let. Aby byla Arborka dobře přístupná všem návštěvníkům prochází lesem zokruhované cesty, jejichž délka dosahuje 2 600 metrů. Povrch cest je
asfaltový, tak mlatový.. Les vybaven i nezbytným mobiliářem, jako jsou lavičky a odpadkové koše
2019
V roce 2019 také proběhla výsadba ovocných stromů mezi Pískovnou a rybníkem Martiňák.
2020
V roce 2020 vytvořen v rybníku Martiňák nový ostrov pro hnízdění vodního ptactva.
2019 - 2021
Park U Čeňku III. Etapa
Založení nové plochy zeleně na původně zemědělské půdě, celková plocha k zalesnění: 3,07 + 2,5 ha = 5,57 ha, tj. 55 700 stromků + 500 ks sad a solitéry, sad bude založen
na dvou místech, solitery vysázeny rozptýleně v nově založených lučních porostech. Výsadba zajišťována OCP MHMP. Náklady na výsadbu přes 5 mil. Kč.

Revitalizace zeleně a nově vybudované zelené plochy na Praze 14 - plánované projekty Prahy 14:
Plánované
projekty

Rok

plocha v m2
Plocha
celého
navazujících prvků

Popis
území

20 090 m2
Přírodní
koupaliště a
biotop

Celková plocha areálu 14000 m2

a
V y b u d o v á n í přírodního
koupaliště
propojeného
s přírodní čistící nádrží - tzv.
biotopem (včetně provozního
zázemí, sauny, hřiště na

v Kyjích (ul.
Broumarská) 2022

Pískovna
Bílý kůň

Venkovní koupací a pobytová beachvolejbal, biobaru nebo s
plocha 11 080 m2
tzv. mlhoviště)
5719 m2

Revitalizace nadzemních ploch,
zpřístupnění
podzemních
prostor
v
rámci báňskotechnické památky vybudování
nové parkové plochy a
osvětlení

35790 m2

R e v i t a l i z a c e dlouhodobě
neudržovaného
území
(workout, bike překážky,
zázemí, dětské hřiště)

2021/2021

B i k e park
Jahodnice hotovo
2021
Centrální
park

114025

m2

Revitalizace (ve správě MČ,
majitelem je MHMP)

2022

Zdroj: Praha 14
Přírodní koupaliště a biotop v Kyjích (ul. Broumarská) - Projekty Prahy 14 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Jedním z projektů, jimiž chce městská část zkvalitnit využití veřejného prostoru, je vybudování koupaliště propojeného s přírodní čistící nádrží – tzv. biotopem. Projekt
vychází ze studie, jež v roce 2016 schválili zastupitelé městské části. Cílem je vybudovat volnočasový areál při ulici Broumarská, který kromě možnosti koupání nabídne i
doplňkové služby. Při zpracovávání jeho návrhu byl kladen mimořádný důraz na přístup i pro handicapované, zejména pro vozíčkáře. Počítá se nejen s kompletním
provozním zázemím, ale i se saunou, hřištěm na beachvolejbal, biobarem nebo s tzv. mlhovištěm, které návštěvníky ochladí a zároveň je před vstupem do vody očistí od
opalovacích krémů nebo repelentů. Záměr už delší dobu prochází procesem stavebního řízení, které zbrzdilo podané odvolání. V současné době je přepracovávána žádost o
stavební povolení – bude podána znovu.
Pískovna Bílý kůň - Fejkova pískovna, známá spíše pod názvem „Bílý kůň“, patří mezi jednu z mála velkých báňsko-technických památek v Praze. Navzdory svému
potenciálu její podzemní prostory dlouho zůstávaly nepovšimnuty, pouze se zde vršil odpad, který do pískovny lidé odhazovali větracími a vstupními šachtami. Před pěti
lety se dobrovolníci z řad vyznavačů geocachingu (pod vedením Jiřího Taxe) a ochránců přírody (pod vedením Stanislava Tůmy z Českého svazu ochránců přírody)
rozhodli, že podzemní prostory vyčistí. Během roku zde zorganizovali 11 brigád, kterých se zúčastnilo 132 dobrovolníků geocachingové komunity a 5 ochránců přírody, řada
z nich opakovaně. Celkem bylo ručně, jen pomocí kladky na povrch vytaženo 65 tun nepořádku, a to v součtu za 2100 hodin. Na dobrovolníky jsme posléze navázali my
jako městská část, která získala pískovnu do správy. Během roku 2021 vznikla studie na realizaci parku na povrchu. Předpokládá se zde nejen úprava zeleně a umístění
laviček, ale také domek nabízející potřebné zázemí pro správce a pro návštěvníky. Připravujeme se také vyčištění prostoru nad pískovnou od náletových dřevin a dalšího
nepořádku tak, aby byl pozemek připraven pro realizaci navazujícího projektu.
Bike park Jahodnice – Ve středu 7. července 2021 se jahodnický bikepark otevřel veřejnosti, který vznikl na dlouhodobě neudržované ploše Dolko k odstranění ruderálního
porostu a náletových dřevin a k výsadbě 69 ks nových stromů, keřových skupina a trvalkových travinových záhonů. Na tomto unikátním sportovišti o ploše několika stovek
metrů čtverečních pumptrackovou dráhu pro začátečníky i pro pokročilé, dětské a workoutové hřiště, jumplinu a dřevěné skills centrum.
Centrální park - Projekty Prahy 14 « Život na Praze 14 (praha14.cz) Rozsáhlá zelená plocha mezi ulicemi Pospíchalova, Anderleho a Šromova, tzv. Centrální park
nedaleko stanice metra Rajská zahrada přímo vybízí k relaxaci i aktivnímu trávení volného času. V roce 2019 městská část zorganizovala architektonickou soutěž o návrh
revitalizace této plochy. Návrh společnosti Gogolák + Grasse s. r. o. podle poroty „citlivě řeší park v krajinářském pojetí“. „Autoři člení park na čtyři pomyslné charaktery.
Vytvořena je tak silná a propojující myšlenka parku,“ stojí v jejím hodnocení. S úpravou parku se počítá v nejbližších letech.
Výsadby dřevin realizované MČ Praha 14:
V rámci finančních možností se trend vysazování dřevin drží každoročně:
2018

2019

2020

Listnaté stromy

80

57

84

Jehličnaté stromy

8

9

18

Zdroj: OŽP Praha 14
Rok 2018
Bytový dům Hlinská, soukromí investor – k. ú. Kyje, par. č. 2715/1
Káceno: 3x jasan, 3x jírovec.
Náhradní výsadba – 7x hrušní.
Rok 2019
u. Zelenečská, investorem je společnost IStar - k. ú. Hloubětín, par. č. 1072/185 1072/191, 1072/182, 1072/119, 1072/168.
Káceno: 32x jerlín, 4x bříza, 4x lípa, 3x modříny.
Náhradní výsadba: 72x muchovník, 3x lípa, 3x jasan, 7x borovice
Ul. K Viaduktu – k. ú. Kyje, par. č. 2771
Káceno: 5x vrba
Náhradní výstavba: 5x javor
Rok 2020
Křižovatka Poděbradská x Kbelská, investor GARTAL - parc. čís. 837/9, 837/3, 837/2 a 862/1 k. ú. Hloubětín
Káceno 2x dub, 1x javor, 107 m2 porostů dřevin, náhradní výsadba: 3x lípa, 4x javor, 2x dub, 6x líska
Ul. Bryksova, Investor CANABA . pozemek parc. č. 232/7, k. ú. Černý Most
Káceno: 2 ks lípa, náhradní výsadba: 5 ks javor, náhradní výsadba: 5 ks javor
Dle dat poskytnutých IPR zeleň v zástavbě narůstá, což je mimo jiné způsobeno rozšiřující se zástavbou. Podíl rekreačních ploch klesá. Připravované projekty by měly
úbytky rekreačních ploch kompenzovat.
Rok/plochy
zeleň v
v m2
zástavbě.
2011 1700102
2018 1945948
2020 2506027
Zdroj: IPR Praha

rekreační
plochy
145762
140382
136168

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 2.2.5

Návodná otázka 2.2.5

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Většina zelených ploch je v majetku hl.m. Prahy. Ve sledovaném období došlo ke zvýšení ploch parků převážné na pozemcích MHMP (Park U Čenku, Arborka). Na
pozemcích ve své správě MČ Praha 14 nerozšiřuje nové plochy zeleně, nemá k tomu vhodné pozemky, snaží se aktivně o revitalizaci a zkvalitnění stávajících ploch.
V období 2018 - 2020 došlo k revitalizaci zelených ploch ve správě MČ Praha 14 o výměře 25842 m2. Stejně tak dochází k postupné obnově starých výsadeb v místě
stávajících sídlišť a bytových domů. Dle dat poskytnutých IPR zeleň v zástavbě narůstá, což je mimo jiné způsobeno rozšiřující se zástavbou. Podíl rekreačních ploch klesá.
Připravované projekty revitalizace nadzemních ploch pískovny Bílý kůň, revitalizace ploch Centrálního parku, revitalizace ploch kolem Broumarské ul. se začleněním
přírodního koupaliště - biotopu s rekreačními plochami a také revitalizace plochy na Jahodnici by měly úbytky rekreačních ploch kompenzovat.

Podrobně
zodpovězená
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velké
úsilí
v
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a
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jeho pozemcích (
např.
velkého
parku Arborka).
Je třeba ocenit
pokračování ve
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zvláště v okolí
velkých sídlišť.

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území městské části před
výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně (na všech takových plochách, bez ohledu na
vlastnictví)? Pokud ano, uveďte příklady.
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
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Podíl pozemků v majetku MČ na území Prahy 14 je minimální. Většina pozemků je ve vlastnictví hl. m. Praha, avšak MČ usiluje o jejich částečné převzetí do správy. Na
lesní půdě se u nás nestaví již dlouhou řádku let, a ani to předpisy na Praze neumožňují.
Nová výstavba na pozemcích MČ se řídí potřebami obyvatelstva a je u ní vždy brán zřetel na celkový charakter území, jeho zastavěnost, možné budoucí zatížení
infrastruktury, navýšení životní úrovně obyvatelstva, celkové změny charakteru krajiny a v neposlední řadě dopady na zeleň a životní prostředí. U těch jednání, kde je MČ
účastníkem řízení, postupují zástupci Prahy 14 tak, jako by šlo o výstavbu na jejich vlastním pozemku (viz principy uvedené výše). Nicméně veškerá nová výstavba na

území MČ Praha 14 se řídí územním plánem hl. m. Prahy a stavebním zákonem.
MČ preferuje využívání přednostně zastavitelného území města a minimalizuje zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk,
brownfields). MČ se rozpíná v souladu s územním plánem. Městská část se maximálně snaží prosazovat diferenciaci využití území, aby vyhovovala fungování
jejího spravovaného celku, zajistila dopravní obsluhu, dostupnost a prostupnost území, zdravé životní prostředí a celkově vhodné podmínky pro život obyvatel i
návštěvníků.
Brownfield
Na území Prahy 14 se nachází pouze jediný brownfield a tím jsou bývalé Skleníky Kyje (ulice Morušová). .Území v jihozápadní oblasti Prahy 14, podél Rokytky od výtoku
z Kyjského rybníka až na hranici s MČ Praha 9, je nevyužívané, zanedbané, nepřístupné a bez toho, aniž by proběhl proces jeho regenerace, ho nelze vhodně a efektivně
využívat. Vzniklo zde jako pozůstatek zemědělské výroby – skleníků Státního statku Praha a v posledních letech doznalo postupně nové vlastníky, resp. původní v rámci
uplatnění restitučního zákona. V současné době má nemovitost více soukromých vlastníků a plošně zabírá 11,7 ha. Podle stávajícího ÚP hl. m. Prahy se jedná o transformační
území určené k novému využití, a to částečně na zařízení pro sport a rekreaci SO1,3,5, část na plochu městské zeleně ZMK a část zůstává pro zahradnictví PZA. Podle
projednávaného Metropolitního plánu se jedná o plochu zastavitelnou k rekreačnímu využití a doplňující stávající strukturu.
V roce 2020 probíhá příprava projektu cyklostezky, která by propojila území obou městských částí a navázala na park Údolí Rokytky.
Na pozemcích, které leží ladem, jsou zarostlé a měnily v posledním období vlastníky, lze uvést:
Plochy na Rajském vrchu – dříve sloužily jako plochy pro deponii výkopového materiálu ze sídlišť Č. Most I. Na těchto plochách probíhá výstavba bytového komplexu
a ještě se připravuje další.
Podporujeme transformaci území a revitalizaci ploch jižně od ulice Lednická, kde dříve byly povoleny dočasné stavby pro různé drobné služby soukromým vlastníkům;
pozemky jsou však stále převážně vedeny v zemědělské půdě
Připravuje se rozvoj podél obou stran ul. Broumarská, kde rovněž leží pozemky ladem, jsou neudržované a zarostlé ; v severní části též v dávné době sloužily pro návoz
výkopků z výstavby inženýrských sítí v dané oblasti a plánuje se zde koupaliště Biotop; v jižní části je návrh na bytovou výstavbu a komerční záměr.
MČ P 14 nedisponuje pozemky, které by byly vhodné pro výstavbu a další rozvoj. Předpokládaný největší rozvoj má být v oblasti Na Hutích, kde se nachází pouze
zemědělská půda.
Příklady využití stávajících prostor v zastavěném území pro novou výstavbu:
Výstavba komunitního centra H55 v bytové zástavby v lokalitě Hloubětín -H55
Výstavba bytového domu Alex Bytový dům Alex (původně Hotel Alex) « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Výstavba polyfunkčního domu Lehovec - Polyfunkční dům Lehovec – Bytový dům Lehovec « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Pánovaná výstavba bytového domu Kardašovská Bytový dům Kardašovská « Život na Praze 14 (praha14.cz)
MČ Praha 14
Podíl nezastavěného území (stav UP 2018) změněného na zastavěné území (stav UP 2020) na celkové rozloze je 5,1 % (změna v ha 68,3).
Nově navrhované zastavěné plochy k zastavěnému území v roce 2020 činily 0,02 % (změna v ha 0,1).
Nově navrhované zastavěné plochy k navrhovaným a přestavbovým plochám uvnitř zastavěného území v roce 2020 činily bez proluk 0,18 % s prolukami 0,15%.
Celkové zastavěné území k roku 2020 je 66,4 % (v ha 898,9).
Podíl zastavěných ploch na Praze 14 dle současného stavu na 1 obyvatele v roce 2020 činí 189,6 m2/obyv.
Podíl zastavěných ploch v hl.m. Praze dle současného stavu na 1 obyvatele v roce 2020 činí 222,2 m2/obyv
Za období 2018-2020 bylo zastaveno 6765 m2 na dosud nezastavěném přírodním území, nebo na zemědělské/lesní půdě včetně v zastavěném území.
Zdroj: IPR Praha
Městské části se povětšině účastnily procesu přípravy zadání Metropolitního plánu. Nadále probíhají setkávání městských částí a úředníků z magistrátu, kteří jsou za územní
plánování zodpovědní. Je však zřejmé, že městské části mají častokrát pocit, že nejsou skutečnými partnery v jednání o podobě územního plánu, což je ostatně snadno
dohádatelné z jejich připomínek. Praha 14 zformulovala svoji připomínku takto: „MČ požaduje úzkou spolupráci zpracovatele s MČ při řešení nových prvků
Metropolitního plánu (vymezení lokalit a jejich charakteru, veřejného prostranství, možnostech staveb v nezastavěném území, potřebě ploch podmíněných regulačním
plánem, studií či dohodou o parcelaci), které budou zformulovány MČ Praha 14, průběžně konzultovány se zpracovatelem územního plánu a následně předány k zapracování
do návrhu Metropolitního plánu.“
Magistrát však připomínky vypořádal velmi stručně. Městským částem, které by se rády zapojily do rozhodování o svém území bylo sděleno, že požadavek se netýká
obsahu projednaného zadání Územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitního plánu). V § 25a – 25d obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se
vydává Statut hl. m. Prahy, v platném znění, je prý se všemi městskými částmi (nad rámec stavebního zákona) – zadání i samotný návrh územně plánovací dokumentace –
projednáván.
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MČ pro nové stavby využívá již zastavěná území nebo rekonstruuje, v minulosti proběhly rekonstrukce stávajících budov, aby co nejméně zasahovala do nezastavěných
přírodních území. Podíl zastavěných ploch však roste v souladu s územním plánem. Podíl zastavěných ploch dle současného stavu na 1 obyvatele na MČ Praha 14 je však
nižší než pražský průměr. Za období 2018-2020 bylo zastaveno 6765 m2 na dosud nezastavěném přírodním území, nebo na zemědělské/lesní půdě včetně v zastavěném
území 26012m2 na nevyužitých či špatně využitých plochách.
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plochách,
část
výstavby však i
nadále
využila
přírodní, přírodně
blízké,
nebo

plochy
ZPF.
Varovný je vzrůst
celkového
zastavěného
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2.2.7 Další indikátory k tématu
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Invazivní druhy rostlin

2.2.A Invazní
druhy rostlin;

Na území MČ Praha 14 evidujeme výskyt bolševníku a křídlatky. Každoročně je likvidováno 10m2 bolševníku a 20 m2 křídlatky. Ve vývoji došlo od roku 2007 ke snížení.
Likvidace bolševníku zajišťují na území MČ jak Lesy HMP, tak MČ Praha 14 , každý na pozemcích ve své vlastní správě.
Likvidaci trnovníku akátu realizují na území MČ Lesy HMP a to na pozemcích v jejich správě.
V průběhu října a listopadu probíhá každým rokem v oblasti Čihadel, těžbě akátu, kterou provádí Lesy HMP. Pokračuje se tak v úsilí postupně nahradit porosty mimořádně
agresivního a v české přírodě nepůvodního trnovníku akátu dřevinami, jež jsou součástí přirozené druhové skladby lesů v pražské oblasti.
Naučné stezky Prahy 14
14 zastavení Prahy 14 - Naučná stezka « Život na Praze 14 (praha14.cz)
MČ vybudovala na svém území v roce 2007 vlastní naučnou stezku nazvanou 14 zastavení Prahy 14.Stezka začíná v Hloubětíně u stanice metra a přes starý Hloubětín
postupně pokračuje do Kyjí, Hostavic a Jahodnice. Odtud vede směrem na Černý Most, Rajskou zahradou a Hutě, kde končí. Na každé zastávce je instalován informační
panel, který představuje zajímavosti daného místa. Projít celou trasu zabere okolo pěti hodin. Využít ji lze i ke kratším procházkám podle nálady, počasí nebo vybraného cíle.
Stačí se jen rozhodnout. Tvůrcem stezky ZŠ Hloubětínská (zeměpisný seminář pod vedením M. Platze) a MČ Praha 14 - letopisecká komise.

Zastávky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Metro Hloubětín
Hloubětínský zámeček
Kyjský rybník
Kostel sv. Bartoloměje
Hráz suchého poldru
Suchý poldr – střed
Hostavice (zvonička)
Jahodnice
Pískovna
Čihadla
Nám. Plk. Vlčka
Rybník Aloisov
Rajská zahrada
Hutě

V roce 2021 se bude zpracovávat studie pro zpracování návrhu nové podoby naučné stezky, včetně naplánování trasy, výčtu zastavení a návrhů jednotlivých zastavení
(panelů).
Zastavení s malou vílou Mimi - https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/mapa_cihadla_A2.pdf
Stezka měří 3 km, má osm zastavení a vede z Kyjí přes Čihadla po budoucí rozhlednu Doubravka XIV. Stezkou doprovází známá místní víla Mimi z knih spisovatelů Marka
a Jitky Hladkých. Stezka je zaměřena zejména na děti a vede je k šetrnému chování k přírodě a životnímu prostředí.

bolševník
0,001
ha,
křídlatka 0,002
ha

Kyjský rybník – informační panely http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/kyje/kyjsky-rybnik/
Alej u Čihadel – informační panely http://www.praha-priroda.cz/ovocne-sady-a-aleje/sady-a-aleje-dle-katastru/hostavice/alej-za-luhem/
Sad na Čihalech - http://www.praha-priroda.cz/ovocne-sady-a-aleje/sady-a-aleje-dle-katastru/hostavice/sad-na-cihadlech/
Suchý poldr Čihadla– informační panely http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/hostavice/sn-cihadla/
V Pískovně – informační panely http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/dolni-pocernice/v-piskovne/
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MČ Praha 14 se dlouhodobě snaží maximálně snížit výskyt invazních rostlin. Praha 14 vybudovala 2 naučné stezky 14 zastavení Prahy 14 a Zastavení s malou vílou Mimi.
Další naučné stezky jsou spravovány MHMP/Lesy hl.m.Prahy ( Suchý poldr Čihadla, Kyjský rybník, V Pískovně, Cihelna na Bažantici atd),
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2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
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Podíl zemědělského půdního fondu z celkové rozlohy MČ Praha 14 činí 37,4 % (tedy 506,05 ha). Ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým
zemědělstvím došlo. Na území MČ Praha 14 v současné době je zaznamenáni 2 zemědělci s certifikovaným ekologickým zemědělstvím hospodařícího dle zásad SZ na výměře
45,94 ha. Praha14 podporuje nepřímo bioprodukci propagací a organizací farmářských trhů, podporou zdravého stravování a organického zahradničení v
komunitních zahradách Správa pozemků určených k plnění funkci lesa není v kompetenci ÚMČ Praha 14 a zůstává v kompetenci HMP. Hospodaření v pražských lesích je
od roku 2005 certifikováno systémem PEFC. Od 1. listopadu 2018 má dřevo z pražských lesů certifikaci FSC C-o-C a PEFC C-o-C.
Dle nových informací poskytnutými (Lesy hl. m. Prahy) došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkci lesa o 2,2 ha – zejména nově vysazený les Arborka na
území Satalic a Kyjí.

Stabilní

0

Na Praze 14
došlo
k
výraznému
posunu
vpřed
oproti minulému
auditu,
neboť

Pozemkové úpravy samotné opět nejsou v kompetenci MČ, ale HMP. K vyjmutí pozemků pro nynější vysokou míru výstavby došlo již před několika lety. Podíl záboru ZP
v I. a II. třídě ochrany vztažený k celkovému území města má mrně vzrůstající tendenci. Vyjmuti ze ZPF znamená i nová zalesnění, například 1 plocha má přes 2 hektary.
Ve sledovaném období došlo k přeměně zastavěných ploch a nádvoří a ostatních ploch na zemědělskou půdu ve výši 1,0 ha a zastavění půdy zemědělského půdního fondu
ve výši 4 ha. Na základě analýzy leteckých map MČ Praha 14 lze konstatovat, že zemědělské plochy zaujímají nepatrnou část městské části a většina z nich je lemována
pásy zeleně, které jako takové slouží ke snižování negativních důsledků eroze. Proběhly krajinné úpravy na zemědělských pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy. Tyto
úpravy spočívaly zejména v rozčlenění velkých lánů na několik menších vytvářením mezí a výsadbou stromořadí v lokalitě Kyje Na Hutích.
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2.3.1 Hospodaří se na zemědělské půdě (i v malém rozsahu - např. vinice, sady, zahrady) na území městské části podle zásad správné
zemědělské praxe (SZP)? Došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím? Pořádá městská část
informační/osvětové aj. akce pro zemědělce (s cílem podpory udržitelného zemědělství)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.3.1

Indikátory

Území MČ Prahy 14 tvořila v roce 2020 z 18, 62% zemědělská půda, od roku 2018 došlo ke snížení podílu z 20,8 %. Zemědělská půda se zmenšila zejména na úkor
zástavby 2,8 ha a zalesnění 2,2 ha. Celkem se hospodaří na rozloze 45,94 hektarů půdy.
V rámci Strategie adaptace hl.m. Prahy na změnu klimatu a rovněž v souladu se snahou zvýšit ekologický i rekreační potenciál zemědělské krajiny je změna dosavadního
přístupu k zemědělské půdě jedna z reálných možností, jak v krátké době výrazně posunout tuto oblast směrem k požadovaným cílům. Za tímto účelem byl zpracován a
přijat hl. m. Prahou v roce 2020 dokument „Zásady ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hl. m. Prahy“ (dále jen „Zásady“, jehož
základním principem bude hospodaření za podmínek daných zákonem o ekologickém zemědělství (zákon č. 242/200 Sb.) a úpravy – zejména rozčlenění zemědělských ploch,
jenž mají za cíl zlepšit funkci půdy a krajiny a podpořit druhovou pestrost živočichů a rostlin, především vytváření mezí a výsadba stromořadí, úpravy osevních postupů ve
prospěch vyšší pestrosti pěstovaných plodin a upřednostňování plodin, jejichž pěstování nezvyšuje půdní erozi. Nezanedbatelným přínosem je též výrazné omezení
používání pesticidů, herbicidů, minerálních hnojiv a dalších chemických látek. Dle „Zásad“ podmínkou uzavření pachtu je registrace do systému ekologického zemědělství (dle
zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství), resp. závazek, že k přechodu na ekologické zemědělství dojde v nejkratší možné době, maximálně však do tří let. Pachtýř
je povinen dodržovat platné předpisy, zejména nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního
stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů (DZES).
Od vegetační sezony 2021 mají na pozemcích hlavního města Prahy hospodařit zemědělci na polích velkých maximálně 5 ha. Takový celek pak musí být oddělený mezí.
Dosavadní zemědělci téměř unisono tvrdili, že není možné na takto „malých“ polích hospodařit. Přitom i před zmenšováním půdních bloků 2020 byla celá řada z nich
menších než zmiňovaných 5 ha a zemědělci na nich zdárně hospodařili. Nyní se ukazuje, že to není a nebude problém ani na těch nově rozdělených.
Hlavní město Praha při změně pachtýřů v roce 2020 zakázalo používání pesticidů (s výjimkou insekticidů a fungicidů na přírodní bázi) a anorganických hnojiv na většině
svých polí a nyní se sleduje, jak rychle se tato změna projeví na biodiverzitě polí i jejich okolí. Postupem času se ukazuje, že většina problémů týkajících se zemědělství je
řešitelná. U mnohých zemědělců ale narážíme na odpor ke změnám. Ten je překvapivě silný a často podložený argumenty, které nedávají smysl.
Velkým problémem, od kterého se odvíjí prakticky všechny dílčí komplikace, je skutečnost, že na půdě nehospodaří vlastníci, ale nájemci. Pokud pražskou půdu obdělává
zaměstnanec zemědělského družstva, které je v nájmu na pozemku nějaké fyzické osoby žijící mimo Prahu, není k podivu, že tomuto zaměstnanci nezáleží na tom, v jakém
stavu se půda nachází. Velmi by pomohlo, kdyby bylo možné oslovit jednotlivé vlastníky půdy, vysvětlit jim problém, ukázat pozitivní příklady a jednoduchá řešení. Část z
nich by se určitě přiklonila k šetrnějšímu hospodaření a stav půdy by se pomalu začal měnit k lepšímu.
Ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím došlo. Na území MČ Praha 14 v současné době je zaznamenáni 2 zemědělci s
certifikovaným ekologickým zemědělstvím. Jedná se o pachtýře firmu MEDIAN, s.r.o. - ekofarma Dolní Počernice a hospodařícího dle zásad SZ na katastrálním území Kyje
na výměře 41,85 ha a pachtýře jezdecký oddíl Fidorka hospodařícího dle zásad SZ na katastrálním území Hloubětín na výměře 4,09 ha. MČ Praha 14 podporuje v dotačním
programu jezdecký oddíl Fidroka. Podpora je zaměřena na provoz a aktivity jezdeckého oddílu. MČ Praha 14 nemá žádný program pro podporu zvýšení počtu
certifikovaných zemědělců. Samotnou certifikaci ekologických zemědělců realizuje Ministerstvo zemědělství ČR /MZE/.
Hl.m.Praha vypisuje každý rok grantové programy, vztahující se k ekologii, ovšem nelze to považovat za systematická podpora ekologických zemědělců.
Na MČ evidujeme zemědělské subjekty:
Počet zemědělských subjektů - ani jeden z registrovaných subjektů neprovozuje zemědělskou činnost na území MČ.
Rok
Počet
zemědělských
subjektů

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30

37

41

45

54

56

2019

2020

66 66

Propagace ekologického zemědělství probíhá rámci aktivit a akcí realizovaných MČ a příspěvkovými organizacemi.
Osvěta probíhá také při realizaci veřejných fór a projednání, kde je informační leták distribuován. Červencové dvjčíslo 7 -8/2021 měsíčníku městské části je zaměřen na téma
ekologické zemědělství str. 16 Ctrnactka_7_2021_webdata.pdf (praha14.cz). Měsíčník je distribuován v nákladu 22,5 tis výtisků do domácností MČ. Leták je také
umístěn webových stránkách MČ.

Realizace Farmářskéých trhů - Farmářské trhy Prahy 14 « Život na Praze 14 (praha14.cz).
Farmářské trhy (sedlácké, selské, zemědělské trhy apod.) jsou forma prodeje zemědělského a potravinářského zboží pro občanskou veřejnost, jejímž cílem je na území Prahy
14:
• podpora malých a středních zemědělských pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů a výrobců potravin;
• zásobování občanů čerstvými zemědělskými plodinami a potravinami převážně českého a regionálního puvodu a potravinami z ekologického zemědělství, které je založeno
na šetrném přístupu k přírodě;
• vytvoření nového společenského prostoru, který vedle prodeje zemědělského zboží slouží k setkávání lidí, přiblížení městských obyvatel zemědělské sezóně a přírodním
cyklum;
• oživit vybrané prostory měst a zlepšit jejich atmosféru.
MČ ve spolupráci s provozovatelem trhů POD PLATANY, z. s. pořádá 2xtýdně každou středu od 10 do 19 hodin na dlážděné ploše u stanice metra Rajská zahrada, každý
pátek od 10 do 19 hodin na prostranství u stanice metra Černý Most. Na trzích jsou nabízeny vysoce kvalitní mléčné výrobky (mléko, tvaroh, zakysanou smetanu a další) a
rovněž králíky, husy, hovězí masa porcovaná s označením bio. Jsou nabízeny produkty od regionálních výrobců farmy Zemanových (zelenina), Štěpaníkovi (med z Újezda),
Němcovi (mléčné výrobky, maso), Mochovská či Zlivická pekárna.
Podpora komunitního zahradničení
Příspěvková organizace zřízená MČ Praha 14 má zřízenou komunitní zahradu u komunitního a volnočasového centra Plechárna. Komunitní zahrada využívá organických
hnojiv (hnůj, kejda, kompost, atd). http://www.plecharnacernymost.cz/cz/plecharna/2016-06-07-komunitni-zahrada
V roce 6. 3. 2019 proběhl na Plechárně ve spolupráci s organizací KOKOZA workshop „Vyrob si svůj vermikompostér“. V rámci další spolupráce byli místní
obyvatelé proškoleni a s organizací probíhá návazná spolupráce doposud (účast zástupců Plechárny na školeních, panelových konferencích, šíření dobré praxe, atp.).
V současnosti komunitní zahrádku Plechárny existují a stále je o ně zájem, v areálu Plechárny jsou rovněž dva klasické kompostéry (aktivní a pasivní) a místní se již navzájem
informují - školí, pod dohledem odborníků.
Další komunitní zahrada je zřízena u komunitního centra Kardašovská. https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska/ v sekci další akce a
aktivity. Součástí komunitního centra je společná zahrádka, kde mají občané možnost vypěstovat si zeleninu, bylinky i okrasné květiny. Vypěstovaná zelenina či bylinky
budou např. použity v rámci komunitního vaření. Komunitní zahrada umožňuje pěstovat nejen zeleninu, ale také mezilidské vztahy a může být ideálním místem pro
netradiční setkání. V komunitním centru Kardašovská proběhly v roce 2018, 2019 přednášky na téma “O životě včel, aneb proč jsou včelaři dlouhověcí”, “Jak naučit jíst děti
zeleninu”, Prevence civilizačních onemocnění z pohledu výživy a dále pak férové snídaně. V rámci těchto osvětových akcí jsou propagovány potraviny pocházející z
ekologického zemědělství, které je založeno na šetrném přístupu k přírodě.
Využívání produktů regionálních zemědělců a zemědělců s certifikovaným ekologickým zemědělstvím
Městská část Praha 14 dbá o zdravé stravování ve školních jídelnách. Jako zřizovatel základních škol vyzývá ředitele škol používat produkty od zemědělců s certifikovaným
ekologickým zemědělstvím a regionálních zemědělců. 4 ze 6 jídelen základních škol tyto produkty využívají.
Realizace seminářů osvětových
akcí.
SEBEHODNOCENÍ
MUNICIPALITY
Od června r. 2018 začala MČ P14 organizovat seminář na téma "Jídlo nás spojuje" zaměřený na dopady klimatické změny na zemědělství a produkci potravin a férové
Návodná
snídaně.otrázka 2.3.1
Na jaře 2019 byla uspořádána crowdfundingová kampaň na Hithitu a byli nalezeni adoptivní rodiče deseti slepicím, které celý svůj život prožily v halách bez denního
Hodnoceni:
světla a na prostoru, kde se nemohly ani otočit, natož si svobodně zahrabat v hlíně nebo zakdákat na sousedy. Nový kurník byl postaven hned vedle komunitního centra
Plechárna z peněz, které se vybraly v crowdfundingové kampani. Komunitní kurník představuje také cestu, jak dětem ze sídliště ukázat hospodářská zvířata, se kterými
1
Dobrá
se běžně do kontaktu nedostanou, a přiblížit jim život na venkově.
Trend:
V rámci participativního rozpočtu byl a zrealizován v roce 2020 podpořen projekt VEŘEJNÁ BYLINKOVNA - 46 000 Kč. Úprava veřejné bylinkovny, která se
nachází se
na Černém Mostě nedaleko volnočasového centra Plechárna (u křižovatky Vybíralova x Bryksova). Projekt počítá s doplněním zahradní zeminy, zřízením
1
Zlepšující
vnitřních cestiček, výsadbou nových bylin a oplocením. Návrhy – 2. ročník « Čtrnáctka podle vás (praha14.cz).
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přijat hl. m. Prahou v roce 2020 dokument „Zásady ekologicky šetrného hospodaření na zemědělské půdě ve vlastnictví hl. m.Ke zvýšení výměry zemědělské půdy s
certifikovaným ekologickým zemědělstvím došlo. Od vegetační sezony 2021 mají na pozemcích hlavního města Prahy hospodařit zemědělci na polích velkých maximálně 5
ha. Hlavní město Praha při změně pachtýřů v roce 2020 zakázalo používání pesticidů (s výjimkou insekticidů a fungicidů na přírodní bázi) a anorganických hnojiv na většině
svých polí.
Na území MČ Praha 14 v současné době je zaznamenáni 2 zemědělci s certifikovaným ekologickým zemědělstvím. Jedná se o pachtýře firmu MEDIAN, s.r.o. - ekofarma
Dolní Počernice a hospodařícího dle zásad SZ na katastrálním území Kyje na výměře 41,85 ha a pachtýře jezdecký oddíl Fidorka hospodařícího dle zásad SZ na katastrálním
území Hloubětín na výměře 4,09 ha. MČ Praha 14 podporuje v dotačním programu jezdecký oddíl Fidroka. Podpora je zaměřena na provoz a aktivity jezdeckého
oddílu. Praha 14 podporuje nepřímo bioprodukci organizací farmářských trhů, podporou zdravého stravování a organického zahradničení v komunitních zahradách.
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a
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a
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v
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Kardašovská,
pořádá seminář
Jídlo nás spojuje.
Velmi důležitá je
podpora
zdravého
stravování
ve
školách-ta slouží
též k podpoře
produktů
ekologických
zemědělců.
Záslužná
je
crowdfundingová
kampaň
k
založení
komunitního
kurníku pro týrané
slepice
z
klecových
chovů.

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na území městské části? Provozuje se na těchto pozemcích - bez ohledu
na druh vlastnictví - certifikované hospodaření (PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest
Stewardship Council)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.3.2

Indikátory

Na území Prahy je asi 5 220 ha lesů. Přes 50 % lesní plochy, cca 2 820 ha, patří Hlavnímu městu Praze, udržují je Lesy hlavního města Prahy. Kromě toho tu hospodaří státní
Lesy ČR, několik set hektarů připadá nově církvi a zbytek několika stům soukromých vlastníků, kteří mají od pár metrů až po 45 ha.
Správa pozemků určených k plnění funkci lesa není v kompetenci Odboru dopravy a ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 14, ale zůstává v kompetenci HMP. HMP také
rozhoduje o zařazení či vynětí pozemku z/do kategorie Pozemek určený pro plnění funkce lesa (PUPFL). Přehled pozemků určených k plněn í funkce lesa na území MČ
Praha 14 je vidět na mapě níže. Dle nových informací poskytnutými (Lesy hl. m. Prahy) došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkci lesa na MČ Praha 14 v
souvislosti se založením lesa Arborka.
IPR na jaře 2019 zveřejnil studii Analýza infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy (zaměřená na infrastrukturu vybrané občanské vybavenosti). Ta obsahuje mimo jiné i analýzu
ploch lesů a parků s rozlohou větší než 0,5ha.

Na celém území hlavního města Prahy připadá na obyvatele 48 m2 parků či lesů. V případě MČ Praha 14 je to 20m2. V celopražském porovnání se tak jedná o
podprůměrnou hodnotu. Na druhou stranu v nedalekých Dolních Počernicích se nachází zelených ploch nadprůměrně. Zároveň v porovnání s dalšími MČ sídlištního
charakteru nevychází Praha 14 špatně (viz tabulka níže).
V porovnání s hlavním městem Praha se na území MČ Praha 14 nachází podprůměrný podíl zemědělské půdy, lesních pozemků a částečně i vodních ploch. Nejvíce
zemědělské půdy se nachází v katastrálním území Hostavice (32 %) a Kyje (29 %). Katastrální území Hloubětín (včetně části na území MČ Praha 9) má největší podíl lesních
pozemků (9 %) a Černý most nejvíce zastavěné plochy (17 %).
Všechny lesy na území hlavního města Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí (§8, odst. 2c zákona č.
289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně.
Za posledních sto let se zvýšila výměra lesů na území Prahy téměř o třetinu. V současné době lesní porosty zaujímají přibližně 10,5 % z celkové rozlohy města. Charakter
nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, jak se měnily důvody zalesňování: od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění
pobytu obyvatel v přírodě, až po cílené zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel nově vznikajících sídlišť.
Na území Prahy 14 se nachází lesy Lehovec a Čihadla a částečně nově založeny les Arborka.
1) Lehovec a Čihadla
Rozloha: 37,1 ha
Katastrální území: Hloubětín, Hostavice , Kyje
Nejvíce zastoupené dřeviny: nepůvodní trnovník akát, dub
Věk porostů: nejvíce je zastoupena 4. věková třída, tedy věk 61 – 80 let
Lesní porosty: 34,9 ha
Nelesní plochy (louky, cesty): 2,2 ha
Vlastník lesa: hlavní město Praha
Snahou vlastníka lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Rovněž se zohledňuje převážně mimoprodukční
– rekreační – poslání pražských lesů (tj. používání pestré dřevinné skladby), včetně menšího zastoupení nepůvodních jehličnatých dřevin (např. modřín, douglaska). Současné
procentuální zastoupení dřevin znázorňuje graf vpravo. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje druhý graf ve druhé fotogalerii. Přirozené zastoupení dřevin vychází z
vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území (více o lesních stanovištích >>). Rozložení
jednotlivých stanovišť v lese zobrazuje třetí graf. Na území lesa převládají exponovaná stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu, akátu a lípě.

2) Arborka
Arborka, tak se jmenuje zcela nový les, který vznikl během let 2018 - 2019 v Satalicích a Kyjích. Nový les zaujímá rozlohu 18 hektarů, z toho jednu polovinu pokrývají lesní
porosty a na té druhé se rozkládají nově založené louky. Aby byla Arborka dobře přístupná všem návštěvníkům, lesem procházejí zokruhované cesty, jejichž délka dosáhne
celkem 2 600 metrů. Povrch cest je jak asfaltový, tak mlatový. V Arborce se vysadilo přes 89 000 sazenic. Vzhledem k dobré kvalitě půdy by tu ale měly stromy vyrůst do

výšky 5 metrů už za 10 let.
Péče o lesy
Péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským plánem (dále jen LHP), který se zpracovává vždy na desetileté období. V lednu 2014 začal platit nový LHP na
období 2014–2023. V roce 1994 schválilo Zastupitelstvo HMP záměr vykupovat lesy ve vlastnictví fyzických osob. K 31. 12. 2018 bylo vykoupeno do majetku města přes
240 ha lesa, tím je na této ploše zajištěna řádná lesnická péče. V lesích vlastněných městem pokračují výchovné a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových a borových
monokultur ve špatném zdravotním stavu na porosty smíšené), obnovy a údržby cest, sbírání odpadků, vyvážení košů a sekání luk. Lesy jsou doplňovány rekreačními
prvky, kterých je v současné době evidováno více než 3 700 kusů (zejména lavičky a lavice, koše, altány, dětské herní prvky, vítací tabule aj.).
Současný zdravotní stav pražských lesů nadále ovlivňují nepříznivé klimatické podmínky posledních několika let, které porosty významně oslabily a usnadnily tak šíření
škůdců. Stále se lesy potýkají především s následky přemnožení kůrovce, a to i přesto, že lesy na území Prahy jsou velmi různorodé, převažují v nich listnaté druhy a smrk v
nich měl již před začátkem celorepublikové kůrovcové kalamity jen asi 6% zastoupení. Rozšíření kůrovce se řeší ve všech lesních porostech, ve kterých se smrky vyskytují či
vyskytovaly. Největší škody způsobil v Kunratickém lese, Modřanské rokli, Divoké Šárce a v Milíčovském lese. Nejčastěji se v Praze setkáváme s lýkožroutem smrkovým a
lýkožroutem lesklým, zaznamenána byla však i přítomnost lýkožrouta modřínového, který místo smrků napadá modříny. V roce 2020 aktivita kůrovce díky častějším a
vydatnějším dešťům a chladnějšímu jarnímu počasí oproti předchozím rokům mírně zpomalila. Pro omezení síření kůrovce se aktivně během celého roku napadené stromy
vyhledávají, asanují co nejrychleji odváží pryč z lesa. Nárůst nezbytných nahodilých těžeb v oslabených smrkových, borových a modřínových porostech se projevil i v
celkovém objemu vytěženého dřeva za rok 2020 (12 302 m3), který oproti předchozímu roku stoupl o 28 %. Kromě odstraňování napadených stromů se v lesích po celé
Praze nainstalovalo běhen roku 2020 127 lapačů a položilo 218 lapáků. Na území Prahy dochází k usychání borovic lesních, které ani příznivé jarní počasí s dostatkem srážek
nezastavilo. Příčinou je oslabení stromů stresovými faktory (např. extrémní teploty v letním období, nepříznivé stanovištní podmínky, kolísání hladiny podzemní vody nebo
znečištěné ovzduší vlivem dopravního provozu na území hlavního města) a následné houbové či parazitické onemocnění. Během roku 2020 byl zaregistrován také častější
výskyt patogenních hub na listnáčích. Na jasanech v některých lokalitách pokračuje nekróza způsobená vřeckovýtrusou houbou voskovičkou jasanovou, jejímž projevem je
předčasné vadnutí listů, které pokračuje odumíráním výhonů a větví až celého stromu. Typickým příznakem jsou hnědé až černé nekrotické skvrny na listech a řapících. Mezi
duby se rozšířilo chřadnutí s tzv. tracheomykózními příznaky, které dlouho-době patří k závažným onemocněním dubů na lesních i nelesních stanovištích.).
Hospodaření v pražských lesích
Hospodaření v pražských lesích je od roku 2005 certifikováno systémem PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), který vlastníka lesa
zavazuje spravovat jej dle zásad trvale udržitelného lesního hospodaření. V současnosti je v Česku certifikováno 1,88 milionu hektarů lesů. Hlavní město Praha od roku 2007
drží také certifikát FSC (Forest Stewardship Council), který zaručuje, že dřevo s tímto certifikátem pochází z šetrně obhospodařovaných lesů, a dokládá, že v lese se
hospodaří s respektem k lesnímu ekosystému a přirozené druhové skladbě smíšených, převážně listnatých porostů. Od 1. listopadu 2018 má dřevo z pražských lesů
certifikaci FSC C-o-C a PEFC C-o-C. To znamená, že při zpracování dřeva z pražských lesů jsou plněny požadavky a standardy těchto mezinárodních certifikátů pro
zpracovávání dřevní hmoty. Splněním podmínek certifikace se zapojili do výrobního řetězce, který podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích a který o zpracovávané
dřevní hmotě pocházející z certifikovaných trvale udržitelně obhospodařovaných lesů spotřebitelům poskytuje přesné a ověřitelné informace.
V rámci boji proti dlouhodobému suchu a klimatickým změnám se provádí výsadba stromů a zeleně. Jedním z takových projektů je nově vysazený les Arborka na
území Satalic a Kyjí. Investice vyšla hlavní město na 11 milionů Kč. Místo je na hranici městských částí Praha 14 a Praha - Satalice. Vede zde významná cyklotrasa směrem
na Kbely, Letňany, do Čakovic a dále. Jeho budování zahájil MHMP už v září 2018 a práce byly ukončeny v červenci 2019. Nový les zaujímá rozlohu 18 hektarů, z toho
jednu polovinu pokrývají lesní porosty a na té druhé se rozkládají nově založené louky. Na jaře 2019 se v Arborce vysadilo přes 89 000 sazenic. Společně s výsadbou
proběhlo v jarním období i zakládání luk. Vzhledem k dobré kvalitě půdy by tu ale měly stromy vyrůst do výšky 5 metrů už za 10 let. Aby byla Arborka dobře přístupná
všem návštěvníkům prochází lesem zokruhované cesty, jejichž délka dosahuje 2 600 metrů. Povrch cest je jak asfaltový, tak mlátový. Les je vybaven i nezbytným
mobiliářem, jako jsou lavičky a odpadkové koše.
Plocha lesů na městské části Praha 14
Rok
2011
2018
2020
Zdroj: IPR Praha

Les m2
708247
658191
773726

2018 (ha)

2019

2020

(ha)

(ha)

Zastavění
půdy
zemědělského půdního
fondu
Zastavění lesní půdy

1,2
0,0

0,6
0,0

2,2
0,0

Zalesnění
půdy
zemědělského půdního
fondu

0,0

0,0

2,2

Změna lesní půdy na
zemědělskou půdu

0,0

0,0

0,0

Přeměna zastavěných
ploch a nádvoří a
ostatních ploch na ZP

0,8

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Název indikátoru

Přeměna zastavěných
ploch a nádvoří a
ostatních ploch na LP
Zdroj: IPR Praha

V roce 2019 IPR Praha provedl analýzu infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy se zaměřuje na pěší dostupnost obyvatel Prahy do parků, lesů a lesoparků (dále také jen „parků
a lesů“) v úrovni bilančních územních celků.

Zdroj: IPR Praha

Plocha lesů a parků ve Plocha parků, lesoparků a Plocha na obyvatele (m2)
vybraných MČ MČ
lesů (m2)
Praha 9

1 183 314

20,4

Praha 11

799 315

10,5

Praha 12
Praha 13
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11,2

Praha 14

941 738

20,0

1 404 868

568,1

Praha 17

14 372

0,6

Praha 18

277 850

13,8

62 587 113

48,3
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Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Správa pozemků určených k plnění funkci lesa není v kompetenci ÚMČ Praha 14 a zůstává v kompetenci HMP. V posledních 5 letech bylo zalesněno 14,7 ha ploch. Dle
nových informací poskytnutými (Lesy hl. m. Prahy) došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkci lesa na MČ Praha 14. V rámci boji proti dlouhodobému
suchu a klimatickým změnám se provádí výsadba stromů a zeleně. Jedním z takových projektů je nově vysazený les Arborka na území Satalic a Kyjí. Investice vyšla hlavní
město na 11 milionů Kč. Místo je na hranici městských částí Praha 14 a Praha - Satalice.Na jaře 2019 se v Arborce vysadilo přes 89 000 sazenic. Na území Prahy 14 se
nachází lesy Lehovec a Čihadla a částečně nově založeny les Arborka. Hospodaření v pražských lesích je od roku 2005 certifikováno systémem PEFC (Programme for
the Endorsement of Forest Certification Schemes), který vlastníka lesa zavazuje spravovat jej dle zásad trvale udržitelného lesního hospodaření. Od 1. listopadu 2018 má
dřevo z pražských lesů certifikaci FSC C-o-C a PEFC C-o-C. To znamená, že při zpracování dřeva z pražských lesů jsou plněny požadavky a standardy těchto
mezinárodních certifikátů pro zpracovávání dřevní hmoty. Splněním podmínek certifikace se Lesy hl.m.Prahy zapojily do výrobního řetězce, který podporuje trvale
udržitelné hospodaření v lesích a který o zpracovávané dřevní hmotě pocházející z certifikovaných trvale udržitelně obhospodařovaných lesů spotřebitelům poskytuje přesné
a ověřitelné informace.
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2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.3.3

Indikátory

Z kalkulačky eroze eKalkulacka (vumop.cz) vyplývá, že silně erozně ohrožená půda je nachází jen na několika místech MČ. V severní části katastru Kyje v oblasti Kyje Na
Hutích jižně podél ul. Novopacká v katastrálním území Kyje, severně nad ul. K Hutím a na jižní svahu v oblasti Čihadel. Erozí neohrožená půda se nachází v severní části
MČ v oblasti Kyje Na Hutích jižně podél ul. Novopacká v katastrálním území Kyje a Hloubětín. Dále pak vyšší erozní ohrožení existuje v jižní části MČ v oblasti Jahodnice,
severně podél Štěrboholské spojky v katastrálním území Hostavice a svah v oblasti Čihadel.
Není nám však známo, že by docházelo k problémům s erozí; sledování stavu půdy z hlediska eroze nespadá do gesce městské části a ze strany vlastníků také nemáme o této
problematice žádné informace. Na základě analýzy leteckých map MČ Praha 14 lze konstatovat, že zemědělské ploch zaujímají nepatrnou část městské části a většina z nich
je lemována pásy zeleně, které jako takové slouží ke snižování negativních důsledků eroze. Pravomoci MČ Praha 14 jsou v řešení situací na pozemcích, které jí nebyly
svěřeny do správy, jen velmi omezené. U klasických obcí se situace obvykle řeší pozemkovou úpravou, kdy se obecní pozemky mění tak, aby se na vhodných místech
zřídily protierozní prvky. Bohužel MČ nemá žádné vlastní pozemky, které by mohly být vyměněny.
Plochy ohrožené erozí půdy na území Prahy 14:

Vodní eroze - zemědělské pozemky až na drobné výjimky nejsou ohroženy, mírné ohrožení erozí se může projevit na příkřejších svazích kolem komunikací či na
lesních pozemcích, silnější ohrožení erozí se může projevit na odkrytých podložních vrstvách.
Větrná eroze - potenciálně mohou být ohroženy velké plochy orné půdy na severu území MČ (ve výkresech ÚP HMP je patrný plán vynětí pozemků ze ZPF a jejich
částečná přeměna na zeleň - zalesnění, čímž by bylo dosaženo protierozních opatření a to na ploše 4.8164 ha, zajišťuje kompletně MHMP, realizace navržených opatření
nebyla zatím zahájena).
Významným preventivním opatřením proti negativním vlivům eroze na zemědělskou půdu jsou již samotné osevní postupy, které musí zemědělci dodržovat, chtějí-li
dosáhnout na příslušné dotace.
V roce 2020 proběhly zásadní terénní úpravy na chráněném území přírodní památky Cihelna v Bažantnici, jejichž cílem bylo zabránit erozi svahů a splavování skládkového
materiálu a navážek do níže položeného areálu soukromé společnosti. Části svahů byly uspořádány do tvaru teras se skloněnými a kamenem vyloženými příkopy k odvodu
dešťové vody. Vznikla tu soustava průlehů, příkopů, retenčních nádržek a jezírek. Terasy budou ještě zatravněny, rozšířena přilehlá louka a provedena výsadba ovocných
dřevin. Z lokality byly také odvezeny desítky tun nelegálně uloženého komunálního odpadu. Území přírodní památky bylo výrazně pročištěno od náletových křovin. Znovu
se tím obnažily skalní výchozy.
V roce 2021 MHMP proběhly krajinné úpravy na zemědělských pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy. Tyto úpravy spočívaly zejména v rozčlenění velkých lánů na několik
menších vytvářením mezí a výsadbou stromořadí. Vysazeny byly staré odrůdy různých ovocných stromů (hrušně, jabloně, třešně) i neovocné stromy (lípy a duby). Pod
stromy jsou založeny zatravněné kvetoucí pásy, které podpoří druhovou pestrost živočichů a rostlin. Zakládaní nových mezí, remízků a výsadba stromů v polích přispívají
ke zlepšení vlastností půdy, která lepé zadržuje vodu a není tolik ohrožena erozí. Nová stromořadí navíc doplní krajinný ráz a umožní v budoucnu obyvatelům Prahy
příjemné procházky ve stínu stromů, možnost rekreace a také sběru ovoce, které se bude v průběhu celého roku střídat. V Praze 14 proběhla výsadba v Kyjích oblast Na
Hutích.
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Zásadní problémy s erozí nejsou. Z kalkulačky eroze vyplývá, že silně erozně ohrožená půda je nachází jen na několika místech. Není nám však známo, že by docházelo
k problémům s erozí; sledování stavu půdy z hlediska eroze nespadá do gesce městské části a ze strany vlastníků také nemáme o této problematice žádné
informace. Pravomoci MČ Praha 14 jsou v řešení situace na pozemcích, které nejsou svěřeny do správy, jen velmi omezené. Pozemkové úpravy jsou v
kompetenci HMP. V roce 2021 MHMP proběhly krajinné úpravy na zemědělských pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy. Tyto úpravy spočívaly zejména v rozčlenění
velkých lánů na několik menších vytvářením mezí a výsadbou stromořadí v lokalitě Kyje Na Hutích.
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2.3.4 Chrání městská část zemědělský půdní fond na svém území? (Opatření uveďte pro jednotlivé třídy ochrany, zvláště pak pro I. a II. tř.)
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.3.4

Indikátory

MČ preferuje využívání přednostně zastavitelného území města a prosazuje minimalizování záborů nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby
proluk, brownfields). MČ se rozpíná v souladu s územním plánem. Městská část se maximálně snaží prosazovat diferenciaci využití území, aby vyhovovala fungování
jejího spravovaného celku, zajistila dopravní obsluhu, dostupnost a prostupnost území, zdravé životní prostředí a celkově vhodné podmínky pro život obyvatel i
návštěvníků. Pozemkové úpravy samotné opět nejsou v kompetenci MČ, ale HMP.
Podíl zemědělského půdního fondu z celkové rozlohy MČ Praha 14 činí 37,4 % (tedy 506,05 ha). - Zdroj: IPR Praha
Zastoupeny jsou třídy ochrany (dle katastru - na volných plochách nikoli na celém území):
třída
ochrany

výměra
2018

výměra
2020

1

834893

833197

2

188604

188551

3

2524715 2482343

4

1190280 1178584

5

311109

309896

Podíl záboru zemědělské půdy spadající do třídy ochrany I a II k celkové výměře MČ

2016
v roce 2016 bylo na území MČ Praha 14 vyňato ze ZPF celkem 3009 m2, z toho 187 m2 ZP třídy I a 726,6 m2 ZP třídy II.
ZP I + II = 913,6 m2 = 0,091 ha, rozloha MČ Praha 14 = 1 353.1 ha
Podíl záboru ZP v I. a II. třídě ochrany vztažený k celkovému území města je = 6,725.10-5, tedy 0,000067 %
2017
V roce 2017 bylo na území MČ Praha 14 vyňato ze ZPF celkem 1383 m2, z toho 212 m2 ZP třídy I a 0 m2 ZP třídy II.
ZP I + II = 212 m2 = 0,0212 ha, rozloha MČ Praha 14 = 1 353.1 ha

Podíl záboru ZP v I. a II. třídě ochrany vztažený k celkovému území města je = 1,5667.10-5, tedy 0,000015 %.
2018
V roce 2018 bylo na území MČ Praha 14 vyňato ze ZPF celkem 114452,5 m2, z toho 544 m2 ZP třídy I a 37504 m2 ZP třídy II.
ZP I + II = 38048 m2 = 3,8048 ha, rozloha MČ Praha 14 = 1 353.1 ha
2018 - podíl záboru ZP v I. a II. třídě ochrany vztažený k celkovému území města je tedy 0,0028%.
2019
V roce 2019 bylo na území MČ Praha 14 vyňato ze ZPF celkem 4630m2 a z toho 394 m2 ZP I. třídy a 0m2 ZP třídy II
ZP I + II =394 m2, 0, 0394 ha, rozloha MČ Praha 14 = 1 353,1 ha

2.3.A Zábory
zemědělské
půdy;
2016
0,000016 %
2017
0,000015 %
2018 - 0,0028
% 2019 0,000029%
2020 - 0,009 %
Podíl záboru ZP v I.
a II. třídě ochrany
vztažený
k
celkovému území
m ě s t a má mírně
vzrůstající tendenci.

2019 - podíl záboru ZP v I. a II. třídě ochrany vztažený k celkovému území města je tedy 0,000029%
2020
v roce 2020 bylo na území MČ Praha 14 vyňato ze ZPF celkem 43538 m2, z toho 1230 m2 ZP třídy I a 20 m2 ZP třídy II.
ZP I + II = 1250= 0,125 ha, rozloha MČ Praha 14 = 1 353,1 ha
Podíl záboru ZP v I. a II. třídě ochrany vztažený k celkovému území města je = 0,0000923, tedy 0,009 %
Podíl záboru ZP v I. a II. třídě ochrany vztažený k celkovému území města
2016
0,000016 %

2017
0,000015 %

2018
0,0028%

2019
0,000029%

2020
0,009 %

Z výše koeficientu jasně vyplývá, že městská část půdní fond chrání a že vyňaté plochy z kategorie ZP I a II představují jen nepatrnou část rozlohy MČ Praha 14. Aktuálně
relativně vysoká míra nové výstavby na území MČ je dána tím, že k vyjmutí příslušných pozemků došlo již před několika lety a teprve nyní byla zahájena samotná
výstavba.
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MČ preferuje využívání přednostně zastavitelného území města a prosazuje minimalizování záborů nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby
proluk, brownfields). MČ se rozpíná v souladu s územním plánem. Městská část se maximálně snaží prosazovat diferenciaci využití území, aby vyhovovala fungování
jejího spravovaného celku, zajistila dopravní obsluhu, dostupnost a prostupnost území, zdravé životní prostředí a celkově vhodné podmínky pro život obyvatel i
návštěvníků. Pozemkové úpravy samotné opět nejsou v kompetenci MČ, ale HMP. K vyjmutí pozemků pro nynější vysokou míru výstavby došlo již před několika
lety. Podíl záboru ZP v I. a II. třídě ochrany vztažený k celkovému území města má mírně vzrůstající tendenci v roce 2018 0,028% v roce 2020 0,009%. Vyjmuti ze ZPF
znamená i nová zalesnění, Například 1 plocha má přes 2 hektary.

Městská

část

využívá povětšinou
přednostně
zastavitelné území
města, avšak úplně
se
nedaří
prosazovat
minimalizování
záborů
nezastavěného
území
okolních
ZPF, okolní přírody
a krajiny. Zábory
půd I. a II. tř.
ochrany
jsou
relativně nízké ,
avšak nepodařilo se
zvrátit trend těchto
záborů, a navíce
např. v r. 2018
zábor
činil
nezanedbatelných
38.042 m2. Přitom
mají být zábory
těchto
nejúrodnějších půd
dle
příslušné
legislativy
minimalizovány. Je
třeba upozornit na
poměrně vysoké
zábory půd dalších
tříd.
Celkové
zábory ZPF činí za
sledované období
114.452,5
m2
v roce 2018, 4630
m2 v r. 2019 a
43.538 m2 v r.
2020.
Bude
potřebné
zvrátit
nepříznivý trend,
občané
vedle
střechy nad hlavou
potřebují
k regeneraci i další
volné plochy a
zemědělci
dostatečné plochy
úrodných
půd.
Odůvodnění záboru
ZPF z důvodu
využívání v souladu

s územním plánem,
který byl schválen,
je nedostatečné. V
průběhu let došlo
ke změně zákonů a
na územní plán lze
nahlížet jako na
novou koncepci
jejíž cílem by měla
být ochrana půdy.
2.4 Kvalita ovzduší
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
2.4 Kvalita ovzduší
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V aglomeraci Praha je nadlimitnímu znečištění ovzduší vystaveno velké množství lidí. Jsou dlouhodobě překračovány 24hodinový imisní limit pro suspendované částice
PM10 a roční imisní limit pro oxid dusičitý, a to zejména na dopravních lokalitách. V zimních měsících často dochází i k překročení hodnoty imisního limitu pro
průměrnou 24hodinovou koncentraci PM10. Většina překročení (hodnot) imisních limitů souvisí se značným dopravním zatížením hlavního města, v topné sezoně
ke znečištění ovzduší přispívají lokální topeniště. V roce 2019, na rozdíl od let předešlých, nedošlo poprvé za hodnocené období k překročení 24hodinového imisního limitu,
roční průměrné koncentrace PM10, PM2,5, NO2 i benzo[a]pyrenu poklesly. Příznivá situace z hlediska kvality ovzduší v roce 2019 byla dána mírnými teplotními
podmínkami v zimních měsících a výskytem převážně dobrých rozptylových podmínek. Ke zlepšení situace v aglomeraci Praha přispívá i obnova vozového parku,
podpora elektromobility a probíhající obměna kotlů v domácnostech. Znečištění ovzduší přízemním ozonem má jiný charakter – imisní limit pro přízemní ozon je obvykle
překračován v okrajových částech Prahy, v roce 2019 (v průměru za tři roky) bylo zaznamenáno překročení imisního limitu na pěti stanicích ze šesti, což je zatím nejvíce
v hodnoceném období od roku 2010.
Na základě dostupných ukazatelů lze vývoj znečištění ovzduší na MČ Praha 14 hodnotit jako stabilní s tendencí k mírnému zlepšení.
Stav ovzduší v Praze 14 je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou. Typickým jevem pro posledních 15 let je pokles dopravních zátěží na centrálním
prstenci města, zatímco intenzity na okraji Prahy stále rostou. Tíživým problémem Prahy 14 je pomalá výstavba nadřazené komunikační sítě (Pražský okruh, Městský
okruh, radiály), jejíž následky nenesou jen cestující v automobilech, ale také v autobusech veřejné dopravy či obyvatelé žijící v okolí ulic zatížených nadměrným objemem
dopravy.
Stav ovzduší v MČ Praha 14 je také ovlivňován průmyslovými znečišťovateli přímo na vlastním území městské části. Z kategorie Rezzo 1 mezi největší velké stacionární
zdroje znečištění ovzduší patří PERLIT Praha s.r.o., Domanský s.r.o, Linde Gas.a.s., IDEAL Česká republika, Autoservis Hoffmann s.r.o., Coca - cola HBC s.r.o, Globus ČR
k.s., Kaufland ČR v.o.s., Mlékárna Pragolaktos, a.s.. Ovzduší je také ovlivňováno průmyslovými znečišťovateli v okolních městských částech ( ZEVO Malešice - Pražské
služby, a. s., Pražská teplárenská a. s. – Teplárna Malešice a BETONBAU, s.r.o). Jejich konkrétní vliv lze odhadovat jen velmi těžko vzhledem k všeobecně komplikovanému
vývoji stavu ovzduší, který závisí na aktuálních meteorologických podmínkách.
Na území MČ Praha 14 jsou problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť minimální a v rámci celé Prahy mají domácí topeniště pouze 6% podíl na produkci
celkových emisí tuhých znečišťujících látek. Postupná plynofikace výrazně ovlivnila skladbu spotřeby paliv, neboť měla za následek vytěsňování tuhých a kapalných paliv z
území MČ a jejich náhradu zemním plynem. U sídlištní zástavby převažuje centrální vytápění, v rodinných domech pak hraje významnou roli vytápění zemním plynem.
MČ Praha 14 provádí každý měsíc měření koncentrací vybraných ukazatelů znečištění ovzduší, konkrétně oxidu dusičitého na 6 stanicích a prašného spadu na 5 stanicích.
Oproti roku 2018, kdy došlo k překročení imisního limitu pro NO2 (40 μg/m3) celkem 6x, došlo v roce 2020 k překročení imisního limitu pro NO2 (40 μg/m3) pouze 1x. V
případě prašného spadu došlo k překročení imisního limitu (12,5 g/m2) v roce 2018 4x, v roce 2020 5x. Průměrná roční koncentrace PM10 na většině území MČ (cca nad
90%) dosahuje nízkých hodnot v rozmezí pod 22,5 μg/m3.
MČ v rámci zvyšování kvality ovzduší realizuje řadu opatření zejména související se zejména se zklidněním dopravy (aktivní podíle na řešení snížení dopravní zátěže
hlavních průjezdných komunikacích Kbelská, Poděbradská, Českobrodská, podporou mobility občanů (budování cykloinfrastrukury a infrastruktury pro pěší), rozvojem
železniční infrastruktury (zpracování studií pro vybudování nových železničních zastávek: Praha – Jiráskova čtvrť, Praha – Rajská zahrada, Praha – Jahodnice, Praha –
Hostavice ve spolupráci se Správou železnic), zvýšením kvality městské hromadné dopravy ( Vhodnější trasování linek MHD pro zajištění kvalitnější obslužnosti území,
studie revitalizace terminálu Černý Most) a a také výsadbou izolační liniové zeleně. Je kladen důraz na posuzování PD v rámci vydávání stanovisek na snižování prašnosti v
areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí a stavební činnosti. Při posuzování a vydávání stanovisek klade důraz na využití vytápění
teplem ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo ze zdroje, který není stacionárním zdrojem. Pozornost je také věnována o osvětě obyvatelstva, kterou se snaží
minimalizovat dopady lokálních topenišť na ovzduší (informování o kotlíkových dotacích). MČ posuzuje kotle na tuhá paliva, které musí splňovat nejpřísnější emisní
podmínky (tzn. 5. emisní stupeň).
Na základě existujících dokumentů schválených na úrovni hlavního města Prahy dlouhodobě konány kroky, které mají za cíl opatření zrealizovat v oblasti dostavby
Pražského okruhu i ostatních podpůrných dopravních opatření.
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současnosti

koncentrace oxidu
dusičitého, který
indikuje
zvláště
znečištění z dopravy
a prašného spadu,
svědčícího
především
o
intenzitě
lidské
činnosti.
Oba
ukazatelé se též
mírně zlepšují. Je
možné
proto
souhlasit s vlastním
hodnocením MČ,
že míra znečištění
ovzduší je na P.14
mírná až střední.
Lokální

topeniště

nejsou v Praze 14
větším problémem
vzhledem
k v minulosti
provedené
plynofikaci v celé
Praze. Úřad MČ je
aktivní v provádění
kontrol technického
stavu a provozu
spalovacích zdrojů
na pevná paliva,
vydává
např.
závazná stanoviska
dle zákona na
ochranu ovzduší sa
informuje též. o
možnostech
kotlíkových dotací.
O situaci v této
oblasti
nejvíce
vypovídá fakt, že
Úřad MČ neeviduje
žádnou stížnost na
lokální vytápění. Je
třeba též ocenit
provádění výsadeb
izolační
zeleně
v Hloubětíně a na
Jahodnici.
Protože doprava
přispívá největším
dílem k znečištění
ovzduší, MČ P. 14
se zcela správně
zaměřila ve svých
opatřeních
k snižování imisní
zátěže na dopravu.
Využila k tomu
Zásady územního
rozvoje a hlavně
Plán
udržitelné
mobility Prahy a
okolí. Z důležitých
opatření to jsou
např. zklidnění a
omezení dopravy,
včetně
podpory
cyklistické dopravy,
budování přechodů
a tras pro chodce.
Dlouhodobě MČ
podporuje
elektromobilitu, ,
opatřila elektrokola
pro
úředníky,
elektromobil pro
úřad a taktéž
víceúčelový
elektromobil
svážející odpady
i
používaný
k údržbářským
pracím. Pamatuje
i na dobíjecí
stanice
pro
elektromobily a
LPG a CNG
stanice.
Prosazuje nové
zastávky vlaku
k zvýšení zájmu o
veřejnou

dopravu.
U
stacionárních
znečištění
uplatňuje
posuzování
projektové
dokumentace při
vydávání
stanovisek
na
snižování
prašnosti
průmyslových
podniků,
při
pořízení techniky
pro
omezení
fugitivních emisí a
stavební činnosti
i posuzuje kotle
na tuhá paliva,
aby
splňovaly
nejpřísnější
kategorii.
Spolupracuje
s MHMP na
posuzování
velkých
zdrojů
znečišťování
ovzduší REZZO
1 . Na území
P.14 je několik
podniků ( např.
autoservis
Hoffmann,
Domanský
s.r.o.,
Globus
ČR, k.s. Černý
Most, Linde Gas
a.s.-výroba
acetelenu Praha)
, které vykazují
emise prchavých
organických látek
(VOC). Pro jejich
potenciální
zdravotní
nebezpečnost je
třeba doporučit
zvýšenou
pozornost
u
takových
podniků.
Z
hlediska
ochrany
před
prašností je třeba
ocenit poměrně
velkou
plochu
téměř 80 milionů
m2, která je
čištěna během
jednoho
roku,
z toho více jak
polovina
dokonce
kropením, které
přispívá
jak
k
snížení
prašnosti,
tak
k
zlepšení
mikroklimatu.
Z
hlediska
ochrany
před
zápachem bylo
důležité
informování

obyvatel městské
části o možnosti
stížností
na
zápach novým
systémem
monitorování
obtěžujícího
zápachu
z
průmyslové
výroby na území
hl.m. Prahy.

2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší na území městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.4.1

Indikátory

MČ Praha 14 provádí každý měsíc měření koncentrací vybraných ukazatelů znečištění ovzduší, konkrétně oxidu dusičitého a prašného spadu.

2.4.A
Koncentrace
polétavého
prachu (PM10
nebo PM2,5) ;
PM10
Nejvyšší
hodnoty
koncentrací
23,75 μg.m-3 ,
nejnižší
hodnoty 19,24
μg.m-3. PM2,5
Nejvyšší
hodnoty
koncentrací
15,76 μg.m-3 ,
nejnižší
hodnoty 14,5
μg.m-3. M10 Dle
rozptylového
modelu jsou
na Praze 14
nejvyšší
hodnoty
koncentrací
23,75 μg.m-3 v
oblasti
pražského
okruhu,
nejnižší
hodnoty 19,24
μg.m-3
v
oblasti
Čihadel,
Pískovny.
Počet
překročení 24
hodinového
limitu
na
nejbližší
stanici Praha
Vysočany:
2018 - 28x, což
je v rámci
normy (35x za
rok) 2019 16x, což je v
rámci normy
(35x za rok)
2020 - 8 x, což
je v rámci
normy (35x za
rok)
PM10
- Dle
rozptylového
modelu jsou na Praze
14 nejvyšší hodnoty
koncentrací 23,75
μg.m-3 v oblasti
pražského okruhu,
nejnižší
hodnoty
19,24 μg.m-3 v
oblasti
Čihadel,
Pískovny.
Počet překročení 24
hodinového limitna

nejbližší
Praha
stanici
Vysočany:
2018 - 28x, což je v
rámci normy (35x za
rok)
2019 - 16x, což je v
rámci normy (35x za
rok)
2020 - 8 x, což je v
rámci normy (35x za
rok)

Výsledky analýzy znečištění ovzduší za rok 2018 a 2019 na 6 měřicích stanicích, které využívá MČ Praha 14 k vlastnímu měření.
2018 - Z výsledků je dobře patrné, že k překročení imisního limitu pro NO2 (40 μg/m3) došlo pouze jednou ve stanice MŠ Jahodnice. V rámci sledovaného období byla
situace nejhorší na měřicím stanovišti Lipenské náměstí, naopak nejlepší na stanovišti ZŠ Hloubětín a MŠ Jahodnice. V případě prašného spadu došlo k překročení imisního
limitu (12,5 g/m2) Lipenském náměstí, kde bylo potvrzené překročení hned v Lipenském 4x v roce. Zvýšené hodnoty škodlivin na výše uvedených místech byly způsobeny
zvýšenou dopravní zátěží.
2019 - Z výsledků je dobře patrné, že k překročení imisního limitu pro NO2 (40 μg/m3) docházelo především v zimních měsících, konkrétně v lednu (Kyjský hřbitov,
Lipenské náměstí) a únoru (Kyjský hřbitov, Lipenské náměstí, ZŠ Bratří Venclíků) a také v červnu (Lipenské náměstí). V rámci sledovaného období byla situace nejhorší na
měřicím stanovišti Kyjský hřbitov. V případě prašného spadu došlo k překročení imisního limitu (12,5 g/m2) v Lipenském náměstí, kde bylo potvrzené překročení hned 4x
v roce, ZŠ Bratří Venclíků (3x) a v ul. Vírská (1x) . Zvýšené hodnoty škodlivin na výše uvedených místech byly způsobeny zvýšenou dopravní zátěží.
2020 - Z výsledků je dobře patrné, že k překročení imisního limitu pro NO2 (40 μg/m3) docházelo především v zimních měsících, konkrétně v lednu (Kyjský hřbitov,
Lipenské náměstí) a únoru (Kyjský hřbitov, Lipenské náměstí, ZŠ Bratří Venclíků) a také v červnu (Lipenské náměstí). V rámci sledovaného období byla situace nejhorší na
měřicím stanovišti Kyjský hřbitov. V případě prašného spadu došlo k překročení imisního limitu (12,5 g/m2) v Lipenském náměstí, kde bylo potvrzené překročení hned 3x
v roce, ZŠ Bratří Venclíků (1x) a u Kyjského hřbitova (1x). Zvýšené hodnoty škodlivin na výše uvedených místech byly způsobeny zvýšenou dopravní zátěží.
Všeobecný roční index kvality ovzduší má pro cca 75 % rozlohy městské části hodnotu 0,4 - 0,5 (pro zbývající část pak hodnotu 0,5 - 0,6), což představuje druhou nejnižší
možnou hodnotu a svědčí tak o relativně uspokojivém stavu ovzduší na jejím území. Celkově lze tedy míru znečištění ovzduší na MČ Praha 14 vnímat jako mírnou až střední.
Na území MČ Praha 14 není stanice automatického imisního monitoringu. Nejbližší stanice je v Paze 9 – Vysočanech, kde se sledují následující látky PM10; NO; NO2;
NOx;O3, dále jsme také vycházeli jsme také z hodnot rozptylového modelu.
PM10 - Roční koncentrace v roce 2018 byla 28,8 μg.m-3, V roce 2018 došlo k překročení limitu na dané stanici 28x, což je v rámci normy (35x za rok), Maximální hodinová
koncentrace na dané stanici byla 98 μg.m-3. V roce 2019 byla roční koncentrace 23,2 μg.m-3. Dle rozptylového modelu jsou na Praze 14 nejvyšší hodnoty koncentrací 23,75
μg.m-3 v oblasti pražského okruhu, nejnižší hodnoty 19,24 μg.m-3 v oblasti Čihadel, Pískovny.
NOx - Roční koncentrace - 66,4 μg.m-3. Imisní limit nebyl překročen. V roce 2018 nebyla hodnota hodinového imisního limitu 200 μg.m-3 překročena na žádné z 12 lokalit
relevantních pro hodnocení. V roce 2019 byla roční koncentrace 65,9 μg.m-3. Dle rozptylového modelu jsou na Praze 14 nejvyšší hodnoty koncentrací 35,92 μg.m-3 v oblasti
pražského okruhu, nejnižší hodnoty 26,07 μg.m-3 v oblasti Čihadel, Pískovny.
Benzo(a)pyreny - V roce 2018 byl benzo[a]pyren v Praze sledován na třech lokalitách s platným ročním průměrem. Imisní limit nebyl na žádné lokalitě překročen. V
meziročním srovnání došlo oproti roku 2017 k nepatrnému poklesu koncentrací v Praze a průměrná hodnota se stále drží pod hodnotou imisního limitu. Koncentrace
benzo[a]pyrenu v období od roku 2005 dosáhly nejvyšší hodnoty v roce 2006. Imisní limit pro benzo[a]pyren není v Praze překračován od roku 2015. V posledních pěti
letech nedošlo k překročení limitu na žádné měřicí stanici na území Prahy, přičemž v roce 2019 byly na pražských stanicích naměřeny nejnižší roční průměrné koncentrace
benzo[a]pyrenu za období 2009 –2019. Důvodem je, podobně jako u koncentrací suspendovaných částic, výskyt nadnormálně vysokých teplot v zimních měsících
a převážně dobrých rozptylových podmínek v závěru roku 2019. Dle rozptylového modelu jsou na Praze 14 nejvyšší hodnoty koncentrací benzo[a]pyrenu 0,98 ng.m-3
v oblasti Kyje Na Hutích, nejnižší koncentrace v oblasti NOx - nejvyšší hodnoty koncentrací 35,92 μg.m-3, nejnižší hodnoty 26,07 μg.m-3
Benzo(a)pyreny - nejvyšší hodnoty koncentrací 0,98 ng.m-3, nejnižší koncentrace v oblasti 0,66 ng.m-3
Přízemní ozón - nejvyšší hodnoty 52,33 μg.m-3, nejnižší hodnoty jsou 50,84 μg.m-3
SO2 - nejvyšší hodnoty koncentrací 3,91 μg.m-3, nejnižší hodnoty 3,68 μg.m-3
NO2 - nejvyšší hodnoty koncentrací 22,44 μg.m-3 v oblasti Pražského okruhu, nejnižší hodnoty 19,9 μg.m-3v oblasti Čihadel.
Přízemní ozón - Na stanici Praha 9 - Vysočany nebyla koncentrace překročena. V roce 2018 roční koncentrace 41,6 μg.m-3. a v roce 2019 39,4 μg.m-3.Nejnižší koncentrace
byly naměřeny na dopravní stanici Praha 9 – Vysočany, což odpovídá vzniku přízemního ozonu a chodu jeho koncentrací. Dle rozptylového modelu jsou na Praze 14
nejvyšší hodnoty přízemního ozónu 52,33 μg.m-3 v oblasti Kyje Na Hutích, ul. Novopacká a Budovatelská. Nejnižší hodnoty jsou 50,84 μg.m-3 v jižním cípu Hostavic.
SO2 - Mezi hlavní zdroje SO2 v ČR patří veřejná energetika a výroba tepla a lokální vytápění domácností. V roce 2018 nedošlo na žádné monitorovací stanici na území hl.
m. Prahy k překročení imisních limitů stanovených legislativou. Nejvyšší hodinová koncentrace byla naměřena na stanici Praha 2 – Riegrovy sady (44,5 μg.m-3). Nejvyšší
denní koncentrace byla zaznamenána na stanici Praha 4 – Libuš (12,2 μg.m-3). Obě tyto hodnoty jsou hluboko pod imisním limitem. Pro názornost je zařazena i tabulka
ročních průměrných koncentrací SO2. Nejvyšší roční koncentrace oxidu siřičitého byla v roce 2018 zaznamenána na stanicích Praha 2 – Riegrovy sady (2,6 μg.m-3). Dle
rozptylového modelu jsou na Praze 14 nejvyšší hodnoty koncentrací 3,91 μg.m-3 v jižním cípu Hostavic u štěrboholské spojky a u křižovatky Chlumecká x Broumarská,
nejnižší hodnoty 3,68 μg.m-3 v oblasti Hutí při ul. Jamská.
Vycházíme z modelových polí koncentrací suspendovaných částic:
Atlas životního prostředí | Geoportál hl. m. Prahy (geoportalpraha.cz)
PM2,5 - průměrné roční koncentrace - rok 2019

PM2,5Dle
rozptylového
modelu jsou na Praze
14 nejvyšší hodnoty
koncentrací 15,76
μg.m-3 v oblasti
pražského okruhu,
nejnižší
hodnoty
14,5 μg.m-3 v oblasti
Čihadel, Pískovny.
2.4.B Sledování
koncentrací
látek
znečišťujících
ovzduší ;
NOx - nejvyšší
hodnoty
koncentrací
35,92 μg.m-3,
nejnižší
hodnoty 26,07
μg.m-3
Benzo(a)pyreny
nejvyšší
hodnoty
koncentrací
0 , 9 8 ng.m-3,
nejnižší
koncentrace v
oblasti
0,66
ng.m-3
Přízemní ozón nejvyšší
hodnoty 52,33
μg.m-3,
nejnižší
hodnoty jsou
50,84 μg.m-3
SO2 - nejvyšší
hodnoty
koncentrací
3,91 μg.m-3,
nejnižší
hodnoty 3,68
μg.m-3 NO2 nejvyšší
hodnoty
koncentrací
22,44 μg.m-3 v
oblasti
Pražského
okruhu,
nejnižší
hodnoty 19,9
μg.m-3
NOx Roční
koncentrace 66,4 μg.m-3. Imisní
limit
nebyl
překročen. V roce
2018 nebyla hodnota
hodinového imisního
limitu 200 μg.m-3
překročena na žádné
z
12
lokalit
relevantních
pro
hodnocení. V roce
2019 byla roční
koncentrace
65,9
μg.m-3.
Dle
rozptylového
modelu jsou na Praze
14 nejvyšší hodnoty
koncentrací 35,92

μg.m-3 v
pražského
nejnižší
26,07
v oblasti
Pískovny.

Hodnoty PM2,5 jsou téměř stabilní. Dobrá situace je na většině území a pohybuje se pod hodnotou 15. Nejhorší situace je opět u velkých silnic a křižovatek a to hlavně
v okolí Pražského okruhu.
Zdroj IPR Praha
PM10 - průměrné roční koncentrace - rok 2019

Největší znečištění je na křižovatce Chlumecká na nájezdu na Pražský okruh a podél Pražského okruhu, který je na hranici s k. ú. Horní Počernice. Na těchto místech dosahuje
index znečištění > 0.55 a to především kvůli dopravní zátěži.
Nejlepší situace je především kolem Kyjského rybníka a v oblasti za Rokytkou, která zasahuje do Hostavic. Dobrá situace je také na Hutích, kde se nachází, SOU
Gastronomie a Podnikání. Tyto dvě nejvýznamnější oblasti mají index < 0.45.
Zdroj IPR Praha

oblasti
okruhu,
hodnoty
μg.m-3
Čihadel,

Benzo(a)pyreny - V
roce 2018 byl
benzo[a]pyren
v
Praze sledován na
třech lokalitách s
platným
ročním
průměrem. Imisní
limit nebyl na žádné
lokalitě překročen. V
meziročním srovnání
došlo oproti roku
2017 k nepatrnému
poklesu koncentrací
v Praze a průměrná
hodnota se stále drží
pod
hodnotou
imisního
limitu.
Koncentrace
benzo[a]pyrenu v
období od roku 2005
dosáhly
nejvyšší
hodnoty v roce 2006.
Imisní limit pro
benzo[a]pyren není v
Praze překračován
od
roku
2015. V posledních
pěti letech nedošlo
k překročení limitu
na žádné měřicí
stanici na území
Prahy,
přičemž
v roce 2019 byly
na
pražských
stanicích naměřeny
nejnižší
roční
průměrné
koncentrace
benzo[a]pyrenu za
období 2009 –2019.
Důvodem
je,
podobně
jako
u
koncentrací
suspendovaných
částic,
výskyt
nadnormálně
vysokých
teplot
v zimních měsících
a převážně dobrých
rozptylových
podmínek v závěru
roku 2019. Dle
rozptylového
modelu jsou na Praze
14 nejvyšší hodnoty
koncentrací
benzo[a]pyrenu
0,98
ng.m-3
v oblasti Kyje Na
Hutích,
nejnižší
koncentrace v oblasti
0,66 ng.m-3 v oblasti
Čihadel.
Přízemní ozón - Na
stanici Praha 9 Vysočany nebyla
koncentrace
překročena. V roce
2018
roční
koncentrace
41,6
μg.m-3. a v roce
2019 39,4 μg.m3.Nejnižší
koncentrace byly
naměřeny
na
dopravní
stanici

Praha 9 – Vysočany,
což odpovídá vzniku
přízemního ozonu a
chodu
jeho
koncentrací.
Dle
rozptylového
modelu jsou na Praze
14 nejvyšší hodnoty
přízemního ozónu
52,33
μg.m-3
v oblasti Kyje Na
Hutích,
ul.
Novopacká
a
Budovatelská.
Nejnižší hodnoty
jsou 50,84 μg.m-3
v jižním cípu
Hostavic.

Benzoapyren - průměrné roční koncentrace - rok 2019

SO2 - Mezi hlavní
zdroje SO2 v ČR
patří
veřejná
energetika a výroba
tepla a lokální
vytápění
domácností. V roce
2018 nedošlo na
žádné monitorovací
stanici na území hl.
m.
Prahy
k
překročení imisních
limitů stanovených
legislativou. Nejvyšší
hodinová
koncentrace
byla
naměřena na stanici
Praha 2 – Riegrovy
sady (44,5 μg.m-3).
Nejvyšší
denní
koncentrace
byla
zaznamenána
na
stanici Praha 4 –
Libuš (12,2 μg.m-3).
Obě tyto hodnoty
jsou hluboko pod
imisním limitem. Pro
názornost
je
zařazena i tabulka
ročních průměrných
koncentrací
SO2.
Nejvyšší
roční
koncentrace oxidu
siřičitého byla v roce
2018 zaznamenána
na stanicích Praha 2
– Riegrovy sady (2,6
μg.m-3).
Dle
rozptylového
modelu jsou na Praze
14 nejvyšší hodnoty
koncentrací
3,91
μg.m-3 v jižním cípu
Hostavic
u
štěrboholské spojky
a
u křižovatky
Chlumecká
x
Broumarská, nejnižší
hodnoty 3,68 μg.m-3
v oblasti Hutí při ul.
Jamská.

Zdroj IPR Praha
Kvalita ovzduší MČ Praha 14

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 2.4.1

Návodná otázka 2.4.1

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:

0

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:

0

Stabilní

0

Na základě dostupných ukazatelů lze vývoj znečištění ovzduší na MČ Praha 14 hodnotit jako stabilní s tendencí k mírnému zlepšení. Všeobecný roční index kvality ovzduší
má pro cca 75 % rozlohy městské části hodnotu 0,4 - 0,5 (pro zbývající část pak hodnotu 0,5 - 0,6), což představuje druhou nejnižší možnou hodnotu a svědčí tak o relativně
uspokojivém stavu ovzduší na jejím území. Celkově lze tedy míru znečištění ovzduší na MČ Praha 14 vnímat jako mírnou až střední.

Stabilní

0
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dochází k mírnému
zlepšení
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situace, svědčí o tom
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Praze 9-Vysočanech,
tak rozptylové modely
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23,75
3
μg/m
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Pražského okruhu, tj.
v polovině přípustné
hodnoty
ročního
imisního limitu 40
3
μg/m ,
Počet
překročení
24
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měřící
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Praha
Vysočany
byl
překročen v r. 2018 28x, v r. 2019 - 16x, a
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(přípustné překročení
maximální
24
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3
5 0 μg/m je možné
35x za rok).

Taktéž pravidelná
měření vybraných
ukazatelů znečištění
ovzduší,
tj.
koncentrace oxidu
dusičitého
a
prašného spadu,
kterou si nechává
měřit městská část
svědčí o mírně se
zlepšující situaci.Je
mo žné souhlasit
s
hodnocením
městské části, že lze
posuzovat
míru
znečištění
MČ
Prahy 14 jako
mírnou až střední.
Největší pozornost
je potřebné věnovat
znečištění
z Pražského okruhu
a
páteřních
komunikací
a
křižovatek.
2.4.2 Má městská část problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu činí?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.4.2

Indikátory

Na území MČ Praha 14 jsou problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť minimální a v rámci celé Prahy mají domácí topeniště pouze 6% podíl na produkci
celkových emisí tuhých znečišťujících látek. Postupná plynofikace výrazně ovlivnila skladbu spotřeby paliv, neboť měla za následek vytěsňování tuhých a kapalných paliv z
území MČ a jejich náhradu zemním plynem. U sídlištní zástavby převažuje centrální vytápění, v rodinných domech pak hraje významnou roli vytápění zemním plynem. Na
území MČ Praha 14 neevidujeme stížnosti obyvatel na znečištění z lokálních topenišť. Úřad městské částí Prahy 14 v rámci výkonu přenesené působnosti dle zákona o
ochraně ovzduší aktivně kontroluje plnění povinnosti provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva. Městská část Praha 14
také aktivně zvyšuje povědomí o nabízených dotačních titulech u svých obyvatel na webových stránkách. Výsadba izolační zeleně také přispívá k omezení šíření emisí
z lokálních topenišť a to zejména v Hloubětíně a na Jahodnici, kde rozšířena zástavba starších rodinných domů.
Hl. m. Praha poskytuje finanční prostředky v rámci dotačního programu „Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech“ neboli tzv. „Kotlíkovou dotaci Praha“.
Z hlediska prevence představuje nejvýznamnější opatření proti znečišťování ovzduší z lokálních topenišť vydávání závazných stanovisek k žádostem o koordinované
stanovisko Odboru dopravy a ochrany prostředí MČ Praha 14 (potřebné pro žadatele v rámci projektové dokumentace), která mohou být navíc doplněna o podmínky, jež
mají zajistit naplnění požadavků plynoucích ze zákona o ovzduší a jeho ochraně. Kotlíkové dotace Praha jsou poskytovány od jara 2016, kdy 21.3.2016 započal příjem
žádostí. Do roku 2020 byla vyplacena dotace 22 žadatelů z MČ Prahy 14.
Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech:
V rámci jednotlivých výzev z tohoto dotačního programu bylo schváleno a vyplaceno:
1. výzva – 7 žadatelů;
2. výzva – 8 žadatelů;

2.4.A
Koncentrace
polétavého
prachu (PM10
nebo PM2,5) ;
PM10
Nejvyšší
hodnoty
koncentrací
23,75 μg.m-3 ,
nejnižší
hodnoty 19,24
μg.m-3. PM2,5
Nejvyšší
hodnoty
koncentrací
15,76 μg.m-3 ,
nejnižší
hodnoty 14,5

3. výzva – 7 žadatelů.
Dalších 5 žadatelů z Prahy 14 má podanou žádost o dotaci, které budou po schválení vyplacené
z fondu NZÚ-AMO (podprogram 3. výzvy).
V rámci tohoto dotačního programu je počet podaných a schválených žádostí v rámci Prahy 14 totožný (žádná žádost nebyla zamítnutá).
Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy
Osvětová činnost probíhá formou pravidelného informování občanů o možnosti poskytnutí kotlíkové dotace v radničním měsíčníku "Čtrnáctka" a informací na webu městské
části v sekci Životní prostředí. MČ posuzuje kotle na tuhá paliva, které musí splňovat nejpřísnější emisní podmínky (tzn. 5. emisní stupeň).
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/program-cista-energie

μg.m-3. M10 Dle
rozptylového
modelu jsou
na Praze 14
nejvyšší
hodnoty
koncentrací
23,75 μg.m-3 v
oblasti
pražského
okruhu,
nejnižší
hodnoty 19,24
μg.m-3
v
oblasti
Čihadel,
Pískovny.
Počet
překročení 24
hodinového
limitu
na
nejbližší
stanici Praha
Vysočany:
2018 - 28x, což
je v rámci
normy (35x za
rok) 2019 16x, což je v
rámci normy
(35x za rok)
2020 - 8 x, což
je v rámci
normy (35x za
rok)
2.4.C Izolační
zeleň;
2018 - 2020 19,6 %

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 2.4.2

Návodná otázka 2.4.2

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

0

Trend:
Stabilní

0

Na území MČ Praha 14 jsou problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť minimální. Na území MČ Praha 14 neevidujeme stížnosti obyvatel na znečištění
z lokálních topenišť. Úřad městské částí Prahy 14 v rámci výkonu přenesené působnosti dle zákona o ochraně ovzduší aktivně kontroluje plnění povinnosti provedení
pravidelné kontroly technického stavu a provozu spalovacích zdrojů na pevná paliva. Městská část Praha 14 také aktivně zvyšuje povědomí o nabízených dotačních titulech
u svých obyvatel na webových stránkách. Výsadba izolační zeleně také přispívá k omezení šíření emisí z lokálních topenišť a to zejména v Hloubětíně a na Jahodnici, kde
rozšířena zástavba starších rodinných domů.

: Lokální topeniště
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navíc doplněna o
podmínky,
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mají
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V
neposlední
řadě
omezení
šíření emisí slouží
i výsadby izolační
zeleně
v Hloubětíně a na
Jahodnici, kde je
starší individuální
výstavba.
2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území městské části dle kategorií (velké stacionární zdroje, doprava, lokální zdroje)? Uveďte
hlavní znečišťovatele a popište, jaká opatření ke snížení emisí městská část udělala (při řešení problémů s velkými zdroji se předpokládá
spolupráce s magistrátem).
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.4.3

Indikátory

Stav ovzduší v Praze 14 je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou. Typickým jevem pro posledních 15 let je pokles dopravních zátěží na centrálním
prstenci města, zatímco intenzity na okraji Prahy stále rostou. Tíživým problémem Prahy 14 je pomalá výstavba nadřazené komunikační sítě (Pražský okruh, Městský
okruh, radiály), jejíž následky nenesou jen cestující v automobilech, ale také v autobusech veřejné dopravy či obyvatelé žijící v okolí ulic zatížených nadměrným objemem
dopravy. Rozvoj infrastruktury obecně nedokáže reagovat stejným tempem na rozvoj zástavby v okolí města, což při absenci kvalitní veřejné dopravy znamená jedinou
možnost jízdy automobilem po stávajících komunikacích.
Liniové dopravní stavby jsou největším zdrojem znečištění i hluku na území městské části a tato problematika je hlavním městem dlouhodobě vyhodnocována. Hlavní město
Praha dlouhodobě patří k oblastem s vyšší úrovní znečištění ovzduší. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, zatímco podíl
stacionárních zdrojů na znečišťování ovzduší naopak dlouhodobě klesá. V aglomeraci jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro suspendované částice, oxid dusičitý,
benzo(a)pyren a přízemní ozon. Se zaváděním opatření ke zlepšení kvality ovzduší se imisní situace ve městě postupně zlepšuje - došlo k poklesu koncentrací
suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého NO2.
Měrné emise z dopravy na jednotku plochy jsou v Praze kvůli vysokým intenzitám silniční dopravy násobné ve srovnání s průměrem ČR. Ke špatné kvalitě ovzduší v husté
zástavbě rodinných domů přispívá vzrůstající obliba používání krbů a krbových kamen. Na celkových emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) se v roce 2019 doprava
podílela z 88 % a na celkových emisích oxidů dusíku (NOx) ze 72 %. Domácnosti na území aglomerace Praha přispěly k celkovým emisím TZL zhruba z 5 %.
Srovnání průměrných ročních hmotnostních koncentrací některých látek v Praze s odhadem průměrné hodnoty v městském prostředí v ČR a s hodnotami
měřenými na pozaďových stanicích ČR v roce 2019:
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V roce 2018 se úroveň znečištění venkovního ovzduší ve srovnání s rokem 2017 mírně zlepšila, a to u BaP, As a Pb – tedy látek více vázaných na spalování pevných a
fosilních paliv, což může být důsledek mírné, teplotně nadprůměrné zimy. Naopak u látek majoritně vázaných na dopravu (PM 10, PM2,5, NO2) hodnoty nevýznamně, ale
měřitelně vzrostly. Shodně s obdobím 2012 až 2018 byly zimní měsíce v roce 2018 teplotně nadprůměrné. Jinak přetrvává dlouhodobý trend. Platí, že kvalita ovzduší je
významně ovlivňována meteorologickými podmínkami, které lze charakterizovat vyšší četností excesů a rychlých změn počasí zahrnujících jak dlouhodobější suchá období
vysokých teplot, tak krátká období intenzivních srážek. Právě sucho může být příčinou plošného zvýšení znečištění ovzduší měst suspendovanými částicemi frakce PM10 v
roce 2018, a to v řádu jednotek mikrogramů ročního průměru. S vyšší četností slunných dnů s teplotami nad 30 °C narůstá i počet dnů se zvýšenými koncentracemi
přízemního ozónu.
V roce 2018 byly v Praze na všech stanicích překračovány 24hodinové imisní limity suspendovaných částic frakce PM10.
1 ) Stav ovzduší v Praze 14 je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou.
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Zdroj : IPR Praha

Typy emisí můžeme rozdělit z mobilních zdrojů na emise měřené na křižovatkách, emise produkované liniovými zdroji a emise produkované
speciálními zdroji (garáže, čerpací stanice). Ty následně mapuje a poskytuje k nim příslušné hodnoty sledovaných indikátorů znečištění. Z
dostupných dat vyplývá, že hlavními zdroji emisí oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO) a polétavého prachu (PM10) jsou na území Prahy 14
následující zdroje:

Oxidy dusíku (NOx)
Křižovatky
Cíglerova - Za černým mostem, Chlumecká - Ocelkova, Průmyslová - Poděbradská, Kbelská - Kolbenova, Broumarská - Rožmberská a
Broumarská - Českobrodská

Liniové zdroje
Štěrboholská spojka (krátký úsek), Chlumecká, Broumarská, Českobrodská, Ocelkova, Rožmberská, Jordánská
Speciální zdroje
autobusové nádraží Černý Most, parkovací dům Ikea
Oxid uhelnatý (CO)
Křižovatky
Průmyslová - Poděbradská, Kbelská - Kolbenova, Českobrodská - Rožmberská, Cíglerova - Za černým mostem, Broumarská - Rožmberská
a Broumarská - Českobrodská

Liniové zdroje
Štěrboholská spojka (krátký úsek), Chlumecká, Broumarská, Českobrodská, Jordánská
Speciální zdroje
autobusové nádraží Černý Most, parkovací dům Ikea, OC Černý most
Prachové částice (PM10)
Křižovatky
Cíglerova - Za černým mostem, Chlumecká - Ocelkova
Liniové zdroje
Štěrboholská spojka (krátký úsek), Chlumecká, Českobrodská
Speciální zdroje
autobusové nádraží Černý Most
2 ) Stav ovzduší v MČ Praha 14 je také ovlivňován průmyslovými znečišťovateli.
Stav ovzduší v MČ Praha 14 je také ovlivňován průmyslovými znečišťovateli přímo na vlastním území městské části. Z kategorie Rezzo 1 mezi největší velké stacionární
zdroje znečištění ovzduší patří PERLIT Praha s.r.o., Domanský s.r.o, Linde Gas.a.s., IDEAL Česká republika, Autoservis Hoffmann s.r.o., Coca - cola HBC s.r.o, Globus ČR
k.s., Kaufland ČR v.o.s., Mlékárna Pragolaktos, a.s..
Ovzduší je také ovlivňováno průmyslovými znečišťovateli v okolních městských částech ( ZEVO Malešice - Pražské služby, a. s., Pražská teplárenská a. s. – Teplárna
Malešice a BETONBAU, s.r.o).Jejich konkrétní vliv lze odhadovat jen velmi těžko vzhledem k všeobecně komplikovanému vývoji stavu ovzduší, který závisí na aktuálních
meteorologických podmínkách.
Zdroje emisí r. 2019:

Zdroj: ČHMÚ 2019

Stacionární zdroje řazené do kategorie REZZO 1 na území MČ Prahy 14 (velké stacionární zdroje):
Technologické emise

Autoservis Hoffmann s.r.o.

organické látky vyjádřené jako
TOC

0,161
t

těkavé organické látky (VOC)

0,414
t

Kyje
Technologické a spalovací emise

Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.

oxidy dusíku

0,002 t

oxid uhelnatý

0,000 t

Kyje
Spalovací emise

těkavé organické látky (VOC)
Domanský s.r.o.

0,863 t

Hostavice
Spalovací emise

PERLT PRAHA, spol. s r.o.

tuhé znečišťující látky

0,058

oxid siřičitý

0,080

oxidy dusíku

0,697

oxid uhelnatý

2,188

organické látky vyjádřené jako
TOC

0,000

Kyje
Technologické a spalovací emise

Globus ČR, k.s. - Černý Most

oxidy dusíku

0,006 t

oxid uhelnatý

0,001 t

těkavé organické látky (VOC)

0,241 t

Černý Most
Technologické emise

IDEA L ČESKÁ s.r.o. - čistírna oděvů
Bel&Blanc, OC Černý Most, Praha 9

těkavé organické látky (VOC)
Černý Most
Spalovací emise

Kaufland ČR v.o.s. - Praha Hloubětín

Hloubětín

tuhé znečišťující látky

0,001 t

oxid siřičitý

0,000 t

oxidy dusíku

0,005 t

oxid uhelnatý

0,000 t

0,599 t

Technologické emise

těkavé organické látky (VOC)
Linde Gas a.s. - výroba acetylenu - Praha

0,618 t

Kyje
Technologické emise

Emise nebyly ohlášeny
Mlékárna Pragolaktos, a.s.

Kyje

Zdroj: CHMI,EMIS - 2019
Opatření ke snížení znečištění MČ Praha 14
ÚMČ klade důraz na posuzování PD v rámci vydávání stanovisek na snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení fugitivních
emisí a stavební činnosti. Provozovatelé stacionárních zdrojů musí zajistit vybavení příslušných provozoven technikou určenou ke snížení emisí prachových částic. Mezi
technická opatření patří pořízení např: čistící techniky, vodní clony, systémy pro zkrápění apd. Rozsah a způsob aplikace techniky je možné konzultovat s příslušným
orgánem ochrany ovzduší.
Na základě energetického posudku jsou právnické i fyzické osoby povinni u nových staveb nebo při změnách stávajících využít pro vytápění teplo ze soustavy
zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. MÚ toto posuzuje při vydávání stanoviska, které slouží jako podklad pro územní a stavební
řízení.
Dále MČ posuzuje kotle na tuhá paliva, které musí splňovat nejpřísnější emisní podmínky (tzn. 5. emisní stupeň).
Realizace opatření v dopravě vedoucí ke zklidnění a omezení dopravy – viz příloha
Podpora cyklodopravy budováním opatření pro cyklisty v dopravním prostoru
Podpora elektromobility – viz příloha
Výsadba izolační zeleně – viz příloha a indikátor 2.4.C
Protihluková ochrana - viz příloha
Opatření ke snížení znečištění Hlavní město Praha
Na základě existujících dokumentů schválených na úrovni hlavního města Prahy dlouhodobě konány kroky, které mají za cíl opatření zrealizovat v oblasti dostavby
Pražského okruhu i ostatních podpůrných dopravních opatření. Jedná se zejména o Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy mající za cíl mimo jiné vymezení staveb
dopravní infrastruktury důležitých pro funkci města jako celku včetně lokalizace Pražského okruhu a Plán udržitelné mobility Prahy (PUMP) a okolí, který obsahuje celou
řadu podpůrných dopravních opatření. Pro zásadní zlepšení je potřeba dořešit výstavbu pražského okruhu a realizaci podpůrných opatření pro zatraktivnění ostatních módů
dopravy s cílem odvedení tranzitní dopravy (individuální i nákladní) z obydlených oblastí a z centra města za účelem snížení negativních vlivů dopravy na kvalitu ovzduší.
Projekt dvanáctikilometrové části okruhu mezi D1 a D11 na jihovýchodě Prahy zahrnuje čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. HL.m.Praha ve spolupráci se státem
vykupuje pozemky pro tzv. zelené pásy kolem okruhu, které mají pohlcovat hluk a zplodiny. V současnosti na Pražském okruhu chybí úsek od brněnské dálnice D1 do
Běchovic a také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol a Březiněves až k Černému Mostu. Dokončeny nejsou ani radiály, tedy silnice, které ho mají propojit s vnitřním
městským okruhem. Cíle PUMP jsou zaměřeny převážně na podporu a zlepšení dostupnosti veřejné dopravy. Z hlediska automobilové dopravy se jedná o snahu snížit
SEBEHODNOCENÍ
MUNICIPALITY
počet automobilů v centrální
části Prahy realizací nových dopravních staveb (zejména Pražského okruhu a Městského okruhu), zvýšení bezpečnosti v dopravě a zlepšení
lidského zdraví, zvýšení prostorové efektivity dopravy a snížení uhlíkové stopy. V neposlední řadě je PUPM zaměřen na zvýšení výkonnosti a spolehlivosti dopravy.
Podpůrná opatření
cílem omezení emisí ze silniční dopravy (zejména zavedením pražského mýtného systému, opatření směřující ke změně modal splitu směrem od
Návodná
otrázka s2.4.3
individuální silniční dopravy k hromadné dopravě, např. podporou rozvoje a zvýšení komfortu veřejné dopravy) a dále o opatření vedoucí k minimalizaci imisních dopadů při
umisťování nových zdrojů na území města.
Hodnoceni:
1
Pražský okruh - proběhla pokládka „ztišujícího“ povrchu na vozovku komunikace 510.
Dobrá
Trend:
Opatření MČ
Stabilní

0

Stav ovzduší v Praze 14 je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou. Typickým jevem pro posledních 15 let je pokles dopravních zátěží na centrálním
prstenci města, zatímco intenzity na okraji Prahy stále rostou. Tíživým problémem Prahy 14 je pomalá výstavba nadřazené komunikační sítě (Pražský okruh, Městský
okruh, radiály). Liniové dopravní stavby jsou největším zdrojem znečištění i hluku na území městské části a tato problematika je hlavním městem dlouhodobě
vyhodnocována. Stav ovzduší v MČ Praha 14 je také ovlivňován průmyslovými znečišťovateli přímo na vlastním území městské části. Z kategorie Rezzo 1 mezi největší
velké stacionární zdroje znečištění ovzduší patří PERLIT Praha s.r.o., Domanský s.r.o, Linde Gas.a.s., IDEAL Česká republika, Autoservis Hoffmann s.r.o., Coca - cola HBC
s.r.o, Globus ČR k.s., Kaufland ČR v.o.s., Mlékárna Pragolaktos, a.s.. Ovzduší je také ovlivňováno průmyslovými znečišťovateli v okolních městských částech ( ZEVO
Malešice - Pražské služby, a. s., Pražská teplárenská a. s. – Teplárna Malešice a BETONBAU, s.r.o). Jejich konkrétní vliv lze odhadovat jen velmi těžko vzhledem k
všeobecně komplikovanému vývoji stavu ovzduší, který závisí na aktuálních meteorologických podmínkách. Ke snížení znečištění MČ Praha 14 realizuje řadu opatření (klade
důraz na posuzování PD v rámci vydávání stanovisek na snižování prašnosti v areálech průmyslových podniků, pořízení techniky pro omezení fugitivních emisí a stavební
činnosti, při posuzování a vydávání stanovisek klade důraz na využití vytápění teplem ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo ze zdroje, který není stacionárním
zdrojem, posuzuje kotle na tuhá paliva - nejpřísnější emisní podmínky, realizuje opatření v dopravě vedoucí ke zklidnění a omezení dopravy, podporuje rozvoj
cyklodopravy, podporuje elektromobilitu, vysazuje izolační zeleně a buduje protihlukové valy.

HODNOCENI
OPONENTA
Návodná otázka 2.4.3
Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Zlepšující se

1

Městská část se
omezováním
znečištění
ovzduší zabývá
vskutku
důkladně.
Z monitoringu
znečištění
ovzduší
jednoznačně
plyne, že doprava
je tím největším
zdrojem
znečištění.
Městská
část
proto zaměřuje
nejvíce opatření
k
snižování
znečištění
ovzduší
tímto
směrem, což je
umožněno i ZÚR
a
Plánem
udržitelné
mobility Prahy a
okolí.
Vyjmenovaná
opatření
jsou
vskutku důležitá,
např. ke zklidnění
a
omezení
dopravy
(
podporou

cyklistické
dopravy,
budováním
přechodů
pro
chodce,
výstavbou drážní
stezky
KyjeMalešice
a
Praha-Dolní
Počernice,
pěšími trasami).
Důležitými
opatřeními jsou
též
budování
izolačních pásů
vegetace,
protihlukových
valů, bariér a
stěn. Již delší
dobu podporuje
M
Č
též
elektromobilitumá nyní nejen
elektrokola pro
úředníky, ale též
osobní
elektromobil a
navíce
i
víceúčelový
elektromobil pro
svoz odpadů i
údržbářské
práce. Plánuje
LPG a CNG
stanice, dobíjecí
stanice
pro
elektromobily.
Snaží se zvýšit
zájem o veřejnou
dopravu, např. i
prosazením
nových zastávek
vlaku. U dalších
zdrojů znečištění
ovzduší
–
stacionárních
zdrojů
úřad
městské
části
posuzuje např.
projektovou
dokumentaci
v rámci vydávání
stanovisek
na
snižování
prašnosti
v
areálech
průmyslových
podniků, pořízení
techniky
pro
omezení
fugitivních emisí a
stavební činnosti,
vydává
další
stanoviska
a
posuzuje kotle na
tuhá paliva, zda
splňují
nejpřísnější
kategorii.
U
uvedených
velkých
zdrojů
emisí REZZO 1
je třeba upozornit
na častý výskyt
emisí prchavých
organických látek
(VOC),
které
mohou
být
nebezpečné
z hlediska zdraví
( zvláště při
reakci s oxidy
dusíku
vznikajícími
ve

spalovacích
motorech aut) jak
pracovníků, tak
obyvatel v okolí,
proto je třeba
těmto provozům
věnovat zvýšenou
pozornost.
2.4.4 Další indikátory k tématu
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 2.4.4

Indikátory

Řešení prašnosti ulic - blokové čištění ulic na jaře a na podzim zajišťuje MČ Praha 14. Samotný proces zahrnuje odstranění plevelů na okrajích obrubníků, strojní zametání a
kropení. Další mimořádné čištění je realizováno dle aktuální situace a potřeby. Na jaře probíhá také čištění kanalizační výpustě. Kropení ulic proti prašnosti provádí
Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK hl. m.) dle předepsaného harmonogramu a klimatických podmínek, dále pak MČ, která ji objednává u
TSK. Velikost zpevněných veřejných ploch ošetřovaných kropením činila v roce 2020 46 713 840 m2/rok a velikost zpevněných veřejných ploch ošetřovaných
samosběrným metení činila v roce 2020 37 265 280 m2/rok. Oproti roku 2018 kde jsme uváděli celkovou ošetřovanou plochu 316 044,00 m2 došlo k význačnému zvýšení
čištěné plochy. Jelikož ochranu před prašností zajištuje TSK hl. m předpokládáme, že došlo k administrativní chybě při poskytování údajů od zaměstnanců TSK. hl.m.
STROJNÍ ČIŠTĚNÍ

2.4.D Ochrana
před prašností;
Kropení
46
713
840
m2/rok.
Samosběrné
metení 37 265
280 m2/rok.

četnost pro TSK v průměru 6x měsíčně
četnost pro MČ podle Smlouvy 3x ročně
m2
Samosběr

m2

251 520,00

TSK

Samosběr

210 720,00

Kropení

210 720,00

MČ
Kropení

382 750,00

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
četnost TSK i MČ - 2x ročně
m2
Samosběr

m2

195 630,00

TSK

Samosběr

286 450,00

Kropení

286 450,00

MČ
Kropení

195 630,00

Monitoring zápachu
Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby, na území hlavního města
Prahy. Občanům je od února k dispozici ke stažení formulář, do kterého mohou nahlásit výskyt zápachu. Informace nahlášené touto cestou budou vyhodnoceny a případně
sloužit jako podklad pro projednání problematického zápachu s provozovateli. MČ občany o monitoringu informovala na webových stránkách Monitoring zápachu « Život
na Praze 14 (praha14.cz).

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 2.4.4

Návodná otázka 2.4.4

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Zlepšující se

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

1

Trend:
Zlepšující se

1

Kropení ulic proti prašnosti provádí správce komunikací Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK hl. m.) dle předepsaného harmonogramu a klimatických
podmínek, dále pak MČ, která ji objednává u TSK.

Ochranu
před
prašností
zajišťuje zčásti
samotná
městská část a
zčásti Technická
správa
komunikací. Je
třeba ocenit, že
se jedná již o
téměř 80 milionů
m2 plochy, která
je
ošetřena
čištěním
v
průběhu
jednoho
roku.,
přičemž
celá
jedna polovina
připadá
na
kropení, které
nejen omezuje

prašnost,
ale
napomáhá
k
zlepšování
mikroklimatu,
snižování teploty
rozpálených
komunikací,
zvlhčování apod.
Důležité
bylo
informování
občanů
o
možnosti stížností
na zápach dík
novému systému
monitorování
obtěžujícího
zápachu
z
průmyslové
výroby, na území
hlavního města
Prahy . Protože
zápach může být
vskutku
nepříjemným
faktorem
pro
obyvatele v okolí
takového
nevábného
zdroje.
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3 Udržitelná výroba a spotřeba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ne

Sebehodnocení je zpracováno přehledně a srozumitelně.
OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Ano

Audit je kompletní, návodné otázky jsou zodpovězené, resp. byly prodiskutovány při návštěvě na místě.
OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 3.1

Oblast 3.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

MČ Praha 14 má schválený předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování. V roce 2019/2020 byla prošla směrnice pro
„Provoz úřadu v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“ rozsáhlou revizí a její platnost byla Radou městské části
rozšířena na příspěvkové organizace zřízené městskou částí (17) Praha 14 pod názvem „Provoz organizace v souladu s požadavky na
ochranu životního prostředí“. V roce 2019 bylo implementováno odpovědné zadávání veřejných zakázek don směrnice „Zadávání
veřejných zakázek“. Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ je závazná také pro příspěvkové organizace MČ Praha 14 (17) a
akciovou a společnost Správa majetku a.s..

Zlepšující se

1

Od minulého hodnocení udělala MČ v oblasti udržitelné spotřeby velký pokrok. Byly
vydány nové interní předpisy regulující environmentálně šetrný provoz úřadu a jejich
platnost rozšířena i na příspěvkové organizace.
V praktické rovině má MČ zavedenou širokou škálu postupů a opatření v oblastech
předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi, energetických úspor, tisku, dopravy,

propagace apod.

Pozitivně je potřeba hodnotit také snahu působit v tomto směru osvětově
na občany a další subjekty, a to jak aplikací daných postupů na akcích
pořádaných MČ, tak zavedením povinného environmentálního
vyhodnocení akcí a projektů podpořených z dotačního programu MČ.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 3.2

Oblast 3.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:
0

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je městská část na velmi dobré úrovni. V budoucnu se chceme
zaměřit na osvětu pro třídění nebezpečného odpadu a pro podporu prevence a dále na zahájení větší spolupráce se soukromým
sektorem.

Stabilní

0

Vzhledem k tomu, že problematika nakládání s odpady je v kompetenci hl. m. Prahy, má
MČ pouze omezené možnosti, jak se v této oblasti samostatně rozvíjet. Přesto se snaží
odpadové hospodářství na území Prahy 14 rozvíjet i nad rámec celopražského systému.
Příkladem může být sběr odpadních olejů či vlastní systém pro svoz bioodpadu. Zároveň
MČ spolupracuje s městskou policií a firmou SUEZ v oblasti nakládání s injekčními
jehlami a stříkačkami.
Na webových stránkách MČ mohou občané nalézt dostatečné množství informací o
možnostech třídění a odevzdávání odpadu, včetně přehledných map s vyznačením
sběrných hnízd a kontejnerů.

MČ se správně hodlá postupně více zaměřovat na osvětu pro podporu
předcházení vzniku odpadu a navázat intenzivnější spolupráci se
soukromým sektorem (zapojování živnostníků).

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 3.3

Oblast 3.3
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Dobrá

1

1

Trend:

Trend:
Stabilní

Dobrá

0

V prosinci roku 2018 byla dokončena Energetická koncepce městské části Praha 14. Městská část Praha 14 v současné době disponuje
nástrojem IMU pro automatizovaný sběr naměřených dat z měřidel jednotlivých komodit. Naměřená data slouží jako ukazatel na
místa, kde jsou problémové, nebo nadměrné úniky energií. Slouží také jako podklad k případným rekonstrukcím, optimalizaci
hospodaření s energiemi, případně pro výpočet návratnosti investic. Spotřeba pohonných hmot klesá, spotřeba tepla klesá, spotřeba,
spotřeba plynu osciluje, spotřeba energie roste.

Zlepšující se

1

MČ má vybudovaný systém energetického managementu (byť ne standardizovaný podle
ISO 50 001), který umožňuje automatický zápis dat a hlídání spotřeby sledovaných
médií. Systém pokrývá všechny budovy ve správě MČ a jsou jím podchyceny všechny
relevantní energonositelé a voda. MČ s daty průběžně pracuje, vyhodnocuje je a na jejich
základě plánuje energetická opatření.
Energeticky úsporná opatření na budovách jsou průběžně implementována. Realizována
již byla na 91 % budov. Zatím však nejsou využívány obnovitelné zdroje energie, byť
v rámci vize jejich zapojení MČ plánuje (fotovoltaika, solární panely, akumulace,
kogenerace).
K plánování projektů výstavby a rekonstrukcí je od počátku přizýván energetický
manažer, aby byly již od počátku podchycené parametry budoucích energetických
spotřeb – a tudíž provozních nákladů.

Funkci energetického manažera v současné době zastává vedoucí odboru
investic (kumulovaná funkce); MČ však plánuje zřídit samostatnou pozici
energetika.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 3.4

Oblast 3.4
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:
0

Obecný předpis na úrovni MČ, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou
výstavbu a rekonstrukce neexistuje.Dosud tyto předpisy na MČ neexistují. Nicméně se MČ Praha 14 snaží zvyšovat kulturu
výstavby na svém území konzultacemi a posuzováním nově vznikajících záměrů na svém území, a to i v úzké spolupráci s Institutem
plánování a rozvoje hlavního města Praha

Stabilní

0

MČ je velmi pokročilá v realizaci energeticky úsporných projektů (pokryto již 91 %
budov v majetku MČ). V dalším období se hodlá více zaměřovat i na další aspekty
udržitelné výstavby – obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika, solární panely, akumulace
do baterií), osvětlení, sběr a využívání dešťové vody či zelené střechy a stěny.

Při výstavbě a rekonstrukcích zatím nejsou zvažovány aspekty recyklace,
materiálové účinnosti a využívání druhotných surovin v kontextu
oběhového hospodářství. Pilotní aktivitou je využití betonového recyklátu
u komunikací.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Interní předpisy regulující udržitelnou spotřebu
Pestrá škála zavedených opatření environmentálně šetrného provozu
Systém energetického managementu poskytující množství cenných dat a jejich pravidelné
vyhodnocování
Podchycení podřízených organizací v opatřeních udržitelné spotřeby a energie
Realizace velkého množství energeticky úsporných projektů
Odpadové aktivity nad rámec systému hl. m. Prahy

Kumulovaná funkce energetického manažera
Zatím nulové využívání obnovitelných zdrojů energie
Neexistence formálně stanovených požadavků/principů pro
přípravu a realizaci investic z hlediska spotřeby energie a
udržitelné výstavby

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Nestabilita rámcových podmínek ovlivňujících dlouhodobou
návratnost opatření v oblasti USV

Působení na občany a externí subjekty směrem k udržitelnému chování
Využívání obnovitelných zdrojů energie
Prohloubení aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadu
Zahrnutí „ne-energetických“ aspektů do výstavby a rekonstrukcí
Existující metodiky a kampaně na podporu udržitelného veřejného zadávání
Finanční mechanismy v novém programovém období 2021-2027

Nezájem části obyvatel o téma USV (zejm. odpovědné spotřeby)

Energetická náročnost MČ tažená spotřebou energie
v soukromých budovách
Odlišné priority a záměry vedení MĆ v jednotlivých volebních
obdobích

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Stav tématu ‚Udržitelná spotřeba a výroba‘ v MČ Praha 14 lze celkově hodnotit jako dobrý. V některých oblastech si MČ vede nadprůměrně, v některých oblastech naopak existují
rezervy.
Velmi dobře je řešena oblast udržitelné spotřeby, ve které MČ nejenže má jasně stanovené, formalizované postupy (interní předpisy), ale především má prakticky zavedena
mnohá opatření v široké škále aspektů (odpady, energie, doprava,…).
Aktivní je také v oblasti hospodaření s energií, ve které efektivně využívá systém energetického managementu a průběžně realizuje energeticky úsporná opatření na budovách ve
svém majetku. Do budoucna lze vedle úspor doporučit též využívání OZE, s čímž MČ ve svých plánech počítá.
Rozvoj v oblasti odpadového hospodářství je do velké míry závislý na „nadřazeném“ systému hl. m. Prahy, přesto však MČ nalézá prostor pro realizaci některých aktivit nad jeho
rámec. Do budoucna se chce MČ více zaměřit na předcházení vzniku odpadu, což hodnotitelé rozhodně podporují.
V mantinelech stanovených hl. m. Prahou se MČ musí pohybovat také v oblasti udržitelné výstavby. Té by se zasloužilo do budoucna věnovat větší pozornost, zejména ve smyslu
podchycení opatření jdoucích za horizont energetických úspor ve výstavbě a rekonstrukcích (materiály a recyklace, OZE, dešťová a šedá voda, modro-zelená infrastruktura, atp.).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:

MČ splňuje podmínky pro přidělení kategorie A MA21 v oblasti Udržitelná spotřeba a výroba. Hodnotitelé nestanovují pro přidělení žádné podmínky, předpokládají však, že pro další
období a následné hodnocení se bude MČ řídit uvedenými doporučeními.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT
3 Udržitelná výroba a spotřeba

Hodnocení oblasti
3.1 Udržitelná spotřeba města
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 3.1

Oblast 3.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

1

Dobrá
Trend:

0

MČ Praha 14 má schválený předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování. V roce 2019/2020 byla prošla směrnice
pro „Provoz úřadu v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“ rozsáhlou revizí a její platnost byla Radou
městské části rozšířena na příspěvkové organizace zřízené městskou částí (17) Praha 14 pod názvem „Provoz organizace v
souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“. V roce 2019 bylo implementováno odpovědné zadávání veřejných
zakázek don směrnice „Zadávání veřejných zakázek“. Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ je závazná také pro
příspěvkové organizace MČ Praha 14 (17) a akciovou a společnost Správa majetku a.s..

Zlepšující se

1

Od minulého hodnocení udělala MČ v oblasti udržitelné spotřeby velký pokrok. Byly vydány nové
interní předpisy regulující environmentálně šetrný provoz úřadu a jejich platnost rozšířena i na
příspěvkové organizace.
V praktické rovině má MČ zavedenou širokou škálu postupů a opatření v oblastech předcházení
vzniku odpadů a nakládání s nimi, energetických úspor, tisku, dopravy, propagace apod.

Pozitivně je potřeba hodnotit také snahu působit v tomto směru osvětově na občany
a další subjekty, a to jak aplikací daných postupů na akcích pořádaných MČ, tak
zavedením povinného environmentálního vyhodnocení akcí a projektů podpořených
z dotačního programu MČ.

3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 3.1.1

Indikátory

MČ Praha 14 má zaveden systém kvality dle mezinárodní normy ISO 9001.
V roce 2019/2020 byla prošla směrnice pro „Provoz úřadu v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“
rozsáhlou revizí a její platnost byla Radou městské části rozšířena na příspěvkové organizace zřízené městskou částí (17)
Praha 14 pod názvem „Provoz organizace v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“ 14.V roce 2020 se začala
směrnice dále upravovat. Předpokládáme její schválení v průběhu roku 2021.
Nakládání s odpady
a)

Nekupují se a nepožívají se balené nápoje, upřednostňuje se vodu z kohoutku podávanou ve džbánku

b)
Balené ochranné nápoje lze použít ve dnech stanovených zákonem O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví.
c)
Nepoužívá se jednorázové nádobí (kelímky, talířky, příbory, míchátka). Pokud je to nezbytné (např. na velkých
veřejných akcích) využívá se nádobí z recyklovatelných materiálů a zajistit jeho separaci.
d)

Nenakupují se a nepoužívají jednotlivě balené cukry, smetánky apod. využívají se cukřenky, dózy s mlékem.

e)

Nakupuje se ve velkých (gastro) baleních, ovšem podle opravdové spotřeby.

f)

Věci, které nemusí být balené (ovoce, zelenina, pečivo) se kupují nebalené.

g)

Nenakupují se plastové tašky, nahrazuje se je ekologickými alternativy.

h)

Je zajištěna separace odpadů.

3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování;
ANO
3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou;
Není evidováno.
Podíl zboží s ekoznačkou není sledován, při nákupech se však pracovníci řídí směrnicí "Provoz
organizace v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“.

3.1.C Používání recyklovaného papíru;
NE
Recyklovaný papír není nakupován, protože jeho používání se ukázalo jako neekonomické a
neekologické ve vztahu k životnosti tiskáren. MČ má tiskárny včetně jejich servisu a
spotřebního zboží (barvy, papír) pronajmuty na základě smlouvy. Dle dodavatele
recyklovaný papír vyžaduje vyšší náklady na údržbu a opravy tiskáren.
Je však používán například při tvorbě propagačních materiálů města. Recyklovaný papír je
upřednostňován v dalších oblastech nákupu, zejména u hygienických potřeb - toaletního
papíru či papírových ručníků (nelze-li je nahradit v interním prostředí ručníky látkovými).

Př. Zavedení systému vratných kelímků na akcích
V roce 2019 ÚMČ MČ Prahy pilotně testoval sytém vratných/zálohovaných kelímků na akci „Čarodějnice Prahy 14
2019“. Bylo využito 3500 ks kelímků dodavatelsky/službou (zapůjčení +mytí během akce). Před pilotním testováním
proběhlo poptávkové řízení a schůzky s potencionálními dodavateli, tudíž jsme vyloučili rizika. Dodavatelé občerstvení
„stánkaři“ byli dostatečně dopředu informování o systému vratných kelímků a proběhly vzájemné konzultace mezi
stánkaři a MČ o nastavení, co nejjednoduššího sytému pro všechny zúčastněné strany. Téměř všichni již zkušenost s
vratnými/zálohovanými kelímky měli. Problémy jsme nezaznamenali. Odpad z akce se snížil o více než polovinu. Na
základě pilotní akce bylo rozhodnuto o nákupu vlastních vratných kelímků 4000 ks 0,5l. Na výrobu finančně přispívají
některé neziskové i obchodní společnosti (Coca-cola, Centrum Černý Most atd.) i soukromé osoby. Od roku 2020 se
systém zálohovaných kelímků využívá na všech větších akcích pořádaných MČ Praha 14. Menší akce musí být zajištěny
opakovatelně použitelným nádobím (sklo, porcelán apod.). Kelímky MČ vlastní a zapůjčuje od roku 2020 organizátorům
akcí (200 a více účastníků) dle pravidel. Půjčování bude fungovat na základě smlouvy o výpůjčce. Mytí kelímku si bude
zajištovat, ten kdo si kelímky zapůjčí. Naše příspěvková organizace Praha 14 kulturní pod kterou spadají komunitní centra
MČ Praha 14 a kulturní dům je také vybavena vratnými kelímky. Pro akce, které realizují platí stejná pravidla jako pro akce
MČ Praha 14.
Propagace
a)

Nepoužívají se neužitečné propagační a upomínkové předměty.

b)

Primárně se využívá elektronická propagace.

Nákup spotřebičů
a) nahrazují se postupně (při výměnách) obyčejné žárovky za úsporné
b) při nákupu nového elektrospotřebiče se posuzuje vždy i spotřeba elektrické energie výrobku
Nákup automobilů
a) při nákupu služebních vozidel je brán zřetel na spotřebu pohonných hmot, což představuje významné kritérium pro
hodnocení energetické efektivnosti
Př. Vozový park obsahuje 2 elektrokola, ostatní vozidla splňují emisní limity dle vyhlášek.V roce 2020 byla pořízena
multikára na elektrický pohon s homologací N1.
Doprava
b) pro zabezpečení přepravy na území hl. m. Prahy mají zaměstnanci Úřadu MČ se primárně využívá MHD a jsou k
dispozici 2 elektrokola
Energie
Je zaveden energetický management. V prosinci roku 2018 byla dokončena Energetická koncepce městské části Praha 14.
Městská část Praha 14 v současné době disponuje nástrojem IMU pro automatizovaný sběr naměřených dat z měřidel
jednotlivých komodit, jako jsou elektřina, plyn, teplo a voda.

3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě;
neeviduje se
Spotřebiče jsou při nákupu posuzovány i z hlediska ekotřídy a pokud je to možné z důvodu
ekonomických a případného souladu s výše uvedenou směrnicí (tedy z hlediska ekonomického),
jsou nakupovány spotřebiče v nejvyšší energetické třídě. Jejich podíl však není sledován. Stejný
princip je uplatňován i při nákupu spotřebního zboží s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj.

3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním
vlivem na UR;
ANO

V roce 2020 bylo zahájeno testování „Environmetálních doporučení“ u příjemců dotací v Dotačním programu MČ Prahy
14 pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA21 a to formou uvedením vlastního zhodnocení
environmentálních aspektů akce ve Zprávě o realizaci projektu, kterou budou předkládat v rámci vyúčtování dotace.
„Environmetálních doporučení“ jsou zařazena přímo do pravidel/smlouvy Dotačního programu MČ Prahy 14 pro podporu
sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA21 pro rok 2021. Při tvorbě jsem ne inspirovali Příručkou „Jak uspořádat
akci ekologicky - Rady a nápady pro organizátory slavností, konferencí i porad“.
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
V roce 2019 bylo implementováno odpovědné zadávání veřejných zakázek don směrnice „Zadávání veřejných zakázek“.
Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ je závazná také pro příspěvkové organizace MČ Praha 14 (17) a akciovou a
společnost Správa majetku a.s.. V roce 2020 proběhlo pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 a příspěvkových organizací ve
spolupráci s MPSV školení na téma společensky zodpovědné veřejných zakázek a zodpovědné nakupování. V únoru 2020
Praha 14 společně s MPSV proškolila zaměstnance úřadu a ředitelé příspěvkových organizací v zodpovědném zadávání
veřejných zakázek. V dubnu 2021 proběhlo další školení k SOVZ pro administrátory zakázek. Zaměstnanci úřadu a ředitelé
PO obdrželi metodiku SOVZ a Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a
inovací ve veřejné zakázce.
Kontrola SOVZ probíhá v několika úrovních. V první fázi vedoucí příslušného odboru v rámci běžné kontrolní činnosti, do
200 tis. Kč, nad 200 tis. kontrola probíhá navíc administrátorem Odborem právních a kontrolních činností (OPKČ) či
Odborem investic.V další fázi kontrolní funkci plní Rada MČ dle zákona nad 2mil.Kč, na MČ Praha 14 nad 200 tis. Další
kontrola zaměstnancem OPKČ, který smlouvy zařazuje do registru smluv.
Dodržovaní směrnic také kontroluje interní audit a přezkum hospodaření hl. m. Prahy.
U příspěvkových organizací kontrolu dodržování směrnice provádí ředitel příspěvkové organizace. Kontrola také probíhá
v rámci veřejnosprávních kontrol prováděných Úřadem MČ Praha 14.
U příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 14, budov ÚMČ Praha 14, budov ve správě MČ Praha14 (kulturní
dům Kyje, komunitní centrum Plechárna, Domov pro seniory Bojčenkova, Galerie 14), Správy majetku Praha 14 a. s.,
Sociálního podniku Černý Most probíhají:
sdružený nákup el. energie, plynu
sdružený nákup odvozu odpadů
sdružený nákup elektrorevizí
U příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 14 proběhl:
sdružený nákup gastro zařízení, nábytku a mobilních telefonů,
snížení energické náročnosti základních a mateřských škol - zateplování a výměna oken

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 3.1.1

Návodná otázka 3.1.1

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Zlepšující se

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

1

Trend:
Zlepšující se

1

MČ Praha 14 má schválený předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování. V roce 2019/2020 byla prošla směrnice
pro „Provoz úřadu v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“ rozsáhlou revizí a její platnost byla Radou
městské části rozšířena na příspěvkové organizace zřízené městskou částí (17) Praha 14 pod názvem „Provoz organizace v
souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“.

MČ má schválené interní předpisy „Zadávání veřejných zakázek“ a
„Environmentálně šetrný provoz“, ve kterých je řešena oblast environmentálně
šetrných nákupů a další aspekty environmentálně odpovědného chování při provozu
úřadu (doprava, odpady atp.). Jsou stanovené i pravomoci a odpovědnosti.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 3.2

Oblast 3.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:
0

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je městská část na velmi dobré úrovni. V budoucnu
se chceme zaměřit na osvětu pro třídění nebezpečného odpadu a pro podporu prevence a dále na zahájení větší spolupráce
se soukromým sektorem.

Stabilní

0

Vzhledem k tomu, že problematika nakládání s odpady je v kompetenci hl. m. Prahy, má MČ pouze
omezené možnosti, jak se v této oblasti samostatně rozvíjet. Přesto se snaží odpadové hospodářství
na území Prahy 14 rozvíjet i nad rámec celopražského systému. Příkladem může být sběr odpadních
olejů či vlastní systém pro svoz bioodpadu. Zároveň MČ spolupracuje s městskou policií a firmou
SUEZ v oblasti nakládání s injekčními jehlami a stříkačkami.
Na webových stránkách MČ mohou občané nalézt dostatečné množství informací o možnostech
třídění a odevzdávání odpadu, včetně přehledných map s vyznačením sběrných hnízd a kontejnerů.

MČ se správně hodlá postupně více zaměřovat na osvětu pro podporu předcházení
vzniku odpadu a navázat intenzivnější spolupráci se soukromým sektorem
(zapojování živnostníků).

3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy,
kuchyňský odpad)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 3.2.1

Indikátory
3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu;

·
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Na území MČ Praha 14 jsou způsoby sběru, které jsou organizovány Magistrátem hl. m. Prahy hrazené z rozpočtu
MHMP a jsou doplněny na na základě iniciativy ÚMČ Praha 14 o další sběry, které jsou financovány z rozpočtu MČ
Praha 14.

·
·
·
·
·
·
·

1) hl. m. Praha
Od roku 1998 byl na území hl. m. Prahy realizován Projekt hospodaření s odpady, který byl schválen usnesením Rady
HMP č. 47 ze dne 16. 1. 1996 a jehož náplní byla postupná realizace celoplošného komplexního systému třídění
komunálního odpadu a odpadů stavebních. Od roku 1998 tak mohli občané města odkládat základní druhy odpadu na
místech určených obcí. V poledních letech byly rozšiřovány možnosti odevzdání jednotlivých odpadů a realizovány pilotní
projekty na další možnosti sběru specifických odpadů tak, aby byla možnost jejich odevzdání pro občany města co
nejsnazší a nejdostupnější. Rozšiřuje se počet stanovišť tříděných odpadů, která jsou již vybavena nádobou na sběr
drobných kovových odpadů, zavádí se sběr bioodpadu přímo v domácnostech, probíhá pilotní projekt na sběr
gastroodpadů nebo pilotní projekt na sběr potravinářských olejů v ulicích města. Systém sběru komunálních a stavebních
odpadů od občanů je nastaven ve vyhlášce č. 5/2007 Sb. HMP. V roce 2020 byly odděleně sbírány následující druhy
odpadů a dalších komodit:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

papír a lepenka
sklo barevné
sklo čiré
plasty směsné
nápojové kartony
biologicky rozložitelný odpad
gastroodpad (v rámci pilotního projektu)
použitý potravinářský olej a tuk (k 31. 12. 2020 na 84 stanovištích tříděného odpadu)
dřevěný odpad
kovy železné a neželezné, od 1. 8. 2016 probíhá kromě sběru na sběrných dvorech také prostřednictvím
sběrných nádob v ulicích (k 31. 12. 2020 bylo sběrnou nádobou na kovy osazeno celkem 1 457 stanovišť
tříděného odpadu, tedy zhruba 43 % z venkovních stanovišť)
· nebezpečné složky komunálního odpadu
· objemný odpad
· směsný odpad, který zbyde po vytřídění výše uvedených složek
Kromě komunálních odpadů mohou občané odevzdávat také
· stavební odpady bez nebezpečných vlastností
· pneumatiky
· výrobky zpětného odběru
V rámci předcházení vzniku odpadu mohou občané odevzdávat
· obnošený textil, oděvy a obuv
· předměty v rámci tzv. re-use center (v roce 2020 v provozu na třech sběrných dvorech)
Od 1.1. 2020 je služba svozu rostlinného bioodpadu zvýhodněna díky záštitě hl.m Prahy téměř o 50 %. Praha v roce 2020
spustila sběr použitých tonerových a inkoustových kazet na 3 sběrných dvorech hl. m. Prahy.
Sběr vánočních stromků v rámci směsného odpadu
Vánoční stromky mají obyvatelé možnost odkládat v období Vánoc a začátku nového roku (prosinec–únor) ke sběrným
nádobám na směsný komunální odpad. Část vánočních stromků, které jsou např. znečištěny zbytkem vánočních ozdob, je
zahrnuta do směsného komunálního odpadu a energeticky využita. Zbytek je předán na kompostárnu
Schéma možností odevzdání odpadů, výrobků v rámci zpětného odběru a movitých věcí v rámci předcházení
vzniku odpadu

V donáškovém systému jsou v rámci městského systému využívány sběrné nádoby (kontejnery) o objemu 240 – 4 000
litrů, s horním nebo spodním výsypem, sběrné nádoby o objemu 240 l jsou využívány zejména pro sběr nápojových
kartonů a kovových obalů. V současnosti je v ulicích města osazeno cca 3 430 sběrných míst z toho 130 stanovišť
podzemních kontejnerů. Sběrné nádoby jsou v donáškovém systému rozmístěny tak, že 1 sběrné místo slouží v průměru
375 obyvatelům.
Hlavní město Praha nechalo zpracovat portál, který obsahuje mapu stanovišť kontejnerů na tříděný odpad i další užitečné
informace z oblasti odpadového hospodářství. Mapa tříděného odpadu: https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html?
districtCode=547361
Sběrné dvory
Textil - V rámci spolupráce s diakonií Broumov probíhá na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy .
Tiskové kazety - Od začátku roku 2020 mohou občané odevzdávat použité tiskové kazety na třech sběrných dvorech
města, a to v ulici Zakrytá na Praze 4, Pod Šancemi na Praze 9 a Generála Šišky na Praze 12. Sběr je organizován ve
spolupráci s Asociací renovátorů tonerů, z. s.
Nábytek, sportovní vybavení, knihy a další - Hlavní město Praha od 1. 10. 2020 realizuje pilotní projekt RE-USE pointů
ve sběrných dvorech. Dává věcem DRUHOU ŠANCI, použité věci mohou prostřednictvím elektronické aplikace najít nové
uplatnění. V pilotním projektu fungují dva RE-USE pointy v ulici Zakrytá, Praha 4 – Spořilov a Pod Šancemi 444/1, Praha
9 – Vysočany. Praha 14 vytipovala místo pro zřízení re-use point.
Mobilní sběrné dvory

·
·

·
·
·
·
·
·

papír a lepenka
sklo barevné
sklo čiré
plasty směsné
nápojové kartony
biologicky rozložitelný odpad
gastroodpad (v rámci pilotního projektu)
použitý potravinářský olej a tuk (k 31. 12. 2020 na 84 stanovištích tříděného
odpadu)
dřevěný odpad
kovy železné a neželezné, od 1. 8. 2016 probíhá kromě sběru na sběrných dvorech
také prostřednictvím sběrných nádob v ulicích (k 31. 12. 2020 bylo sběrnou
nádobou na kovy osazeno celkem 1 457 stanovišť tříděného odpadu, tedy zhruba
43 % z venkovních stanovišť)
nebezpečné složky komunálního odpadu
objemný odpad stavební odpady bez nebezpečných vlastností
pneumatiky
výrobky zpětného odběru
obnošený textil, oděvy a obuv
předměty v rámci tzv. re-use center (v roce 2020 v provozu na třech sběrných
dvorech)

3.2.C Množství nádob na separovaný sběr odpadů;
2,34 stanovišť na 1000 obyvatel MČ P14
Celkově 110 stanovišť na městskou část P14, která má 47 000 obyvatel.

3.2.E Dostupnost nádob na separovaný sběr odpadů;
ANO
Sběrné nádoby jsou v donáškovém systému rozmístěny tak, že 1 sběrné místo slouží v průměru
375 obyvatelům.

Tato služba je určena převážně pro městské části, které na svém území či v jeho blízkosti nemají zřízen stabilní sběrný
dvůr. Mobilní sběrné dvory jsou realizovány na větších, vhodných plochách (např. parkoviště), kde je možné umístit více
VOK pro různé (určené) druhy odpadů. Na Praze 14 tato služba je funkční.
Nápojové kartony
K vybraným stanovištím sběrných nádob na tříděné složky komunálního odpadu jsou přidány nádoby o objemu 240l,
zřetelně označené „NÁPOJOVÉ KARTONY“. Nádoby jsou určeny pouze pro vícevrstvé obaly, např. od džusů,
mléčných výrobků, vín apod. tzv. kartony. Tyto obaly by měly být prázdné, vypláchnuté a stlačené. Na území MČ Praha
14 jsou nádoby umístěny na těchto stanovištích.
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledam-informaci/zivotni-prostredi/odpady/
Sběr bioodpadu
Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu (kompostárna) v Praze 10 – Malešice. .Mobilních sběrných dvorů (MSD) – v
rámci MSD jsou přistaveny i kontejnery na bioodpad. Četnost odvozu je jednou za dva týdny. Pro shromažďování odpadu
se využívají speciální nádoby (tzv. kompostejnery) o objemu 120l nebo 240l, které má zákazník v pronájmu. Před
pravidelným vývozem je nezbytné umístit nádobu před vchodem do domu nebo do zahrady (předem večer nebo brzy
ráno). Odpad se odváží na kompostárnu, kde se dále zpracovává.
Kontejnery na kovový odpad
Magistrát hl. m. Praha uzavřel smlouvu na sběr kovového odpadu (tj. plechovky, konzervy) a od 1. 8. 2016 jsou umístěny
kontejnery na tento odpad i na MČ Praha 14 v lokalitách uvedených na https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html?
districtCode=547361.
Kontejnery na odběr baterií a drobných elektrozařízení
Kontejnery na elektroodpad nejsou součástí městského systému tříděného komunálního odpadu. Od roku 2011 je na území
Prahy možné k odevzdání drobných elektrozařízení a baterií nově využít stacionárních červených kontejnerů kolektivního
systému ASEKOL s.r.o., které jsou ve většině případů rozmístěny vedle stanovišť kontejnerů na separovaný odpad. V
současné době je na území města rozmístěno již 210 červených kontejnerů.
Seznam sběrných míst naleznete na tomto odkaze: http://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista
Od 1. března 2017 začal fungovat nový systém nakládání s injekčními jehlami a stříkačkami, které Městská policie hl. m.
Prahy posbírá např. z dětských hřišť a jiných veřejných prostranství. Tento infekční odpad po narkomanech budou
strážníci předávat společnosti SUEZ, následnou likvidaci bude hradit město.
Objemný odpad
Objemný odpad mohou občané odkládat do velkoobjemových kontejnerů o minimálním objemu 10 m3.
Odpady « ÚMČ P14 (praha14.cz)
Nebezpečný odpad
Stabilní sběrny jsou umístěny Stabilní sběrny nebezpečného odpadu na území hl.m.Prahy (Portál životního prostředí
hlavního města Prahy) (praha.eu).
Mobilní sběr nebezpečného dopadu Odpady « ÚMČ P14 (praha14.cz)
Sběr injekčních stříkaček
Od roku 2017 jako doplňková služba, zejména za účelem ulehčení práce Městské policii při činnosti zajišťování pořádku
na veřejných prostranstvích. Příslušníci Městské policie jsou vybaveni sběrovými prostředky a mohou vysbírané injekce
odevzdat v provozovně společnosti oprávněné k nakládání s tímto odpadem, s níž má město uzavřenu smlouvu na tuto
službu. Jedná se o sběr injekčních stříkaček po narkomanech nalezených např. v parcích, dětských hřištích apod. Občané
mohou injekce, inzulínová pera apod. odevzdávat svým ošetřujícím lékařům.
Sběr nepoužitelných léčiv probíhá ve všech lékárnách na území města. Lékárny se mohou zaregistrovat do systému města a
využít tak smluvního partnera města na svoz léčiv z lékáren. V roce 2020 bylo v systému města zaregistrováno celkem 319
lékáren.

Kontejnery na obnošený textil
V rámci spolupráce s diakonií Broumov probíhá na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy. Kontejnery na
obnošený textil jsou postupně doplňovány soukromými či neziskovými subjekty. Kontejnery na textil
nejsou součástí městského systému. MČ uděluje souhlas s užitím komunikace popřípadě zelně, kde je
kontejner umístěn.
Kontejnery na obnošený textil
V rámci spolupráce s diakonií Broumov probíhá na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy. Kontejnery na textil nejsou
součástí městského systému. Kontejnery na obnošený textil jsou postupně doplňovány soukromými či neziskovými
subjekty. MČ eviduje pouze ty, které jsou umístěny na pozemcích svěřených do správy MČ, kontejnery umístěné na
pozemcích v majetku MHMP neevidujeme. MČ eviduje 14 kontejnerů firem KOUTECKÝ s.r.oBroumov Diakonie,
POTEX, s.r.o., DIMATEX CS, spol. s r.o. a CORETEX CZ SE (Textileco).
2) Praha 14
Velkoobjemové kontejnery (VOK), MSD, sběr nebezpečných odpadů, kovového odpadu a sběr bioodpadu Odpady «
ÚMČ P14 (praha14.cz)
Použitý potravinářský olej a tuk - Od července 2020 v Praze 14 funguje nová služba – svoz jedlých tuků, respektive
olejů z domácností. Na území městské části je rozmístěno 32 kontejnerů, každý o objemu 240 litrů. Oleje.pdf
(praha14.cz)
Sběr BIO (bioodpadu)- Na základě průzkumu, provedeného Odborem životního prostředí, a na četné dotazy občanů,
zřidila MČ Praha 14 sběr BIO (bioodpadu) na území Prahy 14. Sběr probíhá formou stanovišť velkoobjemových
kontejnerů na sběrné trase. Svoz probíhá v dubnu a v květnu a pro podzimní měsíce v říjnu a v listopadu. Odpady «
ÚMČ P14 (praha14.cz)
VYHODNOCENÍ SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍHL. M. PRAHY V LETECH 2013 –2020
Data pro vyhodnocení systému v letech 1998 – 2012
Odstranění (kt)
Celkové
Rok množství odpadů
Jiné
(kt)
Skládkování odstranění Termické
*

Využití (kt)
Energetické

Materiálové

2013
400,9
77,5
1,8
226,6
95,0
2014
405,8
65,7
0,5
241,9
97,8
2015
408,2
55,7
0,1
251,7
100,0
2016
423,5**
50,8
13,2
0,6
245,9
113,0
2017
430,3
54,8
16,9
0,6
241,3
116,7
2018
432,8
62,7
7,7
0,7
245,3
116,4
2019
440,9
63,8
7,5
0,7
249,1
119,6
2020
451,8
64,3
10,7
0,1
251,3
125,5
Odpady od občanů odložené na místa určená městskými částmi (odpady komunální a stavební)

Celkem
využití
321,4
339,7
351,9
358,9
358,1
361,7
368,6
376,8

Rok
Hmotnost (t)

2016
6 161

2017
8 610

2018
11 851

2019
8 343

2020
8 968

Zdroj MHMP
V celkovém množství odpadů jsou zahrnuty odpady odložené občany na místa určená obcí, tedy Magistrátem hl. m. Prahy
a od roku 2016 na základě doporučení ČIŽP také odpady od občanů odložené na místa určená úřady městských částí. Dále
jsou zde zahrnuty odpady vznikající na základě smlouvy na údržbu komunikací mezi TSK a Pražskými službami a.s.
(uliční smetky v roce 2020 činily 11 830 tun), odpady z budov Magistrátu a odpady z činnosti Městské policie (ze
služeben a dále ze sběru injekčních stříkaček z veřejných prostranství).
Materiálové a energetické využití produkovaných odpadů
Podíl využívaného odpadu
materiálové a energetické využití
(% hmotnosti)
80,2
83,7
86,2
84,8
83,1
83,5
83,6
83,4

Účinnost třídění
pouze materiálové využití
(% hmotnosti)
23,7
24,1
24,6
26,7
27,1
26,9
27,1
27,8

Rok
2013**
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Zdroj MHMP
Nakládání s veškerými odpady produkovanými v roce 2020

Zdroj: MHMP
Většina produkovaných odpadů je energeticky využita v Zařízení na energetické využití odpadu, jedná se zejména o
směsný komunální odpad, přičemž tento odpad představuje 58 % z celkových produkovaných odpadů, je z 93 %
energeticky využit a díky tomu je i celková míra energetického využití veškerých odpadů vysoká. Energeticky využívána
je dále část objemného odpadu a část uličních smetků. Energeticky využíván je také gastroodpad, a sice na bioplynové
stanici v Přibyšicích u Benešova. Materiálové využívání představuje v roce 2020 28 % z veškerých odpadů
produkovaných městem. Od roku 1998 se materiálové využívání postupně zvyšovalo, avšak v posledních letech dochází
spíše ke stagnaci množství materiálově využívaných odpadů. Za účelem zvýšení materiálového využívání komunálních
odpadů zavádí město nové způsoby sběru, jako je sběr bioodpadu přímo v domácnostech, nebo sběr gastroodpadu. Na
skládky bylo v roce 2020 uloženo pouze cca 14 % hlášených odpadů. Jedná se o část produkce směsného odpadu,
objemného odpadu a uličních smetků. 2 % z veškerých odpadů byla odstraněna jinými způsoby, z toho asi 0,03 % bylo
odstraněno termicky, jedná se o odstraňování nebezpečných odpadů odevzdaných občany na sběrných dvorech hl. m.
Prahy, při mobilním sběru nebezpečných odpadů, léčiv v lékárnách nebo injekcí vysbíraných při činnosti městské policie.
Produkce SKO od občanů z nádob v domovním vybavení nebo před domem
Množství odpadu
Meziroční nárůst
Počet obyvatel
Rok
v tis. t
2013
246,3
- 0,41 %
1 243 201
2014
246,2
-0,04 %
1 259 079
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Zdroj: MHMP

247,2
249,2
250,2
253,8
255,5
257,8

0,40 %
0,80 %
0,40 %
1,42 %
0,67 %
0,90 %

1 267 449
1 280 508
1 294 513
1 308 632
1 324 277
1 335 084

24,2
11,4

Energetické
využití (kt)
222,1
234,8

3,6
12,5
19,6
17,6
14,8
18,3

243,6
236,8
230,6
236,2
240,7
239,4

Skládkování (kt)

Vývoj množství směsného komunálního odpadu a počtu obyvatel

Množství směsného komunálního odpadu odevzdaného do nádob na SKO se v průběhu let zvýšilo z 210 500 tun v roce
1998 až na 257 754 tun v roce 2020. Zvyšování hmotnosti odevzdaného směsného komunálního odpadu koreluje se
zvyšujícím se počtem obyvatel Prahy. Směsný komunální odpad je převážně energeticky využit. V roce 2020 bylo
v zařízení na energetické využití odpadu zpracováno celkem 239 429 tun směsného komunálního odpadu odevzdaného
občany do nádob na SKO, tedy 92,9 % tohoto odpadu.Kromě směsného odpadu od občanů z nádob v domovním vybavení
nebo v ulicích, tedy směsného odpadu, který je předmětem poplatku, byla hl. m. Praha v roce 2020 původcem směsného
odpadu od živnostníků zapojených do systému města (v roce 2020 činil 1 323,8 tun), dále směsného odpadu pocházejícího
z budov Magistrátu a městské policie, z odpadkových košů městských částí nebo z činnosti TSK. Celkem bylo tohoto
směsného komunálního odpadu v roce 2020 evidováno 5 116,3 tun. Celkové nahlášené množství směsného odpadu v roce
2020 tedy činilo 264 194,3 tun.
Celkové náklady na nakládání s odpady od občanů k celkovým příjmům v tis. Kč v letech 2013-2020

Zdroj: MHMP
Jak je patrné z grafu výše, v roce 2017 došlo k výraznějšímu zvýšení nákladů na nakládání se směsným a tříděným
komunálním odpadem. Toto zvýšení bylo způsobeno uzavřením nové smlouvy na nakládání s předmětnými odpady.
Předchozí smlouva byla ukončena v červenci 2016. S účinností od 1. 8. 2016 byla mezi městem a Konsorciem Pražské
odpady 2016-2025 uzavřena smlouva na „Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl.
m. Prahy v období 2016–2025“. Smlouva byla uzavřena na období 10 let, tj. do července 2026.
Navýšení příjmů v roce 2020 oproti roku 2019 bylo způsobeno zvýšením poplatku za komunální odpad o 30 % a zavedení
poplatku za svoz biologického odpadu na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 10/20 ze dne 17. 10. 2019, kterým
došlo ke změně vyhlášky č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, s účinností od 1. 1. 2020.
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Je zaveden celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu. Produkce odpadů v Praze se každoročně snižuje a
zvyšuje se podíl odpadu tříděného sběru.

Na území MČ je formou ‚barevných kontejnerů‘ (sběrných hnízd) samostatně tříděno pět základních
složek – papír, plasty, sklo, nápojové kartony a kovy. Bioodpad je svážen prostřednictvím
přistavování velkoobjemových kontejnerů.

MČ se snaží vycházet vstříc umisťování kontejnerů kolektivních systémů a dalších
organizací, pokud jde o sběr vysloužilých elektrozařízení, baterií či textilu.

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 3.2.2

Indikátory

Ve MČ ve spolupráci s MHMP pravidelně probíhá optimalizace z hlediska dostupnosti separačních hnízd. Hnízda jsou
tvořena základními třemi druhy kontejnerů – papír, plasty (NK sbírán spolu s plasty), sklo (barevné společně s bílým),
v některých lokalitách sběrných míst se dále vyskytují kontejnery na elektrozařízení z domácností, vytříděný textil a jedlé
tuky a oleje. Jako motivaci lze zmínit i rozšiřování škály odpadů, které lze pohodlně třídit vhozením do kontejneru.

3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu;

Osvěta a popularizace třídění odpadů probíhá v rámci kampaně Den Země, MČ spolupracuje s Pražské služby, AVE,
Asekol a EKOKOM. Dále zveřejňujeme informace na svých webových stránkách a také v časopisu Čtrnáctka - měsíčník
MČ Praha 14. Osvěta v rámci kampaně Den Země probíhá také na ZŠ a MŠ. V MČ Praha 14 je v současné době
rozmístěno 50 zásobníků na sáčky určených pro sběr psích exkrementů. Počet zásobníků ani jejich nejsou konečné a budou
dále upraveny podle využití na jednotlivých stanovištích.

Produkce směsného komunálního odpadu činí v roce 2018 193,34 kg/obyvatele/rok, v roce 2019
192,93 kg/obyvatele/rok, v roce 2020 193,09 kg/obyvatele/rok. Produkce směsného komunálního
odpadu je sledována na úrovni hl. m. Prahy, nikoliv dle městských částí.

V říjnu 2020 odstartoval pilotní projekt re-use pointů ve dvou sběrných dvorech hl. m. Prahy. Praha nyní apeluje na své
obyvatele, aby před vyhozením například nábytku, knih či sportovního vybavení uvažovali nad tím, zda by se tyto
předměty nedaly znovu využít pro potřebné obyvatele Prahy. Díky projektu hlavního města Prahy je totiž nyní mohou
lidé jednoduše odvézt do sběrného dvora s re-use pointem. Zde už pro ně zaměstnanci Pražských služeb najdou nové
uplatnění prostřednictvím elektronické aplikace https://praho.nevyhazujto.cz/.

2018 193,34 kg/obyvatele/rok 2019 192,93 kg/obyvatele/rok 2020 193,09
kg/obyvatele/rok

3.2.D Počet druhů separovaných odpadů, které je možné třídit v rámci nádob
na separovaný sběr odpadů;
5
papír, plast, nápojové kartony, kovy
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Na webových stránkách MČ mohou občané nalézt dostatečné množství informací o možnostech
třídění a odevzdávání odpadu, včetně přehledných map s vyznačením sběrných hnízd a kontejnerů.
Osvěta směrem ke třídění je součástí kampaní a akcí jako je např. Den Země apod.
MČ má v oblasti prevence a třídění odpadů zavedena konkrétní opatření interního charakteru, která
má snahu zavádět i v rámci pořádaných akcích (např. systém zálohovaných kelímků).

Obecně v této oblasti MČ spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy a snaží se plně
využívat jeho infrastrukturu a aktivity.

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 3.2.3
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Mobilní sběr NO
Hl.
m.
Praha
zajišťuje
mobilní
sběr
nebezpečného
odpadu
<http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/mobilni_sber_nebezp_odpadu_vPraze_2020.html>

–

viz.

Mobilní (zastávkový) sběr – každoročně je realizováno v hl. m. Praha zhruba 300 svozů po cca 8 zastávkách a občané zde
mohou odevzdat všechny níže uvedené odpady. Od roku 2016 probíhá sběr také v sobotu a od roku 2019 je možné v rámci
mobilního sběru odevzdávat také jedlé potravinářské tuky a oleje z domácností.
Aktuální harmonogram mobilního svozu odpadů
V rámci mobilního sběru jsou zdarma odebírány níže uvedené odpady:
NEBEZPEČNÉ:
rozpouštědla
kyseliny
zásady
fotochemikálie
pesticidy
zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
olej a tuk
barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky)
léčiva
baterie a akumulátory
Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!
OSTATNÍ:
jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)
Nelze odevzdat stavební odpady, objemné odpady, elektrozařízení apod.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním odpadů při
mobilním sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území
Prahy. Občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na
území příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá.
V roce 2020 byl na MČ Praha 14 zřízen svoz použitých potravinářských olejů z domácností na vybraných 32
stanovištích. - Oleje.pdf
Občané mohou donášet použité oleje a tuky zbavené o zbytky jídla pouze v plastových uzavřených nádobách – PET
lahve, uzavřených kbelících nebo kanystrech. Takto sebraný olej a tuk je po vytřídění a vyčištění využíván jako druhotná
surovina v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve
stavebnictví jako složka pro náhražku ropných maziv. Používá se jako mazivo i v dřevařském průmyslu zvláště tam, kde je
kladen důraz na ekologickou šetrnost výrobku. Další využití tohoto materiálu je pro výrobu ekologických paliv nebo jejich
přídavků. Nově se přistupuje k využití oleje pro výrobu ekologické energie.
Stacionární zařízení NO na Praze 14
Sběrný dvůr hl.m.Prahy (VS-Ekoprag, s.r.o.) Teplárenská 5, Praha 14 - Kyje . Hl. m. Praha začala se sběrem použitých
potravinářských olejů již v roce 2016 na sběrných dvorech.
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Stabilní sběrna nebezpečného odpadu je k dispozici ve sběrném dvoře na adrese Teplárenská 1619, Praha 9 – Kyje.
Mobilní sběr NO je zajišťován hl. m. Prahou. Prostřednictvím webových stránek MČ poskytuje
svým občanům informace o termínech a trasách svozů. V rámci svozů je možné odevzdávat i odpadní
oleje; pro ně má MČ zřízen i vlastní systém svozu.
Stabilní sběrné místo pro bioodpad je pouze mimo MČ Praha 14, a to na adrese Dřevčická 803/25 Praha 10 - Malešice .

MČ též spolupracuje s městskou policií a firmou SUEZ v oblasti nakládání
s injekčními jehlami a stříkačkami.

Občané mohou rovněž využívat sběrných dvorů v přilehlých MČ 9, 10 a 21.

3.3 Hospodaření s energií
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
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V prosinci roku 2018 byla dokončena Energetická koncepce městské části Praha 14. Městská část Praha 14 v současné
době disponuje nástrojem IMU pro automatizovaný sběr naměřených dat z měřidel jednotlivých komodit. Naměřená data
slouží jako ukazatel na místa, kde jsou problémové, nebo nadměrné úniky energií. Slouží také jako podklad k případným
rekonstrukcím, optimalizaci hospodaření s energiemi, případně pro výpočet návratnosti investic. Spotřeba pohonných
hmot klesá, spotřeba tepla klesá, spotřeba, spotřeba plynu osciluje, spotřeba energie roste.

MČ má vybudovaný systém energetického managementu (byť ne standardizovaný podle ISO
50 001), který umožňuje automatický zápis dat a hlídání spotřeby sledovaných médií. Systém
pokrývá všechny budovy ve správě MČ a jsou jím podchyceny všechny relevantní energonositelé a
voda. MČ s daty průběžně pracuje, vyhodnocuje je a na jejich základě plánuje energetická opatření.
Energeticky úsporná opatření na budovách jsou průběžně implementována. Realizována již byla na
91 % budov. Zatím však nejsou využívány obnovitelné zdroje energie, byť v rámci vize jejich
zapojení MČ plánuje (fotovoltaika, solární panely, akumulace, kogenerace).
K plánování projektů výstavby a rekonstrukcí je od počátku přizýván energetický manažer, aby
byly již od počátku podchycené parametry budoucích energetických spotřeb – a tudíž provozních
nákladů.

Funkci energetického manažera v současné době zastává vedoucí odboru investic
(kumulovaná funkce); MČ však plánuje zřídit samostatnou pozici energetika.

3.3.1 Má městská část vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku městské části včetně personálního zajištění kapacit pro energetické
řízení?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
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Navodná otázka 3.3.1

Indikátory

V letech 2017 – 2018 byl realizován projekt Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14. Jedna
z dílčích aktivit projektu je zavádění energetického managementu. Na ÚMČ Praha 14 byla vytvořena pozice energetického
manažera a pracovní skupina, která se podílela na tvorbě energetické koncepce. Pracovní skupina tvořená z pěti osob se
zkušenostmi z oblasti energetického managementu (zástupce PRE – Pražská energetika a. s., SMP Praha 14 Správy
majetku Praha 14 a. s.). Energetická koncepce byla dokončena v prosinci roku 2018.

3.3.A Existence systému energetického
managementu;
ANO

V prosinci 2017 byla s PRE měření, a. s. podepsána smlouva na vybudování energetického managementu s automatickým
zápisem dat. Jde o systém s automatickým zápisem dat. Systém automaticky hlídá spotřebu elektrické energie, plynu,
vody (vodné, stočné, srážky) a vytápění u všech budov ve správě MČ.
Městská část Praha 14 v současné době disponuje nástrojem IMU pro automatizovaný sběr naměřených dat z měřidel
jednotlivých komodit, jako jsou elektřina, plyn, teplo a voda. Nástroj slouží k energetickému managementu a zajišťuje:
shromažďování dat z jednotlivých měřících přístrojů v Databázi IMU,
sledování průběhu sběru dat,
validování surových dat,
kalkulování dat, agregování dat např. dle:
·
spotřeby v čase za účelem stanovení profilu spotřeby,
·
měřidel v prostoru za účelem získání přehledu o chování např. lokalit, objektů,
pater,
·
měřidel dle dalších vybraných atributů za účelem získání Zákazníkem
požadovaného monitoringu např. dle subjektů v rámci všech lokalit,
zpracovávání událostí a varování,
exportování dat z Databáze pro další zpracování u Zákazníka.
Systém umožňuje i nastavení pravidelných a automatických exportů. Nad odečtenými daty bude možno provádět
energetický bench - mark za pomoci energetického specialisty PRE. Naměřená data slouží jako ukazatel na místa, kde jsou
problémové, nebo nadměrné úniky energií. Slouží také jako podklad k případným rekonstrukcím, optimalizaci hospodaření
s energiemi, případně pro výpočet návratnosti investic. Na hlavním přívodu vody je instalováno zařízení tzv.vodostop.
Toto zařízení pracuje na principu vyhodnocování průtoků v definovaný okamžik. Pokud dojde k překročení nastavené
limity, okamžitě vybaví motorický kulový ventil a dojde k uzavření přívodu vody do objektu.
V průběhu srpna 2019 došla ze strany dodavatele PRE a.s. k zapracovaní dalších připomínek/návrhů/podnětů MČ Praha
14 k úpravě webovém prostředí aplikace IMU do podmínek MČ.
Vyhodnocování dat ze systému IMU probíhá za pomocí energetického specialisty PRE na základě smlouvy uzavřené
smlouvy z roku 2017. Smlouvy je platná do roku 2023, poté se předpokládá, že vyhodnocování dat bude kompletně
prováděno energetickým manažerem.
Budovy MČ nemají žádný vlastní zdroj elektrické energie. Na realizovaném projektu IQ budovy úřadu MČ Praha 14 bude
osazena kogenerační jednotka. Zemní plyn se využívá v kuchyních nebo k vytápění tam, kde není dálkové zásobování
teplem. Obnovitelné zdroje se zatím nevyužívají. Dálkové zásobovaní teplem se využívá pouze pro vytápění téměř u
všech budov. V některých částech MČ není zasíťování. Kde není zasíťování, využívá se elektrické energii či zemní plyn.
Na střechách MŠ a ZŠ připravuje Praha 14 výstavbu fotovoltaických elektráren.
V budovách napojených na soustavu zásobování tepelnou energií Pražské teplárenské je tepelná energie vyráběna centrálně
v jednom zdroji a následně teplárenskými sítěmi rozváděna do více objektů. Pražská teplárenská dodává tepelnou energie,
vzniklou tzv. kogenerací, což je kombinovaná výroba tepla a elektřiny. Během kogenerace je maximálně využita účinnost
použitého paliva. To vede k výrazným úsporám a snížení nákladů. Tento způsob výroby je nejen velice efektivní, ale také
spolehlivý a ekologický.
Energetická koncepce MČ
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V prosinci roku 2018 byla dokončena Energetická koncepce městské části Praha 14. Městská část Praha 14 v současné
době disponuje nástrojem IMU pro automatizovaný sběr naměřených dat z měřidel jednotlivých komodit. Naměřená data
slouží jako ukazatel na místa, kde jsou problémové, nebo nadměrné úniky energií. Slouží také jako podklad k případným
rekonstrukcím, optimalizaci hospodaření s energiemi, případně pro výpočet návratnosti investic.

MČ má vybudovaný systém energetického managementu „IMU“ pokrývající všechny budovy ve
správě MČ. Umožňuje automatický zápis dat a hlídání spotřeby jednotlivých nositelů energie a
vody. Systém byl vybudován ve spolupráci s firmou PRE, která po dobu 5 let bude provádět jeho
správu. Poté si jej bude spravovat MČ sama.

Funkci energetického manažera v současné době zastává vedoucí odboru investic
(kumulovaná funkce); MČ však plánuje zřídit samostatnou pozici energetika.
Energetický manažer je přizýván již od počátku k plánování projektů výstavby a
rekonstrukcí.

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využita pro snižování energetické náročnosti v praxi?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 3.3.2

Indikátory

V rámci QMS je zpracována mapa procesů „Sledování a vyhodnocování spotřeby energií“, která definuje činnosti a
odpovědnosti energického manažera. Mapa definuje u budov, které jsou v péči MČ: sledování, vyhodnocování a
porovnávání spotřeby u těchto typů energie:

3.3.B Spotřeba energie;

elektrická energie v kWh (MWh),
teplo v GJ,
plyn, voda v m³.
Cílem procesní mapy jsou energetické úspory. Záznamy jsou ve formě tiskových sestav se spotřebou u jednotlivých typů
energie v budovách MČ Praha 14, ukládají se v úložišti firmy PREměření, a.s. .Naměřená data slouží jako ukazatel na místa,
kde jsou problémové, nebo nadměrné úniky energií. Na základě vyhodnocování dat jsou navrhována opatření při
plánovaných rekonstrukcích, optimalizaci hospodaření s energiemi, případně pro výpočet návratnosti investic.

Celková spotřeba energie mírně klesá.

U všech objektů škol a školských zařízení je pravidelně od roku 2010 sledována a vyhodnocována spotřeba energií a vody
pracovníkem investičního odboru a energetickým manažerem. U objektů, které jsou ve správě akciové společnosti Správa
majetku Prahy 14 jsou data sledována á a vyhodnocovány hlavním energetikem akciové společnosti.
Budovy ZŠ, MŠ, budova ÚMČ Praha 14 mají zpracované energetické audity a byl vydán průkaz energetické náročnosti
budov. Během let 2010 -2015 proběhly projekty snižování energetické náročnosti na 5 základních škol ze 7 (2 jsou
památkově chráněny) a 11 mateřských škol z 13 dále pak KC Plechárna, KC Kardašovská, ZUŠ Baštýřská a budovu sídla
městské policie v ul. Vlčkova.
V roce 2018 byly dokončeny energetické renovace MŠ Šebelova , ZŠ Bří Venclíků .
V rámci snižování emisí CO2 byly realizovány projekty:
2020
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor, 2020/2021. Projekt spočívá v
dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14
na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na
bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 2 – horní budova, Realizace systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ Chvaletická.
Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova, Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v
objektu ZŠ Vybíralova.
Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu ZŠ Gen. Janouška spočívající v
realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, Instalace systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, na adrese Rochovská 691/14.
.
V létě 2021 budou zahájena realizace projektů:
Energetické renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Sluníčko, Gen. Janouška, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Vybíralova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
2022
Energetické renovace objektu MŠ Chvaletická, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Paculova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Zelenečská, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla

2017 – 3 831 MWh 2018 – 3 779 MWh 2019 – 3 762 MWh 2020 - 2 910 MWh

3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ;
2017 - 1 677, 724 MWh 2018 - 1 833, 593 MWh 2019 - 1 901, 170MWh 2020 – 1
380,688 MWh
Spotřeba el. energie klesá.

3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje;
0
3.3.E Spotřeba zemního plynu;
2017 - 2149,MWh 2018 - 1942 MWh 2019 - 1857 MWh 2020 - 1 525 MWh
Spotřeba zemního plynu mírně klesá.

3.3.F Spotřeba tepla z CZT;
2017 -14 791 GJ - 3,89 MWh 2018 - 13 895 GJ – 3,61 MWh 2019 - 13 794 GJ- 3,61
MWh 2020 – 13274 –GJ – 3,61 MWh
Spotřeba tepla má klesající tendenci.

3.3.G Spotřeba PHM;
v roce 2020 benzín 1054 l/rok, nafta 7568/l

Spotřeba pohonných hmot klesá.
Spotřeba pohonných hmot
Rok

Motorový benzin

Počet vozidel
Osobní/Užitkové/komunální

Motorová nafta

l

tis.
Počet vozidel
Kč Osobní/Užitkové/komunální

l

2018

1/0/0 1814

60

4/1/1

10697

349

2019

1/0/0 1189

38

4/1/1

8937

270

2020

1/0/0 1054

30

4/2/1

7568

223

3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší
kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G);
Budovy ve správě MČ Praha 14 (veřejné budovy ) – 68 % třída B a 12 % třída C

Zdroj MČ Praha 14

tis. Kč

Zdroj MČ Praha 14

SEBEHODNOCENÍ
Zdroj MČ Praha 14 MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 3.3.2

Návodná otázka 3.3.2

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

0

Trend:
Stabilní

0

U všech objektů škol a školských zařízení je pravidelně sledována a vyhodnocována spotřeba energií a vody pracovníkem
investičního odboru a energetickým manažerem.. U objektů, které jsou ve správě akciové společnosti Správa majetku Prahy
14 jsou data sledována á a vyhodnocovány hlavním energetikem akciové společnosti. Naměřená data slouží jako ukazatel na
místa, kde jsou problémové, nebo nadměrné úniky energií. Na základě vyhodnocování dat jsou navrhována opatření při
plánovaných rekonstrukcích, optimalizaci hospodaření s energiemi, případně pro výpočet návratnosti investic. Celková
spotřeba energií má klesající tendenci.

MČ s daty ze systému IMU průběžně pracuje, vyhodnocuje je a na jejich základě plánuje
energeticky úsporná opatření. Ta jsou průběžně realizována, přičemž pokryto je tímto způsobem již
91 % budov.

Realizace opatření přináší své výsledky v praxi a projevuje se postupným
snižováním spotřeby energie. Postupně klesá spotřeba zemního plynu, odběr tepla
z CZT se za posledních pět let snížil docela výrazně. Po postupném narůstání
spotřeby elektrické energie tato skokově klesla mezi roky 2019 a 2020.

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 3.3.3

Indikátory

Dosud tyto předpisy na MČ neexistují. Úřad má zpracovanou mapu procesu Sledování a vyhodnocování spotřeby energií.
U projektovaných nových staveb nebo rekonstrukcí musí být dodrženy podmínky platné legislativy a v případě
rekonstrukcí budov nebo novostaveb jsou součástí projektu PENB. Je požadováno, aby jednotlivé nové nebo měněné
konstrukce splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla a průměrný součinitel prostupu tepla
obálkou budovy byl menší než doporučená hodnota. Pokud není možno při změně stavby splnit doporučenou hodnotu
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy, musí objekt po změně dosáhnout alespoň požadované hodnoty.
Přestože MČ nemá nastaven předpisem postup pro udržitelné stavitelství, jeho zásady jsou zohledňovány při konkrétních
výběrových řízeních u jednotlivých akcí. Energetický manažer je ke všem projektům přizýván již ve fázi příprav, aby se
podílel na snížení provozních nákladů v budoucnu. Zde se snažíme najít vždy vyváženost mezi náklady a výší úspor tak,
aby úspory byly vratné max. do 15-20 ti let od spuštění projektu do provozu.
Budovy ZŠ, MŠ, budova ÚMČ Praha 14 mají zpracované energetické audity a byl vydán průkaz energetické náročnosti
budov. MČ Praha 14 má zatepleno 5 základních škol ze 7 (2 jsou památkově chráněny) a 11 mateřských škol z 13 dále pak
KC Plechárna, KC Kardašovská, ZUŠ Baštýřská a budovu sídla městské policie v ul. Vlčkova.
V roce 2018 byly dokončeny energetické renovace MŠ Šebelova , ZŠ Bří Venclíků .
V rámci snižování emisí CO2 byly realizovány projekty:
2020
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor, 2020/2021. Projekt spočívá v
dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14
na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na
bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 2 – horní budova, Realizace systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ Chvaletická.
Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova, Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v
objektu ZŠ Vybíralova.
Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu ZŠ Gen. Janouška spočívající v
realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, Instalace systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, na adrese Rochovská 691/14.
.
V létě 2021 budou zahájena realizace projektů:
Energetické renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného

větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Sluníčko, Gen. Janouška, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Vybíralova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
2022
Energetické renovace objektu MŠ Chvaletická, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Paculova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Zelenečská, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků - Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve
stavebních úpravách stávajících střech pavilonů ZŠ Bratří Venclíků na extenzivní zelené střechy, v instalaci akumulační
podzemní nádrže na zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího
zařízení na pozemku školy ve správě Městské části Praha 14 v k. ú. Černý Most.
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14 Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve
stavebních úpravách stávajících střech pavilonů ZŠ Gen. Janouška na extenzivní zelené střechy, v instalaci akumulační
podzemní nádrže na zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího
zařízení na pozemku školy ve správě Městské části Praha 14 v k. ú. Černý Most.
Asociace poskytovatelů energetických služeb v roce 2019 již po deváté vyhlašovala soutěž o nejlepší připravovaný
energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC. Městská část Praha 14 obsadila třetí příčku s projektem na rekonstrukci
radniční budovy. Revitalizace za více než 100 milionů korun, na kterou Praha 14 získala dotaci z evropských fondů, se
momentálně realizuje. Výsledkem projektu bude úspora energie o bezmála 50 %. Projekt odráží to, kam se městská část v
posledních letech posunula a o co usiluje mimo jiné i v oblasti udržitelného rozvoje. Vedle zvýšení komfortu pro
návštěvníky je hlavním cílem snížit energetickou náročnost budov, a to nejen s ohledem na životní prostředí, ale i na úsporu
nákladů.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 3.3.3

Návodná otázka 3.3.3

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
Stabilní

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

0

Trend:
Stabilní

0

Dosud tyto předpisy na MČ neexistují. Úřad má zpracovanou mapu procesu Sledování a vyhodnocování spotřeby energií.
U projektovaných nových staveb nebo rekonstrukcí musí být dodrženy podmínky platné legislativy a v případě
rekonstrukcí budov nebo novostaveb jsou součástí projektu PENB.

MČ nemá žádný předpis, který by stanovoval požadavky na stavební investiční akce z hlediska
budoucí spotřeby energie. Nicméně k plánování projektů výstavby a rekonstrukcí je od počátku
přizýván energetický manažer, aby byly již od počátku podchycené parametry budoucích
energetických spotřeb – a tudíž provozních nákladů.
MČ respektuje požadavky legislativy na dosahování parametrů budov s téměř nulovou spotřebou
(nZEB), často se dostává i nad tuto úroveň.

Kromě parametrů energetické účinnosti (příp. OZE) se nabízí prostor pro
zvažování aspektů materiálové účinnosti v kontextu oběhového hospodářství či
aspektů adaptace na změnu klimatu (souvislost s oblastí 3.4).

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 3.3.4

Indikátory

Spotřeba energie se na úrovni ÚMČ Praha nesleduje u veškerého majetku, pouze u toho, se kterým nakládá přímo MČ
nebo jeho organizace (MŠ, ZŠ, apod.).U objektů, které jsou ve správě akciové společnosti Správa majetku Prahy 14 jsou
data sledována á a vyhodnocovány hlavním energetikem akciové společnosti. V prosinci 2017 byla uzavřena smlouva s
PRE měření a.s. na vybudování energetického managementu automatickým zápisem dat. V průběhu roku 2018 byly
postupně instalovány v budovách základních a mateřských škol, v budově Úřadu MČ Praha 14, KD Kyje, KC
Kardašovská, Plechárny, kavárny v Pilské a Domově pro seniory multiutulitní měřidla a vodostopy. Po dokončení
instalace byla zavedena společností PREměření, a.s. realizována služba IMU. Řešení IMU je replikovatelné na většinu
realizací určených pro vybudování energetického managementu. Na hlavním přívodu vody je instalováno zařízení
tzv.vodostop. Toto zařízení pracuje na principu vyhodnocování průtoků v definovaný okamžik.Pokud dojde k překročení
nastavené limity, okamžitě vybaví motorický kulový ventil a dojde k uzavření přívodu vody do objektu.
Veškerá data týkající se jednotlivých médií jsou nejméně 1x měsíčně monitorována, zaznamenána a vyhodnocena. Na
mnohých místech je monitoring častější. Tento monitoring napomáhá i při minimalizaci ztrát v případě poruch či havárií.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 3.3.4

Návodná otázka 3.3.4

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

0

Trend:
Stabilní

0

Spotřeba energie se na úrovni ÚMČ Praha nesleduje u veškerého majetku, pouze u toho, se kterým nakládá přímo MČ
nebo jeho organizace (MŠ, ZŠ, apod.).U objektů, které jsou ve správě akciové společnosti Správa majetku Prahy 14 jsou
data sledována á a vyhodnocovány hlavním energetikem akciové společnosti.Veškerá data týkající se jednotlivých médií
jsou nejméně 1x měsíčně monitorována, zaznamenána a vyhodnocena. Na mnohých místech je monitoring častější. Tento
monitoring napomáhá i při minimalizaci ztrát v případě poruch či havárií.

3.4 Udržitelná výstavba
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Data o spotřebě energie i vody jsou nejméně 1x měsíčně monitorována a
pravidelně vyhodnocována.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 3.4

Oblast 3.4

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:

Trend:
0

Obecný předpis na úrovni MČ, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry
pro novou výstavbu a rekonstrukce neexistuje.Dosud tyto předpisy na MČ neexistují. Nicméně se MČ Praha 14 snaží
zvyšovat kulturu výstavby na svém území konzultacemi a posuzováním nově vznikajících záměrů na svém území, a to i v
úzké spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Praha

Stabilní

0

MČ je velmi pokročilá v realizaci energeticky úsporných projektů (pokryto již 91 % budov
v majetku MČ). V dalším období se hodlá více zaměřovat i na další aspekty udržitelné výstavby –
obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika, solární panely, akumulace do baterií), osvětlení, sběr a
využívání dešťové vody či zelené střechy a stěny.

Při výstavbě a rekonstrukcích zatím nejsou zvažovány aspekty recyklace,
materiálové účinnosti a využívání druhotných surovin v kontextu oběhového
hospodářství. Pilotní aktivitou je využití betonového recyklátu u komunikací.

3.4.1 Existuje předpis, kterým se městská část hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 3.4.1

Indikátory

Dosud tyto předpisy na MČ neexistují. Nicméně se MČ Praha 14 snaží zvyšovat kulturu výstavby na svém území
konzultacemi a posuzováním nově vznikajících záměrů na svém území, a to i v úzké spolupráci s Institutem plánování a
rozvoje hlavního města Praha.
Standardně je postupováno dle platné legislativy, zákonů a norem – Pražské stavební předpisy. Nové Pražské stavební
předpisy (PSP), které jsou platné na území hl. m. Prahy byly ve formě nařízení schváleny radou hlavního města 27. 5.
2016.
Rada hl. m. schválila 23. 10. 2018 novelizaci Pražských stavebních předpisů (PSP). Nová právní úprava cílí k městu
urbánnímu, kompaktnímu a zelenému. Těžiště předpisu se přesunulo k řešení soudobých problémů města, spojených
zejména s rozpadem městské struktury a s tím souvisejících ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů. Proto
je cílem město urbánní, které má obecně městský charakter a nabízí adekvátní množství služeb a vybavenosti, město
kompaktní, které dobře využívá své pozemky a zbytečně nezastavuje volnou krajinu, a město zelené, které nabízí svým
obyvatelům dostatek veřejných zahrad a parků a které chrání a rozvíjí svou volnou krajinu.

3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a
rekonstrukce;
NE
3.4.B Certifikované stavby;
1 - Certifikaci budovy metodikou SBToolCZ – budova úřadu MČ Praha 14

Změny oproti PSP 2016
Novela PSP (nařízení č. 14/2018 Sb. HMP) uvedla PSP do souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2014/94/EU
ze dne 22. října o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva tím, že byl vložen nový §76a. Na celorepublikové úrovni
byla v tomto smyslu provedena novelizace vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a to vyhl. č.
323/2017 ze dne 26. 9. 2017, která nabyla účinnosti 19. 10. 2017.
V zájmu alespoň částečného snížení regulativní zátěže při povolování staveb pro bydlení a v zájmu vytváření podmínek
pro udržitelný rozvoj města s přihlédnutím k tomu, že se jedná o uživatelský parametr bytu, se míra proslunění bytu
stávává osobní volbou při výběru bytu a nikoliv závazným regulativem, novela PSP zrušila závazné požadavky na
proslunění obytných místností uvedené v § 45 odst. 1 a 2.
V případě staveb investovaných MČ je vyžadováno doložení o nakládání se stavebními odpady. V případě rekonstrukcí
komunikací se používá recyklát betonu do spodních vrstev komunikací.
V současné době má MČ Praha 14 připravené dva investiční projekty rekonstrukce Domova pro seniory a Komunitní
centrum Splavná. Oba objekty jsou navrženy jako pasivní domy.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 3.4.1

Návodná otázka 3.4.1

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
Stabilní

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

0

Trend:
Stabilní

0

Dosud tyto předpisy na MČ neexistují. Nicméně se MČ Praha 14 snaží zvyšovat kulturu výstavby na svém území
konzultacemi a posuzováním nově vznikajících záměrů na svém území, a to i v úzké spolupráci s Institutem plánování a
rozvoje hlavního města Praha.
Standardně je postupováno dle platné legislativy, zákonů a norem – Pražské stavební předpisy

MČ nemá vlastní předpis, který by stanovoval parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce.
Respektuje a vychází z Pražských stavebních předpisů a úzce spolupracuje s Institutem plánování a
rozvoje hl. m. Prahy.

Do budoucna je vhodné se kromě aspektů energetické účinnosti, které jsou velmi
dobře podchycené, zaměřit i na další aspekty udržitelného stavitelství, jako jsou
oblast materiálů (recykláty, recyklovatelnost), hospodaření s dešťovou a šedou
vodou, modro-zelená infrastruktura apod.

3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celé městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 3.4.2

Indikátory

Nesleduje se, tato problematika není řešena.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 3.4.2

Návodná otázka 3.4.2

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Uspokojivá
Trend:
Stabilní

0

Uspokojivá

0

0

Trend:
Stabilní

0

Pro MČ by bylo sledování těchto indikátorů na své úrovni dosti složité.
Předpokládá vstřícnost a otevřenost soukromých firem, které těmito údaji disponují
– což může být problematické.

Nebylo dosud stanoveno, nelze hodnotit.

3.4.3 Lze odhadnout podíl ( ) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov, kde bylo realizováno zateplení, a odhadnout odpovídající úspory
energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území městské části.)
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 3.4.3

Indikátory

Úplné či částečné zateplení (výměna oken) bylo provedeno téměř v každé veřejné budově kromě 2 detašovaných MŠ a 2
ZŠ. Plocha, kde byla provedena energetická opatření z prostředků MČ nebo z jiných dotačních titulů činí 91%
.Budovy ZŠ, MŠ, budova ÚMČ Praha 14 mají zpracované energetické audity a byl vydán průkaz energetické náročnosti
budov.
Během let 2010 -2015 proběhly projekty snižování energetické náročnosti na 5 základních škol ze 7 (2 jsou památkově
chráněny) a 11 mateřských škol z 13 dále pak KC Plechárna, KC Kardašovská, ZUŠ Baštýřská a budovu sídla městské
policie v ul. Vlčkova.
V roce 2018 byly dokončeny energetické renovace MŠ Šebelova , ZŠ Bří Venclíků .
V rámci snižování emisí CO2 byly realizovány projekty:
2020
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt energetických úspor, 2020/2021. Projekt spočívá v
dosažení energetických úspor prostřednictvím revitalizace energeticky náročných městských budov ÚMČ Praha 14
na energeticky vysoce efektivní budovy s využitím obnovitelných zdrojů energie, integraci inteligentních BMS na
bázi IT řešení a prvků zeleně s využitím dešťové vody.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 2 – horní budova, Realizace systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ Chvaletická.
Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova, Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v
objektu ZŠ Vybíralova.
Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu ZŠ Gen. Janouška spočívající v
realizaci systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, Instalace systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, na adrese Rochovská 691/14.
.
V létě 2021 budou zahájena realizace projektů:
Energetické renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Sluníčko, Gen. Janouška, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Vybíralova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
2022
Energetické renovace objektu MŠ Chvaletická, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Paculova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Zelenečská, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
PODLAHOVÉ OBYTNÉ PLOCHY VEŘEJNÝCH BUDOV S REALIZOVÁNÝM ZATEPLENÍM, ÚSPORY ENERGIE
(EMISÍ)
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 3.4.3

Návodná otázka 3.4.3

Hodnoceni:
Velmi dobrá
Trend:
Zlepšující se

2

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

1

Trend:
Zlepšující se

1

Úplné či částečné zateplení bylo provedeno téměř v každé veřejné budově kromě 2 detašovaných MŠ a 2 ZŠ. Plocha, kde
byla provedena energetická opatření z prostředků MČ nebo z jiných dotačních titulů činí 91%.

Datum tisku / Print date : 12.10. 2021 13:14

Podíl podlahové plochy budov, ve kterých byla realizována energeticky úsporná
opatření, dosahuje 91 %. MČ má v této oblasti velmi dobrý přehled, mimo jiné, díky
zavedenému systému energetického managementu IMU. V tomto směru lze
pozorovat významné zlepšení od minulého hodnocení.
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OPONENTURA
4 Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Všechny připomínky a nejasnosti byly v průběhu auditu vypořádány.

Ne

OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
-

Ano

OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
-

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR

Ano

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 4.1

Oblast 4.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů
a rozvoj jednotlivých systémů městské hromadné dopravy je zakotveno ve strategických dokumentech
a probíhá průběžně ve spolupráci s MHMP a TSK. Praha 14 aktivně spolupracuje se
Správou železnic a SUDOP (Projektová a inženýrská a konzultační činnost v oblasti
dopravní infrastruktury a pozemního stavitelství) na zpracování cyklostezek, navazujících
naplánovanou rekonstrukci železniční trati, která umožní vylepšení stávajících cyklotras a výstavbu
nových cyklostezek podél trati. Praha 14 postupně instaluje doprovodnou infrastrukturu. Snaží o
usnadnění pohybu hendikepovaných osob ve veřejných prostorách, které MČ spravuje. Plánovaní
dopravy je z velké části realizováno ROPIDem. MHD v hl.m. Praze zajišťuje organizace zřizovaná
MHMP Dopravní Podnik hlavního města Prahy (DPP), který má plně v kompetenci zvyšování
komfortu MHD. DPP zajištuje nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě,
informace pro nevidomé atd. Doprava v klidu je řešena v dokumentu Prahy 14 - Generelu dopravy
Prahy 14. MČ Praha 14 u všech nově vznikajících staveb jednoznačně vyžaduje vznik nových
odstavných stání na pozemcích stavebníka, nedovoluje možnost rozptylu stání do okolí nové stavby.
V oblastech s deficitem stání probíhá průběžně zřizování nových stání v podobě parkovacích pruhů na
úkor zeleně, avšak s apelem na ozelenění parkovacích ploch. Praha 14 buduje nová a legalizuje stávající
parkovacích míst na stávajících komunikacích revizí uličního prostoru. Využívá se zbytných
odstavných pruhů, snížení počtu jízdních pruhů ve prospěch parkování a realizací zón 30, případně
obytných zón se stání v plochách komunikací dále navyšuje. Projednávají se taková omezení na
placených parkovištích, aby byla parkoviště primárně k dispozici rezidentům z okolní obytné
zástavby a potlačovala se funkce P+R.

Stabilní

0

MČ Praha 14 (dále jen P14) správně využívá při komplexním
řešení problematiky v oblasti dopravy a mobility
zastřešujících dokumentů řešících celé funkční území HMP,
zejména PUMM. V oblastech, které spadají přímo do její
kompetence, vytváří také strategické dokumenty své.
Samotná činnost MČP14 při naplňování jednotlivých témat
odpovídá možnostem daným kompetencemi a odpovídá
standardům v ostatních obdobných částech města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 4.2

Oblast 4.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

1

Trend:
0

Na úrovni hl. města Prahy existuje řada strategických dokumentů, které se věnují integrovanému
plánování dopravy a mobility a jsou navzájem provázány. Podle evropské praxe proto vznikl Plán
udržitelné mobility Prahy a okolí (dále jen Plán). Plán udržitelné mobility Prahy a okolí řeší dopravu
jako celek. Neodděluje od sebe její jednotlivé druhy, ale využívá předností každého z nich a zdůrazňuje
jejich provázanost. Zahrnuje dopravu automobilovou, veřejnou, pěší, cyklistickou i
zásobování. Plánování dopravy na úrovni MČ je realizováno v rámci Programového prohlášení Rady
MČ Praha 14 pro období 2018 - 2022, Strategického plánu rozvoje městské části Praha 14 pro období
2015 až 2025 a Generelu dopravy. Aktivity vedoucí ke zvyšování atraktivity MHD zajišťuje převážně
MHMP a jim zřízené organizace , DP hlm.Prahy, TSK, ROPID, IPR Praha a Operátor ICT. Postupuje
se dle Plánu udržitelné mobility. MČ Praha 14 tyto ekonomické nástroje v současné době nevyužívá.
Zavedení zón placeného stání se dlouhodobě řeší a tento záměr je sledován v návaznosti na jeho
zavedení sousedními městskými částmi. Zatím se na základě průzkumů veřejného mínění k zavedení
nepřistoupilo.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Dobrá
Stabilní

0

V oblasti řízení poptávky po dopravě může MČ ovlivnit pouze
některé z aspektů, jinde přísluší gesce HMP a jím zřízených
organizací. Problém zůstává parkování jak na sídlištích, tak
zajištění dostatku parkovacích možností v režimu P+R. Při
plánování MČ aktivně využívá dokumentů zpracovaných pro
celé funkční území HMP, tak má problematiku dopravy
zapracovánu i do svého Strategického plánu a na něj
navázaných Akčních plánů.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 4.3

Oblast 4.3

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Uspokojivá

0

Uspokojivá

Trend:

Trend:

První audit

Zlepšující se

0
1

Trend nehodnocený
Využívání environmentálně šetrných vozidel v MHD je v kompetenci hl.m. Prahou a jim zřízeným
organizacím, které dopravu na území Prahy provazují. Snižování emisí autobusové dopravy je jedním z
klíčových strategických cílů DPP. Pro úředníky jsou na ÚMČ Praha 14 je k dispozici 1 elektromobil a
2 elektrokola. MČ v roce 2020 pořídila komunální stroj na el. pohon ALKÉ. Infrastruktura čerpacích
stanic pro alternativní pohony je uspokojivá. MČ Praha 14 podpořila memorandum s PRE o rozšíření
uličních dobíječek. Služby pro městskou část zajišťují organizace zřizované hl.m. Prahou k těmto
účelům. Využívání environmentálně šetrných vozidel je v kompetenci jednotlivých organizací a
postupně jsou zapracované ve výběrových řízeních. Převážnou většinu služeb pro městskou část
zajišťují organizace zřizované hl.m. Prahou k těmto účelům. Využívání environmentálně šetrných
vozidel je v kompetenci jednotlivých organizací a postupně jsou zapracované ve výběrových
řízeních. Použití environmentálně šetrných vozidel není součástí podmínek u výběrových řízení MČ.

Nákup vozidel pro MHD je v gesci DPP. Vozidla v majetku
MČ jsou v rámci průběžné obnovy postupně nahrazována
elektrickým pohonem. Infrastruktura pro alternativní pohony
se postupně rozšiřuje. Zohlednění dodavatelů využívajících
ekologicky šetrných vozidel při realizaci zakázek pro město
není uplatňováno.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 4.4

Oblast 4.4

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Dobrá

1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

Pasport problémových míst existuje v rámci Generelu doprav a Školních plánů mobility. Praze 14 se
nenachází místa, kde by se dopravní nehody vyskytovali pravidelně. Ve snaze o zvýšení bezpečnosti
chodců Praha 14 pokračuje průběžně ve spolupráci s TSK v navyšování počtu přisvětlených
přechodů, buduje nové přechody a také na stávajících přechodech upravuje světelnou signalizaci nebo je
rozšiřuje o ostrůvky mezi jízdními pruhy, aby byl přechod frekventovaných komunikací
bezpečnější. MČ je zapojena do Evropského týdne mobility. Akce jsou pravidelně realizovány,
prevence v rámci BESIP je zajištěna na ZŠ i MŠ. Na 4 ze 6 ZŠ jsou zpracovány programy Bezpečná
cesta do škol.

Stabilní

0

ÚMČ se zaměřuje jak na infrastrukturní opatření (přechody,
křižovatky), tak je pořádáno poměrně hodně propagačních
akcí, i přímo ze strany ÚMČ. Aktivně se pravidelně podílí na
ETM a některé místní školy dokonce zpracovaly "školní plán
mobility".

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 4.5

Oblast 4.5

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:
0

Stabilní

0

MČ nemá vlastní strategické dokumenty v této oblasti, je však pokryta dokumenty celoměstskými
Plán udržitelné mobility Praha. Na úrovni MČ Praha 14 je zpracován Generel dopravy. Oblast
dopravy je řečena ve Strategickém plnu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015-2025 a navazujícím
Akčním plánu. Jedním z prioritních cílů je snížit vliv dopravy na životní prostředí, zejména formou
zklidňování dopravy. Dopravní problémy jsou také řešeny v Akčním plánu rozvoje MČ Praha 14 pro
období 2021 - 2022. Jedná se např.: snížení dopravní zátěže na hlavních dopravních osách. Zatížení
dopravou je sledováno hl.m. Prahou i na úrovni MČ. Je vytvořen nový Akční plán snižování hluku
aglomerace Praha 2019 včetně opatření. Na základě vyhodnocování vlivů dopravy na měřících stanicích
Prahy 14 a sledování intenzity dopravy jsou také identifikovány cíle a projekty ke jejich snížení.

Jako základ informací o vlivech dopravy na ŽP na P14 slouží
převážně celoměstské dokumenty produkované HMP a jím
podřízených organizací. Následně rámec pro realizaci
opatření tvoří Strategický plán a jeho Akční plány v
návaznosti na Generel dopravy (2014) a celoměstský
PUMM.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
- dobrá návaznost na páteřní dálniční a silniční síť
- kvalitní dostupnost centra metrem

- zatížení tranzitní dopravou na páteřních komunikacích a
vnější dopravou do severovýchodního kvadrantu zázemí
Prahy
- snížená prostupnost území z důvodu páteřních komunikací
a železničních tratí

- existence koncepčních dokumentů pro oblast mobilitu
- spousta zelených a rekreačních ploch

- kongesce na I/12 Ceskobrodska, a Kbelska, obl.
Hloubetina

- aktivní školy - zpracování školních plánů mobility

- problematické parkování na sídlištích
- dostupnost MHD k sídlišti Černý most II

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
- rostoucí zátěž z provozu na páteřních komunikacích

- rozvoj systému MHD - výstavba nových železničních zastávek (Rajská Zahrada, BěchoviceMalešice), prodloužení TRAM ze sídl. Lehovec na sídl. Černý Most

- snížení prostupnosti území další výstavbou

- nové projekty na zvýšení parkovacích míst

- růst parkování příměstských vozidel v důsledku zavádění
modrých zón v okolních MČ

- výrazné rozšíření P+R v okolí Černého Mostu
- rozvoj cyklostezek
- projekty na zvýšení prostupnosti území zejména v severojižním směru Chlumecká+metro,
zejména s ohledem na pěší a cyklisty

- zavedení modrých zón pro parkování bez odpovídající
nabídky alternativ
- omezování atraktivity MHD ze strany DPP/Ropid
(prodlužování intervalů, zdražení jízdného)
- omezené možnosti financování dopravních staveb

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:
Jde o kvalitně zpracovaný audit. Pozitivně musím hodnotit i samotnou činnost MČ P14. I přes omezené pravomoci v mnoha oblastech se snaží v oblasti mobility o
rozvíjení systému a směřování směrem k udržitelnému rozvoji. Vyzdvihnout lze snahu o systematický přístup skrze strategické dokumenty nebo zapojení škol do
problematiky vzdělávání k udržitelné dopravě. Jako rizikové téma vyžadující zvýšenou pozornost vidím problémy s parkováním vozidel jimiž do města přijíždějí
obyvatelé příměstských obcí v zázemí Prahy, kteří byli z centrální části Prahy vytlačeni v důsledku zavádění modrých zón.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT
4 Doprava

Hodnocení oblasti
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 4.1

Oblast 4.1

Hodnoceni:

Hodnoceni:
1

Dobrá
Trend:

Dobrá
Trend:

0

Stabilní

Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů a rozvoj jednotlivých systémů
městské hromadné dopravy je zakotveno ve strategických dokumentech a probíhá průběžně ve spolupráci s MHMP a TSK. Praha
14 aktivně spolupracuje se Správou železnic a SUDOP (Projektová a inženýrská a konzultační činnost v oblasti
dopravní infrastruktury a pozemního stavitelství) na zpracování cyklostezek, navazujících naplánovanou rekonstrukci železniční trati,
která umožní vylepšení stávajících cyklotras a výstavbu nových cyklostezek podél trati. Praha 14 postupně instaluje doprovodnou
infrastrukturu. Snaží o usnadnění pohybu hendikepovaných osob ve veřejných prostorách, které MČ spravuje. Plánovaní dopravy je
z velké části realizováno ROPIDem. MHD v hl.m. Praze zajišťuje organizace zřizovaná MHMP Dopravní Podnik hlavního města
Prahy (DPP), který má plně v kompetenci zvyšování komfortu MHD. DPP zajištuje nízkopodlažní vozidla, informační tabule,
asistence při dopravě, informace pro nevidomé atd. Doprava v klidu je řešena v dokumentu Prahy 14 - Generelu dopravy Prahy
14. MČ Praha 14 u všech nově vznikajících staveb jednoznačně vyžaduje vznik nových odstavných stání na pozemcích stavebníka,
nedovoluje možnost rozptylu stání do okolí nové stavby. V oblastech s deficitem stání probíhá průběžně zřizování nových stání v
podobě parkovacích pruhů na úkor zeleně, avšak s apelem na ozelenění parkovacích ploch. Praha 14 buduje nová a legalizuje stávající
parkovacích míst na stávajících komunikacích revizí uličního prostoru. Využívá se zbytných odstavných pruhů, snížení počtu
jízdních pruhů ve prospěch parkování a realizací zón 30, případně obytných zón se stání v plochách komunikací dále
navyšuje. Projednávají se taková omezení na placených parkovištích, aby byla parkoviště primárně k dispozici rezidentům z okolní
obytné zástavby a potlačovala se funkce P+R.

Stabilní

pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty,
bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, dopravní značení cyklotras)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.1.1

Indikátory

Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů a rozvoj jednotlivých systémů
městské hromadné dopravy je zakotven v několika strategických dokumentech a probíhá průběžně.
1) na úrovni hl. města Prahy - Plán udržitelné mobility.
2) Strategický plán rozvoje Městské části Praha 14 na období 2015 - 2025 https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/strategickyplan-rozvoje-pro-obdobi-2015-az-2025/ . Je také řešeno v navazujících akčních plánech.
3) Akční plán MČ Praha 14 na období 2021- 2022 05a_Akční-plán-MČ-Praha-14_2021-2022.pdf (praha14.cz)
4) Programové prohlášení Rady MČ https://www.praha14.cz/samosprava/programove-prohlaseni/
5) Cíle kvality ÚMČ

4.1.B Bezbariérovost
komunikací;
rok 2018 - 94 km/100 km
rok 2019 – 95 km/100
km rok 2020 – 95
km/100 km
4.1.C Vybavenost
cyklistickými
komunikacemi ;

1 ) Podpora cyklodopravy
MČ sleduje indikátor délka opatření pro cyklisty v dopravním prostoru. Indikátor má rostoucí tendenci.
Kýžené výsledky
Četnost

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

MČ Praha 14 (dále jen P14)
správně využívá při komplexním
řešení problematiky v oblasti
dopravy a mobility zastřešujících
dokumentů řešících celé funkční
území HMP, zejména PUMM. V
oblastech, které spadají přímo
do její kompetence, vytváří také
strategické dokumenty své.
Samotná činnost MČP14 při
naplňování jednotlivých témat
odpovídá možnostem daným
kompetencemi
a odpovídá
standardům
v
ostatních
obdobných částech města.

4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní

Indikátor Jednotka

1

2018 - 78% 2019 - 82 %
2020 - 84% Bezpečné
komunikace pro cyklisty /
všechny komunikace na

území MČ.

3.

Délka
opatření pro
cyklisty
v dopravním
prostoru km

Roční

17,2

22,2

22,2

24,3

27,9

31,9

33,4

Zdroj: MČ Praha 14
Praha 14 aktivně spolupracuje se Správou železnic a SUDOP (Projektová a inženýrská a konzultační činnost v oblasti
dopravní infrastruktury a pozemního stavitelství) o zpracování cyklostezek, navazujících naplánovanou rekonstrukci železniční
trati, která umožní vylepšení stávajících cyklotras a výstavbu nových podél trati.
Cyklistická doprava na území MČ Praha 14 se odehrává ve funkci dopravní a rekreační, oddechová a sportovní. Na většině
cyklotras ovšem dochází ke spojení obou funkcí, proto je lze chápat jako cyklotrasy s funkcí dopravně–rekreační, kde vždy jedna
z funkcí jistou mírou převyšuje svojí důležitostí nad tou druhou
MČ Praha 14 má zpracovanou cyklomapu - "Čtrnáctkou na kole" Cyklo-Praha-17-nahled2.jpg (4961×3543) (praha14.cz)
Páteřní cyklotrasy
Cyklotrasa A25 alias „Žižkovská“
Trasa A25 je páteřní trasa, která není dokončená. Na území Prahy 14 vede trasa vesměs po veřejných komunikacích, její cesta je však
volena ulicemi s co nejmenším automobilovým provozem. Na dvou místech je třeba zdolat schody, ale v případě nádraží Praha-Kyje
již MČ Praha 14 zbudovala nájezdy. Schody za Průmyslovou ulicí leží na území Prahy 9. Cyklotrasa vede od hranice Prahy 14 na
Průmyslové ulici dolů zalesněným svahem U Hloubětínské vinice, dále kolem Hořejšího rybníka, přes Hrdlořezy (strmé stoupání) a
jižní hranici Vysočan až ke Spojovací ulici. V tomto úseku je to příjemná cesta buď v zeleni, nebo po silnici s minimálním provozem.
Po zdolání Spojovací ulice je možno pokračovat dále přes Balkán a Pražačku na Vítkov a odtud buď do centra, nebo na Žižkov.
Cyklotrasa A26 alias „Rokytka“
Trasa A26 „Rokytka“ je páteřní trasa vedoucí z Libně od vltavské pravobřežní trasy A2 podél říčky Rokytky přes Vysočany do
Hloubětína a dále na Černý Most a Horní Počernice. Na hranici Prahy v lokalitě Čertousy na A26 přímo navazuje cyklotrasa č. 17
“Jizera” směrem na Lázně Toušeň.
Trasa je dlouhá 15,9 km, vede po stezkách a cestách, v Hloubětíně a Horních Počernicích po málo frekventovaných místních silnicích.
Směrem od Vltavy velmi mírně stoupá, znatelnější stoupání je jen od Hloubětína k Rajské zahradě
Cyklotrasa A43
Trasa A43 je plánovaná páteřní cyklotrasa vedoucí z Hostivaře přes Malešice, Hrdlořezy a Hloubětín na Prosek.
V současnosti je z ní postaven a vyznačen pouze 1kilometrový úsek v Hloubětíně – mezi Hořejším rybníkem a mostem přes
Poděbradskou ulici. Ten přímo navazuje na cyklotrasu A26 “Rokytka”. V celé délce jde o kvalitní asfaltovou cyklostezku.
Cyklotrasa A44
Páteřní trasa A44 vede po východním okraji Prahy z jihu na sever – z Petrovic přes Horní a Dolní Měcholupy, Dolní Počernice,
Černý Most, Satalice a Kbely do Letňan. Délka je 18,2 km. Trasa je vyznačena, s výjimkou úseků v Horních Měcholupech (Na Vartě
– nádraží) a mezi Černým Mostem a Satalicemi.
Místní cyklotrasy
Cyklotrasa A240
V roce 2019 byla zprovozněna klidná alternativa průjezdu ulicí Českobrodskou, a to mezi křižovatkou s budoucí trasou A430 podél
Průmyslové a stávající cyklostezkou A44 / A246 za Jahodnicí. Délka trasy je přibližně 2,5 kilometru. Trasa začíná na křižovatce
Českobrodské a Rožmberské, kde bude časem navazovat trasa A430 oběma směry podél Průmyslové a trasa A243 od nádraží Kyje do
Malešic. Na trasu A240 proto naviguje několik orientačních cedulí. První je na výjezdu z ulice Třešňové, druhá v Rožmberské ulici
před odbočkou do Dářské.
Cyklotrasa A256
Trasa A256 spojuje trasy A25 a A26. Vede od Kyjského rybníka ulicí Vajgarská až ke stanici metra Rajská zahrada. Délka je jen 800
metrů. Trasa směrem k Rajské zahradě stoupá.
Cyklotrasa A258
Cyklotrasa A258 spojuje Dolní a Horní Počernice přes Xaverovský háj. Délka je 5,6 km, trasa vede po méně frekventovaných
silnicích i zpevněných a lesních cestách.
Cyklotrasa A441
Trasa A441 vede okolo Horních Počernic podél Xaverovských (tzv. biologických) rybníků na Svépravickém potoce. Začíná v
Hartenberské ulici u podjezdu Pražského okruhu u Centra Černý Most, vede po komunikaci k nové čističce a dále po cyklostezce
kolem rybníků. Trasa končí u Dobrošovské ulice u podchodu pod dálnicí D11 – odtud lze pokračovat buď vlevo do Horních Počernic,
nebo vpravo do Xaverovského háje.
Stávající cyklostezky a opatření pro cyklisty
Černý Most – Dolní Počernice
Cyklostezka pro pěší i cyklisty byla otevřena v roce 2005 a měří 356 m. Leží na ní značená cyklotrasa A44 a vede z ulice Bryksova
přes cyklistickou okružní křižovatku směrem k čistírně odpadní vod na ulici Madarova. Je řešena v šířce 3,0m a je neosvětlená.

Dochází k otevírání nových
stezek pro chodce a cyklisty a
dále k legalizaci vjezdu cyklistů
do vybraných motorových i
bezmotorových komunikací.

Satalice – Černý Most
V úseku značené cyklotrasy A44 z ulice Za Novákovou zahradou na území Satalice po ulici Skorkovská na území Černý Most je
vedena cyklostezka s nezpevněným povrchem křižující pole, které se obdělává.
Ulice Bobkova
Je v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Bryksova – Kučerova vybavena cykloobousměrkou.
Ulice Za Černým Mostem
Je v úseku za křižovatkou s ulicí Jordánská – Jamská vybavena cykloobousměrkou s piktogramem na jejím konci.
Mimoúrovňové křížení pod ulicí Chlumecká v blízkosti stanice metra Černý Most
Je v úseku od křižovatky s ulicí Chlumecká po parkoviště P+R vybaveno pruhem pro cyklisty.
Ulice Kbelská
Je v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Konzumní a Mochovská vybavena cykloobousměrkou.
Ulice Chvalská
Je v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Horoušanská a Klánovická vybavena cykloobousměrkou.
Ulice Broumarská a Ocelkova
Jsou v úseku od křižovatky s ulicí Čerskobrodská po ulici Bryksova vybaveny pruhem pro cyklisty.

Rok 2018
Byla vypracovaná studie proveditelnosti:
na zklidnění dopravy v oblasti Hutě, nebylo dosud realizováno, připraveno k realizaci
na úpravu provozu cyklistů v ul. Broumarská, zrealizováno
úprava parkování v ul. Tálínská, nebylo dosud realizováno, připraveno k realizaci
úprava provozu na křižovatce Cíglerova x Za Černým mostem, zrealizováno
Rok 2019
Byla vypracována studie proveditelnosti:
zklidnění dopravy v Hostavicích (západ – východ), zrealizováno
zklidnění ul. Cíglerova, v úseku Broumarská – Ocelkova, nebylo dosud realizováno, připraveno k realizaci
úprava provozu křižovatky Nedokončená x Objízdná, nebylo dosud realizováno, připraveno k realiza
úprava provozu pěší a cyklodopravu na křižovatce Budovatelská x Sicherova, bude realizováno v roce 2021
úprava provozu MHD a cyklodoprava v ul. Broumarská , zrealizováno, cyklodoprava
zklidnění provozu v ul. Slévačská, nebylo dosud realizováno, připraveno k realizaci
otevření severovýchodní cyklomagistrály - etapa 6.3

Rok 2020
Byla vypracována studie proveditelnosti:
křižovatka ul. Ocelkova x Cíglerova, připraveno k dalšímu stupni projektu - pro pěší a cyklisty
vypracování studie - podklad pro stanovení dopr.značení Budovatelská x Sicherova, cyklo a pěší, předáno k realizaci
inženýrská studie SSZ Chlumecká – přechod pro chodce, pěší a cyklodoprava, předáno k realizaci
parkovací pás s cyklointegrací v ul. Chlumecká, cyklodoprava, předáno k realizaci
parkoviště v ul. Hodějovská - probíhá dokončování studie
využití plochy u konečné tram Lehovec pro P R
přechod pro chodce v ul. U Hostavického potoka, bude pro pěší, v projektové přípravě
drážní stezka A8 Kyje – Malešice, bude pro pěší a cyklodopravu, připraveno k dalšímu stupni projektu
drážní stezka A5 v úseku železniční stanice Praha – Dolní Počernice, bude pro pěší a cyklodopravu, připraveno k dalšímu stupni
projektu
pěší trasa Chlumecká – Kukelská, bude pro pěší, studie - zrealizováno

Plánované magistrály:
propojení z Prahy 9 od ulice Nad Klíčovem, přes novou lávku nad Kbelskou ulicí směrem k nově otevřené stezce podél
Novopacké, dále přes Budovatelskou ulici do východní části Kyjí–Hutí s možností budoucího napojení do Prahy 20
(Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2) - zažádáno o územní rozhodnutí
doplnění dalšího úseku cyklomagistrály podél železniční trati 231 Vysočany – Lysá nad Labem v úseku mezi Klíčovem a
Vodňanskou ulicí (Severovýchodní magistrála – etapa 3), zahájena příprava DUR
propojení Černého Mostu a Satalic (Severovýchodní magistrála – etapa 9), připraveno k dalšímu stupni projektu
drážní stezka Rokytka A5 Hloubětín (Hořejší rybník) – Kyje - Hostavice - Dolní Počernice, úsek Morušová Čelákovická a
úsek Za Mosty Hořejší rybník zahájen příprava DUR
drážní stezka A 8 Dolní Počernice – Jahodnice – Kyje, část Dolní Počernice - Kyje hotová studie, úsek izolační zeleň
Českobrodská před vydáním SP
Na všech tratích zahrnutých do systému Pražské integrované dopravy je provoz zajištěn vozidly umožňujícími přepravu jízdních
kol. V metru mohou být jízdní kola přepravována s výjimkou první plošiny soupravy na každé první a poslední plošině
jednotlivých vozů soupravy (maximálně dvě kola na každé plošině). Povolený či naopak zakázaný vstup označují na každých
dveřích soupravy piktogramy. Přeprava jízdních kol je zdarma V tramvajích mohou být jízdní kola přepravována pouze ve
vybraných úsecích ve směru z centra. V MČ Praha 14 se však takové úseky nenacházejí. V autobusech Pražské integrované
dopravy se jízdní kola nepřepravují.
2 ) Bezbariérovost
Praha 14 má také zpracovaný koncepční projekt Bezbariérová Praha 14, jehož cílem je odstranění bariér při vstupu do státních a
veřejných institucí, zkvalitnění služeb, zpřístupnění dopravy a zvýšení mobility občanů. Postupně se upravují chodníky na
bezbariérové a probíhají úpravy přechodů pro chodce, které Praha 14 doplňuje o hmatovou úpravu, vodící linie a snižuje obruby
chodníků tam, kde tyto náležitosti chybí. MČ nemá přímou možnost tyto činnosti ovlivnit. Veškeré úpravy provádí TSK hl. m.
Prahy, který je správcem komunikací na celém území Prahy 14. MČ Praha 14, konkrétně Odbor dopravy předkládá na
TSK požadavky a je na investorovi (MHMP), kdy tyto práce budou provedeny.
3) Vyhrazené pruhy pro MHD
Na řadě míst Prahy 14 dochází ke zpožďování MHD kvůli tomu, že autobusy stojí v dopravních zácpách. Tam, kde to jde, hlavní
město pro autobusy vyznačuje vyhrazené pruhy. Nový pruh je od konce listopadu 2019 vyznačen na ulici Kbelská před křížením s
Novopackou. Dříve nevyužívaný prostor vozovky se otevřel autobusům, které nyní mají možnost předjet část kolony ve směru do
Letňan. Pruh provoz automobilů nijak neomezuje, částečně však pomáhá MHD, konkrétně lince 110. Další preferenční opatření je
nově i na křižovatce Průmyslová x Teplárenská, kdy autobus linky 171 může nyní objet stojící kolonu a odbočit do Průmyslové ulice
vlevo také z pruhu vedoucího přímo do ulice U Technoplynu. V roce 2019 by také vyznačen vyhrazený pruh v ul. Broumarská.
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Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů a rozvoj jednotlivých systémů
městské hromadné dopravy je zakotveno ve strategických dokumentech a probíhá průběžně ve spolupráci s MHMP a TSK.
Problematika je také řešena v navazujících akčních plánech. Praha 14 aktivně spolupracuje se Správou železniční dopravní cesty a
SUDOP (Projektová a inženýrská a konzultační činnost v oblasti dopravní infrastruktury a pozemního stavitelství)
o zpracování cyklostezek, navazujících naplánovanou rekonstrukci železniční trati, která umožní vylepšení stávajících cyklotras a
výstavbu nových podél trati. Postupně se budují úseky cyklomagistrál, realizují se další cykloopatření. Navyšují se vyhrazené
jízdní pruhy pro MHD. V odstraňování bariér se postupuje dle koncepčního projektu.

MČ Praha 14 (dále jen P14)
správně využívá při komplexním
řešení problematiky v oblasti
dopravy a mobility zastřešujících
dokumentů řešících celé funkční
území HMP, zejména PUMM. Pro
oblast cyklistiky byla zpracována
řada studií proveditelnosti, v
dalším období proto musí být
cílem jejich faktická realizace.

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší,
přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.1.2

Indikátory

Městská část využívá při budování infrastruktury, kromě odborných podkladů, rovněž výstupy z plánovacích setkání a kulatých
stolů, akcí a kampaní .Po MČ je instalován mobiliář - odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, hrací a fitness prvky. Všechen tento
mobiliář je přístupný, je umístěn na veřejných plochách.

4.1.D Vybavenost
veřejných budov parkovací
infrastrukturou pro
cyklisty;
2018 - 75% 2020 - 80%

V rámci pěších tras na podnět občanů bylo doplněno
Rok 2018 - 8 košů, 14 laviček

Rok 2019 -10 košů ,35 laviček
Rok 2020 -15 košů,17 laviček
Dle poptávky je postupně také doplňována infrastruktura pro cyklisty.
Rok 2018 – 24 stojanů na 13 místech
Rok 2019 – 19 stojanů na 13 místech
Rok 2020 – 84 stojanů na 13 místech.
K dispozice je také veřejná hustilka na kola (Park v Čeňku).

Průběžně probíhají úpravy přechodů pro chodce a přisvětlení přechodů.
MČ postupně upravuje chodníky na bezbarierové a probíhají úpravy přechodů pro chodce doplněné o hmatovou úpravu, vodící
linie a snižuje obruby chodníků tam, kde tyto náležitosti chybí. Ve sledovaném období došlo k opravám několika chodníků a

autobusové zastávky Bryksova.
Na webových stráňkách MČ Praha 14 je umístěna Mapa bariér objektů v Praze - Mapy a mapové aplikace « Život na Praze 14
(praha14.cz), Přes Bariéry - Úvod (presbariery.cz). V letech 2018 - 2020 došlo k rekonstrukci zdravotního střediska Kpt. Stránského
999, kde dnes sídlí rehabilitace Rehafit. Byl vybudován výtah v MŠ Jahoda. Dochází bezbariérovým úpravám toalet na Poliklinice
Parník. Došlo ke zlepšení přístupnosti několika bytových domů. Proběhla celková rekonstrukce domu zvláštního určení Kpt.
Stránského.
Na území MČ jsou:
bezbariérové přechody pro zdravotně handicapované osoby na vozíčku,
bezbariérové úřady a instituce (budovy úřadu, České pošty, policie ČR, městská policie aj.), - Úřad práce není bezbariérový,
resp. (pouze přízemí) a agendy pro OZP byly přestěhovány do bezbariérových prostor na pobočku Praha 9
školní zařízení 2 ZŠ a 1 MŠ
bezbariérové banky a pojišťovny - všechny pobočky jsou bezabriérové
nádražní budova Kyje je přístupná schodišťovou plošinou
zdravotní zařízení (poliklinika Mochovská, poliklinika Černý Most. poliklinika Bioregena
kulturní zařízení (knihovna, galerie, KD Kyje, komunitní centra Plechárna, Motýlek, H55),
sportovní zařízení (např. např v ZŠ Vybíralova
restaurace,
obchody a obchodní centra (OC Černý Most, Ikea, Kaufland, Lidl, Penny, Albert, aj.),
bezbariérové školy – MŠ a ZŠ Chvaletická hl.budova, + ZŠ Vybíralova
bezbariérové byty pro vozíčkáře
zastávky MHD- tram Lehovec, tram Hloubětín, Metro B Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most
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Praha 14 postupně instaluje doprovodnou infrastrukturu. Snaží o usnadnění pohybu hendikepovaných osob ve veřejných prostorách,
které MČ spravuje. Postupně upravuje chodníky na bezbarierové a probíhají úpravy přechodů pro chodce, které Praha 14 doplňuje o
hmatovou úpravu, vodící linie a snižuje obruby chodníků tam, kde tyto náležitosti chybí.

P14 průběžně doplňuje do
území
prvky
městského
mobiliáře, jsou prováděny
postupně
i
úpravy pro
handicapované osoby.

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě,
informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě (vytvoření/zachování vazeb mezi
jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ...), zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.1.3

Indikátory

Plánovaní dopravy je z velké části realizováno ROPIDem. MHD v hl.m. Praze zajišťuje organizace zřizovaná MHMP Dopravní
Podnik hlavního města Prahy, který má plně v kompetenci zvyšování komfortu MHD. DPP zajištuje nízkopodlažní vozidla,
informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé atd.
Kvalitní veřejná hromadná doprava v souvislosti se vzrůstajícím objemem přepravovaných osob významně přispívá k udržitelnému
rozvoji v Praze a jejím okolí. Jedním z preferovaných cílů DP je rozvoj v oblasti kvality se zaměřením na poskytování služeb pro
zákazníky. Prioritami postupné obnovy vozového parku autobusů je nákup nízkopodlažních vozidel pro zajištění přístupnosti pro
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále snižování emisí nákupem nových vozů s nízkoemisními motory (EEV)
či testováním alternativních pohonných systémů. Pro zvýšení ekonomické efektivity provozu je zvyšován podíl kloubových vozů
pro zatížené linky a zároveň jsou rozvíjeny midibusové linky v místech s nižší poptávkou nebo omezenou průjezdností. . Zvýšil se
také počet bezbariérově přístupných tramvajových zastávek. V souvislosti s mezinárodními i národními závazky v oblasti snižování
emisí a zvyšování energetické účinnosti v dopravě se pokračuje v testování technologií alternativních paliv v autobusové dopravě. Jak
v rámci pokračujícího testovacího projektu dynamického nabíjení, tak probíhalo prověřování i v oblasti elektrobusů. V tramvajovém

4.1.A Podíl garantovaných
nízkopodlažních spojů
veřejné dopravy na
celkovém počtu spojů;
2020 - 100% u
autobusových
spojů
2020
- 70 % u
tramvajových spojů

provozu byla dokončena dodávka posledních nízkopodlažních tramvají typu 15T, které postupně nahrazují staré tramvaje a průměrné
stáří vozového parku zůstává prakticky shodné jako v roce 2018.
V Praze 14 je na lince 109 (Palmovka - VÚ Běchovice) provozován 1 elektrobus s plně elektrickým provozem včetně topení i
klimatizace. Nabíjení elektrobusu je kombinací nočního nabíjení v garáži prostřednictvím kabelu a průběžného nabíjení během
provozních přestávek v autobusovém obratišti Palmovka prostřednictvím pantografového sběrače a dvoupólového trolejového vedení.
Elektrická energie je odebírána z napájecí sítě tramvají, což umožní dosahovat optimální ceny za kWh.
Multimodalita dopravy na MČ:
1) MČ Praha 14 je obsluhována všemi druhy MHD:
Metro „B“ 3 stanice (Černý Most, Rajská zahrada, Hloubětín)
Autobusy MHD: 9 linek (109, 110, 141, 181, 201, 208, 223, 224, 296)
Terminál Černý Most - konečná stanice dálkových autobusových linek
TRAM: 3 linky (8, 16, 25)
Zastávka ČD Kyje - Vlaková linka „S“ Praha–Masarykovo nádr. – Kolín
2) Provázanost autobusové dopravy, metra a tramvajové dopravy na uzlových bodech (metro Hloubětín, Rajská zahrada).
3) Provázanost autobusové dopravy, příměstských spojů a metra (terminál Černý Most)
Přestupní terminál Černý Most je vybaven elektronickou informační tabulí o spojích.
4) Provázanost autobusové dopravy a železniční dopravy v železniční zastávce Praha - Kyje.
Územím Prahy 14 procházejí tři železniční tratě. Trať 011 Praha – Kolín, Trať 070 Praha – Turnov, Trať 231 Praha – Lysá nad Labem
– Kolín. Železniční linky zahrnuté v PID - Železniční zastávka na sledovaném území je Praha - Kyje.
4) Linky tramvaje jsou obvykle všechny diametrálním spojením.
5) Autobusové linky navazují na linky kolejové dopravy (metro, železnice, tramvaj). Autobusové linky považovat za tangenciální
spojení, linky jsou vedeny a spojují oblasti mimo centrum nebo se jedná o spojení mezi uzly významných diametrálních/radiálních
linek. V případě Prahy 14 navazují linky na radiální a diametrální linky kolejové dopravy (metro, železnice, tramvaj).
Změny v jízdních řádech provádí organizátor pražské veřejné dopravy, společnost Ropid, která všechny úpravy úzce komunikuje s
městskými částmi. Rušené autobusové linky, případně či rušené úseky u některých linek kompenzují spoje na jiných, nově
zavedených linkách. Cílem je, aby jízda v MHD byla pro cestující rychlejší a pohodlnější. Veškeré další podrobnosti ke změnám v
MHD jsou k dispozici na webu společnosti ROPID www.pid.cz a jsou pravidelně obyvatelům poskytnuty v měsíčníku městské
části, na webu a FB městské části.
Rozvoj železnice v Praze 14
V roce 2018 MČ Praha 14 podepsala s okolními městskými částmi memorandum o podpoře osobní železniční dopravy. Jízda vlakem
je pohodlná, rychlá a podstatně ekologičtější. Už začátkem roku 2017 nechala Praha 14 zpracovat studii prověřující možnosti vzniku
nových zastávek na trase mezi Běchovicemi a Malešicemi, z níž vyplynul návrh na umístění nových stanic v Jiráskově čtvrti, na
Jahodnici a v Hostavicích. Na základě této studie nyní se zpracovává projekt, který počítá i se zajištěním vhodných přístupových tras
a parkovacích ploch. Vedle výše zmíněných stanic se dlouhodobě řeší také výstavba vlakové zastávky na Rajské zahradě.
Rozvoj tramvajové dopravy na území MČ Praha 14
Jednou z možných akcí v rámci rozvoje tramvajové dopravy na území MČ Praha 14 je prodloužení tramvajové tratě z Lehovce na
sídliště Černý Most. Hlavní výhody uvažovaného prodloužení:

Lepší přístupnost k metru ze vzdálenějších částí sídliště
Lepší přístupnost k Poliklinice Parník ze vzdálenějších částí Hloubětína a Lehovce
Napojení na oblast nákupních center
Revitalizace uzlu – terminál Černý Most
Pro zvýšení komfortu hl. m. Praha pověřilo Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, aby připravil zadání pro výběrové řízení na
zhotovitele studie na celkovou proměnu terminálu Černý Most.
Studie stanovuje následující cíle:
• zkvalitnění dopravního uzlu, který využívá až 100 000 cestujících denně a který zároveň obsluhuje obytné území s počtem více jak
15 000 obyvatel;
• transformaci architektonicky, technicky i funkčně vysloužilých částí terminálu na současné potřeby a požadavky uživatelů a
správců terminálu;
• soudobé a udržitelné řešení, které bude mít vyšší trvanlivost a bude ho možné lépe udržovat při současném zvýšení provozní a
architektonické kvality terminálu;
• zvýšení bezbariérovosti a prostupnosti pro pěší, cyklisty a osoby s omezením pohybu, zkvalitnění
návazností – zejména vazba na sídliště Černý Most a plánované parkoviště P+R Černý Most;
• rekonstrukci sítí technické infrastruktury v souladu s moderními trendy;
• urbanistické/objemové prověření nové zástavby v rámci a v okolí terminálu Černý Most.
V krátkodobém horizontu by měla být realizována dílčí opatření, která přispějí k optimalizaci terminálu na současné potřeby, vzešlá
se zásobníku opatření na úpravu terminálu. Jedná se o drobnější opatření, která lze realizovat hned bez návaznosti na budoucí vize.
Víceméně jde o údržbářské záležitosti – opravy omítek a podhledů, odstranění graffiti a zřízení legální spojovací plochy, natření
zábradlí, zakrytí kabelového vedení ve stropech, přidání laviček na nástupiště, zvýšení počtu odpadkových košů a košů na tříděný
odpad a zavedení navigačního a informačního systému, který by odjíždějícím usnadnil orientaci.

Ve středním horizontu jsou předpokládány stavební zásahy do nosných konstrukcí terminálu (mimo stanici metra). V delším
horizontu pak další urbanistický rozvoj okolí terminálu.
Vyhrazené pruhy pro MHD
Na řadě míst Prahy 14 dochází ke zpožďování MHD kvůli tomu, že autobusy stojí v dopravních zácpách. Tam, kde to jde, hlavní
město pro autobusy vyznačuje vyhrazené pruhy. Nový pruh je od konce listopadu 2019 vyznačen na ulici Kbelská před křížením s
Novopackou. Dříve nevyužívaný prostor vozovky se otevřel autobusům, které nyní mají možnost předjet část kolony ve směru do
Letňan. Pruh provoz automobilů nijak neomezuje, částečně však pomáhá MHD, konkrétně lince 110. Další preferenční opatření je
nově i na křižovatce Průmyslová x Teplárenská, kdy autobus linky 171 může nyní objet stojící kolonu a odbočit do Průmyslové ulice
vlevo také z pruhu vedoucího přímo do ulice U Technoplynu.
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Plánovaní dopravy je z velké části realizováno ROPIDem. MHD v hl.m. Praze zajišťuje organizace zřizovaná MHMP Dopravní
Podnik hlavního města Prahy, který má plně v kompetenci zvyšování komfortu MHD. DPP zajištuje nízkopodlažní vozidla,
informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé atd. Kvalitní veřejná hromadná doprava v souvislosti se vzrůstajícím
objemem přepravovaných osob významně přispívá k udržitelnému rozvoji v Praze a jejím okolí. Jedním z preferovaných cílů DP
je rozvoj v oblasti kvality se zaměřením na poskytování služeb pro zákazníky. Prioritami postupné obnovy vozového parku
autobusů je nákup nízkopodlažních vozidel pro zajištění přístupnosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále
snižování emisí nákupem nových vozů s nízkoemisními motory (EEV) či testováním alternativních pohonných systémů.

Oblast veřejné dopravy je v gesci
HMP a samotná městská část
má jen omezené možnosti
řešení obsluhy. Úroveň systému
VHD v oblasti P14 odpovídá
standardům
v
ostatních
obdobných částech města.
Některé části hodnocené MČ
mají zhoršenou dostupnost
zastávek (větší docházková
vzdálenost než standard).
Dalším
problémem
je
zpožďování spojů VHD v
důsledku kongescí.

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.1.4

Indikátory

Záchytná parkoviště P+R v hl. m. Praze napojená na páteřní síť veřejné dopravy mají celkově kapacitu jen cca 3500 míst, některá z
nich jsou pravidelně zaplňována již v časných ranních hodinách. Doprovodný jev „živelného parkování“ v okolí stanic metra je do
značné míry redukován rozšířením zón placeného stání, ovšem bez náhrady dalšími parkovišti P+R v Praze či na území Středočeského
kraje. Zcela nedostatečné je vybavení stanic metra a železnice úschovnami kol v systému B+R, na druhou stranu je přeprava kol
umožněna nejen ve vlacích a metru, ale také na vybraných úsecích tramvajové sítě. Doprava v klidu je řešena v dokumentu Prahy 14 Generelu dopravy Prahy 14. Analýza dopravy v klidu se z pohledu významných cílů zaměřila na stanovení potřeby parkovacích stání
(dle vyhlášky č. 26) a reálné uspokojení této potřeby. Na území Prahy 14 se vesměs parkovací stání u významných cílů prolínají s
odstavnými stání obytných oblastí a nejsou nijak oddělena, což může výrazně zhoršovat možnost řidiče zaparkovat před
navštěvovanou institucí, zejména v době ranní a odpolední dopravní špičky. Většina významných cílů se navíc nachází v oblastech s
výrazným deficitem odstavných stání.
Na území Prahy 14 se nachází tři parkoviště P+R, všechna jsou situována na komunikaci Chlumecká.
Parkoviště P+R Rajská zahrada - Celková kapacita 88 stání
Parkoviště P+R Černý Most II - Celková kapacita 131 stání
Parkoviště P+R Černý Most I je v tuto chvíli uzavřeno a na jeho ploše se buduje nový parkovací dům s budoucí kapacitou 888 stání.
Na území Prahy 14 se nachází parkoviště systému B+R u stanice metra Černý Most a u stanice metra Rajská zahrada, obě při
parkovištích systému P+R.
Ostatní placená parkoviště, nezařazená do systému P+R, parkoviště Sklenská - celková kapacita 200 stání, parkoviště Na Chlumecké
- celková kapacita 76 stání, parkoviště Cíglerova - celková kapacita
129 stání, parkoviště Cíglerova Besico - celková kapacita 145 stání, parkoviště Ocelkova – celková kapacita 260 stání. Vyznačují se
polohou na okraji sídelní jednotky a dobrou návazností na městskou
hromadnou dopravu.
Doprava v klidu v obytných územích je nezbytná součást bydlení. Zajištění dostatečného počtu odstavných a parkovacích míst
odpovídajících poptávce je základní princip řešení dopravy v klid u v
obytných oblastech. Regulace počtu stání je proveditelná jen velmi obtížně a zásadně zhoršuje kvalitu bydlení. Základním ukazatelem
pro problematické oblasti je hustota zástavby s omezeným veřejným prostorem. Velký deficit odstavných a parkovacích míst je na
velkých sídlištích a v okolí vícepodlažních bytných bloků.
Na základě dokumentu „Analýza dopravy v klidu na vybraném území MČ Praha 14“ proběhla v roce 2016 na Komisi dopravy Rady
a Radě MČ Praha 14 debata o možném zavedení zón placeného stání. Analýza dopravy v klidu definuje zavedení zón placeného stání

v okolí stanic metra Hloubětín, Rajská zahrada a Černý Most. Byl proveden sociologický průzkum, dotazníkové šetření a on line
anketa, kde občané Prahy 14 dostali možnost vyjádřit se k tomu, zda podporují zavedení těchto zón a zda v rámci případných zón
placeného stání chtějí parkovat ve všech navrhovaných oblastech (v okolí stanic metra Hloubětín, Rajská zahrada a Černý Most
současně – 1200 Kč za rok) nebo pouze v zóně svého bydliště (okolí jedné z výše uvedených stanic metra dle bydliště – 600 Kč za
rok). Obyvatelé se
vyjádřili proti zavedení systému zón placeného stání, Rada MČ zavedení systému zón neschválila. V souvislosti s rozvojem
parkovacích zón v okolních městských částech, zejména v Praze 9, 10 a 18 provedla MČ v roce 2019 další šetření prostřednictvím
skupinových diskusí (focus groups) s občany. Přestože z výsledků byl patrný větší zájem o zavedení parkovacích zón než při
předchozím šetření, mírně přesahoval názor je nezavádět. S ohledem na vzrůstající počet parkujících vozidel a stále méně parkovacích
míst pro rezidenty bude tento záměr nadále sledován.
MČ Praha 14 se v oblasti dopravy v klidu zaměřuje na:
u všech nově vznikajících staveb jednoznačně vyžaduje vznik nových odstavných stání na pozemcích stavebníka, nedovoluje
možnost rozptylu stání do okolí nové stavby
v oblastech s deficitem stání probíhá průběžně zřizování nových stání v podobě parkovacích pruhů na úkor zeleně, avšak s
apelem na ozelenění parkovacích ploch
Budování nových (a legalizace stávajících) parkovacích míst na stávajících komunikacích revizí uličního prostoru. Lze využít
zbytných odstavných pruhů, snížit počty jízdních pruhů ve prospěch parkování a realizací zón 30, případně obytných zón, je možné
stání v plochách komunikací dále navyšovat.
Řešení dopravy v klidu oblastech, kde dochází kompletní rekonstrukci komunikací (např. v rámci obnovy technické vybavenosti)
Projednat taková omezení na placených parkovištích, aby byla parkoviště primárně k dispozici rezidentům z okolní obytné zástavby
a potlačovala se funkce P+R.
Realizovaná opatření:
430 nových parkovacích stání v Ocelkově ulici (snížení počtu jízdních pruhů ve prospěch parkování)
Vyznačení (legalizace) nový parkovacích míst v rámci lokality Hostavice
Nová parkovací místa v lokalitě Hloubětína zřízené v rámci obnovy technické vybavenosti
Desítky nový míst v Kolbenově ulici – nový parkovací pás.
Přesné vyznačování kolmých stání vodorovným značením – lokalita Černý Most

Záměry v oblasti řešení dopravy v klidu:
Parkovací dům P+R u metra Černý Most je již ve výstavbě- bjekt o čtyřech nadzemních podlažích, který nabídne 880 parkovacích
míst, hlavní město Praha vybuduje v prostoru současného P + R parkoviště severně podél černomostecké ulice Chlumecká –
v blízkosti tamních velkých obchodních domů.
Parkovací dům projektu Canaba u sídliště Černý Most je před zahájením výstavby.
Řešení dopravy v klidu v oblasti sídliště Černý Most II je zpracováno Institutem plánování a rozvoje hl.m. Praha v rámci
pilotního projektu revitalizace pražských sídlišť "Vybíralka 25".
Projekt na rozšíření počtu stání v ulici Kukelské – oblast Lehovec.
Doplnění a legalizace nových parkovacích stání v lokalitách Jahodnice a Jiráskova Čtvrť
Vznik cca 70 parkovacích míst v ulici Chlumecké ve směru z centra v blízkosti stanice metra Rajská Zahrada.
Doplnění parkovacích míst v oblasti Hloubětína a Lehovce do ulice Poděbradská.
Doplnění parkovacích míst v ulici Bryksova v ploše stávající komunikace.
Po dokončení parkovacího domu P+R Černý Most budeme usilovat o zrušení P+R Rajská Zahrada se záměrem nabídnout
parkovací místa k dlouhodobému pronájmu místním obyvatelům.
Prověřování možností umístění parkovacích věží v místech s vysokou poptávkou po parkování.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.1.4

Návodná otázka 4.1.4

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Zhoršující se

-1

Doprava v klidu je řešena v dokumentu Prahy 14 - Generelu dopravy Prahy 14.MČ Praha 14 u všech nově vznikajících staveb
jednoznačně vyžaduje vznik nových odstavných stání na pozemcích stavebníka, nedovoluje možnost rozptylu stání do okolí nové
stavby v oblastech s deficitem stání průběžně zřizování nových stání v podobě parkovacích pruhů na úkor zeleně, avšak s apelem na
ozelenění parkovacích ploch. Praha 14 buduje nová a legalizuje stávající parkovacích míst na stávajících komunikacích revizí uličního
prostoru. Využívá se zbytných odstavných pruhů, snížení počtu jízdních pruhů ve prospěch parkování a realizací zón 30, případně
obytných zón se stání v plochách komunikací dále navyšuje. Projednávají se taková omezení na placených parkovištích, aby byla
parkoviště primárně k dispozici rezidentům z okolní obytné zástavby a potlačovala se funkce P+R.

Problematika parkování patří
primárně přímo do kompetence
MČ. Jde o dlouhodobý problém,
zejména v oblastech s
hromadným bydlením, kde
nebyla parkovací místa v
minulosti
dostatečně
dimenzována. Daří se realizovat
pouze dílčí kroky. Vzhledem k
vyústění dálnice D10 a D11
nedaleko konečné metra Černý
Most vzniká logicky vysoký a
stále rostoucí zájem o
parkoviště typu P+R, jejichž
kapacita
je
značně
nedostatečná, což přenáší
problémy i do okolní zástavby.
Připravovanéprojekty
mohou

stav do budoucna částečně
zlepšit.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 4.2

Oblast 4.2

Hodnoceni:

Hodnoceni:
0

Uspokojivá
Trend:

1

Dobrá
Trend:

0

Stabilní

Na úrovni hl. města Prahy existuje řada strategických dokumentů, které se věnují integrovanému plánování dopravy a mobility a jsou
navzájem provázány. Podle evropské praxe proto vznikl Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (dále jen Plán). Plán udržitelné
mobility Prahy a okolí řeší dopravu jako celek. Neodděluje od sebe její jednotlivé druhy, ale využívá předností každého z nich a
zdůrazňuje jejich provázanost. Zahrnuje dopravu automobilovou, veřejnou, pěší, cyklistickou i zásobování. Plánování dopravy na
úrovni MČ je realizováno v rámci Programového prohlášení Rady MČ Praha 14 pro období 2018 - 2022, Strategického plánu rozvoje
městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 a Generelu dopravy. Aktivity vedoucí ke zvyšování atraktivity MHD
zajišťuje převážně MHMP a jim zřízené organizace , DP hlm.Prahy, TSK, ROPID, IPR Praha a Operátor ICT. Postupuje se dle Plánu
udržitelné mobility. MČ Praha 14 tyto ekonomické nástroje v současné době nevyužívá. Zavedení zón placeného stání se dlouhodobě
řeší a tento záměr je sledován v návaznosti na jeho zavedení sousedními městskými částmi. Zatím se na základě průzkumů veřejného
mínění k zavedení nepřistoupilo.

0

Stabilní

V oblasti řízení poptávky po
dopravě může MČ ovlivnit pouze
některé z aspektů, jinde přísluší
gesce HMP a jím zřízených
organizací. Problém zůstává
parkování jak na sídlištích, tak
zajištění dostatku parkovacích
možností v režimu P+R. Při
plánování MČ aktivně využívá
dokumentů zpracovaných pro
celé funkční území HMP, tak má
problematiku
dopravy
zapracovánu i do svého
Strategického plánu a na něj
navázaných Akčních plánů.

4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.2.1

Indikátory

Pražská integrovaná doprava je budována s cílem nabídnout cestujícím kvalitní dopravní obsluhu zaintegrovaného území, která
bude nabízet konkurenceschopnou alternativu vůči individuální dopravě. Přetížená doprava na hranicích Prahy a Středočeského kraje,
největší automobilové zácpy v metropoli a chybějící železniční zastávky jsou největšími problémy. Problematická je také
nedostatečná kolejová infrastruktura v centru Prahy, ale jsou také identifikovány další kritická místa v síti veřejné dopravy, kde
dochází k přeplňování či velkému zdržování spojů. U železnice jako zásadní nedostatek vidíme její nedostatečnou kapacitu a často i
špatný stav některých tratí. Mnohé přestupní uzly již neodpovídají současným standardům, chybí vazby mezi kolejovou a
nekolejovou dopravou. V neposlední řadě jsou často limitují hygienické, tedy emisní a akustické normy. Aktivity vedoucí
ke zvyšování atraktivity MHD zajišťuje převážně MHMP a jim zřízené organizace , DP hlm.Prahy, TSK, ROPID, IPR Praha a
Operátor ICT. Postupuje se dle Plánu udržitelné mobility. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (poladprahu.cz), Plán udržitelné
mobility Prahy a okolí (poladprahu.cz).V posledních letech jsou výkony neustále navyšovány ve všech trakcích veřejné dopravy
včetně železniční dopravy.
Na území MČ Praha 14 je hustá síť městské hromadné dopravy zastoupené železnicí, tramvají, autobusy i metrem.
Dle standardizovaného šetření Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 je spokojenost obyvatel s veřejnou
dopravou na MČ Praha 14 stabilní, 83% obyvatel je spokojeno.
Míra spokojenosti v jednotlivých 2013
aspektech – porovnání Aspekt
CELKOVÁ SPOKOJENOST
71 %
Veřejná doprava
83 %
Na úrovni MČ jsou realizována např opatření:
vymezování pruhů pro MHD
studie revitalizace terminálu Černý Most
studie na výstavbu železničních zastávek
revitalizace veřejného prostoru

2019
78 %
83 %

4.2.A Přeprava cestujících
MHD;
2020 - obrat cestujících v
pracovním dni 6 - 20 je
72 682 , bez železnice
4.2.B Dostupnost spojení
veřejnou dopravou;
2020 - 24 linek
nezapočítáváme
linky

příměstské

4.2.D Mobilita a místní
přeprava cestujících;
v roce 2018

průběžná komunikace s ROPID ohledně navyšování spojů
Mobilita a místní přeprava místních obyvatel
Městská část Praha 14 v pravidelných intervalech (1x za 3 roky) sleduje i vývoj v oblastech, které přímo souvisejí s oblastí dopravy,
tj. Preference obyvatel městské části v oblasti mobility a místní přepravy. Za tímto účelem se v letech 2015 a 2018 uskutečnilo
dotazníkové šetření společností CI2, o.p.s.
Hodnocení indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících v městské části Praha 14 z roku 2018 svědčí z hlediska udržitelnosti
spíše o negativním výsledku. Titulkový indikátor (podíl cest automobilem) dosahuje v porovnání se všemi výsledky, kde se stejné
dotazníkové šetření konalo, poměrně vysokých hodnot (48,6 %) a odpovídá tak výsledku z roku 2015 i z dalších pražských
městských částí. Další indikátory reflektují polohu městské částí v Praze: nižší podíl cest pěším způsobem (14,7 %) a relativně
vysoký počet cest hromadnou dopravou (32,0 %), kde dominují cesty metrem (17,2 %) a autobusem (13,1 %). Méně příznivý z
hlediska udržitelnosti je nižší podíl cest na kole (3,4 %) oproti roku 2015.

Následující tabulka ukazuje v souhrnu výsledky jednotlivých indikátorů mobility ve městské části.
Hodnocená oblast
Počet cest za den

Hodnocení
2015
2,77

Hodnocení
2018
3,04

Důvod – Do školy

11,4 %

9,6 %

Důvod – Do práce

22,7 %

29,9 %

Důvod – Rekreace
Důvod – Nakupování

10,0 %
12,0 %

10,1 %
9,4 %

Důvod – K lékaři

2,1 %

0,6 %

Důvod – Zpáteční cesta

41,7 %

40,3 %

Systematické cesty

58,6 %

66,2 %

Nesystematické cesty

41,4 %

33,8 %

Způsob – Pěšky

25,9 %

14,7 %

Způsob – Na kole

6,2 %

3,4 %

Způsob – Na motocyklu

0,3 %

1,3 %

Způsob – Autem, taxíkem

46,5 %

48,6 %

Způsob – Hromadnou dopravou

21,2 %

32,0 %

Udržitelně

53,2 %

50,1 %

Trend

↗
↘
↗
↗
↘
↘
↗
↘
↘
↘
↗
↗
↗

→

Neudržitelně

46,8 %

49,9 %

Počet osob v autě – řidič

52,9 %

47,8 %

Počet osob v autě – řidič + 1

31,6 %

41,5 %

Počet osob v autě – řidič + 2 a více

15,5 %

10,7 %

Průměrná doba cesty

0:18:28

0:22:49

Průměrná vzdálenost cesty

7,0

10,0

↘↗
↘
↗
↘
↗
↗
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Návodná otázka 4.2.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Aktivity vedoucí ke zvyšování atraktivity MHD zajišťuje převážně MHMP a jim zřízené organizace , DP hlm.Prahy, TSK, ROPID,
IPR Praha a Operátor ICT. Na území MČ Praha 14 je hustá síť městské hromadné dopravy zastoupené železnicí, tramvají, autobusy
i metrem. Dle standardizovaného šetření Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 je spokojenost obyvatel s
veřejnou dopravou na MČ Praha 14 stabilní, v roce 2019 bylo 83% obyvatel je spokojeno. Hodnocení indikátoru Mobilita a místní
přeprava cestujících v městské části Praha 14 z roku 2018 svědčí z hlediska udržitelnosti spíše o negativním výsledku oproti roku
2015.

Z výsledků sociologických
průzkumů vyplývá převažující
dlouhodobá spokojenost se
systémem veřejné dopravy a
také se potvrdilo její vyšší
využívání. Tento trend je velmi
žádoucí. Naopak silně poklesl
počet pěších a také cyklistů.
Naopak
vzrostlo
využití
automobilů, což lze považovat za
jednoznačně negativní trend.

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.2.2

Indikátory

MČ Praha 14 tyto ekonomické nástroje v současné době nevyužívá. Zavedení zón placeného stání se dlouhodobě řeší a tento záměr je
sledován v návaznosti na jeho zavedení sousedními městskými částmi.
Při průzkumu veřejného mínění z května 2019 byla zhruba 1/3 obyvatel pro zavedení ZPS, zbytek byl proti. Na podzim 2019
proběhl další výzkum, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jak by obyvatelé Prahy 14 přijali zavedení zón placeného státní a získat
podklady pro komunikační strategii. Potvrdilo se, že nedostatek parkovacích míst na Praze 14 pociťují zdejší občané jako závažný
problém. Potýkají se s ním při cestách do práce, s dětmi do školy, za nákupy, k lékaři apod. a nejhůře při příjezdu domů, když hledají
místo k zaparkování. Fyzický nedostatek parkovacích míst vede některé řidiče k páchání přestupků, jako je např. stání v
protisměruMČ Praha 14 tyto ekonomické nástroje v současné době nevyužívá. Zavedení zón placeného stání se dlouhodobě řeší a
tento záměr je sledován v návaznosti na jeho zavedení sousedními městskými částmi.

4.2.E Zavedený systém
regulace parkování a
dopravy;
NE

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.2.2

Návodná otázka 4.2.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

MČ Praha 14 tyto ekonomické nástroje v současné době nevyužívá. Zavedení zón placeného stání se dlouhodobě řeší a tento záměr je
sledován v návaznosti na jeho zavedení sousedními městskými částmi. Zatím se na základě průzkumů veřejného mínění k zavedení
nepřistoupilo.

MČ P14 ekonomické nástroje v
oblasti parkování nevyužívá,
občané opakovaně odmítnuli
jejich uplatnění.

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.2.3

Indikátory

Hlavní město Praha ve spolupráci se Středočeským krajem nastavuje strategické dopravní plánování tak, aby umožnilo sobě i svému
okolí dlouhodobý růst kvality života, ale zároveň zbytečně nezatěžovalo životní prostředí ani veřejné zdroje. Podle evropské praxe
proto vznikl Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (dále jen Plán). Plán udržitelné mobility Prahy a okolí řeší dopravu jako celek.
Neodděluje od sebe její jednotlivé druhy, ale využívá předností každého z nich a zdůrazňuje jejich provázanost. Zahrnuje dopravu
automobilovou, veřejnou, pěší, cyklistickou i zásobování.
Plánování dopravy a mobility na celopražské úrovni vychází ze zásad dopravní politiky hl.m. Prahy:
Preferování veřejné dopravy a rozvoj kolejové dopravy
Provázanost veřejné dopravy s ostatními druhy dopravy
Snížení citlivosti a zmírnění kapacitních problémů v dopravní síti
Nová propojení pro různé druhy dopravy
Podpora chůze a dopravní cyklistiky
Optimalizace zásobování města
Zlepšení přístupnosti dopravy, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství pro různé skupiny obyvatel
Zlepšení kvality veřejných prostranství
Snížení znečištění ovzduší, hlukové zátěže a uhlíkové stopy
Snížení prostorových nároků dopravy
Snížení dopravní nehodovosti
Finanční udržitelnost dopravního systému
Procesní podpora udržitelné mobility a efektivní správy města
Udržitelný územní rozvoj Pražské metropolitní oblasti
Ekonomický rozvoj města
Na úrovni hl. města Prahy existuje řada strategických dokumentů, které se věnují integrovanému plánování dopravy a mobility a jsou
navzájem provázány. Jedná se zejména o tyto dokumenty:
Strategický plán hl. města Prahy (aktualizace 2015, realizační program 2018),
Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (2019) - Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (poladprahu.cz). Součást Plánu udržitelné
mobility Prahy a okolí je zásobník opatření. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny
uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran. Celkem 240 opatření
bylo vloženo do finálního Návrhu. Tato opatření jsou označena. Na jejich realizaci se zaměřuje podrobný Akční plán. Ostatní
položky nejsou v Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí dále rozvíjeny, avšak slouží jako základ pro jeho budoucí
aktualizaci.Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (poladprahu.cz)
Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022 (2018) - Dopravní plán hlavního města
Prahy na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022. Tento dokument stanovuje koncepční rámec rozvoje systému Pražské
integrované dopravy v hlavním městě, určuje vývoj dopravních výkonů pro roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022, a z toho
vyplývající rámec finančního krytí Pražské integrované dopravy. Vychází z povinnosti objednatelů veřejné dopravy pořizovat
plány dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb.
Koncepce rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030 - Koncepce rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku
2030. Koncepce vychází ze dvou základních východisek. Jednak z dlouhodobé a stabilní pozice tramvajové dopravy v Praze, kde
vyzvedává zejména stávající rozsáhlou kolejovou síť, modernizační proces zejména v posledních deseti letech (jak infrastruktury,
tak i vozového parku) a také dobrou provázanost s ostatními druhy dopravy (síťový efekt). Rovněž vychází z platné či
připravované územně plánovací dokumentace (platný Územní plán hl. m. Prahy, návrh nového územního plánu – tzv.
Metropolitní plán, Zásady územního rozvoje) a dalších koncepčních materiálů města.

Plánování dopravy a mobility na úrovni MČ Praha 14
Plánování dopravy na úrovni MČ je realizováno v rámci Programového prohlášení Rady MČ Praha 14 pro období 2018 - 2022,
Strategického plánu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 a Generelu dopravy. MČ Praha 14 má zpracovaný
Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025, ve kterém jsou uvedeny cíle a opatření v oblasti dopravy,
rozpracováno v Akčním plnu na období 2021 - 2022 Strategický plán rozvoje pro období 2015 až 2025 « Život na
Praze 14 (praha14.cz) . MČ Praha 14 má také zpracovaný Generel dopravy, v současné době probíhá aktualizace, bude
dokončeno v polovině roku 2022. Obsahuje analytickou část, návrhovou, realizační a implementační část.
Priority MČ v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury pro období 2018 - 2022:
§ Ve spolupráci se správci komunikací usilovat o zlepšení technického stavu vozovek a chodníků, usilovat o maximalizaci investic

4.2.C Plán dopravy /
udržitelné mobility (či
obdobného strategického
dokumentu);
ANO

do našeho území. Pokračovat v rekonstrukcích komunikací ve vlastnictví MČ a zahájit převod komunikací ze správy hlavního
města Prahy do svěřené správy městské části společně s odpovídajícími financemi.
§ Zasadit se o omezení negativních vlivů dopravy na obyvatele Prahy 14, zejména formou zklidňování dopravy (omezování
tranzitu, zóny 30 v obydlených oblastech).
§ Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy realizovat zklidňující opatření v Poděbradské ulici včetně posílení pěších vazeb.
Realizovat připravovanou rekonstrukci hloubětínského náměstí.
§ Iniciovat transformaci Chlumecké ulice v městský bulvár s posílením úrovňových pěších a cyklistických vazeb.
§Trvat na kultivaci prostoru autobusového terminálu Černý Most včetně vybudování nového příjezdu k jeho

parkovišti mimo Bryksovu ulici.

§Posilovat pěší a cyklistické vazby do okolí.
§ Nadále vyžadovat po společnosti ROPID, p. o. aktivní řešení podnětů na zvyšování kvality MHD – preference, úroveň
vozového parku, vedení linek a jízdní řády. Ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy dále hledat možnosti zavedení
dynamicky dobíjených elektrobusů.
§ Pro potřeby územně plánovací dokumentace a strategických dokumentů města připravit podklady pro prodloužení tramvajové
trati z Lehovce do oblasti Černého Mostu a z Hloubětína do oblasti Hutí.
§ Aktivně přispět ke vzniku nových železničních zastávek Rajská zahrada včetně propojení lávkou do oblasti Hutí, Hostavice,
Jahodnice a Jiráskova Čtvrť. Prověřit možnost vzniku železniční zastávky “Černý Most” v oblasti odbočky Skály.
§ Ve spolupráci s Policií ČR účinně optimalizovat dopravního značení. Realizovat koncepční opatření pro omezení nákladní
dopravy v Praze 14
§ Podpořit navýšení P+R stání v lokalitě Černý Most a v koordinaci s Magistrátem hl. m. Prahy realizovat zřízení parkovacích
zón pro rezidenty ve vhodných oblastech. Pokračovat v přípravě parkoviště P+R Nádraží Kyje v Lednické ulici včetně jeho
bezpečného napojení do Broumarské ulice.
§ Usilovat o maximální urychlení prodloužení ulice Ocelkova –realizace obchvatu Hutí.
§ Revidovat uliční prostor s cílem nalézt nová parkovací místa. Stanovit plochy pro parkování místní úpravou ve vhodných
lokalitách.
§ Požadovat realizaci mimoúrovňových křížení Kbelské ulice v Hloubětíně pouze ve variantě těžkého zakrytí a ne jako náhradu
Městského okruhu, který musí vzniknout v původní stopě.
§ Aktivně podporovat dostavbu Pražského okruhu a další etapy Vysočanské radiály s minimálními dopady na kvalitu života
obyvatel dotčených oblastí.
§ Iniciovat a podporovat opatření přispívající k rozvoji pěší a cyklistické dopravy včetně přípravy a budování Severovýchodní
cyklomagistrály.
§ Ve spolupráci s Prahou 9 zvýšit kvalitu rekreační stezky podél Rokytky od Hořejšího rybníka směrem do Kyjí a Hostavic.
§ Naplňovat opatření navržená v Generelu dopravy a průběžně tento dokument aktualizovat.
§ Redukovat zbytné dopravní značení a preferovat jeho použití v menším rozsahu, pokud je to možné.
§ Při posuzování nových staveb respektovat dopad na dopravní situaci v oblasti. Požadovat kvalitní dopravní řešení spojené se
zajištěním přiměřeného počtu parkovacích a odstavných stání

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.2.3

Návodná otázka 4.2.3

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Zlepšující se

1

Na úrovni hl. města Prahy existuje řada strategických dokumentů, které se věnují integrovanému plánování dopravy a mobility a jsou
navzájem provázány. Podle evropské praxe proto vznikl Plán udržitelné mobility Prahy a okolí (dále jen Plán). Plán udržitelné
mobility Prahy a okolí řeší dopravu jako celek. Neodděluje od sebe její jednotlivé druhy, ale využívá předností každého z nich a
zdůrazňuje jejich provázanost. Zahrnuje dopravu automobilovou, veřejnou, pěší, cyklistickou i zásobování. Plánování dopravy na
úrovni MČ je realizováno v rámci Programového prohlášení Rady MČ Praha 14 pro období 2018 - 2022, Strategického plánu rozvoje
městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 a Generelu dopravy. Dokumenty jsou provázány a respektují nadřazené strategie.

MČP14 využívá dokumentů
zpracovaných pro celé funkční
území HMP v oblasti řízení
mobility a veřejné dopravy. Dílčí
podoblasti, které může lépe
postihnout (cyklostezky, pěší
doprava,
parkování)
má
zapracovány do Strategie rozvoje
a z ní odvozených akčních plánů.
Z minulosti je stále platný také
Generel dopravy P14.

4.3 Nízkoemisní vozidla
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 4.3

Oblast 4.3

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:

Hodnoceni:
0

Uspokojivá
Trend:

0

První audit

Zlepšující se

1

Trend nehodnocený
Využívání environmentálně šetrných vozidel v MHD je v kompetenci hl.m. Prahou a jim zřízeným organizacím, které dopravu na
území Prahy provazují. Snižování emisí autobusové dopravy je jedním z klíčových strategických cílů DPP. Pro úředníky jsou na
ÚMČ Praha 14 je k dispozici 1 elektromobil a 2 elektrokola. MČ v roce 2020 pořídila komunální stroj na el. pohon
ALKÉ. Infrastruktura čerpacích stanic pro alternativní pohony je uspokojivá. MČ Praha 14 podpořila memorandum s PRE o rozšíření
uličních dobíječek. Služby pro městskou část zajišťují organizace zřizované hl.m. Prahou k těmto účelům. Využívání environmentálně
šetrných vozidel je v kompetenci jednotlivých organizací a postupně jsou zapracované ve výběrových řízeních. Převážnou většinu
služeb pro městskou část zajišťují organizace zřizované hl.m. Prahou k těmto účelům. Využívání environmentálně šetrných vozidel je
v kompetenci jednotlivých organizací a postupně jsou zapracované ve výběrových řízeních. Použití environmentálně šetrných vozidel
není součástí podmínek u výběrových řízení MČ.

Nákup vozidel pro MHD je v
gesci DPP. Vozidla v majetku
MČ jsou v rámci průběžné
obnovy postupně nahrazována
elektrickým
pohonem.
Infrastruktura pro alternativní
pohony se postupně rozšiřuje.
Zohlednění
dodavatelů
využívajících ekologicky šetrných
vozidel při realizaci zakázek pro
město není uplatňováno.

4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.3.1

Indikátory

Využívání environmentálně šetrných vozidel je v kompetenci hl.m. Prahou a jim zřízeným organizacím, které dopravu na území
Prahy provazují.
Snižování emisí autobusové dopravy je jedním z klíčových strategických cílů DPP hl,.m.Prahy. Prioritami postupné obnovy
vozového parku je snižování emisí nákupem nových vozů s nízkoemisními motory (EEV) či testováním alternativních pohonných
systémů. Plnění environmentální strategie DPP - Dopravní podnik hl.m. Prahy v rámci Programu kvality služby garantuje pravidelné
měření standardů kvality. Pravidelně vyhodnocuje vliv provozu vozidel metra a autobusů na životní prostředí – sledování dopadu
provozu metra a autobusů na životní prostředí (tvorba emisí).
V souladu s uzavřeným klimatickým závazkem hl. m. Prahy 2019 na snižování emisí pokračuje DPP v testování a přípravě projektů
nízkoemisních a bezemisních autobusů, a to zejména s využitím elektrické trakce. Zavádění elektrobusů, bateriových trolejbusů, ale i
dalších alternativních technologií je však poměrně časově náročné, a to hlavně s ohledem na nutnost budování nabíjecí či plnící
infrastruktury a s tím související územní, stavební a majetkoprávní řízení.
V roce 2019 v reálném provozu testoval další hybridní autobus -sériové řešení s ukládáním elektrické energie do kondenzátorů
namísto obvykle používaných baterií. Dvanáctimetrový nízkopodlažní autobus Solaris Urbino 12 Hybrid poskytla k dvouměsíčnímu
ověřovacímu provozu společnost SOLARIS CZECH spol. s r. o. Autobus dostal evidenční číslo 4999 a cestující jej mohli do 22. září
vyzkoušet na linkách č. 133, 165, 175, 207 a 213.
Po otestování a vyhodnocení různých verzí hybridních autobusů ve skutečném provozu v Praze bylo rozhodnuto o jejich možném
trvalém nasazení na linky DPP. V roce 2020 DPP s výrobci uzavřel rámcové smlouvy, díky nimž může v následujících pěti letech
nakoupit až 20 midibusů SOR BN 9,5 a 40 midibusů plus Solaris Urbino 10,5.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.3.1

Návodná otázka 4.3.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Využívání environmentálně šetrných vozidel v MHD je v kompetenci hl.m. Prahou a jim zřízeným organizacím, které dopravu na
území Prahy provazují. Snižování emisí autobusové dopravy je jedním z klíčových strategických cílů DPP.

Kvalita vozidel MHD je v gesci
DPP, Ten preferuje dlouhodobě
naftové vozy před bezemisními,
byť díky masivním nákupům v
posledních letech převažují
autobusy normy E6, které mají
nesrovnatelně nižší emise než
vozidla starší.

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku městské části nebo organizacích jí zřízených?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.3.2

Indikátory

MČ Praha 14 měla v období 2013 - 2016 zapůjčeny 2 elektromobily, které byly využívány úředníky MČ. Pro úředníky jsou na ÚMČ
Praha 14 k dispozici 2 elektrokola.

4.3.B Podíl výkonů vozidel
EEV na celkovém objemu
dopravního výkonu vozidel

v majetku městské části a
jí zřízených organizací;

Vozový park MČ:
5 osobních vozidel z toho jeden elektromobil
1 komunální pracovní stroj – elektromobil Alkè
3 užitková vozidla

2020 - 22%

v roce 2020 MČ zakoupila šetrnější služební víceúčelové vozidlo elektromobil značky Alkè, které využívá hospodářská správa
například ke svozu odpadu a řadě údržbových prací . Vozidlo má lithiovou baterii s dobou nabíjení na 80 % kapacity za 30 minut
pomocí rychlonabíječky. Současně umožňuje dojezd až 200 km, a to i díky kvalitnímu systému rekuperace.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.3.2

Návodná otázka 4.3.2

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Pro úředníky jsou na ÚMČ Praha 14 je k dispozici 1 elektromobil a 2 elektrokola. MČ v roce 2020 pořídila komunální stroj na el.
pohon ALKÉ.

ÚMČ v uplynulém období
úspěšně
řešil
nákup
elektrických
vozidel.
Při
pokračující obnově vozového
parku tak vzniká prostor na další
nákupy bezemisních vozidel.

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina, CNG apod.)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.3.3

Indikátory

Praha 14 se rozhodla podpořit automobily poháněné elektrickou energií. Jak však ukazují zkušenosti ze Skandinávie, rozvoj
elektromobility není možný bez toho, aby vznikla dostatečně rozvětvená síť dobíjecích stanic v ulicích města. Proto naše městská část
podpořila memorandum se společností Pražská energetika, a. s. (PRE) o spolupráci na rozvoji uličních dobíječek pro automobily
poháněné elektřinou. Rada MČ Praha 14 v 2019 podpořila usnesení s PRE, jehož obsahem je společný zájem na rozvoji městské
elektromobility. Podporujeme mobilitu našich občanů takovými dopravními prostředky, které jsou příznivé k životnímu prostředí. Na
území Prahy 14 vznikne v příštích letech kromě dobíjecích stanic na elektromobily i několik zastávek vlaku, které podpoří cestování
občanů veřejnou dopravou.
LPG stanice – 2018 – 5, 2020 - 8
CNG stanice –2018 – 1, 2020 - 3
Dobíjecí stanice pro elektromobily - 2018 – 1, 2020 - 8

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.3.3

Návodná otázka 4.3.3

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Infrastruktura čerpacích stanic pro alternativní pohony je uspokojivá. MČ Praha 14 podpořila memorandum s PRE o rozšíření
uličních dobíječek.

Infrastruktura pro alternativní
pohony je realizována. S
rostoucím
počtem
elektromobilů
ale vyvstane
problém s dostupností nabíjení
zejména na sídlištích.

4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro
městskou část?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.3.4

Indikátory

Převážnou většinu služeb pro městskou část zajišťují organizace zřizované hl.m. Prahou k těmto účelům. Využívání environmentálně
šetrných vozidel je v kompetenci jednotlivých organizací a postupně jsou zapracované ve výběrových řízeních. Použití

environmentálně šetrných vozidel není součástí podmínek u výběrových řízení MČ.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.3.4

Návodná otázka 4.3.4

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Špatná

-1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Použití environmentálně šetrných vozidel není součástí podmínek u výběrových řízení MČ.

Většinu
služeb
realizují
celoměstské
organizace.
Zakázky
městské
části
nepožadují
využívání
environmentálně
šetrných vozidel

4.4 Bezpečnost silničního provozu
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 4.4

Oblast 4.4

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

Pasport problémových míst existuje v rámci Generelu doprav a Školních plánů mobility. Praze 14 se nenachází místa, kde by se
dopravní nehody vyskytovali pravidelně. Ve snaze o zvýšení bezpečnosti chodců Praha 14 pokračuje průběžně ve spolupráci s TSK
v navyšování počtu přisvětlených přechodů, buduje nové přechody a také na stávajících přechodech upravuje světelnou signalizaci
nebo je rozšiřuje o ostrůvky mezi jízdními pruhy, aby byl přechod frekventovaných komunikací bezpečnější. MČ je zapojena do
Evropského týdne mobility. Akce jsou pravidelně realizovány, prevence v rámci BESIP je zajištěna na ZŠ i MŠ. Na 4 ze 6 ZŠ jsou
zpracovány programy Bezpečná cesta do škol.

Stabilní

0

ÚMČ se zaměřuje jak na
infrastrukturní
opatření
(přechody, křižovatky), tak je
pořádáno poměrně hodně
propagačních akcí, i přímo ze
strany ÚMČ. Aktivně se
pravidelně podílí na ETM a
některé místní školy dokonce
zpracovaly "školní plán mobility".

4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky,
zúžení komunikace)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.4.1

Indikátory

Vstupními daty pro vyhodnocení nehodovosti na území MČ Praha 14 byla jednotná dopravní vektorová mapa, jež je přístupná na
stránkách www.jdvm.cz spravovaná ministerstvem dopravy. Tento portál slouží ke shromažďování a prezentaci dopravně –
inženýrských dat z celé dopravní sítě České republiky. Datový soubor je vyhodnocen v letech 2014–2019 včetně.
Data o nehodách jsou obecně neúplná, a to z důvodu změny zákona o ohlašovací povinnosti dopravní nehody podle novelizace
zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, platné od 1. 1. 2009, kterou se upravuje povinnost nahlašovat policii
dopravní nehody bez zranění a bez poškození majetku třetí osoby, při nichž nedošlo k hmotné škodě převyšující částku 100 000Kč.
Nehodovost a následky
Počet dopravních nehod dlouhodobě vzrůstal do roku 2018, od roku 2018 má klesající tendenci. Relativní počet následků dopravních
nehod v roce 2019 klesl oproti roku 2019, v 2020 má mírnou vzrůstající tendenci. Pro základní vyhodnocení bylo vybráno 5
nejčastějších druhů dopravních nehod, které vykazují také rostoucí tendenci. Ostatní dopravní nehody s malým podílem byly
sloučeny a v grafu jsou uvedeny jako „Ostatní“.
Snižuje se relativní množství srážek jedoucích vozidel

4.4.B Nehodovost v silniční
dopravě;
2020 - 0,31 celkový počet
nehod 2020 - 0
usmrcených osob 2020 0 těžce zraněných osob
2020 - 0,02 lehce
zraněných osob

Ubývá srážek v dopravních proudech – řidiči jedoucích vozidel více dbají na dopravní situaci v jejich bezprostředním okolí.
Podíl Ostatních nehod zůstává relativně stabilní
Zvyšuje se množství srážek se zaparkovanými nebo odstavenými vozidly
Nedostatečné prostory pro parkování se promítají i do dopravní nehodovosti. Nevhodně odstavená vozidla jsou zdrojem (nelze
však paušálně říci viníkem) dopravních nehod, jejichž počet se postupně se nesnižuje.
Neubývá počet srážek s pevnou překážkou, což může svědčit o skutečnosti, že se nedaří odstraňovat závady pozemních
komunikací v dostatečné míře.
Tabulka Počet dopravních nehod v MČ Praha 14 a jejích následků

Rok

Celkový počet
nehod

Usmrcené
osoby

Těžce zraněné
osoby

Lehce zraněné
osoby

2014

482

0

3

53

2015

601

1

5

47

2016

670

1

9

42

2017

648

0

8

50

2018

654

1

7

64

2019

577

1

1

39

2020

496

0

2

41

Celkem

4 128

4

35

336

Zdroj: http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx, upraveno
Tabulka Celkový počet nehod na 100 km

Rok
2018
2019
2020

Celkový počet
Usmrcené
Těžce zraněné
Lehce zraněné
nehod na 100 km osoby na 100 km osoby na 100 km osoby na 100 km
0,41
0
0
0,04
0,36
0
0
0,02
0,31
0
0
0,02

Zdroj: http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx, upraveno

Graf Celkový počet nehod v MČ Praha 14

Zdroj: http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx
Graf Následky nehod v MČ Praha 14

Tabulka Počty dopravních nehod podle jejich druhů
Srážka se
zaparkovaným Srážka s
Srážka s
pevnou
nebo
chodcem
odstaveným
překážkou
vozidlem
105
64
11
2014
282
2015
361
152
55
10
2016
357
210
67
17
2017
347
199
63
16
2018
347
183
83
20
2019
277
201
65
10
2020
237
161
72
10
Celkem
1 971
1 050
397
84
Zdroj: http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx, upraveno
Srážka s
jedoucím
nekolejovým
vozidlem

Jiný Srážka s
druh
tramvají Havárie
nehody
6
13
7
10
10
11
4
57

8
3
5
6
7
4
6
33

4
5
3
2
1
5
9
20

Srážka se
zvířetem
2
2
4
5
3
4
5
20

Graf Podíl druhu nehod v MČ Praha 14

Zdroj:

http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodyvmape/Search.aspx
Nehodovost s chodci
V roce 2018 došlo k výraznému nárůstu nehod s chodci, v roce 2019 a 2020 je zaznamenám pokles. Nehodovost s chodci představuje
zhruba 2–3 % z celkového počtu dopravních nehod.
Graf Celkový počet nehod s chodci v MČ Praha 14

Nehodovost cyklistů
Cyklisté tvoří po chodcích druhou nejohroženější a nejzranitelnější skupinu účastníků provozu na pozemních komunikacích v případě
důrazného neoddělení motorového a cyklistického provozu. Nejčastějším druhem nehod cyklistů je nesprávný způsob jízdy, nedání
přednosti v jízdě, nepřiměřená rychlost a nesprávné předjíždění. Nebezpečná je pro cyklisty především jízda městem, doprava je zde
nepřehledná a jízdní kolo se dá snadno přehlédnout. Do roku 2018 počet nehod cyklistů rostl, v roce 2019 výrazně klesl, v roce 2020
má mírně vrůstající tendenci.
Graf 7 Celkový počet nehod cyklistů v MČ Praha 14

Bezpečnost chodců je pro MČ Praha 14 velmi důležitá. Dokazuje to řada realizovaných dopravních opatření, která se zaměřovala jak
na osvětlování a další zpřehledňování přechodů, tak na zklidňování dopravy obecně. Zatímco většina dosud provedených úprav cílila
spíše na řidiče – omezování rychlosti značkami či stavebními úpravami, umisťování výstrah na komunikace a podobně.
Byla realizována následující zklidňující opatření:
Kruhový objezd Cíglerova x Za Černým Mostem - 2019
Zúžená vozovka + přechod pro chodce v ul. Poděbradská (u metra Hloubětín) - 2018
Signalizovaný přechod pro chodce v ul. Českobrodská (Laktos) - 2020
Úprava parkovacího systému (cik cak stání) v Hostavicích - 2020
Úprava přechodu pro chodce v křižovatce Poděbradská x Hloubětínská - 2020
Zúžená vozovka v ul. Zelenečská, Mochovská, Konzumní, Nehvizdská - 2021
Zúžená vozovka v ul. Ocelkova (cyklistický + parkovací pruh) - 2019
Vyznačení vyhrazeného pruhu pro autobusy MHD v ul. Broumarská - 2020
Přisvětlení přechodu pro chodce v ul. Cíglerova (metr Rajská zahrada - 2020
Městští policisté přítomni u přechodů škol v ranních hodinách před začátkem vyučování
Městští policisté přítomni u přechodů škol v ranních hodinách před začátkem vyučování
Výstražné piktogramy přechod Rajská zahrada- „jsou jimi symboly přeškrtnutého mobilního telefonu a sluchátek – 2021

MČ sleduje indikátor počet nehod v dopravě na 10 tis. obyvatel.
Počet dopravních nehod na území MČ Praha 14 od roku 2017 klesá.
Indikátor Jednotka

Četnost

Počet na
Počet
nehod
10
tisíc Roční
v dopravě obyv.

2017
140

Kýžené výsledky
2018
2019 2020
135

121

105

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.4.1

Návodná otázka 4.4.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Počet dopravních nehod na území MČ Praha 14 od mezi roky 2014 a 2015 mírně stoupl, od roku 2017 klesá.

Situace v oblasti nehodovosti se
lepší, původně rostoucí trend se
obrátil a to i v počtu těžce
zraněných.

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol,
mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.4.2

Indikátory

4 z 6 základních škol mají zpracovaný Školní plán mobility a účastnili se programu program Bezpečná cesta do školy. V rámci
doprovodných aktivit k tomuto projektu probíhají průběžně na škole setkání s Policií, praktické ukázky včetně nácviku PP i
výuka správné údržby kola/koloběžky. Ve spolupráci se spolkem Automat proběhlo školení pedagogů na téma udržitelné dopravy
ve výuce. Během let 2019/2020 proběhl na 2 základních školách program Bezpečná cesta do škol. Školy mají zpracovaný Školní
plán mobility. V roce 2020 byly dopravní studie, které byly vytvořeny rámci projektu „Bezpečné cesty do škol“ předány formou
žádosti o zařazení do programu BESIP 2020 s požadavkem na financování úprav. Praha 14 uspěla se čtyřmi návrhy na zlepšení
stávající situace a odstranění nebezpečných míst, kde často docházelo k dopravním nehodám. Společně s Prahou 8 se Praha 14
stala v rámci hlavního města nejúspěšnějším žadatelem. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která zajišťuje realizaci,
připravila během roku 2020 projektovou dokumentaci. V roce 2021 Praha 14 uspěla s dalšími dvěma návrhy v rámci BESIP 2021.
ZŠ Bří Venclíků – ŠKOLNÍ-PLÁN-MOBILITY-ZŠ-Bří-Venclíků.pdf (praha14.cz)
ZŠ Chvaletická – ŠPM_Chvaletická.pdf (praha14.cz)
ZŠ Hloubětínská - ŠPM-Hloubětínská.pdf (praha14.cz)
ZŠ Šimanovská – http://www.praha14jinak.cz/_d/Schema_dopravni_situace_pruvodni_text.pdf
V ZŠ a MŠ tyto programy primární prevence:
První pomoc (preventivní program)
Besedy s policistou (preventivní program Policie ČR)
Na střechách obou budov mateřské školy Korálek v ul. Bobkova je umístěno dopravní hřiště, které je využíváno pro dopravní
výchovu.
MČ je zapojena do kampaně Evropský týden mobility.
V rámci Evropskéhotýden mobility realizuje MČ několik různých aktivit. Na MČ tyto aktivity spadají pod radního, který má v gesci
dopravu, dále Odbor dopravy, ale hlavně pod post cyklokoodinátora, který je na MČ zřízen k tomuto účelu. Od roku 2013 je MČ
členem Asociace cykloměst.
Cyklojízdy – Pražské cyklozvonění - akce, do které se pravidelně MČ Praha 14 zapojuje ať již sestavováním tratí, zajištěním odměn,
propagací nebo samotnou účastí. Jedná se o akci, kdy v rámci stanovených tras jedou týmy cyklistů do stanoveného cíle, přičemž
trasy jsou stanoveny tak, aby se během jízdy přes další zapojená území přidávali další cyklisté. V rámci akce je propagován zdravý
životní styl, šetrnější způsob dopravy a komunitní tematické aktivity. Součástí akce je také prezentace jednotlivých municipalit
v rámci světových témat jako je ekologie, udržitelná doprava zdravý životní styl apod. Cyklojízda 2018 V roce 2019 byla
cílem hromadná cyklojízda s cílem v pražské ZOO.
Do práce na kole – cílem celostátní soutěže je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo
nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou
kondici, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. Do
soutěže se mohou zapojit i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři.
Snídaně na peróně – pravidelná akce, kdy se v rámci několika železničních tratí a železničních zastávek zpříjemňuje lidem cestování do
práce. Na stanicích je připraveno občerstvení, k dispozici jsou tematické aktivity, lidé jsou informování o připravovaných změnách
v dopravě. Na MČ Praha 14 se pravidelně využívá zastávky Praha Kyje, kde jsou k dispozici čaj, štrůdl a lidé jsou seznamování
s úpravou železničních tratí (údržba, rozšíření, nové zastávky apod.), s nově otevřenými cyklostezkami apod. MČ pravidelně
spolupracuje s Horními a Dolními Počernicemi a Satalicemi, kterými projíždí stejné vlakové trati jako Prahou 14. Snídaně na peróně
2019 , Snídaně na peróně 2020.
Čistou stopou Prahou – projekt, do kterého se MČ zapojila v roce 2018, nicméně se nepodařilo na našem území zorganizovat Den
bez aut, jak bylo v plánu.

4.4.A Žáci I. stupně ZŠ
zapojení do preventivních
programů bezpečnosti
dopravy;
78% žáků I.stupně ZŠ

V rámci podpory bezmotorové dopravy a jejich dalších alternativních způsobů, realizuje MČ řadu dalších opatření a aktivit.
Evropský týden mobility 2018
Evropský týden mobility 2019
Evropský týden mobility 2020 , další info
V rámci osvěty ke zdravému životnímu stylu a snížení zatěžování prostředí realizuje každoročně MČ akci Vítání
cykloobčánků (2019). Akce probíhá ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a jejím cílem je motivace dětí k používání kol,
zvýšení povědomí o bezpečnosti a dopravních předpisech a povinnostech začínajících cyklistů. Děti vyplňují dopravní test, zkouší si
jízdu zručnosti a jsou zkoušeni z povinné výbavy. Závěrem dostanou dětský řidičský průkaz.
Další podpůrné akce, které se na MČ pořádají, jsou realizovány v rámci aktivit místních komunitních center, samotných neziskových
organizací, škol a Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 nebo aktivních občanů. MČ tyto akce podporuje propagací, finančně
v rámci dotačního programu, zajištěním další materiální podpory nebo propojením s potřebnými.
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Návodná otrázka 4.4.2

Návodná otázka 4.4.2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

MČ je zapojena do Evropského týdne mobility. Akce jsou pravidelně realizovány, prevence v rámci BESIP je zajištěna na ZŠ, MŠ.
Besedy s městskou policií/Besip si organizuje vedení jednotlivých škol. Na 4 ze 6 ZŠ jsou zpracovány programy Bezpečná cesta do
škol.

Je pořádáno poměrně hodně
akcí, i přímo ze strany ÚMČ.
Jako velmi zajímavou akci nad
rámec běžně realizovaných
aktivit hodnotím "Snídaně na
peroně". Také pozitivně kvituji, že
se některé místní školy pustily
do zpracování "školních plánů
mobility".

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.4.3

Indikátory

Passport problémových míst existuje v rámci :

4.4.C Odstranění krizových
nehodových míst;

1) Generel dopravy - aktualizován v roce 2020/2021
2) Školní plán mobility ZŠ Bří Venclíků
3) Školní plán mobility ZŠ Hloubětín
4) Školní plán mobility ZŠ Lehovec
Pro identifikaci problematických míst je využívána mimo jiné jednotná vektorová mapa dopravních nehod. Častým výstupem z
připravovaných studií je i část bezpečnostní inspekce. Dochází k řešen problematických míst také v rámci akce hl.m.Prahy Besip.
Problémová místa
1) Pěší doprava
Dopravní studie ŽS Šimanovská
1.

Přechod přes ulici BROUMARSKOU U ZASTÁVKY Kyje – asistence MP každé ráno

2.
Přechod U KŘIŽOVATKY ULIC ROŽMBERSKÁ X BROUMARSKÁ – zadaná projektová dokumentace na světelné
signalizační zařízení
3.

Podchod pod ŽELEZNIČNÍ TRATÍ U ZASTÁVKY KYJE – 2 x zpomalovací práh + vodorovné dopravní značení „Pozor děti“

4.
Přechod přes ulici PŘECHOD PŘES ULICI ČESKOBRODSKÁ U LAKTOSU – přisvětlení přechodu + ukazatel rychlosti,
světelné signalizační zařízení pro chodce
5.

Přechod od zastávky KYJE ke kostelu – asistence MP každé ráno

odstraněno
65,3%
problémových míst

V

Praze 14 se nenachází místa, kde
by se dopravní nehody
vyskytovali pravidelně.

6.

Křižovatka ulic BROUMARSKÁ X LEDNICKÁ - je zpracovaná projektová dokumentace na kruhový objezd

7.

Přechod ulice LEDNICKÁ ZA ŽEL. TRATÍ – 2 x zpomalovací práh + vodorovné dopravní značení „Pozor děti“

8.

Přechod přes ulici ROŽMBERSKÁ U ZASTÁVKY MHD – zadaná projektová dokumentace na světelné signalizační zařízení

9.

Křižovatka ulic LÁNSKÁ X OBORSKÁ – umístění 2 x dopr. zrcadlo

Dopravní studie ŽS Hloubětínská
10. Přechod Klánovická + okolí Soustružnická x Klánovická x Čertouská – zadaná projektová dokumentace
11. Křižovatka ulic ČERTOUSKÁ x VAŇKOVA – zadaná projektová dokumentace
12. Křižovatka ulic HLOUBĚTÍNSKÁ x ŠESTAJOVICKÁ – zadaná projektová dokumentace
Dopravní studie ŽS Chvaletická
13. Přechod přes ulici VIZÍRSKÁ
14. Přechod TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA LEHOVEC – zúžená vozovka + vodorovné dopravní zančení
15. Křižovatka ulic SLÉVAČSKÁ x KUKELSKÁ - zadaná projektová dokumentace
16. Křižovatka ulic KUKELSKÁ x ŽÁRSKÁ- zadaná projektová dokumentace
17. Přechod přes ulici SLÉVAČSKÁ – nový přechod a přisvětlení
Dopravní studie ŽS Bří Venclíků
18. Bratří Venclíků – křižovatka u ZŠ
19. Křižovatka ulic Cíglerova - Bratří Venclíků
20. Křižovatka ulic Vlčkova - Bratří Venclíků - přechod přes ulici Cíglerova – přisvětlení
Generel dopravy
21. Podjezd pod železniční tratí – ulice K Viaduktu – vymezení prostoru pro chodce
22. Křižovatka Poděbradská / Kbelská
23. Křižovatka Sicherova x Budovatelská – změna na okružní křižovatku
24. Křižovatka ulic Mansfeldova x Bryksova – zvýšená křižovatková plocha
25. Přechod přes ulici Novozámecká – doplnění přechodu pro chodce v oblasti Hostavic - ul. Novozámecká a Vokřínská
26. Přechod přes ulici Ocelkova – přisvětlení na 2 přechodech
2) kritická nehodová místa - V Praze 14 se nenachází místa, kde by se dopravní nehody vyskytovali pravidelně.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.4.3

Návodná otázka 4.4.3

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Passport problémových míst existuje v rámci Generelu doprav a Školních plánů mobility. Generel dopravy je aktualizován. Kritická
nehodová místa neevidujeme.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Kritická místa jsou průběžně
identifikována a řešena.

HODNOCENI OPONENTA
Oblast 4.5

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY
Oblast 4.5
Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:
0

MČ nemá vlastní strategické dokumenty v této oblasti, je však pokryta dokumenty celoměstskými Plán udržitelné mobility Praha. Na
úrovni MČ Praha 14 je zpracován Generel dopravy. Oblast dopravy je řečena ve Strategickém plnu rozvoje MČ Praha 14 na období
2015-2025 a navazujícím Akčním plánu. Jedním z prioritních cílů je snížit vliv dopravy na životní prostředí, zejména formou
zklidňování dopravy. Dopravní problémy jsou také řešeny v Akčním plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2021 - 2022. Jedná se
např.: snížení dopravní zátěže na hlavních dopravních osách. Zatížení dopravou je sledováno hl.m. Prahou i na úrovni MČ. Je
vytvořen nový Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2019 včetně opatření. Na základě vyhodnocování vlivů dopravy na
měřících stanicích Prahy 14 a sledování intenzity dopravy jsou také identifikovány cíle a projekty ke jejich snížení.

Stabilní

0

Jako základ informací o vlivech
dopravy na ŽP na P14 slouží
převážně
celoměstské
dokumenty produkované HMP a
jím podřízených organizací.
Následně rámec pro realizaci
opatření tvoří Strategický plán a
jeho Akční plány v návaznosti na
Generel dopravy (2014) a
celoměstský PUMM.

4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.5.1

Indikátory

MČ nemá vlastní strategické dokumenty v této oblasti, je však pokryta dokumenty celoměstskými. Oblast dopravy je řečena ve
Strategickém plnu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015-2025 Strategický plán rozvoje pro období 2015 až 2025 « Život na Praze 14
(praha14.cz) a navazujícím Akčním plánu. Jedním z prioritních cílů je snížit vliv dopravy na životní prostředí, zejména formou
zklidňování dopravy. Na úrovni MČ Praha 14 je zpracován Generel dopravy – návrhová část. Jedním z jeho cílů bylo snížit vliv
dopravy na životní prostředí, zejména formou zklidňování dopravy (omezování tranzitu, zóny 30 v obydlených oblastech, zklidnění
Poděbradské, Ocelkovy, Cíglerovy a Chlumecké) a podpory protihlukových opatření. Dále je zpracován Strategický plán rozvoje MČ
Praha 14 na období 2015 - 2025 a Akční plán na období 2021 – 2022. Při plánování se vychází z problémových
map. https://app.iprpraha.cz/apl/app/plan_udrzitelne_mobility/ .

4.5.A Hodnocení
Strategického plánu
dopravy / udržitelné
mobility podle vlivu na ŽP a
zdraví;

Na úrovni hl.m.Prahy je zpracován Plán udržitelné mobility Prahy a okolí je tedy základním koncepčním dokumentem hlavního
města pro oblast dopravy a její infrastruktury. Řeší se v něm organizace individuální (automobilové), veřejné a bezmotorové dopravy
tak, aby z metropole nebyla dopravně kolabující džungle. Nutnost řešit dopravní situaci vychází z masivního rozmachu
automobilismu a narůstající ekologické zátěže s ním související. Plán modernizuje a nahrazuje současné Zásady dopravní politiky
hlavního města Prahy platné již od roku 1996. https://poladprahu.cz/
Praha ve spolupráci se Středočeským krajem bude klást důraz na úzké provázání dopravního a územního plánování za účelem snížení
negativních dopadů suburbanizace. Centra urbanizace a suburbanizace budou navázána na kolejové systémy, které rovněž zajistí jejich
kvalitní obsluhu veřejnou dopravou. V ostatních vazbách bude podporováno využití individuálního prostředku na „první/poslední míli
cesty“ prostřednictvím parkovišť P+R, B+R a bikesharingu u stanic a zastávek veřejné dopravy. V současné době je ve výstavbě
parkoviště P+R na Černém Mostě.
V současné době v pražském plánu mobility v zásobníku opatření jsou projekty:
V současné době v pražském plánu mobility v zásobníku opatření jsou projekty jejímž V současné době v pražském plánu mobility v
zásobníku opatření jsou projekty jejímž nositelem je Praha 14:
Zastávka Praha-Dolní Počernice Jih
3.2.1 Rozvoj železniční sítě Městská část Praha 14
Zastávka Praha-Jahodnice
3.2.1 Rozvoj železniční sítě Městská část Praha 14
Převážou část dopravních opatření je realizuje hl. m. Praha prostřednictvím jím zřízených organizací za tímto účelem Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.5.1

Návodná otázka 4.5.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

MČ nemá vlastní strategické dokumenty v této oblasti, je však pokryta dokumenty celoměstskými Plán udržitelné mobility Praha. Na
úrovni MČ Praha 14 je zpracován Generel dopravy. Jedním z jeho cílů bylo snížit vliv dopravy na životní prostředí, zejména formou
zklidňování dopravy.

Trend:
Zlepšující se

MČ nemá vlastní strategické
dokumenty pro oblast mobility,
využívá však celoměstského
plánu mobility, který byl
zpracován v roce 2019.

4.5.2 Vyhodnocuje městská část zatížení životního prostředí dopravou?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.5.2

Indikátory

Tato problematika je převážné řešena na úrovni hl. města Prahy. Liniové dopravní stavby jsou největším zdrojem znečištění i hluku na
území městské části a tato problematika je hlavním městem dlouhodobě vyhodnocována. Hlavní město Praha dlouhodobě patří k
oblastem s vyšší úrovní znečištění ovzduší. Stav ovzduší v Praze je nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou, zatímco
podíl stacionárních zdrojů na znečišťování ovzduší naopak dlouhodobě klesá. Měrné emise z dopravy na jednotku plochy jsou
v Praze kvůli vysokým intenzitám silniční dopravy násobné ve srovnání s průměrem ČR.
Hlavní město Praha je z hlediska automobilové dopravy ve srovnání s jinými českými městy, dálnicemi a silnicemi v extravilánu
výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách a dopravních výkonech. Z tohoto důvodu je silniční doprava nejvýznamnějším
zdrojem nadlimitního hluku, který zároveň působí na největší počet obyvatel v porovnání s jinými městy.
Ovzduší
MČ Praha 14 provádí každý měsíc měření koncentrací vybraných ukazatelů znečištění ovzduší, konkrétně oxidu dusičitého a
prašného spadu. MČ disponuje 6 měřícími stanicemi. Výsledky analýzy ovzduší jsou zveřejňovány každý měsíc na webových
stránkách. Ovzduší « ÚMČ P14 (praha14.cz). Měří se výskyt látek oxid dusičitý NO2 – imisní limit 40 μg/m3 za roka a prašný spad
– imisní limit 12,5 g/m2 za měsíc.
2018 - Z výsledků je dobře patrné, že k překročení imisního limitu pro NO2 (40 μg/m3) došlo pouze jednou ve stanice MŠ Jahodnice.
V rámci sledovaného období byla situace nejhorší na měřicím stanovišti Lipenské náměstí, naopak nejlepší na stanovišti ZŠ Hloubětín
a MŠ Jahodnice. V případě prašného spadu došlo k překročení imisního limitu (12,5 g/m2) Lipenském náměstí, kde bylo potvrzené
překročení hned v Lipenském 4x v roce. Zvýšené hodnoty škodlivin na výše uvedených místech byly způsobeny zvýšenou dopravní
zátěží. zdroji hluku. Následující tabulka uvádí limity pro hluk ze silniční dopravy.
2019 - Z výsledků je dobře patrné, že k překročení imisního limitu pro NO2 (40 μg/m3) docházelo především v zimních měsících,
konkrétně v lednu (Kyjský hřbitov, Lipenské náměstí) a únoru (Kyjský hřbitov, Lipenské náměstí, ZŠ Bratří Venclíků) a také
v červnu (Lipenské náměstí). V rámci sledovaného období byla situace nejhorší na měřicím stanovišti Kyjský hřbitov. V případě
prašného spadu došlo k překročení imisního limitu (12,5 g/m2) v Lipenském náměstí, kde bylo potvrzené překročení hned 4x v roce,
ZŠ Bratří Venclíků (3x) a v ul. Vírská (1x) . Zvýšené hodnoty škodlivin na výše uvedených místech byly způsobeny zvýšenou
dopravní zátěží.
2020 - Z výsledků je dobře patrné, že k překročení imisního limitu pro NO2 (40 μg/m3) docházelo především v zimních měsících,
konkrétně v lednu (Kyjský hřbitov, Lipenské náměstí) a únoru (Kyjský hřbitov, Lipenské náměstí, ZŠ Bratří Venclíků) a také
v červnu (Lipenské náměstí). V rámci sledovaného období byla situace nejhorší na měřicím stanovišti Kyjský hřbitov. V případě
prašného spadu došlo k překročení imisního limitu (12,5 g/m2) v Lipenském náměstí, kde bylo potvrzené překročení hned 3x v roce,
ZŠ Bratří Venclíků (1x) a u Kyjského hřbitova (1x). Zvýšené hodnoty škodlivin na výše uvedených místech byly způsobeny
zvýšenou dopravní zátěží.
Typy emisí můžeme rozdělit z mobilních zdrojů na emise měřené na křižovatkách, emise produkované liniovými zdroji a emise
produkované speciálními zdroji (garáže, čerpací stanice). Ty následně mapuje a poskytuje k nim příslušné hodnoty sledovaných
indikátorů znečištění. Z dostupných dat vyplývá, že hlavními zdroji emisí oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO) a polétavého
prachu (PM10) jsou na území Prahy 14 následující zdroje:
Oxidy dusíku (NOx)
Křižovatky
Cíglerova - Za černým mostem, Chlumecká - Ocelkova, Průmyslová - Poděbradská, Kbelská - Kolbenova, Broumarská Rožmberská a Broumarská - Českobrodská
Liniové zdroje
Štěrboholská spojka (krátký úsek), Chlumecká, Broumarská, Českobrodská, Ocelkova, Rožmberská, Jordánská
Speciální zdroje
autobusové nádraží Černý Most, parkovací dům Ikea
Oxid uhelnatý (CO)
Křižovatky
Průmyslová - Poděbradská, Kbelská - Kolbenova, Českobrodská - Rožmberská, Cíglerova - Za černým mostem, Broumarská Rožmberská a Broumarská - Českobrodská
Liniové zdroje
Štěrboholská spojka (krátký úsek), Chlumecká, Broumarská, Českobrodská, Jordánská

1

Speciální zdroje
autobusové nádraží Černý Most, parkovací dům Ikea, OC Černý most
Prachové částice (PM10)
Křižovatky
Cíglerova - Za černým mostem, Chlumecká - Ocelkova
Liniové zdroje
Štěrboholská spojka (krátký úsek), Chlumecká, Českobrodská
Speciální zdroje
autobusové nádraží Černý Most
Hluk
Hlavní město Praha je z hlediska automobilové dopravy ve srovnání s jinými českými městy, dálnicemi a silnicemi v extravilánu
výjimečné v nadprůměrně vysokých intenzitách a dopravních výkonech. Z tohoto důvodu je silniční doprava nejvýznamnějším
zdrojem nadlimitního hluku, který zároveň působí na největší počet obyvatel v porovnání s jinými zdroji hluku. Následující tabulka
uvádí limity pro hluk ze silniční dopravy.
Aktuálním platným dokumentem pro území hl. m. Prahy je Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2019. V návaznosti na
platný Akční plán a také v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže vypracovaných již dříve
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl. m. Prahy a. s. probíhá v Praze realizace protihlukových
opatření, na kterých se podílejí jednotlivé odbory Magistrátu hl. m. Prahy i uvedené organizace, které svou činností hlukovou situaci v
hlavním městě ovlivňují - Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. a Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Hluk ze silniční dopravy

Den (6:00 -22:00)

Noc (22:00 -6:00)

55 db

45 db

Tabulka Limity hluku ze silniční dopravy; Zdroj: hluk.eps.
Na základě strategických hlukových míst byla identifikována místa jimiž je věnována prioritní pozornost v rámci plánování a realizace
protihlukových opatření. Jedná se o výstavbu protihlukových stěn pokládku ztišujícího povrchu na komunikace, rekonstrukce
tramvajových tratí, modernizace vozového parku MHD, výstavba bezbariérových objektů atd. Převážou část dopravních opatření je
realizuje hl. m. Praha prostřednictvím jím zřízených organizací za tímto účelem Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní
podnik hl. m. Prahy.

Vymezení kritických míst ze silniční a tramvajové dopravy na Praze 14:
Černý Most – Chlumecká.
Hloubětín - Poděbradská
Na MČ Praha 14 nejvyšší hodnoty hluku jsou zaznamenány okolo největších silničních uzlů. Nejvíce jsou zasaženy hlukem ulice
Chlumecká, která navazuje na Pražský okruh (80 a více dB v některých částech), dále ulice Kolbenova a Poděbradská. Vyšší hlukové
limity mají také ulice Broumarská, Ocelkova a Rožmberská. Hluk přichází mj. z ulice Průmyslové v západní části MČ Prahy 14 a také
ze Štěrboholské spojky. Protihluková ochrana je v MČ Praha 14 zajišťována jednak protihlukovými stěnami a bariérami a
jednak protihlukovými valy. Protihlukové valy se nachází na ulici Bryksova v úseku Kpt. Stránského – Vybíralova a mají výšku 7m.
Další val se nachází na ulici Chlumecká v úseku NN4152 – Chlumecká a je vysoký 14m. Na ulici Ocelkova je postaveno několik stěn a
bariér o výšce 2-3 m a také val v úseku Bryksova – NN2401, jeho výška je 5,2 m a v úseku NN1834 – NN2402 s výškou 5m. Mnoho
stěn a bariér se nachází na ulici Průmyslová, Kbelská v úseku Mochovská – Kolbenova. Další stěny byly postaveny v ulici
Českobrodská, v místě napojení na Průmyslovou. Na jihu MČ jsou stěny a bariéry u Štěrboholské spojky o výšce 3m. V MČ Praha
14 byly postaveny také protihlukové ochrany u železniční trati ve výšce 3m. Protihluková ochrana je v MČ Praha 14 zajišťována
jednak protihlukovými stěnami a bariérami a jednak protihlukovými valy. Protihlukové valy se nachází na ulici Bryksova v úseku
Kpt. Stránského – Vybíralova a mají výšku 7m. Další val se nachází na ulici Chlumecká v úseku NN4152 – Chlumecká a je vysoký
14m.
Pražský okruh - proběhla pokládka „ztišujícího“ povrchu na vozovku komunikace 510. V rámci optimalizace komunikace 510 probíhá
příprava protihlukových opatření. V ul. Chlumecká a Poděbradská jsou realizovány zklidňující opatření.
Intenzity dopravy
MČ také sleduje intenzitu dopravy na nejfrekventovanějších komunikacích, průzkumy provádí TSK Praha.
Kýžené výsledky

Indikátor

Jednotka

Četnost

2014

2018

2019

2020

Intenzita
dopravy
(osobní/nákladní) na
nejfrekventovanějších
k o mu n i k a c í c h ul.
Chlumecká (v úseku Počet vozidel
den Jednou za
Ocelkova
– za
osobní/nákladní 5 let.
Broumarská)

38000

43200

41800

41000

1600

2100

2100

1800

Intenzita
dopravy
(osobní/nákladní) na

198000

21300

20700

19600

nejfrekventovanějších
komunikacích v MČ ul.
Kolbenova (v úseku Počet vozidel
den Jednou za
Poděbradská
– za
osobní/nákladní 5 let.
Kbelská)

1 100

1400

1600

1400

Intenzita
dopravy
(osobní/nákladní) na
nejfrekventovanějších
komunikacích v MČ ul.
Poděbradská (v úseku Počet vozidel
den Jednou za
Hloubětínská
– za
osobní/nákladní 5 let.
Slévačská)

20 300

23000

23000

22000

600

800

800

400

Intenzita
dopravy
(osobní/nákladní) na
nejfrekventovanějších
komunikacích í v MČ ul.
Českobrodská
(v Počet vozidel
den Jednou za
úseku Rožmberská – za
osobní/nákladní 5 let.
Broumarská)

16600

17200

17000

16400

1100

1200

989

800

Zdroj TSK Praha
Na základě vyhodnocování vlivů dopravy jsou také identifikovány cíle a projekty ke jejich snížení.
např. AKČNÍ PLÁN ROZVOJE MČ PRAHA 14 pro období 2021 - 2022
Č. cíle

5.1.1

5.1.2
5.1.3

5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9

Cíl

Název projektového záměru
Přetvoření páteřních tahů na městské
třídy - Chlumecká, Poděbradská,
Kolbenova, Broumarská, Cíglerova,
Českobrodská, Rožmberská…
Snížit dopravní zatížení na
hlavních dopravních osách
Dopravní opatření v rámci revitalizace
nám. J.Hubače
Další rozvoj v ulici Hodějovská pro
zklidnění dopravy
Zlepšit stav dopravní
Využití vícezdrojového financování se
infrastruktury
zaměřením na opravy a údržbu
Značení cyklotras, orientační značení
Zvýšit bezpečnost a komfort pěší
Cyklostezky
dopravy a cyklodopravy
Zařízení pro odstavování kol ve
spolupráci s TSK a OICT
Příprava projektu
Zkvalitnění prostředí terminálu
Intervenovat provedení revitalizace a
Černý most
kvalitní údržby terminálu ve spolupráci s
TSK
Propojení železničních tratí a železniční
Rozvoj železniční dopravy
zastávky
Zvyšování prostupnosti a
bezbariérovosti pohybu a
Vytvoření přechodu Blatská
propojování oblastí MČ
Zvýšení kvality a kapacity parkování v
Rozvoj dopravy v klidu
MČ
Vybudování parkoviště pro rozhlednu
Spolupráce s partnery na budování
Podpora elektromobility
nabíjecí infrastruktury
Zvýšení kvality městské
Vhodnější trasování linek MHD pro
hromadné dopravy
zajištění kvalitnější obslužnosti území

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.5.2

Návodná otázka 4.5.2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Zatížení dopravou je sledováno hl.m. Prahou i na úrovni MČ. Je vytvořen nový Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2019
včetně opatření. Na základě vyhodnocování vlivů dopravy na měřících stanicích Prahy 14 a sledování intenzity dopravy jsou také
identifikovány cíle a projekty ke jejich snížení.

Sledování a vyhodnocování
zátěže ŽP dopravou probíhá v
návaznosti na aktivity HMP a jím
zřízených organizací. Tyto výstupy
pak slouží i MČP14 pro
stanovení dalšího postupu a
realizaci příslušných projektů.

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 4.5.3

Indikátory

V analytické části Generelu dopravy je uvedeno několik krizových míst, návrhy na jejich odstranění jsou uvedeny v návrhové části,
která je zpracována pro období do roku 2025. Dopravní problémy jsou také řešeny v Akčním plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období
2021 - 2022. Jedná se např.: snížení dopravní zátěže na hlavních dopravních osách.

4.5.B Opatření ke snížení
zátěže z dopravy ve vazbě
na strategické dokumenty
městské části;

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/strategicky-plan-rozvoje-pro-obdobi-2015-az-2025/
ANO
Převážou část dopravních opatření je realizuje hl. m. Praha prostřednictvím jím zřízených organizací za tímto účelem Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy.
Akční plán MČ - oblast doprava

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 4.5.3

Návodná otázka 4.5.3

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Řešeno v návrhové části Generelu dopravy. Dopravní problémy jsou také řešeny v Akčním plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období
2021 - 2022. Na úrovni hl.m.Prahy pak také v pražském plánu mobility.

Datum tisku / Print date : 12.10. 2021 13:14

Rámec pro realizaci opatření
tvoří Strategický plán a jeho
Akční plány v návaznosti na
Generel dopravy (2014) a
celoměstské dokumenty.
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Audity udržitelného rozvoje

Praha 14 - 2021
Kategorie : A
Stav auditu

Platný audit

Hodnocení Auditu k tématu

Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

Oponent
Konzultant

Kateřina Janovská
na období 2015 – 2025 a Akčního plánu ke SPR (Strategický plán rozvoje). Tento
plán obsahuje všechny strategické oblasti, které je
možnéNedbalová
z pozice MČ
Jana
ovlivnit. Problematika rozvoje sociálních služeb je řešena Střednědobýmplánem
rozvoje sociálních služeb, vždy je v rámci tohotoStanislav
plánu se plánuje
na
Wasserbauer
období 4 let, aktuální plán je na období 2021 – 2025.

Koordinátor

Pavlína George Praha 14
Zora Straková Praha 14

OPONENTURA
5 Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Audit je zpracován s chvályhodnou snahou o přehlednost a rozčlenění dle témat, je však v některých částech až příliš podrobný, zabíhající do ne úplně důležitých detailů, někde se informace opakují. Pro
další audity doporučuji větší stručnost, pozornost věnovat zásadním věcem. Kladně hodnotím, že zpracovatel zapracoval veškeré připomínky ze zpětné vazby k první verzi auditu a z návštěvy na místě.

Ano

OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ano

Audit zodpovídá všechny návodné otázky.
OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora

Ano

Audit využívá všechny indikátory k daným otázkám.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 5.1

Oblast 5.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Uspokojivá

0

Trend:
1

První audit
Trend nehodnocený

Zdravotní politika je řešena na úrovni MČ Praha 14 a také z pozice hl.m. Prahy na úrovni MHMP. MČ Praha 14 zabývá systematickým
plánováním a analyzováním zdravotních služeb a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór, komunitního plánování, výsledků
šetření místních specifických indikátorů a společných evropských indikátorů. Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů
města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování městské části. Cíle zdraví 21 se prolínají
v PROGRAMOVÉM PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHY 14 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022, Strategickém plánu rozvoje MČ
Praha 14 na období 2021 – 2025 a navazujících akčních plánů, Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a v navrhovaném Zdravotním

Část 5.1 auditu oblasti zdraví je zpracována rozsáhle a podrobně. Kladně lze
hodnotit, že zpracovatel do finální verze auditu zapracoval veškeré připomínky,
které vzešly z první zpětné vazby i z diskuze při návštěvě v Praze 14. Někde je
situace popisována až obšírně, včetně ne zcela souvisejících detailů, což poněkud

plánu MČ Praha 14.

ztěžuje orientaci v textu.

Plánování zdravotních služeb probíhá zejména na úrovni hl. m. Prahy. Rozhoduje o financování, rozložení nemocnic, s pojišťovnami vede
celkovou politiku zdravotnictví na celém území Prahy. Hl. m. Praha rozhoduje o rozmístění lékařů i o umístění pohotovostí a lékáren.
MHMP vede evidenci zdravotnických zařízení a zveřejňuje ji na svých stránkách, spravuje polikliniku Parník, která pošla významnou
rekonstrukcí a optimalizací zasmluvněných lékařů..

Celkově lze však shrnout, že audit splňuje v této části vše, co je očekáváno, totiž
poskytuje informace o systému plánování zdravotních služeb a zdravotní politiky
MČ. Praha 14 je v tomto ohledu aktivním subjektem, který využívá svých
kompetencí a možností pro zlepšování zdraví obyvatel a kvality prostředí MČ.

Plánování zdravotních a souvisejících služeb v rámci MČ Praha 14 probíhá v omezené míře na základě průběžných analýz kvality života
obyvatel a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Veřejné fórum, Dětské fórum, Fórum prevence, projednávání
Střednědobého plánu sociálních služeb apod.). MČ připravila ve spolupráci s pracovní skupinou externím odborníků Zdravotní plán předpokládané schválení dokumentu v průběhu roku 2021. MČ Praha 14 nemá konkrétní dotační program na podporu zdraví, ale zdraví
podporuje skrz jiné dotační programy nebo realizací každoročních kampaní, které jsou koordinovány a financovány z rozpočtu MČ.
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 5.2

Oblast 5.2

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

První audit
Trend nehodnocený

MČ v rámci podpory zdraví intenzivně spolupracuje s neziskovým i podnikatelským sektorem. Pravidelná spolupráce se zástupci NNO
probíhá při tvorbě strategických dokumentů včetně připravovaného Zdravotního plánu Prahy 14. MČ spolupracuje s privátními lékaři, kteří
jsou zapojeni především do Programu Zdraví a kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících či odborníků v rámci workshopů či
provádějí různá měření a testování. MČ Praha 14 včetně příspěvkové organizace Praha14kulturní realizuje řadu preventivních aktivit a
aktivit zaměřených na podporu zdraví a zdravého životního stylu. MČ poskytuje finanční zdroje organizacím zabývajícím se podporou
pohybu a zdravého životního stylu v rámci dotačních programů. Systematicky se věnuje problematice aktivního stárnutí a
podpoře pohybových aktivit u všech věkových skupin. Nabídka míst pro sportování, připočteme-li k nim hřiště ZŠ, ať již venkovních
(veřejný prostor, stadiony, hřiště) nebo krytých (haly, tělocvičny) apod. je v prostředí MČ dostatečná, postupně je dále rozvíjena. K
problematice zdraví, dostupnosti zdravotních služeb atd. se občané mou vyjádřit v rámci veřejných lokálních fór, veřejných projednání či
realizovaných dotazníkových šetření Spokojenost obyvatel s místním společenstvím či analýzy kvality života.

Část 5.2 představuje silnou stránku auditu. MČ Praha 14 se v širokém
rozsahu věnuje aktivitám zaměřeným na podporu a ochranu veřejného
zdraví, na budování infrastruktury i na neinvestiční opatření pro
zlepšení místních životních podmínek. Příkladem dobré praxe je např.
program Prevence rakoviny prsu aj .
Obsah aktivit navazuje na strategické dokumenty, zmíněné v části 5.1.
Praha 14 sleduje demografický vývoj a přizpůsobuje mu zdravotní
politiku. Při plánování a následné propagaci aktivit staví na aktivní
komunikaci s občany a na zjišťování situace průzkumy a anketami. Bylo
by vhodné výsledky těchto průzkumů (např. situace s kuřáctvím dětí, s
nepříliš příznivým vývojem struktury mobility apod.) přenést do
strategických dokumentů, zejména do Zdravotního plánu - zatím se tak
děje pouze nepřímo.
Další drobné poznámky jsou zmíněné v textu u hodnocení jednotlivých
otázek.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 5.3

Oblast 5.3

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:
0

První audit
Trend nehodnocený

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro městské části. Ukazatele počtu onemocnění v MČ Praha 14
nejsou jednoznačné. Lze se domnívat, že je možné s určitou mírou nepřesnosti ukazatele vztáhnout k Praze 14.Od počátku roku 2020 je MČ
Praha 14 v kontaktu s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, která začala pracovat na aktualizaci publikace „Zpráva o zdravotním stavu
obyvatel hlavního města Prahy“ z roku 2015. Vydání aktualizované podoby mělo vyjít na konci roku 2020. Vzhledem k nutnosti vyčkání
na statistické zpracování ucelených časových řad dat a jejich následnému analytickému zpracování, které jsou nutnou součástí aktualizace a
zejména vzhledem k pandemické situaci, zpráva není vydána a předpokládaná aktualizace bude dokončena v druhé polovině roku 2021.
Dostupná data z portálu UZIS jsou pouze za období 2015 - 2017, v některých případech za rok 2018. Nelze tedy jednoznačně hodnotit
zdraví obyvatel za období 2018 - 2020 bez dostupných dat a informací. Z dostupných dat lze konstatovat , že z pohledu životního stylu
a zdravotního stavu se obyvatelé hl. m. Prahy považují za zdravější než je celorepublikový průměr, podíl obézních lidí je nižší než v jiných
krajích. Střední délky života občanů v Praze při narození a v 65 letech roste, přičemž u žen je střední délka života vyšší než u mužů. Ve
srovnání s ČR jsou hodnoty pro populaci v hl. m. Praze významně vyšší. Hlavní město jakožto metropole je dlouhodobě na špici pohlavně
přenosných nemocí v rámci celé ČR. Celková standardizovaná úmrtnost v Praze je klesající a v rámci ČR pod republikovým průměrem,
velmi nízká je kojenecká úmrtnost.

Část 5.3 auditu se zabývá podkladovými daty o zdravotním stavu obyvatel, které
jsou zásadní pro tvorbu zdravotní politiky dané municipality. Ačkoliv data na úroveň
jednotlivých MČ Prahy nelze získat (nebo jsou nespolehlivá), pro základní orientaci
lze pracovat s údaji za celé hlavní město.
Po připomínkování první verze auditu zpracovatel zásadním způsobem dopracovat
tuto část, takže nyní poskytuje dostatečnou odpověď na všechny auditní otázky. Z
textu je zřejmé, že autor čerpal z externích zdrojů a vzhledem se specifičnosti
tématu není plně orientovaný v problematice, takže některé komentáře vykazují
nepřesnosti, přesto však oceňuji snahu získat odpovědi na auditní otázky v situaci,
kdy není k dispozici aktuální zpráva o zdravotním stavu obyvatel Hl. Města Prahy a
původní zpráva z r. 2015 obsahuje údaje pouze do r. 2013.
Za zásadní považuji, aby se tato podkladová data, resp. jejich vyhodnocení, staly
součástí podkladů pro cílenou zdravotní politiku MČ a pro konkrétní směřování
intervenčních aktivit MČ.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
většina indikátorů zdravotního stavu je v Praze na velmi dobré úrovni, vyšší než je průměr v ČR. Týká se to především
rozhodujících ukazatelů jako je střední délka života při narození či v 65 letech nebo ukazatele standardizované úmrtnosti
celkové i do 65 let. Přestože zdravotní data ÚZIS jsou k dispozici pouze do r. 2019 a v letech 2020 a 2021 došlo ke

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
v Městské části dochází ke zvyšování průměrného věku obyvatel, zvyšuje se
počet seniorů a pro tuto věkovou kategorii není a v budoucnu nebude

zhoršení situace vzhledem k pandemii Covid 19, úroveň zdravotního stavu obyvatel v Praze lze posuzovat jako silnou
stránku
pro obyvatele MČ je k dispozici silné zázemí zdravotnických zařízení Hl. města Prahy, a to jak ambulantní, tak i lůžkové a
následné péče
Městská část dlouhodobě věnuje pozornost zdravotní politice a má k dispozici dobře zpracované strategické dokumenty
rozvoje péče o tuto oblast včetně podpory preventivních programů. Provádí i vlastní průzkumy a šetření ke zmapování
situace a postojů veřejnosti
Městská část zohledňuje demografický vývoj a přizpůsobuje mu svoji zdravotní politiku
v Městské části jsou nastavené komunikační strategie pro komunikaci s veřejností

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
vytváření a zlepšování podmínek pro zdraví ve městě budováním infrastruktury (pěší trasy, cyklotrasy, zeleň, drobné vodní
plochy, hřiště a sportoviště apod.)
zvyšující se zájem občanů o zdraví a správný životní styl
souvislost zdraví obyvatel s ostatními oblastmi života ve městě - zlepšení v jiných oblastech (např. školství a výchova,
sociální služby, kultura) má kladný vliv na zdraví
zásobárna příkladů dobré praxe z jiných měst
mediální atraktivita tématu zdraví, zejména vzhledem k současné epid.situaci, může vést k posílení zájmu občanů o péči
o zdraví

dostačující kapacita sociálních služeb ani zdravotních služeb zaměřených na
seniory (geriatrické ambulantní služby, zdravotně sociální služby, domovy se
zvláštním režimem apod.)
v MČ je relativně vysoký podíl osob žijících rizikovým způsobem života, sociálně
vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením
nedostatek vhodných dotačních titulů, zaměřených cíleně na programy
zdravotní primární prevence a zvyšování zdravotní gramotnosti
celkový nárůst byrokratických nároků v celém segmentu státní správy a
samosprávy

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
nepříznivý vývoj pandemické situace Covid 19
trvalá hrozba jiných mimořádných situací s výrazným negativním dopadem na
zdraví obyvatel, jejichž vznik je z pozice měs téměř neovlivnitelný (např. povodně
či jiné klimatické jevy, epidemie apod.)
hospodářská nestabilita, nedostatek financí
vzrůst extremistických nálad u určité části obyvatel, např. v důsledku nepříznivé
hospodářské situace či jiných mimořádných domácích i zahraničních situací
negativní vliv sociálních sítí, šíření neověřených a nesprávných polopravd a
dezinformací v oblasti péče o zdraví (např. odmítání všech očkování apod.)
zhoršování životního prostředí v Městské části vlivem zvyšující se intenzity
dopravy a průmyslu

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:
Po prostudování finální verze auditu oblasti Zdraví obyvatel chci vyjádřit uznání MČ Praha 14 za dlouhodobý, systémový a komplexní přístup k problematice zdraví obyvatel. Jednotlivá doporučení jsou uvedená v textu u
jednotlivých otázek, resp. částí 5.1.až 5.3. Po konzultaci s kolegy konzultanty doporučuji pro další období
- využívat podkladová data (z analýzy zdravotního stavu, z průzkumů a anket apod.) pro modifikace a cílené zacílení intervenčních programů i pro směřování zdravotní politiky městské části
- v problémových oblastech se inspirovat příklady dobré praxe z jiných měst
- ačkoliv demografický vývoj ukazuje stárnutí populace, stejnou pozornost jako seniorské věkové skupině je nutno věnovat mladé generaci (dětem a mladýh dospělým) v oblasti výchovy ke zdraví a zvyšování zdravotní
gramotnosti. Kompetentnost v této oblasti je nejlepší zárukou dobrého zdraví v budoucí dospělosti. Ačkoliv se to pravděpodobně v MČ do značné míry děje, není to z auditu jednoznačně patrné
- zvýšenou pozornost věnovat v dalším období podpoře aktivní mobility občanů. Týká se to především pěší chůze, která by se opět měla stát hlavním typem pohybu v okruhu bydliště, místních škol, zájmových činností apod.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje a zlepšování zdraví obyvatel, bez podmínek. Souhlas s úrovní - kategorie A.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT
5 Zdraví

Hodnocení oblasti
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 5.1

Oblast 5.1
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Dobrá

1

0

Trend:

Trend:
Zlepšující se

Uspokojivá

1

První audit
Trend nehodnocený

Zdravotní politika je řešena na úrovni MČ Praha 14 a také z pozice hl.m. Prahy na úrovni MHMP. MČ Praha 14 zabývá systematickým plánováním a analyzováním zdravotních služeb a zohledňuje při
tom také podněty vzešlé z veřejných fór, komunitního plánování, výsledků šetření místních specifických indikátorů a společných evropských indikátorů. Problematika zdraví je provázána do
strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování městské části. Cíle zdraví 21 se prolínají v PROGRAMOVÉM PROHLÁŠENÍ RADY MČ
PRAHY 14 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022, Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 – 2025 a navazujících akčních plánů, Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a
v navrhovaném Zdravotním plánu MČ Praha 14.
Plánování zdravotních služeb probíhá zejména na úrovni hl. m. Prahy. Rozhoduje o financování, rozložení nemocnic, s pojišťovnami vede celkovou politiku zdravotnictví na celém území Prahy. Hl. m.
Praha rozhoduje o rozmístění lékařů i o umístění pohotovostí a lékáren. MHMP vede evidenci zdravotnických zařízení a zveřejňuje ji na svých stránkách, spravuje polikliniku Parník, která pošla
významnou rekonstrukcí a optimalizací zasmluvněných lékařů..

Část 5.1 auditu oblasti
zdraví je
zpracována
rozsáhle a podrobně.
Kladně lze hodnotit, že
zpracovatel do finální verze
auditu zapracoval veškeré
připomínky, které vzešly z
první zpětné vazby i z

Plánování zdravotních a souvisejících služeb v rámci MČ Praha 14 probíhá v omezené míře na základě průběžných analýz kvality života obyvatel a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např.
Veřejné fórum, Dětské fórum, Fórum prevence, projednávání Střednědobého plánu sociálních služeb apod.). MČ připravila ve spolupráci s pracovní skupinou externím odborníků Zdravotní plán předpokládané schválení dokumentu v průběhu roku 2021. MČ Praha 14 nemá konkrétní dotační program na podporu zdraví, ale zdraví podporuje skrz jiné dotační programy nebo realizací každoročních
kampaní, které jsou koordinovány a financovány z rozpočtu MČ.

diskuze při návštěvě v
Praze 14. Někde je situace
popisována až obšírně,
včetně
ne
zcela
souvisejících detailů, což
poněkud ztěžuje orientaci v
textu.
Celkově lze však shrnout,
že audit splňuje v této části
vše, co je očekáváno, totiž
poskytuje informace o
systému
plánování
zdravotních služeb a
zdravotní politiky MČ. Praha
14 je v tomto ohledu
aktivním subjektem, který
využívá svých kompetencí a
možností pro zlepšování
zdraví obyvatel a kvality
prostředí MČ.

5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel v městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.1.1

Indikátory

Plánování zdraví na MČ Praha 14
Zdravotní politika je řešena na úrovni MČ Praha 14 a také z pozice hl.m. Prahy na úrovni MHMP. MČ Praha 14 zabývá systematickým plánováním a analyzováním zdravotních služeb. Plánování
zdraví na MČ vychází z problémů definovaných v rámci demografické studie, analýzy kvality života, měření indikátoru ECI A1 spokojenost s místním společenstvím dále pak v rámci definovaných
SWOT analýz komunitního plánování sociálních služeb, výstupu z veřejných lokálních fór a veřejných projednání. V úvahu je i brán zdravotní stav obyvatel hl.m.Prahy.
Oblast zdraví je zakotvena v:

5.1.C Kompetence
městské části
(personální
odbornost) pro
podporu zdraví
obyvatel ;
ANO

1 ) PROGRAMOVÉM PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHY 14 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022 2019-2-25-Programové_prohlášení_Rady_2018-2022_FINALE.pdf (praha14.cz) oblast 4
Bezpečnost, kriminalita, prevence kriminality a rizikového chování a oblast 5 Sociální oblast a zdravotnictví. Dále pak v Cílech kvality 2021 -2025 v bodech 1.5. Rozvíjet sociální služby a další návazné
služby pro občany městské části (v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb). 1.6. Vytvářet podmínky pro zajišťování primární prevence sociálně patologických jevů.
2 ) Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 – 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 a navazujících akčních plánech ke SPR 05a_Akčníplán-MČ-Praha-14_2021-2022.pdf (praha14.cz) (Strategický plán rozvoje) Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025. Tento plán obsahuje všechny strategické oblasti,
které je možné z pozice MČ ovlivnit.
3) Střednědobém pláne rozvoje sociálních služeb
Problematika rozvoje sociálních služeb je řešena Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Úvod (návrh) (praha14.cz), vždy je v rámci tohoto plánu se plánuje na období 4 let, aktuální plán je na
období 2021 – 2025.
4) Zdravotní plán MČ Praha - návrh je v připomínkování připraven k odsouhlasení.
Jako iniciativní a poradní orgány, které se zabývají zdravím a prevencí na MČ byly zřízeny Radou městské části Praha:
Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb
Komise protidrogová a bezpečnostní
Komise MA21 a zapojování veřejnosti
Problematika zdraví, zejména prevence, je zaštítěna aktivitami MA21 a zejména Odborem sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ). V roce 2020 vznikla pracovní skupina pro tvorbu Zdravotního plánu
MČ Praha 14.Přípravou dokumentu byla pověřena pracovní skupina pro přípravu Zdravotního pánu na Praze 14 (dále jen PSZP), jejímiž členy tvořilo celkem 10 lidí včetně 6 odborných konzultantů. Ti
byli tvořeni zástupci specifických profesí (lékařství, zdravotnická zařízení, NNO, školství).
OSVZ v rámci samostatné působnosti zajišťuje činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví, metodicky vede organizace zřízené MČ, sleduje vyhlašování grantových programů v sociální a zdravotní
oblasti a zpracovává a předkládá žádosti MČ o poskytnutí dotací, poskytuje metodickou pomoc nestátním subjektům na území MČ, je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném
Podpisovým řádem. Podílí se na procesu poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci dotačního řízení, zejména zajišťuje uzavírání smluv o účelovém poskytnutí veřejných
finančních prostředků s žadateli o poskytnutí dotace v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví. Zajišťuje také úkoly v oblasti prevence kriminality. V přenesené působnosti odbor vykonává státní správu
v rozsahu přeneseném Statutem. Jeho činnost v rámci přenesené působnosti metodicky řídí Magistrát hl. m. Prahy a je metodicky veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem
zdravotnictví.
Plánování zdravotních služeb probíhá na úrovni hl. m. Prahy. Rozhoduje o financování, rozložení nemocnic, s pojišťovnami vede celkovou politiku zdravotnictví na celém území Prahy. Hl. m.
Praha rozhoduje o rozmístění lékařů i o umístění pohotovostí a lékáren. MHMP vede evidenci zdravotnických zařízení a zveřejňuje ji na svých stránkách. Hl.m.Praha má zřízený zdravotnický portál ,
kde jsou veškeré potřebné informace Zdravotnický portál města Prahy (praha.eu) .
V rámci své činnosti MČ realizuje akce na podporu zdravého životního stylu. Kampaně na podporu zdraví jsou součástí činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví, na organizací kampaní má
vyčleněnu 1 pracovní pozici. Pravidelně organizujeme Program zdraví v rámci kterého probíhá Den zdraví na poliklinice, osvětové přednášky v komunitních centrech. Dále pak projekt „Dětský úsměv“ a
Program prevence nádorového onemocnění prsu.
Zdravotnická zařízení v MČ Praha 14
MČ Praha 14 nezřizuje žádné zdravotnické zařízení, na svém území má však zmapované lékařské služby. Městská část je majitelem budovy polikliniky Parník. Budovu spravuje akciová společnost
Správa majetku Praha 14, a.s. Požadavky na plánování zdravotních služeb v poliklinice Parník probíhají v koordinaci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Ve spolupráci s MHMP a
zdravotními pojišťovnami dochází postupně k rozšiřování nabídky lékařských odborností. Poliklinika Parník Černý Most sídlící na Praze 9, v ulici Generála Janouška nabízí širokou nabídku
následujících lékařských služeb: praktický lékař, gynekologie, alergologie, interna, chirurgie, kožní, ORL, ortopedie, plicní a mnoha dalších. V prostorách polikliniky Parník se nachází
lékárna. http://poliklinikaparnik.cz/
Počty lékařů ve většině specializací jsou nadprůměrné ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Mírně podprůměrně jsou zastoupeni praktičtí lékaři pro dospělé, chirurgové, vnitřní lékařství,
neurologie a psychiatrie.
Specializace a počet lékařů, stav k roku 2018
Specializace
Stomatologie
Praktický lékař pro dospělé
Gynekologie
Praktický lékař pro děti a
dorost
Ortopedie
Fyzioterapie
Vnitřní lékařství
Lékárna
Radiologie a zobraz. metody

Počet lékařů
35
22
13
12

Specializace
Klinická psychologie
Neurologie
Urologie
Diabetologie

Počet lékařů
3
3
3
2

12
11
10
8
7

Rehabilitace
Pracovní lékařství
Dermatovenerologie

7
6
5

Klinická biochemie
2
Optika
2
Optometrie
2
Akupunktura
1
Anesteziologie a intenz. 1
medicína
Angiologie
1
Dialýza
1
Epidemiologie
1

Skupina pro tvorbu
Zdravotního plánu MČ
Praha 14
Komise pro sociální
věci, zdravotnictví a
komunitní plánování
sociálních
služeb
(3lékaři)
Komise protidrogová a
bezpečnostní
Komise MA21 a
zapojování veřejnosti
Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

Chirurgie

5

Oftalmologie
ORL
Nefrologie

5
5
4

Hematologie a transf. 1
lékařství
Homeopatie
1
Infekční lékařství
1
Laseroterapie,
1
magnetoterapie
Alergologie
3
Lékařská genetika
1
Endokrinologie
3
Plastická chirurgie
1
Kardiologie
3
Plicní
1
Klinická logopedie
3
Psychiatrie
1
Zdroj: Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, web MČ Praha 14, pojišťovny VZP a MVČR, přepočet Výzkumy Soukup
Přepočítáme-li počet lékařů na 10 tis. obyvatel MČ Praha 14 a celé ČR, zjistíme, že v současné době je situace v MČ nadprůměrná.
Počet lékařů na 10 tis. Obyvatel stav k roku 2018

35
22
10
5
13
12
3
1
5
12
18

Počet lékařů na
10 000 obyvatel, MČ Praha
14
7,4
4,6
2,1
1,1
2,7
2,5
0,6
0,2
1,1
2,5
3,8

Počet lékařů na
10 000 obyvatel ČR v roce
2013
7,1
5,1
3,4
2,4
2,4
1,9
1,5
1,4
1,2
1,1
1,0

5
3
5
3
5

1,1
0,6
1,1
0,6
1,1

0,9
0,8
0,8
0,7
0,4

Specializace

Počet lékařů
MČ Praha 14 celkem

Stomatolog
Praktický lékař pro dospělé
Vnitřní lékařství (obecně)
Chirurgie
Gynekologie a porodnictví
Praktický lékař pro děti
Neurologie
Psychiatrie
Oftalmologie (oční)
Ortopedie
Rehabilitační a fyzikální
medicína
Otorinolaryngologie (ORL)
Kardiologie
Dermatovenerologie
Urologie
Diabetologie a endokrinologie

Předmětem Analýzy infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy bylo mapování základní vybavenosti ambulantní zdravotní péče, a to síť ordinací praktických lékařů pro děti a dorost a ordinací praktických
lékařů pro dospělé na území Prahy (dále ordinace PL) a její dostupnost ve vztahu k obyvatelům městských částí a zmapování sítě poliklinik na území Prahy a její dostupnost ve vztahu k obyvatelům
městských částí. Sledovány byla výhradně přítomnost této infrastruktury v městských částech a její fyzickou dostupnost. MČ Praha 14 nepřidá mezi MČ, kde je nejvíce dětí na ordinace PL pro děti a
dorost, ovšem patří mezi MČ, kde je nejvíce dospělých na ordinace praktických lékařů.
Sít poliklinik na územ hl. m. Prahy
Název
Počet
Počet
správního
obyvatel
Obyv./polikliniky
obvodu
poliklinik
SO
(SO)
2018
2018
2018
Praha 1
29 526
5
5 905
Praha 2
49 669
4
12 417
Praha 3
74 627
3
24 876
Praha 4
138 327
7
19 761
Praha 5
88 987
2
44 494
Praha 6
117 152
4
29 288
Praha 7
45 456
5
9 091
Praha 8
114 984
2
57 492
Praha 9
58 103
3
19 368
Praha 10 109 891
3
36 630
Praha 11 83 999
4
21 000
Praha 12 66 573
1
66 573
Praha 13 67 322
3
22 441
Praha 14 49 564
2
24 782
Praha 15 48 995
1
48 995
Praha 16 24 453
1
24 453
Praha 17 31 021
1
31 021
Praha 18 31 193
1
31 193
Praha 19 14 057
0
0
Zdroj: IPR Praha
Praha 20 15 374
0
0
Pouze 5 MČ (Praha - Libuš, Praha 22, Praha 21, Praha 20 a Praha – Čakovice) naplňuje velikostní předpoklad pro umístění vyšší
Praha 21 18 514
0
0
vybavenosti. MČ Praha 14 do nich nespadá.
Praha 22 16 725
0
0

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.1.1

Návodná otázka 5.1.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 14 zabývá systematickým plánováním a analyzováním zdravotních služeb a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór, komunitního plánování, výsledků šetření místních
specifických indikátorů a společných evropských indikátorů. Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a
rozhodování městské části. Cíle zdraví 21 se prolínají v PROGRAMOVÉM PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHY 14 PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022, Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 14 na
období 2021 – 2025 a navazujících akčních plánů, Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb a v navrhovaném Zdravotním plánu MČ Praha 14. Plánování zdravotních služeb probíhá zejména na
úrovni hl. m. Prahy

Rozsáhlá
odpověď,
především mapující rozsah
a dostupnost zdravotních
služeb a organizační
kompetence Hl. města
Prahy a MČ v této oblasti.
Zmíněna je také oblast
prevence a podpory zdraví,
i když spíše okrajově.
Nejsou
pojmenovány
problémy a nedostatky pokud nějaké existují (a
bylo by divné, kdyby ne).

5.1.2 Zabývá se městská část zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.1.2

Indikátory

Problematika zdraví je provázána do strategických dokumentů města. Snažíme se o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování městské části. Současně neopomíjíme dokumenty vertikálně
nadřazené, jako například dokument „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“, schválený Vládou ČR v roce 2014. Dokument vychází zejména z programu Světové
zdravotní organizace (WHO) „Health 2020“, schváleného na 62. zasedání Regionálního výboru WHO pro Evropu v září 2012, a navazuje na hodnoty programu WHO „Zdraví pro všechny“ (Health for
all). Navazuje na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21“ schválený vládou ČR v roce 2002. Téma zdraví se objevuje ve strategických dokumentech i
podpůrných dokumentech jedná se o Programové prohlášení Rady MČ na období 2018 - 2022 2019-2-25-Programové_prohlášení_Rady_2018-2022_FINALE.pdf, Strategický plán rozvoje MC Praha 14
na období 2015 - 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 , Akční plán ke STRP 05a_Akční-plán-MČ-Praha-14_2021-2022.pdf (praha14.cz), Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb Úvod (návrh) (praha14.cz), Plán zlepšování MA21 Plán zlepšování MA21 « Samospráva ÚMČ Praha 14, Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán Komunitní plán « Samospráva
ÚMČ Praha 14 a připravovaný Zdravotní plán MČ Praha 14.Ve Strategickém plánu je vymezeny klíčové oblasti, které se zdravím a dopadem na zdraví zabývají.

5.1.B Zdraví a dopady
na zdraví ve strategiích
městské části a jako
kritérium při hodnocení
projektů;
ANO
Programové prohlášení Rady
MČ na období 2018 - 2022

2.2 - BEZPEČNOST A SNIŽOVÁNÍ PROJEVU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Strategické cíle: Zvyšovat míru bezpečí a působit na snižování kriminality a výskyt dalších důsledků rizikového chování

Strategický plán rozvoje
MC Praha 14 na období
2015
2025
a
navaz ující Akční plán
ke STRP

2.2.1 specifický cíl: Podpora prevence rizikového chování a informování občanů
2.4 – ZDRAVÍ OBYVATEL
Strategické cíle: Podporovat zdravý životní styl obyvatel městské části Praha 14

Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb pro dané
období

2.4.1 Podpora akcí zaměřených na zdraví obyvatel
3.1. ROZVOJ KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

Plán zlepšování MA21

Strategické cíle: Kvalitní a udržitelná nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit

Příležitosti Prahy 14 komunitní plán

3.1.1 Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu pro kulturu, sport a společenský život
3.1.5 Využít škol a školních sportovišť pro realizaci sportovních, volnočasových a společenských aktivit

připravovaný Zdravotní
plán MČ Praha 14

3.4 – AKTIVNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR
Strategické cíle: Zajistit vyšší uživatelskou kvalitu veřejného prostoru
3.4.1 Aktivní účast veřejnosti na správě trvale udržitelného veřejného prostoru
3.4.3 Zvýšení prostupnosti městské části a budování zázemí pro venkovní sporty
5.1 – DOPRAVNÍ OBSLUHA NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Strategické cíle: Usměrněná automobilová doprava zajišťující dobrou obslužnost městské části s omezením nepříznivých dopadů na obyvatele
5.1.1 Snížit dopravní zatížení na hlavních dopravních osách včetně hluku a prachových částic
5.2 – VYTVÁŘENÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO OBČANY
Strategické cíle: Zdravá a čistá Praha 14 s dostatkem veřejné zeleně
5.2.1 Obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně
5.2.2 Rozšiřování zelených ploch s rozvíjející se rekreační funkcí
5.2.3 Optimalizace systému péče o životní prostředí
Oblast zdraví je také řešena v dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 14 v letech 2017 – 2020 nově pro roky 2021 - 2025.
V roce 2020 jsme začali připravovat Zdravotní plán Prahy 14.Zdravotní plán sleduje vertikální provázanost mezi záměry na mezinárodní a národní úrovni s cíli, konkrétními aktivitami a vloženými
finančními prostředky na úrovni měst a krajů. V soustavě strategické dokumentace města je Zdravotní plán expertní koncepcí. Je vytvářen ve spolupráci zástupců města s odbornými partnery, jsou do
něho zapojeny názory místní veřejnosti (buďto přímým připomínkováním nebo zprostředkovaně – např. výstupy jiných procesů komunikace mezi radnicí a obyvateli).
Zdravotní plán je opřen o odborné analytické podklady, kterými jsou zejména analýza zdravotního stavu. Analýza využívá data, která poskytují ucelený přehled o zdravotním stavu populace v daném
území, ale zohledňuje i jiné informace (demografické trendy, dílčí studie apod.). Zdravotní plán má být systémově provázán se strategickým plánem města a s rozpočtem města. Při formulaci Zdravotního
plánu jsou zároveň zohledněny výstupy komunitního plánování sociální a návazných služeb.
Problematika zdraví je s obyvateli každoročně projednávána v rámci veřejných lokálních fór a průběžně řešena v rámci pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb. Výstupy z
veřejných lokálních fór a komunitního plánování sociálních služeb jsou projednávány Komisí MA21a zapojování veřejnosti, Komisí pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních
služeb, Komisí pro bezpečnost a prevenci a to včetně návrhu opatření do komunitního plánu "Příležitosti Prahy 14" a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, které jsou schvalovány Radou a
Zastupitelstvem MČ. Oba dokumenty slouží jako podklady pro Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje MČ.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.1.2

Návodná otázka 5.1.2

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1
0

Téma zdraví se objevuje ve strategických dokumentech i podpůrných dokumentech - Strategický plán rozvoje MČ Praha 14, Akční plán ke STRP, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Plán
zlepšování MA21, Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán a připravovaný Zdravotní plán MČ Praha 14.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Kvalitně
zpracovaná
odpověď
s
citací
relevantních dokumentů.
Rozsah
opatření
Strategického plánu v
oblasti podpory zdraví
vhodně koresponduje s
oblastmi, kde městská
část má prostor pro
intervenci.

5.1.3 Má městská část zpracován přímo zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.1.3

Indikátory

MČ zpracovává koncepci v oblasti podpory zdraví Plán zdraví městské části Praha 14, v rámci které budou specifikovány konkrétní cíle a aktivity vůči podpoře zdraví, a která bude provázánaPlán
na každoroční řízení financí v rozpočtu města, příp. získávání podpory z externích zdrojů. Zdravotní plán je tedy konkretizovaným vyjádřením střednědobé zdravotní politiky městské části Prahazdraví
MČ
14.Předpokládané dokončení v pol. roku 2021, plín probíhá připomínkovacích řízením.
Praha
14 - v
Plán zdraví městské části Praha 14 bude důležitou součástí strategické dokumentace městské části. Předpokládané schválení dokumentu v průběhu roku 2021. Dokument bude sloužit MČ Praha 14
pro další rozvoj v období 2022 – 2024 v oblasti střednědobé zdravotní politiky městské části Praha 14. Jeho účelem je nastavit koncepční rámec pro oblast ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí
místních obyvatel. V Plánu zdraví městské části Praha 14 budou specifikovány konkrétní cíle a aktivity směřující k podpoře zdraví, které jsou a ty jsou pak provázány na každoroční řízení financí v
rozpočtu městské části, příp. získávání podpory z externích zdrojů. Plán zdraví městské části Praha 14 je v hierarchii strategických dokumentů MČ Praha 14 podřízen Strategickému plánu rozvoje MČ
Praha 14.
Přípravou dokumentu je pověřena pracovní skupina pro přípravu Plánu zdraví na Praze 14 (dále jen PSPZ), jejímiž členy bylo celkem 10 lidí, přičemž garanční pozici vykonával tzv. Odborný gestor,
který vedl skupinu 6 odborných konzultantů. Ti byli tvořeni zástupci specifických profesí (lékařství, zdravotnická zařízení, nestátních neziskových organizací, dále jen „NNO“, školství).
Podkladem pro zpracování byla šetření mezi místními aktéry, konzultace a spolupráce s kompetentními pracovníky MČ Praha 14, zástupci neziskových organizací a dalších odborníků. Dále pak SWOT
analýzy auditů Udržitelného rozvoje, dobrá praxe z celé ČR, světové trendy, dále byly využity informace ze strategických dokumentů MČ Praha 14 (Demografická studie, Strategický plán rozvoje MČ
Praha 14 vč. jeho AP, Analýza kvality života, Střednědobý plán sociálních služeb). Při formulaci Plánu zdraví byly zohledněny výstupy komunitního plánování sociálních a návazných služeb.
připomínkovacím řízení

5.1.A Plánování
zdravotních a
souvisejících služeb v
souvislosti s problémy
v městské části;
ANO
Zdravotní politika je řešena
na úrovni MČ Praha 14 a
také z pozice hl.m. Prahy na
úrovni MHMP. Plánování
zdravotních služeb probíhá
na úrovni hl. m. Prahy.
Rozhoduje o financování,
rozložení nemocnic, s
pojišťovnami vede celkovou
politiku zdravotnictví na
celém území Prahy. Hl. m.
Praha
rozhoduje
o
rozmístění lékařů i o
umístění pohotovostí a
lékáren.
Plánování
podpory zdraví na MČ
vychází
z
problémů
definovaných v rámci
demografické
studie,
analýzy kvality života,
měření indikátoru ECI A1
spokojenost s místním
společenstvím dále pak v
rámci definovaných SWOT
analýz
komunitního
plánování sociálních služeb,
výstupu z veřejných
lokálních fór a veřejných
projednání. V úvahu je brána
problematika zdravotního
stavu obyvatel hl.m.Prahy.
Oblast zdraví je řešena
v několika koncepčních
dokumentech.
Je
připraven ke schválení Plán
zdraví MČ Praha 14.
5.1.B Zdraví a dopady
na zdraví ve strategiích
městské části a jako
kritérium při hodnocení
projektů;
ANO
Programové prohlášení Rady
MČ na období 2018 - 2022
Strategický plán rozvoje
MC Praha 14 na období
2015
2025
a
navaz ující Akční plán
ke STRP
Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb pro dané
období
Plán zlepšování MA21
Příležitosti Prahy 14 komunitní plán
připravovaný Zdravotní
plán MČ Praha 14

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.1.3

Návodná otázka 5.1.3

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
Zlepšující se

0
1

MČ zpracovává koncepci v oblasti podpory zdraví – zdravotní plán, v rámci které budou specifikovány konkrétní cíle a aktivity vůči podpoře zdraví, a která bude provázána na každoroční řízení financí
v rozpočtu města, příp. získávání podpory z externích zdrojů. Zdravotní plán je tedy konkretizovaným vyjádřením střednědobé zdravotní politiky městské části Praha 14. Předpokládané dokončení v
pol. roku 2021.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Z textu odpovědi není zcela
jasné, jestli Plán zdraví MČ,
který je popisován v této
odpovědi, je totožný se
Zdravotním plánem, který
je popisován v předchozí
odpovědi. Předpokládám,
že ano. V popisu Plánu
zdraví ovšem není mezi
podklady
Analýza
zdravotního stavu obyvatel
Prahy
(při
popisu
Zdravotního
plánu
v
předchozích textech tato

analýza zmíněna je).
Podotýkám, že znalost
ukazatelů zdravotního stavu
obyvatel a trendů vývoje je
zcela zásadní pro jakékoliv
plánování
zdravotních
služeb i zdravotní politiky
MČ. Vzhledem k tomu, že
Hyg. stanice hl. města
Prahy dosud nezpracovala
pro Prahu aktuální analýzu
zdravotního stavu (původní
je již zastaralá), je nutné
vycházet z vlastních analýz
(částečně viz část 5.3) a
tyto při plánování zohlednit.
Vlastní Plán zdraví, vložený
jako odkaz, je zpracován
kvalitně a v širokém
rozsahu opatření pokrývá v
zásadě celou oblast zdraví,
věcná
navázanost
programů prevence i
plánování péče na data o
zdraví obyvatel Prahy v něm
však chybí.

5.1.4 Má městská část vlastní dotační program na podporu aktivit vycházejících z programu Zdraví 2020?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.1.4

Indikátory

MČ Praha 14 nemá konkrétní dotační program na podporu zdraví, ale zdraví podporuje skrz jiné dotační programy nebo realizací každoročních kampaní, které jsou koordinovány a financovány z
rozpočtu MČ. Zdraví je koncepčně zakotveno ve Strategickém plánu rozvoje MČ P14. /Klíčová oblast 2 - Sociální a zdravotní péče a bydlení/
Zdraví je podporováno dotačními programy v oblastech sociální, volnočasové, podpoře zdravého životního stylu, MA 21, apod. Stávající dotační systém je rozčleněn na:
Oblast A - kultura a umělecká činnost (kulturní, hudební a výtvarné koncerty, výstavy, nové počiny, akce pro děti)
Jsou podporovány:
- street art
- hudební a divadelní vystoupení a festivaly, performance, výstavy, workshopy, ediční činnost
- projekty, které aktivují zejména školní děti a mládež k tvůrčímu pohledu na místo, kde žijí, a budují tak jejich nový vztah
- kulturní události a slavnosti spojené se svátky v roce, místní tradice
- aktivity, které prohlubují povědomí veřejnosti (nejen Prahy 14) o významných památkách a historii na území Prahy 14
- mapování a tvůrčí objevování nových míst s potenciálem stát se významnými body na mapě Prahy 14, realizace aktivit, které na tato místa upozorňují
- aktivity, které uměleckými prostředky upozorňují na zanedbaná místa na území MČ Praha 14 nebo je přímo dočasným způsobem transformují, a objevují tak jejich novou kvalitu
- aktivity, které propojují umění a ekologii / umění a krajinu, novým a tvůrčím způsobem se vztahují k přírodě ve městě
Cílové skupiny: občané MČ Praha 14
Oblast B - sport, tělovýchova, volný čas (podpora sportovních klubů naplňujících volný čas dětí, mládeže a seniorů, realizace akcí pro veřejnost ve sportovním duchu, apod)
Jsou podporovány:
- akce ve volném čase pro děti a mládež,
- akce ve volném čase pro seniory a občany se zdravotním postižením,
- akce pro neorganizované děti a mládež,
- workshopy, stáže a vzdělávací akce a programy,
- reprezentace, soutěže, turnaje a přehlídky
- sportovní akce pro děti, mládež, seniory a občany se zdravotním postižením.
Cílové skupiny: ohrožené a znevýhodněné skupiny obyvatel, děti a mládež do 26 let, občané se zdravotním postižením, příslušníci menšin, cizinci, senioři.
Oblast C - podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21(podpora komunitních aktivit a aktivizací, místní úklidové akce, podpora zdravého životního stylu, zdravá strava v rámci aktivit
žáků na školách, aktivity Žákovského zastupitelstva, globální odpovědnost, preventivní a ekologické osvětové akce a aktivity, apod). Jsou podporovány:
- programy občanské aktivizace zejména dětí a mládeže,
- kampaně, projekty, osvětové akce,
- debatní či diskusní projekty, workshopy,
- mezigenerační aktivity s tématy:
· prevence zdravotních rizik a úrazů,
· prevence rizikového chování,
· podpora zdravého životního stylu,
· podpora ekologických a ekovýchovných aktivit, · podpora udržitelného rozvoje,
· ochrana životního prostředí,
· podpora a propagace globální odpovědnosti,
· podpora užívání domácích produktů a fair trade výrobků,
· propagace alternativní dopravy,
· podpora zvýšení bezpečnosti dopravy,
· rozvoj komunitního života,
· propagace a podpora plnění cílů udržitelného rozvoje,
- projekty, jejichž účelem je zapojení občanů MČ P14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru MČ P14:
· zkulturnění, zkvalitnění nebo inovace životního prostředí MČ P14,
· renovující, udržující nebo tvořící skupinové komunitní projekty,
· aktivity, jež zapojují komunitu a podporují občanské cítění k místu bydliště a okolí.
Cílové skupiny: - občané MČ P14
Oblast - Sociální a návazné služby (/např. dobrovolnické centrum, nízkoprahový klub, terénní program, odlehčovací služba, apod.)
1. Podoblast 1A. Jsou podporovány:
• odborné sociální poradenství (§37, odst. 3)
• osobní asistence (§39) - není určeno pro individuální žadatele, viz příspěvek na zajištění služby
• pečovatelská služba (§40) - pokud žadatel nepřijímá jiné prostředky na tuto službu z rozpočtu MČ
• odlehčovací služby (§44)
• centrum denních služeb (§45)
• chráněné bydlení (§51)
• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§62)
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§65)
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním handicapem (ZH) (§66)
• terénní programy (§69)
• sociální rehabilitace (§70) Zařazeny budou žádosti zaměřené na tyto cílové skupiny občanů žijících na území městské části Praha 14:
• rodiny s dětmi
• děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením
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zdravotní
p o l i t i k u . Plánování
zdravotních služeb probíhá
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r oz lož ení nemocnic, s
pojišťovnami vede celkovou
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celém území Prahy. Hl. m.
P r a h a rozhoduje
o
rozmístění lékařů i o
umístění pohotovostí a
Plánování
lékáren.
podpory zdraví na MČ
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z
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definovaných v rámci
demografické
studie,
analýzy kvality života,
měření indikátoru ECI A1
spokojenost s místním
společenstvím dále pak v
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analýz
komunitního
plánování sociálních služeb,
výstupu z veřejných
lokálních fór a veřejných
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obyvatel
hl.m.Prahy. Plán zdraví MČ
Praha 14 je ve fázi tvorby.
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5.1.B Zdraví a dopady
na zdraví ve strategiích
městské části a jako
kritérium při hodnocení
projektů;
ANO
Programové prohlášení Rady
MČ na období 2018 - 2022
Strategický plán rozvoje
MC Praha 14 na období
2015
2025
a
navaz ující Akční plán
ke STRP
Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb pro dané
období
Plán zlepšování MA21
Příležitosti Prahy 14 -

• příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit
• cizinci • senioři • občané se ZH (tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým)

komunitní plán
připravovaný Zdravotní
plán MČ Praha 14

2. Podoblast 1B – návazné služby Žádost lze podat na podporu těchto návazných služeb:
• klubová činnost seniorů a osob se zdravotním postižením
• vznik podpůrných skupin pro pečující osoby
• poradenství pro pečující osoby • podpora rodin v krizi
• klubová činnost pro rodiny s dětmi • podpora organizací realizujících projekty zaměřené na zvyšování vzdělanosti a aktivizaci pracovního potenciálu cizinců a menšin
• podpora dobrovolnictví
Zařazeny jsou služby vedoucí k sociálnímu začleňování či zmírnění sociální exkluze u cílových skupin:
• rodiny s dětmi
• děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením
• příslušníci romských sociálně vyloučených lokalit
• cizinci
• senioři
• občané se ZH (tělesným, mentálním, kombinovaným, duševním, smyslovým)
Oblast - Příspěvek na zajištění služby( např. aktivizační služby pro rodiny s dětmi, senior doprava, sociální rehabilitace, osobní asistentce pro vozíčkáře, sociálně terapeutické programy,
denní stacionář, apod./Jsou podporovány:
- naplnění individuálních potřeb občanů MČ Praha 14 - osobní asistence (osoby se ZP a senioři)
- které nejsou v SPRSS uvedeny jako prioritní, nicméně jsou poskytovány občanům Prahy 14, jsou pro tyto občany potřebné a nejsou v rozporu s prioritami a opatřeními SPRSS MČ
- které lze definovat jako „zvláštní situace“
- osvětové aktivity pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince, vícegenerační setkávání podporující inkluzi osob cílové skupiny
-kluby nízkoprahového charakteru (pravidelná setkávání) pro seniory, občany se ZP, děti a mládež, menšiny a cizince
-podpůrné aktivity pro pečující osoby
- podpora dobrovolnictví
- podpora komunitního života a multikulturního přístupu
Dotace « Samospráva ÚMČ Praha 14 - Seznam podpořených projektů je uveden v příloze.
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Od roku 2010 se pravidelně realizuje kampaň Program Zdraví. Program zdraví MČ Praha 14 je zaměřený na širokou veřejnost a obsahuje aktivity, které jsou realizovány v průběhu roku. Cílem je
prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví občanů městské části Praha 14 a integrace a harmonizace aktivit směřujících k podpoře zdraví.
Seznam podpořených projektů v rámci dotačního systému

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.1.4

Návodná otázka 5.1.4

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1
0

MČ Praha 14 nemá konkrétní dotační program na podporu zdraví, ale zdraví podporuje skrz jiné dotační programy nebo realizací každoročních kampaní, které jsou koordinovány a financovány z
rozpočtu MČ. Zdraví je koncepčně zakotveno ve Strategickém plánu rozvoje MČ P14. /Klíčová oblast 2 - Sociální a zdravotní péče a bydlení/. Je realizován Program zdraví.

Hodnoceni:
Uspokojivá

Lze konstatovat, že oblast
C části 2 Strat. plánu MČ
Praha 14 nejvíce naplňuje
téma
podpory zdraví
občanů. Zde je ovšem pro
město usilující o kategorii
A auditu UR roční finanční
podpora
velmi
nízká
(desítky tisíc Kč), zejména
vzhledem k popsanému
rozsahu podporovaných
aktivit v této oblasti, i když
samozřejmě zdraví se
dotýkají úzce i další oblasti,
A, B ad. Dále by bylo
vhodné vložit odkaz na
Program zdraví - na webu
lze dohledat pouze několik
let
starý
program,
předpokládám, že v roce
2020 a 2021 byl zrušen?
Nebo proběhl?

5.1.5 Plní a vyhodnocuje městská část vybrané cíle vycházející z programu Zdraví 2020?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.1.5

Indikátory

Cíle zdraví 21 se prolínají do Strategického plánu rozvoje MČ, Akčního plánu, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Městské části Praha 14 na období 2017 – 2020 do připravovaného
Plánu zdraví a do dokumentu Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán, Plánu zlepšování MA21. Vyhodnocování plánu probíhá 1xročně. MČ Praha 14 plní vybrané cíle Zdraví 21/ Zdraví 2020
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Trend:
První audit
Trend nehodnocený

5.1.A Plánování
zdravotních a

prostřednictvím aktivit a projektů (vlastních - převážně osvětových; partnerských organizací - podpořených v rámci dotací) a vyhodnocuje je. Vyhodnocovaní cílů probíhá formou vyhodnocovaní plnění
příslušného souvisejícího Akční plánu rozvoje, které je průběžně sledováno ve spolupráci s odbornými garanty a gestory. Současně je v rámci Systému strategického plánování a řízení, sledován i
vývoj/stav tzv. Klíčových projektů MČ Praha 14.
Prioritními cíli MČ definovaných ve strategických dokumentech v oblasti zdraví jsou:
Podpora zdravého životního stylu obyvatel MČ Prahy 14 prostřednictvím realizace kampaní a rozšířené nabídky volnočasových aktivit pořádaných nebo podporovaných MČ Praha 14
MČ realizuje řadu preventivních aktivit a aktivit zaměřených na podporu zdraví a zdravého životního stylu. Aktivity naplňují potřeby místních obyvatel a svou náplní zvyšují povědomí o
možnostech prevence, zlepšení životního stylu a celkově šíří osvětu k zájmu lidí o zdravý životní styl. Aktivity jsou průběžně přizpůsobovány zájmu místních, cílovým skupinám a zdravotním
trendům. Při plánování se reflektují připomínky účastníků a spolupracujících organizací, se kterými se spolupracuje celoročně (např. ČČK Praha 9, Klub seniorů, místní nízkoprahy atd.). Viz audit
5.2.
Zvýšení kapacit a kvality zázemí zdravotnických zařízení
V rámci správy majetku došlo k významným změnám u správy budovy polikliniky Parník. Se všemi nájemci byly uzavřeny nové transparentní smlouvy a zavedená jednotná transparentní cenová politika.
Došlo k významným rekonstrukcím vnitřních prostor, zavedení recepce a do konce roku 2021 bude funkční nový elektronický navigační systém.
Podpora zdravého stravování
MČ realizuje osvětové akce.
Workshop zdravého stravování Workshop zdravého stravování « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Seminář na téma zdravé stravování Zdravá strava v MŠ « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Stravování dle principů tradiční čínské medicíny Stravování dle principů tradiční čínské medicíny – teoretická část « Život na Praze 14 (praha14.cz), Stravování dle principů tradiční čínské medicíny –
praktická část « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Podpora pohybových aktivit občanů
MČ vede evidenci hřišť, sportovišt, sportovních ploch. Systematicky je doplňuje, obnovuje v souvislosti s potřebami obyvatel. MČ podporuje pohybovou aktivitu dětí výstavbou sportovních ploch,
realizací akcí a také finanční podporou sportovních zařízení a organizací v rámci dotačního programu viz 5.1.4. Nabídka míst pro sportování, připočteme-li k nim hřiště ZŠ, ať již venkovních (veřejný
prostor, stadiony, hřiště) nebo krytých (haly, tělocvičny) apod. je v prostředí MČ vyhovující. Dlouhodobým tématem je chybějící větší multisportovní hala. Na MČ byla schválena rekonstrukce
vnitrobloku Vybíralova 25 (bude hrazeno z financí magistrátu). V této lokalitě by měly být zařazeny i sportovní prvky. Obdobné plány jsou i s revitalizací centrálního parku, kde by rovněž měly být
prvky pro volnočasové vyžití. MČ včetně jí zřízené příspěvkové organizace Praha14kultruní pořádá pravidelně sportovní a a volnočasové akce pro děti a mládež. MČ podporuje v dotačním programu
sportovní organizace a kluby. Preference obyvatel městské části v oblasti mobility a místní přepravy. Pro zvýšení aktivní mobility dospělých i dětí MČ je realizována řada opatření ( budovaní
cykloinfrastruktury).
Vytvoření podmínek pro zajišťování prevence rizikového chování v základních školách a dalších zařízeních
MČ dlouhodobě realizuje projekt podpory intervenčních programů na základních školách.Realizace Programu primární prevence rizikového chování na všech základních školách zřizovaných m. č. Praha
14 nabízí dlouhodobou formu systematického preventivního působení na úrovni školské všeobecné primární prevence. Program je podřízen základním principům a cílům specifické primární prevence.
Program je zajištován externím dodavatelem Prev-centrumem, z.ú., délka programu 5 let. Cílem programu je v maximální možné míře předcházet a současně redukovat míru rizik spojených s konkrétními
projevy rizikového chování dětí a mládeže a měnit tak sociální klima školy. Program formuje osobnost dětí, rozvíjí sociální vztahy a dovednosti. Program zahrnuje, přímou práci s žáky od 2. – 7. tříd, a
evaluaci. Nedílnou součástí programu je rozvoj zdravého školního klimatu a vytváření optimálních podmínek pro tyto procesy. Program přispívá k vytvoření takového sociálního klimatu, který není
příznivý k rozvoji a podpoře rizikového chování a zvyšuje celkové povědomí o daném problému (typu rizikového chování), morálku a účast na řešení problému. V neposlední řadě Účastník v rámci
programu zajistí vhodnou informační strategii o probíhajícím programu, o problematice rizikového chování a možnostech prevence. Primární prevence je poskytována ve všech 6 základních školách,
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 14.

Podpora a realizace projektů a aktivit, jejichž primárním cílem je předcházet či minimalizovat projevy rizikového chování především u dětí a mládeže, a to zejména v oblasti vandalismu, užívání
návykových látek, násilí a šikany, projevů rasismu a xenofobie
Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto projektu při splnění stanovených podmínek podporuje a financuje realizaci intervenčních programů na základních školách zřizovaných MČ Praha 14.
Intervenční programy jsou určené třídním kolektivům, důraz je kladen na práci se třídou jako částí systému školní instituce a na spolupráci s pedagogy. Městská část Praha 14 hradí náklady na
preventivní semináře na základních školách v oblasti zdraví. Jedná se o přednášky týkající se prevence HIV/AIDS, rizika spojených s užíváním drog, zdravého životní stylu, poruchy příjmu potravy,
boje proti kouření (zejména Jules&Jim – programy „Nekuřátka“ a „Típni to“) a kurzy první pomoci formou zážitku (Zdravotníci, s.r.o.). Realizace, výběr témat přednášek a jejich četnost je na uvážení
samotných škol.MČ realizuje kampaň Respektuj18. S realizátory kampaně je navázána dlouhodobá spolupráce. Informační stánek se vyskytuje na akcích, které MČ pořádá (např. Městečko
volnočasových aktivit Prahy 14,Pálení čarodějnic, Antifetfest atd.). V roce 2017 byla uspořádána putovní výstava ve veřejném prostoru. Dále byli osloveni majitelé restaurací ke spolupráci a využili
možnosti podpořit myšlenku kampaně vylepením samolepky s logem „Respektuj 18!“ na své provozovně. Rozdávala se informační kolečka s návodnými reakcemi při nákupu mladistvými. Tento
předmět byl i v několika jazykových mutacích a to především pro majitele vietnamských večerek.
Antifetfest aneb Jde to i jinak! je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování (jako jsou kriminalita, drogy, šikana, domácí násilí, záškoláctví, netolismus, gambling a jiné.) je určený
dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí
Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky a Antifetfest tak
získal celorepublikový charakter. Městská část Praha 14 každý rok pořádá obvodní kolo a z přihlášených snímků vybírá odborná porota vítěze, kterého vyšle do vyšších kol soutěže. Účastníci jsou
motivováni věcnými cenami.
Podpora aktivního stáří formou nabídky volnočasových, klubových a společenských, kulturních a sportovních aktivit, zejména ve spolupráci s organizacemi, které se zaměřují na podporu důstojného
a aktivního stáří
MČ disponuje dostatečným množství míst pro setkávání a klubovou činnost seniorů (KD Kyje, KC Plechárna, KC Kardašovská, Volnočasové centrum H55, knihovna). Jsou bezplatně pronajímány. MČ
Praha 14 podporuje v rámci dotačního řízení organizace zabývající se péčí o seniory a aktivním stárnutím. MČ Praha 14 dále pravidelně finančně podporuje organizaci ČČK v oblasti pečovatelské služby.
V jednoletém dotačním řízení za rok 2020 Oblastní spolek ČČK P-9 nízkoprahový klub seniorů P-14 částkou 50 000 Kč. Jedná se o projekt nízkoprahového klubu seniorů, jehož součástí jsou pravidelné
volnočasové aktivity pro seniory. Akcí se pravidelně účastní cca 80 členů. V roce 2019 byl podpořen Oblastní spolek ČČK P-9 nízkoprahový klub seniorů P-14 částkou 50 000 Kč a organizace Život
90 V roce 2018 byl podpořen Oblastní spolek ČČK P-9 nízkoprahový klub seniorů P-14 částkou 50 000 Kč a Oblastní spolek ČČK P-9 na čtečky čárových kódů sloužící k usnadnění evidence úkonů v
pečovatelské službě pro seniory částkou 35 000 Kč, dále pak Život 90 s projektem " Přátelské návštěvy" 25 000 Kč.
Podpora komplexu služeb umožňujících setrvání v domácím prostředí (ambulantní odlehčovací služby, pečovatelská služba, sociálně-zdravotní služba/homecare)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 – terénní sociální pracovnice pro seniory poskytují základní a odborné sociální poradenství v oblasti sociálních služeb, navštěvují
seniory v přirozeném prostředí za účelem popovídání si a zjištění jejich celkové současné situace, především zda funguje pomoc od rodiny, v případě osamělosti se návštěvy opakují, návštěvy
zprostředkovávají kontakty na poskytovatele sociálních služeb a spolupráci s nimi. Chybí služba typu denní stacionář pro seniory nebo centrum denních služeb pro seniory, která by mohla sloužit jako
místo denního setkávání a příležitost pro interakci.
Rozšíření kapacit pobytových zařízení pro seniory a vytváření podmínek pro kvalitní a aktivní život seniorů
Je evidována nedostatečná kapacita domova pro seniory a dostupného bydlení s návaznými službami pro seniory s ohledem na demografický vývoj. MČ má zpracovaný projekt na rozšíření domova pro
seniory v ul. Bojčenkova. Probíhá příprava záměru soukromým investorem na Rajském vrchu ul. Dobrovolného, jehož náplní by byly domy s byty zvláštního určení a se zázemím pro sociální služby
(pečovatelská služba a osobní asistence, denní stacionář). Veřejné vybavení v sociální oblasti je na území městské části velmi slabě zastoupena, a tak je zájem MČ P14 podporovat tuto iniciativu v
kontextu demografického vývoje obyvatelstva MČ Praha 14 především se změnami ve věkové struktuře. Tyto očekávané záměry jsou v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb, s rozšířením
kapacit zařízení pro seniory i prostory pro denní stacionář.
Spolupráce se spolky a zájmovými skupinami při rozvoji infrastruktury pro zdravotně znevýhodněné občany
Spolupráce probíhá v projektu Mapování bariér a následné působení k jejich odstranění. Probíhá odstranění bariér v rámci chodníků a křižovatek, odstranění bariér v ul. Kapitána Stránského (hrazeno
z rozpočtu MHMP 1 424 000,-Kč) – výměna výtahu a bezbariérových toalet a vybudování bezbariérových toalet na Poliklinice Parník.
Omezení negativních vlivů dopravy na obyvatele Prahy 14, zejména formou zklidňování dopravy (omezování tranzitu, zóny 30 v obydlených oblastech, zklidnění Poděbradské, Ocelkovy, Cíglerovy
a Chlumecké) a podpory protihlukových opatření
Tíživým problémem Prahy 14 je pomalá výstavba nadřazené komunikační sítě (Pražský okruh, Městský okruh, radiály). Rozvoj infrastruktury nedokáže reagovat stejným tempem na rozvoj zástavby v
okolí města, což při absenci kvalitní veřejné dopravy znamená jedinou možnost jízdy automobilem po stávajících komunikacích. Pro zásadní zlepšení je potřeba dořešit výstavbu pražského okruhu a
realizaci podpůrných opatření pro zatraktivnění ostatních módů dopravy s cílem odvedení tranzitní dopravy (individuální i nákladní) z obydlených oblastí a z centra města za účelem snížení negativních
vlivů dopravy na kvalitu ovzduší. Projekt dvanáctikilometrové části okruhu mezi D1 a D11 na jihovýchodě Prahy zahrnuje čtyři mimoúrovňové křižovatky a dva tunely. HL.m.Praha ve spolupráci se
státem vykupuje pozemky pro tzv. zelené pásy kolem okruhu, které mají pohlcovat hluk a zplodiny. V současnosti na Pražském okruhu chybí úsek od brněnské dálnice D1 do Běchovic a také celá
severní část z Ruzyně přes Suchdol a Březiněves až k Černému Mostu. Dokončeny nejsou ani radiály, tedy silnice, které ho mají propojit s vnitřním městským okruhem.

souvisejících služeb v
souvislosti s problémy
v městské části;
ANO
Zdravotní politika je řešena
z pozice hl.m. Prahy. MČ
nemá žádnou možnost
ovlivnit
zdravotní
p o l i t i k u . Plánování
zdravotních služeb probíhá
na úrovni hl. m. Prahy.
Rozhoduje o financování,
r oz lož ení nemocnic, s
pojišťovnami vede celkovou
politiku zdravotnictví na
celém území Prahy. Hl. m.
P r a h a rozhoduje
o
rozmístění lékařů i o
umístění pohotovostí a
lékáren.
Plánování
podpory zdraví na MČ
vychází
z
problémů
definovaných v rámci
demografické
studie,
analýzy kvality života,
měření indikátoru ECI A1
spokojenost s místním
společenstvím dále pak v
rámci definovaných SWOT
analýz
komunitního
plánování sociálních služeb,
výstupu z veřejných
lokálních fór a veřejných
projednání. V úvahu je brána
problematika zdravotního
stavu
obyvatel
hl.m.Prahy. Plán zdraví MČ
Praha 14 je ve fázi tvorby.
Bude dokončen v pol. roku
2021.

5.1.B Zdraví a dopady
na zdraví ve strategiích
městské části a jako
kritérium při hodnocení
projektů;
ANO
Programové prohlášení Rady
MČ na období 2018 - 2022
Strategický plán rozvoje
MC Praha 14 na období
2015
2025
a
navaz ující Akční plán
ke STRP
Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb pro dané
období
Plán zlepšování MA21
Příležitosti Prahy 14 komunitní plán
připravovaný Zdravotní
plán MČ Praha 14

5.1.C Kompetence
městské části
(personální odbornost)
pro podporu zdraví
obyvatel ;
ANO
Skupina pro tvorbu
Zdravotního plánu MČ
Praha 14
Komise pro sociální věci,
zdravotnictví
a
komunitní
plánování
sociálních služeb
Komise protidrogová a
bezpečnostní
Komise MA21 a
zapojování veřejnosti
Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

Rok 2018
Byla vypracovaná studie proveditelnosti:
- na zklidnění dopravy v oblasti Hutě, nebylo dosud realizováno, připraveno k realizaci
- na úpravu provozu cyklistů v ul. Broumarská, zrealizováno
- úprava parkování v ul. Tálínská, nebylo dosud realizováno, připraveno k realizaci
- úprava provozu na křižovatce Cíglerova x Za Černým mostem, zrealizováno
Rok 2019
Byla zpracována studie proveditelnosti:
Zklidnění dopravy v Hostavicích (západ – východ), zrealizováno
Zklidnění ul. Cíglerova, v úseku Broumarská – Ocelkova, nebylo dosud realizováno, připraveno k realizaci
Úprava provozu křižovatky Nedokončená x Objízdná, nebylo dosud realizováno, připraveno k realizaci
Úprava provozu pěší a cyklodopravu na křižovatce Budovatelská x Sicherova, bude realizováno v roce 2021
Úprava provozu MHD a cyklodoprava v ul. Broumarská , zrealizováno, cyklodoprava
Zklidnění provozu v ul. Slévačská, nebylo dosud realizováno, připraveno k realizaci
Rok 2020
Byla zpracována studie proveditelnosti:
Křižovatka ul. Ocelkova x Cíglerova, v realizace - pro pěší a cyklisty
Vypracování studie - podkladu pro stanovení dopr.značení Budovatelská x Sicherova, cyklo a pěší
Inženýrská studie SSZ Chlumecká – přechod pro chodce, pěší a cyklodoprava
Odstavný pruh v ul. Chlumecká, cyklodoprava
Parkoviště v ul. Hodějovská
SSZ Broumarská x Ocelkova, zrealizováno
Využití plochy u konečné tram Lehovec
Přechod pro chodce v ul. U Hostavického potoka, bude pro pěší
Drážní stezka Kyje – Malešice, bude pro pěší a cyklodopravu
Drážní stezka A5 v úseku železniční stanice Praha – Dolní Počernice, bude pro pěší a cyklodopravu
-

Pěší trasa Chlumecká – Kukelská, bude pro pěší

Rozšiřování a vznik zelených ploch s rozvíjející se rekreační funkcí, Obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně
MČ Praha 14 nerozšiřuje nové plochy zeleně, nemá k tomu vhodné pozemky, snaží se aktivně o revitalizaci a zkvalitnění stávajících ploch. Většina zelených ploch je v majetku hl,.m. Prahy. K péči o
veřejný prostor včetně péče o zeleň městská část přistupuje zodpovědně a v souladu s doporučeními odborníků.
Zkvalitnění ploch ploch veřejné zeleně/parků/sadů na území městské části realizované MČ
MČ Praha 14 nerozšiřuje nové plochy zeleně, nemá k tomu vhodné pozemky, snaží se aktivně o revitalizaci stávající:

Revitalizovaná zeleň

2018 - plocha v m2

2019 - plocha v m2

2020 - plocha plocha2

3507

14 515

7 820

Zdroj: OŽP Praha 14
Příklady významnějších zrealizovaných akcí MČ Praha 14:

Realizované
projekty

Rok

Plocha/m2

Popis

Projekt revitalizace
hřiště a sídla
Městské policie
na Černém Mostě 2018

2395

Revitalizace přilehlé zahrady a dětského hřiště.

Prostor
metrem
zahrada

709

Výsadba 6 ks dřevin, založení trvalkovo-travinových záhonů.
Výsadba cibulovin.

2019

9 545

Revitalizace původního vnitrobloku, výsadba 20 ks stromů,
trvalkových záhonů, vybudování nových mlatových cest,
oprava
stávajících, rozšíření dětského hřiště, umístění
mobiliáře.

Výsadby a gril
zóna Jahodnice
2019

4 500

Výsadba 25 ks stromů a vybudování odpočinkového
grilovacího místa.

Slévačská

2020

520

Výsadba 12 ks stromů a realizace nového stromořadí podél
komunikace Slévačská.

2020

250

Výsadba cibulovin1600 ks.

před
Rajská
2018

Vnitroblok
Mochovská

Hostavice
Novozomacká

-

Zdroj: OŽP Praha 14

Větší akce realizované MHMP na území Prahy 14:
2018 -2019
Založení nového lesa Arborka . Vedení pražského magistrátu se snaží bojovat proti dlouhodobému suchu a klimatickým změnám výsadbou stromů a zeleně. Jedním z takových projektů je nově
vysazený les Arborka na území Satalic a Kyjí. Investice vyšla hlavní město na 11 milionů korun.
2019 - V roce 2019 také proběhla výsadba ovocných stromů mezi Pískovnou a rybníkem Martiňák.
2020 - V roce 2020 vytvořen v rybníku Martiňák nový ostrov pro hnízdění vodního ptactva.
2019 - 2021 - Park U Čeňku III. Etapa

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.1.5

Návodná otázka 5.1.5

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:

0

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:

1

Stabilní

0

Cíle zdraví 21 se prolínají do Strategického plánu rozvoje MČ, Akčního plánu, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Městské části Praha 14 na období 2017 – 2020 do připravovaného
Plánu zdraví a do dokumentu Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán, Plánu zlepšování MA21. Vyhodnocování plánu probíhá 1xročně. MČ Praha 14 plní vybrané cíle Zdraví 21/ Zdraví 2020
prostřednictvím aktivit a projektů (vlastních - převážně osvětových; partnerských organizací - podpořených v rámci dotací) a vyhodnocuje je. Složitá situace v hl, m. Praze v oblasti rozdělení kompetencí
mezi MHMP a městskými části omezuje plnění zásadních strategických cílů a to zejména v oblasti řešení zklidnění/eliminace dopravy způsobené pomalou výstavbou nadřazené komunikační
sítě. Dlouhodobě přetrvávajícím problémem jsou v pražské aglomeraci jsou hluk a emise do ovzduší, které jsou přímo svázány s dopravou. Další problematickou záležitostí, kterou dlouhodobě vnímáme
je navyšování kapacit zdravotnických zařízení.

První audit
Trend nehodnocený
Kvalitně zpracovaný popis
cílů a oblastí souvisejících
s cíli programu Zdraví
2020, nechybí informace o
vyhodnocování plnění strat.
dokumentů.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 5.2

Oblast 5.2

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

První audit
Trend nehodnocený

MČ v rámci podpory zdraví intenzivně spolupracuje s neziskovým i podnikatelským sektorem. Pravidelná spolupráce se zástupci NNO probíhá při tvorbě strategických dokumentů včetně
připravovaného Zdravotního plánu Prahy 14. MČ spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především do Programu Zdraví a kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících či odborníků v
rámci workshopů či provádějí různá měření a testování. MČ Praha 14 včetně příspěvkové organizace Praha14kulturní realizuje řadu preventivních aktivit a aktivit zaměřených na podporu zdraví a
zdravého životního stylu. MČ poskytuje finanční zdroje organizacím zabývajícím se podporou pohybu a zdravého životního stylu v rámci dotačních programů. Systematicky se věnuje problematice
aktivního stárnutí a podpoře pohybových aktivit u všech věkových skupin. Nabídka míst pro sportování, připočteme-li k nim hřiště ZŠ, ať již venkovních (veřejný prostor, stadiony, hřiště) nebo
krytých (haly, tělocvičny) apod. je v prostředí MČ dostatečná, postupně je dále rozvíjena. K problematice zdraví, dostupnosti zdravotních služeb atd. se občané mou vyjádřit v rámci veřejných lokálních
fór, veřejných projednání či realizovaných dotazníkových šetření Spokojenost obyvatel s místním společenstvím či analýzy kvality života.

Část 5.2 představuje
silnou stránku auditu.
MČ Praha 14 se v
širokém rozsahu věnuje
aktivitám zaměřeným
na podporu a ochranu
veřejného zdraví, na
budování infrastruktury
i
na
neinvestiční
opatření pro zlepšení
místních
životních
podmínek. Příkladem
dobré praxe je např.
program
Prevence
rakoviny prsu aj .
Obsah aktivit navazuje
na
strategické
dokumenty, zmíněné v
části 5.1. Praha 14
sleduje demografický
vývoj a přizpůsobuje
mu zdravotní politiku.
Při
plánování
a
následné
propagaci
aktivit staví na aktivní
komunikaci s občany a
na zjišťování situace
průzkumy a anketami.
Bylo
by
vhodné
výsledky
těchto
průzkumů
(např.
situace s kuřáctvím
dětí,
s
nepříliš
příznivým
vývojem
struktury
mobility
apod.) přenést do
strategických
dokumentů, zejména
do Zdravotního plánu zatím se tak děje pouze
nepřímo.
Další drobné poznámky
jsou zmíněné v textu u
hodnocení jednotlivých
otázek.

5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.2.1

Indikátory

Vládní i nevládní organizace spolupracují se samosprávou aktivně a ve velké míře se podílí na podpoře zdraví a zdravého životního stylu všech generací. Zástupci NNO jsou zastoupeni v pracovních
skupinách komunitního plánování sociálních služeb, komisích Rady a výborech Zastupitelstva dále pak v pracovních skupinách při tvorbě strategických dokument a koncepcí (připravovaný Plán
zdraví). NNO se účastní při pořádaných akcích a kampaních (např. Program zdraví 5.2.2) pro veřejnost, kde zajištují odborné/osvětové přednášky, semináře, prezentace. MČ spolupracuje s NNO na
projektech financovaných z externích dotačních titulů a také pravidelně vyhlašuje dotační programy, jejichž součástí je i podpora MA 21.
Se zdravím neodmyslitelně souvisí bezpečnost a zdravý vývoj dětí a mládeže. Na MČ se dle potřeby schází Fórum prevence, kde je vidět ukázková spolupráce vládních a nevládních a samosprávy. Řeší
se zde aktuální věci preventivního charakteru a povahy, které těmto orgánům přísluší, takže delikty dětí, problémy na školách většího rázu, šikana apod. Vše je řešeno tak, aby práce probíhala
koordinovaně, smysluplně, tak aby všechny složky mohly co neúčinněji zasahovat a problém byl co nejdříve vyřešen či aby dostatečně a včas fungovala prevence.
Dlouhodobé partnerství MČ a spolupráce s Českým červeným křížem - MČ Praha 14 poskytuje ČČK prostory, ve kterých CČK provozuje Domov pro seniory a senior klub.

5.2.E Podpora NNO a
dalších organizací
zabývajících se
zdravím ;
ANO
5.2.F Spolupráce s
podnikatelskou

sférou v oblasti
zdraví;

Řešení koronavirové krize
Dezinfekce a respirátory
MČ uspořádala v dubnu tři celodenní akce, během nichž rozdávala zájemcům zdarma dezinfekční vodu na ruce – na Rajské zahradě, na náměstí v Hloubětíně a u stanice metra Černý Most. Po
skončeni těchto akci byly zavedeny stala výdejní místa.
Pravidelný vydej byl zřízen na Úřadě MČ Praha 14 (ul. Bratři Venclíků), ve volnočasovém centru Plechárna (ul. Bryksova) a v komunitním centru H55 (ul. Hloubětínská).
V únoru 2021 byla před budovou úřadu na Rajské zahradě a u stanic metra Hloubětín a Černý Most zřízena i stanoviště, kde si občané městské části mohou vyzvedávat dezinfekci a respirátory FFP2
zdarma
Ochranné pomůcky pro lékaře
Pomůcky se podařilo zavézt naprosté většině místních lékařů. Konkrétně se jedna o cca130 doktorů ze zhruba 175 evidovaných. Městská část místním lékařům zajistila např. 4 tisíce kusů jednorázových
a 300 ks látkových roušek, 170 ochranných štítů na obličej či stovky litrů různého druhu dezinfekce– například 50 litrů dezinfekčních gelů a trojnásobné množství antibakteriálního mýdla. Zároveň
městská část nechala dezinfikovat společné prostory Polikliniky Parník a zdravotního střediska v ul. Kpt. Stránského.
Během koronavirové epidemie byly zřízeny bezplatné linky:
BEZPLATNÁ LINKA POMOCI SENIORŮM A POTŘEBNÝM 800 160 166, zřizuje hl. m. Praha, Život 90, Český červený kříž; operátoři zajistí dovážku nákupu potravin, léků atd.;funguje
nonstop
LINKA PRAHY 14 225 295 222,pro osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením; zřizuje MČ Praha 14;funguje ve všední dny od 8 do 14 hodin
BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA 1212, základní informační linka zřízená, v souvislosti s epidemií koronaviru

MČ také distribuovala preventivní materiály SZÚ do ZŠ a MŠ.

ANO
Na MČ Praha 14 jsou
vytvářena
vhodná
partnerství se soukromým
sektorem a dochází
k synergickým efektům.
Soukromé podnikatelské
subjekty v rámci vzájemné
spolupráce
přispívají
finančními dary na rozvoj
městské části zejména na
rozšíření
občanské
vybavenosti
a
infrastruktury, zlepšování
kvality
životního
prostředí, rozvoj kultury a
sportu,
podporu
vzdělávání žáků základních
škol, pořádání sportovních
dní na základních školách
či pořádání lyžařských
výcviků pro žáky 7. tříd
základních škol, sociální a
zdravotnické
účely.
Spolupráce probíhá také
při realizaci kulturních,
sportovních,
společenských
a
osvětových
akcí
a
kampaní.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.2.1

Návodná otázka 5.2.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Pravidelná spolupráce se zástupci NNO - pracovní skupiny, akce a aktivity na území MČ pro tvorbu strategických dokumentů včetně připravovaného Zdravotního plánu Prahy 14.MČ Poskytuje
finanční zdroje NNO v rámci dotačních programů. MČ spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především do Programu Zdraví a kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících či
odborníků v rámci workshopů či provádějí různá měření a testování.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez zásadních připomínek.
Popis reflektuje také
současnou pandemickou
situaci.
Jako drobnou
úpravu bych doporučila
více konkretizovat seznam
partnerů, např. které
významné firmy se na
spolupráci nejvíce podílejí
apod.

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.2.2

Indikátory

MČ realizuje řadu preventivních aktivit a aktivit zaměřených na podporu zdraví a zdravého životního stylu. Aktivity naplňují potřeby místních obyvatel a svou náplní zvyšují povědomí o možnostech
prevence, zlepšení životního stylu a celkově šíří osvětu k zájmu lidí o zdravý životní styl. Aktivity jsou průběžně přizpůsobovány zájmu místních, cílovým skupinám a zdravotním trendům. Při
plánování se reflektují připomínky účastníků a spolupracujících organizací, se kterými se spolupracuje celoročně (např. ČČK Praha 9, Klub seniorů, místní nízkoprahy atd.).
Program prevence nádorového onemocnění prsu - Prevence rakoviny prsu v Praze 14 « ÚMČ P14 (praha14.cz)
Městská část v rámci svého Programu prevence nádorového onemocnění prsu nabízí pro své občany (ženy i muže), možnost částečné úhrady sonografického či mamografického vyšetření prsou. Smyslem
programu je podpora prevence těchto chorob. Záměrem tohoto preventivního programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na
kvalifikované vyšetření prsou. Městská část Praha 14 se tak připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění.
Příspěvek v maximální výši 500,- Kč bude poskytnut občanům s trvalým pobytem na Městské části Praha 14
Finanční příspěvek bude poskytnut na základě uzavřené darovací smlouvy (návrh smlouvy ke stažení zde nebo k dispozici u kontaktní osoby a v informační kanceláři) po předložení platného
občanského průkazu, dokladu o absolvování a úhradě vyšetření prsou prostřednictvím mamografie nebo sonografie a vyplněné žádosti.
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Počet osob
120
111
125
149
142
97

Vyplaceno celkem
41.700,-Kč
39.050,-Kč
43.150,-Kč
69.200,-Kč
66.800,-Kč.
47.750,-Kč

Program zdraví
Městská část Praha 14, odbor sociálních věcí a zdravotnictví pravidelně od roku 2010 organizovala kampaň Dny zdraví a od roku 2015 rozšířila tuto kampaň na celoroční Program zdraví. Program
zdraví Městské částí Praha 14 je zaměřený na širokou veřejnost a obsahuje aktivity, které jsou realizovány v průběhu roku. Cílem programu je prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví občanů městské
části Praha 14.. . Pravidelně se do programu zapojuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Liga proti rakovině Praha z. s., Klub ZAP
Praha, odborní lékaři a praktičtí lékaři působící na městské části, Český červený kříž Praha 9 a dal.Program zdraví naplňuje potřeby místních obyvatel a svým obsahem zvyšuje povědomí o možnostech
prevence, zlepšení životního stylu a celkově šíří osvětu k zájmu lidí o zdravý životní styl. Aktivity jsou přizpůsobovány zájmu místních, cílovým skupinám a zdravotním trendům. Při plánování dalších
ročníků se reflektují připomínky účastníků a spolupracujících organizací. Program probíhá během celého roku v několika fázích - aktivitách, které jsou přizpůsobeny cílovým skupinám.

Plavání seniorů

2016

2017

2018

ANO

5.2.C Činnosti
věnované aktivnímu
stárnutí;
ANO

Nižší počet žadatelů zapříčinila pandemie COVID-19

aktivita

5.2.A Preventivní
akce zaměřené na
podporu zdraví a
zdravého životního
stylu;

2019

2020

Na Městské části Praha
1 4 působí
několik
organizací zabývající se
péčí o seniory a
a k t i v n í m stárnutím
seniorů. Organizace, které
žádají jsou podpořeny
v dotačního programu.
Městská část Praha 14
včetně zřízené organizace
Praha14kultruní realizuje
řadu aktivit pro seniory.

–
rozdané
vstupenky na
krytý plavecký
bazén
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Dětský úsměv –
rozdané zubní
kartáčky a pasty
na MŠ, počet
dětí
na
aktivitách
k
prevenci
výskytu zubního
kazu,
1400

1600

1600

1600

1600

D e n zdraví pro
veřejnost
v
poliklinice
Parník,
počet
účastníků
a
měření

Soutěž
první
pomoci pro děti
ZŠ Helpík účast dětí

-

Rozdané testy
na
karcinom
180
tlustého střeva

0

0

0

0

100

40

70

20

Odborné
přednášky
v oblasti zdraví účastníků

0

nerealizuje se nerealizuje se

nerealizuje
se

60

1) Den zdraví pro veřejnost ve vestibulu polikliniky Parník - Den zdraví « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Každoročně pořádá Městská část Praha 14 v měsíci září v přízemí polikliniky Parník kampaň, jejímž cílem je podpora zdraví a prevence nemocí u dospělé populace. V době od 7 do 12 hodin si mohou
občané nechat provést odborné vyšetření z kapky krve u specialisty na zjištění hladiny cholesterolu a cukru, vyslechnout lékaře specialisty, mohou využít poradenství v oblastech prevence nádorového
onemocnění prsou a prostaty a dal. Účastníkům je rozdávána také „Karta života", která obsahuje důležité informace o správném postupu při poskytování první pomoci, kontaktní telefonní čísla (např.
155, atd.) a také osobní údaje držitele včetně nezbytných informací o jeho aktuálním zdravotním stavu (např. užívané léky, alergie apod.)V roce 2020 Den zdraví neproběhl z důvodu nepříznivé
epidemické situace.
2) Prevence výskytu zubního kazu
Aktivita je zaměřena na děti ve věku 3 - 6 let navštěvující mateřské školy městské části. Ta pro 1600 dětí rozváží zubní kartáčky a pasty, následně dentální hygienisté v podzimních měsících navštěvují
dle předem vytvořeného harmonogramu mateřské školy a učí děti správnému čištění zubů. Využívají předem vytvořené edukační materiály. Cílem aktivity je prevence vzniku zubního kazu u dětí a
správné hygienické návyky. Realizátorem je MČ, dentální hygienisté provádí svoji činnost formou poskytnutí služby.
V roce 2020 z důvodu nepříznivé epidemické situace nebyly návštěvy dentálních hygienistů realizovány. Pouze distribuce uvedených hygienických pomůcek.
3) Odborné přednášky
Přednášky pro veřejnost probíhají v kavárně v Maňákově ulici na Černém Mostě, v mateřském centru a komunitních centrech za účasti odborníků. V roce 2017 proběhly přednášky na téma zdravého
životního stylu a zdravého stravování. V roce 2018 byla tématem prevence nadváhy a obezity a duševní zdraví a životní styl. V roce 2019 se např. v Komunitním centru Kardašovská přednášky
věnovaly zdraví, zdravému stravování u dětí i dospělých, významu fyzické kondice. V roce 2020 z důvodu nepříznivé epidemické situace nebyly přednášky na městské části realizovány.
Např.
Přednáška: Celiakie a alergie na lepek « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Přednáška: Alergie na mléko vs. laktózová intolerance « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Přednáška: Zdravá výživa « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Přednáška: Začíná nadváha v nákupním košíku? « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Přednáška: Dětská strava od 1 roku věku « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Duševní zdraví a životní styl – můžeme se inspirovat v Indii? « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Vliv stresu na pohybový aparát – přednáška « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Ochrana zdraví
i. V roce 2020, při nepříznivé epidemické situaci, OSVZ poskytoval součinnost krizovému štábu, spolupracoval s lékaři na území MČ Praha 14 a se SZÚ, jehož osvětové preventivní materiály
propagoval a distribuoval. V době pandemických opatření městská část rozšířila do mateřských škol edukační materiály k hygieně rukou.
ii. Praha 14 co nejvíce zjednodušila dostupnost služeb pro lidi v seniorském věku. Byla zřízena samostatná informační linka 225 295 222, kterou mohou využívat osamělí senioři, osoby se
zdravotním postižením a lidé z jejich blízkého okolí (vždy v pracovních dnech od 8 do 14 hodin).
iii. Ve spolupráci s hlavním městem Prahou se navíc podařilo vytvořit úzký kontakt s dobrovolnickými organizacemi, které nabízejí sociální pomoc potřebným. Výsledkem toho je mj. i „centrální“
krizová linka – 800 160 166 - taktéž určená zejména seniorům nad 65 let (ale i jiným potřebným), kterou hl. město zprovoznilo ve spolupráci s organizací Život 90.
iv. Praha 14 pečovala také významně o své lékaře, další zdravotníky i lékárníky, všechny zkontaktovala a zajistila pro ně na základě vlastních kontaktů gumové rukavice, látkové i jednorázové roušky
a dezinfekční gely. Zároveň pro lékaře také zajistila i dezinfekci na čištění prostor. Praha 14 také zřídila zvláštní linku pro místní lékaře, zdravotníky a lékárníky.
v. Příspěvková organizace Praha 14 kulturní, zřízená městskou částí, vytvořila „výrobnu“ roušek ve volnočasovém centru Plechárna.
vi. Před budovou úřadu na Rajské zahradě a u stanic metra Hloubětín a Černý Most Praha 14 připravila stanoviště, kde si občané městské části mohli vyzvedávat zdarma dezinfekci a respirátory
FFP2. Každý zájemce si bude moci odnést 0,2 litru přípravku. Celkem radnice zájemcům poskytla cca 2700 respirátorů. Vzhledem k tomu, že jsme je lidem rozdávali po třech, ochranné pomůcky
takto dostalo asi 900 občanů.TZ 2/2021 Praha 14 poskytla seniorům a lidem v nouzi tisíce respirátorů « Život na Praze 14
vii. MČ Praha 14 očkovala pedagogické i nepedagogické pracovníky místních základních a mateřských škol. Na poskytnutí vakcín pro pracovníky škol se městské části podařilo dohodnout
s Magistrátem hl. m. Prahy. TZ 3/2021 Praha 14 očkuje zaměstnance škol a školek proti covid-19 « Život na Praze 14.
Dotazníkové šetření
MČ Praha 14 se dlouhodobě snaží mapovat jednotlivé oblasti, které zasahují do života občanů na jejím území. Již několik let probíhá monitoring škol se společností Scio v různých oblastech.
Dotazníkové šetření ke školním jídelnám navazovalo na monitoring, v roce 2018 bylo zpracováno 8893 dotazníků. Jednalo se o prostředí, kde se žáci denně stravují a které má vliv na kvalitu jejich života
a zdraví.
Prevence úrazů
Poskytování první pomoci, prevence úrazů - pro veřejnost jen v roce 2019/120 osob

Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením - V roce 2019 MČ Praha 14 spolupracovala při projektu SZÚ „Efektivní podpora zdraví osob
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením“.
Rok

Akce zaměřené na podporu zdraví a prevenci pořádané MČ Praha 14
Název akce

Typ akce

Celodenní akce - Den seniorů/Mezinárodní den seniorů
Přednáška - Alergie na mléko
Přednáška - Zdravá výživa
Přednáška - Dětská strava od 1 roku věku
Přednáška - Prevence civilizačních onemocnění z pohledu výživy
Přednáška - Jak si udržet zdravé zažívání i ve zralém věku
Přednáška - Potravinové alergie a citlivost na určité druky potravin
Přednáška - Mám toho po krk aneb proč mě začlo bolet v krku
Přednáška - Sladce přesto zdravě
Muzeum smyslů
Plavání seniorů
Celodenní akce - Den zdraví pro veřejnost na Parníku

Volnočasová/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Preventivní
Volnočasová/Preventivní
Preventivní

Akce pro MŠ - Prevence výskytu zubního kazu
Ukázky první pomoci a úrazová prevence
Odborná přednáška v oblasti zdraví
Olympiáda seniorů
2018 Respektuj 18 - kampaň
Celodenní akce - Den seniorů/Mezinárodní den seniorů
Festival o duševním zdraví
Přednáška - O životě včel, aneb proč jsou včelaři dlouhověcí
Přednáška - Zdraví na prvním místě
Přednáška - Strava z pohledu tradiční čínské medicíny
Přednáška - Jak naučit děti jíst zeleninu
Přednáška - Moje tělo
Přednáška - Moxování (terapie prohřívání akupunkturních bodů
Plavání seniorů
Celodenní akce - Den zdraví pro veřejnost na Parníku
Akce pro MŠ - Prevence výskytu zubního kazu
Odborná přednáška v oblasti zdraví
Akce - Rozvoj mobilního komunitního centra OKO s podtitulem
"Odžít, přežít, nebo prožít"
Olympiáda seniorů
2019 Respektuj 18 - kampaň
Zážitkový kurz první pomoci
Přednáška - Zdravotník zotavacích akcí
Přednáška - Stravování dle principů tradiční čínské medicíny - teorie
Přednáška - Stravování dle principů tradiční čínské medicíny - praxe
Přednáška - Baňkování
Plavání seniorů
Celodenní akce - Den zdraví pro veřejnost na Parníku
Akce pro MŠ - Prevence výskytu zubního kazu
Odborná přednáška v oblasti zdraví
2020 Respektuj 18 - kampaň

Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Volnočasová/Preventivní
Preventivní
Volnočasová/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Volnočasová/Preventivní
Preventivní
Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Volnočasová/Preventivní
Volnočasová/Preventivní
Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Volnočasová/Preventivní
Preventivní
Preventivní
Vzdělávací/Preventivní
Preventivní

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.2.2

Návodná otázka 5.2.2

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1
0

MČ Praha 14včetně příspěvkové organizace Praha14kulturní realizuje řadu preventivních aktivit a aktivit zaměřených na podporu zdraví a zdravého životního stylu. Aktivity naplňují potřeby místních
obyvatel a svou náplní zvyšují povědomí o možnostech prevence, zlepšení životního stylu a celkově šíří osvětu k zájmu lidí o zdravý životní styl. Aktivity jsou průběžně přizpůsobovány zájmu
místních, cílovým skupinám a zdravotním trendům. Při plánování se reflektují připomínky účastníků a spolupracujících organizací.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez zásadních připomínek.
Široký rozsah aktivit je
popsán přehledně. Chybí
ale i zde odkazy např. na
webové
stránky evn.
Facebook ad. města s
informacemi a dokumenty
k
akcím
(pozvánky,
fotografie atd.) a kritické
zhodnocení (určitě se ne
vždy vše podařilo, naopak
některé akce se jistě
setkaly s velkým zájmem
veřejnosti apod.). Tento
nedostatek se prolíná
celým auditem.

5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření městská část podporuje / organizuje?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.2.3

Indikátory

V rámci programů prevence je školám nabízena možnost realizace dalších preventivních programů (přednášek, besed) se specifickým zaměřením dle potřeb školy, nad rámec primární prevence, kterou
smluvně na období 5 let zajišťuje organizace Prev-centrum, z.ú.. V současné době MČ spolupracuje s několika organizacemi zabývajícími se prevencí kouření (zejména Jules&Jim – programy „Nekuřátka“
a „Típni to“), rizikového chování, zneužíváním návykových látek apod. Programy jsou financovány z rozpočtu MČ Praha 14. MČ mimo jiné každoročně zajišťuje předplatné čtvrtletního časopisu
Prevence, které jsou zasílány přímo do všech šesti základních škol zřizovaných MČ a na SOU Gastronomie.
Mimo jiné se prevenci užívání legálních i nelegálních návykových látek věnují také témata všeobecné primární prevence, která probíhá na všech ZŠ (od 2. ročníků do 7. ročníků). Aktuální témata prevence
si volí sami školní metodici prevence ve spolupráci s třídními učiteli
S účinností od 31.5.2017 vstoupil v platnost zákon 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tímto se všechny stravovací provozovny automaticky přešly do nekuřáckého
režimu. V souvislosti se zákazem kouření v uzavřených prostorech restaurací došlo k tomu, že se kuřáci přesunuli před tyto podniky. V řadě případů to přineslo značné problémy v podobě hluku,
znečišťování chodníků a stížností na zápach. Městská policie na tyto stížnosti reagovala cílenou kontrolní činností zaměřenou na dodržování nočního klidu a znečišťování veřejných prostranství.
V případě hluku před dobou platnosti nočního klidu a zvýšeného zápachu z cigaret, na který si stěžovali obyvatele bytů v okolí restaurací, strážníkům chyběl nástroj k řešení.
V rámci realizace programu primární prevence rizikového chování na základních školách
zřízených MČ Praha 14 probíhají každoročně dotazníková šetření sociálního klima ve třídách, jejichž součástí je zjišťování postojů a zkušeností žáků k návykovým látkám. Ve školním roce 2017/2018 a
2018/20919 proběhlo dotazníkové šetření na všech základních školách zřizovaných MČ Praha 14. Z důvodů státem realizovaných preventivních opatření spojených s epidemií onemocnění Covid-19 se
ve školním roce 2019/2020 nepodařilo získat data v souladu s metodologií zamýšleného výzkumu, díky čemuž nebyla evaluace realizovaných programů ve školním roce 2019/2020 možná.
Školní rok 2017/2018
86 % žáků v pátých třídách ještě nikdy nevyzkoušelo cigarety, v devátých třídách je to již jen 38 % žáků. Cigarety žáci vnímají jako výrazně nebezpečnější látku nežli alkohol, zároveň však jako výrazně
méně nebezpečnou nežli marihuana. S užíváním marihuany začíná mít zkušenosti znatelný počet žáků v sedmém ročníku (12 % z nich), nicméně 73 % žáků v devátých třídách s marihuanou stále žádnou
zkušenost nemá. Marihuanu vnímají žáci ve srovnání s alkoholem a cigaretami jako nejvíce nebezpečnou návykovou látku. Vnímaní rizikovosti jejího užívání však na rozdíl od druhých dvou uvedených
látek prudce klesá s rostoucím věkem žáků. Za velmi nebezpečnou ji považuje 68 % žáků pátých tříd, ale již jen 25 % žáků tříd devátých.

5.2.D Aktivity na
podporu
nekuřáckého
prostředí ;
ANO
V
rámci
programů
prevence je školám
nabízena možnost realizace
dalších
preventivních
programů
(přednášek,
besed) se specifickým
zaměřením dle potřeb
školy, nad rámec primární
prevence, kterou smluvně
na období 5 let zajišťuje
organizace Prev-centrum,
z.ú.. V současné době MČ
spolupracuje s několika
organizacemi zabývajícími
se prevencí kouření
(zejména Jules&Jim –
programy „Nekuřátka“ a
„Típni to“), rizikového
chování,
zneužíváním
návykových látek apod.
Programy
jsou
financovány z rozpočtu
MČ Praha 14.

Zdroj: Prev-Centrum, z.ú.

Zdroj: Prev-Centrum, z.ú.
Školní rok 2018/2019
91 % žáků v pátých třídách ještě nikdy nevyzkoušelo cigarety, v devátých třídách je to již jen 49 % žáků. Cigarety žáci vnímají jako výrazně nebezpečnější látku nežli alkohol, zároveň však jako výrazně
méně nebezpečnou nežli marihuana.S užíváním marihuany začíná mít zkušenosti znatelný počet žáků v osmém ročníku (16 % z nich), nicméně 72 % žáků v devátých třídách s marihuanou stále žádnou
zkušenost nemá. Marihuanu vnímají žáci ve srovnání s alkoholem a cigaretami jako nejvíce nebezpečnou návykovou látku. Vnímaní rizikovosti jejího užívání však na rozdíl od druhých dvou uvedených
látek prudce klesá s rostoucím věkem žáků. Za velmi nebezpečnou ji považuje 59 % žáků pátých tříd, ale již jen 32 % žáků tříd devátých.

Zdroj: Prev-Centrum, z.ú.

Zdroj: Prev-Centrum, z.ú.
Zkušenosti s návykovými látkami přirozeně přibývají s rostoucím věkem žáků. Ve školním roce 2017/2018s alkoholem má alespoň dílčí zkušenost významnější množství žáků již v pátých ročnících (41
% páťáků), s cigaretami v šestých ročnících (čtvrtina šesťáků) a s marihuanou v osmých ročnících (16 % osmáků).
Zkušenosti s návykovými látkami přirozeně přibývají s rostoucím věkem žáků. Ve školním roce 2018/2019 s alkoholem má alespoň dílčí zkušenost významnější množství žáků již v pátých ročnících (60
% páťáků), s cigaretami v šestých ročnících (čtvrtina šesťáků) a s marihuanou v sedmých ročnících (12 % sedmáků).
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.2.3

Návodná otázka 5.2.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci programů prevence je školám nabízena možnost realizace dalších preventivních programů (přednášek, besed) se specifickým zaměřením dle potřeb školy, nad rámec primární prevence, kterou
smluvně na období 5 let zajišťuje organizace Prev-centrum, z.ú.. V současné době MČ spolupracuje s několika organizacemi zabývajícími se prevencí kouření (zejména Jules&Jim – programy „Nekuřátka“
a „Típni to“), rizikového chování, zneužíváním návykových látek apod. Programy jsou financovány z rozpočtu MČ Praha 14. V rámci realizace programu primární prevence rizikového chování na
základních školách zřízených MČ Praha 14 probíhají každoročně dotazníková šetření sociálního klima ve třídách, jejichž součástí je zjišťování postojů a zkušeností žáků k návykovým látkám. Zkušenosti
s návykovými látkami včetně kouření přirozeně přibývají s rostoucím věkem žáků, sledujme mírně zlepšující se tendenci.

Bez
připomínek,
zpracovatel
doplnil
informace požadované při
první zpětné vazbě (šetření
o prevalenci kuřáctví u dětí,
i když výsledky se ne zcela
shodují s celostátními
průzkumy)

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.2.4

Indikátory

MČ vede evidenci hřišť, sportovišt, sportovních ploch. Systematicky je doplňuje, obnovuje v souvislosti s potřebami obyvatel. MČ podporuje pohybovou aktivitu dětí výstavbou sportovních ploch,
realizací akcí a také finanční podporou sportovních zařízení a organizací v rámci dotačního programu viz 5.1.4.

5.2.B Dětská hřiště a
zařízení pro fyzickou
aktivitu dospělých;
ANO

Lokalita

Datum nabytí

Popis

Kyje

27. 08. 2020

MŠ U Hostavického potoka - 2 altány v zahradě - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 877/135

Černý Most

31. 12. 2018

4 fitness factory stanice na ploše z lité gumy u Plechárny - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 757

Černý Most

29. 12. 2006

Běžecká dráha ZŠ Gen. Janouška č. 1006 - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/388

Černý Most
Černý Most
Hloubětín
Kyje

12. 04. 1999
05. 11. 2001
01. 12. 2019
01. 07. 2020

Centralni park CM II, - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221
Centrální park ČM III - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/268
cyklomagistrála - etapa 6.3 - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2591
Cyklostezka Čihadla v úseku Broumatská - Dobrovolného - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2810/1

Černý Most
Hostavice

17. 07. 2013
20. 09. 2013

dětská hřiště - A. Valenty - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 375/1
Dětské hřiště - Jahodnice - pro malé děti - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1

Černý Most

24. 05. 1991

Dětské hřiště MŠ Generála Janouška - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/335

Černý Most

05. 11. 2001

Dětské hřiště OPAVIA - Bryksova ul. - za ZŠ čp.964 - Vybíralova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/186

Černý Most
Kyje
Kyje

03. 09. 2018
05. 08. 1991
16. 12. 2011

Dětské hřiště Rajský vrch - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 201/287
Dětské hřiště - Splavná ul. - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2252
Dětské hřiště u ulice Manželů Dostálových - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2665/140

Hostavice
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Kyje
Hloubětín
Hloubětín
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Hostavice

31. 12. 2014
24. 05. 1991
03. 12. 2012
24. 05. 1991
16. 12. 2011
16. 12. 2011
21. 10. 2010
24. 05. 1991
24. 05. 1991
24. 05. 1991
24. 05. 1991
15. 10. 2014

Dětské hřiště Vidlák - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 1009/1
Dětské hřiště Bramborák - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 965
Dětské hřiště Horoušanská - herní prvky - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 708/1
Dětské hřiště Hostavická ul. - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 254/1
Dětské hřiště Jiráskův park - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 377
Dětské hřiště Kardašovská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 566/66
Dětské hřiště Konzumní - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 831/2
Dětské hřiště Maňákova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/429
Dětské hřiště Maňákova 745 - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/366
Dětské hřiště nám. Plk. Vlčka - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/805
Dětské hřiště nám.Plk.Vlčka - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/88
Dětské hřiště pro děti od 6-12 let - SKANSKA - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1

Hloubětín
Kyje
Černý Most
Černý Most
Hloubětín
Hloubětín

30. 09. 2017
31. 12. 2014
05. 08. 1991
24. 05. 1991
31. 12. 2019
29. 12. 2006

Dětské hřiště při MŠ Zelenečská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 1072/150
Dětské hřiště Rožmberská - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 765/35
Dětské hřiště Šebelova ul. - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/457
Dětské hřiště Šromova ul. - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/280
Dětské hřiště v ulici Mochovská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 1072/175
Dětské hřiště ve vnitrobloku Mochovská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 1072/172

Hloubětín
Černý Most
Hostavice
Hostavice
Hloubětín

03. 12. 2015
02. 07. 2012
31. 12. 1998
31. 12. 2018
16. 11. 2012

Černý Most

12. 12. 2016

Dětské hřiště Vizírská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2661
Dětské hřiště Vlčkova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 99
Dětské hřiště-ZŠ Pilská - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 145
gril zóna a 10 ks stromů - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1
Herní sestava Universal 201, U-230-1 Šestajovická 1068, Praha, 198 00 Praha - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č.
79/2
hřiště a polytechnická zahrada při MŠ Vybíralova 967 a 968 - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/90

Hloubětín
Hloubětín
Kyje
Hloubětín
Kyje
Černý Most
Černý Most
Hloubětín
Hloubětín
Kyje
Černý Most

28. 11. 2014
30. 09. 2019
31. 12. 2014
10. 12. 2013
30. 09. 2018
30. 09. 2018
30. 09. 2018
30. 09. 2018
27. 01. 1993
30. 12. 1999
30. 07. 2018

hřiště a zahrada MŠ Chvaletická - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2650
hřiště a zahrada při MŠ Sadská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 1072/169
Hřiště dopravního charakteru Rožmberská - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 765/35
Hřiště Klánovická - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 784/3
Hřiště MŠ Kostlivého - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2665/109
hřiště MŠ Šebelova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/405
hřiště při MŠ Generála Janouška - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/34
hřiště při MŠ Štolmířská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 477
Hřiště při ZŠ Chvaletická - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2480/1 ZE typ 1
Hřiště -U Eriky - Aloisov - Volejbalové - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 946/1
hřiště u Plechárny - Zkrocení divočiny - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/892

Černý Most
Černý Most
Černý Most
Hloubětín
Černý Most
Kyje

29. 12. 2006
12. 01. 2001
30. 12. 1999
11. 09. 2003
31. 08. 2007
24. 05. 1991

Hřiště Vybíralova 969 - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/87
Hřiště ZŠ čp.1006 - ul. Gen. Janouška - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 364
Hřiště ZŠ čp.1140 -ul. Bří. Venclíků - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 89
Hřiště ZŠ čp.700 - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 75/1
Hřiště ZŠ čp.964 - ulice Vybíralova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/84
Hřiště ZŠ Šimanovská čp.16 - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 21

Hloubětín

16. 11. 2012

Koloběžková dráha při MŠ Šestajovická Šestajovická 1068, 198 00 Praha - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 79/2

Černý Most

31. 10. 2016

MŠ Bobkova - herní prvky včetně dopadových ploch v zahradě - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/563

Hostavice

31. 12. 2017

MŠ Jahodnice - hřiště na pozemku parc. č. 877/135, Hostavice - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 877/135

Hloubětín
Hloubětín

26. 11. 2012
07. 08. 2012

oplocení dětského hřiště - Horoušanská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 708/1
oplocení dětského hřiště Chvaletická -Kukelská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2658

Hostavice

31. 12. 2018

Oplocení v délce 100 bm a 1 ks branky - hřiště pro děti 6 -12 let - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1

Kyje
Hloubětín
Kyje
Černý Most

05. 11. 2001
29. 12. 2006
31. 12. 2007
01. 06. 2017

Park - Šimanovská ul. - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 69/1
Park Kukelská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 630
Park Sklenská - KÚ Kyje druh čís. 9 parc. č. 2599/36
Parkourové hřiště v ulici Kpt. Stránského - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/181

Hloubětín

25. 11. 2014

Parkové plochy, dětské hřiště a parkoviště - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2665/3

Na území MČ se
nachází 85 venkovních
sportovních
areálů,
cyklostezky, venkovní i
vnitřní bazén, přírodní
areály
všechny
prostory jsou k využití
všem
věkovým
kategoriím.

Kyje
Hloubětín

15. 12. 2014
10. 01. 2018

Černý Most
Hloubětín
Hloubětín
Kyje
Hostavice
Hloubětín
Hostavice

28. 05. 2011
31. 12. 2014
31. 12. 2014
01. 08. 2018
15. 10. 2014
31. 12. 2014
15. 10. 2014

Parkové úpravy Českobrodská - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2673
Parkové úpravy na pozemku parc. č. 675/6, Hloubětín u Rezidence Hloubětín - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č.
675/6
Pítko v zahradě MŠ Vybíralova 969 - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/89
Psí louka Kukelská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 630/3
Psí louka V Chaloupkách - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 1782/1
Rozhledna Doubravka - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2642/15
Sadové úpravy SKANSKA - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1
Senior park Klánovická - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 784/3
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - SKANSKA - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1

Černý Most

05. 08. 1991

víceúčelové hřiště u Plechárny (skate park) - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/749

Černý Most

31. 12. 2019

Černý Most
Hostavice
Kyje
Černý Most
Hloubětín
Černý Most
Hostavice
Černý Most

31. 12. 2014
31. 12. 2016
27. 08. 2020
19. 12. 2016
01. 11. 2019
24. 02. 2020
05. 08. 1991
01. 10. 2015

Vnitroblok Maňákova ( na pozemcích parc. č. 232/801 a 232/802, k. ú. Černý Most) - KÚ Černý Most druh čís. 2
parc. č. 232/801
Workoutové hřiště Bojčenkova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 121
Workoutové hřiště Jahodnice - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1
zábradlí - cyklostezka Čihadla - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2810/1
zahrada MŠ Paculova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 13/1
zahrada pro komunitní centrum H55 - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 7/1
Zahradní altán - MŠ Paculova 1115 - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 13/1
Zámecký park - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 145
ZŠ Bří Venclíků - venkovní učebna - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 89

MČ Praha 14 disponuje 85 venkovními areály pro provozování sportovní činnosti nebo rekreačních volnočasových aktivit. Nejlépe vybavené čtvrtě jsou Černý most, Hloubětín a Kyje. Potenciál tedy
leží především v oblasti Hostavic a lokality „Na Hutích“. Sportoviště jsou dostupná veřejnosti a nabízí prostor pro většinu „konvenčních“ sportů. Najdou se ale i specifičtější prostory, jako např. skate
park, koloběžková dráha, hřiště na korfbal či areál pro parkour. Většina dětských hřišť prošla v posledních letech rekonstrukcemi na základě schválené koncepce rozvoje dětských hřišť.Promajitele psů
jsou k vybudovány 2 psí louky. Všechna hřiště jsou kontrolována dle ČSN EN 1176 – 7. MČ disponuje krytým bazénem, fotbalovými hřišti, skateparkem, minigolfy, fitness centry, kuželnami,
golfovým hřištěm atd. Sportovní areály všech základních škol jsou volně přístupny veřejnosti. Území MČ Praha 14 protíná několik cyklotras. Dětská hřiště a sportoviště, cyklotrasy, cyklostezky, inline stezky, turistické stezky jsou opatřeny provozními řády, odpadkovými koši. Údržbu a opravy zajišťuje Odbor hospodářské správy a Sociální podnik Černý Most.
MČ disponuje krytým bazénem, fotbalovými hřišti, skateparkem, minigolfy, fitness centry, kuželnami, golfovým hřištěm atd.
Všechny základní školy disponují jak vnitřními tělocvičnami, tak venkovními sportovišti, které jsou volně přístupné veřejnosti. Mateřské školy mají obvykle pouze svoje venkovní hřiště jako součást
zahrady a drobné vnitřní sály pro vnitřní aktivity. Pro přehled vybavenosti slouží následující tabulka (součástí jsou i prostory ZŠ Tolerance, kterou zřizuje HMP).
Škola

Tělocvična

Venkovní sportoviště

ZŠ Hloubětínská 700,
Hloubětín

2 tělocvičny

Víceúčelové hřiště (volejbalový kurt, basketbalové hřiště, fotbalové hřiště, nohejbalový kurt)
Aatletické doskočiště

ZŠ Chvaletická 918,
Lehovec

2 tělocvičny

Víceúčelové hřiště I (badmintonový kurt, volejbalový kurt, nohejbalový kurt, florbalové hřiště)
Víceúčelové hřiště II (volejbalový kurt, nohejbalový kurt, basketbalové hřiště)
Atletický stadion (atletické hřiště bez sektorů, tenisové kurty 3x, fotbalové hřiště, volejbalový kurt)
Horolezecká stěna
Venkovní i indoorové stoly na ping-pong

ZŠ Gen. Janouška 1006,
Č.M. II.

2 tělocvičny
1 gymnastický sál

Hokejbalové hřiště, víceúčelové hřiště (volejbalový kurt, nohejbalový kurt), házenkářské hřiště, tenisový kurt,
basketbalové hřiště 2x, florbalové hřiště, volejbalový kurt, fotbalové hřiště, nohejbalový kurt, atletické hřiště
včetně sektorů
Sportovní prostor na basketbalové hřiště (volejbalový kurt, basketbalové hřiště, nohejbalový kurt)
Víceúčelové hřiště II (volejbalový kurt, fotbalové hřiště, nohejbalový kurt)

ZŠ Vybíralova 964, Č. M.
II.

3 tělocvičny

Betonové hřiště (tenisový kurt, basketbalové hřiště)
Volejbalová hřiště (volejbalový kurt 3x)
Víceúčelové hřiště – umělý povrch (fotbalové hřiště, házenkářské hřiště 3x, fotbalové hřiště 3x atletické hřiště bez
sektorů)

ZŠ Bratří Venclíků 1140,
Č.M. I.

2 tělocvičny

Víceúčelové hřiště (házenkářské hřiště, basketbalové hřiště 2x, nohejbalový kurt, korfbalové hřiště, volejbalový
kurt, fotbalové hřiště)
Atletické hřiště (atletické hřiště včetně sektorů, pétanque hřiště)
Víceúčelové hřiště II (fotbalové hřiště, volejbalový kurt, nohejbalový kurt)

ZŠ Šimanovská 16, Kyje

1 tělocvična
(novostavba)

Víceúčelové hřiště (tenisový kurt, basketbalové hřiště), betonový basketbalový kurt

Základní škola Tolerance
(zřizuje hl. město Praha

2 tělocvičny

Víceúčelové hřiště (volejbalový kurt, nohejbalový kurt, basketbalové hřiště, tenisový kurt)
Basketbalové hřiště
Atletický stadion (atletické hřiště bez sektorů, volejbalový kurt 3x, nohejbalový kurt 3x, tenisový kurt 1)

Sportovní vybavenost základních a mateřských škol zřizovaných MČ Prahou 14 je na výborné úrovni. Celkem 7 základních škol (včetně ZŠ Tolerance, zřízená HMP) nabízí celkem 14 tělocvičen,
gymnastický sál a posilovnu dostupnou i pro veřejnost. Venkovních hřišť má každá škola několik. Z hlediska sportovní vybavenosti jsou tyto prostory vyhovující pro většinu standardních sportů
(atletika, basketbal, florbal, fotbal, házená, nohejbal, tenis, volejbal). Venkovní hřiště jsou obvykle v podobě rozsáhlých areálů jak s klasickým povrchem (tráva, beton, antuka), tak i s umělým povrchem
pro jakékoli sporty. Raritou je korfbalové hřiště a pétanque hřiště při ZŠ Bratří Venclíků. ZŠ Chvaletická má k dispozici horolezeckou stěnu.
Významným investičním počinem v posledních letech byla výstavba moderní tělocvičny při ZŠ Šimanovská. V současnosti tak každá škola v MČ Praha 14 má vlastní tělocvičnu.
MČ Praha 14 disponuje sítí cyklostezek a tras. Síť cyklotras se neustále vyvíjí, ovšem již dnes v mapě i v terénu naleznete tyto trasy: Cyklotrasa A25
Cyklotrasa A26
Cyklotrasa A43
Cyklotrasa A44
Cyklotrasa A240
Cyklotrasa A258
Cyklotrasa A441
Mapa dětských hřišť a sportovišť je také umístěna webových stránkách: MČ Praha 14 - dětská hřiště a sportoviště – Moje mapy Google
Dotační program MČ Praha 14 je každoročně vyhlašovaný program k podpoře oblasti sportu, volného času, volnočasových aktivit, kdy jednotliví žadatelé ( právnické i fyzické osoby) mohou žádat o
finanční podporu projektů v rámci MČ.
V oblasti Sport, tělovýchova a volný čas jsou podporována tato témata:
provoz a vybavení prostor pro sportovní činnost a volný čas,
akce ve volném čase pro děti a mládež,
akce ve volném čase pro seniory a občany se zdravotním postižením,
akce pro neorganizované děti a mládež,

workshopy, stáže a vzdělávací akce a programy,
reprezentace, soutěže, turnaje a přehlídky,sportovní akce pro děti, mládež, seniory a občany se zdravotním postižením.
Pravidleně je vydávána finanční podpora z rozpočtu MČ na zajištění aktivit a provozu spolků typu:
sportovních klubů ( taekwondo, karate, judo, fotbal, basketbal, volejbal, pozemní hokej, jezdecké kluby, softbal, aerobik, plavání a synchronizované plavání, taneční kluby a další)
volnočasových sdružení ( Royal rangers, Pionýr, Junák, volnočasová a a mateřská centra a dalšík
Konkrétní podořené projekty v letch 2018, 2019, 2020.
Z dotačního programu jsou pravidelně podporovány i sportovních turnaje, soutěže a přehlídky realizované místními spolky a kluby. Aktivity jsou porpagovány v měsíčníku Čtrnáctka i na webu MČ
Praha 14.
Tabulka vydaných finančních prostředků z rozpočtu MČ podporu na oblasti Sport, tělovýchova a volný čas v letech

MČ v rámci vyhlašovaných dotačních programů podporuje MČ i rozvoj, rekonstrukce a údržbu zázemí místních klubů. V roce 2018 byl vyhlášen tento program a MČ ze svého rozpočtu vydala na 5
840 000 Kč.
V rácmi tohoto dotačního programu byly podřeny projekty pro rekonstrukci a údržbu zázemí místních organizací.
sportovního areálu v Hloubětíně - cyklisté, turisté, volejbal, fotbal, atd. - celková dostavba objektu.
místní softbalový klub při ZŠ Bratří Venclíků - oprava hřiště, rekonstrukce zázemí - šaten, zajištění nové kanalizace a toalet, oprava plotů a tribuny
sportovní areál na Jahodnici pod místním TJ Sokol Jahodnice - rekonstrukce plotů u tenisových kurtů, rekonstrukce zázemí, šaten a tělocvičny pro různé sporty, nová venkovní posilovna,
rekonstrukce venkovního víceúčelového hřiště, atp.
místní fotbalový klub v Kyjích - zajištění rekonstrukce zázemí, šaten, toalet ve dvou areálech, rekonstrukce velké tělocvičny, údržba hřiště, atp.
V roce 2020 byl podpořen místní TJ Slavoj Hloubětín finančně pro realizaci projektu rekonstrukce zázemí, MČ zajistila spolku v rámci přímé dotace 150 000 Kč na kofinanc další dotace.

MČ pořádá pravidelně sportovní akce pro děti a mládež:
Stop Zevling - 1x rok, dvoudenní festival, sportovní akce, turnaje
Vítání cykloobčánků - 1x rok, návštěvnost 400 dětí
Plavecké závody - 1x rok, návštěvnost 220 dětí
Závody na koloběžkách - 1x rok, návštěvnost 40 dětí
Závody na in line bruslích - 1x rok, návštěvnost 250 dětí
Turnaj ve stolním tenise - 1x rok, návštěvnost 50 dětí
Sportovní odpoledne na všech 6 základních školách - 1x rok, návštěvnost 400 dětí 6x150
Sportovní turnaj mezi školami - 1x rok, návštěvnost 600 dětí
Rybářské závody - 1x rok, návštěvnost 90 dětí
Sportovní víkendový pobyt- Futsal jarní a podzimní, 2xrok, návštěvnost 30 dětí
Víkendový outdoor pobyt - 2xrok,návštěvnost 16 dětí
Letní táborový pobyt - 1rok,návštěvnost 30 dětí
Volnočasová aktivita - Olympijské hry - 1rok,návštěvnost 30 dětí
Volnočasová aktivita -Letní hry -- 1rok,návštěvnost 30 dětí
KC Kardašovská pravidelně pořádá - spadá pod Úřad MČ Praha 14:
Cvičení rodičů s dětmi – 2xtýdně, návštěvnost 10 dětí

Streetdance - 2xtýdně,, návštěvnost 12 dětí
Tanec s obručeni - 1xtýdně,, návštěvnost 8 dětí
Pinpong -1x týdně,, návštěvnost 6 dětí

Praha14kutruní zřizovaná MČ Praha 14 pravidelně sportovní akce pro děti a mládež:
Skateboard škola – 2xtýdně,, návštěvnost 12 dětí
Box na Plechárně - 3xtýdně,, návštěvnost 10 dětí
Cirkusová škola – 1xtýdně,, návštěvnost 10 dětí
Skatetour - 1x rok, návštěvnost 90 dětí
Volejbalový turnaj - 1x rok, návštěvnost 4 dětí
Velký fotbalkový turnaj - 1x rok, návštěvnost 150 z toho 1O0 dětí/mládež
Nohejbalový turnaj - 1x rok, návštěvnost 4 dětí
Streetball trunaj - 1xrok, návštěvnost 16 dětí,
Czech street coin - 1x rok, návštěvnost 200 Z toho 80 dětí
Crazy dancers - 1x rok, návštěvnost 52 z toho 30 dětí
Pinpong pro všechny – 1týdně
Joga - pravidelný kurz,4xtýdně kapacita 10 dětí,
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA PLECHÁRNĚ - SPORTOVNÍ KEMPY – 2xročně,kapacita 20 dětí
Multisportovní tábory v KD Kyje – 4xročně, kapacita 20 dětí

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.2.4

Návodná otázka 5.2.4

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nabídka míst pro sportování, připočteme-li k nim hřiště ZŠ, ať již venkovních (veřejný prostor, stadiony, hřiště) nebo krytých (haly, tělocvičny) apod. je v prostředí MČ vyhovující. Dlouhodobým
tématem je chybějící větší multisportovní hala. Na MČ byla schválena rekonstrukce vnitrobloku Vybíralova 25 (bude hrazeno z financí magistrátu). V této lokalitě by měly být zařazeny i sportovní
prvky. Obdobné plány jsou i s revitalizací centrálního parku, kde by rovněž měly být prvky pro volnočasové vyžití. MČ včetně jí zřízené příspěvkové organizace Praha14kultruní pořádá pravidelně
sportovní a a volnočasové akce pro děti a mládež. MČ podporuje v dotačním programu sportovní organizace a kluby.

Rozsáhlá
odpověď,
nechybí vyhodnocení, bez
připomínek.

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak městská část podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.2.5

Indikátory

Přehled sportovišť na území MČ Praha 14

sportoviště
Rajská zahrada
Tělocvičny ZŠ Bratří Venclíků
Venkovní hřiště ZŠ Bratří Venclíků
Softbalové hřiště Spectrum
Venkovní hřiště ZŠ Generála Janouška
Tělocvičny ZŠ Generála Janouška
Tenisové kurty Černý most
Tělocvična ZŠ Vybíralova
Venkovní hřiště ZŠ Vybíralova
Fit studie B13
Fit UP
Fitness Fantom
S-FITNESS PRAHA
Plechárna
Jízdárna Quo Vadis Hloubětín
Venkovní hřiště ZŠ Tolerance
Tělocvičny ZŠ Tolerance
Tenis Hloubětín
Bazén Hloubětín
Tělocvična Bezpečnostně právní akademie
Tenisové kurty TJ Slavoj Tesla Hloubětín
Venkovní hřiště ZŠ Hloubětín
Tělocvičny ZŠ Hloubětín
Fotbalové a volejbalová hřiště TJ Slavoj Tesla Hloubětín
Tělocvičny ZŠ Chvaletická
Střelnice SSK Chaloupky
Tělocvična SŠ Arcus
Venkovní hřiště ZŠ Chvaletická
Pilates Studio Hloubětín
Posilovna Goliáš
MTV Fitness & Squash Praha 9
Tenisové kurty TJ Kyje Praha
Venkovní hřiště TJ Sokol Jahodnice
Sportovní hala TJ Sokol Jahodnice
Tenisový kurt TJ Kyje Praha
Venkovní hřiště ZŠ Šimanovská
Tělocvična ZŠ Šimanovská
Sportovní hala TJ Kyje Praha
Kurty TJ Kyje Praha
Víceúčelové hřiště TJ Kyje Praha
Fotbalová hřiště TJ Kyje Praha

Charakteristika
tenisový kurt - sezónně zakrytý 2x
2x vnitřní tělocvična
4x venkovní hřiště - házená, basketbal, nohejbal, korfbal, volejbal, fotbal, atletika včetně sektorů
softbal
hokejbal, volejbal, nohejbal, házená, tenis, basketbal, florbal, fotbal, nohejbal, atletika včetně sektorů,
3x tělocvična, gymnastický sál, víceúčelová hřiště
2x tenis
1x tělocvična, posilovna
tenis, basketbal, volejbal, fotbal, házená, atletika
Joga, Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Volnočasová hala (pro skateboarding, alternativně hřiště na fotbal či koncertní hala)
Sportovní hala – tělocvična a workout posilovna
Jezdectví, volejbalový kurt
Volejbal, nohejbal, basketbal, tenis, atletika
2 tělocvičny
2x tenisový kurt, v sezoně zakryté
Plavecký bazén + brouzdaliště
multifunkční sportovní plocha + tělocvična pro bojové sporty
5x tenisové kurty
volejbal, basketbal, fotbal, nohejbal, atletické hřiště
2x vnitřní tělocvična
fotbal, volejbal 2x
1x vnitřní tělocvična
střelnice
1x vnitřní tělocvična
badminton, volejbal, nohejbal, florbal, basketbal, atletický stadion, tenis, fotbal
Jóga, pilates
Fitness
Squash, pilates, jóga, stolní tenis, posilovna, crossfit
tenis 4x
tenis, nohejbal, volejbal, pétanque
tělocvična - stolní tenis, aerobic, gymnastika, jóga, bojové umění, futsal, karate
tenis
basketbal, tenis
Tělocvična
malá tělocvična pro aerobic, jóga, bojové umění, taneční sporty + multifunkční sportovní hala pro
moderní gymnastiku, futsal, basket, florbal, volejbal...
volejbal 3x, nohejbal, fotbal
tenis, fotbal
fotbal

Lokalita
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hostavice
Hutě
Jahodnice
Jahodnice
Jahodnice
Kyje
Kyje
Kyje
Kyje
Kyje
Kyje
Kyje

Podpora mobility občanů
Budování infrastruktury a podpora mobility občanů je zakotvena v několika strategických dokumentech a probíhá průběžně.
1) na úrovni hl. města Prahy - Plán udržitelné mobility.
2) Strategický plán rozvoje Městské části Praha 14 na období 2015 - 2025 https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/strategicky-plan-rozvoje-pro-obdobi-2015-az-2025/ . Je také řešeno v navazujících
akčních plánech.
3) Akční plán MČ Praha 14 na období 2021- 2022 05a_Akční-plán-MČ-Praha-14_2021-2022.pdf (praha14.cz)
4) Programové prohlášení Rady MČ https://www.praha14.cz/samosprava/programove-prohlaseni/
5) Cíle kvality ÚMČ
Městská část Praha 14 v pravidelných intervalech (1x za 3 roky) sleduje i vývoj v oblastech, které přímo souvisejí s oblastí dopravy, tj. Preference obyvatel městské části v oblasti mobility a místní
přepravy. Za tímto účelem se v letech 2015 a 2018 uskutečnilo dotazníkové šetření společností CI2, o.p.s.
Hodnocení indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících v městské části Praha 14 z roku 2018 svědčí z hlediska udržitelnosti spíše o negativním výsledku. Titulkový indikátor (podíl cest
automobilem) dosahuje v porovnání se všemi výsledky, kde se stejné dotazníkové šetření konalo, poměrně vysokých hodnot (48,6 %) a odpovídá tak výsledku z roku 2015 i z dalších pražských
městských částí. Další indikátory reflektují polohu městské částí v Praze: nižší podíl cest pěším způsobem (14,7 %) a relativně vysoký počet cest hromadnou dopravou (32,0 %), kde dominují
cesty metrem (17,2 %) a autobusem (13,1 %). Méně příznivý z hlediska udržitelnosti je nižší podíl cest na kole (3,4 %) oproti roku 2015.
Následující tabulka ukazuje v souhrnu výsledky jednotlivých indikátorů mobility ve městské části.

Hodnocená oblast
Počet cest za den

Hodnocení 2015 Hodnocení 2018 Trend
2,77

3,04

Důvod – Do školy

11,4 %

9,6 %

Důvod – Do práce

22,7 %

29,9 %

Důvod – Rekreace

10,0 %

10,1 %

12,0 %

9,4 %

Důvod – K lékaři

2,1 %

0,6 %

Důvod – Zpáteční cesta

41,7 %

40,3 %

Systematické cesty

58,6 %

66,2 %

Nesystematické cesty

41,4 %

33,8 %

Způsob – Pěšky

25,9 %

14,7 %

Způsob – Na kole

6,2 %

3,4 %

Způsob – Na motocyklu

0,3 %

1,3 %

Způsob – Autem, taxíkem

46,5 %

48,6 %

Důvod – Nakupování

↗↘
↗
↗
↘↘
↗↘
↘↘
↗

→

Způsob – Hromadnou dopravou 21,2 %
Udržitelně
53,2 %

32,0 %
50,1 %

Neudržitelně

46,8 %

49,9 %

Počet osob v autě – řidič

52,9 %

47,8 %

Počet osob v autě – řidič + 1

31,6 %

41,5 %

Počet osob v autě – řidič + 2 a více15,5 %

10,7 %

Průměrná doba cesty

0:22:49

0:18:28

Průměrná vzdálenost cesty

7,0

↘↗↗
↘↗
↘↗
↗

10,0

Městská část Praha 14 v pravidelných intervalech (1x za 3 roky) sleduje i vývoj v oblastech, které přímo souvisejí s oblastí dopravy, tj. Preference obyvatel městské části v oblasti mobility a místní
přepravy. Za tímto účelem se v letech 2015 a 2018 uskutečnilo dotazníkové šetření společností CI2, o.p.s.

% cest

Způsob dopravy
pěšky
na kole
na motocyklu
autem

2015
25,9
6,2
0,3
46,5

hromadnou dopravou

21,2

2018
14,7
3,4
1,3
48,6
32

Pro zvýšení aktivní mobility dospělých i dětí MČ:
1) Pokračuje v budování cyklostezek, cyklotras a cykloopatření :
MČ sleduje indikátor délka opatření pro cyklisty v dopravním prostoru. Indikátor má rostoucí tendenci.
Kýžené výsledky
Jednotka
Délka
opatření pro
cyklisty
v dopravním
Indikátor prostoru km

Četnost

Roční

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

17,2

22,2

22,2

24,3

27,9

31,9

33,4

MČ Praha 14 disponuje sítí cyklostezek a tras. Síť cyklotras se neustále vyvíjí, ovšem již dnes v mapě i v terénu naleznete tyto trasy:
Cyklomapa Prahy 14 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Páteřní cyklotrasy:
Cyklotrasa A25
Cyklotrasa A26
Cyklotrasa A43
Cyklotrasa A44
Cyklotrasa A240
Cyklotrasa A258
Cyklotrasa A441
Místní cyklotrasy:
Cyklotrasa A240
Cyklotrasa A256
Cyklotrasa A258
Cyklotrasa A441
Plánované magistrály:
propojení z Prahy 9 od ulice Nad Klíčovem, přes novou lávku nad Kbelskou ulicí směrem k nově otevřené stezce podél Novopacké, dále přes Budovatelskou ulici do východní části Kyjí–Hutí s
možností budoucího napojení do Prahy 20 (Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2) - zažádáno o územní rozhodnutí
doplnění dalšího úseku cyklomagistrály podél železniční trati 231 Vysočany – Lysá nad Labem v úseku mezi Klíčovem a Vodňanskou ulicí (Severovýchodní magistrála – etapa 3), zahájena příprava
DUR
propojení Černého Mostu a Satalic (Severovýchodní magistrála – etapa 9), připraveno k dalšímu stupni projektu
drážní stezka Rokytka A5 Hloubětín (Hořejší rybník) – Kyje - Hostavice - Dolní Počernice, úsek Morušová Čelákovická a úsek Za Mosty Hořejší rybník zahájen příprava DUR
drážní stezka A 8 Dolní Počernice – Jahodnice – Kyje, část Dolní Počernice - Kyje hotová studie, úsek izolační zeleň Českobrodská před vydáním SP
2) Ve spolupráci se správci komunikací usiluje o zlepšení technického stavu chodníků a veřejných prostranství, odbourává bariéry.
3) Spolupracuje na přípravě školních plánů mobility - 4 z 6 základních škol mají zpracovaný Školní plán mobility a účastnily se programu program Bezpečná cesta do školy. V rámci doprovodných
aktivit k tomuto projektu probíhají průběžně na škole setkání s Policií, praktické ukázky včetně nácviku PP i výuka správné údržby kola/koloběžky. Ve spolupráci se spolkem Automat proběhlo školení
pedagogů na téma udržitelné dopravy ve výuce. Během let 2019/2020 proběhl na 2 základních školách program Bezpečná cesta do škol. Školy mají zpracovaný Školní plán mobility. V roce 2020 byly
dopravní studie, které byly vytvořeny rámci projektu „Bezpečné cesty do škol“ předány formou žádosti o zařazení do programu BESIP 2020 s požadavkem na financování úprav. Praha 14 uspěla se
čtyřmi návrhy na zlepšení stávající situace a odstranění nebezpečných míst, kde často docházelo k dopravním nehodám. Společně s Prahou 8 se Praha 14 stala v rámci hlavního města nejúspěšnějším
žadatelem. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, která zajišťuje realizaci, připravila během roku 2020 projektovou dokumentaci. V roce 2021 Praha 14 uspěla s dalšími dvěma návrhy v rámci BESIP
2021.
ZŠ Bří Venclíků – ŠKOLNÍ-PLÁN-MOBILITY-ZŠ-Bří-Venclíků.pdf (praha14.cz)
ZŠ Chvaletická – ŠPM_Chvaletická.pdf (praha14.cz)
ZŠ Hloubětínská - ŠPM-Hloubětínská.pdf (praha14.cz)
ZŠ Šimanovská –http://www.praha14jinak.cz/_d/Schema_dopravni_situace_pruvodni_text.pdf
4) Je zapojena do do kampaně Evropský týden mobility.
V rámci Evropskéhotýden mobility realizuje MČ několik různých aktivit. Na MČ tyto aktivity spadají pod radního, který má v gesci dopravu, dále Odbor dopravy, ale hlavně pod post
cyklokoodinátora, který je na MČ zřízen k tomuto účelu. Od roku 2013 je MČ členem Asociace cykloměst.
Cyklojízdy – Pražské cyklozvonění - akce, do které se pravidelně MČ Praha 14 zapojuje ať již sestavováním tratí, zajištěním odměn, propagací nebo samotnou účastí. Jedná se o akci, kdy v rámci
stanovených tras jedou týmy cyklistů do stanoveného cíle, přičemž trasy jsou stanoveny tak, aby se během jízdy přes další zapojená území přidávali další cyklisté. V rámci akce je propagován zdravý
životní styl, šetrnější způsob dopravy a komunitní tematické aktivity. Součástí akce je také prezentace jednotlivých municipalit v rámci světových témat jako je ekologie, udržitelná doprava zdravý
životní styl apod. Cyklojízda 2018 V roce 2019 byla cílem hromadná cyklojízda s cílem v pražské ZOO.
Do práce na kole – cílem celostátní soutěže je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze.
Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. Do soutěže se
mohou zapojit i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři.

Snídaně na peróně – pravidelná akce, kdy se v rámci několika železničních tratí a železničních zastávek zpříjemňuje lidem cestování do práce. Na stanicích je připraveno občerstvení, k dispozici jsou
tematické aktivity, lidé jsou informování o připravovaných změnách v dopravě. Na MČ Praha 14 se pravidelně využívá zastávky Praha Kyje, kde jsou k dispozici čaj, štrůdl a lidé jsou seznamování
s úpravou železničních tratí (údržba, rozšíření, nové zastávky apod.), s nově otevřenými cyklostezkami apod. MČ pravidelně spolupracuje s Horními a Dolními Počernicemi a Satalicemi, kterými
projíždí stejné vlakové trati jako Prahou 14. Snídaně na peróně 2019 , Snídaně na peróně 2020.
Čistou stopou Prahou – projekt, do kterého se MČ zapojila v roce 2018, nicméně se nepodařilo na našem území zorganizovat Den bez aut, jak bylo v plánu.
V rámci podpory bezmotorové dopravy a jejich dalších alternativních způsobů, realizuje MČ řadu dalších opatření a aktivit.
Evropský týden mobility 2018
Evropský týden mobility 2019
Evropský týden mobility 2020 , další info
V rámci osvěty ke zdravému životnímu stylu a snížení zatěžování prostředí realizuje každoročně MČ akci Vítání cykloobčánků (2019). Akce probíhá ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a
jejím cílem je motivace dětí k používání kol, zvýšení povědomí o bezpečnosti a dopravních předpisech a povinnostech začínajících cyklistů. Děti vyplňují dopravní test, zkouší si jízdu zručnosti a jsou
zkoušeni z povinné výbavy. Závěrem dostanou dětský řidičský průkaz.
Další podpůrné akce, které se na MČ pořádají, jsou realizovány v rámci aktivit místních komunitních center, samotných neziskových organizací, škol a Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 nebo
aktivních občanů. MČ tyto akce podporuje propagací, finančně v rámci dotačního programu, zajištěním další materiální podpory nebo propojením s potřebnými.
5) Pravidelně každý rok jsou vypisovány dotační programy viz 5.1.4.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.2.5

Návodná otázka 5.2.5

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nabídka míst pro sportování, připočteme-li k nim hřiště ZŠ, ať již venkovních (veřejný prostor, stadiony, hřiště) nebo krytých (haly, tělocvičny) apod. je v prostředí MČ vyhovující. Budování
infrastruktury a podpora mobility občanů je zakotvena v několika strategických dokumentech a probíhá průběžně. Městská část Praha 14 v pravidelných intervalech (1x za 3 roky) sleduje i vývoj
v oblastech, které přímo souvisejí s oblastí dopravy, tj. Preference obyvatel městské části v oblasti mobility a místní přepravy. Pro zvýšení aktivní mobility dospělých i dětí MČ je realizována řada
opatření.

Rozsáhlá odpověď s
výčtem
prostor
a
infrastruktury
pro
pohybovou aktivitu obyvatel,
vč.
vyhodnocení.
Na
základě popsané analýzy
mobility občanů dochází v
MČ ke stejnému vývoji jako
v jiných městech - pokles
pěší dopravy. Bylo by
vhodné na tato zjištění
reagovat při přípravě
programů podpory zdraví i
při plánování zdravotní
politiky (Zdravotní plán).

5.2.6 Jak městská část reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak městská část tyto aktivity podporuje?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.2.6

Indikátory

Demografický vývoj je zohledňován zejména při tvorbě koncepčních a strategických dokumentů včetně navazujících.(Strategický plán rozvoje, Akční plán MČ Praha 14). Strategický plán rozvoje pro
období 2015 až 2025 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Počet obyvatel 65+ postupně roste, dle Demografické studie Prahy 14 z r. 2018 dojde Dle demografické studie z roku 2019 lze očekávat, že celkový počet obyvatel v příštích letech poroste. V roce
2025 by ve spádovém území mělo žít cca 49,5 tisíce obyvatel ve střední variantě, což by znamenalo nárůst +5 % oproti stávajícímu stavu.
Počet seniorů v příštích 15 letech vzroste ze současných 6 630 na cca 7 870.
Tab. č. 26 Vývoj
počtu obyvatel ve
věku 65+ lokality (střední
varianty) Lokalita
Černý Most
Hloubětín
Hostavice + Kyje
Hutě
MČ Praha 14

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2 721
2 204
1 179
529
6 633

2 908
2 224
1 225
549
6 906

3 088
2 239
1 276
560
7 163

3 275
2 234
1 322
565
7 396

3 441
2 217
1 349
572
7 578

3 560
2 199
1 380
581
7 721

3 665
2 192
1 416
595
7 868

Počet seniorů ve věku 80 a více let bude v příštích letech také růst, a to až na cca 1 700 osob v roce 2025.
Tab. č. 27 Vývoj
počtu obyvatel ve
věku 80+ let lokality (střední
varianty) Lokalita
Černý Most
Hloubětín
Hostavice + Kyje
Hutě
MČ Praha 14

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

314
582
223
75
1 194

337
601
232
77
1 248

369
620
238
84
1 310

399
634
255
92
1 379

447
643
279
102
1 471

514
661
301
111
1 587

579
692
314
117
1 702

MČ Praha 14 se aktivně problematikou stárnutí zabývá. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 – terénní sociální pracovnice pro seniory poskytují základní a odborné
sociální poradenství v oblasti sociálních služeb, navštěvují seniory v přirozeném prostředí za účelem popovídání si a zjištění jejich celkové současné situace, především zda funguje pomoc od rodiny, v
případě osamělosti se návštěvy opakují, návštěvy zprostředkovávají kontakty na poskytovatele sociálních služeb a spolupráci s nimi. Na webových stránkách MČ je zřízena sekce pro seniory.
V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb je zřízena mj. pracovní skupina Senioři, která detailně sleduje potřeby této cílové skupiny. Jejími členy jsou zástupci občanů, představitelé
radnice a zástupci poskytovatelů sociálních služeb. V rámci příprav aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 14 pro období 2021 – 2024 byl vytvořen materiál shrnující
analytické a strategické materiály MČ Praha 14 v oblasti plánování sociálních služeb pod názvem Analýza potřebnosti v oblasti sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2020 – Cílová
skupina senioři a osoby se zdravotním postižením.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 – terénní sociální pracovnice pro seniory poskytují základní a odborné sociální poradenství v oblasti sociálních služeb, navštěvují
seniory v přirozeném prostředí za účelem popovídání si a zjištění jejich celkové současné situace, především zda funguje pomoc od rodiny, v případě osamělosti se návštěvy opakují, návštěvy

zprostředkovávají kontakty na poskytovatele sociálních služeb a spolupráci s nimi.
MČ má zpracovaný projekt na rozšíření domova pro seniory v ul. Bojčenkova. Probíhá příprava záměru soukromým investorem na Rajském vrchu ul. Dobrovolného, jehož náplní by byly domy s
byty zvláštního určení a se zázemím pro sociální služby (pečovatelská služba a osobní asistence, denní stacionář). Veřejné vybavení v sociální oblasti je na území městské části velmi slabě
zastoupena, a tak je zájem MČ P14 podporovat tuto iniciativu v kontextu demografického vývoje obyvatelstva MČ Praha 14 především se změnami ve věkové struktuře. Tyto očekávané záměry
jsou v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb, s rozšířením kapacit zařízení pro seniory i prostory pro denní stacionář.
MČ Praha 14 podporuje v rámci dotačního řízení organizace zabývající se péčí o seniory a aktivním stárnutím. MČ Praha 14 dále pravidelně finančně podporuje organizaci ČČK v oblasti
pečovatelské služby.
V jednoletém dotačním řízení za rok 2020 Oblastní spolek ČČK P-9 nízkoprahový klub seniorů P-14 částkou 50 000 Kč. Jedná se o projekt nízkoprahového klubu seniorů, jehož součástí jsou
pravidelné volnočasové aktivity pro seniory. Akcí se pravidelně účastní cca 80 členů. V roce 2019 byl podpořen Oblastní spolek ČČK P-9 nízkoprahový klub seniorů P-14 částkou 50 000 Kč a
organizace Život 90 V roce 2018 byl podpořen Oblastní spolek ČČK P-9 nízkoprahový klub seniorů P-14 částkou 50 000 Kč a Oblastní spolek ČČK P-9 na čtečky čárových kódů sloužící k
usnadnění evidence úkonů v pečovatelské službě pro seniory částkou 35 000 Kč, dále pak Život 90 s projektem " Přátelské návštěvy" 25 000 Kč.
ÚMČ realizuje pro seniory následující aktivity:
Plavenky zdarma
MČ zdarma každoročně poskytuje seniorům vstupenky do krytého plaveckého bazénu a probíhají kurzy sebeobrany.
Seniorpark
V roce 2014 bylo vybudováno nové sportoviště Seniorpark s venkovními cvičebními prvky v sousedství dětského hřiště u Klánovické ulice v Hloubětíně. Pravidelně každý rok je pořádán turistický
pochod a turnaj v tenisu.
Sebeobrana pro seniory
Kurz realizován od roku 2015. Zahrnuje osm 75 minutových lekcí pod vedením zkušeného instruktora sebeobranného systému Krav Maga. Účast na kurzu byla zdarma, podmínkou byl pouze věk nad
65 let a místo bydliště v naší městské části. Sebeobrana byla realizována v r. 2019 i v r. 2020 (v tomto roce proběhly 2 lekce, následně byl kurz zrušen v důsledku protiepidemiologickcých nařízení), pro
r. 2021 plánujeme také realizaci.
Aktivity realizované v komunitním centru Kardašovská - spadající prod ÚMČ Praha 14:
Cestopisné přednášky, finanční gramotnost apod
Komunitní vaření.
Počítačové kurzy pro seniory
Trénování paměti
Kondiční cvičení, tai-či
Sebeobran pro seniory
Mezinárodní den seniorů
Aktivity realizované příspěvkovou organizací zřizovanou MČ Praha 14:
Mezinárodní den seniorů
Pingpongové turnaje na Plechárně
Sebeobrana pro seniory na Plechárně
Zdravotní cvičení pro seniory a seniorky na Plechárně
Cvičení na židlích pro seniory na Plechárně
Péči o seniory na MČ Praha 14 zajištují organizace:
Oblastní spolek Českého červeného kříže - poskytování pečovatelské, ošetřovatelské služby a služby domov pro seniory. Oblastí spolek provozuje v budově MČ Praha 14 Domov pro
seniory. https://www.cckp9.cz/domov-pro-seniory-dss-bojcenkova
Prosaz - poskytování osobní asistence, sociálního poradenství, bezplatné krizové pomoci a poradenství prostřednictvím bezplatné telefonní linky a dalších služeb.
Život 90 - Poskytování poradenství, telefonní krizové pomoci, tísňové péče, pečovatelské služby, domácí zdravotní péče – Home Care, zajištění půjčovny kompenzačních pomůcek a další služby,
od roku 2017 tato organizace aktivně spolupracuje v rámci pracovní skupiny senioři a na MČ realizuje tzv. přátelské návštěvy, tj. dobrovolníci z řad seniorů navštěvuji osamělé seniory
Neposeda, z. ú. – kontaktování osamělých seniorů s cílem řešit jejich aktuálních sociální či jinou náročnou situaci či jen obyčejné „popovídání“
Cesta domů - nabízí konkrétní pomoc rodinám (poradenství a domácí paliativní péči – domácí hospicová péče), které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma.
Diakonie Církve Bratrské – Centrum Slunečnice
Eset – help - nabízí péči a rozvoj pro osoby s duševním onemocněním např. sociální poradenství, podporované zaměstnání, psychologickou pomoc aj.
Na Městské části Praha 14 působí několik organizací zabývající se aktivním stárnutím seniorů.
Klub seniorů Prahy 14 - (Český červený kříž)
Kristínka z. s.,
Život 90 z. s. - zajištuje kurzy trénování paměti, práce s moderními technologiemi a školení proti podomním prodejcům
Církev římskokatolická organizuje volnočasové aktivity pro důchodce
Střednědobý plán sociálních služeb 2021 - 2024

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.2.6

Návodná otázka 5.2.6

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Zlepšující se

1
1

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a městská reaguje na demografický vývoj populace nabídkou slev a akcí cílených pro tuto generaci. Na Městské
části Praha 14 působí několik organizací zabývající se péčí o seniory a aktivním stárnutím seniorů. Organizace, které žádají jsou podpořeny v dotačního programu. Městská část Praha 14 včetně zřízené
organizace Praha14kultruní realizuje řadu aktivit pro seniory.

Hodnoceni:
Dobrá

Kvalitně
zpracovaný
přehled sociálních a
souvisejících aktivizačních
a zdraví podporujících
služeb
a
činností
zaměřených na seniory.Bez
zásadních připomínek.

5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.2.7

Indikátory

V rámci dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času MČ Praha 14 podporuje finančními příspěvky činnost sportovních klubů a neziskových organizací, které realizují
sportovní akce pro děti a mládež.
Od roku 2010 pravidelně realizovala Dny zdraví, které od roku 2015 rozšířila na Program Zdraví. Program zdraví Městské částí Praha 14 je také zaměřen na děti. Cílem programu je prevence nemocí,
ochrana a podpora zdraví dětí a mládeže městské části Praha 14. Pravidelně je pořádána akce "Prevence výskytu zubního kazu u dětí předškolního věku", která je zaměřena na 1600 dětí ve věku 3 - 6
let z mateřských škol městské části. Do mateřských škol jsou dodávány dětské zubní kartáčky se zubními pastami, což je každoročně hrazeno z rozpočtu městské části a následně jednotlivé školky
navštěvuje dentální hygienistka, která učí děti správnému čistění zubů. V roce 2016, 2017 a 2018 byl Program Zdraví podpořen účelovou dotací hl. m. Prahy na realizaci projektů MA21.

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

5.2.A Preventivní
akce zaměřené na
podporu zdraví a
zdravého životního
stylu;

V roce 2020, vzhledem k epidemické situaci, byla realizována pro MŠ a ZŠ na MČ Praha 14 osvěta k hygieně rukou a rozdávány edukační materiály SZÚ.

ANO

Na základních školách je realizován ve spolupráci s MČ Program všeobecné primární prevence, který je v oblasti zdraví zaměřen na přednášky týkající se prevence HIV/AIDS, rizika spojených s
užíváním drog, zdravého životní stylu, poruchy příjmu potravy, boje proti kouření a realizaci kurzů první pomoci. Program primární prevence hradí MČ Praha 14 ze svého rozpočtu.
1) Školní rok 2017/2018
Programy všeobecné primární prevence rizikového chování byly realizovány celkově v 65 třídách 5. až 9. ročníků na 6 základních školách. Jedná se o 520 hodin všeobecné primární prevence.
2) Školní rok 2018/2019
Programy všeobecné primární prevence rizikového chování byly realizovány celkově v 67 třídách 5. až 9. ročníků na 6 základních školách. Jedná se o 536 hodin všeobecné primární prevence.
3) Školní rok 2019/2020
Celkově bylo ve školním roce 2019/2020 plánováno k realizaci na 1. stupni 100 programů a 200 hodin všeobecné primární prevence v 50 třídách, z kterých bylo vzhledem k uzavření škol kvůli
karanténním opatřením skutečně realizováno 54 programů (46 programů v 1. pololetí a 8 programů ve 2. pololetí), 108 hodin ve 46 třídách všech šesti základních škol. Nebylo realizováno celkem 46
programů, 92 hodin všeobecné primární prevence na 1. stupni.
MČ organizuje řadu sportovních akcí a aktivit k podpoře zdraví viz otázka 5.2.4. Postupně se budují cyklomagistrály a cyklostezky.
Městská část Praha 14 dbá o zdravé stravování ve školních jídelnách. Jako zřizovatel základních škol vyzývá ředitele škol používat produkty od zemědělců s certifikovaným ekologickým
zemědělstvím a regionálních zemědělců. 4 ze 6 jídelen základních škol tyto produkty využívají. Školy jsou zapojeny do programu ovoce do škol a mléko do škol. N školách byly odstraněny
automaty se sladkostmi.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.2.7

Návodná otázka 5.2.7

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní

1
0

Ve sledovaném období město pokračuje v podpoře aktivit zaměřených na preventivní akce na podporu zdraví a zdravého životního stylu. Městská část realizuje ve spolupráci se zákalnými školami
programy primární prevence, které jsou zaměřeny i na oblast zdraví. Městská část a její příspěvková organizace Praha 14 kulturní pravidelně pořádá akce podporující zdraví dětí a mládeže.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
U odpovědi na návodnou
otázku
chybí
sebehodnocení
municipality. Jinak bez
připomínek.

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městskou částí ve vztahu k zájmu o zlepšení podmínek pro zdraví a zlepšení zdraví
obyvatel?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.2.8

Indikátory

Komunikaci s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14 při plánování svého rozvoje. Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na
ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit transparentnost rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou. Nastavené postupy a
metody v oblasti zapojování veřejnosti jsou zakotveny v základních strategických dokumentech městské části.
Od roku 2009 je nastaven proces komunitního plánování sociálních služeb na principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi městskou částí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj.
veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a občanské iniciativy) a občany. Tato metoda je postavena na neustálém procesu spolupráce formou dojednávání, zlepšování a hledání potřebných
služeb.
Od roku 2010 se pravidelně zapojuje veřejnost do dění v městské části zejména do rozhodovacích procesů.
V letech 2019 a 2020 probíhala v rámci realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II., reg. číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073 optimalizace systému
komunikace s veřejností a jejího zapojování včetně aktualizace metodiky zapojování veřejnosti a nastavení průběžné evaluace. Pracovní skupina pod vedením externího facilitátora revidovala postupy,
metody a techniky vedoucích k úspěšnému zapojování veřejnosti (participace) a spolupodílela se na vytvoření Metodiky „Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti“, včetně metodiky
monitoringu a hodnocení tohoto systému. Pilotní ověření metodiky probíhalo formou realizace veřejných projednání a tematických veřejných projednání, díky nimž měli občané možnost ovlivnit
rozvoj MČ. Participační procesy jsou průběžně monitorovány. Každý rok je zpracovávána a předkládána Zastupitelstvu městské části Zpráva o participaci veřejnosti, která je součástí Výroční
zprávy MA21. Nadále se bude pokračovat v pořádání pravidelných akcí, jako jsou veřejná projednání, veřejná fóra, kulaté stoly, komunitní kampaně, osvětové akce, konference a semináře apod.
Z hlediska míry zapojení veřejnosti lze konstatovat, že občanům je nabízena aktivní forma zapojení, a to především při projednávání lokálních témat. Většina témat byla definována samotnou veřejností
(např. na Veřejných lokálních fórech Prahy 14, dále z písemných podnětů Úřadu, petic atd.). Spolupráce se samotnou veřejností se neustále vyvíjí a posouvá. Proces zapojování veřejnosti se dále
prohlubuje nejen v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů. Příprava jednotlivých akcí s vyšší mírou zapojení veřejnosti je časově, finančně i personálně náročnější. Tato negativa jsou ale
vyvážena efektivnějším využitím prostředků a zdrojů při realizaci jednotlivých projektů městské části a následně možností efektivněji využít výstupy, které jsou konkrétnější a relevantnější. Výstupy z
akcí jsou zveřejněny na www.praha14.cz a archivovány na KS OSPK. Výstupy z akcí jsou také publikovány v měsíčníku Čtrnáctka.
Veřejná projednání celkem:
2010 - 2, počet účastníků 104
2011- 4, počet účastníků 192
2012 - 9, počet účastníků 388
2013 - 12, počet účastníků 576
2014 - 18, počet účastníků 916
2015 - 8, počet účastníků 325
2016 -19, počet účastníků 1591
2017 -14, počet účastníků 459
2018 - 14, počet účastníků 440
2019 – 8, počet účastníků 364
2020 – 10, počet účastníků 2989
Realizace akcí se zapojením veřejnosti byla v roce 2020 výrazně oslabena pandemickou situací a souvisejícími vládními opatřeními. Některé akce zejména v druhé polovině roku 2020 byly v počtu
účastníků méně úspěšné, což lze přisoudit i obavám z nákazy koronavirem. Vzhledem k vzniklé pandemické situaci byly využity pro zajištění aktivní formy participací online platformy a nástroje, které
bude možno v obdobných situací používat i v budoucnu. Vysoký počet účastníků v roce 2020 byl podmíněn sběrem námětu k revitalizaci terminálu Černý Most probíhající online formou v
termínu od 27. 10. do 5. 11. 2020. Jednalo se o zapojení veřejnosti do zpracování koncepční studie revitalizace terminálu Černý Most. Účelem participace bylo zejména informování místních obyvatel o
postupu přípravy koncepční studie a sběr podnětů/návrhů/připomínek k připravované revitalizaci terminálu ČM. Jelikož revitalizace terminálu Černý Most je záměr celoměstského charakteru s
mimoměstským přesahem, do projednání se zapojil se jí nadstandardně velký počet obyvatel 2815.
Konkrétní výstupy z veřejných projednání a návazné příklady jsou zapracovány do dokumentu komunitní plán. Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 později přejmenován na Příležitosti
Prahy 14“ – komunitní plán obsahuje zejména výstupy z Veřejných lokálních fór, Dětského fóra a dalších akcí se zapojením veřejnosti (veřejných setkání, veřejných debat, jednání u kulatých stolů,
anket apod.). Podněty veřejnosti týkající se sociální oblasti zejména rozvoje sociálních a návazných služeb jsou podrobně zpracovány ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území městské
části Praha 14. Tento dokument slouží jako důležitý podklad pro proces strategického plánování a řízení, zejména pro tvorbu a aktualizaci Akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ Praha 14. Pro
zpřehlednění procesu akčního plánování je dokument Příležitosti Prahy 14 zahrnut do Akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ Praha 14. Od roku 2016 je součástí dokumentu je také vyhodnocení
Příležitostí Prahy 14 definovaných v minulých obdobích. V komentáři je zpracován stav aktivity/opatření.
Ankety, průzkumy:
V rámci analýzy kvality života v roce 2019 byla dostupnost zdravotních služeb občany hodnocena
nadprůměrně pozitivně (jako čtvrtý nejlépe hodnocený aspekt z 20).
V rámci indikátoru ECI A.1. se občané v roce 2015, 2018 vyjadřovali k dostupnosti a kvalitě zdravotních služeb, zdravotnímu stavu.
Dostupnost a kvalita zdravotních služeb

5.1.A Plánování
zdravotních a
souvisejících služeb v
souvislosti s
problémy v městské
části;
ANO
Zdravotní politika je
řešena z pozice hl.m.
Prahy. MČ nemá žádnou
možnost ovlivnit zdravotní
p o l i t i k u . Plánování
zdravotních služeb probíhá
na úrovni hl. m. Prahy.
Rozhoduje o financování,
roz lož ení nemocnic, s
pojišťovnami
vede
celkovou
politiku
zdravotnictví na celém
území Prahy. Hl. m.
Praha
rozhoduje
o
rozmístění lékařů i o
umístění pohotovostí a
l é k á r e n . Plánování
podpory zdraví na MČ
vychází z problémů
definovaných v rámci
demografické
studie,
analýzy kvality života,
měření indikátoru ECI A1
spokojenost s místním
společenstvím dále pak v
rámci definovaných SWOT
analýz
komunitního
plánování
sociálních
služeb,
výstupu
z
veřejných lokálních fór a
veřejných projednání. V
úvahu
je
brána
problematika zdravotního
stavu
obyvatel
hl.m.Prahy. Plán zdraví
MČ Praha 14 je ve fázi
tvorby. Bude dokončen v
pol. roku 2021.

Jak jste spokojen(a) s/se
(10 – největší spokojenost až 0 –
nejmenší
spokojenost)

Dostupnost
a
zdravotních služeb

2015

2018

6,3

6,7

kvalita

Trend

↗

Zdravotní stav 2015

Zdravotní stav 2018

V rámci analýzy kvality života se občané v roce 2013, 2019 vyjadřovali k dostupnosti a kvalitě zdravotních služeb.
Dostupnost a kvalita zdravotních služeb
M í r a spokojenosti
jednotlivých
aspektech
porovnání Aspekt

Do s t u p n o s t a
zdravotních služeb

v
–
2013

2019

Trend

80%

81%

↗

kvalita

Dotazníkové šetření mezi žáky 7 – 9. tříd 2020
Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na cílovou skupinu žáků 7. – 9. tříd ZŠ. Celkem se šetření zúčastnilo 348 respondentů.U respondentů z řad žáků 7. – 9. tříd ZŠ plyne, že je mezi nimi poměrně
vysoký podíl těch, kteří aktivně sportují. Mezi největší překážky ve výkonu vybraných sportovních aktivit je standardně nedostatek času. Na druhou stranu je třeba konstatovat, že v kontextu vysokého
podílu sportovně aktivních jedinců v této skupině, nejde o závažný problém.

Do budoucna je třeba se zamyslet i nad tím, že 1/4 respondentů shodně uvádí, že jim chybí buď vhodná sportovní hřiště (nebo je nedostatečný rozsah stávajících) nebo nedostatečná nabídka sportovních
aktivit. Ukazuje se důležitá role školy, kdy u této cílové skupiny 85 % respondentů uvedlo, že sportují několikrát týdně v rámci tělesné výchovy. Podíl pravidelného sportování samostatně nebo
organizovaně je de facto vyrovnaný. Tyto údaje v podstatě ukazují, že v oblasti podpory sportu u této věkové skupiny by neměla převážit ani jedna z podpor sportu, tj. přílišný důraz na podporu
organizovaného sportu na úkor vytváření prostředí pro sport neorganizovaný. A naopak. Srovnáme-li výsledky s dospělou populací, výrazně zde převažuje oblast běhu. Zde je třeba konstatovat, že
během mohou respondenti této skupiny myslet i běh v rámci tělesné výchovy apod. Nemusí jít čistě o běh ve formě, jak ho vykonávají dospělí.
Vysoký podíl mají ale i cyklistika, stejně jako u dospělých, což ukazuje, že podpora této formy aktivity vytvářením infrastruktury v prostředí MČ je správná cesta, ačkoli často není úplně čistě v režii
MČ, a to jednak správnou daných komunikací, ale i tím, že je často geograficky přesahová (cyklista často ujíždí vzdálenosti v řádu jednotek a desítek km).
Velmi vysoké podíly u této skupiny mají workout a oblasti inline / skate / bike. Ukazuje to, že podpora těchto aktivit je rovněž na MČ Praha 14 správná a měla by být dále rozvíjena a posilována.
Poměrně překvapivě má vysoký podíl oblast cvičení (posilovna, aerobik apod., pohybové aktivity). Překvapivé proto, že tento způsob aktivity bývá preferovaný více u dospělé populace. Vysoké číslo

lze přikládat kombinaci toho, že část dětí takto sportuje v cíleně nebo v rámci jiného sportu, případně částečně v rámci tělesné výchovy.
Vysoký podíl má samozřejmě fotbal, a to díky tomu, že je vykonáván jak organizovaně, tak je možné využívat hřiště, která jsou na území MČ.
Vysoké podíly mají další sporty, které jsou vesměs na území MČ pořádány organizovaně (zde je možné sledovat rozdíly oproti dotazníkovému šetření mezi dospělou veřejností). Jde hlavně o basketbal,
házenou, florbal, atletiku, bojová umění a sporty ad.
Celkově lze konstatovat, že sportovní vyžití mezi dětmi je velmi pestré a široké.
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Návodná otrázka 5.2.8

Návodná otázka 5.2.8

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní
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Účast obyvatel na veřejných projednáních je kolísá a to dle témat, která se projednávají. Témata zaměřená na celkový rozvoj MČ nejsou pro veřejnost zajímavá. V případě projednání lokálních témat je
účast vyšší. V cílených dotazníkových šetřeních bývá počet stanoven, u anket a dalších akcí souvisí s tématem. V rámci analýzy kvality života v roce 2019 byla dostupnost zdravotních služeb občany
hodnocena nadprůměrně pozitivně (jako čtvrtý nejlépe hodnocený aspekt z 20). Obyvatele hodnotili zdravotní stav v roce 2018 lépe než v roce 2015.V roce 2020 proběhlo dotazníkové šetření mezi
cílovou skupinou žáků 7. – 9. tříd ZŠ zaměřené na trávení volného času, kultur a sportu.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez připomínek.

5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům města účastnit se diskuzních jednání, veřejných projednávání atp.?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.2.9

Indikátory

Městská část Praha 14 se snaží být úřadem otevřeným, který v maximální možné míře komunikuje s občany a podnikateli v městské části a reaguje na jejich podněty. Praha 14 má zavedené efektivní
způsoby komunikace. V oblasti komunikace pokračovalo město v systému popsaném v minulém období, který dále rozvíjelo především o zavádění nových nástrojů eGovernmentu. Byla kompletně
aktualizována metodika zapojování veřejnosti.
MČ disponuje vhodným komunikačním mixem za pomoci dostupných a moderních nástrojů, které má k dispozici.
Webové stránky
Na webových stránkách MČ v sekci samospráva jsou publikovány veškeré dokumenty v souladu se zákonem. Jsou zveřejňovány zápisy z jednání rady a zastupitelstva, stejně jako zápisy z jednání
komisí a výborů. https://www.praha14.cz/.
Facebook
Události jednotlivých akcí, propojení se spřátelenými FB jiných organizací a akcí, další nástroje FB distribučního SW - správa mailových kontaktů /spolupracující organizace, účastníci veřejných akcí,
projednání, fór, diskusních stolů; komise, výbory, členové SVJ a BD, apod./, rozesílka profesionálně zpracovaných pozvánek. https://www.facebook.com/mcpraha14/
Mobilní rozhlas
Od dubna 2020 mohou občané Praha 14 využít aplikaci Mobilní Rozhlas Praha 14. Pro informace z této samosprávy občané nemusí chodit na úřad nebo sledovat obecní vývěsku. Na nástěnce naleznou
všechny důležité zprávy, které městská část svým posílá občanům přes Mobilní Rozhlas. Pokud jsou občané zaregistrovaní k odběru, informace ze samosprávy dostávají přímo do telefonu. Součástí
aplikace je mapa podnětů.
smartemailing - SVJ
Měsíčník Čtrnáctka - články, výzvy, plakáty, inzeráty, pozvánky, upozornění - https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/casopis-ctrnactka-14/ Čtrnáctka vychází ve formátu A4, nákladu 21.000
výtisků a rozsahu 32 - 48 stran 11x do roka, v létě vychází dvojčíslo 7-8. Je dostupný jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě na stránkách městské části.
Výlepové a plakátovací plochy
Prostory ZŠ, MŠ, NNO a spolupracující podnikatelské subjekty
komunitní koordinátoři, sociální a terénní pracovníci - osobní kontakt
MČ také využívá metodiku zmapování veřejnosti, která prošla během let 2019 a 2020 aktualizací -"Systém pro komunikace a zapojování veřejnosti". V roce 2019 byla v rámci projektu
Optimalizace a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II. provedena analýza stávajícího stavu komunikace s veřejností a zpracována aktualizace manuálu „Systém“ za účelem umožnění cíleného a účinného
zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Dokument včetně jeho příloh je průvodcem (vodítkem) pro realizaci participačních činností pro všechny zainteresované – politická reprezentace,
pracovníci ÚMČ a další partneři (neziskový sektor, veřejnost atd.).
MČ také využívá Manuál participace v plánování města, IPR Praha. Veřejná projednání jsou jednou z forem veřejných setkávání a důležitou technikou participace veřejnosti. Městská část Praha 14
je využívá k informování a jasnému vymezení problémů dále pak pro získání názorů občanů a sběru podnětů a připomínek. Převážně se jedná o veřejná projednání zaměřená na lokální témata
primárně se dotýkající obyvatel žijících v daném místě. Každá akce je specifická svým tematickým zaměřením a dotčenou skupinou obyvatel. Tomu je přizpůsoben výběr místa, termín, podoba,
facilitace a propagace akce. Pro získání zpětné vazby z každé akce je vždy vytvořena prezenční listina ke zjištění účasti. Z každého projednání je vytvořen záznam/zpráva, která je uveřejněna na
webových stránkách.
Elektronizace /eGovernemnt 2018 - 2020
1) Elektronické podpisy
2) Upgrade digitalizovaného stavebního archivu
3) Elektronické podepisování smluv

5.1.A Plánování
zdravotních a
souvisejících služeb v
souvislosti s
problémy v městské
části;
ANO
Zdravotní politika je
řešena z pozice hl.m.
Prahy. MČ nemá žádnou
možnost ovlivnit zdravotní
p o l i t i k u . Plánování
zdravotních služeb probíhá
na úrovni hl. m. Prahy.
Rozhoduje o financování,
roz lož ení nemocnic, s
pojišťovnami
vede
celkovou
politiku
zdravotnictví na celém
území Prahy. Hl. m.
Praha
rozhoduje
o
rozmístění lékařů i o
umístění pohotovostí a
l é k á r e n . Plánování
podpory zdraví na MČ
vychází z problémů
definovaných v rámci
demografické
studie,
analýzy kvality života,
měření indikátoru ECI A1
spokojenost s místním
společenstvím dále pak v
rámci definovaných SWOT
analýz
komunitního
plánování
sociálních
služeb,
výstupu
z
veřejných lokálních fór a
veřejných projednání. V
úvahu
je
brána
problematika zdravotního

4) Možnost projednání on-line přes MS Teams

stavu
obyvatel
hl.m.Prahy. Plán zdraví
MČ Praha 14 je ve fázi
tvorby. Bude dokončen v
pol. roku 2021.

5) Skenování příchozí papírové pošty do spisové služby
6) Elektronické odesílání standardní pošty (Dopis online), hromadné zasílání listovních poštovních zásilek elektronickou formou
7) Elektronická Interní sdělení
8) Hromadná konverzní pošta (v přípravě)
9) helpdesk.praha14.cz i pro podněty řešení závad (doprava, ŽP)
10)

elektronická docházka

11)

elektronická výplatní páska

12)

evidence dokumentů

13)

aplikace na řízení dodavatelů

14)

Safe Q, Scan Flow – OCR skenovaných dokumentů – elektronizace spisu

15)

Czechpoint@office – konverze z moci úřední – elektronizace spisu

16)

Vzdělávací portál

17)

Office 365

18)

ad.

S odkazem na výsledky dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilit a místní přeprava obyvatel městské části Praha 14“ (2018) lze konstatovat, že obyvatel hodnotí
průměrně (známkou 6,5 na deseti bodové stupnici) spokojenost s možností účastnit se místního plánování což je o 0,7% více než v roce 2015. Zároveň občané ale nepovažují možnost účasti na místním
plánování za důležitou oblast života, kdy na škále od 1 do 6 (od nejvíce po nejméně důležitou) byla zaznamenána známka 4,9 což je o 0,3 % méně než v roce 2015. To zcela nevypovídá o tom, že by
obyvatelé MČ měli výrazný zájem podílet se na veřejném dění (nejde ale o specifikum Prahy 14, ale spíše o celospolečenský problém). Informovanost o dění se zvyšuje.
Hodnocená oblast / Jak jste spokojen(a) s/se
(10 – největší spokojenost až 0 – nejmenší
sp

2015

Možnosti účastnit se místního plánování
a rozhodování
Informovanost o dění v MČ

2018

5,8
6,1

Trend

6,5
7,0

↗
↗

V rámci analýzy kvality života se občané v roce 2013, 2019 vyjadřovali k informovanosti o dění v obci.
Aspekt

Informovanost o dění v obci

2013

2019

Trend

73 %
78%

↗

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.2.9

Návodná otázka 5.2.9

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Zlepšující se

1
1

Městská část Praha 14 se snaží být úřadem otevřeným, který v maximální možné míře komunikuje s občany a podnikateli v městské části a reaguje na jejich podněty. Praha 14 má zavedené efektivní
způsoby komunikace. V oblasti komunikace pokračovalo město v systému popsaném v minulém období, který dále rozvíjelo především o zavádění nových elektronických nástrojů a eGovernmentu.
Byla kompletně aktualizována metodika zapojování veřejnosti. MČ disponuje vhodným komunikačním mixem za pomoci dostupných a moderních nástrojů, které má k dispozici.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez připomínek.

5.2.10 Další indikátory k tématu
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.2.10

Indikátory

Zástupci samosprávy a státní správy se účastní osvětových kampaní v oblasti zdraví, povinné školení absolvují k bezpečnosti práce. V oblasti zdraví byly také pro pracovníky úřadu realizovány v
období 2018 - 2020 semináře:
2018
Zvládání stresu 2x - 25 účastníků
Asertivita v jednání s klienty -16 účastníků
2019
První pomoc - 10 účastníků
2020
Sebeobrana - Jak nastavit prostředí - 6 účastníků
V rámci přípravy zdravotního plánu prahy 14 se bude konat v pol. roku 2021 odborný seminář na téma Jak zlepšit informovanost veřejnosti a dostupnost péče o zdraví, Implementace „Plánu zdraví“ do
procesů ÚMČ Praha 14, Kompetence/Odpovědnosti, Příklady dobré praxe.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

5.2.G Vzdělávání
zástupců
samosprávy a státní
správy v oblasti
podpory zdraví ;
ANO
Školení se zaměřují jak na
práci zaměstnanců, tak i na
zaměstnance samotné, k
jejich lepší motivaci a
zvládání
pracovního
nasazení a např. stres.

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.2.10
Hodnoceni:
Špatná
Trend:
Stabilní

Návodná otázka 5.2.10

-1
0

Zástupci samosprávy a státní správy nejsou se systematicky vzděláváni v oblasti zdraví. MČ zajišťuje pro své zaměstnance mimo povinných školení i nadstandartní dle jejich zaměření a potřeb pro
zajištění kvalitně a profesionálně odváděné práce. Školení se zaměřují jak na práci zaměstnanců, tak i na zaměstnance samotné, aby byli lépe motivovaní, lépe zvládali pracovní nasazení a např. stres.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez zásadních připomínek.
Drobná poznámka: MČ
Praha 14 (jako naprostá
většina Městských úřadů)
poskytuje
svým
zaměstnancům vzdělávání
zaměřené na zvládání
stresu a psychohygienu.
Přemýšleli jste nad jinými
důležitými tématy podpory
zdraví a prevence, které by
oslovily vaše zaměstnance
(např. prevence bolestí
zad, prevence očních
poruch z důvodu množství
času
stráveného
u
monitorů, význam pohybu
pro
zdraví,
očkování
apod.)?

5.3 Zdraví obyvatel
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 5.3

Oblast 5.3
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:
0

První audit
Trend nehodnocený

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro městské části. Ukazatele počtu onemocnění v MČ Praha 14 nejsou jednoznačné. Lze se domnívat, že je možné s určitou
mírou nepřesnosti ukazatele vztáhnout k Praze 14.Od počátku roku 2020 je MČ Praha 14 v kontaktu s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, která začala pracovat na aktualizaci publikace „Zpráva
o zdravotním stavu obyvatel hlavního města Prahy“ z roku 2015. Vydání aktualizované podoby mělo vyjít na konci roku 2020. Vzhledem k nutnosti vyčkání na statistické zpracování ucelených
časových řad dat a jejich následnému analytickému zpracování, které jsou nutnou součástí aktualizace a zejména vzhledem k pandemické situaci, zpráva není vydána a předpokládaná aktualizace bude
dokončena v druhé polovině roku 2021. Dostupná data z portálu UZIS jsou pouze za období 2015 - 2017, v některých případech za rok 2018. Nelze tedy jednoznačně hodnotit zdraví obyvatel za období
2018 - 2020 bez dostupných dat a informací. Z dostupných dat lze konstatovat , že z pohledu životního stylu a zdravotního stavu se obyvatelé hl. m. Prahy považují za zdravější než je celorepublikový
průměr, podíl obézních lidí je nižší než v jiných krajích. Střední délky života občanů v Praze při narození a v 65 letech roste, přičemž u žen je střední délka života vyšší než u mužů. Ve srovnání s ČR
jsou hodnoty pro populaci v hl. m. Praze významně vyšší. Hlavní město jakožto metropole je dlouhodobě na špici pohlavně přenosných nemocí v rámci celé ČR. Celková standardizovaná úmrtnost v
Praze je klesající a v rámci ČR pod republikovým průměrem, velmi nízká je kojenecká úmrtnost.

Část 5.3 auditu se zabývá
podkladovými
daty o
zdravotním stavu obyvatel,
které jsou zásadní pro
tvorbu zdravotní politiky
dané municipality. Ačkoliv
data na úroveň jednotlivých
MČ Prahy nelze získat
(nebo jsou nespolehlivá),
pro základní orientaci lze
pracovat s údaji za celé
hlavní město.
Po připomínkování první
verze auditu zpracovatel
zásadním
způsobem
dopracovat tuto část, takže
nyní poskytuje dostatečnou
odpověď na všechny
auditní otázky. Z textu je
zřejmé, že autor čerpal z
externích
zdrojů
a
vzhledem se specifičnosti
tématu
není
plně
orientovaný v problematice,
takže některé komentáře
vykazují
nepřesnosti,
přesto však oceňuji snahu
získat odpovědi na auditní
otázky v situaci, kdy není k
dispozici aktuální zpráva o
zdravotním stavu obyvatel
Hl. Města Prahy a původní
zpráva z r. 2015 obsahuje
údaje pouze do r. 2013.
Za zásadní považuji, aby se
tato podkladová data, resp.
jejich vyhodnocení, staly
součástí podkladů pro
cílenou zdravotní politiku
MČ a pro konkrétní
směřování intervenčních
aktivit MČ.

5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65 letech?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.1

Indikátory

V Praze dochází ke stárnutí obyvatel, které se projevuje nárůstem seniorů a zvyšováním průměrného věku. Vzhledem k prodlužování věku dožití i relativně slabé úrovni plodnosti bude i v budoucnu
docházet k navyšování počtu starších obyvatel, kteří mají specifické nároky na infrastrukturu a sužby.
Muži tvoří 49 % z celkového počtu obyvatel MČ Praha 14 (ženy v populaci obvykle tvoří většinu, především kvůli vyšší naději dožití).

5.3.A Střední délka
života při narození;
Naděje dožití při
narození v roce
2019 - muži -78,4 ,
ženy - 83 Naděje
dožití ve věku 65 v
roce 2019 – muži
17, 1 20,5 ženy 20,5

Graf č. 1 Strom života, 31.12.2018

V hl. m. Praha i v MČ
dochází k prodlužování
věku dožití a přetrvávající
aktivitě do pozdějších let
věku. Lidé žijí aktivněji,
zdravěji a vzhledem k
úrovni současné lékařské
péče je predikce zdravější
populace.

Zdroj: MČ Praha 14
V Praze dochází ke stárnutí obyvatel, které se projevuje nárůstem seniorů a zvyšováním průměrného věku. Vzhledem k prodlužování věku dožití i relativně slabé úrovni plodnosti bude i v budoucnu
docházet k navyšování počtu starších obyvatel, kteří mají specifické nároky na infrastrukturu a sužby.
Muži tvoří 49 % z celkového počtu obyvatel MČ Praha 14 (ženy v populaci obvykle tvoří většinu, především kvůli vyšší naději dožití).
Věková struktura obyvatel MČ Praha 14 se od věkové struktury hlavního města Prahy liší v následujícím:
•
Počet osob ve věku 15 – 25 let je mírně nadprůměrný.
•

Osoby ve věku 45 – 55 let jsou nadprůměrně zastoupeny.

•

V MČ Praha 14 žije méně seniorů ve věku 65+.

Populace v MČ je v porovnání s hlavním městem Prahou mladší, na 100 dětí do 15 let zde připadá 87 seniorů starších 65 let.
Situace se liší také dle jednotlivých lokalit. Relativně nejstarší obyvatelstvo žije v Hloubětíně (148 seniorů na 100 dětí). Naopak velmi mladé obyvatelstvo mají Hutě, kde na 100 dětí do 15 let připadá
pouze 64 seniorů starších 65 let.
Tab. č. x Srovnání skladby obyvatelstva podle věku – rok 2018
Lokalita
Obyvatelstvo ve věku

Celkem

0 – 14

15 – 64

Černý Most

3 542

18 244

2 612

Hloubětín

1 374

6 452

2 037

Hostavice + Kyje

1 654

5 958

1 274

8 886

19 %

Hutě

790

2 929

509

4 228

19 %

MČ Praha 14

7 360

33 583

6 432

47 375

16 %

Hl. město Praha

206 668

854 866

247 098

1 308 632

16 %

ČR

1 693 060

6 870 123

2 086 617

10 649 800

16 %

Střední délka života při narození - muži

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zdroj: ÚZIS

ČR (kromě
bezdomovců,
cizinců,
neevidovaných)
74,4
74,7
75
75,2
75,8
75,8
76
75,6
76
76,2

Hlavní město
Praha
76,3
76,5
77
77,3
77,5
77,7
78
77,7
78,3
78,4

Střední délka života při narození – ženy

ČR (kromě
bezdomovců, Hlavní
cizinců, město
Rok neevidovaných) Praha
2010
80,6
81,2
2011
80,7
81,7

65 a více

% obyvatel ve věku

Index
stáří

0 – 14

15 –
64

65 a více

24 398

15 %

74

14 %

75
%
65
%
67
%
69
%

11 %

9 863

21 %

148

14 %

77

71
%
65
%
65
%

12 %

64

14 %

87

19 %

120

20 %

123

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zdroj: ÚZIS

80,9
81,1
81,7
81,4
81,7
81,5
81,8
81,9

81,8
82,1
82,5
82,6
82,7
82,5
83,0
83,0

Střední délka života ve věku 65 let - muži

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zdroj: ÚZIS

ČR (kromě
bezdomovců, Hlavní
město
cizinců,
neevidovaných) Praha
15,3
16,2
15,5
16,4
15,6
16,7
15,7
16,8
16,0
17,0
16,0
17,2
16,1
17,4
15,8
17,1
16,1
17,3
16,2
17,4

Střední délka života ve věku 65 let - ženy

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ČR (kromě
bezdomovců, Hlavní
město
cizinců,
neevidovaných) Praha
18,7 19,2
18,8 19,5
18,9 19,6
19,1 19,8
19,5 20,1
19,3 20,2
19,6 20,3
19,3 20,1
19,6 20,3
19,8 20,5

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.1

Návodná otázka 5.3.1

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Zlepšující se

1
1

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro městské části. Ukazatele počtu onemocnění v MČ Praha 14 nejsou jednoznačné. Střední délky života občanů v Praze při
narození a v 65 letech roste, přičemž u žen je střední délka života vyšší než u mužů. Ve srovnání s ČR jsou hodnoty pro populaci v hl. m. Praze významně vyšší. V důsledku pandemie se výrazně klesla
naděje dožití v roce 2020. ČSÚ předpověděl meziroční pokles naděje dožití u mužů téměř o 1,2 roku a u žen takřka o rok. Podle propočtů přišli na základě velmi vysoké úrovně úmrtnosti o nejvyšší
pokles v naději dožití muži ve věku 65 a 70 let, kteří měli během roku 2020 před sebou o 1,4 roku života méně než stejně staří lidé v roce 2019 - tedy necelých 15 let u 65letých a 11,6 let u 70letých.
Naděje dožití ale klesala ve všech věkových skupinách.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Shoda
se
sebehodnocením
zpracovatele. V textu
komentářů se občas
objevují
drobné
nepřesnosti ve formulacích
závěrů,
jinak
bez
připomínek. Oceňuji snahu
zohlednit vliv pandemie
Covid 19 na vývoj střední
délky života v r. 2020.

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.2

Indikátory

Data o vývoji incidence zhoubných novotvarů eviduje převážně Národní onkologický registr ČR, který je následně předává na Portál zdravotnických ukazatelů ÚZIS, případně portálu Národního

5.3.D Výskyt
zhoubných novotvarů;

zdravotnického informačního systému NZIS pouze pro hl. město Prahu jako celek případně pro celou ČR. Data nejsou dělena po pro jednotlivé MČ. Data jsou evidována od roku 1980, nicméně
v současnosti jsou k dispozici z roku 2016 pro hl. m. Prahu a pro celou ČR z roku 2017 – v rámci ročenek.

Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - na 100 000 obyvatel - muži+ženy

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Zdroj: ÚZIS

2018 - M+Ž - 602,9
na 100 000 2018 M - 600 na 100 000
2018 Ž - 605,7 na
100 000
Incidence
zhoubných
novotvarů
v hl.m.Praze mírně klesá a
je
nižší
než
celorepublikový průměr.

ČR (kromě
bezdomovců, Hlavní
město
cizinců,
neevidovaných) Praha
597,2
604,0
608,1
618,1
622,1
636,2 640,9
643,3 625,4
644,0 605,6

Zdroj: ÚZIS
Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - na 100 000 mužů – muži

ČR
(kromě
Hlavní
bezdomovců,
město
cizinců,
neevidovaných) Praha
Rok
2015
661,9 647,4
2016
671,0 631,3
2017
2018
Zdroj: ÚZIS

674,7
667,6

619,6
600,0

Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ, bez C44 - na 100 000 žen – ženy

Rok
2015
2016
2017
2018
Zdroj: ÚZIS

ČR
(kromě
Hlavní
bezdomovců,
město
cizinců,
neevidovaných) Praha
626,7 656,6
640,1 641,3
627,0 614,4
615,4 605,7

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.2

Návodná otázka 5.3.2

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
Stabilní

0
0

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro městské části. Ukazatele počtu onemocnění v MČ Praha 14 nejsou jednoznačné. MČ nemá údaje o novotvarech za své
území, vychází pouze ze statistik Národního onkologického registru ČR a z databází ÚZIS a NZIS, které data evidují za celou ČR, případně po krajích. Incidence zhoubných novotvarů v hl.m.Praze
mírně klesá a je nižší než celorepublikový průměr. Incidence těchto onemocnění je dlouhodobě lehce nižší v populaci mužů než v populaci žen.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Odpověď na auditní otázku
je
zpracována
na
dostatečně,
slovní
vyhodnocení
odpovídá
tabulkovým a grafickým
podkladům.

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.3

Indikátory

Portál zdravotnických ukazatelů NZIS poskytuje data pouze za hl. m. Prahu jako celek, nikoliv za jednotlivé městské části.
Hlavní město zaujímá dlouhodobě první místo pohlavně přenosných nemocí v rámci celé ČR. Za uplynulých 10 let můžeme vidět, že počty hlášených případů na 100 000 obyvatel syfilis oscilují. Od
roku 2015 sledovat mírně klesající trend. Počet případů syfilidy rostou od roku 2008, především mezi homosexuálními a bisexuálními muži. U heterosexuálů jsou počty nových případů syfilidy stabilní.
Velký problém v Praze je opakované nakažení syfilidou. Naopak u tzv. gonokokových infekcí vidíme od roku 2013 rapidní nárůst o zhruba polovinu. To souvisí s tím, že kapavka je dnes už někdy
rezistentní k určitým antibiotikům, ale i s pracovním úsilím lékařů a lepšími diagnostickými metodami.
Hlášená onemocnění - syfilis - na 100 000 obyvatel

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zdroj:ÚZIS

ČR
(kromě
Hlavní
bezdomovců,
cizinců,
město
neevidovaných) Praha
7,2
23,4
7,0
18,5
6,6
20,2
6,8
16,8
6,9
19,3
7,2
6,8
7,3
7,4
5,8

22,0
19,2
21,9
24,7
16,5

Hlášená onemocnění - gonokokovou infekcí - na 100 000 obyvatel

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zdroj:ÚZIS

ČR
(kromě
Hlavní
bezdomovců,
město
cizinců,
neevidovaných) Praha
9,7
26,8
6,8
21,2
11,0
32,1
13,5
43,1
13,3
38,9
13,7
36,8
14,2
38,6
13,4
39,8
13,5
40,8
12,1
30,8

Hlášené případy syfilis – absolutně

ČR
(kromě
Hlavní
bezdomovců,
cizinců,
město
neevidovaných) Praha

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

700
753
764
620

336
229
251
209
242
278
245
282
321
217

Zdroj:ÚZIS
Hlášené případy gonokokové infekce - absolutně

ČR
(kromě
Hlavní
bezdomovců,
město
cizinců,
neevidovaných) Praha

Rok
2010
2011
2012

293
262
399

5.3.I Nově hlášená
sexuálně přenosná
onemocnění (syfilis,
kapavka) ;
Rok 2019 – syfilis
16, 5 případů na
100 000 obyvatel,
kapavka
30,8
případů na 100 000
obyvatel Rok 2019
hl. m. Praze - syfilis
217
případů,
kapavka
405
případů
Počet nově hlášený
sexuálně
přenosných
onemocnění v roce 2019
mírně klesl oproti roku
2018.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zdroj:ÚZIS

1 448
1 399
1 423
1 287

536
487
465
491
512
531
405

Z geografického hlediska lze konstatovat, že epidemie HIV se asymetricky koncentruje na území hlavního města Prahy (dále jen Praha). Od začátku sledování v roce 1985 do konce roku 2017 bylo v ČR
diagnostikováno 3160 HIV pozitivních osob, z toho na území Prahy 1541 osob (48,8 %). Dominantním způsobem přenosu této infekce je v ČR sexuální styk, majoritně sexuální styk mužů majících styk
s mužem (MSM). V letech zvýšeného výskytu infekce HIV 2012-2017 se podíl přenosu HIV homosexuálním stykem v ČR pohyboval mezi 70,8-74,9 %, přičemž v Praze byl vyšší 77,2-84,4 %
(Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, SZÚ, 2018).
Hlášená onemocnění - HIV/AIDS - na 100 000 obyvatel

Nově zjištěné případy HIV/AIDS - na 100 000 obyvatel

Rok
2014
2015
2016
2017

Praha
HIV
AIDS
9,9
0,7
10,8
1,2
10,1
1,1
9,6
1,6

ČR
HIV
2,2
2,5
2,7
2,4

AIDS
0,2
0,3
0,4
0,5

Zdroj: ÚZIS
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.3

Návodná otázka 5.3.3

Hodnoceni:
Špatná

-1

Trend:
Stabilní

0

Hlavní město zaujímá dlouhodobě první místo pohlavně přenosných nemocí v rámci celé ČR. Za uplynulých 10 let můžeme vidět, že počty hlášených případů na 100 000 obyvatel syfilis oscilují. Od
roku 2015 sledovat mírně klesající trend. Počet případů syfilidy rostou především mezi homosexuálními a bisexuálními muži. U heterosexuálů jsou počty nových případů syfilidy stabilní. Velký problém
v Praze je opakované nakažení syfilidou. Naopak u tzv. gonokokových infekcí vidíme od roku 2013 rapidní nárůst o zhruba polovinu. Z geografického hlediska lze konstatovat, že epidemie HIV se
asymetricky koncentruje na území hlavního města Prahy.

Hodnoceni:
Špatná

-1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Kumulace
případů
sexuálně
přenosných
nemocí v Praze je
dlouhodobý jev, jehož
kořeny
jsou
spíše
společenského charakteru.
Odpověď je zpracována v
dostatečném rozsahu

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.4

Indikátory

Tato problematika je sledována na úrovni krajů, tedy i pro hl. m. Prahu jako celek a celou republiku, ne na úrovni jednotlivých městských částí. V ČR patří salmonelóza i kampylobakterióza mezi povinně
hlášená onemocnění podle vyhlášky MZ ČR č. 473/2008 Sb.
V 80.letech došlo k významnému rostoucímu trendu onemocnění salmonelózou a to až do roku 1995. V případě salmonelózy došlo v průběhu let zcela jistě k rapidnímu snížení výskytu až 2,5x a to
zejména v letech 2007 -2017 po přijetí komplexních veterinárních opatření. Naopak v případě kampylobakteriózy jsou evidovaný výskyty na podobné úrovni již od roku 2006 (vyjma několik málo let,
kdy počet klesl max. o čtvrtinu). Z údajů poskytnutých Hygienickou stanicí hlavního města Prahy bylo zjištěno, že nemocnost obyvatel u salmonel a kampylobakterů je ovlivněna počtem zdrojů nákaz v
drůbežích chovech a bývá častější v letních měsících. Sezónní výskyt kampylobakteriózy byl nejvyšší v měsících červen až září, salmonelózy srpen až říjen. V ČR je 5xvyšší hlášená nemocnost než
v EU. Zvýšená hlášená nemocnost je dána aktivním systémem surveillance , pravděpodobně se ve skutečnosti od dalších států EU ČR neliší. Onemocnění kampylobakteriózou má spíše charakter
sporadických případů rodinných výskytů, nejedná se o epidemie jako u salmonelózy. Vzestupný trend je dán vyšší spotřebou a konzumací drůbeže, ale i nárůstem mikrobiologických laboratoří, které
vyšetřují rutině vzorky na přítomnost kampylobakterů.
Hlášená onemocnění - způsobená salmonelami - na 100 000 obyvatel

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ČR
(kromě
Hlavní
bezdomovců,
město
cizinců,
neevidovaných) Praha
82,0
43,8
83,4
57,8
100,0
61,0
97,8
53,3
129,5
73,9
120,8
74,9
112,7
79,0
111,2
81,6
106,4
63,3
121,9
73,0

Zdroj: ÚZIS
Hlášená onemocnění - kampylobakteriózou - na 100 000 obyvatel

ČR

(kromě

5.3.J Alimentární
onemocnění
(salmonelóza,
kampylobakteriózy);
rok 2019 v hl.m.
Praha
salmonelóza
73
případů na 100 000
obyvatel,
kampylobakterióza
136,2 případů na
100 000 obyvatel
Onemocnění
kampylobakteriózou má
od roku 2016 mírně
klesající
trend,
u
onemocnění salmonelózou
pozorujeme
stoupající
trend do roku 2017 , poté
klesající.
Onemocnění
kampylobakteriózou má
od roku 2016 mírně
klesající
trend,
u
onemocnění salmonelózou
pozorujeme
stoupající
trend do roku 2017 , poté
klesající.

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Hlavní
bezdomovců,
cizinců,
město
neevidovaných) Praha
201,2 143,3
179,2 150,7
175,2 140,8
175,0 133,4
198,6 147,1
200,2 150,0
229,9 166,8
231,4 159,6
222,4 145,3
212,4 136,2

Zdroj: ÚZIS

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.4

Návodná otázka 5.3.4

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

V případě salmonelózy došlo v průběhu let zcela jistě k rapidnímu snížení výskytu až 2,5x. Naopak v případě kampylobakteriózy jsou evidovany výskyty na podobné úrovni již od roku 2006 (vyjma
několik málo let, kdy počet klesl max. o čtvrtinu). Nemocnost obyvatel u salmonel a kampylobakterů je ovlivněna počtem zdrojů nákaz v drůbežích chovech a bývá častější v letních měsících. Sezónní
výskyt kampylobakteriózy byl nejvyšší v měsících červen až září, salmonelózy srpen až říjen. Onemocnění kampylobakteriózou má spíše charakter sporadických případů rodinných výskytů, nejedná se
o epidemie jako u salmonelózy. V hl. m. Praze je výskyt u obou nemocí nižší než je celorepublikový průměr. Vzestupný trend je dán vyšší spotřebou a konzumací drůbeže, ale i nárůstem
mikrobiologických laboratoří, které vyšetřují rutině vzorky na přítomnost kampylobakterů.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Odpověď je zpracována na
dostatečné úrovni, závěry
jsou většinou správné. U
počtu infekcí salmonelami
a kampylobakterem je v
textu uveden vliv nákazové
situace
v
drůbežích
chovech v letních měsících,
nezmiňuje se ovšem
stejně významný, ne-li
významnější,
faktor
chybných technologických
postupů při zpracování
potravin, při přípravě a
uchovávání pokrmů, kde při
nedodržení hygienických
zásad dochází (právě
zejména
v
letních
měsících) k masivnímu
pomnožení
mikroorganizmů, což je
potom příčinou rodinných
nebo hromadných výskytů.

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A, B, C? Byl nalezen zdroj?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.5

Indikátory

Tato problematika je sledována na úrovni krajů, tedy i pro hl. m. Prahu jako celek a celou republiku, ne na úrovni jednotlivých městských částí. Z údajů poskytnutých Hygienickou stanicí hlavního města
Prahy se zdroj nákazy pro většinu nemocných se nepodařilo objasnit, část onemocnění byla zavlečena ze zahraničí (Slovensko, Chorvatsko, Itálie, Egypt a další dovolenkové destinace).Ve skupině
virových hepatitid (virový zánět jater) v Praze, stejně jako v ostatních částech ČR, pokračoval dlouhodobě setrvalý pokles nemocnosti hepatitidy B (VHB). Nyní je očkována populace až do 23 let věku
a také pracovníci zdravotnických profesí, kteří jsou vystaveni vyšší expozici VHB. Proočkovanost populace se jistě velkou měrou podílí na nízké nemocnosti. Problémem Prahy byla je stále zvýšená
nemocnost hepatitidou A (VHA) v letech 2013 a 2014.V roce 2017 v Praze zaznamenán výšená nemocnost hepatitidou A.

rok 2019 v hl. m.
Praha Hepatitida A
1,4 osob na 100
000
obyvatel,
hepatitida B 0,7
osob na 100 000
obyvatel, hepatitida
C 7,5 osob na 100
000 obyvatel

Údaje poskytnutými od Hygienické stanice hl.m. Prahy za celé hlavní město Prahu
Hlášená onemocnění virovou hepatitidou (A+B+C+E) - na 100 000 obyvatel
Zdroj: ÚZIS

Rok
2016
2017
2018
2019

5.3.K Nová
onemocnění
hepatitidou typu A, B,
C;

Výskyt
onemocnění
hepatitidou se snížil u
všech
typů,
k
nejrazantnějšímu
snížení došlo u typu B.

ČR
(kromě
Hlavní
bezdomovců,
cizinců,
město
neevidovaných) Praha
196,0
17,5
195,4
20,0
14,8
16,4
13,5
11,9

Hlášená onemocnění virovou hepatitidou (A+B+C+E) - na 100 000 obyvatel

Hlášená onemocnění akutní
hepatitidou A

Hlášená onemocnění akutní
hepatitidou B

Hlášená onemocnění akutní
hepatitidou C

ČR
(kromě Hlavní
bezdomovců, cizinců, město

ČR
(kromě Hlavní
bezdomovců, cizinců, město

ČR
(kromě Hlavní
bezdomovců, cizinců, město

Rok
2010 neevidovaných)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Zdroj: ÚZIS

8,2 Praha 1,6 neevidovaných)
2,5
0,6
2,7
6,6
3,3
12,9
6,4
19,7
6,9
5,9
8,8
1,6
7,3
4,4
2,0
1,2
2,1
1,4

2,3 Praha 4,1 neevidovaných)
1,8
3,8
1,5
2,6
1,3
2,0
1,0
1,1
0,8
1,7
0,7
1,6
0,8
1,4
0,5
0,9
0,3
0,7

6,7 Praha 9,4
7,7
14,7
7,6
14,8
8,3
15,3
8,2
12,0
9,1
10,9
10,4
10,3
9,4
10,3
9,8
10,7
8,7
7,5

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.5

Návodná otázka 5.3.5

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro městské části. Ukazatele počtu onemocnění v MČ Praha 14 nejsou jednoznačné. Ve skupině virových hepatitid (virový
zánět jater) v Praze, stejně jako v ostatních částech ČR,pokračoval dlouhodobě setrvalý pokles nemocnosti hepatitidy B (VHB). Nyní je očkována populace až do 23 let věku a také pracovníci
zdravotnických profesí, kteří jsou vystaveni vyšší expozici VHB. Proočkovanost populace se jistě velkou měrou podílí na nízké nemocnosti. Problémem Prahy byla je stále zvýšená nemocnost
hepatitidou A (VHA) v letech 2013 a 2014.V roce 2017 v Praze zaznamenán výšená nemocnost hepatitidou A.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez
připomínek.

zásadních

5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.6

Indikátory

Tato problematika je sledována na úrovni krajů, tedy i pro hl. m. Prahu jako celek a celou republiku, ne na úrovni jednotlivých městských částí. Počet hospitalizací pro diagnózy s poraněním, otravou a
jinými následky vnějších příčin mírně narůstal do roku 2017. V roce 201 byl zaznamenán mírný pokles.V přepočtu na 100 000 obyvatel je v hl. m . Praze počet těchto hospitalizací dlouhodobě nejnižší
ze všech krajů.

Hospitalizační epizody pro poranění a otravy - na 100 000 obyvatel - muži+ženy (dle bydliště hospitalizovaného)

5.3.E Hospitalizace
pro poranění a otravy;
2019 - v hl. m.
Praha bylo 1 392,9
hospitalizačních
epizod na 100 000
obyvatel
Počet hospitalizovaných
pro poranění a otravy je
stabilní.

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Zdroj: ÚZIS

ČR
(kromě
bezdomovců,
Hlavní
město
cizinců,
neevidovaných) Praha
1 808,8
1 361,2
1 806,7
1 393,9
1 873,6
1 399,4
1 861,5
1 383,6
1 890,3
1 445,8
1 877,9
1 349,6
1 899,1
1 433,8
1 907,8
1 434,1
1 903,7
1 392,9

Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných - Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin

Podíl
Počet
Podíl
Počet
hospitalizovaných hospitalizací hospitalizovaných hospitalizací
(%) ČR
ČR
(%) Praha
Praha
Rok
22 702
7,00%
186 598
8,40%
2015
23 181
7,20%
185 435
8,40%
2016
23 031
7,20%
184 580
8,50%
2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)

Úrazy celkem - na 100 000 obyvatel
Muži a ženy

ČR
(kromě
bezdomovců,
cizinců,
Hlavní
neevidovaných) město Praha
Rok
2010
15 800,0
18 161,8
2011
16 161,5
18 705,2
2012
16 549,6
18 998,0

Muži

ČR
(kromě
bezdomovců,
cizinců,
neevidovaných)

Ženy

Hlavní
město
Praha

ČR
(kromě
bezdomovců,
cizinců,
Hlavní
neevidovaných) město Praha

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

17 009,1

17 937,6

18 105,5
15 726,4
18 183,5
17 356,5

21 531,7
18 448,0
21 153,5
19 543,7

23 766,2
22 110,9

20 732,6
19 658,1

16 210,4
15 121,0

19 668,80
17 095,9

Zdroj: ÚZIS

Dětské úrazy
Úrazy představují závažný zdravotní, ekonomický a společenský problém na celém světě. V některých státech (Švédsko, Velká Británie, Holandsko) je úmrtnost na úrazy a četnost úrazů velmi nízká
díky dobře organizovanému systému prevence úrazů. Úrazům lze totiž účinně předcházet. Znalost všech okolností úrazů je důležitá pro omezování a předcházení vzniku těchto nežádoucích příhod i pro
nastavení účinných preventivních opatření. V Česku patří dětské úrazy mezi nejčastější příčinu úmrtí dětí a mladých dospělých. Statistické údaje mluví jasně: v roce 2015 zemřelo v Česku
na následky úrazu celkem 136 dětí ve věku 0-19 let, 11 z nich pocházelo z Prahy. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se proto aktivně zapojuje do plnění Akčních
plánů v rámci prevence dětškých úrazů.
Podle statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky z dat evidence činnosti ambulantních zdravotnických zařízení v oboru chirurgie, bylo v roce 2015 ošetřeno 329 417 úrazů dětí ve věku 0-14
let a 230 941 úrazů ve věku 15-19 let.
Ve školním roce 2015/2016 bylo Českou školní inspekcí evidováno celkem 41 648 školních úrazů, index úrazovosti (počet úrazůna 100 dětí) byl 2,5 a nejvyšší absolutní počet úrazů (26 145) byl
zaznamenán na ZŠ. Nejvyšší index úrazovosti byl nahlášen ze škol kraje Vysočina (3,6) a naopak nejnižší úrazovost byla zjištěna v pražských školách (index úrazovosti byl 1,4). Nejčastěji se staly úrazy
v měsících leden a únor, rizikové dny byly úterý a středa a čas 11. – 12. hodin. Nejčastěji se jednalo o zranění ruky (47,4 %), nohy (30,6 %) a hlavy (12,3 %). Největší počet úrazů se stal při tělesné
výchově, celkem v 35,3 %.
Graf 1: Úrazovost v Česku ve školním roce 2015/2016 podle druhu školy v %
Zdroj: Česká školní inspekce

Graf 2: Úrazovost v hl. m. Praze ve školním roce 2015/2016 podle druhu školy v %
Zdroj: Česká školní inspekce

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.6

Návodná otázka 5.3.6

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Stabilní
Vývoje celkové hospitalizovanosti na z důvodů úrazů a otrav v hl. městě Praze víceméně stabilní. Výrazně nižší hospitalizovanost v Praze než je průměr v ČR.

1
0

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1

Bez zásadních připomínek.
Nižší hospitalizovanost z
důvodu úrazů a poranění
může být ovlivněna širokou
škálou
zdravotnických
zařízení a dostupností
lůžkové péče, kdy je tedy
možné některé pacienty po
úrazech ponechat v domácí
péči, protože v případě
potřeby je možný rychlý
převoz do lůžkové péče.
Údaje o incidenci úrazů
dětí jsou již ze starších
zdrojů, pro tento audit
spíše jako zajímavost bez
přímého
vztahu
k
současné situaci.

5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.7

Indikátory

Tato problematika je sledována na úrovni krajů, tedy i pro hl. m. Prahu jako celek a celou republiku, ne na úrovni jednotlivých městských částí. Celková úmrtnost má v ČR i v hlavním městě Praze trvale
klesající tendenci. V Praze jsou zjišťovány nejnižší hodnoty desetiletých průměrů v rámci porovnání jednotlivých krajů. Dlouhodobý vývoj celkové úmrtnosti (SDR) v pražské populaci má v celém
sledovaném období let 1995 –2017 příznivý sestupný trend).Třemi nejčastějšími příčinami umrtví jsou nemoci oběhové soustavy (407,70 na 100 000 obyvatel), novotvary (251,9 na 100 000 obyvatel) a
nemoci dýchací soustavy (64,40 na 100 000 obyvatel). Praha je ve srovnání s ČR pod průměrem v úmrtí na nemoci oběhové soustavy (466,00 na 100 000 obyvatel), novotvary (263,00 na 100 000
obyvatel) a nemoci dýchací soustavy (76,20 na 100 000 obyvatel).
Zdroj ÚZIS.

5.3.B Trend
standardizované
úmrtnosti ze všech
příčin a pro hlavní
diagnózy;
2019 - muži 712,3
ženy - 563,9

Standardizovaná úmrtnost (evr. standard)
Muži a ženy

Muži

Ženy

Do
roku
2018
standardizována úmrtnost
klesala, v roce 2019 je
mírný nárůst.

5.3.G Kojenecká
úmrtnost;
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ČR
(kromě Hlavní
ČR
(kromě Hlavní
ČR
(kromě Hlavní
bezdomovců, cizinců, město
bezdomovců, cizinců, město
bezdomovců, cizinců, město
Praha
neevidovaných)
Praha
neevidovaných)
Praha
neevidovaných)
691,9
595,9
892,2
751,7
691,9
595,9
656
586,9
849,8
726,5
656
586,9
673,4
589,1
864
738,2
673,4
589,1
642,3
571,4
828,4
713,7
642,3
571,4
649
561,1
832,5
694,5
649
561,1
645,7
560
825
697,7
645,7
560
635,6
563,9
817
712,3
635,6
563,9

Zdroj ÚZIS.
Kojenecká a novorozenecká úmrtnost
Ukazatele pro MČ Praha 14 nejsou jednoznačné vzhledem k faktu, že je sledováno na úrovni hl. m. Prahy. Není prováděna evidence dle městských částí. Kojenecká i novorozenecká úmrtnost je v Praze
velmi nízká, vývoj koresponduje s klesajícím trendem úmrtnosti nejmenších dětí v celé ČR.

Rok
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Kojenecká Kojenecká
Novorozenecká Novorozenecká úmrtnost úmrtnost
Praha
úmrtnost Praha úmrtnost CR
CR
0,6
1,6
1,1
2,4
1,1
1,5
1,8
2,5
1,2
1,7
2
2,8
1,4
1,4
1,6
2,7
1,3
1,6
2
2,6
1,2
1,6
2
2,6

zdroj : ÚZIS
Zemřelí na poranění a otravy - na 100 000 obyvatel
Muži a ženy

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
zdroj : ÚZIS

Muži

Ženy

ČR
(kromě Hlavní
ČR
(kromě Hlavní
ČR
(kromě Hlavní
bezdomovců, cizinců, město
bezdomovců, cizinců, město
bezdomovců, cizinců, město
neevidovaných)
Praha
Praha
neevidovaných)
Praha
neevidovaných)
57,1
81,2
33,9
56,9
80,4
34,3
55,7
78,7
33,6
53,3
74,6
32,7
54,3
74,7
34,6
55,1
75,3
35,6
52,2
42,6
70,6
52,8
67,8
33,0
53,0
42,7
73,1
56,3
67,7
29,8
55,0
47,0
74,4
61,7
39,1
33,0
51,9
41,7
70,8
56,1
33,5
28,1

2019 - 2,0
Kojenecká úmrtnost se
mírně zvýšila, přesto je
velmi nízká.
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Návodná otázka 5.3.7

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Tato problematika je sledována na úrovni krajů, tedy i pro hl. m. Prahu jako celek a celou republiku, ne na úrovni jednotlivých městských částí. Celková úmrtnost má v ČR i v hlavním městě Praze trvale
klesající tendenci. V Praze jsou zjišťovány nejnižší hodnoty desetiletých průměrů v rámci porovnání jednotlivých krajů. Dlouhodobý vývoj celkové úmrtnosti (SDR) v pražské populaci má ve
sledovaném období let 2013 – 2018 příznivý sestupný trend, v roce 2019 došlo k mírnému nárůstu. Praha má nejnižší celkovou úmrtnost, úrazovou, kojeneckou i novorozeneckou mezi kraji.
Standardizovaná i úrazová úmrtnost je u žen výrazně lepší než u mužů.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez
připomínek.

zásadních

5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.8

Indikátory
5.3.C Předčasná
úmrtnost (ve věku 064 let) ze všech příčin
u mužů a u žen;

Standardizovaná úmrtnost do 65 let (evr. standard) - muži + ženy
Regiony
ČR (kromě bezdomovců, cizinců, neevidovaných)
Hlavní město Praha

2016
173,8
144,4

2017
173,7
137,3

2018
173,1
133,3

2019
172,5
141,9

2019 – 141,9
zemřelých ve věku
do 65 let na 100
000 tisíc obyvatel

Standardizovaná úmrtnost do 65 let (evr. standard) – muži
Regiony

2016

2017

2018

2019

ČR (kromě bezdomovců, cizinců, neevidovaných)
Hlavní město Praha

236,4
187,6

238,4
182,6

235,6
178,7

234,2
191,2

2018
110,5
89,7

2019
110,5
94,6

Předčasná úmrtnost má
klesající trend, v roce 2019
mírně rostoucí. Výrazněji
lépe jsou na tom ženy. V
hl. m. Praze jsou výsledky
příznivější,
než
v
dalších krajích ČR.

Standardizovaná úmrtnost do 65 let (evr. standard) – ženy
Regiony
ČR (kromě bezdomovců, cizinců, neevidovaných)
Hlavní město Praha

2016
112,1
103,7

2017
109,5
94,1

V hl. m. Praze lze pozorovat klesací vývoj předčasné úmrtnosti během let 2016 – 2018. V roce 2019 se mírně zvýšil. Vývoje ukazatele v hl. městě Praze, který lze s přijatelnou mírou nepřesnosti
vztáhnout i na MČ Praha 14.Z dlouhodobého sledování předčasné úmrtnosti do 65 let vyplývá, že ve všech sledovaných populacích zaznamenáváme pozitivní klesající trend. Ženy oproti mužům
dosahují výrazně příznivějších hodnot. V Praze je situace příznivější než je celorepubliková průměr. Hl.m.Praha dlouhodobě vykazuje nejlepší výsledky ze všech krajů ČR.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.8

Návodná otázka 5.3.8

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro městské části. V hl. m. Praze lze pozorovat klesací vývoj předčasné úmrtnosti během let 2016 – 2018. V roce 2019 se
mírně zvýšil. Vývoje ukazatele v hl. městě Praze, který lze s přijatelnou mírou nepřesnosti vztáhnout i na MČ Praha 14.Z dlouhodobého sledování předčasné úmrtnosti do 65 let vyplývá, že ve všech
sledovaných populacích zaznamenáváme pozitivní klesající trend. Ženy oproti mužům dosahují výrazně příznivějších hodnot. V Praze je situace příznivější než je celorepubliková průměr. Hl.m.Praha
dlouhodobě vykazuje nejlepší výsledky ze všech krajů ČR.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez připomínek.

5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.9

Indikátory

Tato problematika je sledována na úrovni krajů, tedy i pro hl. m. Prahu jako celek a celou republiku, ne na úrovni jednotlivých městských částí. Vývoj incidence DM u žen v Praze i v ČR má stejně jako v
populaci mužů vzestupný trend. Příčinou je zlepšení diagnostiky diabetu, neustálé zkvalitňování lékařské péče, zlepšující se informovanost odborné i laické veřejnosti, ale také narůstání počtu
autoimunitních chorob, stárnutí populace a hlavně nezdravý životní styl. Neustále stoupající počet nemocných souvisí především s nevhodným životním stylem a nárůstem nadváhy a obezity u naší
populace.
Hlášená onemocnění diabetem mellitem - na 100 000 obyvatel - muži+ženy
Muži a ženy

Rok

Muži

ČR
(kromě Hlavní
bezdomovců, cizinců, město
neevidovaných)
Praha

Ženy

ČR
(kromě Hlavní
bezdomovců, cizinců, město
Praha
neevidovaných)

5.3.F Výskyt
(prevalence) diabetu;
2016 - 8 735,0 na
100 000 obyvatel
2017 - 7383,1 na
100 000 obyvatel
Výskyt diabetu má v Praze
dle dat ÚZIS klesající
tendenci.

ČR
(kromě Hlavní
bezdomovců, cizinců, město
Praha
neevidovaných)

2010

618,0

664,8

603,5

667,3

632,0

662,4

2011

652,5

784,7

643,7

797,8

661,0

772,3

2012

685,3

858,8

668,6

834,0

701,3

882,1

2013

690,7

813,8

673,0

778,6

707,9

847,0

2015

1 110,5

1 197,8

1 098,4

1 137,4

1 122,2

1 254,6

2016

1 094,4

902,0

1 102,1

905,8

1 087,0

898,4

2014

2017

822,7

836,8

804,3

796,6

840,5

874,9

Zdroj: ÚZIS

Počet léčených diabetiků na 100 000 obyvatel - muži+ženy

Rok
2014
2015
2016
2017

Počet
léčených
diabetiků
na 100 000
obyvatel
Praha
8334,9
8334,9
8788,3
9154,6

Počet
léčených
diabetiků
na 100 000
obyvatel
CR
8196,5
8196,5
8153,6
8153,4

zdroj : Zdravotnická ročenka ČR
Prevalence diabetiků - muži+ženy
Počet evidovaných diabetiků - celkem na 100 000 obyvatel

Muži a ženy

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Zdroj: ÚZIS

Muži

ČR
(kromě Hlavní
bezdomovců, cizinců, město
Praha
neevidovaných)
7 654,5
7 856,7
7 999,4
8 196,5
8 129,8
8 143,2
6 185,9

8 735,0
7 383,1

Ženy

ČR
(kromě Hlavní
ČR
(kromě Hlavní
bezdomovců, cizinců, město
bezdomovců, cizinců, město
Praha
neevidovaných)
Praha
neevidovaných)
7 294,60 7 647,00
8 001,3
8 063,9
7 552,10 8 250,60
8 150,5
8 275,7
7 722,90 8 533,70
8 266,2
8 123,5
7 977,20 8 404,40
8 402,4
8 222,9
6 985,50
8 152,80
6 245,30

9 125,70
9 100,60
7 696,80

7 155,6
8 133,8
6 128,3

8 509,6
8 390,1
7 086,1

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA
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Návodná otázka 5.3.9

Hodnoceni:
Špatná
Trend:
Zhoršující se

-1
-1

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro městské části. Ukazatele počtu onemocnění v MČ Praha 14 nejsou jednoznačné. Vývoj incidence DM má vzestupný
trend. Příčinou je zlepšení diagnostiky diabetu, neustálé zkvalitňování lékařské péče, zlepšující se informovanost odborné i laické veřejnosti, ale také narůstání počtu autoimunitních chorob, stárnutí
populace a hlavně nezdravý životní styl. Neustále stoupající počet nemocných souvisí především s nevhodným životním stylem a nárůstem nadváhy a obezity u naší populace.

Hodnoceni:
Špatná

-1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Za zmínku by stálo
vysvětlení, proč je situace v
Praze horší, než je průměr
ČR - zřejmě se nebude
jednat jen o vliv životního
stylu. Větší záchytnost
časných stadií diabetu?
Hustší síť zdrav. zařízení?
Současně zpracovatel nijak
nekomentoval, že data jsou
dostupná pouze do roku
2017 i když tuto
skutečnost nemůže ovlivnit,
zmínit by ji měl. U
municipality, usilující o
kategorii A MA 21 bych také
očekávala, že v těchto
případech, kdy z běžných
zdrojů nelze získat přesné
nebo aktuální odpovědi, se
zpracovatel pokusí zjistit
doplňkové informace z
jiných, třeba i neformálních
zdrojů - např. dotazem v
místní
diabetologické
ambulanci na empirické
zkušenosti
a
názory
zdravotníků, dotazem na
zdravotní pojišťovny apod.

5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.10

Indikátory

Tato problematika je sledována na úrovni krajů, tedy i pro hl. m. Prahu jako celek a celou republiku, ne na úrovni jednotlivých městských částí. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR eviduje
data pouze od roku 2013 pouze na úrovni hl. m. Prahy.

5.3.L Léčení alergici a
astmatici
(prevalence);
V roce 2017 bylo
evidováno v hl. m.

Incidence astmatu (J45–J46)

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

absolutní počet
6 301
8 039
6 922
8 795
7 103
9 322
9 761
8 836
7 911
9 981

Praha 41 928
léčených astmatiků.

standardizovaný
počet na 100 000
obyv.
526,6
656,1
556,9
702,6
573,8
749,5
784,2
705,4
626,6
784,0

zdroj :ÚZIS
Vývoj počtu léčených pacientů z důvodu alergických onemocnění v Praze a ČR má pozvolný vzestupný trend, výraznější vzestup je zaznamenán u onemocnění astma bronchiale. V Praze výrazně
převyšují hodnoty sledovaných ukazatelů nad celorepublikovým průměrem.

Intervalová prevalence

Rok
2015
2016
2017

absolutní počet
45 214
47 553
41 928

standardizovaný
počet na 100 000
obyv.
3567,0
3736
3259

zdroj :ÚZIS

Regionální zpravodajství NZIS - Souhrnné přehledy
Kapitola 2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU
Hlavní město Praha

Česká republika

Astma (J45–J46)
Rok: 2017

Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých
incidence
intervalová prevalence
mortalita
Regionální zpravodajství NZIS - Souhrnné přehledy

Počet
8 837
41 928
17

Počet na 10 000 obyvatel
68,7
325,9
0,1

Počet

Počet na 10
000 obyvatel
22 767
21,5
192 826
182,1
142
0,1

Kapitola 2. UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU
Hlavní město Praha

Česká republika

Astma (J45–J46)
Rok: 2016

Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých

Počet

Počet na 10 000 obyvatel

Počet

Počet na 10 000 obyvatel

incidence

9 981

78,4

27 597

26,1

intervalová prevalence

47 553

373,6

227 975

215,8

mortalita

11

0,1

136

0,1

zdroj :ÚZIS
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.10

Návodná otázka 5.3.10

Hodnoceni:
Špatná
Trend:
Stabilní

-1
0

Vývoj počtu léčených pacientů a incidence z důvodu alergických onemocnění v Praze a ČR má pozvolný vzestupný trend, v roce 2017 mírně klesl. Výraznější vzestup je zaznamenán u onemocnění
astma bronchiale. V Praze výrazně převyšují hodnoty sledovaných ukazatelů nad celorepublikovým průměrem. Zásadní podíl má stav životního prostředí v Praze a životní styl obyvatel, svůj podíl na
vyšších hodnotách tohoto ukazatele ale také může
sehrát vysoká koncentrace zdravotnických zařízení a vyšší počet potvrzených diagnóz ve srovnání s okrajovějšími částmi země.

Hodnoceni:
Špatná

-1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Viz
připomínka
k
předcházející
návodné
otázce
ohledně
nedostupnosti aktuálních
dat.

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.11

Indikátory

Drogová situace je na Městské části Praha 14 stabilizovaná. Dle závěrečných zpráv terénních programů působících na MČ máme v rámci hl. m. Prahy záchyty použitých injekčních stříkaček v poměru
1%. Na MČ dlouhodobě působí uzavřená drogová scéna injekčních uživatelů drog (pervitinu). S touto komunitou pracuje organizace Drop In, o.p.s, která k terénní práci využívá vlastní sociální
pracovníky a indigenní pracovníky. Terénní programy dlouhodobě poskytovala MČ organizace Progressive, o.p.s. v roce 2020 nebyla tato spolupráce navázána z důvodu vytížené kapacity na jiných
MČ a i v důsledku pandemie koronaviru. Dotace protidrogových terénních služeb je hrazena z rozpočtu MČ a Magistrátu hl. m. Prahy. MČ má k dispozici závěrečné zprávy z terénních programů pro
drogově závislé (počet kontaktů s uživateli, vydaný a přijatý injekční materiál).

5.3.H Úmrtí zaviněná
alkoholem nebo
drogami;
2019 - 9 na území

Na území hl. města Prahy došlo v r. 2019 k 6 úmrtím následkem užití nelegálních drog nebo těkavých látek, další 3 úmrtí byli v důsledku užití psychoaktivních látek.

hl. m.Prahy
5.3.N Uživatelé drog;

2014
2015
2016
2017

smrtelná
předávkování
drogami v
Praze
0
8
2
9

2018
2019

17
9

rok

úmrtí v
důsledku
konzumace
alkoholu v
Praze
22
24
19
20

Prevence užívání alkoholu na MČ P14
Nadále jsme zapojeni do kampaně Respektuj 18!. Cílem kampaně je změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a
nezletilým.
V rámci Respektuj 18! nachystala Praha 14 ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem celou řadu aktivit:
Oslovení majitelů restaurací na území Prahy 14, s nimiž Plzeňský Prazdroj spolupracuje, aby vyjádřili podporu kampani tím, že na viditelné místo ve své provozovně vylepí nálepku s logem
Respektuj 18!
Distribuci informačních koleček s radami a tipy pro prodejce ve vietnamských večerkách
Soutěžní festival amatérských filmů AntiFETfest 2017, 2018, 2019, 2020 AntiFETfest « Výsledky vyhledávání « Úřad městské části Praha 14
Součástí výstavních panelů budou také tváře a citáty známých osobností, které se rozhodly kampaň podpořit
kampaně Respektuj 18! je součástí tradičních akcích Prahy 14 – Pálení čarodějnic Pálení Čarodějnic 2019 « Život na Praze 14 (praha14.cz) a volnočasové akci Volnofest TZ 5/2020 Park U Čeňku
poprvé rozhýbe festival VOLNOFEST « Život na Praze 14 (praha14.cz)

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.11

Návodná otázka 5.3.11

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro městské části. Ukazatele počtu onemocnění v MČ Praha 14 nejsou jednoznačné.

Bez
připomínek.

zásadních

5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatelů (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence,
např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), které nejsou sledovány ÚZIS?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.12

Indikátory

1) V rámci realizace programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených MČ Praha 14 probíhají každoročně dotazníková šetření sociálního klima ve třídách, jejichž součástí je
zjišťování efektivity programů všeobecné primární prevence, postojů k návykovým látkám a zkušeností žáků k návykovým látkám. Ve školním roce 2017/2018 a 2018/20919 proběhlo dotazníkové
šetření na všech základních školách zřizovaných MČ Praha 14. Z důvodů státem realizovaných preventivních opatření spojených s epidemií onemocnění Covid-19 se ve školním roce 2019/2020
nepodařilo získat data v souladu s metodologií zamýšleného výzkumu, díky čemuž nebyla evaluace realizovaných programů ve školním roce 2019/2020 možná.
Školní rok 2017/2018
Po realizaci bloků VPP došlo ve školním roce 2017/2018 u žáků k posunu v jejich názorech, postojích a znalostech tím směrem, který odpovídá cílům realizovaných programů. Stejně tomu bylo i
ve všech předchozích sledovaných letech 2014-2016.
Téměř dvě třetiny všech žáků se domnívají, že programy primární prevence zlepšují vztahy v jejich třídách. Kladný vliv na vztahy v kolektivu oceňují zejména žáci pátých a šestých tříd. 2 %
žáků zvolila možnost, že programy vztahy zhoršují.
V mezi-ročníkovém srovnání panovalo v průměru nejhorší sociální klima (méně přátelské vztahy mezi žáky, přítomnost fyzického a psychického násilí) v sedmých třídách. Konkrétně pak velmi
špatné sociální klima panuje v 7.A, v 5.A a v 8.A na ZŠ Generála Janouška, v 6.A na ZŠ Hloubětínská a v 5.A na ZŠ Vybíralova.
Marihuanu vnímají žáci ve srovnání s alkoholem a cigaretami jako nejvíce nebezpečnou návykovou látku. Vnímaní rizikovosti jejího užívání však na rozdíl od druhých dvou uvedených látek
prudce klesá s rostoucím věkem žáků. Za velmi nebezpečnou ji považuje 62 % žáků pátých tříd, ale již jen 35 % žáků tříd devátých.
Zkušenosti s návykovými látkami přirozeně přibývají s rostoucím věkem žáků. S alkoholem má alespoň dílčí zkušenost významnější množství žáků již v pátých ročnících (60 % páťáků), s
cigaretami v šestých ročnících (čtvrtina šesťáků) a s marihuanou v sedmých ročnících (12 % sedmáků).
Školní rok 2018/2019
Po realizaci programů všeobecné primární prevence (VPP) došlo ve školním roce 2018/2019 u žáků k posunu v jejich názorech, postojích a znalostech tím směrem, který odpovídá cílům
realizovaných programů. Stejně tomu bylo i ve všech předchozích sledovaných letech 2014-2017.
61 % všech žáků se domnívá, že programy primární prevence zlepšují vztahy v jejich třídách. Pouze 3 % žáků zvolila možnost, že programy vztahy ve třídě zhoršují.
Nejlépe vnímají svůj vztah k učitelům žáci z pátých tříd.
Častou přítomnost fyzického násilí ve třídě vnímá v posledním roce 17 % všech žáků.
6 % všech žáků považuje atmosféru ve třídě za nepřátelskou.
Marihuanu vnímají žáci ve srovnání s alkoholem a cigaretami jako nejvíce nebezpečnou návykovou látku. Vnímaní rizikovosti jejího užívání však na rozdíl od druhých dvou uvedených látek
prudce klesá s rostoucím věkem žáků. Za velmi nebezpečnou ji považuje 59 % žáků pátých tříd, ale již jen 32 % žáků tříd devátých.
Zkušenosti s návykovými látkami přirozeně přibývají s rostoucím věkem žáků. S alkoholem má alespoň dílčí zkušenost významnější množství žáků již v pátých ročnících (41 % páťáků), s
cigaretami v šestých ročnících (čtvrtina šesťáků) a s marihuanou v osmých ročnících (16 % osmáků).
2 ) V rámci indikátoru ECI A.1. se občané v roce 2015, 2018 vyjadřovali k dostupnosti a kvalitě zdravotních služeb, zdravotnímu stavu.
3) V rámci analýzy kvality života se občané v roce 2.013, 2019 vyjadřovali k dostupnosti a kvalitě zdravotních služeb.
4) Mikroanalýza zdravotní situace Praha 14 - 2020
Cílem tohoto projektubylo podporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví u osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Snížení nerovností ve zdraví, zlepšení zdraví
azvýšení zaměstnanosti snásledným snižováním národohospodářských ztrát z nemocí. Zmapování potřeb cílové skupiny a nabídnutí spolupráce voblasti primární prevence a podpory zdraví tak, aby
jejich znalosti teoretické i zkušenosti zterénu přispěly kvytvoření efektivních intervenčních preventivních programů a materiálů, které budou reagovat na potřeby primární prevence cílové skupiny
daného regionu.

Vyhodnocení dotazníku mapující potřeby občanů Prahy 14

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.12

Návodná otázka 5.3.12

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

MČ disponuje vlastním systémem vybraných zdravotních rizik nebo ukazatelů. Problematika a monitoring zdravotních témat je zahrnut také v Analýze šetření společných evropských indikátorů ECI
A1, Analýze kvality života a Mikroanalýze zdravotní situace Praha 14. V programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených MČ Praha 14 probíhají každoročně
dotazníková šetření sociálního klima jejichž součástí je zjišťování efektivity programů všeobecné primární prevence, postojů k návykovým látkám a zkušeností žáků k návykovým látkám.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Bez připomínek.
Předpokládám, že
s
výsledky těchto průzkumů
bude město dále pracovat,
ať již v sociální nebo školní
oblasti. Jsou dobrým
podkladem pro cílené
intervenční strategie.

5.3.13 Další indikátory k tématu
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 5.3.13

Indikátory
5.3.M Hospitalizace
pro nemoci oběhové
soustavy;

Tato problematika je sledována na úrovni krajů, tedy i pro hl. m. Prahu jako celek.

Zdroj: ÚZIS ČR,
Národní
registr
hospitalizovaných
(NRHOSP)

Rok
2017
2016
2015

Nemoci oběhové
soustavy

Hlavní město Praha

Česká republika

Počet
Počet
hospitalizovaných na
1000 obyvatel
hospitalizovaných
26 208
2,5
27 344
2,6
28 331
22,4

Počet
hospitalizovaných na
Počet
1000 obyvatel
hospitalizovaných
280 078
26,4
286 760
27,1
292 756
27,7

2017 - 26 208

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 5.3.13

Návodná otázka 5.3.13

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
Zlepšující se

1
1

Hodnoceni:
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tato problematika je sledována na úrovni krajů, tedy i pro hl. m. Prahu jako celek.Počet hospitalizovaných s nemocemi oběhové soustavy klesá, je pod celorepublikovým průměrem.
Bez připomínek.

Datum tisku / Print date : 12.10. 2021 13:17
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OPONENTURA
6 Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Audit je sestaven přehlednou formou a v průběhu hodnocení byl konzultován a dále adekvátně doplněn dle připomínek auditora.

Ne

OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Audit je kompletní a podává detailní informace k otázkám týkajících se problematiky Místní ekonomiky a podnikání.

Ano

OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
V určité omezené míře byly využity také doporučené indikátory, zejména pak příklady dobré praxe, které jsou využívány MČ Prahy 14.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR

Ano

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.1

Oblast 6.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Dobrá

1

Trend:
1

MČ rozpracovala a schválila akční plán pro oblast podpora podnikání a získávaní a stabilizace
finančních zdrojů. MČ reagovala na korona virovou krizi a realizovala opatření k podpoře
podnikání.V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro podporu podnikání a rozvoj ekonomiky,
jejímž úkolem je stanovit vhodnou strategii místního partnerství na podporu podnikání, podpory trhu
práce a zvýšení atraktivity městské části Praha 14 a zpracovat akční plán plány rozvoje ekonomiky a
podnikání v návaznosti na Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14. Skupina se skládá z gesčního
radního, koordinátora MA21 a zástupců podnikatelského sektoru. V roce 2020 byla uzavřena smlouva
s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která analýzu zpracovává. Vývoj počtu registrovaných
podnikatelských subjektů i ekonomicky aktivních subjektů na MČ Praha 14 je stabilní a dlouhodobě
vykazuje mírně vzestupný charakter. Počet vydání živnostenských oprávnění roste, počet
registrovaných zemědělských podnikatelů roste. Počet aktivních fyzických osob podnikajících i
obchodních společností od roku 1989 roste. Podíl nezaměstnaných klesal do roku
2020. Nezaměstnanost začala výrazně růst po začátku pandemie v nemoci covid-19, jejíž první
případy se v Česku objevily 1. března 2020.

Zlepšující se

1

Sekci podpory místní zaměstnanosti a vzniku nových
podniků lze hodnotit celkově za uspokojivou a v posledních
letech spíše za stabilní. V případě využívaných nástrojů na
podporu obou výše uvedených témat lze identifikoval
zlepšení v porovnání s auditovanou situací v roce 2017
zejména u vlastních nástrojů, které MČ Praha 14 prosazuje,
tj. aktivity navázané na Strategický plán sestavený na
dekádu 2015 - 2025. Jako pozitivní se jeví pravidelné
hodnocení a aktualizace v návaznosti na Akční plány a
konkrétní aktivity ve kterém je formulovaná klíčová oblast č.
4 Ekonomika a podnikání, jejíž plnění je podrobeno
pravidelnému hodnocení (např. dotazníkový průzkum pro
aktualizaci Akčního plánu MČ na období 2020 - 2021, vč.
identifikace přístupů a nástrojů pro oživení podnikání v
období pandemie Covid-19). V tomto kontextu lze vymezit
významné aktivity přispívající ke stabilizaci situace v
podnikání a zaměstnanosti, tj. např., samostatná sekce pro
podnikání na webových stránkách MČ, různé akce (Snídaně
s podnikateli, revize fungování farmářských trhů,
podnikatelské fórum v roce 2020 pro vymezení zacílené
podpory podnikatelům), příprava dalších podpůrných aktivit
(např. coworkingové centrum). Naopak v případě nástrojů,
které jsou v gesci pražského magistrátu lze vymezit jen
slabé zapojení podnikatelských subjektů z MČ Prahy 14. V
rámci nástrojů podpory zaměstnanosti jsou využívány spíše
standardní nástroje, které bude nutné rozšířit s ohledem na
další vývoj v míře nezaměstnanosti, zejména v případě
menšin či obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit v MČ
Prahy 14. Vývoj míry nezaměstnanosti byl v minulých letech
příznivý s výkyvem v roce 2020, který však není nijak
překvapivý a bylo možné jej očekávat. Teprve v následujících
letech se v datech plně projeví, jestli se jedná o zhoršující
se trend nebo je ad-hoc výkyv, který v roce 2020 byl
způsoben nepřirozeným zásahem státu do běžného
fungování ekonomiky v rámci restriktivních opatření
spojených s Covid-19. Vývoj počtu aktivních podnikatelských
subjektů je dlouhodobě rostoucí, v posledních letech spíše
stabilní.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.2

Oblast 6.2

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:

Hodnoceni:
1

Dobrá
Trend:

1

Zlepšující se

1

Na MČ Praha 14 jsou vytvářena vhodná partnerství se soukromým sektorem a dochází k synergickým
efektům. Soukromé podnikatelské subjekty v rámci vzájemné spolupráce přispívají finančními dary na
rozvoj městské části zejména na rozšíření občanské vybavenosti a infrastruktury, zlepšování kvality
životního prostředí, rozvoj kultury a sportu, podporu vzdělávání žáků základních škol, pořádání
sportovních dní na základních školách či pořádání lyžařských výcviků pro žáky 7. tříd základních škol,
sociální a zdravotnické účely. Spolupráce probíhá také při realizaci kulturních, sportovních,
společenských a osvětových akcí a kampaní. Při komunikaci s podnikateli MČ využívá online nástroje,
včetně dotazníku potřeb podnikatelů, který je umístěn na webu MČ.

Silné zlepšení

2

MČ Prahy 14 má vytvořenou velmi dobrou strukturu a
institucionální základ pro rozvíjení aktivní komunikace s
místními podnikateli a firmami. Zároveň jsou významně
rozvíjeny možnosti pro setkávání i mimo oficiální struktury v
komisích Rady města. Velmi pozitivně lze hodnotit on-line
komunikační nástroje, jejichž míra využívání by však měla
podléhat průběžnému hodnocení (viz doporučení pro další
fázi rozvoje MČ).
V roce 2020 je evidentní aktivní přístup MČ Prahy 14 k
řešení předpokládaných negativních ekonomických dopadů
na místní ekonomiku v souvislosti s celonárodními
omezeními aplikovaných v důsledku pandemie Covid-19 (tj.
spolupráce s Hospodářskou komorou, podnikatelské
fórum či rozvíjení spolupráce i s velkými komerčními
subjekty - např. Coca-Cola HBT, Centrum Černý Most, IKEA,
Globus ČR, Decathlon). Pozitivně lze hodnotit představený
příklad dobré praxe spolupráce s mísními podnikatelskými
subjekty v rámci akce pilotního testování systému vratných /
zálohových kelímků v roce 2019, což se následně dále
využívá na všech větších akcích pořádaných MČ Prahy 14.
Bez aktivní komunikace s podnikateli by tento příklad dobré
praxe s pozitivním vlivem na životní prostředí nevznil.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.3

Oblast 6.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

0

Trend:
0

V současné době rozvoj cestovního ruchu v MČ Praha 14 je regulován či koordinován minimálně
jelikož cestovní ruch vázán spíše s městskými částmi Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6, které
disponují historickými památkami a zajímavostmi. MČ Praha 14 je využívána turisty převážně jen k
ubytování. . MČ Praha 14 nemá zapracovanou koncepci cestovního ruchu. Návštěvnost hromadných
ubytovacích zařízení na MČ Praha 14 rostla do roku 2018. Poplatky z ubytovacích zařízení a za
rekreační pobyty rostly do roku 2020. Hl. m. Praha je dlouhodobě nejnavštěvovanějším krajem v
Česku. V roce 2020 došlo k výraznému úbytku návštěvníků, který byl způsoben epidemiologickými
opatřeními, v jejichž důsledku došlo k zákazu cestování, uzavření hranic, ale i samotných ubytovacích
zařízení. V důsledku epidemiologických opatření však Praha ve 2. i 3. čtvrtletí roku 2020 neměla
v mezikrajském srovnání tak významné postavení. Praha ale nadále zůstala v záporných číslech, citelně
zde chyběli a stále chybí zahraniční hosté. Údaje za městskou část za rok 2020 nejsou k dispozici. Dá
se předpokládat, že s určitou mírou nepřesnosti údaje za hl.m.Prahu můžeme vztáhnout na městskou
část. Pravidelně každý rok se pořádají kulturně – společenské akce, které jsou hrazeny z rozpočtu
městské části či rozpočtu příspěvkové organizace P14kulturní.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Uspokojivá
Stabilní

0

MČ Praha 14 nepatří mezi turistické destinace a naopak
jako periferní část hlavního města se potýká s některými
dalšími problémy, např. MČ je zatížena nákupní turistikou
obyvatel hl. m. Prahy a spádového okolí Středočeského
kraje. Proto není ani vyhledávanou turistickou destinací. MČ
Praha 14 nemá zpracovanou koncepci cestovního ruchu,
nicméně na území MČ existuje poměrně velké množství
cyklotras a cyklostezek. V tomto kontextu by bylo vhodné
koncepční rozpracování sítě a struktury zázemí pro
cykloturistiku v návaznosti na přilehlé obce ve
Středočeském kraji. Co se týká využívání ubytovacích
kapacit, tak do roku 2019 lze zaznamenat narůstající trend
ve využití ubytovací kapacity, což souvisí ani ne tak s
cestovním ruchem, jako spíše využívání ubytovacích kapacit
cizinců s pracovním povolením v ČR. Za rok 2020 nejsou
dostupná data za příslušnou MČ, nicméně lze očekávat
značné zhoršení situace s ohledem na restriktivní omezení
v tomto oboru v průběhu pandemie Covid-19. MČ Praha 14
organizuje v uspokojivé míře akce, které jsou spojené se
specifiky dané městské části a rozvíjí tak možnosti pro
trávení volného času nejen pro obyvatele MČ, ale také z
přilehlého okolí. S ohledem na charakter MČ Prahy 14 lze
považovat prezentované akce za dostatečné pro rozvíjení
aktivit spojených s místní turistikou.

- Zpracovaný a zejména průběžně hodnocený Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14 na
období 2015 - 2025, ve kterém je samostatná oblast "Ekonomika a podnikání"
- Aktivní přístup MČ Prahy v době pandemie k podpoře podnikání a zaměstnanosti
- Dlouhodobě stabilizovaný počet aktivních podnikatelských subjektů
- Velmi dobrá struktura a institucionální základ pro rozvíjení aktivní komunikace s místními
podnikateli a firmami
- Existence poměrně velkého množství cyklotras a cyklostezek

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
- Slabá participace podnikatelských subjektů v dotačních
programech či iniciativách Magistrátu Hl. m. Prahy
- Dlouhodobě vysoký počet cizinců a menšin na území MČ
Prahy 14
- Existence 3 sociálně vyloučených lokalit a s nimi spojené
problémy lokálního trhu práce
- Zatížení MČ Prahy 14 nákupní turistikou

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
- Identifikované další možnosti a potřeby podnikatelských subjektů v MČ (tj. propagace,
poradenství, coworkingová centra)
- Využití dotačních prostředků pro budování zázemí a infrastruktury pro víceúčelové a
rekreační aktivity
- Revitalizace nevyužívaných objektů vhodných pro rozvoj podnikatelských aktivit

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
- Dlouhodobé negativní důsledky pandemie Covid-19 na
podmínky podnikání a zaměstnanosti (zejména ohrožených
skupin osob na trhu práce - menšiny, sociálně slabé
skupiny obyvatel)
- Zvýšení kriminality v souvislosti s krizí a tím zhoršení
atraktivity pro podnikatelské aktivity s dopady na lokální trh
práce.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:
MČ Praha 14 dosahuje celkově uspokojivé a stabilní situace v tématice místní ekonomiky a podnikání. Co je pozitivní, tak v otázkách, ve kterých může MČ aktivně
působit, tak dosahuje spíše zlepšení a dobré úrovně. Naopak v případě kontextových ukazatelů, které jsou do značné míry závislé na makroekonomickém či
celospolečenském vývoji (např. míra nezaměstnanosti), dosahuje zhoršení.
Jako pozitivní se jeví pravidelné hodnocení a aktualizace dílčích Akčních plánů v návaznosti na hlavní Strategický plán v jeho klíčové oblasti č. 4 Ekonomika a
podnikání. V případě nástrojů, které jsou v gesci pražského magistrátu lze vymezit jen slabé zapojení podnikatelských subjektů z MČ Prahy 14. V rámci nástrojů
podpory zaměstnanosti jsou využívány spíše standardní nástroje, které bude nutné rozšířit s ohledem na další vývoj v míře nezaměstnanosti. Vývoj počtu aktivních
podnikatelských subjektů je dlouhodobě rostoucí, v posledních letech spíše stabilní.
MČ Prahy 14 má vytvořenou velmi dobrou strukturu a institucionální základ pro rozvíjení aktivní komunikace s místními podnikateli a firmami. Zároveň jsou
významně rozvíjeny možnosti pro setkávání i mimo oficiální struktury v komisích Rady města.V roce 2020 je evidentní aktivní přístup MČ Prahy 14 k řešení
předpokládaných negativních ekonomických dopadů na místní ekonomiku v souvislosti s celonárodními omezeními aplikovaných v důsledku pandemie Covid-19
(tj. spolupráce s Hospodářskou komorou, podnikatelské fórum či rozvíjení spolupráce i s velkými komerčními subjekty - např. Coca-Cola HBT, Centrum Černý
Most, IKEA, Globus ČR, Decathlon).
MČ Praha 14 nepatří mezi turistické destinace a naopak jako periferní část hlavního města se potýká s některými dalšími problémy, např. MČ je zatížena nákupní
turistikou obyvatel hl. m. Prahy a spádového okolí Středočeského kraje. Proto není ani vyhledávanou turistickou destinací. MČ Praha 14 nemá zpracovanou
koncepci cestovního ruchu, nicméně na území MČ existuje poměrně velké množství cyklotras a cyklostezek. Do roku 2019 lze zaznamenat narůstající trend ve
využití ubytovací kapacity. MČ Praha 14 organizuje v uspokojivé míře akce, které jsou spojené se specifiky dané městské části a rozvíjí tak možnosti pro trávení
volného času nejen pro obyvatele MČ, ale také z přilehlého okolí. S ohledem na charakter MČ Prahy 14 lze považovat prezentované akce za dostatečné pro
rozvíjení aktivit spojených s místní turistikou.
Pro další období doporučujeme soustředit pozornost na následující záležitosti:
==================================
- Současné nástroje podpory zaměstnanosti bude nutné rozšířit s ohledem na další vývoj v míře nezaměstnanosti, zejména v případě menšin či obyvatel ze
sociálně vyloučených lokalit v MČ Prahy 14.
- Je vhodné i nadále pokračovat v proaktivním přístupu MČ Prahy 14 a rozvoji spolupráce s Hospodářskou komorou, podnikatelské fórum či rozvíjení spolupráce i
s velkými komerčními subjekty - např. Coca-Cola HBT, Centrum Černý Most, IKEA, Globus ČR, Decathlon). Bude tak možné efektivně čelit negativním důsledkům
restriktivních opatření pro podnikání.

- Na území MČ existuje poměrně velké množství cyklotras a cyklostezek. V tomto kontextu by bylo vhodné koncepční rozpracování sítě a struktury zázemí pro
cykloturistiku v návaznosti na přilehlé obce ve Středočeském kraji.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:
MČ Praha 14 učinilo řadu pozitivních kroků týkajících se problematiky rozvoje místní ekonomiky, podnikání a zaměstnanosti. Dle poskytnutých podkladů v auditu
lze tuto MČ v této sekci hodnotit na úrovni A s tím, že existují některá doporučení/podmínky pro další období a vývoj. Podle názoru auditora a dalších konzultantů v
této sekci nejsou tyto podmínky nijak zásadní a problematické, že by měly bránit udělení kategorie A v MA21.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT
6 Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.1

Oblast 6.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Dobrá

1

Trend:
1

MČ rozpracovala a schválila akční plán pro oblast podpora podnikání a získávaní a stabilizace finančních zdrojů. MČ reagovala na
korona virovou krizi a realizovala opatření k podpoře podnikání.V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro podporu
podnikání a rozvoj ekonomiky, jejímž úkolem je stanovit vhodnou strategii místního partnerství na podporu podnikání, podpory
trhu práce a zvýšení atraktivity městské části Praha 14 a zpracovat akční plán plány rozvoje ekonomiky a podnikání v návaznosti
na Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14. Skupina se skládá z gesčního radního, koordinátora MA21 a zástupců podnikatelského
sektoru. V roce 2020 byla uzavřena smlouva s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která analýzu zpracovává. Vývoj počtu
registrovaných podnikatelských subjektů i ekonomicky aktivních subjektů na MČ Praha 14 je stabilní a dlouhodobě
vykazuje mírně vzestupný charakter. Počet vydání živnostenských oprávnění roste, počet registrovaných zemědělských
podnikatelů roste. Počet aktivních fyzických osob podnikajících i obchodních společností od roku 1989 roste. Podíl
nezaměstnaných klesal do roku 2020. Nezaměstnanost začala výrazně růst po začátku pandemie v nemoci covid-19, jejíž
první případy se v Česku objevily 1. března 2020.

Zlepšující se

1

Sekci podpory místní zaměstnanosti
a vzniku nových podniků lze hodnotit
celkově za uspokojivou a v
posledních letech spíše za stabilní.
V případě využívaných nástrojů na
podporu obou výše uvedených
témat lze identifikoval zlepšení v
porovnání s auditovanou situací v
roce 2017 zejména u vlastních
nástrojů, které MČ Praha 14
prosazuje, tj. aktivity navázané na
Strategický plán sestavený na
dekádu 2015 - 2025. Jako pozitivní
se jeví pravidelné hodnocení a
aktualizace v návaznosti na Akční
plány a konkrétní aktivity ve kterém
j e formulovaná klíčová oblast č. 4
Ekonomika a podnikání, jejíž plnění
j
e podrobeno
pravidelnému
hodnocení (např. dotazníkový
průzkum pro aktualizaci Akčního
plánu MČ na období 2020 - 2021,

vč. identifikace přístupů a nástrojů
pro oživení podnikání v období
pandemie Covid-19). V tomto
kontextu lze vymezit významné
aktivity přispívající ke stabilizaci
situace
v
podnikání
a
zaměstnanosti,
tj.
např.,
samostatná sekce pro podnikání na
webových stránkách MČ, různé akce
(Snídaně
s podnikateli, revize
fungování
farmářských
trhů,
podnikatelské fórum v roce 2020
pro vymezení zacílené podpory
podnikatelům), příprava dalších
podpůrných
aktivit
(např.
coworkingové centrum). Naopak v
případě nástrojů, které jsou v gesci
pražského magistrátu lze vymezit
jen slabé zapojení podnikatelských
subjektů z MČ Prahy 14. V rámci
nás troj ů podpory zaměstnanosti
jsou využívány spíše standardní
nástroje, které bude nutné rozšířit s
ohledem na další vývoj v míře
nezaměstnanosti,
zejména
v
případě menšin či obyvatel ze
sociálně vyloučených lokalit v MČ
Prahy
14.
Vývoj
míry
nezaměstnanosti byl v minulých
letech příznivý s výkyvem v roce
2020, který však není nijak
překvapivý a bylo možné jej
očekávat. Teprve v následujících
letech se v datech plně projeví, jestli
se jedná o zhoršující se trend nebo
je ad-hoc výkyv, který v roce 2020 byl
způsoben nepřirozeným zásahem
státu do běžného fungování
ekonomiky v rámci restriktivních
opatření spojených s Covid-19.
Vývoj
počtu
aktivních
podnikatelských
subjektů
je
dlouhodobě rostoucí, v posledních
letech spíše stabilní.

6.1.1 Disponuje městská část nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů?
Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 6.1.1

Indikátory

Nástroje pro podporu fungují na úrovni hl. m. Prahy i MČ Praha 14.
1) HL.m.Praha
Oddělení strategie a podpory podnikání odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje činnosti na úseku podpory
podnikání a inovací v rámci hl. m. Prahy, koordinaci souvisejících činností a metodické řízení účasti města v programech a
projektech na úseku podpory podnikání, inovací a výzkumu a vývoje. je zřízena webová stránka pro
podporu podnikání. Podnikání v Praze - Podnikání Praha

6.1.A Podpora zaměstnanosti,
podnikání a diverzifikace
struktury místní ekonomiky;
ANO
viz 6.1.1

Pražský voucher
Na úrovni hl.m.Prahy vznikl dotační program PRAŽSKÝ VOUCHER zaměřený na podporu malých a středních pražských
podnikatelů. Tuto podporu lze získat na pět oblastí, na něž se v podnikání většinou finančních prostředků nedostává. Přitom jsou
například reklama, zahraniční i domácí know-how, účast na zahraničních veletrzích či inovace právě tím, co může rozhodnout o
úspěchu firmy. Právě do těchto oblastí proto podpora směřuje. K oceňovaným přednostem voucherů rovněž patří snadnost jejich
získání. Administrativa je omezena na nezbytné minimum.
V rámci projektu Pražské vouchery v pěti voucherových programech byly subjekty z Prahy 14 zapojeny v:

6.1.B Počet podnikatelských
subjektů;
2020 - Fyzické osoby
podnikající - 11 954 2020 Obchodní společnosti 3466 2020 - Provozovny na
Praze 14 - 940

Specializovaný voucher na kreativní služby
1. výzva – 0 subjektů

6.1.D Příklad dobré praxe (z
oblasti podpory
zaměstnanosti a podnikání);

2. výzva – celkem 9 žádostí, 2x proplaceno, 5x zamítnuto, 1x nepodal žádost o proplacení, 1x aktuálně v realizaci
Číslo projektu Důvod zamítnutí
KS-2019-009 Zamítnuto na přijatelnosti (bod č. 5: Projektový záměr obsahuje nezpůsobilé výdaje)
KS-2019-045 Zamítnuto na přijatelnosti (bod č. 5: Projektový záměr obsahuje nezpůsobilé výdaje)
KS-2019-242 Zamítnuto ve formální kontrole (bod č. 3: Žadatel neodpověděl na výzvu k dopracování)
KS-2019-257 Zamítnuto na přijatelnosti (bod č. 10: Rozpočet projektu není přiměřený obsahu zakázky)
KS-2019-473 Zamítnuto ve formální kontrole (bod č. 3: Žadatel neodpověděl na výzvu k dopracování)
Specializovaný voucher na koučing a mentoring
1. výzva – 8 žádostí, 6 podání žádostí o dotaci zamítnuto ve formálním hodnocen
2.výzva – 2 žádosti – 1x proplaceno, 1x zamítnuto expertním hodnotitelem
Specializovaný voucher na pobyt v inkubátorech
žádný subjekt ani v 1. ani ve 2. výzvě nežádal
Specializovaný voucher na veletrhy a výstavy
žádný subjekt ani v 1. ani ve 2. výzvě nežádal
Pražský voucher na inovační projekty
1.
2.
3.
4.

výzva – 0 subjektů
výzva – 2 žádosti – 1x schváleno, 1x nepodali žádost o proplacení
výzva – 3 žádosti – 2x schváleno, 1x aktuálně v realizaci
výzva – 2 žádosti – 2x zamítnuto, žadatelé vyřazeni z důvodu formálního hodnocení (poskytovatelé znalostí se nenacházel na
seznamu MŠMT a nebylo doloženo osvědčení o akreditaci)

Prague Startup Centre
Inkubátory Prague Startu up Centre https://podnikani.praha.eu/prague-startup-centre/ a ESA BIC Prague
https://podnikani.praha.eu/esa-bic-prague/
Prague Startup Centre je první oficiální inkubátor hl. m. Prahy pro inovační firmy, provozovaný Czech ICT Alliance, sídlící v
pražském Paláci Adria. Od března 2016 pomáhá začínajícím inovativním podnikatelům, propojuje je s vhodnými investory a
partnery a pomáhá nastartovat jejich mezinárodní růst. Nabízí inkubační programy pro začínající startupy a organizuje
networkingová setkání. Vedle hlavního sídla v Jungmannově ulici Prague Startup Centre provozuje i druhou pobočku v
holešovické tržnici s názvem Prague Startup Market, kde našli své místo především technologické startupy zaměřené na oblast
Smart City a IT. Prague Startup Market nabízí také velký a prostorný event space s kapacitou do 200 osob s příslušným
zázemím a zasedačkami.
V rámci prověřování možností vhodného zapojení proběhla komunikace Ing. Reichem Executive and BD Manager Prague Start up
centra. Nebylo nalezeno žádné konkrétní téma ke spolupráci mezi P14 a PSC. Spolupráce PSC probíhá na úrovni hl. m. Prahy,
tedy magistrátu. PSC je oficiální inkubátor provozovaný Czech ICT Alliance a Czech Invest s podporou velkých subjektů.
Nebyla vyloučena spolupráce v budoucnu a případná oboustranná reklama.
Za celou dobu fungování inkubátoru PSC jím prošla jen jedna firma z Prahy 14 - PhDr. Otakar Chaloupka, CSc., IČ: 49267531
v období 01/2016 – 09/2019. http://ippa.cz/
V rámci prověřování možností vhodného zapojení proběhla komunikace Ing. Reichem Executive and BD Manager Prague Start up
centra. Nebylo nalezeno žádné konkrétní téma ke spolupráci mezi P14 a PSC. Spolupráce PSC probíhá na úrovni hl. m. Prahy,
tedy magistrátu. PSC je oficiální inkubátor provozovaný Czech ICT Alliance a Czech Invest s podporou velkých subjektů.
Nebyla vyloučena spolupráce v budoucnu a případná oboustranná reklama.
Covid
Většina pražských podniků a firem musela kvůli vládním nařízením proti šíření koronavirové nákazy ze dne na den zavřít, nebo
přestat poskytovat své služby. Pro mnohé podnikatele tato omezení znamenají nejen ztrátu příjmu, ale i propouštění
zaměstnanců či existenční riziko. Ke zmírnění dopadů vznikly informační webové se všemi dostupnými informace o pomoci
podnikatelům. Všechny informace jsou postupně aktualizovány a doplňovány včetně sociálních
sítí. https://podnikani.praha.eu/covid-19/programy-na-pomoc-podnikatelum/
Hl. m. Praha společně s HK ČR provozují elektronickou poradnu, kde si každý podnikatel se sídlem na území HMP může zdarma
požádat o radu spojenou s problematikou COVID-19, vyhlášených podpůrných programech, záchranných balíčcích a případných
dalších zvýhodněních pro pražské podnikatele a podporu jejich podnikání.
MHMP jako pronajímatel neúčtuje nájemné za umístění restauračních předzahrádek.
COVID Praha
Na program COVID Praha bylo z pražského operačního programu vyčleněno celkem 646 milionů korun. Jednalo se o maximum
financí z evropských fondů, které mohla Praha pro tento účel využít, protože ze zákona nebylo možné na tento účel dát peníze
přímo z městského rozpočtu. Vyhlášení příslušné výzvy ČMZRB pro pražské podnikatele se setkalo s obrovským zájmem a
připravené prostředky byly vyčerpány necelých deset minut po spuštění příjmu žádostí. Za tuto dobu bylo přijato 391 řádných

ANO
Nákup vratných kelímků - viz text
návodná otázka 6.2.1

žádostí o záruky za úvěry v celkové hodnotě 1,88 miliardy korun. Podle analýzy struktury podpořených žádostí bylo z
programu COVID Praha podpořeno celkem 311 ekonomických subjektů, které dohromady žádaly o zaručované úvěry ve výši 1,6
miliardy korun, souhrnná výše záruky činila 1,3 miliardy korun. Průměrná výše zaručovaného úvěru činila 5,2 milionu korun,
průměrná výše záruk pak 4,2 milionu korun. Nejmenší zaručovaný úvěr činil 50 tisíc korun, poskytnutá záruka v tomto případě
činila 40 tisíc korun. Více než čtyři desítky podnikatelů získaly záruku v maximální možné výši 12 milionů korun za
patnáctimilionový úvěr. Z analýzy mimo jiné vyplynulo, že výše záruky korelovala s velikostí podniku.
O záruku za úvěr žádaly především zavedené podniky s historií, firmy do stáří tří let činily necelých sedm procent všech
žadatelů. Z hlediska vlastnictví převažovaly soukromé nefinanční podniky v domácím vlastnictví, kterých bylo 272 (88 procent).
Soukromé nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou byly zastoupeny pouze 24 subjekty (8 procent).Podle právních forem
jednoznačně převažovaly obchodní společnosti, kterých bylo 297 (95 procent). Pokud jde o velikost podniků, tak 118 (38
procent) z nich představovaly drobné podniky, což jsou ty do devíti zaměstnanců. Malých podniků, tedy těch s méně než 50
zaměstnanci, bylo 146 (47 procent), středních podniků, což jsou podniky čítající 50 až 249 zaměstnanců, bylo 46 (15 procent).
Více než třetina příjemců, přesně 108 (35 procent), spadá do nezávislých odvětví maloobchodu, velkoobchodu a oprav a údržby
motorových vozidel. Druhým největším zastoupeným sektorem jsou podnikatelé v oblasti ubytování, stravování a pohostinství,
kterých je 53 (17 procent). Z analýzy jasně vyplývá, že program COVID Praha byl velmi dobře nastaven. Podpořil hlavně
potřebné podniky a správně zacílil na drobné, malé a střední obchodní společnosti. Celkem se nám díky němu podařilo podpořit
bezmála šest tisíc pracovních míst.
Celkově bylo podpořeno 311 z 391 přijatých žádostí.
Seznam poskytnutých záruk v programu COVID Praha - COVID_Praha___podporene_subjekty.pdf
2) MČ Praha 14
MČ podporu zaměstnanosti a rozvoj ekonomiky a podnikání řeší strategických dokumentech a navazujících a akčních plánech.
Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025, Klíčová oblast č. 4 Ekonomika a podnikání
Pravidelné vyhodnocování plnění jednotlivých strategických cílů a opatření/záměrů v daných oblastech (včetně oblasti Ekonomika
a podnikání) v tzv. Akčních plánech rozvoje MČ Praha 14, které jsou vytvořeny vždy na dva roky probíhá průběžně. Od doby
zavedení principů strategického plánování a řízení do procesů ÚMČ v roce 2014 byly zpracovány čtyři akční plány rozvoje a to
na období 2015 - 2016, 2017 - 2018, 2019 - 2020 a 2021 - 2022. Tyto dokumenty jsou společně s tzv. klíčovými projekty MČ
vyhodnocovány průběžně a o jejich plnění je informován Strategický tým pro řízení a rozvoj a vedení MČ. Hodnocení plnění
zajišťuje Oddělení strategického plánování a komunikace Kanceláře starosty ve spolupráci s gestory a odbornými garanty
jednotlivých záměrů.
V období 2018 – 2020 se podařilo vytvořit samostatnou sekci podnikání v rámci webových stránek MČ, doplnit informací
týkající se podpory podnikán ze strany hl.m.Pahy a dotačních možností pro podnikatele. Snídaně s podnikateli probíhá
neformálně v kavárně Maňána. Byla provedena revize fungování farmářských trhů. V dubnu 2020 bylo realizováno podnikatelské
fórum zaměřené na pomoc lokálním podnikatelům v době koronavirové pandemie. Soutěž podnikatel roku plánujme realizovat
v roce 2020.
MČ proaktivně přistupuje k trendům Smart Cities (SM) a využívá jejich efektivní aplikace v oblastech, kde přinášejí vyšší
komfort občanům a pomáhají zvyšovat bezpečnost nebo šetřit energie. Byly vyhodnoceny potřeby MČ oblasti Smart City, MČ
má vytvořen zásobník SM projektů.
Zpracování konceptu (včetně pasportu) využití a vytvoření coworkingových prostor v objektech v majetku městské části a hl. m .
Prahy plánujeme do 2.pol. 2021.
Bylo upuštěno do záměru vytvořit mapa ploch pro podnikání s ohledem na minimální počet volných ploch a objektů. Většinu
ploch a objektů/nebytových prostor vlastní HMPM. Všechny objekty/nebytové prostory MČ jsou pronajmuty. Magistrát
hlavního města Prahy spustil v roce 2018 webovou stránku, kde jsou pravidelně zveřejňovány všechny aktuální nabídky prodeje
a pronájmu nemovitostí v majetku Hl.M.Prahy a většiny městských částí. Domů (realitniportalpraha.cz). Realitní portál hl. m.
Prahy přináší větší transparentnost a efektivitu správy majetku města.
Podrobněji viz tabulky níže:

MČ Praha 14 má na webových stránkách zřízenou sekci Podnikaní https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/podnikani/
Po skončení realizace projektu i.e. SMART jsou aktivity projektu realizovány prostřednictvím:
a) Czech Point - ověřování podpisů
výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí,
z Živnostenského rejstříku
z Obchodního rejstříku
ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – určeno firmám v případě jejich podání žádosti o veřejnou
zakázku
z Rejstříku trestů právnických osob
z Centrálního registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
b) bezplatná právní poradna - zajištuje ÚMČ Praha 14, poradenství je poskytováno každou středu v době od 8.00 do 18.00 hod
Je zpracována studie TECHNOLOGICKÝ PARK HORNÍ LADA..Jedná se o rozsáhlý záměr zahrnující 2 zóny jehož
investorem
by
mělo
být
hl.
m. Praha.https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/uvod-o-praze-14/novavystavba/technologicky-park-horni-lada/
„V-zóna“: výstavní areál – výstavní prostory, designová studia, administrativa, restaurace ad. aktivity pro veřejnost a město
Kapacity: cca 22 600 m 2 podlažní plochy, 19 200 m 2 užitné plochy„
TP-zóna“: technologický park – inkubátor podnikatelských projektů v high-tech a high-design oborech
Kapacity: cca 43 250 m 2 podlažní plochy, 36 800 m 2 užitné plochy
V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro podporu podnikání a rozvoj ekonomiky, jejímž úkolem je stanovit
vhodnou strategii místního partnerství na podporu podnikání, podpory trhu práce a zvýšení atraktivity městské části Praha
14 a zpracovat akční plán plány rozvoje ekonomiky a podnikání v návaznosti na Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14.
Skupina se skládá z gesčního radního, koordinátora MA21 a zástupců podnikatelského sektoru (živnostníci 2x, malý/střední
podnikatelé 2x). v roce 2019 skupina definovala požadavky k zadání analýzy podnikatelského prostředí. V roce 2020 se
skupina zabývala zejména možnostmi podpory podnikatelských subjektů v koronavirové krizi.V roce 2020 MČ Praha 14 se
zabývala podporou oživení podnikání v rámci pandemii s cílem zavést, propagovat co, nejúčinnější formy pomoci

místním podnikatelům při jejich snaze o revitalizace podnikání po koronavirových opatření. Proběhlo setkání zástupců MČ
Praha 14, pracovní skupiny pro podporu podnikání a místních podnikatelů. V roce 2021 se zabývala výstupy dotazníkového
šetřením pro podnikatele a formou soutěže „Podnikatel roku“.
Byla podána žádost o dotaci na zpracování analýzy podnikatelského prostředí zaměřující se na analýzu forem podnikání na
městské části, překážek a nedostatků v oblasti podnikání, analýzu vhodných ploch a prostor a vývoj zaměstnanosti. V roce
2020 byla uzavřena smlouva s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která analýzu zpracovává. Analýza podnikatelského
prostředí na Praze 14 je zaměřena 14 na analýzu forem podnikání na městské části, překážek a nedostatků v podnikání,
SWOT analýza včetně analýzy tržních podmínek, analýza ploch k podnikání a návrh možných aktivit MČP14, které by
přispěly k pozitivnímu vývoji podnikatelského prostředí na území Prahy 14. Kompletní analýza bude dokončen v létě 2021.
V rámci analýzy pro zjištění názorů a potřeb místních podnikatelů (drobných živnostníků, ale i středních a velkých firem)
připravila městská část jednoduchý dotazník, který je umístěn na webových stránkách MČ. Proběhly také strukturované
rozhovory s místními podnikateli. Výstupy slouží také jako podklad pro analýzu podnikatelského prostředí. Součást analýzy
bude i návrh nástrojů k oživení a podpory podnikání.
Výsledky dotazníkového průzkumu
Výsledky dotazníkového průzkumu sloužily jako podklad pro aktualizaci Akčního plánu MČ na období 2020 - 2021.
Do průzkumu se tedy zapojily spíše menší subjekty, které ale podnikají již delší dobu, dá se tedy předpokládat určité sepětí s
městskou částí. Většina subjektů podniká v oblasti „prodej a obchod“, následuje „stavebnictví“, „ostatní veřejné, sociální a osobní
služby“, „média, PR a marketing“ a „vzdělávání“. Oproti zjištěnému počtu provozoven je překvapením, že se průzkumu
zúčastnilo poměrně málo provozovatelů restaurací a ubytovacích zařízení. Kromě celkové ekonomické situace se často objevuje
problém s dostupností a kvalitou pracovní síly a v menším měřítku i nedostatek prostor. Doprava i infrastruktura pro podnikání
jsou hodnoceny dobře, podobné je to i s podmínkami pro bydlení a celkovým prostředím. Nejhůře je opět hodnocena dostupnost
pracovní síly. Od městské části podnikatelé převážně požadují propagaci a údržbu silnic a okolí. Až na jednu výjimku se zde
neobjevuje problém s parkovacími místy, ale je zde rovněž zmíněna dopravní infrastruktura. Výhled do roku 2025 je spíše
optimistický, resp. pouze 5 respondentů očekává útlum své činnosti. Jedním ze závěrů průzkumu je problém nedostupnosti a
kvality pracovní síly. Pouze necelých 17 % respondentů si myslí, že dostupnost pracovní síly je výborná nebo dobrá. Naopak 30
% si myslí, že je špatná. Respondenti nejčastěji podnikají ve vlastních prostorách, nebo v pronajatých soukromých objektech. Jen
3 subjekty podnikají v prostorách pronajatých od magistrátu nebo městské části. Přestože nejčastěji podnikají ve vlastní
nemovitosti, téměř nikdo není schopen nabídnout volné prostory nebo pozemky k podnikání. Většinou prostory respondentům
vyhovují, nebo alespoň v současné době vyhovují (v budoucnu se to může změnit). Menší část subjektů ale bude muset řešit kvůli
nevyhovujícím prostorám přesun mimo městkou část. V možnostech ovlivnit prostředí pro podnikání v MČ podnikatelské
subjekty největší priority přisoudily investicím do dopravní infrastruktury, podpoře lidských zdrojů (vzdělávání) a zlepšení
vybavenosti veřejných prostranství a jejich úpravu.
V rámci dotazníkového průzkumu byly identifikovány potřeby, které by podnikatelské subjekty přivítaly jako pomoc od MČ:
1.

propagace

2.

síťování a sdílení dobré praxe

3.

pronájem prostor

4.

poradenství

5.

coworkingová centra

6.

žádnou

7.

podnikatelský inkubátor
V roce 2020 MČ Praha 14 se zabývala podporou oživení podnikání v rámci pandemii s cílem zavést, propagovat co,
nejúčinnější formy pomoci místním podnikatelům při jejich snaze o revitalizace podnikání po koronavirových opatření.
Proběhlo setkání zástupců MČ Praha 14, pracovní skupiny pro podporu podnikání a místních podnikatelů.

Podpora podnikání v době koronaviru:
Byl vytvořen přehledný rozcestník usnadňující hledání informací podnikatelským subjektům https://www.praha14.cz/zivotna-praze-14/podpora-podnikani-v-dobe-koronaviru/
MČ Praha 14 zajistila telefonického poradenství místním podnikatelům
„Podnikatelské fórum“
V dubnu 2020 bylo realizováno podnikatelské fórum. Účastnilo se 8 podnikatelů (majitel restauračního zařízení, majitel kavárny,
majitel papírnictví, majitelé pensionu 2x, majitel cykloobchodu, majitel jízdárny, beachvolejbalu a bistra a majitel pillates studia) a
zástupci vedení Radnice a příspěvkové organizace Praha14kultruní. Majitelé popsali vlastní činnost podnikání a situace, v jaké se
nacházeli v době pandemie a těsně po ní. Diskutovalo se nad tématy podpory a pomoci lokálním podnikatelům ( finanční pomoc,
snížení nájmu, materiální pomoc, individuální pomoc a konzultace, kampaň „nebojte se“ – podpořit návrat k „běžnému“ životu,
propagace – inzerce v místním časopise 14, festival podnikání, propojení podnikatelů se zákazníkem).
MČ Praha 14 nabídla podnikatelům úlevu na nájemném
Místním podnikatelům, drobným živnostníkům, ale i dalším nájemcům (příp. jiným uživatelům majetku svěřeného MČ),
kteří mají pronajaté prostory ve správě MČ a kvůli aktuální situaci nouzovému stavu nedokázali plnit své finanční závazky,
nabídla městská část následující úlevy, kdy se nebudou účtovat úroky z prodlení za případné opožděné platby nájemného za
období od 1. března 2020. V uvedeném období se také nevypovídají nájemní smlouvy při pozdní úhradě nájemného a
přijímají se žádosti nájemců (příp. jiných uživatelů majetku svěřeného MČ) na odpuštění nájemného (příp. snížení
nájemného nebo stanovení splátkového kalendáře) počínaje březnem 2020.Podporu využilo 27 podnikatelských subjektů

v celkové výši 921 tis. Kč.
Uliční prodej
Od 21. dubna 2020 je podnikatelům otevřená zrychlená možnost zřízení uličního prodeje před provozovnou. Stánek nebo stolek
mohou mít obchodníci na chodníku až do konce roku zdarma, uliční prodej stačí oznámit jednoduše e-mailem a není ani nutné
čekat na vyřízení žádosti úřady. Poplatky jsou odpuštěné také za předzahrádky. U stávajících se upravují smlouvy, u nových
jsou otevřené žádosti o zřízení. Podporu využilo 5 podnikatelských subjektů v celkové výši 10 tis. Kč. Jednalo se o výstav zboží
1-2 m2.
MČ Praha 14 od 1.10. do 31.12.2020, dále pak od 1.1. do 30.3. a 1.4. do 30.6. 2021 do prominula poplatek z ubytování
místním provozovatelům ubytovacích zařízení zařízení.
prominula poplatek z ubytování místním provozovatelům ubytovacích zařízení.
MČ realizovala kampaň NEBOJME SE ZASE ŽÍT – podpora nákupu zboží a služeb u lokálních podnikatelů v měsíčníku 14,
na webu a FB,
Podpora zaměstnanosti
Praxe studentů středních a vysokých škol - studenti mají možnost praktikovat za běžného provozu ÚMČ Praha 14 v různých
odborech.
Veřejně prospěšné práce - MČ Praha 14 zaměstnává v současnosti tři osoby bez domova tři dny v týdnu, zároveň probíhá
spolupráce s Armádou spásy ČR.
Podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob a osob o ně pečujících - MČ Praha 14 spolupracuje s organizacemi
zaměstnávajícími invalidy a tělesně postižené. Tyto organizace mají možnost spolupracovat na farmářských trzích. V rámci
akcí pro veřejnost spolupracují tyto organizace s MČ, kde zajištují např. občerstvení či prodej výrobků (kavárna na
Čarodějnicích, prodej výrobků na kampaních, apod.).
Podpora zaměstnávání sociálně slabých - MČ Praha 14 se stala v roce 2020 100%vlastníkem Sociálního podniku Černý Most
s. r. o. /SP/ s 15 % podílem. SP zaměstnává sociálně slabé, osoby s kumulovaným znevýhodněním, zejména ve vztahu k trhu
práce, jejichž společným znakem je ohrožení sociálním vyloučením. SP zajišťuje drobné technické služby, správu bytů
komunitní formou, komunitní práce

Plakát podpora podnikatelů Praha 14
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1
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1
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1

MČ rozpracovala a schválila akční plán pro oblast podpora podnikání a získávaní a stabilizace finančních zdrojů. MČ reagovala na
korona virovou krizi a realizovala opatření k podpoře podnikání.V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro podporu
podnikání a rozvoj ekonomiky, jejímž úkolem je stanovit vhodnou strategii místního partnerství na podporu podnikání, podpory
trhu práce a zvýšení atraktivity městské části Praha 14 a zpracovat akční plán plány rozvoje ekonomiky a podnikání v návaznosti
na Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14. Skupina se skládá z gesčního radního, koordinátora MA21 a zástupců podnikatelského
sektoru. V roce 2020 byla uzavřena smlouva s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která analýzu zpracovává.

Městská část Praha 14 vykázala
zlepšení v porovnání s auditovanou
situací v roce 2017. Východiska
komplexního přístupu k podpoře
podnikání a místní zaměstnanosti
se odvíjí od řady nástrojů, které jsou
v gesci Magistrátu Hl. m. Prahy. V
těchto nástrojích jsou podnikatelé z
MČ Prahy 14 zastoupeni nebo
aktivní spíše minimálně (zejména v
případě
dotačního
programu
"Pražský voucher" nebo inkubátoru
"Prague Startup Center"). Přesto
mají pracovníci MČ Prahy 14 ambici
vést evidenci a informace o těchto
celopražských iniciativách. Jako
pozitivní lze hodnotit stávající
Strategický plán sestavený na
dekádu 2015 - 2025, ve kterém je
formulovaná klíčová oblast č. 4
Ekonomika a podnikání, jejíž plnění
je
podrobeno
pravidelnému
hodnocení (např. dotazníkový
průzkum pro aktualizaci Akčního
plánu MČ na období 2020 - 2021,
vč. identifikace přístupů a nástrojů
pro oživení podnikání v období
pandemie Covid-19). V tomto
kontextu lze vymezit významné
aktivity, které přispívají ke stabilizaci
situace
v
podnikání
a
zaměstnanosti,
tj.
např.,
samostatná sekce pro podnikání na
webových stránkách MČ, různé akce
(Snídaně s podnikateli, revize
fungování
farmářských
trhů,

podnikatelské fórum v roce 2020
pro vymezení zacílené podpory
podnikatelům), příprava dalších
podpůrných
aktivit
(např.
coworkingové centrum).
V rámci
nástrojů
podpory
zaměstnanosti jsou využívány spíše
standardní nástroje, kterými místní
správa může aktivně tuto agendu
ovlivňovat (tj. praxe studentů
středních a vysokých škol v provozu
ÚMČ Prahy 14, veřejně prospěšné
práce, podpora zaměstnávání
zdravotně postižených osob a osob
o ně pečujících, a dále také sociálně
slabých (komunitní práce).

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 6.1.2

Indikátory

Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů i ekonomicky aktivních subjektů na MČ Praha 14 dlouhodobě vykazuje
vzestupný charakter.
Počet podnikatelských subjektů se ve správním obvodu MČ Praha 14 zvyšuje průměrně o 1000 za rok. Počet aktivních
fyzických osob podnikajících i obchodních společností od roku 1989 roste. Počet ekonomických subjektů zapsaných v RES v
MČ Praha 14 trvale roste. Nejvíce subjektů působí v odvětví velkoobchodu a maloobchodu, opravy a údržba motorových vozidel,
v profesních, vědeckých a technických činnostech a ve stavebnictví. Na území MČ Praha 14 se sídlem v MČ Praha 14 se v roce
2020 nacházelo 68 obchodních společností firem 6 fyzických osob - podnikatelů, které mají minimálně 25 zaměstnanců. Dle
členění NACE je zde nejvíce subjektů v oboru velkoobchodu, maloobchodu, oprav a údržby motorových vozidel, které tvoří
čtvrtinu z celkového počtu firem. Na 10 tis. obyvatel pak v MČ Praha 14 připadá 19 zaměstnavatelů s 25+ zaměstnanci. To je
podprůměrný počet jak ve srovnání s Prahou, tak i celou ČR.
Zdroj: Bisnode

Struktura podnikatelských subjektů na Praze 14

Zdroj: HK. hl.m.Prahy
1 ) Ekonomicky aktivní obchodní společnosti se sídlem v Praze 14
Počet ekonomicky aktivních obchodních společností od roku 1989 roste. Nejvíce obchodních společností, se sídlem na Praze 14
bylo založeno před pěti lety (tj. podniká 5 let). Další vrchol vidíme u společností založených před 12 lety. Toto rozložení
koresponduje s dlouhodobým pozorováním – vyšší nárůst ukončení činnosti společností nastává až cca po 7 letech. Naopak
nejméně společností podniká 15 až 20 let. Počet zaniklých obchodních společností byl velmi nízký až do roku 2016. Poté došlo k
prudkému nárůstu, což je poměrně překvapivé, protože v letech 2017 – 2019 ještě pořád byla ekonomická situace na velmi dobré
úrovni. Nejvíce obchodních společností podniká v sekci Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel.
Následují odborné, vědecké a technické činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí a stavebnictví.

6.1.B Počet podnikatelských
subjektů;
2020 - Fyzické osoby
podnikající - 11 954 2020 Obchodní společnosti 3466 2020 - Provozovny na
Praze 14 - 940

Zdroj: HK. hl.m.Prahy
Právní forma OS

Zdroj: HK. hl.m.Prahy
Stáří Obchodních společností

Zdroj: HK. hl.m.Prahy

Zdroj: HK. hl.m.Prahy
2 ) Ekonomicky aktivní Fyzické osoby - podnikatelé se sídlem v Praze14
Počet aktivních fyzických osob podnikajících od roku 1989 roste. U FOP je období vzniku odlišné. Jak už bylo výše zmíněno,
nejvíce FOP vzniklo na začátku devadesátých let (konkrétně v roce 1991). Ještě do roku 1999 vznikalo ročně více než 500 FOP.
Naopak nejméně FOP vznikalo v letech 2004 a 2005, pak došlo k postupnému růstu, 500 nových FOP bylo dosaženo ještě
jednou v roce 2011. V posledních letech vznik nových FOP spíš stagnuje. U fyzických osob podnikatelů je naopak velmi časté, že

živnostník – podnikatel žádné zaměstnance nemá. Přesto na území městské částí má sídlo 13 FOP, které zaměstnávají alespoň 10
zaměstnanců. Nejvíce zastoupený obor u FOP je rovněž maloobchod a velkoobchod. Následují odborné, vědecké a technické
činnosti, stavebnictví a zpracovatelský průmysl.

Zdroj: HK. hl.m.Prahy
Právní forma FO

Zdroj: HK. hl.m.Prahy

Zdroj: HK. hl.m.Prahy
Soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona na Praze 14

rok
Počet
živnostenských
oprávnění
z toho koncese
řemeslné
vázané
volné

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2020

17 787

18920

19605 20405

20716 21818 22482

855
3675
1712
11545

1166
3839
1824
12091

1271 1423
3930 4078
1922 2001
12482 12903

1534 1744
4117 4289
1809 1908
13256 13877

1852
4379
2025
14226

Zdroj Živnostenský odbor Praha 14
Počet zemědělských subjektů

Rok
Počet
zemědělských
subjektů

2013

2014

2015

2016

2017

2018

30

37

41

45

54

56

2019

2020

66 66

Zdroj Živnostenský odbor Praha 14
Provozovny na Praze 14
Na území Prahy 14 se v roce 2020 nacházelo 940 provozoven. Největší množství provozoven má neurčitý předmět činnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Následuje prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin – jde o všechny provozovny, kde se prodávají alkoholické nápoje. Toto číslo je velmi podobné počtu restaurací
(hostinská činnost). S větším odstupem jsou opravy silničních vozidel a holičství a kadeřnictví. Nejvíce subjektů sídlí kromě
hl.m.Prahy Prahy v přilehlých okresech Praha-východ a Praha-západ a také v okresech Nymburk a Mělník. Zajímavostí je, že na
prvních příčkách figuruje i Brno-město.
Saldo vzniku a zániku provozoven

Zdroj: HK. hl.m.Prahy
Analýza podnikatelských subjektů
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Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů i ekonomicky aktivních subjektů na MČ Praha 14 je stabilní a dlouhodobě
vykazuje mírně vzestupný charakter. Počet vydání živnostenských oprávnění roste, počet registrovaných zemědělských
podnikatelů roste. Počet aktivních fyzických osob podnikajících i obchodních společností od roku 1989 roste.

V dlouhodobém zpětném horizontu
je počet aktivních podnikatelských
subjektů na území MČ Prahy 14
rostoucí s tím, že v posledních
letech se tento trend spíše
stabilizoval a zůstává přibližně na
stejné úrovni s mírným růstem. Data
za rok 2020 nevykazují zásadní
negativní
vliv
ekonomických
okolností způsobených pandemií
Covid-19.

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 6.1.3

Indikátory
6.1.C Podíl nezaměstnaných

osob;
Nezaměstnanost

v roce 2020 - 3,7 %

MČ Praha 14 je městskou části hl. m. Prahy, která patří mezi nejvíce zatížené nezaměstnaností ze všech pražských městských
částí i přesto je podíl nezaměstnaných klesal a je v současnosti pod republikovým průměrem. Nadprůměrné hodnoty
nezaměstnanosti jsou na Praze 14 dlouhodobě. Vyšší nezaměstnanost je na Praze 3, Praze 8 a Praze 17.Nezaměstnanost na MČ je
spojena s vysokým podílem cizinců a menšin, žijících na MČ Praha 14 a také s existencí tří sociálně vyloučených lokalit, které
byly definovány v rámci Analýzy sociálně vyloučených lokalit z roku 2015. Podíl cizinců a menšin trvale žijících na MČ je 16,3%
k 1.1.2020. Na území MČ Praha 14 je 11% obecních bytů z celkového podílu obecních bytů v celé Praze. Hl. m. Praha do těchto
bytů umísťuje sociálně slabé občany a občany v tíživé situaci. S tím je spojena i vyšší nezaměstnanost na MČ než je pražský
průměr.
V porovnání všech 57 městských částí dle míry nezaměstnanosti v roce 2018 se MČ Praha 14 umístila na 50. místě (50. nejvyšší
nezaměstnanost).S výkoností ekonomiky bezprostředně souvisí i situace na trhu práce. Praha je největším regionálním trhem
práce v České republice. Na jedné straně je to atraktivita pražského trhu práce a na straně druhé schopnost pokrýt zvýšenou
poptávku po pracovní síle. Pražský trh práce díky nabízené široké škále profesí dokáže uspokojit opravdové zájemce o práci.
Pracovní místa na území hlavního města jsou příležitostmi i pro obyvatele širokého okolí a v podstatě pro obyvatele celé České
republiky. Zajištěním integrované dopravy dochází ke snižování nezaměstnanosti i ve Středočeském kraji. Nezaměstnanost začala
výrazně růst po začátku pandemie nemoci covid-19, jejíž první případy se v Česku objevily 1. března 2020. V prvních třech
měsících roku se ještě pohybovala kolem tří procent. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí k 31. 12. 2020 podíl
nezaměstnaných osob v hl. m. Praze meziročně vzrostl o 1,61 procentního bodu (p. b.) na 3,51 %. Meziměsíčně se jeho hodnota
zvýšila o 0,07 p. b. Čísla ukazují, že nezaměstnanost v roce 2020 stále rostla. V roce 2020 byly největší kvartální přírůstky
uchazečů o pracovní místa od roku 2014. V roce 2020 se také začíná zvyšovat počet uchazečů o pracovní místa vůči volným
pracovním místům.

rok

Podíl
nezaměstnaných
osob na MČ
Praha 14
dosažitelných (%)

Podíl
nezaměstnaných
osob v hl. m. Praze
dosažitelných (%)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6,6
5,6
4,3
2,93
2,20
2,3
3,7

5,03
4,20
3,35
2,34
1,93
1,9
3,51

K navýšení podílu nezaměstnaných na MČ Praha 14 došlo v souvislosti s epidemiologickou situací s COVID – 19.

zdroj: HK hl.m.Prahy
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Na MČ Praha 14 je jedna z nejvyšších nezaměstnaností v Praze. Nezaměstnanost na MČ je spojena s vysokým podílem cizinců a
menšin, žijících na MČ Praha 14 a také s existencí tří sociálně vyloučených lokalit. Na území MČ Praha 14 je 11% obecních bytů
z celkového podílu obecních bytů v celé Praze. Hl. m. Praha do těchto bytů umísťuje sociálně slabé občany a občany v tíživé
situaci. S tím je spojena i vyšší nezaměstnanost na MČ než je pražský průměr. Podíl nezaměstnaných klesal do roku
2020. Nezaměstnanost začala výrazně růst po začátku pandemie v nemoci covid-19, jejíž první případy se v Česku objevily 1.
března 2020.V roce 2020 byly největší kvartální přírůstky uchazečů o pracovní místa od roku 2014. V roce 2020 se také začíná
zvyšovat počet uchazečů o pracovní místa vůči volným pracovním místům.

Míra nezaměstnanosti je na území
MČ Prahy 14 dlouhodobě nejvyšší v
porovnání s ostatními městskými
částmi, což je
způsobeno
demografickou strukturou této
lokality (tj. zejména vyšší podíl
cizinců a menšin, existence tří
sociálně vyloučených lokalit). S
ohledem
na
celkový
makroekonomický vývoj v ČR v roce
2020, je dynamika nárůstu (tj.
poměrově) na území MČ Prahy 14
výrazně vyšší při porovnání s
celorepublikovou změnou, a proto
se dostala v procentní úrovni na
stejnou hladinu, jako je údaj za
celou ČR (tj. 3,7% v roce 2020).
Tento vývoj však není nijak
překvapivý a bylo možné jej
očekávat, a teprve v následujících
letech se v datech plně projeví, jestli
se jedná o zhoršující se trend nebo
je ad-hoc výkyv, který v roce 2020 byl
způsoben nepřirozeným zásahem
státu do běžného fungování
ekonomiky v rámci restriktivních
opatření spojených s Covid-19. V
tomto smyslu bude nutné, aby se
MČ Praha 14 zaměřila v různých
vlastních podpůrných programech či
projektech financovaných z ESF+
právě
na
problematiku
zaměstnanosti zástupců menšin či
obyvatel sociálně vyloučených
lokalit.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.2

Oblast 6.2

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Dobrá

1

Trend:
1

Na MČ Praha 14 jsou vytvářena vhodná partnerství se soukromým sektorem a dochází k synergickým efektům. Soukromé
podnikatelské subjekty v rámci vzájemné spolupráce přispívají finančními dary na rozvoj městské části zejména na rozšíření
občanské vybavenosti a infrastruktury, zlepšování kvality životního prostředí, rozvoj kultury a sportu, podporu vzdělávání žáků
základních škol, pořádání sportovních dní na základních školách či pořádání lyžařských výcviků pro žáky 7. tříd základních škol,
sociální a zdravotnické účely. Spolupráce probíhá také při realizaci kulturních, sportovních, společenských a osvětových akcí a
kampaní. Při komunikaci s podnikateli MČ využívá online nástroje, včetně dotazníku potřeb podnikatelů, který je umístěn na
webu MČ.

Silné zlepšení

2

MČ Prahy 14 má vytvořenou velmi
dobrou strukturu a institucionální
základ pro rozvíjení aktivní
komunikace s místními podnikateli
a firmami. Zároveň jsou významně
rozvíjeny možnosti pro setkávání i
mimo oficiální struktury v komisích
Rady města. Velmi pozitivně lze
h o d n o t i t on-line
komunikační
nástroje, jejichž míra využívání by
však měla podléhat průběžnému
hodnocení (viz doporučení pro další

fázi rozvoje MČ).
V roce 2020 je evidentní aktivní
přístup MČ Prahy 14 k řešení
předpokládaných
negativních
ekonomických dopadů na místní
ekonomiku v souvislosti s
celonárodními
omezeními
aplikovaných v důsledku pandemie
Covid-19 (tj. spolupráce s
Hospodářskou
komorou,
podnikatelské fórum či rozvíjení
spolupráce i s velkými komerčními
subjekty - např. Coca-Cola HBT,
Centrum Černý Most, IKEA, Globus
Č R , Decathlon). Pozitivně lze
hodnotit představený příklad dobré
p r a x e spolupráce s mísními
podnikatelskými subjekty v rámci
akce pilotního testování systému
vratných / zálohových kelímků v roce
2019, což se následně dále využívá
na všech větších akcích pořádaných
MČ
Prahy
14. Bez aktivní
komunikace s podnikateli by tento
příklad dobré praxe s pozitivním
vlivem na životní prostředí nevznil.

6.2.1 Komunikuje městská část průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se
zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako
jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana
vodních zdrojů ap.)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 6.2.1

Indikátory

Zástupci podnikatelského sektoru jsou zapojeni ve všech komisích Rady města, kde můžou aktivně pracovat na řešení problémů
podnikatelské sféry a dávat prostřednictvím výstupů z komisí podněty Radě MČ.
Komise majetková - Nakládání s obecním majetkem, pronájmy, prodeje, investice, opravy, svěření do správy . Komise se
zabývala v letech 2019 -2020 projednáváním žádosti subjektů o prodeje/pronájmy/koupě pozemků.
Komise bytová - Komise v letech 2019 -2020 se projednáváním žádostí občanů MČ P14 o prodloužení nájmu, přidělení a
výměnu bytů.
Komise MA21 a zapojování veřejnosti Rozvoj městské části sledující zdraví, udržitelný rozvoj, kvalitu života. Oblast
zlepšování Zdravé městské části, místní Agendy 21 a vnějších vztahů. Spolupráce s neziskovými organizacemi. Komise
v letech 2019 -2020 projednávala tvorbu metodiky zapojování veřejnosti, oponentní stanoviska k a auditům UR z roku 2018,
zapojení subjektů na MČ do tvorby plánu globální odpovědnosti a jeho implementace, plánované participativní akce,
přihlášení MČ do kategorie „A“ MA21, Výroční zprávy MA21, Akční plán zlepšování MA21 pro příslušný rok,
participativní rozpočet, zapojení MČ do pilotního projektu IPR Praha koordinátorů participace, projekty Optimalizace
procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II. a III., dotační systém a jeho digitalizaci, spolupráce s místními a sousedskými
spolky a podnikatelským sektorem.
Komise územní rozvoje a životního prostředí - Územní plán, urbanistická koncepce, plán rozvoje MČ, Programy tvorby a
ochrany životního prostředí údržba veřejné zeleně, čistota území, odvoz a likvidace komunálních odpadů. Komise v letech
2019 -2020 projednávala a zaujímala vyjádření k rozvojovým záměrům/ studiím na jednotlivé objekty převážně určených k
bydlení, ale i k řešení volnočasových aktivit na nezastavitelných plochách, či již k dokumentacím pro umístění staveb a to
zejména v oblasti Na Hutích, při ul. Broumarská, na Rajském vrchu a dostavbám v Hloubětíně. Celkem se to týkalo 25
případů. Projednávala rovněž podněty vlastníků pozemků i MČ Praha 14 na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy (16
případů).
Dopravní komise - Návrhy dopravních opatření, dopravní koncepce MČ ve vztahu k HMP, bezpečnost dopravy. Komise se
zabývala v letech 2019 -2020 projednáním zavedení systému zón placeného stání, projekty pěších a cyklistických stezek,
dopravními studiemi, úpravami dopravních značení na komunikacích, vybudováním okružních křižovatek, zklidněním
dopravy, Koncepcí rozvoje dopravy a záměrem rozšíření areálu Coca-Cola.
Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb - Koncepce rozvoje sociálních služeb a
sociální prevence na území městské části Praha a 14. Sociálně právní ochrana dětí. Koncepce zdravotnictví na území městské
části. Tvorba lokální zdravotní politiky, akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku zdravotní
výchovy. Komise se zabývala v letech 2019 -2020 financováním sociálních služeb z úrovně MČ, resp. podíl dotací z rozpočtu
MČ na celkovém rozpočtu tzv. páteřních sociálních služeb, vyhodnocením Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a
aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb do r. 2024 a dále pak problematikou bydlení ve vztahu k procesu
zabydlování osob v bytové nouzi v bytech ve vlastnictví a správě MHMP.
Komise pro výchovu a vzdělávání - Komise se zabývá oblastí týkající se školství na Praze 14. Je informována o dění na
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mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14. Komise se zabývala v letech 2019 -2020
uzavření škol při pandemii, online výukou a počítačovým vybavení na jednotlivých školách pro online výuku, využijí
podpory MŠMT na vybavení škol PC a prázdninovým provozem na MŠ.
Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici – příprava koncepce a realizace programu Smart City, oblast
elektronizace, digitalizace a informatiky, koncepce a realizace programu otevřených dat. Komise se zabývala v letech 2019 2020 aktuálním tématům z oblasti SmartCity a SmartGovernment a nejvíce těm, které obě oblasti propojují. Řada těchto témat
byla promítnuta i do praktické roviny a realizována. Můžeme jmenovat například zajištění online přenosů z jednání
Zastupitelstva MČ Praha 14 včetně archivu, kde jsou jednotlivé záznamy opatřeny titulky pro neslyšící. Dále příprava
směrnice pro otevřená data, její implementace a spolupráce s platformou Otevřená města při vytváření rozklikávacího
rozpočtu CityVizor. Dále se komise věnovala i zapojení MČ Praha 14 do celopražských projektů, jako je Golemio,
digitalizace zápisů do MŠ, problematice senzoriky a celé řadě dalších témat v oblasti SmartCity. Rovněž byla pravidelně
diskutována provozní témata, zejména ve vazbě na aktuální bezpečnostní hrozby, Covid-19 a rekonstrukci budov úřadu.
Komise kultury a aktivit volného času – Plán strategického rozvoje kulturních služeb a podpory volnočasových aktivit.
Provoz kulturních zařízení ve správě MČ. Komise v letech 2019 -2020 projednávala navýšení financí v dotačním systému,
oslava 25 let Prahy 14, propagace, příspěvková organizaci Prah14Kulturní a její fungování a nové provoz nově vybudovaného
komunitního centra H55, revizi Strategie kultury pro období 2014 – 2024, venkovní hřišti, budoucí podoba Centrálního parku,
umění ve veřejném prostoru, graffiti + murály, kulturní, společenské, volnočasové a sportovní akce)
Komise bezpečnostní a prevence patologických jevů - Koncepce pro bezpečnost a řešení patologických jevů, opatření,
spolupráce s PČR a MP. Primárně preventivní programy na základních školách. Monitoring užívání návykových látek. Akční
plán protidrogové politiky. Program prevence kriminality a projekty prevence kriminality. Projednává podněty a stížnosti od
občanů v oblasti bezpečnosti. Komise v letech 2019 -2020 projednávala projekty prevence kriminality, dotace v rámci
Programu adiktologických služeb, realizace primární prevence na základních školách, terénní programy pro uživatele
nealkoholových drog a Akční plán protidrogové politiky.
Komise letopisecká - Letopisecká komise kontroluje obsahovou a formální správnost zápisů v kronice Městské části Prahy
14. Vyjadřuje se k udělování Čestného občanství MČ Prahy 14 a Ceny MČ Prahy 14 významným osobnostem, případně je
sama navrhovatelem ocenění. Podílí se na tvorbě kulturních a vzdělávacích akcí k výročním událostem městské části. Komise
v letech 2019 -2020 projednávala témata a organizaci výstavy k 25. výročí vzniku MČ, revizi obsahu a technického stavu
naučné stezky na území Prahy 14. Členové komise iniciovali vznik publikace Uličník Prahy 14 Dolní Počernice (vyšla v roce
2021), jednali o vydání nové knihy o Praze 14 která by navázala na úspěšný titul „Praha 14 v zrcadle času“. Komise dále
podpořila fotografickou soutěž MČ, navrhla občany na udělení Ceny městské části a čestného občanství. Členové Letopisecké
komise se rovněž podíleli na výběru vhodných ulic k umístění informačních tabulek vysvětlujících původ názvu veřejného
prostranství na území MČ Praha 14.
Finanční výbor – Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky MČ Praha 14. Finanční
výbor v letech 2019 - 2020 projednával rozpočet a finanční plán pro zdaňované činnosti, závěrečný účet, úpravy rozpočtu,
rozbor hospodaření, otevření úvěru, přijmutí a poskytnutí půjčky a návratné finanční výpomoci.

Online komunikační nástroje
Praha 14 má na svých webových stránkách konkrétní odkaz PODNIKÁNÍ, kde podnikatelé najdou základní informace (jedná
se o rádce pro podnikatele a podporu pro spotřebitele) https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/podnikani/
Byl vytvořen přehledný rozcestník usnadňující hledání informací podnikatelským subjektům v souvislosti s koronavirové
krizí https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/podpora-podnikani-v-dobe-koronaviru/
MČ Praha 14 zajistila telefonického poradenství místním podnikatel
MČ Praha 14 zajistila podnikatelům možnost obrátit se na jednotlivé pracovníky úřadu a radní prostřednictvím online nástroje
MS Teams.
Byla vytvořena databáze podnikatelů / provozoven na MČ – bude spuštěna v průběhu roku 2021
Byla vytvořena mobilní aplikace, jejíž součástí je i interaktivní mapa, která umožňuje efektivně kooperovat s vybranými
podnikatelskými subjekty. – bude spuštěna v průběhu roku 2021
V roce 2019 byla vytvořena pracovní skupina pro podporu podnikání a rozvoj ekonomiky, jejímž úkolem je spolupracovat při
stanovení vhodné strategie místního partnerství na podporu podnikání, podpory trhu práce a zvýšení atraktivity městské části
Praha 14 a připravit podklady pro akční plán plány rozvoje ekonomiky a podnikání v návaznosti na Strategický plán rozvoje MČ
Prahy 14. Skupina se skládá z gesčního radního, koordinátora MA21 a zástupců podnikatelského sektoru. Skupina definovala
požadavky k zadání analýzy podnikatelského prostředí a vytvořila návrhy opatření pro podporu podnikání v rámci Akční plán
MČ oblast ekonomika a podnikání. Byla podána žádost o dotaci na zpracování analýzy podnikatelského prostředí zaměřující se
na analýzu forem podnikání na městské části, překážek a nedostatků v oblasti podnikání, analýzu vhodných ploch a prostor a
vývoj zaměstnanosti.
V roce 2020 byla uzavřena smlouva s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy, která analýzu zpracovává. Analýza podnikatelského
prostředí na Praze 14 je zaměřena 14 na analýzu forem podnikání na městské části, překážek a nedostatků v podnikání, SWOT
analýza včetně analýzy tržních podmínek, analýza ploch k podnikání a návrh možných aktivit MČP14, které by přispěly k
pozitivnímu vývoji podnikatelského prostředí na území Prahy 14. Kompletní analýza bude dokončen v létě 2021. V rámci
analýzy pro zjištění názorů a potřeb místních podnikatelů (drobných živnostníků, ale i středních a velkých firem) připravila
městská část jednoduchý dotazník, který je umístěn na webových stránkách MČ. Na jaře 2020 proběhly také strukturované
rozhovory s místními podnikateli. Výstupy z dotazníku i rozhovorů sloužily také jako podklad pro analýzu podnikatelského
prostředí a pro přípravu Akčního plánu MČ oblast ekonomika a podnikání.
V dubnu 2020 bylo realizováno podnikatelské fórum. Účastnilo se 8 podnikatelů (majitel restauračního zařízení, majitel kavárny,
majitel papírnictví, majitelé pensionu 2x, majitel cykloobchodu, majitel jízdárny, beachvolejbalu a bistra a majitel pillates studia) a
zástupci vedení Radnice a příspěvkové organizace Praha14kultruní. Majitelé popsali vlastní činnost podnikání a situace, v jaké se
nacházeli v době pandemie a těsně po ní. Diskutovalo se nad tématy podpory a pomoci lokálním podnikatelům ( finanční pomoc,
snížení nájmu, materiální pomoc, individuální pomoc a konzultace, kampaň „nebojte se“ – podpořit návrat k „běžnému“ životu,
propagace – inzerce v místním časopise 14, festival podnikání, propojení podnikatelů se zákazníkem). Výstupy byl předány
skupině pracovní pro podporu podnikání.
Dle schváleného akčního plánu bude realizováno další podnikatelské fórum, vyhlášena soutěž podnikatel/živnostník
roku - zaměření na malé, střední a především lokální podnikatele a organizována „Snídaně s podnikateli“. Ta již probíhá od roku
2019 nepravidelně formou neformálního setkávání představitel MŠ s místními podnikateli v kavárně Maňána.

Na MČ Praha 14 jsou vytvářena vhodná partnerství se soukromým sektorem a dochází k synergickým efektům. Soukromé
podnikatelské subjekty v rámci vzájemné spolupráce přispívají finančními dary na rozvoj městské části zejména na rozšíření
občanské vybavenosti a infrastruktury, zlepšování kvality životního prostředí, rozvoj kultury a sportu, podporu vzdělávání žáků
základních škol, pořádání sportovních dní na základních školách či pořádání lyžařských výcviků pro žáky 7. tříd základních škol,
sociální a zdravotnické účely, atd….
Již několik let probíhá dlouhodobá spolupráce s velkými komerčními subjekty sídlícími na Praze 14.Jedná se zejména o
společnosti Coca - Cola HBT, Centrum Černý Most, IKEA, Globus ČR, Decathlon. Spolupráce probíhá při realizaci
realizaci osvětových, sportovních, kulturních a volnočasových akcí a kampaní (propagace, finanční a materiální dary,
zapůjčení prostor atd.) Spolupráci při pořádání akcí rozvíjíme i s lokálními podnikateli ( zajištění občerstvení, propagace, apod).
Spolupráce také probíhá s developerskými subjekty, které finančně přispívají na rozvoj občanské vybavenosti a realizaci dětských
hřišť a sportovišť.
Př:
Tři miliony korun za rozhlednu zaplatila Landia Management s.r.o., která v Praze 14 rozvíjí rezidenční projekty (např. nová čtvrť
Rajský vrch) přispěla na výstavbu rozhledny Doubravky IX ve výši 3 mil. Kč a dalším milionem korun financovala také
přípravné fáze a koordinaci celého projektu. Výstavbě Doubravky významně pomohla i veřejnost, jež výstavbu podpořila dary v
hodnotě téměř půl milionu korun v podobě nákupu schodů s vlastními vzkazy.
Zástupci velkých podnikatelských subjektů (IKEA, Centrum Černý Most, Coca cola) jsou členy pracovní skupiny pro globální
odpovědnost, která připravuje Plán globální odpovědnosti MČ Prahah14 jehož součástí je i klimatický plán Prahy 14.
Společnost Coca - cola poskytla MČ v rámci globální odpovědnosti v roce 2020 finanční dar ve výši 250 tis. Kč na nákup
výsadby nových stromů a zavlažovacích vaků k novým výsadbám.
V roce 2019 ÚMČ MČ Prahy pilotně testoval sytém vratných/zálohovaných kelímků na akci „Čarodějnice Prahy 14 2019“. Bylo
využito 3500 ks kelímků dodavatelsky/službou (zapůjčení +mytí během akce). Před pilotním testováním proběhlo poptávkové
řízení a schůzky s potencionálními dodavateli, tudíž jsme vyloučili rizika. Dodavatelé občerstvení „stánkaři“ byli dostatečně
dopředu informování o systému vratných kelímků a proběhli vzájemné konzultace mezi stánkaři a MČ o nastavení, co
nejjednoduššího sytému pro všechny zúčastněné strany. Téměř všichni již zkušenost s vratnými/zálohovanými kelímky měli.
Problémy jsme nezaznamenali. Odpad z akce se snížil o více než polovinu. Na základě pilotní akce bylo rozhodnuto o nákupu
vlastních vratných kelímků 4000 ks 0,5l. Na výrobu finančně přispívají některé neziskové i obchodní společnosti (Coca-cola 50
tis. Kč , Centrum Černý Most 15 tis. Kč, Ikea 40 tis. Kč. soukromý podnikatel 18,2tis. Kč) .roku 2020 se systém zálohovaných
kelímků využívá na všech větších akcích pořádaných MČ Praha 14. Kelímky MČ vlastní a zapůjčuje od roku 2020 organizátorům
akcí (200 a více účastníků) dle pravidel. Půjčování funguje na základě smlouvy o výpůjčce.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.2.1

Návodná otázka 6.2.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Silné zlepšení

2

Na MČ Praha 14 jsou vytvářena vhodná partnerství se soukromým sektorem a dochází k synergickým efektům. Soukromé
podnikatelské subjekty v rámci vzájemné spolupráce přispívají finančními dary na rozvoj městské části zejména na rozšíření
občanské vybavenosti a infrastruktury, zlepšování kvality životního prostředí, rozvoj kultury a sportu, podporu vzdělávání žáků
základních škol, pořádání sportovních dní na základních školách či pořádání lyžařských výcviků pro žáky 7. tříd základních škol,
sociální a zdravotnické účely,

MČ Prahy 14 má vytvořenou velmi
dobrou strukturu a institucionální
základ pro rozvíjení aktivní
komunikace s místními podnikateli
a firmami. Zároveň jsou významně
rozvíjeny možnosti pro setkávání i
mimo oficiální struktury v komisích
Rady města. Velmi pozitivně lze
hodnotit on-line
komunikační
nástroje, jejichž míra využívání by
však měla podléhat průběžnému
hodnocení (viz doporučení pro další
fázi rozvoje MČ).
V roce 2020 je evidentní aktivní
přístup MČ Prahy 14 k řešení
předpokládaných
negativních
ekonomických dopadů na místní
ekonomiku v souvislosti s
celonárodními
omezeními
aplikovaných v důsledku pandemie
Covid-19 (tj. spolupráce s
Hospodářskou
komorou,
podnikatelské fórum či rozvíjení
spolupráce i s velkými komerčními
subjekty - např. Coca-Cola HBT,
Centrum Černý Most, IKEA, Globus
ČR, Decathlon). Pozitivně lze
hodnotit představený příklad dobré
praxe spolupráce s mísními
podnikatelskými subjekty v rámci
akce pilotního testování systému

vratných / zálohových kelímků v roce
2019, což se následně dále využívá
na všech větších akcích pořádaných
MČ Prahy 14. Bez aktivní
komunikace s podnikateli by tento
příklad dobré praxe s pozitivním
vlivem na životní prostředí nevznil.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
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HODNOCENI OPONENTA

Oblast 6.3

Oblast 6.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Trend:
Stabilní

Uspokojivá

0

Trend:
0

V současné době rozvoj cestovního ruchu v MČ Praha 14 je regulován či koordinován minimálně jelikož cestovní ruch vázán spíše
s městskými částmi Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6, které disponují historickými památkami a zajímavostmi. MČ Praha 14 je
využívána turisty převážně jen k ubytování. . MČ Praha 14 nemá zapracovanou koncepci cestovního ruchu. Návštěvnost
hromadných ubytovacích zařízení na MČ Praha 14 rostla do roku 2018. Poplatky z ubytovacích zařízení a za rekreační pobyty
rostly do roku 2020. Hl. m. Praha je dlouhodobě nejnavštěvovanějším krajem v Česku. V roce 2020 došlo k výraznému úbytku
návštěvníků, který byl způsoben epidemiologickými opatřeními, v jejichž důsledku došlo k zákazu cestování, uzavření hranic, ale
i samotných ubytovacích zařízení. V důsledku epidemiologických opatření však Praha ve 2. i 3. čtvrtletí roku 2020 neměla
v mezikrajském srovnání tak významné postavení. Praha ale nadále zůstala v záporných číslech, citelně zde chyběli a stále chybí
zahraniční hosté. Údaje za městskou část za rok 2020 nejsou k dispozici. Dá se předpokládat, že s určitou mírou nepřesnosti
údaje za hl.m.Prahu můžeme vztáhnout na městskou část. Pravidelně každý rok se pořádají kulturně – společenské akce, které
jsou hrazeny z rozpočtu městské části či rozpočtu příspěvkové organizace P14kulturní.

Stabilní

0

MČ Praha 14 nepatří mezi turistické
destinace a naopak jako periferní
část hlavního města se potýká s
některými dalšími problémy, např.
MČ je zatížena nákupní turistikou
obyvatel hl. m. Prahy a spádového
okol í Středočeského kraje. Proto
není ani vyhledávanou turistickou
destinací. MČ Praha 14 nemá
zpracovanou koncepci cestovního
ruchu, nicméně na území MČ
existuje poměrně velké množství
cyklotras a cyklostezek. V tomto
kontextu by bylo vhodné koncepční
rozpracování sítě a struktury zázemí
pro cykloturistiku v návaznosti na
přilehlé obce ve Středočeském kraji.
Co se týká využívání ubytovacích
kapacit, tak do roku 2019 lze
zaznamenat narůstající trend ve
využití ubytovací kapacity, což souvisí
ani ne tak s cestovním ruchem, jako
spíše využívání ubytovacích kapacit
cizinců s pracovním povolením v
ČR. Za rok 2020 nejsou dostupná
data za příslušnou MČ, nicméně lze
očekávat značné zhoršení situace s
ohledem na restriktivní omezení v
tomto oboru v průběhu pandemie
Covid-19. MČ Praha 14 organizuje v
uspokojivé míře akce, které jsou
spojené se specifiky dané městské
části a rozvíjí tak možnosti pro
trávení volného času nejen pro
obyvatele MČ, ale také z přilehlého
okolí. S ohledem na charakter MČ
Prahy 14 lze považovat prezentované
akce za dostatečné pro rozvíjení
aktivit spojených s místní turistikou.

6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován městskou částí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů
cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 6.3.1

Indikátory

Praha 14 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy. Nachází se na severovýchodním okraji Prahy na území, které
zahrnuje původní historické obce Kyje, Hloubětín a Hostavice a v nedávné době vzniklá sídliště Černý Most I a II. Správní obvod
Praha 14 zahrnuje také MČ Dolní Počernice, které jsou ale jinak samostatnou MČ tzv. malého typu (obec s pověřeným
úřadem).Praha 14 měla (k 31. 12. 2019) 47.761 obyvatel (SO poté 50.470). Počtem obyvatel tak patří mezi tzv. velkými MČ (22
městských částí) o středně velkou MČ. Z hlediska struktury výstavby je Praha 14 heterogenním celkem a není koncipována
a vnímána jako turistická destinace.
Černý Most: Panelové sídliště, které vzniklo na začátku 80. let. Od té doby se postupně rozrůstalo. V současné
době je jeho součástí velká nákupní zóna (která vznikla mezi Kyjemi na západě a Horními Počernicemi na východě).
Hloubětín (část): Pod Prahu 14 spadají cca 2/3 katastrálního území Hloubětína - Nový a Starý Hloubětín, Za horou,
sídliště Lehovec a sídliště Hloubětín. Charakter zástavby tvoří „bytovky“ vystavěné již za první republiky. Lokalita
se bude částečně měnit novou výstavbou, a to včetně výstavby nové soukromé sportovní haly (BLK Slavia Praha).
Kyje: Samotné Kyje jsou zástavbou de facto pouze rodinné domy. Rázem a prostředním jsou tak značně odlišné od
Černého Mostu či Hloubětína. Jsou tvořeny i čtvrtěmi Hutě a Rajská zahrada severně od Chlumecké ulice a Lehovec,
Nad rybníkem, Aloisov, Staré Kyje a Jiráskova čtvrť ve střední a jižní části katastru. Do katastrálního území Kyje
spadá i část odlehlého sídliště Jahodnice, které je ale často vnímáno jako samostatná součást Prahy 14. Rovněž sem
spadají výrobní areály, kde sídlí např. Coca Cola nebo Laktos.
Hostavice: Do katastru Hostavice patří původní obec Hostavice a její čtvrť Jahodnice, Převládají zde rodinné domy.
Sídliště Jahodnice, postavené při západním kraji staré Jahodnice, také patří do katastru Kyje.
Výše uvedená struktura MČ včetně její okrajovosti znamená i odlišné nároky a rovněž možnosti v nabízení volnočasových
aktivitách dle jejích lokalit. Je to způsobeno také tím, že nejde o homogenní prostředí výstavbou i rozvojem.
MČ Prahy 14 je periferní části hl.m.Prahy což odpovídá, že se realizuje zde velmi silné nákupní turistice. Cestovní ruch na Praze
14 je zaměřen spíše na cykloturistiku. S ohledem na počet obyvatel lze rozvíjet činnosti pro volnočasové aktivity v příměstských
lokalitách, tj.např. cykloturistika. MČ není vyhledávanou turistickou destinací, protože nedisponuje velkou četností historických
památek (Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích, který je nejstarší stavbou celé Prahy 14 a stal se erbovní stavbou Městské části Praha
14.
Cestovní ruch je svázán spíše s městskými částmi Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6, které disponují historickými památkami a
zajímavostmi. MČ Praha 14 je využívána turisty převážně jen k ubytování. Aktuálně MČ pouze vybírá poplatky z ubytovacích
zařízení. Z tohoto důvodu otázky cestovního ruchu tedy i jeho koordinaci řeší minimálně a nemá proto ani zpracovanou koncepci
cestovního ruchu.
Nákupní turistika
Vzhledem k tomu, že MČ Praha 14 je okrajová městská část na východě hl. m. Prahy disponující největšími nákupními středisky
v Praze (IKEA, Centrum Černý Most, XXX Lutz apod.) existuje zde tzv. nákupní turistika obyvatel hl. m. Prahy a
Středočeského kraje.
Cykloturistika
Nepředpokládají se negativní vlivy na životní prostředí.
Nepředpokládají se negativní vlivy na životní prostředí. V roce 2016 byla vydána cyklomapa Prahy 14.
https://www.praha14.cz/zivot-napraze- 14/cyklomapa-prahy-14/. Městská část Prahy 14, vydala v roce 2017 aktualizovanou
verzi cyklomapy na území Prahy 14 a jejím okolí. V mapě naleznete vyznačené i plánové cyklotrasy, cykloservisy, cyklostojany,
pakroviště B+R i dětská hřiště. Cyklomapa je k dispozici na webu MČ a v tištěné podobě na ÚMČ Praha 14 :
Páteřní cyklotrasy
Cyklotrasa A25 alias „Žižkovská“
Trasa A25 je páteřní trasa, která není dokončená. Na území Prahy 14 vede trasa vesměs po veřejných komunikacích, její cesta je
však volena ulicemi s co nejmenším automobilovým provozem. Na dvou místech je třeba zdolat schody, ale v případě nádraží
Praha-Kyje již MČ Praha 14 zbudovala nájezdy. Schody za Průmyslovou ulicí leží na území Prahy 9. Cyklotrasa vede od hranice
Prahy 14 na Průmyslové ulici dolů zalesněným svahem U Hloubětínské vinice, dále kolem Hořejšího rybníka, přes Hrdlořezy
(strmé stoupání) a jižní hranici Vysočan až ke Spojovací ulici. V tomto úseku je to příjemná cesta buď v zeleni, nebo po silnici s
minimálním provozem. Po zdolání Spojovací ulice je možno pokračovat dále přes Balkán a Pražačku na Vítkov a odtud buď do
centra, nebo na Žižkov.
Cyklotrasa A26 alias „Rokytka“
Trasa A26 „Rokytka“ je páteřní trasa vedoucí z Libně od vltavské pravobřežní trasy A2 podél říčky Rokytky přes Vysočany do
Hloubětína a dále na Černý Most a Horní Počernice. Na hranici Prahy v lokalitě Čertousy na A26 přímo navazuje cyklotrasa č. 17
“Jizera” směrem na Lázně Toušeň.
Trasa je dlouhá 15,9 km, vede po stezkách a cestách, v Hloubětíně a Horních Počernicích po málo frekventovaných místních
silnicích. Směrem od Vltavy velmi mírně stoupá, znatelnější stoupání je jen od Hloubětína k Rajské zahradě
Cyklotrasa A43
Trasa A43 je plánovaná páteřní cyklotrasa vedoucí z Hostivaře přes Malešice, Hrdlořezy a Hloubětín na Prosek.
V současnosti je z ní postaven a vyznačen pouze 1kilometrový úsek v Hloubětíně – mezi Hořejším rybníkem a mostem přes
Poděbradskou ulici. Ten přímo navazuje na cyklotrasu A26 “Rokytka”. V celé délce jde o kvalitní asfaltovou cyklostezku.

6.3.A Podpora místní turistiky;
ANO
6.3.D Příklad dobré praxe
(podpory cestovního ruchu a
místní ekonomiky);
ANO
Na konci roku 2018 byla otevřena
rozhledna Doubravka. Po více než 25
letech první pražská veřejně
přístupné vyhlídková věže Nová
dominanta Prahy 14 vyrostla v
lesoparku Čihadla na Černém Mostě.
K jejímu vrcholu s podestou ve
výšce 20 metrů vede 98 schodů.
Autorem rozhledny je Prof. Ing. arch.
Martin Rajniš a jeho tým z Huti
architektury. Nejen, že vyhlídkovou
věž pojmenovali, vtiskli jí také
podobu
výrazné
originální
konstrukce, které dominují tři
masivní nohy. Tři miliony korun za
rozhlednu
zaplatila
Landia
Management s.r.o., která v Praze 14
rozvíjí rezidenční projekty (např.
nová čtvrť Rajský vrch) a která
dalším milionem korun financovala i
přípravné fáze a koordinaci celého
projektu. Doubravce významně
pomohla i veřejnost, jež výstavbu
podpořila dary v hodnotě téměř půl
milionu korun v podobě nákupu
schodů s vlastními vzkazy. Na
podzim se u rozhledny koná
posvícení (2018,2019). V roce 2020
zrušeno z důvodu pandemie.

Cyklotrasa A44
Páteřní trasa A44 vede po východním okraji Prahy z jihu na sever – z Petrovic přes Horní a Dolní Měcholupy, Dolní Počernice,
Černý Most, Satalice a Kbely do Letňan. Délka je 18,2 km. Trasa je vyznačena, s výjimkou úseků v Horních Měcholupech (Na
Vartě – nádraží) a mezi Černým Mostem a Satalicemi.
Místní cyklotrasy
Cyklotrasa A240
V roce 2019 byla zprovozněna klidná alternativa průjezdu ulicí Českobrodskou, a to mezi křižovatkou s budoucí trasou A430
podél Průmyslové a stávající cyklostezkou A44 / A246 za Jahodnicí. Délka trasy je přibližně 2,5 kilometru. Trasa začíná na
křižovatce Českobrodské a Rožmberské, kde bude časem navazovat trasa A430 oběma směry podél Průmyslové a trasa A243 od
nádraží Kyje do Malešic. Na trasu A240 proto naviguje několik orientačních cedulí. První je na výjezdu z ulice Třešňové, druhá v
Rožmberské ulici před odbočkou do Dářské.
Cyklotrasa A256
Trasa A256 spojuje trasy A25 a A26. Vede od Kyjského rybníka ulicí Vajgarská až ke stanici metra Rajská zahrada. Délka je jen
800 metrů. Trasa směrem k Rajské zahradě stoupá.
Cyklotrasa A258
Cyklotrasa A258 spojuje Dolní a Horní Počernice přes Xaverovský háj. Délka je 5,6 km, trasa vede po méně frekventovaných
silnicích i zpevněných a lesních cestách.
Cyklotrasa A441
Trasa A441 vede okolo Horních Počernic podél Xaverovských (tzv. biologických) rybníků na Svépravickém potoce. Začíná v
Hartenberské ulici u podjezdu Pražského okruhu u Centra Černý Most, vede po komunikaci k nové čističce a dále po cyklostezce
kolem rybníků. Trasa končí u Dobrošovské ulice u podchodu pod dálnicí D11 – odtud lze pokračovat buď vlevo do Horních
Počernic, nebo vpravo do Xaverovského háje.

Stávající cyklostezky a opatření pro cyklisty
Černý Most – Dolní Počernice - Cyklostezka pro pěší i cyklisty byla otevřena v roce 2005 a měří 356 m. Leží na ní značená
cyklotrasa A44 a vede z ulice Bryksova přes cyklistickou okružní křižovatku směrem k čistírně odpadní vod na ulici Madarova.
Je řešena v šířce 3,0m a je neosvětlená.

Satalice – Černý Most - V úseku značené cyklotrasy A44 z ulice Za Novákovou zahradou na území Satalice po ulici
Skorkovská na území Černý Most je vedena cyklostezka s nezpevněným povrchem křižující pole, které se obdělává.
Ulice Bobkova - Je v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Bryksova – Kučerova vybavena cykloobousměrkou.
Ulice Za Černým Mostem - Je v úseku za křižovatkou s ulicí Jordánská – Jamská vybavena cykloobousměrkou s piktogramem na
jejím konci.
Mimoúrovňové křížení pod ulicí Chlumecká v blízkosti stanice metra Černý Most - Je v úseku od křižovatky s ulicí Chlumecká
po parkoviště P+R vybaveno pruhem pro cyklisty.
Ulice Kbelská - Je v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Konzumní a Mochovská vybavena cykloobousměrkou.
Ulice Chvalská - Je v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Horoušanská a Klánovická vybavena cykloobousměrkou.
Ulice Broumarská a Ocelkova - Jsou v úseku od křižovatky s ulicí Černobrodská po ulici Bryksova vybaveny pruhem pro
cyklisty.
Plánované magistrály:
propojení z Prahy 9 od ulice Nad Klíčovem, přes novou lávku nad Kbelskou ulicí směrem k nově otevřené stezce podél
Novopacké, dále přes Budovatelskou ulici do východní části Kyjí–Hutí s možností budoucího napojení do Prahy 20
(Severovýchodní cyklomagistrála – etapa 6.1 a 6.2),
doplnění dalšího úseku cyklomagistrály podél železniční trati 231 Vysočany – Lysá nad Labem v úseku mezi Klíčovem a
Vodňanskou ulicí (Severovýchodní magistrála – etapa 3),
propojení Černého Mostu a Satalic (Severovýchodní magistrála – etapa 9),
drážní stezka Rokytka A25 Hloubětín (Hořejší rybník) – Kyje - Hostavice - Dolní Počernice.
drážní stezka A 243 Dolní Počernice – Jahodnice – Kyje
Pěší turistika

V MČ Praha 14 je několik naučných stezek, které jsou spíše lokálního charakteru. Představují nejen historii, ale
i zajímavosti MČ Praha 1. Stezky mají vzdělávací a interpretační funkci a zájemci se mohou dozvědět i
informace, které pro ně budou novými a najít různá zákoutí, o kterých do té doby nevěděli.
I přes to, že městská část Praha 14 patří mezi ty mladší, lze zde najít mnoho zajímavých odkazů na dávnou historii i přírodní
zajímavosti. Proto také jako jedna z mála pražských čtvrtí vybudovala již v roce 2007 na svém území vlastní naučnou stezku
nazvanou „14 zastavení Prahy 14“. Stezka měří cca 11,7 km a začíná v Hloubětíně u stanice metra a dále přes starý Hloubětín
postupně pokračuje do Kyjí, Hostavic a Jahodnice. Odtud vede směrem na Černý Most, Rajskou zahradu a Hutě, kde končí. Na
každé zastávce je instalován informační panel, který představuje zajímavosti daného místa. Projít celou trasu zabere okolo pěti
hodin.

Od roku 1994 MČ Praha 14 pořádá turistický pochod 14 km kolem Prahy 14. Od 22. května 2015 si mohou sběratelé v
informační kanceláři úřadu (Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9, přízemí) zakoupit Turistickou známku kostela sv. Bartoloměje
(30 Kč za kus) a Turistickou nálepku kostela sv. Bartoloměje (12 Kč za kus).
V roce 2017 byla vybudována další naučná stezka, která měří 3 km, má osm zastavení a vede z Kyjí přes Čihadla po budoucí
rozhlednu Doubravka XIV. Stezka je spjatá s texty manželů Hladkých, kteří vytvořili ve spolupráci se známou malířkou všech
osm panelů. Na každém z panelů je krátká pohádka o víle Mimi, která vede malé čtenáře ke slušnému a uctivému chování k našim
blízkým i ke svém okolí.
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/nova-naucna-stezka/
Na konci roku 2018 byla otevřena rozhledna Doubravka. Po více než 25 letech první pražská veřejně přístupné vyhlídková věže
Nová dominanta Prahy 14 vyrostla v lesoparku Čihadla na Černém Mostě. K jejímu vrcholu s podestou ve výšce 20 metrů vede
98 schodů. Autorem rozhledny je Prof. Ing. arch. Martin Rajniš a jeho tým z Huti architektury. Nejen, že vyhlídkovou věž
pojmenovali, vtiskli jí také podobu výrazné originální konstrukce, které dominují tři masivní nohy. Tři miliony korun za rozhlednu
zaplatila Landia Management s.r.o., která v Praze 14 rozvíjí rezidenční projekty (např. nová čtvrť Rajský vrch) a která dalším
milionem korun financovala i přípravné fáze a koordinaci celého projektu. Doubravce významně pomohla i veřejnost, jež výstavbu
podpořila dary v hodnotě téměř půl milionu korun v podobě nákupu schodů s vlastními vzkazy.
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/rozhledna-doubravka-xiv/
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V současné době rozvoj cestovního ruchu v MČ Praha 14 je regulován či koordinován minimálně jelikož cestovní ruch vázán spíše
s městskými částmi Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6, které disponují historickými památkami a zajímavostmi. MČ Praha 14 je
využívána turisty převážně jen k ubytování. . MČ Praha 14 nemá zapracovanou koncepci cestovního ruchu.

MČ Praha 14 nepatří mezi turistické
destinace a naopak jako periferní
část hlavního města se potýká s
některými dalšími problémy, např.
MČ je zatížena nákupní turistikou
obyvatel hl. m. Prahy a spádového
okolí Středočeského kraje. Proto
není ani vyhledávanou turistickou
destinací. MČ Praha 14 nemá
zpracovanou koncepci cestovního
ruchu, nicméně na území MČ
existuje poměrně velké množství
cyklotras a cyklostezek. V tomto
kontextu by bylo vhodné koncepční
rozpracování sítě a struktury zázemí
pro cykloturistiku v návaznosti na
přilehlé obce ve Středočeském kraji.
K rozvoji podmínek a možností
trávení volného času přispělo i
otevření rozhledny Doubravka v roce
2018 v lesoparku Čihadla na
Černém Mostě.

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 6.3.2

Indikátory

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v posledních letech rostla. MČ zaznamenávala do roku 2020 každoroční nárůst
hromadných ubytovacích zařízení, který je obecně spojován s nárůstem turismu v celopražském měřítku a velmi dobrou
dostupností z MČ Praha 14 do historického centra Prahy (3 stanice trasy linky B, terminál Černý Most). Data za rok 2020
nejsou k dispozici, ale vzhledem k pandemické krizi bude návštěvnost velmi nízká. V roce 2015 byl mimořádný nárůst
návštěvnosti ubytovacích zřízení způsoben zejména konáním Mistrovství světa v ledním hokeji, jehož převážná část se konala ve
Vysočanech - MČ Praha 9, která sousedí s MČ Praha 14- Hloubětín. (02 hokejová arena se nachází u stance metra B vzdálena z
Hloubětína 3 km). Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení v roste. V roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 nastal mírný
pokles, zejména v počtů nerezidentů. Meziročně stagnuje průměrný počet přenocovaných nocí.
Městská část Praha 14 nepatří k nevyhledávanějším turistickým destinacím v Praze, hosté ji volí k přenocování zejména z důvodu
snadné dostupnosti nočních zábavních podniků v centru Prahy. Jak napovídá průměrný počet přenocovaných nocí, jedná se tedy

6.3.B Počet ubytovaných
hostů (rezidenti a nerezidenti);
rok 2019 celkem 62 960, z
toho rezidenti 21 293 a
nerezidenti 41 667

zejména o krátkodobou turistiku. Turistická sezona se obecně v Praze koncentruje do letních měsíců. Platí to hlavně pro
nerezidenty. Nejvíce se jich v hromadných ubytovacích zařízeních ubytuje v červenci a v srpnu, dále v září, v květnu nebo v říjnu.
Domácí hosté (rezidenti) spíše navštěvují Prahu mimo letní měsíce. Nejvíce rezidentů je v Praze ubytováno na podzim (v říjnu až
prosinci) a na jaře (v březnu nebo v květnu).Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se od roku 2012 zvýšil o
40 %. Nerezidenti (cizinci) se nejčastěji ubytovávají v létě, nejvíce domácích hostů přijíždí na podzim.
Hl. m. Praha je dlouhodobě nejnavštěvovanějším krajem v Česku.
V důsledku epidemiologických opatření však Praha ve 2. čtvrtletí roku 2020 neměla v mezikrajském srovnání tak významné
postavení. V pražských ubytovacích zařízeních se ve 2. čtvrtletí 2020 ubytovalo 14 % všech registrovaných návštěvníků Česka
a 35,9 % všech zahraničních hostů (nerezidentů). V meziročním srovnání, tedy oproti stejnému období 2.čtvrltetí roku 2019,
se ubytovalo v hlavním městě o cca 2,026 mil. návštěvníků méně (−93,6 %). Výrazný úbytek návštěvníků byl způsoben
epidemiologickými opatřeními, v jejichž důsledku došlo k zákazu cestování, uzavření hranic, ale i samotných ubytovacích
zařízení. Oproti předchozímu čtvrtletí, tedy 1. čtvrtletí roku 2020, se jednalo o pokles o 87,5 %. Regionálně se návštěvnost ve
3.čtvrletí 2020 zvýšila přibližně u poloviny krajů, avšak domácích hostů přibylo ve všech krajích České republiky.
Nejúspěšnějšími z pohledu domácího cestovního ruchu byly Karlovarský kraj (+62,1 % příjezdů), Liberecký kraj (+26,3 %) a
Jihočeský kraj (+21,9 %). Také počty přenocování rezidentů se meziročně zvýšily ve všech regionech, v průměru o 17,2 %. Praha
ale nadále zůstala v záporných číslech, citelně zde chyběli a stále chybí zahraniční hosté. Údaje za městskou část za rok 2020
nejsou k dispozici. Dá se předpokládat, že s určitou mírou nepřesnosti údaje za hl.m.Prahu můžeme vztáhnout na městskou část.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních správní obvod hl. m. Prahy - Praha 14

Rok

Hosté
celkem

2012 37 787
2013 43 972
2014 44 999
2015 50 556
2016 57 099
2017 58 057
2018 59 006
2019 62 960
Zdroj:ČSÚ

v tom

Přenocování

v tom

Průměrný
počet

rezidenti nerezidenti

celkem

rezidenti nerezidenti

přenocování
(noci)

9 375
10 188
12 064
14 781
17 456
16 869
20 153
21 293

28 412
33 784
32 935
35 775
39 643
41 188
38 853
41 667

96 861
99 610
102 420
108 244
118 887
125 197
129 283
133 443

17 033
18 981
19 974
24 116
28 356
28 098
32 593
34 208

79 828
80 629
82 446
84 128
90 531
97 099
96 690
99 235

2,6
2,3
2,3
2,1
2,1
2,2
2,2
2,1

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních

Poplatky – lázeňský a rekreační pobyt

počet poplatníků 2016: 14

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
273.615 282.420 188.569 245.337
233.263
242.227 324.996

Rok
Kč

Poplatky - ubytovací kapacita

počet poplatníků 2016: 23

Rok
Kč

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3.090.700 3.226.637 3.081.966 3.167.097 3.430.683 3.671.586 3.677.622

Od 1. 1. 2020 byl poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity novelou zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích sloučen v poplatek jeden, a to v místní poplatek z pobytu se sazbou 21 Kč za osobu a každý započatý den
pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Místní poplatek z pobytu
V roce 2020 bylo v evidenci k tomuto poplatku evidováno 35 plátců (tedy poskytovatelů úplatného pobytu).

2020

Rok
Kč

302.574
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Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zhoršující se

-1

Trend:
Zlepšující se

1

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení na MČ Praha 14 rostla do roku 2018. Poplatky z ubytovacích zařízení a za
rekreační pobyty rostly do roku 2020. Hl. m. Praha je dlouhodobě nejnavštěvovanějším krajem v Česku. V roce 2018 nastal mírný
pokles. Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se od roku 2012 zvýšil o 40 %, to platí pro MČ. V roce 2020
došlo k výraznému úbytku návštěvníků, který byl způsoben epidemiologickými opatřeními, v jejichž důsledku došlo k zákazu
cestování, uzavření hranic, ale i samotných ubytovacích zařízení. V důsledku epidemiologických opatření však Praha ve 2. i 3.
čtvrtletí roku 2020 neměla v mezikrajském srovnání tak významné postavení. Praha ale nadále zůstala v záporných číslech, citelně
zde chyběli a stále chybí zahraniční hosté. Údaje za městskou část za rok 2020 nejsou k dispozici. Dá se předpokládat, že s
určitou mírou nepřesnosti údaje za hl.m.Prahu můžeme vztáhnout na městskou část.

Cestovní ruch z hlediska využití
ubytovacích kapacit byl v roce 2020
zásadním způsobem ovlivněn
restriktivními omezením vlád a
orgánů státní správy v návaznosti na
pandemickou situaci nejen v ČR,
ale také ve světě. Údaje o využití
ubytovacích kapacit na území MČ
Prahy 14 za rok 2020 nejsou
dostupné, nicméně s ohledem na
celkový vývoj na úrovni Hl. m. Prahy
a také ostatních regionů lze usoudit,
že vliv bude značný. Přesto do roku
2019 lze zaznamenat narůstající
trend ve využití ubytovací kapacity,
což souvisí ani ne tak s cestovním
ruchem, jako spíše využívání
ubytovacích kapacit cizinců s
pracovním povolením v ČR. Význam
této otázky pro hodnocení podmínek
cestovního ruchu na území MČ
Prahy 14 je spíše minimální. Dle
doložených statistických dat je však
evidentní postupný nárůst až do
roku 2019, za který jsou data
dostupná. Z tohoto důvodu je
hodnocení v kategorii "Dobrá" a
trend "Zlepšující se", i když lze
očekávat za další roky opačný trend.

6.3.3 Podporuje městská část specifika místních výrobků, pořádají se v městské části tradiční slavnosti, výstavy, festivaly,
jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které podporují rozvoj místní turistiky?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 6.3.3

Indikátory

V informační kanceláři úřadu (Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9, přízemí) mohou zájemci zakoupit následující turistické
suvenýry:
turistické známky – s motivem rozhledny Doubravky či kostela sv. Bartoloměje
suvenýr s motivem kostela sv. Jiří
vizitky s motivem rozhledny Doubravka, kostela sv. Bartoloměje či kostela sv. Jiří
nálepky s motivem rozhledny Doubravka či kostela sv. Bartoloměje
turistické deníky
pohlednice s tématikou MČ Praha 14
dětská trička s motivem rozhledny Doubravka
razítka rozhledny Doubravka a obou kostelů (kostela sv. Bartoloměje a kostela sv. Jiří).
Každoročně MČ Praha 14a její příspěvková organizace Praha14kltrurní pořádá osvětové, kulturně a společenské akce, které jsou
hrazeny z rozpočtu městské části i ve spolupráci s místními podnikajícími subjekty.
Jedná se o akce, které charakterem zapadají do dané lokality, nicméně nejsou apriori určené pouze místním. Propagace probíhá jak
po Praze 14, tak i v jiných lokalitách, protože díky navázaným komunikačním kanálům, fb a internetu není omezena místně. Akce
svým charakterem a zaměřením uvítají zájemce odkudkoliv, záleží tedy jen na veřejnosti, zda je pro ně ta či ona akce natolik
zajímavá, aby překonali určitou vzdálenost.Každá z těchto akcí těží z historie, zvyků, tradic či jiného odkazu našich předků a
vhodnou formou jej pak předává a připomíná veřejnosti. Pravidelně se akcí na Praze 14 účastní lidé ze sousedních MČ.
Pravidelné akce:
Farmářské trhy - MČ ve spolupráci s provozovatelem trhů POD PLATANY, z. s. pořádá 2xtýdně každou středu od 10 do 19
hodin na dlážděné ploše u stanice metra Rajská zahrada každý pátek od 10 do 19 hodin na prostranství u stanice metra Černý
Most Farmářské trhy Prahy 14 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Posvícení u Doubravky- Akci pořádá MČ prahah 14 ve spolupráci s Praha14kulturní. Posvícení u Doubravky « Život na

6.3.C Podpora turistiky z
hlediska specifik místních
výrobků a pravidelnosti
tradičních akcí v obci ;
ANO

Praze 14 (praha14.cz)
Staročeský jarmark - akce doposud podporovaná z dotačního programu MČ určená pro širokou veřejnost. Akce má kulturně
zábavný charakter spojený s ukázkami historických řemesel a tradic. Na akci se podílejí místní organizace, které prezentují svoje
aktivity. Akci pořádá Farní charita Kyje ve spolupráci s příspěvkovou organizací Praha14kulturní. Staročeský jarmark « Život na
Praze 14 (praha14.cz)
Food festival v rámci kampaně Setkání kultur - kampaň pořádá MČ ve spolupráci s dalšími organizacemi již několik let. Food
festival byl připraven ve spolupráci s místními obyvateli, kteří mají své kořeny v jiné zemi a mají chuť představit veřejnosti
tradiční pokrmy své země. Mezinárodní charakter festivalu s ochutnávkami nalákal velký počet obyvatel z naší MČ i ze
sousedních.
http://www.kdkyje.cz/cz/program/setkani-kultur-2017-04-08
Vánoce na Rajské zahradě - adventní festival pro místní obyvatele - pořádá p. o. Praha 14 kulturní,
volný trh pro neziskové organizace, vánoční tematicky laděná akce pro veřejnost Rozsvícení 25 vánočních stromků « Život na
Praze 14 (praha14.cz)
Svatomartinské slavnosti - akce pro místní veřejnost s klasickou svatomartinskou husou a výletem za historií pro všechny
věkové kategorie, pořádá p. o. Praha 14 kulturní, občerstvení zajišťuje místní restauratér Svatomartinské slavnosti « Život na
Praze 14 (praha14.cz)
Architektonické a vlastivědné procházky po Praze 14 - akce pro zájemce o místní historii,
architekturu a okolí celkem, pořádá spolek Dobruvous s místními aktivisty. Účastníkům jsou
představeny jinak docela nudná zákoutí nebo ta, kterými denně prochází bez povšimnutí. Jde o
předávání informací ke zatraktivnění místních lokalit a z pohledu místního obyvatele jde o posílení
pocitu patriotství v lokalitě. Akce je podpořena v rámci Dotačního programu Prahy 14.
Procházky po Praze 14 – Oslavy 25 let MČ Prahy 14 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Zdobení vajec na dřevu - Workshop zdobení velikonočních vajec se zkušenou lektorkou. Zdobení vajec na dřevu « Život na
Praze 14 (praha14.cz)
Oslavy 25 let MČ Praha 14 - V roce 2019 proběhly Praha 14 si v roce 2019 připomněla 25 let od svého vzniku. Radnice
připravila pro občany hned několik „narozeninových“ dárků. Patřil mezi ně i slavnost u rozhledny Doubravka či soutěž o
vyhlídkové lety nad Prahou 14. Právě vyhlídkové lety vnímáme jako zlatý hřeb celé kampaně. Jejím prostřednictvím MČ
Praha 14 ukázala místním lidem různé podoby městské části a snažila se je přimět, aby se o místě, kde žijí, dozvěděli něco
nového. TZ 7/2019 Praha 14 slaví 25 let. Poznejte ji ze země i ze vzduchu! « Život na Praze 14
Výstava: Příběh paneláku v Praze - V prostoru před konečnou stanicí metra Černý Most si občané budou mohli prohlédnout
výstavu „Příběh paneláku v Praze“, která představovala panelový dům jako důležitý urbanistický, architektonický i historický
fenomén. Výstava: Příběh paneláku v Praze « Život na Praze 14 (praha14.cz)
MČ v rámci dotačního podpořila vznik a výrobu knihy Linka č. 141. Rozsáhlá a podrobná publikace o krátké, ale bouřlivé
historii dynamicky se rozvíjející části Prahy - Černý Most. Vyprávění mapuje vzpomínky a pocity tamních obyvatel, kteří
stejně, jako kdysi první osadníci na divokém západě, obsadili pustý prostor a časem zde vytvořili svébytnou komunitu.Linka č.
141 - Vojtěch Havlovec | Databáze knih (databazeknih.cz)
Vzhledem k pandemické situaci byl převážná řada akcí v roce 2020 zrušena.
Pro doplnění uvádíme spokojenost občanů s určitými aspekty života.
Na MČ Praha 14 probíhá šetření indikátoru ECI A1 Spokojenost s místním společenstvím. Míra spokojenosti v níže uvedených
aspektech roste. Další šetření proběhne v polovině roku 2021.

Hodnocená oblast / Jak jste spokojen(a) s/se
(10 – největší spokojenost až 0 – nejmenší
spokojenost)
Podíl spokojených osob s městem, kde žijí či
pracují (%)

Hodnocení
2015

Hodnocení
2018

67,5

72,6

Možnost kulturního a volnočasového vyžití

6,4

6,7

Možnost sportovního vyžití

6,5

6,9

Nabídka kulturních akcí

6,4

6,6

Trend

↗
↗
↗

Nabídka pracovních příležitostí

5,9

6,3

Dostupnost, nabídka a kvalita obchodů

7,0

7,2

Dostupnost, nabídka a kvalita služeb

6,8

7,0

Nabídka a kvalita služeb úřadu MČ Praha 14

6,1

6,4

Informovanost o dění v MČ

6,1

7,0

Kvalita časopisu „Čtrnáctka“

6,0

7,1

Webové stránky MČ

6,1

6,8

Facebookový profil MČ

6,1

6,6

↗↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗

V rámci aktualizace strategických dokumentů proběhla také Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 v roce
2013 a 2019. Míra spokojenosti v níže uvedených aspektech roste výjma nabídky obchodů a služeb.

T a b u l k a 4:
Míra
spokojenosti v jednotlivých
aspektech – porovnání
Aspekt
CELKOVÁ
SPOKOJENOST

Hodnocení 2013

71 %

Hodnocení 2019

Trend

78 %

↗
F u n g o v á n í městského 74 %
úřadu

79 %

Informovanost o dění v 73 %
obci

78 %

N a b í d k a obchodů a 79 %
služeb
M o ž n o s t i sportovního 68 %
vyžití

75 %
74 %

↗
↗
↘

M o žno s ti kulturního a 60 %
volnočasového vyžití

66%

↗
↗



SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.3.3

Návodná otázka 6.3.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

MČ Praha 14 podporuje tradiční slavnosti, výstavy, festivaly a jarmarky s historickými motivy. Pravidelně každý rok se pořádají
kulturně – společenské akce, které jsou hrazeny z rozpočtu městské části či rozpočtu příspěvkové organizace P14kulturní.

MČ Praha 14 organizuje v
uspokojivé míře akce, které jsou
spojené se specifiky dané městské
části a rozvíjí tak možnosti pro
trávení volného času nejen pro
obyvatele MČ, ale také z přilehlého
okolí. Řada těchto akcí má již
tradiční ráz a opakuje se v
pravidelných časových intervalech
(např. farmářské trhy či Staročeský
jarmark). S ohledem na charakter
MČ Prahy 14 lze považovat
prezentované akce za dostatečné
pro rozvíjení aktivit spojených s
místní turistikou.

6.3.4 Zkoumá městská část, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky v
dané lokalitě? Zdali jako příležitosti, nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka
UNESCO, lázeňská města], pro ostatní městské části je nerelevantní.)
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 6.3.4

Indikátory

MČ Praha 14 otázky turistického ruchu vůbec nevyhodnocuje. MČ nedisponuje velkou četností historických památek (mimo
kostela sv. Bartolomeje a kostela sv. Jiří) a tudíž není vyhledávanou turistickou destinací. Cestovní ruch je svázán spíše s
městskými částmi Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6. Turistika ekonomice, občanům i MČ přispívá zcela minimálně.

6.3.E Vnímání rozvoje turistiky
místními obyvateli a
podnikateli ;

V MČ Praha 14 je několik naučných stezek, které jsou spíše lokálního charakteru. Představují nejen historii, ale i zajímavosti MČ
Praha 14. Stezky mají vzdělávací a interpretační funkci a zájemci se mohou dozvědět i informace, které pro ně budou novými a
najít různá zákoutí, o kterých do té doby nevěděli.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 6.3.4

Návodná otázka 6.3.4

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nerelevantní

Tato otázka není pro MČ Prahu 14
relevantní, protože se nejedná o
území turistické destinace.

Datum tisku / Print date : 12.10. 2021 13:16
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7 Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ne
OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ano
OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 7.1

Oblast 7.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

Podpora VUR ve formálním vzdělávání je zajištěna zejména finančními prostředky, které setrvale
rostou. MČ se svou
podporou zaměřuje jak na učitele a žáky (projekty na zvýšení kompetencí pracovníků škol, síťování
učitelů, Žákovské zastupitelstvo, Dětské fórum atd.), tak na školní prostředí (opatření pro snížení
energetické náročnosti budov, monitoring energií a spotřeby vody). MČ neprovádí systematický
monitoring VUR. Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi se různí dle lokality v rámci území
MČ. MČ
Na území MČ se nachází 6 základních škol a 10 mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14,
dále pak speciální škola Tolerance a 5 středních škol. V září 2018 se otevřela soukromá základní škola v
Hostavicích v roce 2019 soukromá škola Vela v Hloubětíně. Městská část Praha 14 pravidelně se
školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z odboru
Kanceláře starosty Oddělení strategického plánování a komunikace, Odboru řízení ekonomiky a
školství a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Všechny základní a mateřské školy včetně stěžejních
NNO byly zapojeny do projektu MAP II prostřednictvím něhož MČ podporuje síťování učitelů. MČ
finančně zajištuje realizaci vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky a podporuje setkání
pražských koordinátorů EVVO.
V roce 2020 proběhl monitoring VUR prostřednictvím dotazníku „Vzdělávání pro UR na ZŠ Prahy
14“, na základních školách. Dotazník vyplnily všechny ZŠ zřizované MČ Praha 14.
Monitoring proběhl s cílem zjistit, jaký vztah mají základní školy k udržitelnému rozvoji a jaká
opatření v rámci této problematiky realizují. Monitoring byl tvořen s pomocí koordinátora EVVO.
Monitoring byl rozdělen do 5 částí: základní údaje o škole, dokumenty k VUR/EVVO ve škole,
koordinace VUR/EVVO na škole, provoz školy a VUR/EVVO ve výuce. Monitoring mapující situaci
každé školy, jejich potřeby a ambice k dalšímu rozvoji slouží k podchycení oblastí, na které se školy
chtějí v rámci svého rozvoje zaměřit.

Zlepšující se

1

Systém VUR ve školách zřizovaných MČ je poměrně dobře
zakotven. Většina škol se VUR věnuje, ve dvou třetinách
škol jde EVVO, resp. VUR nad rámec povinností ukládaných
RVP. MČ Praha 14 školy ve VUR podporuje finančně, mj.
investicemi do modernizace učeben přírodních věd a
polytechniky, které umožňují rozvíjet žákovské kompetence
ve smyslu podcíle 4.4 Cílů UR. MČ podporuje otevřenost
škol (např. „Dny otevřených škol“), ve kterém dochází
k propojení školy s místní komunitou; zapojení dětí a
mládeže do chodu MČ (Žákovské zastupitelstvo Prahy 14,
dětská fóra) a také přítomnost koordinátorů EVVO ve většině
škol. MČ od roku 2020 monitoruje průběh VUR na školách
pomocí šetření „Vzdělávání pro UR na ZŠ Prahy 14“, díky
němuž lze získat dobrou představu o realizaci VUR na
školách. Podobná hodnocení by se měla stát do budoucna
standardem, aby bylo zajištěna kontinuita dat, se kterými lze
dále analyticky pracovat. Tohoto potenciálu si MČ vědoma.
MČ se intenzivně věnuje úspornému provozu budov a
nákladní s odpady ve školách, které zřizuje. Kladně
hodnotíme, že téma úspor zdrojů je zařazeno rovněž do
výuky a dochází tak k propojování formálního a informálního
vzdělávání. Z šetření spokojenosti obyvatel (ECI) vyplývá, že
spokojenost s mateřskými i základními školami mírně
roste. Další potenciál pro růst spokojenosti zde však ještě
existuje, což podpoří další strategické plánování v MČ Praha
14.

Zavedením energetického managementu došlo k systematickému řízení spotřeby energie za účelem
dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí. Významným vedlejším efektem je snižování
provozních nákladů. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba a postupně jsou realizována
opatření snižující spotřebu energií. Dochází k neustálému zlepšování.
Dle šetření ECI A1 z roku 2018 míra spokojenosti se základním školstvím roste, míra spokojenosti s
předškolním vzděláváním stagnuje. Dle Průzkumu názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha
14, který sloužil pro analytickou část aktualizace Strategického plánu MČ s spokojenost v roce 2019 s
předškolním i základním vzděláváním vzrostla oproti roku 2013.
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 7.2

Oblast 7.2

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Dobrá

1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

Činnost NNO je podporována formou dotačních programů, organizační a mediální podporou a
možností zapůjčení vybavení. MČ podporuje subjekty zabývající se UR na svém území i jejich
síťování. Realizují se kampaně a osvětové akce ve spolupráci s NNO, školami, veřejnými institucemi a
podnikatelskými subjekty a tím vytváří partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem. NNO
jsou také zapojeny do tvorby strategických dokumentů. Ekoškola ZŠ Gen. Janouška zřizovaná MČ

Stabilní

0

Na území MČ působí organizace, které se zabývají
problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a poskytují
osvětu v této oblasti i oblastech souvisejících. V auditu MČ
prokazuje, že činnost v oblasti neformálního vzdělávání

Praha 14 působí jako neformální středisko enviromentální výchovy a vzdělávání na MČ Praha 14.
Paralelně vedle MČ jsou NNO podporovány také MHMP a příslušnými dotačními
programy. V hlavním městě Praze EVVO zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové
organizace, ale také školy a školská zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů. V Praze
funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO – členové celorepublikového
sdružení SSEV Pavučina (Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum, Středisko ekologické výchovy
hl. m. Prahy Toulcův dvůr), ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro
děti a mládež a další akreditovaná ekocentra ČSOP) a Sdružení Tereza.

v rámci VUR je dobrá a systém je na úrovni MČ
stabilizovaný. Programy uváděných organizací se zaměřují
na všechny cílové skupiny. Velmi inspirativní je síťování
v oblasti UR, resp. VUR, kde se MČ daří propojit
podnikatelský sektor, nevládní organizace i aktéry z MČ.
Prozatím chybí systematický monitoring VUR v oblasti
neformálního vzdělávání, který by MČ mohl mj. napomoci
efektivně směřovat podporu v oblasti neformálního VUR.
Pro monitoring by bylo zřejmě možné využít zajímavou
aktivitu MČ s názvem Volnofest rozšířenou o další analýzu
v rámci MČ.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 7.3

Oblast 7.3

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

MČ nemá strategické dokumenty specificky se věnující VUR, oblast EVVO je pak obsažena
ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2015 -2025. VUR je tedy v MČ
podporováno, ale není nijak systematicky ukotveno ve strategických dokumentech. VUR je řešeno jako
součást aktivit MA21. MČ pořádá osvětové akce v oblasti UR pravidelně a dlouhodobě (např.
Seminář k UR, Den Země, Chceme tu mít čisto, Setkání kultur,, Evropský týden mobility, Dny
Zdraví atd.). Témata vybírá dle aktuálních potřeb, trendů a možností spolupráce. Akce reflektují
potřeby a zájmy všech věkových kategorií(děti, mládež, dospělí, senioři). Je pokryta široká škála
témat.

Stabilní

0

V rámci MČ Praha 14 je realizována řada osvětových a
vzdělávacích aktivit k tématům UR, přičemž řada těchto akcí
má již svou tradici. Aktivity jsou voleny tak, aby se jich mohly
účastnit různé cílové skupiny, a pokrývají všechny pilíře UR.
Témata jsou vybírána dle aktuálních potřeb a
celospolečenských trendů. Aktivity jsou vyhodnocovány
společně s účastníky i realizátory (např. výstupy veřejného
fóra, dětského fóra). Tato evaluace umožňuje proces
zlepšování v dalším období.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 7.4

Oblast 7.4

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

Velmi dobrá

2

Trend:
1

Na MČ Praha 14 existuje dostatečně široké spektrum komunitních center, o jejichž činnost je velký
zájem u různých cílových skupin obyvatel. Komunitních centra jsou rozmístěny ve všech lokalitách
Prahy 14. V roce 2019 bylo vybudováno nové komunitní centrum H55 v Hloubětíně. Obyvatelé města
mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Nabídka této činnosti je na
městské části různorodá, široká. MČ Praha 14 disponuje 85 venkovními areály pro provozování
sportovní činnosti nebo rekreačních volnočasových aktivit. Nejlépe vybavené čtvrtě jsou Černý most,
Hloubětín a Kyje. Potenciál tedy leží především v oblasti Hostavic a lokality „Na Hutích“.
Sportoviště jsou dostupná veřejnosti a nabízí prostor pro většinu „konvenčních“ sportů. Najdou se ale
i specifičtější prostory, jako např. skate park, koloběžková dráha, hřiště na korfbal či areál pro parkour.
Většina dětských hřišť prošla v posledních letech rekonstrukcemi na základě schválené koncepce
rozvoje dětských hřišť.Volnočasové akce jsou pořádány tak, aby nenarušovaly a nepoškozovaly
životní prostření.

Zlepšující se

1

V MČ Praha 14 působí dostatečné množství komunitních
center pokrývajících potřeby všech cílových skupin. Další
z center bylo dobudováno v roce 2019. Občané mají
příležitost využívat široké spektrum sportovišť pro
organizované i neorganizované aktivity, jejichž počet se
rozrůstá. K dispozici je také síť cyklostezek. MČ podporuje
zájmovou činnost všech cílových skupin v MČ a to ve sportu,
oblasti kultury, umělecké činnosti i aktivitách spojených
s MA21, objem prostředků na podporu narůstá. Dobře jsou
nastavena pravidla pro pořádání akcí tak, aby nedocházelo
ke zbytečnému poškozování ŽP.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

- stabilně dobrý přístup k VUR ve školách a školských zařízeních, které MČ zřizuje
s portfoliem programů UR. Ve dvou třetinách škol jde EVVO, resp. VUR nad rámec
povinností ukládaných RVP.
- MČ se věnuje úspornému provozu budov a nákladní s odpady ve školách, které zřizuje.
Téma úspor zdrojů je zařazeno do výuky a dochází tak k propojování formálního a
informálního vzdělávání.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

-

výsledky. Potenciál tkví ve vytvoření stabilního systému. MČ
se tím již intenzivně zabývá. S výsledky může MČ dále
pracovat pro cílenou podporu školám tam, kde by ji vnímalo
jako potřebnou. Tento potenciál se již začíná využívat
(program Škola udržitelného rozvoje Prahy 14).

- spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi je monitorována a trend spokojenosti
má zlepšující se průběh.
- činnost v oblasti neformálního vzdělávání v rámci VUR je dobrá a systém je na úrovni MČ
stabilizovaný. MČ spolupracuje jak se školami, tak s NNO a přístup ke vzdělávání má
poměrně vyvážený a ucelených charakter z hlediska pokrytí témat i cílových skupin.
Inspirativní je akce Volnofest, kde je možno sledovat nabídky aktivit nejen k VUR a sdílení
zkušeností.
- inspirativní je síťování v oblasti UR, resp. VUR, kde se MČ daří propojit podnikatelský
sektor, nevládní organizace i aktéry z MČ. Dobré vztahy jsou rozvíjeny mezi školami a místní
komunitou (Otevřené školy), v rámci různých aktivit se síťují také učitelé.

- monitoring VUR na školách proběhl poprvé se zajímavými

-

prozatím chybí monitoring činností organizací působících v
oblasti neformálního vzdělávání a z toho plynoucí analýza.
Monitoring by napomohl zmapovat reálnou situaci v
neformálním vzdělávání v tématech UR, která by odhalila
témata UR, která doposud nejsou vzděláváním pokryta.

- existuje široká nabídka volnočasových aktivit pro občany různých cílových skupin. Zázemí
pro trávení volného času se stále rozšiřuje.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Vládou byla přijata Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Tato strategie by měla
přinést zásadní změnu vzdělávání z hlediska proměn vzdělávacího obsahu ve formálním
vzdělávání, způsob předávání tohoto obsahu, či orientací na nové digitální technologie.
Hlavní směry strategie zdůrazňují nutnost rozvoje gramotností a kompetencí žáků a
v dokumentu zabývajícími se hlavními směry je mj. zmíněna nutnost rozvíjet kompetence ve
výuce mimo ni tak, aby se žáci stávali aktivními občany a jednali v duchu udržitelného
rozvoje společnosti. Udržitelný rozvoj je ve strategii dále zmíněn v oblasti celoživotního
vzdělávání. Je tedy zřejmé, že podpora konceptu rozvoje kvalitního vzdělávání, ale zřejmě i
UR bude ve strategii figurovat a školy, ale i mimoškolní prostředí bude podpořeno v tom tyto
směry naplňovat.

Stále jsou také v platnosti Cíle udržitelného rozvoje od roku 2015 OSN (SDGs),
které ČR přijala jako hodný globální rozvojový koncept a zohlednila jej ve
vlastních strategiích (Česko 2030). Zdá se tedy, že podpora VUR, jak je
vyspecifikováno v Metodice, má strategickou oporu na národní i mezinárodní
úrovni.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Zhoršení možnosti realizovat vzdělávání, osvětové akce a
kampaně k UR z důvodu opatření souvisejícími s epidemií
Covid 19. Změna priorit ve vzdělávání (aktuální orientace na
distanční vzdělávání směřující pouze k přenosu základního
učiva).
Snížení zájmu decisní sféry a/nebo občanů o témata UR.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:
Na základě Auditu i návštěvy v místě lze konstatovat, že MČ Praha 14 přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj zodpovědně. Snaží se jak o podporu škol a
školských zařízení, které zřizuje v rámci formálního vzdělávání, tak o podporu dalších subjektů v MČ které napomáhají systém formálního i neformálního vzdělávání
v rámci VUR dále rozvíjet a formovat.

V rámci auditu byly komentovány jednotlivé návodné otázky, ve kterých lze zaznamenat dílčí hodnocení expertního týmu, na nichž jsou
postavena hodnocení uvedená hodnotícím Oponentním stanovisku k Auditu UR. Vybrané pozitivní aspekty přístupu MČ k VUR i potenciál k
dalšímu rozvoji (doporučení) byly blíže specifikovány v oddíle Slabé stránky. Ty je třeba vnímat jako příležitosti pro další rozvoj či směřování MČ.
Návštěva na místě však ukázala, že toto už se aktuálně děje.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT
7 Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným
zřizovatelem
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY
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Podpora VUR ve formálním vzdělávání je zajištěna zejména finančními prostředky, které setrvale rostou. MČ se svou
podporou zaměřuje jak na učitele a žáky (projekty na zvýšení kompetencí pracovníků škol, síťování učitelů, Žákovské zastupitelstvo,
Dětské fórum atd.), tak na školní prostředí (opatření pro snížení energetické náročnosti budov, monitoring energií a spotřeby vody).
MČ neprovádí systematický monitoring VUR. Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi se různí dle lokality v rámci území
MČ. MČ
Na území MČ se nachází 6 základních škol a 10 mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14, dále pak speciální škola
Tolerance a 5 středních škol. V září 2018 se otevřela soukromá základní škola v Hostavicích v roce 2019 soukromá škola Vela v
Hloubětíně. Městská část Praha 14 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím
zaměstnanců z odboru Kanceláře starosty Oddělení strategického plánování a komunikace, Odboru řízení ekonomiky a školství a
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Všechny základní a mateřské školy včetně stěžejních NNO byly zapojeny do projektu MAP
II prostřednictvím něhož MČ podporuje síťování učitelů. MČ finančně zajištuje realizaci vzdělávacích aktivit pro pedagogické
pracovníky a podporuje setkání pražských koordinátorů EVVO.
V roce 2020 proběhl monitoring VUR prostřednictvím dotazníku „Vzdělávání pro UR na ZŠ Prahy 14“, na základních školách.
Dotazník vyplnily všechny ZŠ zřizované MČ Praha 14. Monitoring proběhl s cílem zjistit, jaký vztah mají základní školy k
udržitelnému rozvoji a jaká opatření v rámci této problematiky realizují. Monitoring byl tvořen s pomocí koordinátora EVVO.
Monitoring byl rozdělen do 5 částí: základní údaje o škole, dokumenty k VUR/EVVO ve škole, koordinace VUR/EVVO na škole,
provoz školy a VUR/EVVO ve výuce. Monitoring mapující situaci každé školy, jejich potřeby a ambice k dalšímu rozvoji slouží k
podchycení oblastí, na které se školy chtějí v rámci svého rozvoje zaměřit.
Zavedením energetického managementu došlo k systematickému řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na
životní prostředí. Významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba
a postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií. Dochází k neustálému zlepšování.
Dle šetření ECI A1 z roku 2018 míra spokojenosti se základním školstvím roste, míra spokojenosti s předškolním vzděláváním
stagnuje. Dle Průzkumu názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14, který sloužil pro analytickou část aktualizace
Strategického plánu MČ s spokojenost v roce 2019 s předškolním i základním vzděláváním vzrostla oproti roku 2013.

Systém VUR ve školách
zřizovaných MČ je poměrně
dobře zakotven. Většina škol se
VUR věnuje, ve dvou třetinách
škol jde EVVO, resp. VUR nad
rámec povinností ukládaných
RVP. MČ Praha 14 školy ve VUR
podporuje
finančně,
mj.
investicemi do modernizace
učeben přírodních věd a
polytechniky, které umožňují
rozvíjet žákovské kompetence ve
smyslu podcíle 4.4 Cílů UR. MČ
podporuje otevřenost škol
(např. „Dny otevřených škol“), ve
kterém dochází k propojení
školy s místní komunitou;
zapojení dětí a mládeže do
chodu
MČ
(Žákovské
zastupitelstvo Prahy 14, dětská
fóra) a také přítomnost
koordinátorů EVVO ve většině
škol. MČ od roku 2020
monitoruje průběh VUR na
školách
pomocí
šetření
„Vzdělávání pro UR na ZŠ Prahy
14“, díky němuž lze získat
dobrou představu o realizaci
VUR na školách. Podobná
hodnocení by se měla stát do
budoucna standardem, aby bylo
zajištěna kontinuita dat, se
kterými lze dále analyticky

pracovat. Tohoto potenciálu si
MČ vědoma. MČ se intenzivně
věnuje úspornému provozu
budov a nákladní s odpady ve
školách, které zřizuje. Kladně
hodnotíme, že téma úspor
zdrojů je zařazeno rovněž do
výuky
a
dochází
tak
k propojování formálního a
informálního vzdělávání. Z
šetření spokojenosti obyvatel
(ECI) vyplývá, že spokojenost
s mateřskými i základními
školami mírně roste. Další
potenciál pro růst spokojenosti
zde však ještě existuje, což
podpoří
další
strategické
plánování v MČ Praha 14.

7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních
prosazujících tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání
(Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.1.1

Indikátory

Na školách zajištuje podporu hl. m .Praha a městská část Praha 14 .
1. Hl .m. Praha
Hl. m. Praha má zpracován Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020, dále
pak 2020 - 2024 , který je strategickým dokumentem HMP pro oblast vzdělávání, jehož zpracovatelem je odbor školství a mládeže
Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Jeho úkolem je vyhodnocení a aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy hlavního města Prahy. Hlavní město Praha (HMP) má postavení kraje, ačkoliv z pohledu zákona č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze je také statutárním městem – obcí, které je řízeno Zastupitelstvem hl. m. Prahy, Radou hl. m. Prahy v čele s
primátorem hl. m. Prahy a Magistrátem hl. m. Prahy. Od roku 2001 se HMP člení na 22 správních obvodů, přičemž některé tyto
obvody obsahují ještě menší správní jednotky – městské části. V HMP se nachází celkem 57 městských částí, které jsou z hlediska
samosprávního řízení autonomní, s vlastními volenými orgány. Z pohledu školství jsou tyto nejnižší jednotky členění města
zřizovateli veřejných mateřských a základních škol.
Koncepce
Naopak hlavní město jako celek z pozice kraje je zřizovatelem veřejných středních škol, vyšších odborných škol, konzervatoří a
dalších specifických školských zařízení. HMP je všeobecně pojímáno jako centrum školství. Od středního stupně vzdělávání se na
území HMP nachází zvýšená koncentrace škol. Školy jsou vzhledem k území nerovnoměrně rozloženy. Praha má na svém území
největší počet gymnázií i středních odborných škol ze všech ostatních regionů ČR.
Koordinaci aktivit v oblasti EVVO na území hl. m. Prahy zajišťuje pracovník MHMP na pozici Krajský koordinátor EVVO v hl. m.
Praze v rámci odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP). Odbor ochrany prostředí MHMP zajišťuje v oblasti EVVO v Praze
rovněž řadu dílčích projektů a aktivit vyplývajících z aktuální Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
hlavního města Prahy a navazujících akčních plánů. Stěžejními projekty OCP MHMP v této oblasti jsou v posledních letech Kampaň
hl. m. Prahy ke Dni Země (realizace každoročně na 3 vybraných lokalitách v Praze), projekt vzdělávání pedagogických pracovníků a
podpora ekologických výukových programů pro školy, zajištění komplexních ekoporadenských služeb pro Pražany, dále zajištění
exkurzí pro žáky pražských škol a řada dílčích aktivit v oblasti přípravy informačních materiálů o pražské přírodě. V rámci MHMP je
v současnosti problematika EVVO dále v působnosti odboru školství, mládeže a sportu MHMP (SML MHMP) a Odboru rozvoje a
financování dopravy (RFD MHMP). Aktivity v oblasti EVVO vyvíjejí také další organizace v působnosti města, např. Botanická
zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy aj.
Podstatnou řadu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se zaměřením na oblast životního prostředí
(odpadové hospodářství, péče o zeleň, čistota města, ochrana životního prostředí, atd.) vyvíjí ve spolupráci s dalšími organizacemi
odbor ochrany prostředí MHMP. Aktivity jsou zaměřené na rozličné cílové skupiny, především pak žáky škol (MŠ, ZŠ, SŠ),
pedagogy, odbornou i laickou veřejnost a rovněž veřejnou správu. Z mnohých aktivit zadávaných formou zakázek či přímo
realizovaných to jsou například: ekologické výukové programy pro školy, semináře a školení pro učitele MŠ, ZŠ a SŠ, hry a
informační materiály s tematikou odpadového hospodářství a čistoty města pro žáky ZŠ, informačně vzdělávací kampaň ke Dni Země,
akce pro veřejnost ke Dni životního prostředí a Dne dětí, dlouhodobé projekty EVVO pro školy, exkurze pro školy, pořádání výstav
s tematikou životní ho prostředí, vydávání informačních brožur a letáků aj.
Ke vzdělávání k udržitelnému rozvoji je v HMP přistupováno na základě koncepčního a systematického řešení, tak aby byli všichni
aktéři začleněni účelným a prospěšným způsobem. Opatření pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji mimo jiné vycházejí z nové
Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. města Prahy, která je připravována na roky 2016 – 2025.
1) Magistrát hl. m. Prahy jako zřizovatel středních škol, podporuje v rámci projektu IKAP např. vytváření polytechnických hnízd,
která mohou využívat i žáci ZŠ – např. SŠ Na Třebešíně. Žáci se tak vzdělávají v oblasti různých řemesel a možnosti jejich uplatnění
na trhu práce - Polytechbus.

7.1.A Podpora škol a
školských zařízení
prosazujících VUR nad
rámec povinností daných
školskými dokumenty ;

2) Veškeré aktivity Podpory OV vychází z kampaně na podporu odborného školství oborů vzdělání s výučním listem ŘEMESLO
ŽIJE! a z projektu OPPA ŘEMESLO ŽIJE! II.
Představení jednotlivých aktivit:
- Projektové dny – aktivita má podporovat spolupráci středních škol a základních škol, podpořit zájem žáků 8. a 9. tříd o odborné
vzdělávání, důraz je kladen na faktické odborné činnosti, které střední škola zorganizuje pro potenciální uchazeče, žáky základní školy.
Do projektových dnů byly zapojeny i žáci základních škol Prahy 14.
- Semináře, workshopy a exkurze – zkvalitnění výuky žáků středních škol prostřednictvím intenzivního kontaktu s odborníky z
profesní praxe.
- TOP kemp – vzdělávací aktivita zaměřená na získání a prohloubení nadstandardních dovedností žáků formou jejich přímé účasti při
výrobních operacích v partnerském podniku.
- Sollertia – soutěž pro zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu za přímé účasti podnikatelských subjektů a dalších organizací.
- Imatrikulace 1. ročníků žáků s výučním listem – aktivita, jejímž cílem je zvýšení společenské prestiže oborů vzdělání s výučním
listem a jejímž úkolem je poukázat na společenskou potřebnost řemeslných profesí.
- Podpora technického vybavení škol – aktivita ke zvýšení kvality vzdělávacího procesu na odborných školách, modernizaci vybavení
odborných učeben či dílen pro odborný výcvik.
- Podpora vzdělávání pedagogů, učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů – krátkodobá vzdělávací aktivita, která
prostřednictvím individuálně vybraných vzdělávacích programů umožní aktualizovat znalost výrobního prostředí firem, seznámit se s
novými technologiemi a materiály, získat přístup a motivaci k dalšímu odbornému vzdělávání.
- Stipendijní systém – aktivita zaměřená na podporu málopočetných oborů vzdělání s výučním listem a na motivaci žáků ke studiu
těchto oborů.
Odbor řízení ekonomiky a školství pravidelně vedení škol informuje písemnou /elektronickou formou o zmíněných aktivitách
hl.m.Prahy. Informace jsou také předávány na pravidelných poradách s řediteli škol zřizovaných MČ.
1. Městská část Praha 14
Na území MČ se nachází 6 základních škol a 10 mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14, dále pak speciální škola
Tolerance a 5 středních škol. V září 2018 se otevřela soukromá základní škola Beopen v Hostavicích, v roce 2019 byla otevřena
soukromá základní škola Vela v Hloubětíně. Dále na MČ fungují 4 soukromé MŠ 4 (MŠ Mája, MŠ Jahoda, MŠ Be Happy, MŠ
SmartFox).
Městská část Praha 14 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z odboru
Kanceláře starosty Oddělení strategického plánování a komunikace, Odboru řízení ekonomiky a školství a Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví. Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj má odborný, finanční a investiční charakter. MČ realizuje na základních a
mateřských školách projekty financované z EU fondů, které přispívají k vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
1) projekt MAP II - dotace EU, spolufinancován MČ Praha 14, 8 698 071,42 Kč
Všechny základní a mateřské školy byly zapojeny do projektu MAP II., který řešil strategické řízení v oblasti školství, tj. vytvoření
MAP II. a věnoval se naplňování konkrétních priorit a opatření aktuálního místního akčního plánu Prahy 14 zahrnující také území MČ
Praha Dolní Počernice (dále jen MAP Praha 14), konkrétně se jedná o Prioritu 1, tj. podpora a rozvoj spolupráce všech aktérů v oblasti
vzdělávání, tj. podpora vzájemné spolupráce všech aktérů MČ Praha 14, udržení společného setkávání, sdílení dobrých praxí,
spolupráce škol všech stupňů, podpora mezioborové spolupráce, také se dotýká do určité míry (nikoliv však významně prioritně)
Priority 2, tj. zajištění materiálních podmínek předškolního, základního školního, neformálního a zájmového vzdělávání a Prioritu 3, tj.
profesní rozvoj pedagogů a dalších pracovníků škol, zvyšování kvality vzdělávání, rozvoj inkluzivního vzdělávání, propojení MAP a
plánu sociálních služeb a prohloubení vazby na KAP hl. m. Prahy. Dosavadní zkušenost ukazuje, že více potřeba se zaměřit na
posílení tranzitu žáků do sekundárního vzdělávání a následně i na trh práce, a to zejména v oblastech: rozvoj podnikavosti a iniciativy
dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, kariérové poradenství.
Základním cílem projektu MAP II. je pokračování v rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let na správním
území městské části Praha 14 zahrnující včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání ve shodě se
všemi místními klíčovými aktéry a vytvořit tak MAP Praha 14 II. Za tímto účelem budou vedle procesu místního akčního plánování
také realizovány opatření schváleného MAP Praha 14.
V roce 2019 /2020 se v rámci projektu MAP II konaly Dny otevřených škol (DOŠ).V roce 2019 proběhly DOŠ ve dnech 18. 5. 2019
ZŠ Gen. Janouška; 25. 5. 2019 ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova; 1. 6. 2019 ZŠ Dolní Počernice; 15. 6. 2020 ZŠ Bratří Venclíku a ZŠ
Šimanovská; 22. 6. 2019 ZŠ Hloubětínská a ZŠ Orangery.
V roce 2020 se i přes omezené možnosti vlivem současné situace a vládou vydaných omezení shromažďování osob, podařilo
uskutečnit ve venkovních prostorách Dny otevřených škol v termínech: 5. 9. 2020 ZŠ Orangery; 12. 9. 2020 ZŠ Šimanovská a ZŠ
Vybíralova; 19. 9. 2020 ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Chvaletická a 3. 10. 2020 ZŠ Bratří Venclíku.V rámci Dnů
otevřených škol v roce 2020 proběhly na 4 ZŠ také veřejné workshopy na téma inklusivní vzdělávání s prezentací rodičům.
2) Integrace cizinců v MČ Praha 14 - od 2010 každý rok 1 400 000 Kč
Integrační aktivity ZŠ
a) ZŠ Praha 9, Lehovec, Chvaletická 918
b) ZŠ Praha 9, Černý Most, Vybíralova 964
c) ZŠ Hloubětínská 700, Lehovec, Chvaletická 918
Integrační aktivity MŠ
a) MŠ Korálek, Bobkova 766
b) MŠ Obláček, Šebelova 874
c) MŠ Vybíralova 968
d) MŠ Paculova 1115
e) MŠ Sluníčko, Černý Most, Gen. Janouška 1005

Komunitní akce na školách
V roce 2020 se naše školky a školy zapojilo do uskutečnění 8 komunitních akcí s integračním potenciálem v průběhu celého roku.
3) projekt Praha 14 bezpečně online,135.700,- Kč
Je projektem vzdělávacím a osvětovým, v rámci projektu je realizováno vzdělávání žáků základních škol a jejich rodičů v oblasti
prevence a ochrany před kybernetickou kriminalitou. Městská část tento projekt realizuje od r. 2013 ve spolupráci s Národním
centrem bezpečnějšího internetu. Hlavním cílem projektu je sociální ochrana občanů městské části před kybernetickou kriminalitou a
dalšími rizikovými jevy spojenými s užíváním internetu. V rámci projektu jsou realizovány vzdělávací aktivity určené pro žáky
základních škol a jejich rodiče. Součástí projektu jsou semináře pro sociální pracovníky, prac. s mládeží a semináře o kyberkriminalitě
pro seniory.
4) Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je podpořeno finančním zajištěním preventivních programů na ZŠ - 100 000 Kč
MČ financuje na základních školách preventivní intervenční programy. Z rozpočtu MČ je hrazeno cca - 100 000 Kč/rok (řešení
konfliktů, kouření, sex, poruchy přijmu potravy, AIDS, první pomoc atd). Je také realizován program primární prevence cca 800 000
Kč/rok - určený pro 2. stupeň ZŠa kurzy pro učitele 1.stupně.
5) Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je podpořeno realizací osvětových kampaní a akcí. Školy jsou zapojeny do kampaní Setkání
kultur, Respektuj18!, Den Země, Chceme tu mít čisto, Evropský týden mobility a Program Zdraví. Základní i mateřské školy v různé
míře podílí na přípravě kampaní a akcí.
Setkání kultur
V rámci kampaně probíhají na ZŠ besedy a wokshopy s cizinci. Žáci v rámci kampaně vytvářejí výtvarná díla s tématem země, která
jim je představeny během besedy. V rámci kampaně funguje „Knihovny jinak“, kdy jsou nejen žákům k dispozici nadstandardní
výpůjčky knih zahraničních autorů (pobočky na Praze 14 se vždy předzásobí konkrétními knihami autorů z cizích zemí z centrální
knihovny). Školy jsou o rozšířeném výběru informovány.
Respektuj18!
Kampaň byla napojena na organizátory volnočasových aktivit zejména na sportovní kluby, které využívají zázemí základních škol
pro trénování. Kluby se věnovali otevřenému dialogu se svěřenci o tom, co to je alkohol, jak působí na dětský organismus a jaké jsou
důvody, proč začít s jeho konzumací až v dospělosti.
Respektuj 18! « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Den Země
ZŠ se podílí na přípravě programu jednodenní akce Den Země, kde prezentují aktivity školy k UR a připravují soutěže/kvízy pro
účastníky kampaně. Některé školy prodávají za symbolické ceny výpěstky ze školních zahrad.
MŠ se zapojují vlastními akcemi, které pořádají na svých školních zahradách. Všechny MŠ se účastní jednodenní akce, kterou
připravuje MČ ve spolupráci se ZŠ a NNO.
Místní Agenda 21 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Chceme tu mít čisto
Jarních úklidové akce realizací ZŠ v okolí svých škol.
Evropský týden mobility
MČ pořádá ve spolupráci s Městskou policií a Centrem Černý Most akci Vítaní cykloobčánků, které se účastní všechny MŠ a děti
z 1 a 2. tříd ZŠ. Smyslem akce je vybavit malé cyklisty znalostmi potřebnými k tomu, aby si počínali bezpečně v silničním provozu,
naučit je pravidla tak, aby při jízdě na kole neohrožovali sebe ani své okolí. Pro účastníky je připravena jízda zručnosti, dopravní testy
a doprovodný program. ZŠ se také účastní cyklojízdy.
Místní Agenda 21 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Evropský týden mobility « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Program Zdraví
Na ZŠ probíhá v rámci kampaně soutěž v poskytování 1. pomoci pro žáky ZŠ
23. září proběhla v na Základní škole Bratří Venclíků ve spolupráci s o.s. Helpí. Jednodenní soutěže se účastní družstva ze základních
škol. Akce je zahájen odbornou přednáškou, na které se žáci dozví od profesionálních zdravotníků dostatečné informace o
poskytování první pomoci i praktické zkušenosti jak v kritických situacích postupovat. Poté absolvují trasu s několika stanovišti a
modelovými situacemi. Reakce a postupy jednotlivých družstev jsou bodovány a na závěr společně vyhodnoceny. Cílem je naučit
žáky používat postupy první pomoci vedoucí k záchraně života a stabilizaci postiženého do příjezdu záchranné služby a zároveň je
prostřednictvím modelových situací vybavit dostatkem informací a dovednostmi potřebnými pro poskytnutí první pomoci.
Na MŠ probíhá a aktivita prevence výskytu zubního kazu u dětí předškolního věku. Součástí programu zdraví MČ Prahy 14 je také
prevence výskytu zubního kazu u dětí ve věku 3 – 6 let, které navštěvují mateřské školy městské části. První zářiové dny se rozdá
dětem přes tisíc zubních kartáčků a past. Následně jednotlivé školky navštěvuje odbornice na dentální hygienu, která učí děti
správnému čistění zoubků.
Den bez tabáku

MČ Praha 14 také pravidelně zapojuje do kampaně ke světovému dnu bez tabáku. Kampaň Den bez tabáku probíhá
na základních školách Prahy 14 formou preventivních programů. Městská část finančně podpořila semináře a
kurzy Nekuřátka a Típni to I, II. dle požadavků jednotlivých základních škol.
OKO
Preventivní program - Rozvoj mobilního komunitního centra OKO s podtitulem "Odžít, přežít nebo proŽÍT?" Mobilní komunitní
centrum OKO (MKC OKO), jehož cílem bylo po dobu roku a půl (říjen 2019 - leden 2021) putovat Prahou (po šesti městských
částech) a prostřednictvím přednášek, workshopů a výstavy zvát návštěvníky do světa lidí se zkušeností s duševním onemocněním.
Projekt je zacílen na mladistvé od 14-20 let. Nezisková společnosti Art Movement z.s navštívila ZŠ s preventivním dopoledním
programem pro žáky 8. a 9. ročníku. Program byl sestaven pro max. 60 studentů - tedy 2 třídy, doba trvání 8:00 - 12:35 hod. Další
aktivitou bylo promítaní filmu s problematikou duševního zdraví. Film byl promítán v KD Kyje a byl spojený s besedou Movement
z.s. Celý preventivní kampaň k duševnímu zdraví měl na školách velký úspěch, zejména workshopy a promítání filmu.
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/vystava-pred-metrem/

Příběh Prahy 14
Záměrem nového projektu je zvýšení povědomí občanů, sounáležitosti a propagace území Prahy 14. Projekt zahrnuje:
Revizi stávajícího archivu Prahy 14 a návrh řešení digitálního archivu
Kategorizaci informací v prostředí db Wiki Praha 14 a Mapu Prahy 14
Uspořádání streetové výstavy
Uspořádání konference o sídlištním bydlení

Propojení ŽS – podpora patriotismu „Zeptejte se svého dědečka“. Aktivizace mládeže je pro projekt zásadní,
jelikož právě dnešní školáci budou v budoucnu nejvíce těžit z projektu digitalizace historie MČ. Žáci škol jsou
zapojeni ve dvou rovinách, 1) v rovině historické – „ Zeptejte se svého dědečka“, najdi staré fotky nebo cokoliv
jiného, co se vztahuje k lokalitě a 2) v rovině aktuální – pošli, vytvoř fotografie, film, popis současné události
ve svém okolí.
6) Přípravné třídy
Ve školním roce 2020/2021 jsou otevřené: 1 přípravná třída ZŠ Gen. Janouška, 1 přípravná třída v ZŠ Vybíralova, 1 přípravná třída v
ZŠ Bří. Venclíků a 1 přípravná třída v ZŠ Šimanovská.
7) Třídy zřízené na mateřských školách pro děti od 2 let.
Původní dětské skupiny (projekt MPSV) se transformovaly do tříd na mateřských školách. MČ provozuje dvě třídy každá s
kapacitou 15 dětí od 2 let do 3 let.
8) V rámci přímé podpory akcí na podporu VUR školy mohou využívat finanční prostředky z UZ na rozvoj školy z rozpočtu MČ
Praha 14, což je v kompetenci ředitelů škol. Školy využívají finance na tyto aktivity, např. Parazoo Vlašim, skanzen Přerov n. Lab.,
Soběhrdy, Toulcův dvůr, Ekocentrum Niclus, Svíčkárna Šestajovice a na nákup tohoto materiálu, např. lisy na plastové lahve,
kontejnery na tříděný odpad, koše na třídění ve třídách. Zároveň využívají finance na DVPP dle dostupných nabídek.
9) Žákovské zastupitelstvo Prahy 14
MČ každoročně přispívá 40.000 Kč na realizaci Žákovského zastupitelstva Prahy 14 a 15.000 Kč na realizaci Dětského fóra.
Žákovské zastupitelstvo Prahy 14 je tvořeno zástupci žáků všech základních škol. Celoroční činností ŽZ jsou aktivity vedoucí k
poznávání a prosazování demokratických hodnot, příprava a realizace projektů, které budují identitu a vztah dětí a mládeže k místu,
kde žijí. Smyslem a cílem aktivit je zároveň vyvolat v dětech zájem o komunální politiku.
10) Dětské fórum
Jedná se veřejné projednání k celkovému rozvoji městské části. Dětského fóra se účastní žáci a studenti škol Prahy 14. Je pořádáno
pravidelně 1x za rok od roku 2012 ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice. MČ pomáhá tuto akci
organizovat, zajišťuje účast odborníků a politických zástupců, případně přednášejících lektorů z jiných organizací a celou akci také
finančně zajišťuje.
11) Lyžařský výcvik
Městská část Praha 14 od roku 2019 také financuje všem žákům 7. tříd náklady na lyžařský výcvik (kurz, ubytování, zapůjčení
vybavení, popř. nákup vybavení).
12) Dny otevřené školy
Městská část Praha 14 od roku 2019 dále přispívá každé základní škole 50 tis. Kč na realizaci „Dne otevřené školy“.Cílem Dnů
otevřených škol je nabídnout žákům, jejich rodičům i pedagogům prostor pro společné trávení času v neformálním prostředí. Zlepšuje
se tak vzájemná komunikace, snadněji navazují vřelejší vztahy, rodiče navíc získávají jedinečnou možnost poznat školní prostředí
svých dětí z jiné stránky. Při DOŠ je k dispozici poradenský stan. Rodiče se v něm mohli poradit se speciálními pedagogy o potížích,
které jejich děti mají s učením – poradenství se týkalo zejména řečových vad, poruch učení či toho, co všechno může zapříčinit špatně
zvolený způsob komunikace. Na všech DOŠ si návštěvníci vyzkoušeli mnohá přátelská utkání či sportovní i vědomostní soutěže,
nechyběly ani méně známé hry jako cornhole (házení sáčků naplněných kukuřicí), klask či pukec (deskové hry pro dva). Všechny
školy se pochlubily také výstavami prací svých žáků. Jednoho Dne otevřených škol se zúčastnilo v průměru 150 návštěvníků – žáků,
jejich rodičů i sourozenců. Děti bavily nejen samotné aktivity, ale motivovaly je i připravené odměny.
13) Na všech 6 základních školách jsou realizovány projekty modernizace stávajících odborných učeben tří vybraných základních škol
se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí: cizí jazyk, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, polytechnická
výchova. Během února a března 2021 byly dokončeny modernizace tříd určených pro výuku cizích jazyků, přírodních věd,
polytechnické výchovy a digitálních technologií v ZŠ Generála Janouška, Bratří Venclíků a Šimanovská. Na realizaci projektu jsme
získali finanční prostředky z evropského Operačního programu Praha – pól růstu. Celkové náklady činily cca 15,4 milionu korun
s tím, že evropská dotace pokryla více než polovinu z nich.
14) Na 5 ze 6 základních školách zřizovaných MČ působí koordinátoři EVVO z toho 3, kteří absolvovali specializační studium pro
školní koordinátory. Účastnický poplatek školy hradí z rozpočtu školy, který jim přiděluje MČ Praha 14.
15) V období 2018 - 2019 proběhla výstavba nové tělocvičny 74,9 mil Kč. a školního hřiště 18,3 mil. Kč u ZŠ Šimanovská.
16) V roce 2021 probíhá revitalizace vnitrobloku areálu základní školy Vybíralova, kde již byly vybudovány retenční nádrže v rámci
rainwater managementu projektu „Vybíralka 25“.
Na čem právě pracujeme « Čtrnáctka podle vás (praha14.cz)
17) Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti
V roce 2021 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 387,2 tis. Kč v rámci "Programu prevence
sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2021“. MČ spolufinancuje projekt také ve výši 387,2 tis. Kč.
Příspěvek MČ na provoz škol je uveden v příloze.
Investiční příspěvek
2020
MŠ Šebelova - elektrická nerezová sklopná pánev do školní kuchyně
MŠ Vybíralova – 3 ks interaktivních tabulí, potřeba definovaná v MAP
2019
ZŠ Vybíralova - 2 ks interaktivních tabulí, potřeba definovaná v MAP

ZŠ Šimanovská – 4 ks interaktivních tabulí, potřeba definovaná v MAP
2018
ZŠ Chvaletická - rozšíření kapacit kmenových tříd ZŠ Chvaletická za účelem sociální inkluze
V příspěvku na provoz škol nejsou uvedeny náklady na modernizace učeben a polytechnikou výchovu, které jsou financovány z
rozpočtu MČ. Dále byla ve sledovaném období 2019 - 2021 provedena výměna starého výtahu v MŠ Chvaletická, výměna
elektroinstalace a renovace bývalého školnického bytu v MŠ Paculova. Místo něj vznikla nová ředitelna, sborovna a další zázemí.
Dřívější prostory nevyhovovaly, navíc chybělo místo pro školní archiv. Výměna elektroinstalace včetně rozvodů proběhla v roce
2019 také na ZŠ Hloubětínská a MŠ Vybíralova. Skutečně výraznou investicí v roce 2019 byly tzv. rekuperace v ZŠ Generála
Janouška, ZŠ Vybíralova a v obou budovách ZŠ Chvaletická – v ulici Chvaletická i Rochovská. V ZŠ Generála Janouška se kromě toho
dokončily i rekonstrukce učebny chemie.
Příspěvek MČ na provoz škol
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MČ podporuje rozvoj VUR ve školách a školských zařízeních celou řadou aktivit. Finanční prostředky vynaložené na vzdělávání a
projekty vztahující se k VUR setrvale rostou. MČ realizovala a realizuje několik projektů z operačních programů. MČ Praha 14
podporuje VUR ve školách v rámci MAP, síťováním pedagogů a škol a různými formami, např. podporou zapojení škol do různých
programů, osvětových akcí a projektů. Významné z hlediska vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je také zaměření MČ na rozvoj
komunitního života a integraci cizinců v MČ podporou několika preventivních programů.

Opro auditu v roce 2018
zasazuje MČ Praha 14
podporu vzdělávání pro
udržitelný rozvoj na školách
do kontextu VUR v rámci
celé Prahy. V rámci auditů
MČ je daný kontext velmi
žádoucí, protože je možno
posoudit schopnost MČ
reagovat
na
nabídku
z
úrovně
magistrátu.
Podobně jako v minulém
auditu podporuje MČ Praha
14 školy ve VUR ﬁnančně,
mj.
inves cemi
do
modernizace
učeben
přírodních
věd
a
polytechniky, které umožňují
rozvíjet
žákovské
kompetence ve smyslu
podcíle 4.4 Cílů UR (dle OSN
Do roku 2030 výrazně zvýšit
počet mladých a dospělých,
kteří
mají příslušné
dovednos
včetně
technických a odborných,
které budou předpokladem
pro zaměstnání, důstojné
pracovní zařazení a pro
podnikání). K posílení kvality
školního vzdělávání sloužila
také účast škol na MAP II.
Oceňujeme
podporu
otevřenos škol (např. „Dny
otevřených škol“), ve kterém
dochází k propojení školy
s místní komunitou; zapojení
dě a mládeže do chodu MČ
(Žákovské
zastupitelstvo
Prahy 14, dětská fóra) a také
přítomnost
koordinátorů
EVVO ve většině škol. Rovněž
oceňujeme
ak vity
pokrývající široké spektrum
ak vit spojených s UR na
školách. Kromě tradičních
ak vit EVVO jsou to
mul kulturní programy a
programy preventivní.

7.1.2 Existuje ze strany zřizovatelů či jiných subjektů ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání
pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován městskou částí (městská část zajišťuje odborně
pravidelnou evaluaci VUR)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.1.2

Indikátory

MČ jako zřizovatel přehledně nemonitoruje a nevyhodnocuje vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Výroční zprávy o činnosti základních
škol jsou zpracovány dle platné legislativy, která ovšem neukládá monitorovat a vyhodnocovat vzdělávání pro udržitelný rozvoj,
přesto všech 6 základních škol ve svých výročních zprávách hodnotní environmentální výchovu a osvětu. Informace o vyhodnocování
vzdělávání pro udržitelný rozvoj je zachycena ve školních vzdělávacích programech, výročních zpráv, zprávách z České školní
inspekce apod. VUR má v různé míře každá škola zahrnutou do svého Školního vzdělávacího programu (ŠVP). Každá škola má ŠVP
ke stažení na web stránkách. Výroční zprávy jsou k dispozici také na Odboru řízení ekonomiky a školství a jsou projednávány Komisí
pro výchovu a vzdělávání při radě MČ:

7.1.B Vyhodnocování a
monitoring VUR ve
školách a školských
zařízeních zřizovaných
městskou částí, případně
jiným zřizovatelem ;
částečně ANO

V roce 2020 proběhl monitoring VUR prostřednictvím dotazníku „Vzdělávání pro UR na ZŠ Prahy 14“, na základních školách.
Dotazník vyplnily všechny ZŠ zřizované MČ Praha 14. Monitoring proběhl s cílem zjistit, jaký vztah mají základní školy k
udržitelnému rozvoji a jaká opatření v rámci této problematiky realizují. Monitoring byl tvořen s pomocí koordinátora EVVO.
Monitoring byl rozdělen do 5 částí: základní údaje o škole, dokumenty k VUR/EVVO ve škole, koordinace VUR/EVVO na škole,
provoz školy a VUR/EVVO ve výuce. Monitoring mapující situaci každé školy, jejich potřeby a ambice k dalšímu rozvoji slouží k
podchycení oblastí, na které se školy chtějí v rámci svého rozvoje zaměřit.
Výsledky monitoringu
Všechny ZŠ disponují vlastní školní jídelnou, knihovnou, počítačovými učebnami a přístupem na internet, laboratořemi, dílnami,
prostory pro volnočasové aktivity žáků, pozemkami, hřištěm nebo školní zahradou přiléhající ke škole. Kromě ZŠ Chvaletické, které
sílí ve 2 budovách, všechny ostatní ZŠ sídlí v budově jedné.
Dokumenty k EVVO/VUR
ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Šimanovská jsou zapojeny v KEV (Klub ekologické výchovy) v oficiální sítí škol zaměřených na
EVVO/VUR .
ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZŠ Hloubětín, a ZŠ Chvaletická deklarují zapojení v jiných sítích.
Kromě ZŠ Chvaletická a ZŠ Hloubětín, kde EVVO/VUR je zahrnuto v ŠVP, mají ostatní ZŠ vytvořený nebo tvoří školní program
EVVO/VUR, který je samostatným dokumentem.
ZŠ Hloubětín zvažuje tvorbu nového speciálního dokumentu k EVVO/VUR.
Školní program EVVO/VUR je dlouhodobý u všech ZŠ vyjma ZŠ Vybíralova.
ZŠ Gen. Janouška je jedinou školou, která má schváleny další dokumenty zahrnující nebo zajišťující oblast EVVO/VUR. Jedná se
o Ekokodex, Analýza ekologického stavu školy, Roční realizační plán EVVO. ZŠ Gen. Janouška také plánujeme provést
srovnávací analýzu ekologického stavu školy a aktualizovat dlouhodobý plán EVVO/VUR.
Koordinace EVVO
Funkce koordinátora EVVO je ustanovena na ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova a ZŠ Šimanovská.
Nejdéle působí koordinátor EVVO na ZŠ Gen. Janouška od roku 2003.
Koordinátoři EVVO na ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova a ZŠ Šimanovská jsou absolventi specializačního studia k výkonu
specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“, podle Vyhlášky č. 317/2005 Sb. a navazujícího Standardu, které má
dotaci 250 vyučovacích hodin.
Na ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova a ZŠ Šimanovská je také další vzdělávání koordinátora EVVO podporováno ze strany
vedení školy.
ZŠ Bratří Venclíků a ZŠ Hloubětín projevily zájem o finanční příspěvek zřizovatele školy na tzv. specializační studium pro osobu
koordinující EVVO.
Ohodnocení činnosti koordinátora EVVO ze strany vedení školy na školách probíhá na bázi morální i finanční. Pouze ZŠ
Chvaletická neohodnocuje činnost koordinátora EVVO žádným způsobem.
EVVO/VUR ve výuce
Výchovné a vzdělávací strategie (případně vyučovací metody) nejvíce uplatňujete ve výuce EVVO/VUR
Všechny ZŠ uplatňují ve výuce:
projekty, projektová výuka, projektové vyučování
exkurze, výlety, vycházky (+ návštěvy zoo, arboreta)
skupinou práci, skupinovou výuku, práce v týmu
práci s informacemi, vyhledávání a třídění informací, využívání různých informačních zdrojů
problémové učení, řešení problémů, samostatné řešení problémů
akce a programy SEV, spolupráce se SEV, spolupráce s jinými organizacemi
příklad učitele, osobní příklad
specifické: simulační hru
diskuze, dialog, podporujeme komunikaci (žák – žák, žák – učitel), vyjádření vlastního názoru žáka
praktické činnosti v ochraně ŢP, přírody, péče o prostředí a okolí školy, obce
prožitkové metody, prožitek, vlastní zážitek
Využití praktických podob EV/VUR, které školám nabízejí jiné organizace

Součástí výročních zpráv škol je
vyhodnocení environmentálního
vzdělávání. MŠ a ZŠ má VUR
zakomponováno ve svém
vzdělávacím programu
a
zaměřuje se na něj ve výuce.
Proběhl monitoring VUR
prostřednictvím
dotazníku
„Vzdělávání pro UR na ZŠ
Prahy 14“ na základních
školách.

ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Šimanovská jsou zapojeny do projektů mezinárodního, celostátního
nebo regionálního charakteru, které školám nabízí jiné organizace (např. Ekoškola, GLOBE, Les ve škole).
Všechny ZŠ vyjma ZŠ Chvaletické využívají návštěvy několikahodinových až celodenních ekologických výukových programů
nabízených SEV nebo jinými organizacemi.
Všechny ZŠ vyjma ZŠ Hloubětín navštěvují pobytové ekologické výukové programy, seminářů či kurzů pro žáky nabízených
SEV či jinými organizacemi.
ZŠ Gen. Janouška se účastní Žákovské ekologické konference organizované KEV.
Všechny ZŠ praktikují výuku v terénu (např. ve školní zahradě, parku, na zajímavé přírodní lokalitě).
Všechny ZŠ vyjma ZŠ Šimanovská využívají odborné exkurze s průvodcem (např. do čistírny odpadních vod, na skládku, do
lesního podniku…).
Všechny ZŠ vyjma ZŠ Šimanovská jednorázově realizace integrované tematické výuky (tematické dny, měsíční témata apod.).
Všechny ZŠ vyjma ZŠ Chvaletická, ZŠ Šimanovská opakovaná realizace integrované tematické výuky (tematické dny, měsíční
témata apod.).
Na žádné ZŠ není povinný samostatný vyučovací předmět zaměřený na EV.
Na ZŠ Chvaletická existuje nepovinný nebo volitelný samostatný vyučovací předmět zaměřený na EV.

Informace pro výuku a další činnosti v oblasti EVVO/VUR
Všechny ZŠ využívají populární časopisy, denní tisk, internet, televize a rozhlas a konzultace, poradenství a informační servis
např. správy NP a CHKO, muzea, zoo, botanické zahrady, výzkumné ústavy apod.
Učebnice zaměřené na EV/VUR nemají k dispozici pouze na ZŠ Vybíralova, ZŠ Hloubětín a ZŠ Šimanovská.
Konzultace, poradenství a informační servis nabízené středisky ekologické výchovy nebo jinými organizacemi činnými v oblasti
EV, ekologie, ochrany ŢP apod. využívají všechny ZŠ kromě ZŠ Chvaletická.
Informace pro výuku a další činnosti v oblasti EVVO/VUR získávají na seminářích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
všechny ZŠ vyjma ZŠ Chvaletická.
Informace pro výuku a další činnosti v oblasti EVVO/VUR získávají od jiných učitelů nebo jiných škol využívají všechny ZŠ
vyjma ZŠ Chvaletická a ZŠ Šimanovská.

EVVO/VUR mimo výuku
Na ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova a ZŠ Šimanovská probíhá plánování a realizace EVVO/VUR činností ve
volnočasovém kroužku nebo klubu.
ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Vybíralova plánují a realizují "zelené" brigády (práce v přírodě nebo školním
pozemku).
ZŠ Chvaletická realizuje prázdninové příměstské tábory.
ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova a ZŠ Hloubětín realizují víkendové výlety pro žáky anebo žáky a rodiče.
Materiální vybavení a provoz školy ve vztahu k EVVO/VUR
Ekologický audit školy má zpracovaný pouze ZŠ Gen. Janouška.
Snižování spotřeby tepla
V rámci snižování spotřeby tepla jsou na všech základních školách instalovaná okna s dobrými izolačními vlastnostmi, na topeních
jsou instalované regulační ventily.
V ZŠ Chvaletická a ZŠ Vybíralova se topení v nepoužívaných místnostech, přes noc nebo o víkendech systematicky nevypíná.
ZŠ Hloubětín a ZŠ Šimanovská nemají zatepleny/izolovány zdi budov a nevyužívají rekuperaci tepla. Ostatní školy mají zdi
zatepleny/izolovány a využívají rekuperace.
Žádná škola nemá instalovaný kotel určený ke spalování biomasy.
Snižování spotřeby energie
Kromě ZŠ Vybíralova všechny školy deklarují, že osvětlení některých prostor je řízeno automaticky (fotobuňkou, pohybovými
senzory). Všechny školy místo běžných žárovek instalují tzv. „úsporné žárovky“ (kompaktní zářivky navíc vedle standardních
lineárních).
Kromě ZŠ Hloubětín se ve všech školách počítače a další spotřebiče se systematicky (např. centrálně) vypínají přes noc a o
víkendech.
Žádná škola nevyužívá obnovitelné zdroje energie (např. fotovoltaické panely, solární panely).
Baterie „na fotobuňku“ jsou využívány v ZŠ Chvaletická, ZŠ Vybíralova a ZŠ Hloubětín.
Ve školách nakupují přednostně šetrné elektrospotřebiče vyjma ZŠ Šimanovská.
Ve školách místo běžných žárovek instalují tzv. „úsporné žárovky“ (kompaktní zářivky navíc vedle standardních lineárních)
vyjma ZŠ Bří Venclíků.
Snižování spotřeby vody
Žádná škola nesbírá dešťovou vodu pro další využití např. ke splachování nebo ve školní zahradě.
Ve všech školách jsou instalovány vodostopy.
Ve všech školách vyjma ZŠ Vybíralova instalovány pákové baterie.
Na žádné ZŠ není splachování na WC řízeno automaticky („na fotobuňku“).
V ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova a ZŠ Hloubětín je na WC instalováno duální (dvojité, 6/3 l) splachování.
Snižování tvorby odpadů

Všechny ZŠ vyjma ZŠ Bří Venclíků používají aspoň částečně v kanceláři, ve sborovně apod., tisk, obálky, sešity recyklovaný
papír.
Ve všech ZŠ se dokumenty tisknou oboustranně.
Ve všech ZŠ je ve škole je zajištěna možnost systematicky třídit odpady alespoň na dvě složky.
ZŠ Chvaletická, ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Vybíralova si bioodpad (ze školní jídelny či zahrady) aspoň částečně samy kompostují.
ZŠ Chvaletická disponuje nádobami na tříděný odpad - papír, plasty, kompostovatelný odpad, gastroodpad, nebezpečný odpad
ZŠ Bratří Venclíků disponuje nádobami na tříděný odpad – papír, plasty, sklo, gastroodpad
ZŠ Gen. Janouška disponuje nádobami na tříděný odpad – papír, plasty, sklo, gastroodpad, nebezpečný odpad
ZŠ Vybíralova disponuje nádobami na tříděný odpad – papír, plasty, kompostovatelný odpa ,nápojové kartony, gastroodpad,
nebezpečný odpad
ZŠ Hloubětín disponuje nádobami na tříděný odpad – papír, plasty, sklo, jiné kovy, gastroodpad
ZŠ Šimanovská disponuje nádobami na tříděný odpad – papír, plasty, nápojové kartony, nebezpečný odpad gastroodpad
Všechny ZŠ v souladu se směrnicí „Zabezpečení provozu organizace v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního
prostředí“ minimalizují používání jednorázového nádobí, nápojů v plastech
Opatření ve škole uplatňující se při úklidu, stravování nebo občerstvení
ZŠ Chvaletická, ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova nakupují ekologické čisticí prostředky pro úklid a mytí
nádobí ve školní jídelně.
Všechny ZŠ využívají v kuchyni a jídelně pitnou voda z kohoutku, nikoliv balené.
ZŠ Chvaletická nakupuje biopotraviny pro využití ve školní jídelně.
ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Vybíralova využíváme výrobky Fair Trade.
Všechny ZŠ vyjma ZŠ Hloubětín nakupují potraviny pro využití ve školní jídelně z místních zdrojů.
Podoba školní zahrady/školního pozemku
Všechny ZŠ disponují zahradou/pozemkem s prvky vhodnými pro výuku EV/VUR.
ZŠ Bratří Venclíků a ZŠ Gen. Janouška disponují venkovní učebnou.
ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška a ZŠ Vybíralova zahrada/pozemek pravidelně využívají k výuce EV/VUR.
Hospodářskou zahradou disponuje pouze ZŠ Vybíralova.
Arboretem disponuje pouze ZŠ Gen. Janouška.
Přírodní zahradou disponuje ZŠ Bratří Venclíků.
Zahrada s herními prvky je k depozici v Š Bratří Venclíků, ZŠ Hloubětín a ZŠ Šimanovská.
Všechny ZŠ disponují hřištěm s umělým nebo betonovým povrchem.
ZŠ Chvaletická disponuje hřištěm s propustným povrchem.
ZŠ Chvaletická, ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška disponují hřištěm s travnatým povrchem.
Materiální vybavení pro výuku EVVO/VUR
ZŠ Chvaletická, ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Gen. Janouška mají prostory vyhrazené pro výuku EVVO/VUR (např. jedna z odborných
učeben).
ZŠ Šimanovská pravidelně odebírá časopisy zaměřené na oblast EVVO/VUR.
ZŠ Vybíralova a ZŠ Hloubětín nedisponují učebnicemi environmentální nebo ekologické výchovy.
ZŠ Vybíralova disponuje pomůcky specifickými pro EVVO/VUR (simulační hry, „krabice“ apod.)
ZŠ Hloubětín nedisponuje žádným materiálním vybavením pro výuku EVVO/VUR.
Na základě monitoringu připravujeme program Škola udržitelného rozvoje Prahy 14. Program je založen zhodnocení
proenvironmentálních aktivit škol ve školách Prahy 14 ocenění nejenom těch nejlepších, ale i začínajících škol. Klíčovým záměrem je
především podpora rozvoje environmentální výchovy v (EV/UR) i na školách, které by měly zájem začít, ale zatím žádné zkušenosti
nemají. Vyhlášení programu posiluje aktivity škol a školských zařízení v kontextu výchovy pro udržitelný rozvoj. Dalším záměrem je
také prezentovat školy MČ Prahy 14 jako centra vzdělávání pro UR. Program byl schválen v květnu 2021 a první ročník bude
vyhlášen ve školním roce 2021/2022.Program byl připravován s koordinátorkou EVVO a předsedkyní klubů Klubu ekologické
výchovy, z.s.Program má tři kategorie a je určen pro školy Prahy 14 základní a mateřské zřizované MČ Praha 14 a soukromými
subjekty. V případě zájmu i pro střední školy zřizované MHMP či soukromými subjekty.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.1.2

Návodná otázka 7.1.2
Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
Zlepšující se

1

Součástí výročních zpráv škol je vyhodnocení environmentálního vzdělávání. MŠ a ZŠ má VUR zakomponováno ve svém
vzdělávacím programu a zaměřuje se na něj ve výuce. Proběhl monitoring VUR prostřednictvím dotazníku „Vzdělávání pro UR na ZŠ
Prahy 14“ na základních školách.

V roce 2020 realizovala MČ
poměrně rozsáhlé šetření
k VUR na školách pod názvem
„Vzdělávání pro UR na ZŠ
Prahy 14“. Šetření velmi dobře
doplňuje informace uvedené
v otázce 7.1.1. a 7.1.4. Většina
škol (2/3) zařazuje EVVO/VUR
nad
rámec
povinností
uložených jí ŠVP; na těchto
školách je koordinátor EVVO;
tyto
školy
disponují

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

koncepčními
dokumenty
k tomuto typu vzdělávání a jsou
v různých sítích zabývajících se
VUR/EVVO. Většina škol rovněž
realizuje několikahodinové až
celodenní ekologické výukové
programy nabízené SEV nebo
jinými organizacemi. Informace
získává
MČ
také
o
energetických
úsporách,
nakládání s odpady či vodou ve
školách.
Doporučujeme
v
podobném
systému
hodnocení pokračovat, aby bylo
možné sledovat trendy ve VUR
na školách. Oceňujeme, že
hodnocení má ještě další výstup
a tím je program „Škola
udržitelného rozvoje Prahy 14“.

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR ? Jsou tyto databáze
podporovány statutárním městem, městskou částí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní / mezinárodní
úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro
praktickou činnost), které zajišťuje obec / městská část (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti
existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.1.3

Indikátory

Školy využívají internetové stránky a aplikace, které zajištuje a provozuje Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP)
Jedná se o 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) a Za památnými stromy
Prahy – pěšky a MHD (portalzp.praha.eu/zapamatnymistromy, sekce zprovozněna na konci roku 2011). 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 mj. Kalendář akcí v ŽP 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 disp. 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.
Hl.m. Praha také vydává informační časopis s tematikou EVVO Prazskaevvoluce.cz
Hl.m. Praha připravuje prostřednictvím odboru ochrany prostředí MHMP a dále ve spolupráci s dalšími subjekty velké množství
informačních, osvětových, vzdělávacích i dalších materiálů týkajících se oblasti ochrany a péče o životní prostředí. Materiály jsou
volně
ke
stažení
na
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ekologicka_vychova_ma21/environmentalni_vzdelavani_vychova_a_osveta/infomaterialy/index.html
nebo k dispozici zájemcům jak v prostorách MHMP a jeho informačních středisek, tak i v informačních místech řady dalších
spolupracujících organizací, nebo jsou distribuovány při různých informačních akcích zaměřenými na oblast životního prostředí
pořádaných hl.m. Prahou a spolupracujícími subjekty.
Hl.m. Praha podporuje realizaci EVP již od roku 2008 v rámci své systémové podpory stěžejních aktivit v oblasti EVVO, a to v
souladu s realizací Krajské koncepce EVVO a návazných Akčních plánů. Školy využívají zejména programy hl.m. Prahy. Hl.
městem Prahou je realizováno 327 různých programů realizovaných v rámci grantů a dalších 73 programů
zajišťovaných Ekologická výchova – Lesy hl. m. Prahy (lhmp.cz). Od školního roku 2018/2019 jsou navíc zastoupeny výukové
programy tematicky se zabývající změnou klimatu a adaptací na tuto změnu.
Programy jsou školám a dalším kolektivům k dispozici od září 2020 a realizují je organizace:
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. (AMPI)
Botič o.p.s.
Ekocentrum Podhoubí
Ekodomov, z.s.
Hnutí Brontosaurus
Lesy hl. m. Prahy
Recyklohraní, o.p.s.
Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím
01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
EVP pro školy realizují i další subjekty (DDM, Botanická zahrada, ZOO Praha, nestátní neziskové organizace, popř. další subjekty
působící v oblasti EVVO na území hl. m. Prahy)

Primárně jsou využívány produkty středisek ekologické výchovy SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů HMP popř.

7.1.D Didaktická databáze
elektronických materiálů
a dalších didaktických
materiálů pro VUR (např.
tištěných materiálů,
výukových sad pro
praktické činnosti)
podporovaných městskou
částí, případně
statutárním městem;

členy celorepublikového sdružení SSEV Pavučina - TEREZA, vzdělávací centrum;ZO ČSOP Koniklec;
Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka. Školy také plně využívají ekologické výukové programy jejichž
smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr.
MČ Praha 14 na svých webových stránkách Místní Agenda 21 « Život na Praze 14 (praha14.cz) v sekci Výchova a vzdělávání k
UR informuje o aktivitách EVVO hl. m. Prahy a Lesů hl. m. Prahy. Dále jsou uvedeny vybrané semenáře UR realizované MČ.
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Návodná otázka 7.1.3

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Hlavní město Praha prostřednictvím odboru ochrany prostředí MHMP a dále ve spolupráci s dalšími subjekty má k dispozici velké
množství informačních, osvětových, vzdělávacích i dalších materiálů, které využívají základní i mateřské školy. Školy využívají
internetové stránky a aplikace, které zajištuje a provozuje Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) Jedná se o Portál
životního prostředí hl. m. Prahy (portalzp.praha.eu) s dílčími tematickými sekcemi.

MČ dokládá široký výčet
inicia v, webových stránek a
programů relevantních pro
VUR, které zajišťuje zejména
HMP a případně neziskové
organizace. Kromě tradiční a
majoritně
zastoupených
programů a materiálů k
EVVO se zde objevují také
programy zaměřené šířeji,
např. na klimatickou změnu.

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu
apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.1.4

Indikátory

Zavedením energetického managementu došlo k systematickému řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na
životní prostředí. Významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů. Praha 14 má zaveden systém s automatickým
zápisem dat IMU, který je spravovaný společností PRE měření, a.s. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba vody a el.
energie. Uškolských objektů, které jsou napojeny na dálkové zásobování teplem se sleduje také spotřeba tepla a u těch, co využívají
plyn se sleduje také spotřeba plynu. Jsou realizována opatření snižující spotřebu energií.V budovách spravovaných MČ Praha 14 jsou
instalována multiutilitní měřidla a vodostopy. Při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících systémů se používají úsporná
svítidla LED adůsledně se dodržují platné předpisy a normy. Budovy MČ nemají žádný vlastní zdroj elektrické energie. Zemní plyn
se využívá v kuchyních nebo k vytápění tam, kde není dálkové zásobování teplem. Obnovitelné zdroje se nevyužívají.
MČ Praha 14 má zatepleno 5 základních škol ze 7 (2 jsou památkové budovy) a 11 mateřských škol z 13 (vyšší počty budov jsou
dány odloučenými pracovišti MŠ a ZŠ), dále pak KC Plechárna, KC Kardašovská, ZUŠ Baštýřská, budova městské policie Vlčkova.
Byly dokončeny rekuperace MŠ Šebelova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZS Chvaletická + Rochovská a ZŠ Gen. Janouška.
Využívá se metodika optimálního větrání tříd bez úniku tepla. Budovy ZŠ, MŠ, budova ÚMČ Praha 14 mají zpracované energetické
audity a byl vydán průkaz energetické náročnosti budov.
V rámci snižování emisí CO2 byly realizovány projekty:
2020
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 2 – horní budova, Realizace systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla v objektu ZŠ Chvaletická.
Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova, Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v objektu ZŠ
Vybíralova.
Energetická renovace objektu ZŠ Generála Janouška, Energetická renovace objektu ZŠ Gen. Janouška spočívající v realizaci
systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, Instalace systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla v objektu ZŠ Chvaletická SO 01 – dolní budova, na adrese Rochovská 691/14.

.
V létě 2021 budou zahájena realizace projektů:
Energetické renovace objektu MŠ Korálek, Bobkova 766, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla

7.1.C Podpora energeticky
a materiálově úsporného
provozu škol ;
ANO

Energetické renovace objektu MŠ Sluníčko, Gen. Janouška, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Vybíralova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla
Energetické renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
2022
Energetické renovace objektu MŠ Chvaletická, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla
Energetické renovace objektu MŠ Paculova, OPŽP Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací odpadního
tepla
Energetické renovace objektu MŠ Zelenečská, OPŽP, Instalace decentralizovaného systému nuceného větrání s rekuperací
odpadního tepla
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bří Venclíků - Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve stavebních úpravách
stávajících střech pavilonů ZŠ Bratří Venclíků na extenzivní zelené střechy, v instalaci akumulační podzemní nádrže na
zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího zařízení na pozemku školy ve
správě Městské části Praha 14 v k. ú. Černý Most.
Nové zelené střechy na objektu ZŠ Gen. Janouška, Praha 14 Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve stavebních
úpravách stávajících střech pavilonů ZŠ Gen. Janouška na extenzivní zelené střechy, v instalaci akumulační podzemní nádrže na
zachytávání dešťových vod pro jejich opětovné využití a v instalaci podzemního vsakovacího zařízení na pozemku školy ve
správě Městské části Praha 14 v k. ú. Černý Most.
V rámci výuky jsou žáci seznamování i s provozními opatřeními, jako jsou úspora plynu na vytápění, pravidelné efektivní větrání
místností, úspora finančních prostředků za vytápění díky výměně oken za plastová a zároveň snížení hluku. Zároveň jsou žáci ve
všech ročnících vedeni k pochopení složitosti vztahu člověka a životního prostředí. Žáci sledují vztahy mezi člověkem a prostředím z
hlediska ekologického, vědeckotechnického a občanského. Úspora energií je jedním z témat začleněných do výuky fyziky (př. Tepelné
jevy). Téma je kromě přírodovědných předmětů také zařazeno do předmětu Práce na počítači, kde je spojeno s vyhledáváním
informací na internetu a s prací v programech - Word, Excel a Access.
Na některých školách je program realizace úspor realizován také v rámci školních projektů (např.školní projekt - Ze starého nové, Na
odpady máme rady, Čí je škola, naše...), programů mimo vyučování a i jako součást výuky matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie,
pracovních činností.... (Besedy o jaderné energii;...... )
Odpady na školách
Každá škola si zajišťuje separaci odpadů dle svých požadavků sama a na své náklady, školy pravidelně monitorují objem
vyprodukovaných odpadů. Všechny školy třídí odpad. Městská část Praha 14 pro školy vysoutěžila dodavatele svozu tříděného
odpadu. Pro všechny školy stejně jako pro ostatní příspěvkové organizace zřizované Prahou 14 platí od roku 2019 „eko“ směrnice
„Provoz organizace v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“, která nařizuje minimalizaci požívání jednorázového
nádobí, nápojů v plastech apod.
Spotřeby energii ZŠ a MŠ
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Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Zavedením energetického managementu došlo k systematickému řízení spotřeby energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů na
životní prostředí. Významným vedlejším efektem je snižování provozních nákladů. U všech škol je pravidelně monitorována spotřeba
a postupně jsou realizována opatření snižující spotřebu energií. Dochází k neustálému zlepšování.

MČ systematicky monitoruje a
řídí spotřebu energií na svých
budovách díky zavedenému
systému
energetického
managementu.
Sledování
spotřeby energií i vody však
probíhá dlouhodobě (od roku
2010 dle předchozího auditu).
MČ také usiluje o snižování
emisí CO2 renovací objektů
škol. Velmi kladně hodnotíme,
že téma úspor zdrojů je
zařazeno rovněž do výuky a
dochází tak k propojování
formálního a informálního
vzdělávání. Oceňujeme také
výhled do budoucna, kromě
další
renovace
objektů
směřujících k energetickým

úsporám se jedná zejména o
ozeleňování střech. Školy třídí
odpad a monitorují jeho objem.

7.1.5 Podporuje městská část (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří
vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje? Pokud ne, podporuje toto statutární město?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.1.5

Indikátory

MAP II
MČ realizovala v období 2018 -2020 projekt Map II. Projekt přispěl k rozvoji kvalitního a inkluzivního vzdělávání a k vytvoření
podmínek pro rozvoj potenciálu mnoha dětí a žáků ve vazbě na jejich vzdělávací potřeby. Zvýšil i dostupnost kvalitního a
inkluzivního vzdělávání pro děti a žáky na správním území MČ Praha 14. Tyto změny byly realizovány řadou aktivit. Proces
místního akčního plánování pomohl vytvořit zkušenost se strategickým plánováním v oblasti vzdělávání na lokální úrovni. V rámci
tematických odborných skupin byla možnost konfrontovat dosavadní odborné zkušenosti zúčastněných a de facto metodou "peer to
peer" si vzájemně vyměňovali zkušenosti a dovednosti ve svých tématech (čtenářská, matematická gramotnost a pregramotnost, oblast
rovných příležitostí, branná výchova). Projekt přinesl změnu postojů ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi. Došlo ke
vzájemnému přiblížení a ochotě spolupracovat na některých aktivitách. Vytvořil se i prostor pro mezioborovou spolupráci.
Pedagogové ze ZŠ a MŠ si vyměnili vzájemné své zkušenosti při přechodu dítěte z MŠ na ZŠ. Což je velmi důležité pro dobré
nastavení pro obě skupiny pedagogů. Setkali se také kolegyně a kolegové ze ZŠ a MŠ mezi sebou, což jim umožnilo vyměnit si
odborné názory a postoje a porovnat svou praxi, navázat kontakt a inspirovat se tak pro svou další práci. Otevřené školy byly akce,
které více přiblížili školu rodičům a naopak. Rodiče velmi pozitivně reagovali na možnost konzultací a pokládání otázek v oblasti
inkluzivního vzdělávání. Projekt přinesl větší informovanost rodičů v oblasti inkluzivního a kvalitního vzdělávání. Součástí projektu
bylo i odborné vzdělávání pedagogů, které bylo nastaveno dle jejich potřeb. Pedagogové i ředitelé škol se odborně vzdělávali v řadě
témat, které podporují změny ve prospěch inkluzivního a kvalitního vzdělávání. Získali tak jak teoretické znalosti, tak i dovednosti,
díky možnosti nácviku např. v oblasti komunikace, práce s emocemi, prevenci šikany.

7.1.E Podpora sítí učitelů a
vychovatelů vzdělávajících
v problematice UR ;

Setkání koordinátorů EVVO
V první polovině dubna 2019 se uskutečnil v pořadí již 7. ročník setkání koordinátorů ekologické výchovy (EV) pražských škol, které
již od prvopočátku inicioval Klub ekologické výchovy, z.s. (KEV). Setkání se uskutečnilo ve spolupráci s Městskou částí Praha 14 a
ZŠ Generála Janouška 1006, Praha 14. Tato akce nejen, že přispívá k naplňování akčního plánu Krajské koncepce EVVO Prahy v
oblasti managementu EVVO, rozvíjí řídící dovednosti koordinátorů a seznamuje je s vhodnými a účinnými strategiemi řízení EV ve
škole, ale také informuje o připravovaných aktivitách na úrovni světové, národní i krajské. Je určena i jako prostor pro sdílení námětů
pro komplexní realizaci EV v Praze. Záštitu nad akcí každoročně přebírá starosta Městské části Praha 14, Mgr. Radek Vondra, který
se zahájení osobně účastnil a vyslovil podporu práci koordinátorů EV v Praze. MČ Praha 14 – Černý Most se stává již tradičně
místem tohoto setkání, prostoty Galerie 14 městská část zdarma zapůjčuje pro tato setkání. Dalším partnerem je Základní škola,
Generála Janouška 1006, Praha 14, škola sítě KEV. V roce 2020 setkání neproběhlo z důvodu pandemie COVID-19.
Otevřené školy
MČ finančně přispívá na Dny otevřené školy( 2019 – 70 000 Kč na školu, 2020 – 50 000 Kč na školu). Představení školy včetně
jejích výsledků, odborné pedagogické poradenství a aktivity pro veřejnost se vzdělávací i sportovní tematikou. Dny otevřené školy se
v průběhu května a června konají na šesti místních a dvou základních školách v Dolních Počernicích. Cílem těchto setkání bylo
přiblížit rodičům prostředí, ve kterém se jejich děti téměř denně pohybují, a pomoci jim navázat kontakt s učiteli. Dny otevřené školy
se částečně uskutečnnují v rámci projektu Místní akční plán Praha 14 II dotovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ČR v rámci evropského Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Posilováním vztahů mezi rodiči a učiteli naplňují strategii
Místního akčního plánu vzdělávání, do kterého je v zapojeno již 25 základních a mateřských škol v Praze 14 a v Dolních Počernicích.
Den Země na Praze 14
MČ pravidelně organizuje v rámci Dne Země koordinační schůzku zástupců všech základních škol. Program kampaně je sestaven na
základě spolupráce koordinátorky MA21 (MČ Praha 14), koordinátorky EVVO ekoškola ZŠ Gen. Janouška a zástupců všech
ostatních škol. Kampaň je každoročně společným projektem škol a NNO. Každá škola se prezentuje svým „ekostánkem“. MČ Praha
14 kampaň finančně zajišťuje, poskytuje prostory a zázemí pro realizaci jednotlivých aktivit, zajišťuje také propagaci. Do kampaně
Den Země se všichni žáci základních škol zapojují úklidem okolí škol.
Odbor řízení ekonomiky a školství organizuje pravidelná společná setkání ředitelů všech základních i mateřských škol - probíhá
přenos informací o aktuálních společných projektech, diskutuje o možných společných aktivitách tohoto zaměření atp.
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Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní
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MČ podporuje síťování učitelů prostřednictvím realizace projektu MAP II . MČ finančně zajištuje realizaci vzdělávacích aktivit pro
pedagogické pracovníky. MČ poskytuje zázemí a prostory pro realizaci aktivit, zajištuje také propagaci.

Síťování učitelů probíhalo
přirozeně díky realizaci
programu MAP II, do
kterého byly školy zapojeny.
Pravidelně také dochází ke

schůzkám
koordinátorů
EVVO (iniciováno Klubem
ekologické výchovy), kde
mohou koordinátoři sdílet
své poznatky a zkušenos .
Přirozené propojení škol
s
místní
komunitou
umožňuje projekt Otevřené
školy.

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.1.6

Indikátory

V rámci indikátoru ECI A1. Spokojenost s místním společenstvím je sledována, konkrétně spokojenost obyvatel se základním
vzděláváním a předškolním vzděláváním. Měření proběhla v roce 2015, 2018. Dle Další měření bude probíhat na jaře 2021.

7.1.F Spokojenost obyvatel
se vzdělávacími
institucemi ;

Výsledky šetření Spokojenosti občanů s místním společenstvím - (10 –největší spokojenost; 0 –nejmenší spokojenost)
Míra spokojenosti v jednotlivých 2015
aspektech – porovnání
Předškolní vzdělávání *
6,6
Základní vzdělávání *
6,5

2018
6,6
6,8

Dle Průzkumu názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14, který sloužil pro analytickou část aktualizace Strategického
plánu MČ s spokojenost v roce 2019 s předškolním i základním vzděláváním vzrostla oproti roku 2013.
Tabulka 4: Míra spokojenosti v 2013
jednotlivých aspektech – porovnání
Aspekt
Předškolní vzdělávání *
74 %
Základní vzdělávání *
78 %

2019
84 %
82%

ICI A1- Míra spokojenosti
v jednotlivých aspektech
– porovnání Předškolní
vzdělávání 2015 - 6,6
2018 - 6,6 Základní
vzděl ávání 2015 6,5
2018
- 6 , 8 Míra
spokojenosti
v
jednotlivých aspektech –
průzkum
názorů2013
2019
Předškolní
vzdělávání 2013 - 74%,
2019 - 84% Základní
vzdělávání 2013 - 78%,
2019 - 82%

Zdroj: výzkumy Soukup
Dle průzkumu jsou obyvatele částí Hostavice, Kyje, Jahodnice a Hutě nejsou spokojeni s dostupností mateřských a základních škol.
Spokojenost s dostupností mateřských škol se zásadně liší podle lokalit. Zatímco na Černém Mostě a Lehovci problém není,
obyvatelé Hostavic ,Jahodnice a Hutí nejsou s možnostmi předškolního vzdělávání velmi spokojeni. Spontánně si stěžovali zejména
na úplnou absenci školky (v Hostavicích) a na nedostatečné kapacity (v Jahodnici). Absence školy byla vyřešena výstavbou nové
mateřské školy v Hostavici, která zahájila provoz v září 2017. Podobně jako v případě mateřských škol, také spokojenost občanů se
základním vzděláváním je na Černém Mostě a Lehovci výborná, zatímco v Hostavicích si občané stěžují na absenci školy. V
Hostavicích byla v září 2018 otevřena soukromá základní škola Beopen.
V MČ reflektuje průzkum a požadavky veřejnosti. Na základě průzkumů a požadavků je připravován projekt výstavby mateřské
školy Na Hutích. V roce 2020 byla zpracována studie pro výstavbu mateřské školy v lokalitě Hutě. MŠ bude odpovídat
nízkoenergetickému standardu.
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Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Stabilní

0

Dle šetření ECI A1 z roku 2018 míra spokojenosti se základním školstvím roste, míra spokojenosti s předškolním vzděláváním
stagnuje.
Dle Průzkumu názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14, který sloužil pro analytickou část aktualizace Strategického
plánu MČ s spokojenost v roce 2019 s předškolním i základním vzděláváním vzrostla oproti roku 2013.

MČ
zajišťuje
šetření
spokojenos obyvatel (ECI).
Vyplývá
z
něj,
že
spokojenost s mateřskými i
základními školami mírně
roste a další potenciál pro
růst spokojenos zde však
ještě existuje.
Kladně
hodno me také šetření
průzkumu
názorů,
spokojenos
a potřeb
obyvatel MČ Praha 14, který
sloužil pro analy ckou část
aktualizace Strategického

plánu MČ. Zde se výsledky
zdají být ještě lepší. Zároveň
ale vyplynula potřeba
některých čás MČ Praha 14
posílit vybavení obce MŠ
nebo ZŠ.
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 7.2

Oblast 7.2

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

Činnost NNO je podporována formou dotačních programů, organizační a mediální podporou a možností zapůjčení vybavení. MČ
podporuje subjekty zabývající se UR na svém území i jejich síťování. Realizují se kampaně a osvětové akce ve spolupráci s NNO,
školami, veřejnými institucemi a podnikatelskými subjekty a tím vytváří partnerství a spolupráci mezi všemi subjekty navzájem.
NNO jsou také zapojeny do tvorby strategických dokumentů. Ekoškola ZŠ Gen. Janouška zřizovaná MČ Praha 14 působí
jako neformální středisko enviromentální výchovy a vzdělávání na MČ Praha 14.
Paralelně vedle MČ jsou NNO podporovány také MHMP a příslušnými dotačními programy. V hlavním městě Praze EVVO zajišťují
střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy a školská zařízení na základě svých školních
vzdělávacích plánů. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO – členové celorepublikového
sdružení SSEV Pavučina (Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr),
ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další akreditovaná ekocentra ČSOP) a
Sdružení Tereza.

Stabilní

0

Na
území
MČ
působí
organizace, které se zabývají
problematikou vzdělávání pro
udržitelný rozvoj a poskytují
osvětu v této oblasti i oblastech
souvisejících. V auditu MČ
prokazuje, že činnost v oblasti
neformálního vzdělávání v rámci
VUR je dobrá a systém je na
úrovni
MČ
stabilizovaný.
Programy uváděných organizací
se zaměřují na všechny cílové
skupiny. Velmi inspirativní je
síťování v oblasti UR, resp.
VUR, kde se MČ daří propojit
podnikatelský sektor, nevládní
organizace i aktéry z MČ.
Prozatím chybí systematický
monitoring VUR v oblasti
neformálního vzdělávání, který
by MČ mohl mj. napomoci
efektivně směřovat podporu
v oblasti neformálního VUR. Pro
monitoring by bylo zřejmě
možné využít zajímavou aktivitu
MČ s názvem Volnofest
rozšířenou o další analýzu
v rámci MČ.

7.2.1 Působí v městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou
vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Mapuje MČ činnosti, resp. témata, kterými se zabývají?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.2.1

Indikátory

V hlavním městě Praze EVVO zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy a školská
zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro
EVVO – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum, Středisko ekologické
výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr), ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další
akreditovaná ekocentra ČSOP) a Sdružení Tereza.
Na MČ působí jako neformální středisko EVVO základní škola Gen. Janouška - ekoškola zřizovaná MČ Praha 14. Škola se dostala

7.2.A Nevládní neziskové
organizace v městské
části, zabývající se VUR ;
Ano

díky zkušenostem a výsledkům v oblasti environmentální výchovy do povědomí škol nejen v Praze, ale i mimopražských. Příklady
dobré praxe školy byly koordinátorkou EVVO prezentovány na krajských setkáních koordinátorů EVVO a na seminářích ve
Středočeském, Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji. Koordinátorka EVVO také prezentuje příklady dobré praxe školy
v rámci specializačního studia koordinátorů EVVO, které organizuje Klub ekologické výchovy ve spolupráci se školou. Příklady dobré
praxe byly publikovány na stránkách mezinárodního projektu Ekoškola Sdružení Tereza. Titul EKOŠKOLA získala ZŠ Generála
Janouška a ZŠ Šimanovská, které však byl titul dočasně pozastaven. ZŠ Generála Janouška získala také certifikát Férová škola 7. 11.
2013. ZŠ Šimanovská je zapojena do programu Les ve škole - škola v lese.
Významná část aktivit v oblasti VUR se zaměřením na veřejnost, děti a mládež je realizována nestátními neziskovými
organizacemi. MČ Praha 14 podporuje v rámci dotačního řízení projekty NNO v oblasti Kultura a umělecká činnost, Sport,
tělovýchova a volný čas, Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti.
V rámci MČ Praha 14 existují organizace zabývající se VUR :
Pobočky městské knihovny na Praze 14 - 2x obě pobočky městské knihovny na Praze 14 (Generála Janouška 2/1060, Černý
Most a Poděbradská 489/4, Hloubětín) se zapojují každoročně do pravidelné aktivity MČ Praha 14 pořádané k propojení
národnostních menšin s názvem Setkání kultur. Pobočky knihoven nabízí návštěvníkům měsíc „Knihovny jinak“, kdy jsou jim
k dispozici nadstandardní výpůjčky knih zahraničních autorů (pobočky se vždy zásobí konkrétními knihami autorů z cizích
zemí z centrální knihovny), pro nejmenší připravují čtení pohádek cizích zemí v češtině v rámci pohádkového dne nebo
pořádají výstavy knih s multikulturní tematikou. Všechny tyto aktivity upozorňují, že tu nejsme sami, připomínají nám
soužití jiných národů a kultur.
MC Klubíčko - YMCA Praha – MC každoročně pořádá pro děti a jejich rodiče Hrátky s přírodou
http://www.mcklubicko.cz/node/89 a v rámci dalších aktivit i běžného provozu učí děti i rodiče, jak rozumně a udržitelně
zvládnout běžný denní program v centru
Neposeda - V rámci dotačního programu byl podpořen projekt Komunitní knihovna a půjčovna volnočasového vybavení pro
jahodnické, která byla založena na podzim roku 2020, kvitují ji především děti díky půjčování sportovních potřeb a knih pro
povinnou četbu. Půjčovna má vlastní půjčovací systém na webu organizace: https://neposeda.org/pujcovna/
JAHODA – organizace každý rok realizuje Den Země, jde o osvětovou akci pro děti zábavnou formou
https://www.facebook.com/ejahoda/posts/10156159466176299
DDM Praha 9 - pobočka Černý Most – v rámci podpoření celoroční činnosti pořádá DDM Praha 9 vzdělávání v rámci
kroužků i táborů, odkaz je z letního příměstského tábora, který učil děti o zvířatech, přírodě, ale i jak být hrdinou s Trash
Hero https://ddmpraha9.cz/galerie/tb/20200727_Po_Praze_zaprirodou_1
35. skautský oddíl Práčata - v rámci celoroční činnosti učí oddíl své členy poznávání a chránění přírody, sociálním vztahům a
férovému jednání https://pracata.cz/o-nas/
93. pionýrská skupina Turistický oddíl ORION - v rámci celoroční činnosti učí oddíl své členy poznávání a chránění přírody,
sociálním vztahům a férovému jednání https://93-oddilorion.wbs.cz/
84. skautské středisko Junák - v rámci celoroční činnosti učí oddíl své členy poznávání a chránění přírody, sociálním vztahům a
férovému jednání http://kyje.skauting.cz/nabor/
Více informací v bodě 7.2.2
Činnosti a témata organizací mapuje MČ neformálně.
1) V rámci vypořádání dotací v dotačním systému, žadatelé zpracovávají krátkou zprávu o realizaci projektu. Na základě
vyhodnocení zpráv, trendů UR se každoročně přizpůsobují /rozšiřují témata dotačních oblastí.
2) V rámci akce Volonofest. Tradiční Městečko volnočasových aktivit Prahy 14 v roce 2020 s nahradila nová akce s názvem
VOLNOFEST. Místní neziskové organizace, spolky či sportovní kluby na ní prezentují pestrou nabídku kroužků, volnočasových i
vzdělávacích aktivit, které si návštěvníci budou, mohou na místě vyzkoušet. Připraven je i bohatý doprovodný prog ram. MČ jako
organizátor monitoruje všechny nabízené aktivity a činnosti jednotlivých NNO. Tato akce slouží k propojení NNO.
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V hlavním městě Praze EVVO zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy a školská
zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro
EVVO – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum, Středisko ekologické
výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr), ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další
akreditovaná ekocentra ČSOP) a Sdružení Tereza. Na MČ působí jako neformální středisko EVVO základní škola Gen. Janouška ekoškola zřizovaná MČ Praha 14. Existují i další organizace zabývající se VUR.Činnosti a témata organizací mapuje MČ Praha 14
neformálně v rámci dotačního systému a akce Volnofest.

Lze konstatovat, že na území
MČ působí řada organizací,
které
se
zabývají
problema kou vzdělávání
pro udržitelný rozvoj. Tyto
organizace, jak vyplývá z
prostudování jejich stránek
hodno teli Auditu, se
zabývají řadou témat UR.
Formální
hodnocení
neformálního
vzdělávání
v rámci MČ dosud nebylo
zavedeno, nicméně potenciál
pro takové hodnocení by
skýtala zajímavá ak vita na
území Prahy 14, což je akce
Volnofest.

7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z
rozpočtu městské části pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.2.2

Indikátory

Významná část aktivit v oblasti VUR se zaměřením na veřejnost, děti a mládež je realizována nestátními neziskovými
organizacemi. MČ Praha 14 podporuje v rámci dotačního řízení projekty NNO v oblasti Kultura a umělecká činnost, Sport,
tělovýchova a volný čas, Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti.
1. Kultura a umělecká činnost
-

street art,

-

hudební a divadelní vystoupení a festivaly, performance, výstavy, workshopy, ediční činnost,

projekty, které aktivují zejména školní děti a mládež k tvůrčímu pohledu na místo, kde žijí, a budují tak jejich nový
vztah,
-

kulturní události a slavnosti spojené se svátky v roce, místní tradice,

-

aktivity, které prohlubují povědomí veřejnosti o významných památkách a historii na území MČ P14,

- mapování a tvůrčí objevování nových míst s potenciálem stát se významnými body na mapě MČ P14, realizace aktivit,
které na tato místa upozorňují,
aktivity, které uměleckými prostředky upozorňují na zanedbaná místa na území MČ P14 nebo je přímo dočasným
způsobem transformují a objevují tak jejich novou kvalitu,
-

aktivity, které propojují umění a ekologii/krajinu, novým a tvůrčím způsobem se vztahují k přírodě ve městě.

Cílové skupiny:
-

občané MČ P14.

2. Sport, tělovýchova a volný čas
-

provoz a vybavení prostor pro sportovní činnost a volný čas,

-

akce ve volném čase pro děti a mládež,

-

akce ve volném čase pro seniory a občany se zdravotním postižením,

-

akce pro neorganizované děti a mládež,

-

workshopy, stáže a vzdělávací akce a programy,

-

reprezentace, soutěže, turnaje a přehlídky,

-

sportovní akce pro děti, mládež, seniory a občany se zdravotním postižením.

Cílové skupiny:
-

ohrožené a znevýhodněné skupiny obyvatel,

-

děti a mládež do 26 let,

-

občané se zdravotním postižením,

-

příslušníci menšin,

-

cizinci,

-

senioři.

3. Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti
-

programy občanské aktivizace zejména dětí a mládeže,

-

kampaně, projekty, osvětové akce,

-

debatní či diskusní projekty, workshopy,

-

mezigenerační aktivity s tématy:
·

prevence zdravotních rizik a úrazů,

·

prevence rizikového chování,

·

podpora zdravého životního stylu,

·

podpora ekologických a ekovýchovných aktivit,

·

podpora udržitelného rozvoje,

·

ochrana životního prostředí,

·

podpora a propagace globální odpovědnosti,

·

podpora užívání domácích produktů a fair trade výrobků,

·

propagace alternativní dopravy,

·

podpora zvýšení bezpečnosti dopravy,

·

rozvoj komunitního života,

7.2.B Peněžní prostředky
pro nevládní neziskové
organizace, zabývající se
VUR ;
ANO

·

propagace a podpora plnění cílů udržitelného rozvoje,

projekty, jejichž účelem je zapojení občanů MČ P14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru MČ
P14:
·

zkulturnění, zkvalitnění nebo inovace životního prostředí MČ P14,

·

renovující, udržující nebo tvořící skupinové komunitní projekty,

· aktivity, jež zapojují komunitu a podporují občanské cítění k místu bydliště a okolí. Cílové skupiny: - občané
MČ P14. raha 9 - pobočka Černý Most 35. skautský oddíl Práčata 93. pionýrská skupina 84. skautské středisko
Junák
·

aktivity, jež zapojují komunitu a podporují občanské cítění k místu bydliště a okolí.

Cílové skupiny:
-

občané MČ P14.

Tabulka: Přehled vyplacených dotací a grantů ze strany MČ Praha 14 na podporu kultury, sportu a volného času v letech
2010 - 2020 v tis.Kč

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Oblast A - Kultura a umělecká činnost
Požadovaná
finanční účast
MČ
Alokace/přiznaná
výše dotace

1
284

1
124

255

676

391

485

358

488

323

406

378

300

400

280

117

185

200

200

200

200

200

200

200

200

Oblast B - Sport, TV a volný čas
Požadovaná
finanční účast
MČ
Alokace/přiznaná
výše dotace

1
254

1
178

2
186

1
605

2
093

1
946

1
381

2
135

2
317

2
493

2
404

2
200

400

345

605

389

485

489

638

695

740

745

770

760

43

72

328

259

336

213

121

221

313

182

43

171

40

20

46

115

83

132

105

60

55

30

40

40

Oblast C - MA21
Požadovaná
finanční účast
MČ
Alokace/přiznaná
výše dotace

V letech 2014 až 2017 byla pro investiční potenciální dotace vyhrazena oblast D, která směřovala do podpory činnosti
tělovýchovných zařízení. Každý rok byla alokována a vyplacena částka ve výši 600 tis. Kč

Kromě dotačního programu MČ Praha 14 existují dotační programy hl.m.Prahy, které mohou NNO a další instituce využívat. Veškeré
městské dotační programy jsou k dispozici na https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/index.html.
Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy si kladou za cíl
podporovat zapojení veřejnosti do aktivní péče o životní prostředí a o veřejnou zeleň
rozvíjet ekologickou výchovu zejména předškolních a školních dětí a mládeže,
rozšiřovat městskou veřejnou zeleň,
podpořit přechod k ekologickému zemědělství v městských částech s vysokým podílem zemědělské půdy.
Tyto granty jsou určeny pro FO a PO, nikoliv pro organizační složky státu.·
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.2.2

Návodná otázka 7.2.2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Činnost NNO je podporována formou dotačních programů. MČ podporuje NNO v UR a aktivitách s ním souvisejících finančně v
rámci oblasti C, která je tematicky pro tuto podporu vytvořena. Řada subjektů je také podporována dotacemi z MHMP.

V rámci MČ i HMP existují
ﬁnanční
nástroje
pro
podporu ak vit v oblas
VUR.

7.2.3 Pokud v dané městské části NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou
vzdělávání pro udržitelný rozvoj nepůsobí, iniciuje městská část zajištění činností, resp. témat souvisejících s VUR z jiných
zdrojů? Jakých?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.2.3

Indikátory

V hlavním městě Praze i na městské části Praha 14 je dostatek institucí zabývajících se problematikou vzděláváním pro udržitelný
rozvoj. Jejich činnost je podporována z dotačních programů MČ i MHMP. Pokud nově vznikající organizace programem, který se
chystá realizovat splňuje základní podmínky má možnost si každoročně zažádat v dotačním programu pro jednorázové akce nebo
dlouhodobou činnost. Městská část podporuje jejich činnost také formou mediální podpory, propagace a zapůjčením prostor a
vybavení.
Městská část podporuje v případě zájmu zvenčí vznik nových organizací, nicméně stěžejní je pro ni vychovat a udržet si stávající.
Pravidelnou podporou ze strany městské části je tak předávána mnohem kvalitnější služba veřejnosti, která je udržitelná.
MČ poskytuje zájemcům o téma udržitelný rozvoj finanční podporu v rámci svého dotačního programu, který má od roku 2012 i
oblast týkající se místní Agendy 21, tedy udržitelných a participačních témat.
Dotační systém prochází každoroční evaluací a jsou realizovány změny, které jej dělají otevřenější, přístupnější a jednodušší pro
žadatele a z pohledu MČ přinášejí projekty v podpořených oblastech. V roce 2021 byl dotační program poprvé vyhlášen
elektronicky, jelikož v roce 2020 zajistila MČ svým žadatelům dotační portál pro elektronické podávání a správu žádostí.
Aktuálně je možné žádat v rámci udržitelných témat v oblasti „Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje,
komunitního života a globální odpovědnosti“, kde je záměrem podpořit žádosti v těchto tématech:
programy občanské aktivizace zejména dětí a mládeže,
kampaně, projekty, osvětové akce,
debatní či diskusní projekty, workshopy,
mezigenerační aktivity s tématy:
•
prevence zdravotních rizik a úrazů,
•
prevence rizikového chování,
•
podpora zdravého životního stylu,
•
podpora ekologických a ekovýchovných aktivit,
•
podpora udržitelného rozvoje,
•
ochrana životního prostředí,
•
podpora a propagace globální odpovědnosti,
•
podpora užívání domácích produktů a fair trade výrobků,
•
propagace alternativní dopravy,
•
podpora zvýšení bezpečnosti dopravy,
•
rozvoj komunitního života,
•
propagace a podpora plnění cílů udržitelného rozvoje,
projekty, jejichž účelem je zapojení občanů MČ P14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru MČ P14:
•
zkulturnění, zkvalitnění nebo inovace životního prostředí MČ P14,
•
renovující, udržující nebo tvořící skupinové komunitní projekty,
•
aktivity, jež zapojují komunitu a podporují občanské cítění k místu bydliště a okolí.
Během proběhlých evaluací dotačního portálu došlo několikrát k tomu, že projekty, které byly opakovaně podporovány, tedy žádoucí
z pohledu veřejnosti i vedení MČ, byly přesunuty pod rozpočet MČ nebo některé jí zřízené organizace tak, aby finance vyčleněné na
dotační program nebyly dotčeny, ale projekt byl realizován.
Z projektů týkajících se udržitelného rozvoje se např. jednalo o projekt Žákovského zastupitelstva, který je na MČ Praha 14
realizován prostřednictvím DDM Praha 9 – pobočka Černý Most. Projekt „Žákovské zastupitelstvo 2021“ byl podpořen v rámci
přímé podpory z rozpočtu odboru kanceláře starosty částkou 18 000 Kč, v programu na tento rok mají místní děti realizaci SWAP
akcí na jednotlivých školách.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.2.3

Návodná otázka 7.2.3

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

V hlavním městě Praze i na městské části Praha 14 je dostatek institucí zabývajících se problematikou vzděláváním pro udržitelný
rozvoj.

MČ deklaruje existenci
dostatečného
množství
organizací zabývajících se
VUR v rámci MČ i celé Prahy.
Cílem MČ je rozvíjet
dlouhodobou spolupráci a
realizovat
podporu

stávajících organizací, které
na jejím území působí.

7.2.4 Podporuje městská část, případně statutární město vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem
(např. školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.2.4

Indikátory

MČ Praha 14 spolupracuje při organizaci kampaní a osvětových akcí k UR s partnery místními, národními i mezinárodními.
Zprostředkovává spolupráci mezi místními NNO, veřejným i podnikatelským sektorem. MČ Praha 14 pravidelně spolupracuje a
vytváří partnerství v rámci kampaní.
Den Země
Den bez tabáku
Evropský týden mobility
Dny zdraví
Chceme tu mít čisto
Respektuj 18!
Volnofest

7.2.D Podpora síťování
institucí zabývajících se
VUR ;
ANO

Síťování mezi školami a NNO realizaci projektů:
MAP II. - Pokračování v rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a správním území městské části Praha 14
zahrnující včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání ve shodě se všemi místními klíčovými
aktéry a vytvořit tak MAP Praha 14 II. Za tímto účelem budou vedle procesu místního akčního plánování také realizovány opatření
schváleného MAP Praha 14 dále viz 7.1.1
Kampaň Den Země - V rámci uplatňování postupů místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje městská část Praha 14 od roku 2010
pořádá společný projekt ve spolupráci se základními a mateřskými školami, partnerskými a neziskovými organizacemi zaměřený na
ekologickou osvětu.
Setkání koordinátorů EVVO
Pod záštitou starosty Městské části Praha 14, v prostorách Galerie MČ Praha 14 proběhlo v letech 2013 - 2020 pět setkání
koordinátorů environmentální výchovy hl. m. Prahy. Padesátka pedagogů z mateřských, základních i středních škol hlavního města
Prahy se pravidelně účastní akreditované akce Klubu ekologické výchovy Praha a základní školy Generála Janouška (zřizované MČ
Praha 14).
Síťování NNO
Síťování probíhá i v rámci pravidelných setkání NNO, které organizuje MČ Praha 14 např. v rámci Volnofest, Setkání s NNO a
příspěvková organizace Praha14 kulturní.
Další síťování probíhá také v rámci komunitního plánování sociálních služeb Komunitní plánování – stránka v úpravě « Život na Praze
14 (praha14.cz).
V roce 2020 proběhl workshop s neziskovými organizacemi v KD Kyje, který měl pevnou strukturu a obsahoval otevřené a cílené
otázky. Cílem workshopu bylo s účastníky definovat současnou situaci z jejich pohledu (co funguje, problémy, potenciály, co by se
mělo změnit apod.).
Síťování NNO, škol, soukromého sektoru
V dubnu 2019 byla vytvořena pracovní skupina fungující jako platforma pro řešení témat globální odpovědnosti. Skupina se zabývá
mapováním možností rozvoje globální odpovědnosti a přípravou „ Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14“ a
Klimatického plánu . Platforma je tvořena zástupci NNO ( Neposeda, CI2), škol (VŠ Palestra), organizačních složek státu a zástupci
soukromého sektoru (IKEA, Centrum Černý Most, Coca - cola). Předpokládané schválení v pol. roku 2021.
V roce 2020 byla vytvořena platforma pro přípravu Zdravotního plánu Prahy 14, kde jsou zastoupeny NNO, lékaři, veřejné instituce.
Skupina se zabývá zpracováním Zdravotního plánu Prahy 14, předpokládané schválení v pol roku 2021.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.2.4

Návodná otázka 7.2.4

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Zlepšující se

1

Snahou MČ je podporovat partnerství mezi organizacemi. Připravujeme i společná setkání škol, NNO a dalších organizací. Vytváříme
partnerství v rámci realizace kampaní a projektů.

MČ ak vně podporuje
síťování mezi jednotlivými
subjekty v MČ, ať již v rámci
ak vit, které sama realizuje,
či
podporou
ak vit
realizovanými
jinými
subjekty. Zapojeni jsou
důleži aktéři v území, což
hodnotíme velmi pozitivně.

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného
rozvoje a jeho realizace
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 7.3

Oblast 7.3

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Dobrá

1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

MČ nemá strategické dokumenty specificky se věnující VUR, oblast EVVO je pak obsažena ve Strategickém plánu rozvoje městské
části Praha 14 na období 2015 -2025. VUR je tedy v MČ podporováno, ale není nijak systematicky ukotveno ve strategických
dokumentech. VUR je řešeno jako součást aktivit MA21. MČ pořádá osvětové akce v oblasti UR pravidelně a dlouhodobě (např.
Seminář k UR, Den Země, Chceme tu mít čisto, Setkání kultur,, Evropský týden mobility, Dny Zdraví atd.). Témata vybírá
dle aktuálních potřeb, trendů a možností spolupráce. Akce reflektují potřeby a zájmy všech věkových kategorií(děti, mládež,
dospělí, senioři). Je pokryta široká škála témat.

Stabilní

0

V rámci MČ Praha 14 je
realizována řada osvětových a
vzdělávacích aktivit k tématům
UR, přičemž řada těchto akcí
má již svou tradici. Aktivity jsou
voleny tak, aby se jich mohly
účastnit různé cílové skupiny, a
pokrývají všechny pilíře UR.
Témata jsou vybírána dle
aktuálních
potřeb
a
celospolečenských
trendů.
Aktivity jsou vyhodnocovány
společně s účastníky i
realizátory
(např.
výstupy
veřejného fóra, dětského fóra).
Tato evaluace umožňuje proces
zlepšování v dalším období.

7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.3.1

Indikátory

MČ nemá strategické dokumenty specificky se věnující VUR, oblast EVVO je pak obsažena ve Strategickém plánu rozvoje městské
části Praha 14 na období 2015 -2025. VUR je tedy v MČ podporováno, ale není nijak systematicky ukotveno ve strategických
dokumentech. VUR je řešeno jako součást aktivit MA21 viz Akční plán MČ Praha 14 na období 2021 – 2022 - 6.1.2 Vzdělávání v
oblasti MA21 - Zvýšení odborných znalostí volených zástupců MČ a zaměstnanců ÚMČ v oblasti MA21 a udržitelného
rozvoje https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/05a_Akční-plán-MČ-Praha-14_20212022.pdf .
Přestože VUR není nijak systematicky ukotveno ve strategických dokumentech je realizováno jak ÚMČ tak
příspěvkovými organizacemi ( ZŠ, MŠ, Praha14kulturní) prostřednictvím kampaní, akcí a projektů např. MAP II,
Optimalizace procesů na UMČ Praha 14 II.
Od roku 2012 MČ Praha 14 pravidelně pořádá Dětské fórum, setkání žáků základních škol zaměřené na hledání možností a příležitostí
ke zvýšení kvality života na městské části Prahy 14. V rámci této akce probíhá osvěta k UR.

7.3.A Strategické
dokumenty obce pro VUR ;

Od roku 2013 funguje na MČ Žákovské zastupitelstvo Prahy 14, kde také probíhá VUR.
Neformálním střediskem EVVO (Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) na Praze 14 a přilehlém regionu je místní základní
škola ZŠ Gen. Janouška, která získala titul EKOŠKOLA jako jedna z prvních škol v České republice. Škola se účastní projektu Klub
ekologické výchovy v rámci programu Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj Prahy. Škola také získala titul Škola udržitelného rozvoje
I. Stupně. Škola je spoluorganizátorem oficiálních setkání koordinátorů ekologické výchovy na území hlavního města Prahy. MČ
Praha 14 společně se školou organizuje každý rok setkání koordinátorů EVVO zaměřené na předávání dobré praxe a sdílení zkušeností
v oblasti osvěta a vzdělávání k UR. Škola poskytuje i poradenskou činnost v rámci vzdělávání v oblasti UR a EVVO ostatním
základním školám a také mateřským školám. MČ Praha 14 systematicky spolupracuje s koordinátorkou EVVO, zejména v rámci
spolupráce na přípravě a realizaci kampaně Den Země.
Na 2 základních školách byl za finanční podpory městské části v letech 2019 -2020 realizován program Bezpečná cesta do škol v
rámci něhož probíhá VUR.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.3.1

Návodná otázka 7.3.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

MČ nemá strategické dokumenty specificky se věnující VUR, oblast EVVO je pak obsažena ve Strategickém plánu rozvoje městské
části Praha 14 na období 2015 -2025. VUR je tedy v MČ podporováno, ale není nijak systematicky ukotveno ve strategických
dokumentech. VUR je řešeno jako součást aktivit MA21.Přestože VUR není nijak systematicky ukotveno ve strategických
dokumentech je realizováno jak ÚMČ tak příspěvkovými organizacemi ( ZŠ, MŠ, Praha14kulturní) prostřednictvím kampaní, akcí a
projektů např. MAP II, Optimalizace procesů na UMČ Praha 14 II.

MČ nedisponuje speciﬁckými
dokumenty v oblas VUR,
některé
priority
ve
vzdělávání, obsažené ve
Strategickém plánu rozvoje
MČ pro roky 2015- 2025,
resp. Akčním plánu pro
období 2021- 2022, se však
bezprostředně
dotýkají
plnění Cílů udržitelného
rozvoje, jak je stanovuje
OSN. VUR je v MČ
systema cky podporováno,
o čemž svědčí tento audit,
v dokumentech je však
zahrnuto spíše okrajově.

7.3.2 Nabízí městská část sama nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. NNO, zapsanými spolky (dříve občanská
sdružení), statutárním městem) bezplatnou odbornou podporu (např. online poradnu, pravidelnou linku pomoci, odpovědní
rubriku zpravodaje) občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňováním principů udržitelného rozvoje (např.
pomoc při likvidaci odpadu vč. nebezpečného, poradenství spojené s energetickými úsporami, informace o dobrovolnické
práci, biopotravinách a další)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.3.2

Indikátory

Podporu občanům je řešena na úrovni MČ i MHMP.
1) MČ Praha 14
Webové stránka a FB
Pravidelné informování občanů je zajištováno prostřednictvím zpravodajského webu www.praha14.cz a FB MČ Praha 14.
Na tomto webu lze mimo jiné nalézt:
Měsíčník “Čtrnáctka” - https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/casopis-ctrnactka-14/
Kalendář akcí - https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/akce/
Aktuality atd.
Odkaz “Potřebuji vyřídit” – pravidelně aktualizovány životní situace k vyřízení
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/zivotni-situace-kategorie/vse/
Odkaz „Hledám informace“ – https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledam-informaci/ - při zobrazení je nutné si vybrat
záložku z pravého sloupce
Odkaz „Hlášení nepořádku“ - https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hlaseni-neporadkuhezkeho- mista/
Odkaz „Odpady“ – přehled informací týkajících se třídění odpadů a jejich sběru, nebezpečných odpadů a bioodpadu, sběru
nápojových kartónů, rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK), MSD, kontejnerů na obnošený textil, seznam kompostáren,
seznam stabilních sběrných míst nebezpečného odpadu na území hl. m. Prahy, seznam stabilních sběrných míst nebezpečného odpadu

7.3.B Odborná podpora
pro občany z hlediska
naplňování principů UR ;
ANO

se sběrem chladniček, seznam sběrných dvorů na území hl. m. Prahyatd. https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledaminformaci/zivotni-prostredi/odpady/
Odkaz "Dobrovolnictví " - poskytuje informace o dobrovolnictví a přehled dobrovolnických organizací https://www.praha14.cz/zivotna-praze-14/dobrovolnictvi-v-praze-14/
Mobilní rozhlas Prahy 14
Prostřednictví aplikace mobilní rozhlas nabízí informuje občany o aktualitách . Aplikace také nabízí hlášení podnětů a závad a
kontejnerů umístěných na MČ.
Časopis Čtrnáctka
V měsíčníku "14" vycházejí pravidelné informace z oblasti třídění odpadů, provozu sběrného dvora apod.
Právní poradenství
V bodově ÚMČ Praha 14 a v komunitním centru Kardašovská lze využít bezplatných služeb právního poradenství s panem JUDr.
Jánem Horňákem.
(každý čtvrtek mezi 13.00 – 18.00 (v KC Kardašovská (pouze na objednání), objednání tel. číslech – 225 295 610 nebo 225 295
611, každou středu mezi 08.00 – 18.00 na úřadě MČ Prahy 14 (bez objednání))
Informační linka P14 - Pro seniory, kteří žijí v osamění, osoby se zdravotním postižením a lidi z jejich okolí je opět k dispozici
speciální informační linka Prahy 14: 225 295 222. Využít ji lze v každý pracovní den od 8 do 14 hodin.
V rámci MAP II jsou připraveny akce i pro rodiče - poradenství, workshopy
Kampaně a akce
Při pořádání kampaní a akcí jsou vždy připraveny stánky partnerů, kteří poskytují poradenství zdarma – bioodpad, předcházení
vzniku odpadů, udržitelná energetika, třídění odpadů apod.
Kancelář starosty - Oddělení strategického plánování a komunikace
Dotaz, který nespadá do gesce žádného odboru řeší Odbor Kancelář starosty Oddělení strategického plánování a komunikace. Tazatele
jsou nasměrování na příslušnou organizaci veřejnou, neziskovou či soukromou (telefonní kontakt, email, odkaz na webové stránky),
která se danou problematikou zabývá.

2) MHMP
Webové stránky praha.eu
Odkaz “Potřebuji řešit" - https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/index.html
Portál životního prostředí - https://portalzp.praha.eu/jnp/

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.3.2

Návodná otázka 7.3.2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Odborná podpora je k dispozici jak na webových stránkách MČ Praha 14 i hlavního města Prahy včetně tel. kontaktů
za odpovědné pracovníky odboru ŽP. Odborná poradenství probíhají i v rámci realizovaných kampaní Den Země, Dny zdraví apod.

MČ deklaruje odbornou
podporu v oblas informací
k naplňování principů UR.
Využívá k tomu FB stránky a
webové stránky. Orientuje
se zejména na problema ku
životního prostředí a různých
životních situací, lze získat
také
informace
o
dobrovolnictví.

7.3.3 Iniciuje městská část - ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů - pořádání osvětových akcí v oblasti
udržitelného rozvoje? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.3.3

Indikátory

MČ pravidelně pořádá kampaně a osvětové akce zaměřené na UR. Témata jsou volena dle aktuálních potřeb a ve spolupráci s Komisí
MA21 a zapojování veřejnosti. Realizace osvětových akcí k UR jinými neziskovými organizacemi a jednotlivci je podporována také
formou dotačního programu Oblast C - Podpora aktivit spojených s realizací místní Agendy 21.Městská část podporuje jak aktivity v
oblasti životního prostředí, tak i zdravotní, sociální, kulturní a také zajímavé aktivity komunitního charakteru.
MČ Praha 14 realizace osvětových a kampaní:

7.3.C Osvětové akce UR v
městské části;
ANO

Pořádní semináře k UR min 1x ročně
Den Země - pravidelně od roku 2010
Tato akce je na MČ realizována od roku 2010 pod taktovkou koordinátorky MA A21 a ve spolupráci s koordinátorkou EVVO a
dalšími organizacemi a školami. Dny Země 2018 , Dny Země 2019 , v roce 2020 se akce nekonala z důvodu panedemie. Během
kampaně vyhlášené OSN, která je většinou týdenní a je vždy přizpůsobena vyhlášenému tématu daného roku, se v několika lokalitách
MČ uskutečňují různé eko akce, eko dny, semináře či setkání a kampaň vrcholí Dnem Země před stanicí metra Rajská Zahrada, kde za
přispění všech místních ZŠ proběhne celodenní akce s bohatým programem. Podpůrné akce organizují místní organizace jako
JAHODA, Mateřské centrum Klubíčko, Neposeda, ale i třeba IKEA, které program uzpůsobují více věkovým kategoriím. MČ je
podporuje finančně v rámci dotačního programu v oblasti Aktivita a osvěta k tématům MA 21, udržitelnéhorozvoje, komunitního
života a globální odpovědnosti. V rámci svých aktivit vhodným způsobem vtahují občany do tematické diskuse a vzdělávají děti a
mládež. Program hlavní akce je každoročně společným projektem škol a dalších NNO. Každá škola se prezentuje svým „ekostánkem“,
kde v rámci svých aktivit seznamuje veřejnost s tím, jak jsou jejich žáci v této oblasti gramotní, jak jsou vzděláváni, jak tuto oblast
vnímají a co pro ni ať už v rámci školy nebo i sami dělají. MČ Praha 14 kampaň finančně zajišťuje, poskytuje prostory a zázemí pro
realizaci jednotlivých aktivit, zajišťuje také propagaci.
Na této kampani pravidelně spolupracují a svou aktivitou Den Země doplňují tyto organizace:
ÚHÚL - přednášky, workshopy na téma Lesní pedagogika
EKOKOM - workshop třídění odpadů s programmem Tonda obal, v roce 2018 proběhla výstava Brána recyklace
YMCA - Ekohrátky v Klubíčku JAHODA - ekoden - každoroční podpora v rámci dotačního programu MČ Praha 14
DDM Praha 9 - kontaktní setkání se zvířaty, ekoden - každoroční podpora v rámci dotačního programu MČ Praha 14
PENTHEA - ukázka živých dravců + přednáška
Nyctalus ZOČSOP - přednáška s ukázkou o netopýrech
AVE, s. r. o. + Ekocentrum Koniklec - výuka ekologie pomocí her
JAHODA
Chceme tu mít čisto - pravidelně od roku 2016
Kampaň cílí na zodpovědnost občanů vůči místu, kde žijí a etickou stránku. Jedná se o dobrovolné komunitní úklidové akce, do nichž
se zapojili místní obyvatelé a členové místních spolků za podpory MČ. MČ finančně zajisštuje nákup úklidových prostředků,
občerstvení a odvoz odpadů.Chceme tu mít čisto « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Den bez tabáku - pravidelně na školách každý rok, semináře Nekuřátka a Típnito
MČ Praha 14 se zapojuje do kampaně ke světovému dnu bez tabáku. Kampaň Den bez tabáku probíhá na základních školách Prahy 14
formou preventivních programů. Městská část finančně podpořila semináře a kurzy dle požadavků jednotlivých základních škol.
Celkem bylo uspořádáno 20 seminářů Nekuřátka a Típni to I, II.
Setkání kultur - pravidelně od 2009
Kampaň, která je především oslavou soužití různých etnik a národů, se tento rok konala již pošesté. Cílem kampaně je přiblížení
zvyklostí a kulturního dědictví jiných národů a podpora vzájemné tolerance mezi majoritní společností a cizinci žijícími v Praze 14.
Kampaň proběhla s očekávanou účastí a splnila svůj smysl přiblížit majoritní skupině menšiny, které žijí v sousedství vedle nich a
naopak a pokusit se vytvořit prostor pro vzájemné sblížení, poznání se. Setkání kultur 2020 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Evropský týden mobility - pravidelně od 2015
V rámci Evropskéhotýden mobility realizuje MČ několik různých aktivit. Na MČ tyto aktivity spadají pod radního, který má v gesci
dopravu, dále Odbor dopravy, ale hlavně pod post cyklokoodinátora, který je na MČ zřízen k tomuto účelu. Od roku 2013 je MČ
členem Asociace cykloměst.
Cyklojízdy – Pražské cyklozvonění - akce, do které se pravidelně MČ Praha 14 zapojuje ať již sestavováním tratí, zajištěním odměn,
propagací nebo samotnou účastí. Jedná se o akci, kdy v rámci stanovených tras jedou týmy cyklistů do stanoveného cíle, přičemž
trasy jsou stanoveny tak, aby se během jízdy přes další zapojená území přidávali další cyklisté. V rámci akce je propagován zdravý
životní styl, šetrnější způsob dopravy a komunitní tematické aktivity. Součástí akce je také prezentace jednotlivých municipalit
v rámci světových témat jako je ekologie, udržitelná doprava zdravý životní styl apod. Cyklojízda 2018 V roce 2019 byla
cílem hromadná cyklojízda s cílem v pražské ZOO.
Do práce na kole – cílem celostátní soutěže je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo
nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou
kondici, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. Do
soutěže se mohou zapojit i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři.
Snídaně na peróně – pravidelná akce, kdy se v rámci několika železničních tratí a železničních zastávek zpříjemňuje lidem cestování do
práce. Na stanicích je připraveno občerstvení, k dispozici jsou tematické aktivity, lidé jsou informování o připravovaných změnách
v dopravě. Na MČ Praha 14 se pravidelně využívá zastávky Praha Kyje, kde jsou k dispozici čaj, štrůdl a lidé jsou seznamování
s úpravou železničních tratí (údržba, rozšíření, nové zastávky apod.), s nově otevřenými cyklostezkami apod. MČ pravidelně
spolupracuje s Horními a Dolními Počernicemi a Satalicemi, kterými projíždí stejné vlakové trati jako Prahou 14. Snídaně na peróně
2019 , Snídaně na peróně 2020.
Čistou stopou Prahou – projekt, do kterého se MČ zapojila v roce 2018, nicméně se nepodařilo na našem území zorganizovat Den

bez aut, jak bylo v plánu.
V rámci podpory bezmotorové dopravy a jejich dalších alternativních způsobů, realizuje MČ řadu dalších opatření a aktivit.
V rámci osvěty ke zdravému životnímu stylu a snížení zatěžování prostředí realizuje každoročně MČ akci Vítání
cykloobčánků (2019). Akce probíhá ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a jejím cílem je motivace dětí k používání kol,
zvýšení povědomí o bezpečnosti a dopravních předpisech a povinnostech začínajících cyklistů. Děti vyplňují dopravní test, zkouší si
jízdu zručnosti a jsou zkoušeni z povinné výbavy. Závěrem dostanou dětský řidičský průkaz.
MČ se v rámci projektů Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 - I a Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ
Praha 14 – II, podpořených z OPZ zapojila spolu s místními ZŠ do tvorby Školních plánů mobility v rámci plnění programu
Bezpečná cesta do školy. Ve spolupráci se zástupci TSK hl. m. Prahy, ROPID, zástupců Odboru dopravy MČ Praha 14, rodičů,
pedagogů a žáků místních ZŠ vznikly v rámci těchto projektů Školní plány mobility na ZŠ Bratří Venclíků – 2017-2018, ZŠ
Chvaletická a ZŠ Hloubětínská – 2019-2020.
Další podpůrné akce, které se na MČ pořádají, jsou realizovány v rámci aktivit místních komunitních center, samotných neziskových
organizací, škol a Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 nebo aktivních občanů. MČ tyto akce podporuje propagací, finančně
v rámci dotačního programu, zajištěním další materiální podpory nebo propojením s potřebnými.
Dny zdraví - pravidelně od roku 2010
Městská část Praha 14, odbor sociálních věcí a zdravotnictví pravidelně od roku 2010 organizovala kampaň Dny zdraví a od roku
2015 rozšířila tuto kampaň na celoroční Program zdraví. Program zdraví Městské částí Praha 14 je zaměřený na širokou veřejnost a
obsahuje aktivity, které jsou realizovány v průběhu roku. Cílem programu je prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví občanů
městské části Praha 14.. . Pravidelně se do programu zapojuje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Liga proti rakovině Praha z. s., Klub ZAP Praha, odborní lékaři a praktičtí lékaři působící na
městské části, Český červený kříž Praha 9 a dal.Program zdraví naplňuje potřeby místních obyvatel a svým obsahem zvyšuje
povědomí o možnostech prevence, zlepšení životního stylu a celkově šíří osvětu k zájmu lidí o zdravý životní styl. Aktivity jsou
přizpůsobovány zájmu místních, cílovým skupinám a zdravotním trendům. Při plánování dalších ročníků se reflektují připomínky
účastníků a spolupracujících organizací. Program probíhá během celého roku v několika fázích - aktivitách, které jsou přizpůsobeny
cílovým skupinám.
Respektuj 18! - od 2017
Praha 14 se jako vůbec první pražská městská část zapojila do kampaně „Respektuj 18!“. Cílem kampaně je změnit tolerantní postoj
veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým. Kampaň původně
realizuje Plzeňský Prazdroj, se kterým je od roku 2017 navázána pravidelná spolupráce. www.respektuj18.cz.
Evropský týden udržitelného rozvoje
MČ se pravidelně zapojuje do Evropského týdne udržitelného rozvoje .
Pro rok 2020 byl připraven koncept týdenní kampaně se zapojením:
Žákovského zastupitelstva – swap akce na místních ZŠ ve spolupráci s DDM Praha 14
zapojení místních KC – přidružené akce, bazárky, workshopy, školení, semináře, panelové diskuse, interaktivní hry
realizace podpůrných akcí s místním neziskem
zapojení místních leadrů z oblasti podnikatelského sektoru (Coca Cola, IKEA, CČM, apod.)
místních Ekoškol a koordinátorky EVVO
V roce 2019 jsem uspořádali workshop k ekologické uhlíkové stopě pro členy Strategického tým pro řízení a rozvoj.
Představení ekologické a uhlíkové stopy provedl kvalifikovaný lektor z CI2
OKOfest vol. 7
Pokračování mobilního komunitního centra OKO startuje festivalem OKOfest vol.7, tentokrát s podtitulem „odžít – přežít proŽÍT?“. Rok a půl (2019/2021) centrum putovalo Prahou (po šesti městských částech) a prostřednictvím fotografické
výstavy, workshopů, přednášek, divadelních představení a koncertů zvalo návštěvníky do světa lidí se zkušeností s duševním
onemocněním.TZ 11/2019 OKOfest vol. 7 startuje na Rajské zahradě. Nenechte si ujít fotografickou výstavu « Život na Praze 14
(praha14.cz)
Přehled dotací a grantů v podoblasti 2C - MA21 lze najít v bodě 7.2.2. viz Tabulka: Přehled vyplacených dotací a grantů ze strany
MČ Praha 14 na podporu kultury, sportu a volného času v letech 2010 - 2020 v tis.Kč.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.3.3

Návodná otázka 7.3.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

MČ pravidelně pořádá kampaně a osvětové akce zaměřené na UR, které jsou zaměřeny pro různé cílové skupiny. Témata jsou volena
dle aktuálních potřeb a ve spolupráci s Komisí MA21 a zapojování veřejnosti. Workshopy či besedy zajištuje i kvalifikovaný lektor.

MČ
realizuje
jednak
pravidelné
ak vity
a
programy v oblas UR, kde
obměňuje
náplň
a

provedení,
jednak
podporuje realizaci ak vit
nových. Por olio ak vit je
široké, což kromě uvedeného
výčtu dokládá i tabulka
“Seznam akcí“ v návodné
otázce 7.3.5. Témata ak vit
pokrývají všechny pilíře UR a
jsou vybírána dle aktuálních
potřeb a celospolečenských
trendů.

7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.3.4

Indikátory

Během roku i po skončeném období je s účastníky i realizátory komunikována náplň akcí, úroveň, pokrytí, zacílení a podobná kritéria.
Na základě zjištěných nedostatků a doporučení jsou jednotlivými zástupci vytvořeny návrhy na řešení, která jsou následně
realizována. Do evaluace jsou zapojeni jak realizátoři kultury, tak její konzumenti. Z lokálních veřejných fór, veřejných projednání,
Dětského fóra, vybraných kampaní a akcí jsou sepsány hodnotící zprávy s doporučeními. Zprávy se předkládají Grémiu starosty.
Hodnocení akcí také probíhá v rámci jednání komisí.
Spokojenost s pořádáním akcí je vyhodnocována také v rámci konaných průzkumů.
1) Spokojenost s pořádáním akcí je vyhodnocována v rámci průzkumu Spokojenosti obyvatel s místním společenstvím.
Hodnocená oblast / Jak jste spokojen(a) s/se
(10 – největší spokojenost až 0 – nejmenší
spokojenost)
Možnost kulturního a volnočasového vyžití

Hodnocení
2015
6,4

Hodnocení
2018
6,7

Možnost sportovního vyžití

6,5

6,9

Nabídka kulturních akcí

6,4

6,6

Možnosti účastnit se místního plánování
a rozhodování

5,8

6,5

Dětská hřiště a hřiště pro mládež

6,6

6,3

Dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch
Předškolní vzdělávání (mateřské školy)
Základní vzdělávání (základní školy)

6,8
6,6
6,5

6,8
6,6
6,8

Dostupnost a kvalita sociálních služeb

6,1

6,6

Trend

↗
↗
↗
↗
↘
→
→

↗
↗

2) realizací Analýzy kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14/Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 vybrané hodnocené aspekty

Míra spokojenosti v jednotlivých aspektech –
Hodnocení
Hodnocení
porovnání Aspekt
2019
2013
CELKOVÁ SPOKOJENOST
71 %
78 %

Trend

7.3.C Osvětové akce UR v
městské části;
ANO

Předškolní vzdělávání *

74 %

84 %

Základní vzdělávání *

78 %

82 %

Dostatek zeleně, parků a volnočas. ploch

70 %

81 %

Dětská hřiště a hřiště pro mládež *

61 %

76 %

Možnosti sportovního vyžití

68 %

74 %

Dostupnost a kvalita sociálních služeb *

63 %

73 %

Možnosti kulturního a volnočasového vyžití 60 %

66 %

↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.3.4

Návodná otázka 7.3.4

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Trend:
Stabilní

0

Celková spokojenost obyvatel roste, roste i spokojenost se vzděláváním, možnostmi kulturního, sportovního vyžití, účastnit se
místního plánování a i kvalitou sociálních služeb. Z vybraných akcí jsou zpracovávány hodnotící zprávy.

Aktivity jsou vyhodnocovány
společně s účastníky i
realizátory - diskuze o náplni
akcí, úrovni, pokrytí cílových
skupin. Zapojeni jsou účastníci
veřejného fóra, dětského fóra,
ad. Tato evaluace umožňuje
proces zlepšování v dalším
období. Realizována jsou také
šetření spokojenosti obyvatel
MČ Spokojenost obyvatel s
místním
společenstvím
a
Analýza kvality života a potřeb
obyvatel Prahy 14. V obou
případech se trend spokojenosti
lepší. Existuje však ještě prostor
pro další zlepšování.

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.3.5

Indikátory

7.3.D Oslovení všech
cílových skupin v rámci
VUR ;

V MČ Praha 14 jsou dostatečně pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace. Vzdělávací akce pořádá MČ Praha
14 (odbory Kancelář starosty - oddělení strategického plánování a komunikace, Kancelář tajemníka - Personální oddělení, Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, Odbor Evropských fondů - komunitního centra Kardašovská) a dále pak její příspěvková organizace
MČ Praha14 kulturní (komunitní centrum Plechárna, H55 a KD Kyje) a NNO. Městská část vzdělávací akce pořádá i v rámci kampaní
Den Země, Den bez tabáku, Dny Zdraví, Evropský týden mobility, Setkání kultur, Volnosfest, Respektruj 18!

ANO

V rámci dotačního programu Prahy 14 lze žádat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích akcí v oblasti C - Podpora aktivit
spojených s realizací místní Agendy 21.
Vzdělávací akce:
děti a mládež - např. kampaň Den Země, program primární prevence na ZŠ, kampaň Den bez tabáku, Program zdraví, seminář
Praha 14 bezpečně online, cestopisné besedy, Vítaní cykloobčánků
senioři - např. Senior akademie, Sebeobrana pro seniory, Program zdraví, cestopisné besedy,
cizinci a menšiny - např. kampaň Setkání kultur, výuka českého jazyka pro cizince
podnikatelé - např. kamapaň Respektuj 18!
matky na mateřské dovolené - např. jak učit jíst děti zeleninu, pracovně právní vztahy,
zaměstnanci ÚMČ Praha 14, zastupitelé -společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, UR a MA21,
veřejnost - kampaň Den Země, kamapaň Respektuj 18!, Program zdraví, kampaň Setkání kultur,

JSOU PRACOVNÍCI MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY A ÚŘADU VZDĚLÁVÁNI VOBLASTI UR, MA21 A
SOUVISEJÍCÍCH TÉMATECH? (NÁVODNÁ OTÁZKA JE POVINNÁ PRO REALIZÁTORY
V KATEGORII A A B DLE SADY KRITÉRIÍ MÍSTNÍ AGENDY 21)
2018
Název - typ akce - počet účastníků - cílová skupina
MA21/Udržitelný rozvoj - vzdělávací - 15 - Zastupitelé a zaměstnanci úřadu
2020
Název - typ akce - počet účastníků - cílová skupina
MA21/Udržitelný rozvoj - vzdělávací - 33 - Zastupitelé a zaměstnanci úřadu
Strategické plánování a řízení - vzdělávací - 50 - Zastupitelé a zaměstnanci úřadu
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek - vzdělávací - 50 - Zaměstnanci úřadu a příspěvkových organizací
zřizovaných MČ Praha 14

ÚČASTNÍ SE KOORDINÁTOR/KA MA21 VOBCI PRAVIDELNÝCH ŠKOLENÍ MŽP, PŘÍPADNĚ
DALŠÍCH ŠKOLENÍ DLE STANOVENÉHO PROFILU KOORDINÁTORA?
Koordinátorka se účastní setkání pracovní skupiny na MŽP a školení, které MŽP pořádá pro koordinátory.
2018
Evaluace v EVVO - Klub ekologické výchovy
MA21/Udržitelný rozvoj - Institut komunitního rozvoje
2019
MA21, školení pro koordinátory - CENIA
Projektové řízení 2020
MA21/Udržitelný rozvoj/Participace - Everesta
Strategické plánování a řízení - Opus consulting
Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek - MPSV

Seznam akcí

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.3.5

Návodná otázka 7.3.5

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
0

0

Stabilní

Stabilní

V MČ Praha 14 jsou dostatečně pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace.

Ak vity a programy, které
jsou v obci organizovány,
skýtají
příležitost
pro
všechny cílové skupiny
obyvatel v MČ. MČ také
dokládá
vzdělávání
pracovníků
místní
samosprávy
a
úřadu
v oblas UR a principů
MA21, stejně tak je doloženo
další vzdělávání v této
problema ce
u
koordinátorky MA21. Šetření
spokojenos se dotýkají
také volnočasových ak vit. I
zde se ukazuje zlepšující se
trend spokojenos obyvatel,
i když výsledky mezi oběma
šetřeními jsou nejednotné.

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 7.4

Oblast 7.4

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Hodnoceni:
2

Trend:
Zlepšující se

Velmi dobrá

2

Trend:
1

Na MČ Praha 14 existuje dostatečně široké spektrum komunitních center, o jejichž činnost je velký zájem u různých cílových skupin
obyvatel. Komunitních centra jsou rozmístěny ve všech lokalitách Prahy 14. V roce 2019 bylo vybudováno nové komunitní centrum
H55 v Hloubětíně. Obyvatelé města mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Nabídka této činnosti je
na městské části různorodá, široká. MČ Praha 14 disponuje 85 venkovními areály pro provozování sportovní činnosti nebo
rekreačních volnočasových aktivit. Nejlépe vybavené čtvrtě jsou Černý most, Hloubětín a Kyje. Potenciál tedy leží především
v oblasti Hostavic a lokality „Na Hutích“. Sportoviště jsou dostupná veřejnosti a nabízí prostor pro většinu „konvenčních“ sportů.
Najdou se ale i specifičtější prostory, jako např. skate park, koloběžková dráha, hřiště na korfbal či areál pro parkour. Většina
dětských hřišť prošla v posledních letech rekonstrukcemi na základě schválené koncepce rozvoje dětských hřišť.Volnočasové akce
jsou pořádány tak, aby nenarušovaly a nepoškozovaly životní prostření.

Zlepšující se

1

V MČ Praha 14 působí
dostatečné
množství
komunitních center pokrývajících
potřeby všech cílových skupin.
Další z center bylo dobudováno
v roce 2019. Občané mají
příležitost
využívat
široké
spektrum
sportovišť
pro
organizované i neorganizované
aktivity, jejichž počet se rozrůstá.
K dispozici je také síť
cyklostezek. MČ podporuje
zájmovou činnost všech cílových
skupin v MČ a to ve sportu,
oblasti
kultury,
umělecké
činnosti i aktivitách spojených
s MA21, objem prostředků na
podporu narůstá. Dobře jsou
nastavena pravidla pro pořádání
akcí tak, aby nedocházelo
ke zbytečnému poškozování ŽP.

7.4.1 Existují v městské části „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud
ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.4.1

Indikátory

Hlavním cílem městské části je aktivní komunitní a spolkový život na Praze 14, porozumění potřebám komunitních skupin a podpora
jejich činnosti. Městská část podporuje komunitní a spolkový život finančně v rámci dotačního systému Prahy 14 či participativního
rozpočtu, ale také založením a provozováním komunitních a volnočasových center Plechárna, KC Broumarská, KC Kardašovská, KC
H55 či KD Kyje. Městská část také stála u zrodu komunitní kavárny v Hostavicích a pobočky základní lidové školy umění
Ratibořická na Jahodnici. Praha 14 má také vypracován návrh komunitního centra v Kyjích – na Hutích. Aktivní podpora komunitního
života je také zajištěna provozováním Půjčovny Prahy 14, kde si organizace, spolky, komunity či jedinci mohou zdarma zapůjčit
venkovní mobiliář, technické či volnočasové vybavení pro aktivity přínosné pro komunitní život v Praze 14.
Komunitní centra zřizované MČ Praha 14:
1) Plechárna http://www.plecharnacernymost.cz
Plechárna Černý Most je lokální komunitní, kreativní a volnočasové centrum, které vzniklo v září 2013 proměnou bývalé kotelny v ul.
Bryksova. Plechárna zahrnuje víceúčelovou volnočasovou halu, hudební zkušebny, kavárnu, výtvarný ateliér, dětské hřiště a
komunitní
zahradu. Nalézá se v těsném sousedství skateparku a je místem pro setkávání občanů a vznik aktivit, které pomáhají
celkovému oživení sídliště Černý Most. Je nedílnou součástí sítí Partnerství pro české brownfieldy, Ladíme Prahu a Evropské
rozvojové agentury. Plechárna je bezbariérová a také slouží jako centrum pro seniory.
Vedle Plechárny ležel nevyužívaný prostor, kam se při stavbě sídliště navážel přebytečný materiál. Vzniklo tak místo nahromaděné
zeminy, suti a panelů, které časem porostlo náletovými stromy a keři. Nevzhlednému samozvanému parku, o nějž se nikdo nestaral, se
začalo říkat Divočina. Místo se zanášelo odpadky a lidé se mu začali vyhýbat. První plány na změnu Divočiny z místa hrůzy na místo
odpočinku se objevily s otevřením Plechárny v roce 2013. Představy se různily, ale shodovaly se v plánu na proměnu místa v zónu
pro aktivní odpočinek. Projekt finančně podpořil magistrát a plány pro revitalizaci v roce 2017 začali připravovat architekti ze studia
Archwerk. Na podzim se po konzultacích s dendroložkou vykácela část dřevin a prostor se tak prosvětlil. Došlo i na hrubé terénní
úpravy a budování cest a užitkových ploch. Na jaře 2018 proběhly dvě dílny, při nichž mohli místní přiložit ruku k dílu a podepsat se
tak na vzniku nového odpočinkového prostoru pro rodiny, seniory i teenagery. V Divočině se nachází petanque s možností zapůjčení
koulí na Plechárně, bosonohou stezku, domeček pro hmyz nebo hru pro děti se zvířátky.
Plechárna má také od roku 2020 slepičky -Ko-ko-komunitní kurník . Deset slepic už nemusí snášet nesnesitelné podmínky
velkochovu. Zachránili jsme je a postavili jsme jim zbrusu nový kurník hned vedle Plechárny. Na jaře 2019 byla uspořádána sbírka crowdfundingová kampaň na Hithitu a nalezli se adoptivní rodiče deseti slepicím, které celý svůj život prožily v halách bez denního
světla a na prostoru, kde se nemohly ani otočit, natož si svobodně zahrabat v hlíně nebo zakdákat na sousedy.
2) Komunitní centrum Broumarská http://spcm.cz/komunitni-centrum
3) Komunitní centrum Kardašovská https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska/
Komunitní centrum Prahy 14 nabízí široké spektrum pohybových, výtvarných či hudebních aktivit. naleznete jej pod ZŠ
Chvaletická na sídlišti Lehovec, přímo mezi paneláky a je vybaveno divadelním či přednáškovým sálem, učebnou, hrací místností,
toaletami, kanceláří a vstupní halou s malou kuchyňkou. Nabízí zde vzdělávací programy jako jsou besedy, přednášky, semináře
zaměřené na různá témata či kurzy českého jazyka. Bylo otevřeno v polovině září 2017. Nabízí poradenskou službu a právní
poradenství, aktivity pro seniory (rukodělné činnosti, počítačové kurzy, kondiční cvičení, trénování pamět, konání
společenských her) a aktivity pro rodiny a děti (cvičení rodičů s dětmi, lekce tance, cvičení maminek, klub maminek, hravá hodinka,
odpolední škola, stolní tenis, jednorázové akce pro celou rodinu). je také zřízena pro zřízení komunitní zahrada.
4) Komunitní centrum H55 - H55
Volnočasové centrum H55 bylo otevřeno v r. 2019 na místě bývalé školy, družiny a knihovny. Plány na jeho vytvoření byly však
dlouhodobé, neboť v oblasti Hloubětína chybělo obdobné zařízení pro místní občany. Vzniku volnočasového centra H55 předcházela
antropologická studie řešící potřeby obyvatel místní lokality. Tímto přístupem je zřízení H55 poměrně unikátní. H55 je široce
zaměřená na místní komunitu a dokáže tak svým programem (i tím, že je v ní kavárna, knihovna a přilehlé hřiště) nabídnout vyžití
různým věkovým i sociálním skupinám.
5) Kulturní dům KD Kyje http://www.kdkyje.cz/ - plní funkci komunitního centra
6 ) ZUŠ Ratibořická https://www.zus-hp.cz/
MČ Praha 14 v Jahodnici zrekonstruovala objekt, do kterého byla umístěna pobočka základní umělecké školy Ratibořická. Slavnostní
otevření proběhlo v září 2018. V budově ZUŠ v Hostavicích je možné navštěvovat výuku hudebního a literárně dramatického oboru.
7) Kavárna Pilská - plní funkci kavárny s komunitními aktivitami
MČ má zpracovaný projekt na výstavbu dalšího komunitního centr v lokalitě Na hutích.
Další komunitní centra V Praze 14:
MČ tyto centra podporuje v dotačních programech , pronájmem prostor a propagací aktivit v radničním časopisu.
1) JAHODA o. p. s. http://www.jahoda.cz/
2) Komunitní centrum Motýlek http://www.motylek.org/
3) Mateřské centrum Klubíčko (zřizovatel YMCA Praha) http://www.mcklubicko.cz/wordpress/
Mateřské centrum Klubíčko působí na sídlišti Černý Most od roku 1995. Sídlí v budově patřící městské části Praha 14. Budova prošla
v letech 2018/2019 kompletní rekonstrukcí a snížením energetické náročnosti budovy.
Jedná se o neziskovou organizaci, která odvádí svou práci zcela profesionálně, kvalitně a dlouhodobě. Jejím zřizovatelem je občanské
sdružení YMCA Praha. MC Klubíčko je členem Sítě Mateřských center. Mateřské centrum Klubíčko je otevřené pro každého – děti,
rodiče, prarodiče, přátele. Nabízí rodičům příjemné a přátelské místo pro setkávání, navázání nových přátelství i vzájemnou sociální
výpomoc. Děti zde najdou tzv. „hřiště pod střechou“ s kuličkovým bazénkem, množstvím hraček i didaktických pomůcek. Centrum
svými službami posiluje vztahy v rodině, podporuje její stabilitu, reaguje na potřebu rodičů v oblasti trávení volného času a vzdělávání
a překonávání sociální izolace rodičů na rodičovské dovolené. Centrum nabízí každému možnost uplatnění, nabídku programů
spoluvytváří sami návštěvníci
4) Dětské centrum Paprsek Dětské centrum Paprsek « Život na Praze 14 (praha14.cz)
5 ) Integrační centrum Praha, o.p.s. - pobočka Praha 14. Nezisková organizace založena v roce 2012 Magistrátem hlavního města
Prahy na podporu bezproblémové integrace cizinců do české společnosti. Nabízí právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka,
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semináře sociokulturní orientace, pořádáme multikulturní akce.
6) DDM Praha 9, pobočka Černý Most - Nejbližší akce - DDM Praha 9
7) Neposeda - nezisková organizace působící ve Praze 14, je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Provozujeme terénní
program Křižovatka pro dospělé a 2 nízkoprahové a terénní kluby Autobus a HoPo. Neposeda, z.ú. - Sociální služby - Praha 14, 20,
21
MČ rozšiřuje infastrukturu komunitních center dle záměru existence funkčního komunitního centra ve všech lokalitách MČ. V roce
2021 byla podána a schválena žádost o dotaci k výstavbě Nízkoprahového a komunitní ho centra Baštýřská – Jahodnice. Jedná se o
projekt výstavbu nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (aktivita A - podpora
sociálních služeb) a poskytování kulturně - komunitních služeb (aktivita B - podpora aktivizace komunitního života). Nová budova
zahrnuje prostory kavárny a sdílené prostory komunitního centra a komerčních kroužků. Předpokládaná výstavba v druhé pol. roku
2021.
Návštěvnost komunitních center
Návštěvnost komunitních center mírně rostla. V roce 2020 byla ovlivněna pandemickou situací.
Cílové skupiny
Komunitní centra

Plechárna

Komunitní
Broumarská

KC Kardašovská

2016

Rodiny
s
dětmi, děti a
mládež,
sociokulturně
znevýhodněné
děti, senioři
Sociokulturně
centrum
znevýhodněné
děti a dospělí
Rodiny
s
dětmi, děti a
mládež, senioři,
matky s dětmi
na RD, cizinci a
menšiny

Občané Prahy
14
Občané Prahy
Kulturní dům KD Kyje
14
Rodiny
s
dětmi, děti a
mládež,
JAHODA
sociokulturně
znevýhodněné
děti
Děti a mladí
dospělí
se
zdravotním
postižením a
jejich rodiče,
sociokulturně
znevýhodněné
děti,
Komunitní centrum Motýlek
dospívající,
jejich rodiče či
jiné pečující
osoby
(pěstouni),
matky s dětmi
na RD

2017

Návštěvnost KC
2018

2019

2020

5840

15000

16800

15400

9200

47

52

67

114

115

1911

3931

9934

3679

720

1120

19000

25000

29000

29300

15200

180 Jahoda
193 Džagoda
34 MŠ

90 Jahoda
193 Džagoda
27 MŠ

80 Jahoda
164 Džagoda
136 terén
31 MŠ

186 Jahoda
169 Džagoda
129 terén
34 MŠ

103 Jahoda
93 Džagoda
185 terén
34 MŠ

520

550

637

514

472

Matky s dětmi
Mateřské centrum Klubíčko na RD
270 rodin

200 rodin

315 rodin

312 rodin

236 rodin

106 klientů
celkem z toho
40
klientů
navštěvuje
středisko
Hloubětín+
denní kapacita
je 32 klientů

115 klientů
celkem z toho
48
klientů
navštěvuje
středisko
Hloubětín+
denní kapacita
je 32 klientů

120 klientů
celkem z toho
47
klientů
navštěvuje
středisko
Hloubětín+
denní kapacita
je 32 klientů

534

633

1046

Dětské centrum Paprsek

Integrační centrum Praha
Neposeda

Děti a mladí
dospělý
ve
věku od 3 do
45
let
s mentálním a
kombinovaným
postižením a
poruchou
autistického
spektra
Cizinci
a
menšiny
Rodiny
s
dětmi, senioři,

106 klientů
9 2 klientů
celkem z toho
celkem z toho
cca 30 klientů
cca 30 klientů
navštěvovalo
navštěvovalo
středisko
středisko
Hloubětín
Hloubětín
535
140 klientů

180 klientů

300 jednorázové 300 jednorázové
akce
akce

osoby
přístřeší

Komunitní centra
DDM Praha 9
ZUŠ Ratibořická

bez 220 klientů

2015/2016
Děti
a
mládež
Děti
a
445 týdně
mládež

120 klientů

40 klientů

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

-

2735

2840

3004

443 týdně

498 týdně

604 týdně

565 týdně

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.4.1

Návodná otázka 7.4.1

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Na MČ Praha 14 existuje dostatečně široké spektrum komunitních center, o jejichž činnost je velký zájem u různých cílových skupin
obyvatel. Obyvatelé MČ mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Nabídka této činnosti je na městské
části různorodá, široká. Návštěvnost komunitních center mírně rostla. V roce 2020 byla ovlivněna pandemickou situací. Komunitních
centra jsou rozmístěny ve všech lokalitách Prahy 14. MČ rozšiřuje infastrukturu komunitních center dle záměru existence funkčního
komunitního centra ve všech lokalitách MČ. V roce 2019 bylo vybudováno nové komunitní centrum H55 v Hloubětíně. V roce 2021
byla podána a schválena žádost o dotaci k výstavbě Nízkoprahového a komunitní ho centra Baštýřská – Jahodnice. Jedná se o projekt
výstavbu nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (aktivita A - podpora sociálních
služeb) a poskytování kulturně - komunitních služeb (aktivita B - podpora aktivizace komunitního života). Nová budova zahrnuje
prostory kavárny a sdílené prostory komunitního centra a komerčních kroužků. Předpokládané zahájení stavby v druhé pol. 2021.

MČ Praha 14 disponuje
velkým
množstvím
komunitních
center
poskytujících
rozsáhlé
por olio ak vit. V roce 2019
bylo dobudováno další
z center H55. Podpora
komunitního života v MČ
Praha 14 je tedy na velmi
dobré úrovni.

7.4.2 Existují v městské části sportoviště, která je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.4.2

Indikátory

Lokalita

Datum nabytí

Popis

Kyje

27. 08. 2020

MŠ U Hostavického potoka - 2 altány v zahradě - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 877/135

Černý Most

31. 12. 2018

Černý Most

29. 12. 2006

4 fitness factory stanice na ploše z lité gumy u Plechárny - KÚ Černý Most druh čís. 2
parc. č. 757
Běžecká dráha ZŠ Gen. Janouška č. 1006 - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/388

Černý Most
Černý Most
Hloubětín
Kyje

12. 04. 1999
05. 11. 2001
01. 12. 2019
01. 07. 2020

Černý Most
Hostavice

17. 07. 2013
20. 09. 2013

Centralni park CM II, - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221
Centrální park ČM III - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/268
cyklomagistrála - etapa 6.3 - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2591
Cyklostezka Čihadla v úseku Broumatská - Dobrovolného - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č.
2810/1
dětská hřiště - A. Valenty - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 375/1
Dětské hřiště - Jahodnice - pro malé děti - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1

Černý Most

24. 05. 1991

Dětské hřiště MŠ Generála Janouška - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/335

Černý Most

05. 11. 2001

Černý Most
Kyje
Kyje

03. 09. 2018
05. 08. 1991
16. 12. 2011

Dětské hřiště OPAVIA - Bryksova ul. - za ZŠ čp.964 - Vybíralova - KÚ Černý Most
druh čís. 2 parc. č. 232/186
Dětské hřiště Rajský vrch - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 201/287
Dětské hřiště - Splavná ul. - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2252
Dětské hřiště u ulice Manželů Dostálových - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2665/140

Hostavice
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Kyje
Hloubětín
Hloubětín
Černý Most
Černý Most
Černý Most

31. 12. 2014
24. 05. 1991
03. 12. 2012
24. 05. 1991
16. 12. 2011
16. 12. 2011
21. 10. 2010
24. 05. 1991
24. 05. 1991
24. 05. 1991

Dětské hřiště Vidlák - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 1009/1
Dětské hřiště Bramborák - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 965
Dětské hřiště Horoušanská - herní prvky - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 708/1
Dětské hřiště Hostavická ul. - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 254/1
Dětské hřiště Jiráskův park - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 377
Dětské hřiště Kardašovská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 566/66
Dětské hřiště Konzumní - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 831/2
Dětské hřiště Maňákova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/429
Dětské hřiště Maňákova 745 - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/366
Dětské hřiště nám. Plk. Vlčka - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/805
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Černý Most
Hostavice

24. 05. 1991
15. 10. 2014

Dětské hřiště nám.Plk.Vlčka - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/88
Dětské hřiště pro děti od 6-12 let - SKANSKA - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1

Hloubětín
Kyje
Černý Most
Černý Most
Hloubětín
Hloubětín

30. 09. 2017
31. 12. 2014
05. 08. 1991
24. 05. 1991
31. 12. 2019
29. 12. 2006

Dětské hřiště při MŠ Zelenečská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 1072/150
Dětské hřiště Rožmberská - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 765/35
Dětské hřiště Šebelova ul. - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/457
Dětské hřiště Šromova ul. - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/280
Dětské hřiště v ulici Mochovská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 1072/175
Dětské hřiště ve vnitrobloku Mochovská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 1072/172

Hloubětín
Černý Most
Hostavice
Hostavice
Hloubětín

03. 12. 2015
02. 07. 2012
31. 12. 1998
31. 12. 2018
16. 11. 2012

Černý Most

12. 12. 2016

Hloubětín
Hloubětín
Kyje
Hloubětín
Kyje
Černý Most
Černý Most
Hloubětín
Hloubětín
Kyje
Černý Most

28. 11. 2014
30. 09. 2019
31. 12. 2014
10. 12. 2013
30. 09. 2018
30. 09. 2018
30. 09. 2018
30. 09. 2018
27. 01. 1993
30. 12. 1999
30. 07. 2018

Dětské hřiště Vizírská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2661
Dětské hřiště Vlčkova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 99
Dětské hřiště-ZŠ Pilská - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 145
gril zóna a 10 ks stromů - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1
Herní sestava Universal 201, U-230-1 Šestajovická 1068, Praha, 198 00 Praha - KÚ
Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 79/2
hřiště a polytechnická zahrada při MŠ Vybíralova 967 a 968 - KÚ Černý Most druh čís. 2
parc. č. 232/90
hřiště a zahrada MŠ Chvaletická - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2650
hřiště a zahrada při MŠ Sadská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 1072/169
Hřiště dopravního charakteru Rožmberská - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 765/35
Hřiště Klánovická - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 784/3
Hřiště MŠ Kostlivého - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2665/109
hřiště MŠ Šebelova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/405
hřiště při MŠ Generála Janouška - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/34
hřiště při MŠ Štolmířská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 477
Hřiště při ZŠ Chvaletická - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2480/1 ZE typ 1
Hřiště -U Eriky - Aloisov - Volejbalové - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 946/1
hřiště u Plechárny - Zkrocení divočiny - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 221/892

Černý Most
Černý Most
Černý Most
Hloubětín
Černý Most
Kyje
Hloubětín

29. 12. 2006
12. 01. 2001
30. 12. 1999
11. 09. 2003
31. 08. 2007
24. 05. 1991
16. 11. 2012

Černý Most

31. 10. 2016

Hostavice

31. 12. 2017

Hloubětín
Hloubětín

26. 11. 2012
07. 08. 2012

Hostavice

31. 12. 2018

Kyje
Hloubětín
Kyje
Černý Most

05. 11. 2001
29. 12. 2006
31. 12. 2007
01. 06. 2017

Oplocení v délce 100 bm a 1 ks branky - hřiště pro děti 6 -12 let - KÚ Hostavice druh čís.
2 parc. č. 881/1
Park - Šimanovská ul. - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 69/1
Park Kukelská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 630
Park Sklenská - KÚ Kyje druh čís. 9 parc. č. 2599/36
Parkourové hřiště v ulici Kpt. Stránského - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/181

Hloubětín

25. 11. 2014

Parkové plochy, dětské hřiště a parkoviště - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2665/3

Kyje
Hloubětín

15. 12. 2014
10. 01. 2018

Černý Most
Hloubětín
Hloubětín
Kyje
Hostavice
Hloubětín
Hostavice

28. 05. 2011
31. 12. 2014
31. 12. 2014
01. 08. 2018
15. 10. 2014
31. 12. 2014
15. 10. 2014

Černý Most

05. 08. 1991

Parkové úpravy Českobrodská - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2673
Parkové úpravy na pozemku parc. č. 675/6, Hloubětín u Rezidence Hloubětín - KÚ
Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 675/6
Pítko v zahradě MŠ Vybíralova 969 - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/89
Psí louka Kukelská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 630/3
Psí louka V Chaloupkách - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 1782/1
Rozhledna Doubravka - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2642/15
Sadové úpravy SKANSKA - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1
Senior park Klánovická - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 784/3
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem - SKANSKA - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č.
881/1
víceúčelové hřiště u Plechárny (skate park) - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/749

Černý Most

31. 12. 2019

Černý Most
Hostavice
Kyje
Černý Most

31. 12. 2014
31. 12. 2016
27. 08. 2020
19. 12. 2016

Hřiště Vybíralova 969 - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/87
Hřiště ZŠ čp.1006 - ul. Gen. Janouška - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 364
Hřiště ZŠ čp.1140 -ul. Bří. Venclíků - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 89
Hřiště ZŠ čp.700 - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 75/1
Hřiště ZŠ čp.964 - ulice Vybíralova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/84
Hřiště ZŠ Šimanovská čp.16 - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 21
Koloběžková dráha při MŠ Šestajovická Šestajovická 1068, 198 00 Praha - KÚ Hloubětín
druh čís. 2 parc. č. 79/2
MŠ Bobkova - herní prvky včetně dopadových ploch v zahradě - KÚ Černý Most druh
čís. 2 parc. č. 232/563
MŠ Jahodnice - hřiště na pozemku parc. č. 877/135, Hostavice - KÚ Hostavice druh čís. 2
parc. č. 877/135
oplocení dětského hřiště - Horoušanská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 708/1
oplocení dětského hřiště Chvaletická -Kukelská - KÚ Hloubětín druh čís. 2 parc. č. 2658

Vnitroblok Maňákova ( na pozemcích parc. č. 232/801 a 232/802, k. ú. Černý Most) KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 232/801
Workoutové hřiště Bojčenkova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 121
Workoutové hřiště Jahodnice - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 881/1
zábradlí - cyklostezka Čihadla - KÚ Kyje druh čís. 2 parc. č. 2810/1
zahrada MŠ Paculova - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 13/1

Hloubětín
Černý Most
Hostavice
Černý Most

01. 02.
11. 2020
2019
24.
05. 08. 1991
01. 10. 2015

zahrada pro
komunitní
centrum1115
H55-- KÚ
KÚČerný
Hloubětín
čís.čís.2 parc.
Zahradní
altán
- MŠ Paculova
Mostdruh
druh
2 parc.č. č.7/113/1
Zámecký park - KÚ Hostavice druh čís. 2 parc. č. 145
ZŠ Bří Venclíků - venkovní učebna - KÚ Černý Most druh čís. 2 parc. č. 89

MČ Praha 14 disponuje 85 venkovními areály pro provozování sportovní činnosti nebo rekreačních volnočasových aktivit. Nejlépe
vybavené čtvrtě jsou Černý most, Hloubětín a Kyje. Potenciál tedy leží především v oblasti Hostavic a lokality „Na Hutích“.
Sportoviště jsou dostupná veřejnosti a nabízí prostor pro většinu „konvenčních“ sportů. Najdou se ale i specifičtější prostory, jako
např. skate park, koloběžková dráha, hřiště na korfbal či areál pro parkour. Většina dětských hřišť prošla v posledních letech
rekonstrukcemi na základě schválené koncepce rozvoje dětských hřišť.Promajitele psů jsou k vybudovány 2 psí louky. Všechna hřiště
jsou kontrolována dle ČSN EN 1176 – 7. MČ disponuje krytým bazénem, fotbalovými hřišti, skateparkem, minigolfy, fitness centry,
kuželnami, golfovým hřištěm atd. Sportovní areály všech základních škol jsou volně přístupny veřejnosti. Území MČ Praha 14
protíná několik cyklotras. Dětská hřiště a sportoviště, cyklotrasy, cyklostezky, in-line stezky, turistické stezky jsou opatřeny
provozními řády, odpadkovými koši. Údržbu a opravy zajišťuje Odbor hospodářské správy a Sociální podnik Černý Most.
MČ disponuje krytým bazénem, fotbalovými hřišti, skateparkem, minigolfy, fitness centry, kuželnami, golfovým hřištěm atd.

Mapa dětských hřišť a sportovišť je také umístěna webových stránkách: MČ Praha 14 - dětská hřiště a
sportoviště – Moje mapy Google
Všechny základní školy disponují jak vnitřními tělocvičnami, tak venkovními sportovišti, které jsou volně přístupné
veřejnosti. Mateřské školy mají obvykle pouze svoje venkovní hřiště jako součást zahrady a drobné vnitřní sály pro vnitřní aktivity.
Pro přehled vybavenosti slouží následující tabulka (součástí jsou i prostory ZŠ Tolerance, kterou zřizuje HMP).
Škola

Tělocvična

Venkovní sportoviště

ZŠ Hloubětínská
700, Hloubětín

2 tělocvičny

Víceúčelové hřiště (volejbalový kurt, basketbalové hřiště, fotbalové hřiště, nohejbalový
kurt)
Aatletické doskočiště

ZŠ Chvaletická
918, Lehovec

2 tělocvičny

Víceúčelové hřiště I (badmintonový kurt, volejbalový kurt, nohejbalový kurt, florbalové
hřiště)
Víceúčelové hřiště II (volejbalový kurt, nohejbalový kurt, basketbalové hřiště)
Atletický stadion (atletické hřiště bez sektorů, tenisové kurty 3x, fotbalové hřiště,
volejbalový kurt)
Horolezecká stěna
Venkovní i indoorové stoly na ping-pong

ZŠ Gen.
Janouška 1006,
Č.M. II.

2 tělocvičny
1 gymnastický
sál

Hokejbalové hřiště, víceúčelové hřiště (volejbalový kurt, nohejbalový kurt), házenkářské
hřiště, tenisový kurt, basketbalové hřiště 2x, florbalové hřiště, volejbalový kurt, fotbalové
hřiště, nohejbalový kurt, atletické hřiště včetně sektorů
Sportovní prostor na basketbalové hřiště (volejbalový kurt, basketbalové hřiště,
nohejbalový kurt)
Víceúčelové hřiště II (volejbalový kurt, fotbalové hřiště, nohejbalový kurt)

ZŠ Vybíralova
964, Č. M. II.

3 tělocvičny

Betonové hřiště (tenisový kurt, basketbalové hřiště)
Volejbalová hřiště (volejbalový kurt 3x)
Víceúčelové hřiště – umělý povrch (fotbalové hřiště, házenkářské hřiště 3x, fotbalové
hřiště 3x atletické hřiště bez sektorů)

ZŠ Bratří
Venclíků 1140,
Č.M. I.

2 tělocvičny

Víceúčelové hřiště (házenkářské hřiště, basketbalové hřiště 2x, nohejbalový kurt,
korfbalové hřiště, volejbalový kurt, fotbalové hřiště)
Atletické hřiště (atletické hřiště včetně sektorů, pétanque hřiště)
Víceúčelové hřiště II (fotbalové hřiště, volejbalový kurt, nohejbalový kurt)

ZŠ Šimanovská
16, Kyje

1 tělocvična
(novostavba)

Víceúčelové hřiště (tenisový kurt, basketbalové hřiště), betonový basketbalový kurt

Základní škola
Tolerance
(zřizuje hl.
město Praha

2 tělocvičny

Víceúčelové hřiště (volejbalový kurt, nohejbalový kurt, basketbalové hřiště, tenisový
kurt)
Basketbalové hřiště
Atletický stadion (atletické hřiště bez sektorů, volejbalový kurt 3x, nohejbalový kurt 3x,
tenisový kurt 1)

Sportovní vybavenost základních a mateřských škol zřizovaných MČ Prahou 14 je na výborné úrovni. Celkem 7 základních škol
(včetně ZŠ Tolerance, zřízená HMP) nabízí celkem 14 tělocvičen, gymnastický sál a posilovnu dostupnou i pro veřejnost. Venkovních
hřišť má každá škola několik. Z hlediska sportovní vybavenosti jsou tyto prostory vyhovující pro většinu standardních sportů
(atletika, basketbal, florbal, fotbal, házená, nohejbal, tenis, volejbal). Venkovní hřiště jsou obvykle v podobě rozsáhlých areálů jak
s klasickým povrchem (tráva, beton, antuka), tak i s umělým povrchem pro jakékoli sporty. Raritou je korfbalové hřiště a pétanque
hřiště při ZŠ Bratří Venclíků. ZŠ Chvaletická má k dispozici horolezeckou stěnu.
Významným investičním počinem v posledních letech byla výstavba moderní tělocvičny při ZŠ Šimanovská. V současnosti tak každá
škola v MČ Praha 14 má vlastní tělocvičnu.

Sportoviště na Praze 14:

sportoviště
Rajská zahrada
Tělocvičny ZŠ Bratří Venclíků
Venkovní hřiště ZŠ Bratří Venclíků
Softbalové hřiště Spectrum
Venkovní hřiště ZŠ Generála Janouška
Tělocvičny ZŠ Generála Janouška
Tenisové kurty Černý most
Tělocvična ZŠ Vybíralova
Venkovní hřiště ZŠ Vybíralova
Fit studie B13
Fit UP
Fitness Fantom
S-FITNESS PRAHA
Plechárna
Jízdárna Quo Vadis Hloubětín
Venkovní hřiště ZŠ Tolerance
Tělocvičny ZŠ Tolerance
Tenis Hloubětín
Bazén Hloubětín
Tělocvična
Bezpečnostně
právní
akademie
Tenisové kurty TJ Slavoj Tesla
Hloubětín
Venkovní hřiště ZŠ Hloubětín
Tělocvičny ZŠ Hloubětín
Fotbalové a volejbalová hřiště TJ Slavoj
Tesla Hloubětín
Tělocvičny ZŠ Chvaletická
Střelnice SSK Chaloupky
Tělocvična SŠ Arcus
Venkovní hřiště ZŠ Chvaletická
Pilates Studio Hloubětín
Posilovna Goliáš
MTV Fitness & Squash Praha 9
Tenisové kurty TJ Kyje Praha
Venkovní hřiště TJ Sokol Jahodnice
Sportovní hala TJ Sokol Jahodnice
Tenisový kurt TJ Kyje Praha
Venkovní hřiště ZŠ Šimanovská
Tělocvična ZŠ Šimanovská
Sportovní hala TJ Kyje Praha
Kurty TJ Kyje Praha
Víceúčelové hřiště TJ Kyje Praha
Fotbalová hřiště TJ Kyje Praha

Charakteristika
tenisový kurt - sezónně zakrytý 2x
2x vnitřní tělocvična
4x venkovní hřiště - házená, basketbal, nohejbal, korfbal, volejbal,
fotbal, atletika včetně sektorů
softbal
hokejbal, volejbal, nohejbal, házená, tenis, basketbal, florbal, fotbal,
nohejbal, atletika včetně sektorů,
3x tělocvična, gymnastický sál, víceúčelová hřiště
2x tenis
1x tělocvična, posilovna
tenis, basketbal, volejbal, fotbal, házená, atletika
Joga, Fitness
Fitness
Fitness
Fitness
Volnočasová hala (pro skateboarding, alternativně hřiště na fotbal či
koncertní hala)
Sportovní hala – tělocvična a workout posilovna
Jezdectví, volejbalový kurt
Volejbal, nohejbal, basketbal, tenis, atletika
2 tělocvičny
2x tenisový kurt, v sezoně zakryté
Plavecký bazén + brouzdaliště

Lokalita
Černý Most
Černý Most

Černý Most
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín

multifunkční sportovní plocha + tělocvična pro bojové sporty

Hloubětín

5x tenisové kurty
volejbal, basketbal, fotbal, nohejbal, atletické hřiště
2x vnitřní tělocvična

Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín

fotbal, volejbal 2x
1x vnitřní tělocvična
střelnice
1x vnitřní tělocvična
badminton, volejbal, nohejbal, florbal, basketbal, atletický stadion,
tenis, fotbal
Jóga, pilates
Fitness
Squash, pilates, jóga, stolní tenis, posilovna, crossfit
tenis 4x
tenis, nohejbal, volejbal, pétanque
tělocvična - stolní tenis, aerobic, gymnastika, jóga, bojové umění,
futsal, karate
tenis
basketbal, tenis
Tělocvična
malá tělocvična pro aerobic, jóga, bojové umění, taneční sporty +
multifunkční sportovní hala pro moderní gymnastiku, futsal, basket,
florbal, volejbal...
volejbal 3x, nohejbal, fotbal
tenis, fotbal
fotbal

Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín
Hloubětín

Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most
Černý Most

Hloubětín
Hloubětín
Hostavice
Hutě
Jahodnice
Jahodnice
Jahodnice
Kyje
Kyje
Kyje
Kyje
Kyje
Kyje
Kyje

MČ Praha 14 disponuje sítí cyklostezek a tras. Síť cyklotras se neustále vyvíjí, ovšem již dnes v mapě i v terénu naleznete tyto
trasy: Cyklomapa Prahy 14 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Cyklotrasa A25
Cyklotrasa A26
Cyklotrasa A43
Cyklotrasa A44
Cyklotrasa A240
Cyklotrasa A258
Cyklotrasa A441

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.4.2

Návodná otázka 7.4.2

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

Nabídka míst pro sportování, připočteme-li k nim hřiště ZŠ, ať již venkovních (veřejný prostor, stadiony, hřiště) nebo krytých (haly,
tělocvičny) apod. je v prostředí MČ vyhovující. Dlouhodobým tématem je chybějící větší multisportovní hala. Na MČ byla schválena
rekonstrukce vnitrobloku Vybíralova 25 (bude hrazeno z financí magistrátu). V této lokalitě by měly být zařazeny i sportovní
prvky.Obdobné plány jsou i s revitalizací centrálního parku, kde by rovněž měly být prvky pro volnočasové vyžití.

Trend:
Zlepšující se

1

V MČ Praha 14 existuje řada
sportovišť pro různé věkové
skupiny a aktivity lokalizované
v různých částech Prahy 14.
K dispozici je také síť
cyklostezek. Z auditu vyplývá
snaha MČ o stálé zlepšování
zázemí
pro
oblast
(neorganizovaných) sportovních
aktivit.

7.4.3 Realizuje městská část volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování okolního
prostředí? Podporuje městská část sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 7.4.3

Indikátory

Akce jsou pořádány tak, aby nenarušovaly a nepoškozovaly životní prostření. Před pořádáním každé akce probíhá komunikace s
odborem hospodářské správy, odborem dopravy a odborem ochrany životního prostředí a Sociálním podnikem ČM týkající se
zabezpečení a zajištění daných akcí z hlediska technických požadavků a požadavků na dodržování právních norem a předpisů. K
pořádní akcí je nutný souhlas Oddělení ochrany životního prostředí. Jsou dodržovány normy k ochraně zeleně, hlukové normy a po
akcích je vyžadováno zajištění pořádku a uvedení ploch do původního stavu. Na každé akci jsou instalovány odpadkové koše a je
zajištěn úklid. Městská policie zajištuje dodržování pořádku na akcích.
Dětská hřiště a sportoviště, cyklotrasy, cyklostezky, in-line stezky, turistické stezky jsou opatřeny provozními řády, odpadkovými
koši. Údržbu a opravy zajištuji Odbor hospodářské správy a Sociální podnik Černý Most.
V roce 2020 jsme zahájili testování „Environmetálních doporučení“ u příjemců dotací v Dotačním programu MČ Prahy 14 pro
podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA21 a to formou uvedením vlastního zhodnocení environmentálních aspektů akce
ve Zprávě o realizaci projektu, kterou předkládali příjemci v rámci vyúčtování dotace. Environmetálních doporučení pro pořádání akcí
jsou od roku 2021 přímo zařazeny do pravidel Dotačního programu MČ Prahy 14 pro podporu sportu, kultury, volnočasových
aktivit a MA21 pro rok 2021. Při tvorbě jsme se inspirovali příručkou „Jak uspořádat akci ekologicky - Rady a nápady pro
organizátory slavností, konferencí i porad“.
V roce 2019 Úřad MČ Prahy pilotně testoval systém vratných/zálohovaných kelímků na akci „Čarodějnice Prahy 14 2019“. Bylo
využito 3500 ks kelímků dodavatelsky/službou (zapůjčení +mytí během akce). Před pilotním testováním proběhlo poptávkové řízení
a schůzky s potencionálními dodavateli. Dodavatelé občerstvení „stánkaři“ byli dostatečně dopředu informování o systému vratných
kelímků a proběhli vzájemné konzultace mezi stánkaři a MČ o nastavení, co nejjednoduššího sytému pro všechny zúčastněné strany.
Téměř všichni již zkušenost s vratnými/zálohovanými kelímky měli. Problémy jsme nezaznamenali. Odpad z akce se snížil o více než
polovinu.
Na základě pilotní akce bylo rozhodnuto o nákupu vlastních vratných kelímků 4000 ks 0,5l. Na výrobu finančně přispěli některé
neziskové i obchodní společnosti (Coca-cola, Centrum Černý Most, Ikea atd.) Od roku 2020 je systém vratných kelímků provozován
na všech větších akcích pořádaných MČ Praha 14. Menší akce musí být zajištěny opakovatelně použitelným nádobím (sklo, porcelán
apod.) Od rou 2020 MČ Praha 14 kelímky zapůjčuje organizátorům akcí (200 a více účastníků) dle pravidel. Půjčování funguje na
základě smlouvy o výpůjčce.
Příspěvková organizace Praha 14 kulturní zřizovaná MČ Praha 14, pod kterou spadají komunitní centra MČ Praha 14 a kulturní dům,
je také vybavena vratnými kelímky. Pro akce, které realizují, platí stejná pravidla jako pro akce MČ Praha 14.

Podpora sportovních klubů a jiné zájmové činnosti určenou pro rozličné cílové skupiny
MČ Praha 14 podporuje široké spektrum organizací poskytujících zájmovou činnost pro různé cílové skupiny
a zajišťujících volnočasové aktivity pro občany Prahy 14. Podpora je poskytována formou poskytnutí finanční podpory v rámci
Dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21, který je rozdělen do jednotlivých oblastí:
1) Kultura a umělecká činnost ( street art, hudební a divadelní vystoupení a festivaly, performance, výstavy, workshopy, ediční
činnost, projekty, které aktivují zejména školní děti a mládež k tvůrčímu pohledu na místo, kde žijí, a budují tak jejich nový vztah,
kulturní události a slavnosti spojené se svátky v roce, místní tradice, aktivity, které prohlubují povědomí veřejnosti o významných
památkách a historii na území MČ P14, mapování a tvůrčí objevování nových míst s potenciálem stát se významnými body na mapě
MČP14, realizace aktivit, které na tato místa upozorňují, aktivity, které uměleckými prostředky upozorňují na zanedbaná místa na
území MČ P14 nebo je přímo dočasným způsobem transformují a objevují tak jejich novou kvalitu, aktivity, které propojují umění a
ekologii/krajinu, novým a tvůrčím způsobem se vztahují k přírodě ve městě).
Cílové skupiny: občané MČ P14.
2 ) Sport, tělovýchova a volný čas (provoz a vybavení prostor pro sportovní činnost a volný čas, akce ve volném čase pro děti a
mládež, akce ve volném čase pro seniory a občany se zdravotním postižením, akce pro neorganizované děti a mládež, workshopy,
stáže a vzdělávací akce a programy, reprezentace, soutěže, turnaje a přehlídky, sportovní akce pro děti, mládež, seniory a občany se
zdravotním postižením).

7.4.C Volnočasové aktivity
občanů;
ANO

Cílové skupiny: ohrožené a znevýhodněné skupiny obyvatel, děti a mládež do 26 let, občané se zdravotním postižením, příslušníci
menšin, cizinci, senioři
3) Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti (programy občanské
aktivizace zejména dětí a mládeže, kampaně, projekty, osvětové akce, debatní či diskusní projekty, workshopy, mezigenerační aktivity
s tématy prevence zdravotních rizika úrazů, prevence rizikového chování, podpora zdravého životního stylu, podpora ekologických a
ekovýchovných aktivit, podpora udržitelného rozvoje, ochrana životního prostředí, podpora a propagace globální odpovědnosti,
podpora užívání domácích produktů a fairtrade výrobků, propagace alternativní dopravy, podpora zvýšení bezpečnosti dopravy,
rozvoj komunitního života, propagace a podpora plnění cílů udržitelného rozvoje, projekty, jejichž účelem je zapojení občanů MČ
P14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru MČ P14zkulturnění, zkvalitnění nebo inovace životního prostředí
MČ P14,renovující, udržující nebo tvořící skupinové komunitní projekty, aktivity, jež zapojují komunitu a podporují občanské cítění
k místu bydliště a okolí
Cílové skupiny: občané MČ P14.
https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/

Suma
rozdělených
dotačních
prostředků
MA21
Rok
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1372000
1570000
1600000
6840000
1000000
1000000

Každoročně je městskou částí Praha 14 pořádána tradiční akce Městečko volnočasových aktivit Prahy 14, kterou v roce 2020
nahradila nová akce s názvem VOLNOFEST. Místní neziskové organizace, spolky či sportovní kluby na ní prezentují pestrou
nabídku kroužků a dalších volnočasových aktivit, které si návštěvníci mohli na místě vyzkoušet. Připraven je vždy bohatý
doprovodný program. Na VOLNOFESTu byl k dispozici i poradenský stan se zkušeným personálem, kde se rodiče mohli poradit, jak
své dítě motivovat k učení, jak zvýšit jeho schopnost soustředění nebo jak postupovat, když má potíže s řečí.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 7.4.3

Návodná otázka 7.4.3

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

Akce jsou pořádány tak, aby nenarušovaly a nepoškozovaly životní prostření. Před pořádáním každé akce probíhá komunikace s
odborem hospodářské správy, odborem dopravy a odborem ochrany životního prostředí a Sociálním podnikem ČM týkající se
zabezpečení a zajištění daných akcí z hlediska technických požadavků a požadavků na dodržování právních norem a předpisů. K
pořádní akcí je nutný souhlas Oddělení ochrany životního prostředí. Jsou dodržovány normy k ochraně zeleně, hlukové normy a po
akcích je vyžadováno zajištění pořádku a uvedení ploch do původního stavu. Na každé akci jsou instalovány odpadkové koše a je
zajištěn úklid. Městská policie zajištuje dodržování pořádku na akcích.

MČ deklaruje, že jsou
nastavena
konkrétní
pravidla a opatření tak, aby
při volnočasových ak vitách
nedocházelo k poškození
okolního
prostředí.
Inova vně, po pilotním
ověření v roce 2020, zavedla
MČ Praha 14 od roku 2021
v rámci Dotačního programu
MČ Prahy 14 kritéria
environmentálních
doporučení při pořádání akcí
(zhodnocení
environmentálních aspektů
projektu ve zprávě o realizaci
projektu). Celkově lze
hodno t nastavení pravidel
jako velmi propracované.
MČ podporuje zájmovou
činnost všech cílových skupin
v MČ, a to ve sportu, oblas
kultury, umělecké činnos i

aktivitám spojených s MA21.
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8 Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ne
OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ano
OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:

8.1 Vztah města ke kultuře
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 8.1

Oblast 8.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

2

Trend:

Trend:
Stabilní

Velmi dobrá

0

MČ Praha 14 se dlouhodobě věnuje oblasti kultury na svém území. V současnosti
postupuje v realizaci kultury na svém území dle platného dokumentu Strategie pro kulturu,
umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024, na základě nějž vytváří na svém
území dostupný vyváženě kulturní prostor pro všechny své obyvatele.
Na rozvoji kultury a příbuzných témat, jako je volný čas, vzdělání a sport, intenzivně
spolupracuje interně meziodborově na ÚMČ Praha 14, ale i vně se zástupci p. o. Praha 14
kulturní, neziskového i podnikatelského sektoru, dalších státních subjektů a veřejnosti.
V roce 2020 došlo k zásadním personálním změnám v organizaci, což vedlo v oblasti řízení,
managementu a chodu organizace k zastavení dalšího rozvoje v oblasti kultury, sportu a
volného času. Přestože Praha 14 jako jedna z mála obcí má vytvořen funkční, rozvinutý,
inovativní model řízení a realizace oblasti kultury, sportu a volného času došlo k jeho
částečné destabilizaci. Rizikem se v plně funkčním systému se tak může stát gesční politik
s odlišnými vizemi. Oblastí kultury, sportu a volného času je od 6/2021 pověřen nový gesční
radní, který navazuje na původní vize a cíle MČ, pokračuje v naplňování Strategie pro kulturu,
umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 – 2024 a nastavuje nástroje a procesy
pro stabilizaci řízení a rozvoje oblasti kultury, sportu a volného času s cílem návratu ke
směřování rozvoje MČ v těchto oblastech kde P14 byla vnímána jako vzor pro ostatní města.
Zároveň se MČ bude snažit do budoucna eliminovat politické změny na dění v těchto
gescích zapojením více poradních orgánů jako jsou komise a výbory.

Zhoršující se

-1

MČ Praha 14 má nadstandardní vztah ke kultuře a jako
jedna z mála má propracovanou strategii kultury a
volnočasových aktivit. Nově vznikl (akční) plán rozvoje a
pokračuje snaha rozšiřovat infrastrukturu pro kulturní a
komunitní život ve všech místních lokalitách MČ.
Důležitou roli hraje Praha 14 kulturní p.o., na které stojí
značná odpovědnost za kulturu, je proto velmi důležité pro
zřizovatele na ni dohlížet a koordinovat její aktivity ve
prospěch MČ, přitom zachovávat zdravou míru autonomie
p.o. Praha 14 má velmi dobře zpracované strategie a
nastavené procesy, které předpokládají udržitelnost a další
rozvoj p.o. a celé kultury, přesto se potvrzuje, že vše je
především o lidech a spolupráci. Velmi kladně hodnotíme
pravdivé informace o vývoji, které mohou být užitečné pro
další municipality.

Věříme, že se po krátkém období "destabilizace" a
koronavirové přestávky podaří znovu navázat za
špičkovou úroveň kultury oceňovanou v minulém
auditu.

Na MČ Praha 14 je průběžně investováno do kulturních zařízení (Kulturní dům Kyje, KC
Kardašovská, KC Plechárna, KC H55), ve výstavbě jsou nová KC Baštýřská a KC Splavná,
každoročně je vyhlašován dotační program na podporu kultury, sportu a volného času a
probíhá intenzivní spolupráce na propagaci kultury v rámci možností MČ Praha 14 a
spřátelených organizací (weby MČ, fb – sdílení událostí, tištěná periodika, atd.).

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 8.2

Oblast 8.2

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Dobrá

1

Trend:
Stabilní

Celkové hodnoceni oblasti:

1

Trend:
0

MČ Praha 14 je mladou MČ a na svém území má minimum historických památek, o
které v rámci svých možnos pečuje. Udržuje své hmotné i nehmotné kulturní
historické dědictví.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Dobrá
Zlepšující se

1

MČ má především možnosti rozvíjet a zpřístuňovat
nehmotné kulturní dědictví, což také dělá např.
prostřednictvím grantů, tradičních akcí a slavností, naučných
stezek, kronik apod. Přesto má dobrý přehled i o hmotném
kulturním dědictví a stavu památek na svém území. V rámci
svých možností napomáhá jejich zpřístupňování a využívání
místními občany (např. rekonstrukce zámečku Hostavice na
ZŠ).

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 8.3

Oblast 8.3

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Hodnoceni:
2

Trend:
Zlepšující se

Velmi dobrá

2

Trend:
1

V rámci zapojování občanů do života na MČ a vzhledem k úloze p. o. Praha 14 kulturní se
daří realizovat aktivity, které reagují na potřeby občanů. MČ podporuje jak tradiční akce, tak i
nové projekty. Probíhá úzká komunikace se spolupracujícími neziskovými organizacemi,
které škálu kulturních a uměleckých aktivit dle požadavků občanů úměrně doplňují.

Stabilní

0

V MČ je široká škála kulturních akcí a volnočasových aktivit,
MČ je podporuje a sama iniciuje především díky své p.o.,
ale má přehled i o nezávislé scéně, se kterou je v
neustálém kontaktu. Grantový systém je transparentní, ke
zvážení je celková výše finanční alokace. Kladně hodnotím
participativní rozpočet a další metody participace. MČ
podporuje také mobilitu místních umělců a jejich spolupráci
s nemístními umělci.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 8.4

Oblast 8.4

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Hodnoceni:
2

Trend:
Silné zlepšení

Velmi dobrá

2

Trend:
2

MČ Praha 14 je mladší městskou částí s minimálním poměrem vlastnictví budov a prostor
na své území. Přesto se od svého založení zaměřuje na to, aby byl veřejný prostor pro místní
obyvatele přívětivý, vhodně doplněný mobiliářem, bezpečný a ideálně zelený. O veřejný
prostor pečuje ve spolupráci s dalšími subjekty a vlastníky a zjišťuje tak místním obyvatelům
dostatečnou životní úroveň, dostupné příjemné prostředí pro trávení volného času, kulturní
vyžití a setkávání. O veřejný prostor na svém území pravidelně pečuje, průběžně jej obnovuje
a udržuje a dle možností jej rozšiřuje využitím vhodných objektů či přírodních ploch.

Zlepšující se

1

MČ se velmi aktivně věnuje zvyšování atraktivity a vzhledu
území. Má tuto oblast strategicky zpracovanou ve svém
Strategickém plánu rozvoje a pracuje také s koncepčními
dokumenty hl. m. Prahy a IPR. Velmi dobře se jí daří
participativně projednávat všechny záměry s veřejností. Daří
se revitalizovat veřejná prostranství a brownfieldy a
zpřístupňovat je veřejnosti.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Vybudovaná síť KD a KC s bohatým programem a nabídkou volnočasových aktivit

Destabilizace Prahy 14 kulturní p.o., a tím celého
ekosystému kultury v MČ

Vysoká úroveň participace a komunikace s místní komunitou
Znalost nezávislé scény a její podpora, spoluráce p.o. s nezávislými aktéry a veřejností
Půjčovna vybavení pro veřejnost
Zpřístupňování kulturního dědictví (zámeček, brownfieldy, stezky, kroniky, jarmarky...)
Systematicky nastavený přístup k péči o veřejná prostranství

I přes velmi dobře nastavené strategie a procesy se
nepodařilo po volbách a odchodu ředitele p.o. udržet
nastavený trend, avšak vedení MČ si toho bylo dobře
vědomo a bylo ochotno kvůli tomu rozpustit koalici
Grantový systém a participativní rozpočet jsou transparentní
a dobře přístupné, doporučuju však zvýšit alokaci i motivovat
více žadatelů do GS

Celkový přístup ke kultuře a školství jako k rozvojovému faktoru MČ, otevřenost v auditu

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Znovu nastavit dobrou úroveň spolupráce mezi p.o. a vedením MČ, najít vhodné vedení p.o.

Potenciální rizika:

Nadále rozvíjet program a aktivity ve všech KD a KC
Podporovat začínající umělce a organizace - všímat si jich v KD a KC, informovat o
grantovém systému a dalších formách podpory

Novému vedení p.o. se nepodaří navázat na kvalitní práci
předchozího úspěšného období
Další vlna pandemie a/nebo neochota lidí chodit na kulturní
akce a hromadné volnočasové aktivity

Příležitostí je zrušení všech vládních opatření COVID-19 a touha lidí se znovu potkávat
Politické spory ovlivňující i kulturu

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Již v minulém auditu bylo evidentní, že MČ Praha 14 má nadstandardní vztah ke kultuře a jako jedna z mála městských částí v ČR má kvalitně
zpracovanou strategii kultury a volnočasových aktivit, stejně jako výzkumy spokojenosti, analýzy komunity (Antropictures) a další dokumenty.
Pokračuje snaha rozšiřovat infrastrukturu pro kulturní a komunitní život ve všech místních lokalitách MČ, také se MČ snaží zpřístupňovat
kulturní dědictví hmotné i nehmotné. Nadstandardně hodnotíme také participativní formy zapojování veřejnosti.
Důležitou roli hraje Praha 14 kulturní p.o., na které stojí značná odpovědnost za kulturu, je proto velmi důležité pro zřizovatele na ni dohlížet a
koordinovat její aktivity ve prospěch MČ, přitom zachovávat zdravou míru autonomie p.o. Bohužel i přes dobře zpracované strategie a
nastavené procesy, které předpokládají udržitelnost a další rozvoj p.o. a celé kultury, se nepodařilo trend udržet z důvodu personálních změn
po volbách a ve vedení p.o. O to důležitejší je kritická sebereflexe vedení MČ a vůle zvrátit zhoršující se stav. Oceňujeme otevřenost vedení
MČ popsat poslední vývoj pravdivě a bez obalu, jen tak může posloužit i dalším municipalitám pro jejich kulturní politiku. Věříme, že se po
krátkém období "destabilizace" a koronavirové přestávky podaří znovu navázat za špičkovou úroveň kultury oceňovanou v minulém auditu.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:
V minulém auditu jsme hodnotili stav jako excelentní, nyní jako uspokojivý bez podmínek. Držíme palce, aby se kultura na Praze 14 po COVIDové přestávce a
personálních změnách na důležitých postech vrátila na úroveň excelence.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT
8 Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti
8.1 Vztah města ke kultuře
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Oblast 8.1

Oblast 8.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Velmi dobrá

2

Trend:
0

MČ Praha 14 se dlouhodobě věnuje oblasti kultury na svém území. V současnosti postupuje v realizaci kultury na svém území dle

Zhoršující se

-1

MČ Praha 14 má
nadstandardní vztah

platného dokumentu Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 - 2024, na základě nějž vytváří na
svém území dostupný vyváženě kulturní prostor pro všechny své obyvatele.
Na rozvoji kultury a příbuzných témat, jako je volný čas, vzdělání a sport, intenzivně spolupracuje interně meziodborově na ÚMČ
Praha 14, ale i vně se zástupci p. o. Praha 14 kulturní, neziskového i podnikatelského sektoru, dalších státních subjektů a veřejnosti.
V roce 2020 došlo k zásadním personálním změnám v organizaci, což vedlo v oblasti řízení, managementu a chodu organizace k
zastavení dalšího rozvoje v oblasti kultury, sportu a volného času. Přestože Praha 14 jako jedna z mála obcí má vytvořen funkční,
rozvinutý, inovativní model řízení a realizace oblasti kultury, sportu a volného času došlo k jeho částečné destabilizaci. Rizikem se
v plně funkčním systému se tak může stát gesční politik s odlišnými vizemi. Oblastí kultury, sportu a volného času je od 6/2021
pověřen nový gesční radní, který navazuje na původní vize a cíle MČ, pokračuje v naplňování Strategie pro kulturu, umění, sport a
volný čas na Praze 14 pro léta 2014 – 2024 a nastavuje nástroje a procesy pro stabilizaci řízení a rozvoje oblasti kultury, sportu a
volného času s cílem návratu ke směřování rozvoje MČ v těchto oblastech kde P14 byla vnímána jako vzor pro ostatní města.
Zároveň se MČ bude snažit do budoucna eliminovat politické změny na dění v těchto gescích zapojením více poradních orgánů jako
jsou komise a výbory.
Na MČ Praha 14 je průběžně investováno do kulturních zařízení (Kulturní dům Kyje, KC Kardašovská, KC Plechárna, KC H55), ve
výstavbě jsou nová KC Baštýřská a KC Splavná, každoročně je vyhlašován dotační program na podporu kultury, sportu a volného
času a probíhá intenzivní spolupráce na propagaci kultury v rámci možností MČ Praha 14 a spřátelených organizací (weby MČ, fb –
sdílení událostí, tištěná periodika, atd.).
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p.o., na které stojí
značná
odpovědnost
za
kulturu, je proto
velmi důležité pro
zřizovatele na ni
dohlížet
a
koordinovat
její
aktivity ve prospěch
MČ,
přitom
zachovávat zdravou
míru autonomie p.o.
Praha 14 má velmi
dobře zpracované
strategie
a
nastavené procesy,
které předpokládají
udržitelnost a další
rozvoj p.o. a celé
kultury, přesto se
potvrzuje, že vše je
především o lidech
a spolupráci. Velmi
kladně hodnotíme
pravdivé informace
o
vývoji,
které
mohou být užitečné
pro
další
municipality.

Věříme, že se po
krátkém období
"destabilizace" a
koronavirové
přestávky podaří
znovu navázat za
špičkovou úroveň
kultury
oceňovanou
v
minulém auditu.

8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce / strategie podpory
kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.1.1

Indikátory

Plán
MČ má platnou Strategii pro kulturu, umění, sport a volný časna Praze 14 pro léta 2014 - 2024, přičemž si nechala na základě
usnesení č. 443/RMČ/2020 společností M. C. TRITON, spol. s r. o. zpracovat další podpůrný a aktuální strategický dokument „Plán
rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024 v rámci městské části Praha 14“. Tento dokument je také podřízený
Strategickému plánu rozvoje MČ Praha 14 a je v souladu s jeho cíli v oblasti kultury, sportu a volného času. K dokumentu se

8.1.A Písemný
strategický
dokument pro
oblast kultury a
zařazení

v současnosti vyjadřuje Komise kultury a měl by být schválen Radou městské části.
Dokument reflektuje stávající situaci, nabízí řešení pro rozvoj a udržení minimálně stávajícího stavu, navrhuje opatření pro zlepšení
stavu, nastavení lepší systematičnosti, přehlednosti a evaluace, poukazuje na zefektivnění využití lidských a finančních zdrojů a
představuje nové možnosti v rámci území Prahy 14 a nabídky kulturních aktivit.

kultury do
celkového
strategického
plánu města ;
ANO

K analýze stávajícího stavu a možností MČ byly sebrány např. tyto podklady:
Věkové složení v MČ
Návštěvnost kulturních středisek
Přehled sportovišť
Přehled skladby finančních vztahů z rozpočtu HMP vůči MČ Praha 14
Přehled školských sportovních zařízení
Seznam dětských hřišť/hřišť ve správě MČ Praha 14
Realizované investice v oblasti volnočasových aktivit
Plán investic MČ Praha 14 do sportovní infrastruktury
Přehled vyplacených dotací a grantů ze strany MČ Praha 14 na podporu kultury, sportu a volného času
Srovnání grantových schémat vybraných MČ pro podporu kultury, sportu a volného času
Zároveň proběhly strukturované rozhovory se zástupci p. o. Praha 14 kulturní, úředníky ÚMČ Praha 14 zabývajícími se kulturou,
sportem a volným časem, zástupci místních neziskových organizací a zástupci škol. Uskutečnily se dva workshopy se zástupci
místních neziskových organizací na téma kultura, sport a volný čas na MČ Praha 14, které ještě doplnila elektronická anketa mezi
místními neziskovými organizacemi. Dále byla realizována dotazníkové šetření mezi žáky místních ZŠ a mezi veřejností.
V návrhové části dokumentu jsou detailně rozpracována opatření směřující k systematickému rozvoji kultury a umění na území MČ
Praha 14, je počítáno s alokací financí z rozpočtu MČ Praha 14, ale jsou aplikována i řešení financovaná z dalších, např. dotačních
zdrojů. Zároveň se v dokumentu předpokládá systematická spolupráce a komunikace zástupců p. o. Praha 14 kulturní, referentů
ÚMČ, neziskového i podnikatelského sektoru, dalších státních subjektů a veřejného sektoru, která je ale již zaběhnutá, kvalitně
nastavená a probíhá.
rozvoje kultury, umění a sportu na období 2021 - 2024 v rámci městské části Praha 14

MČ
má
zpracovanou
Strategii
pro
kulturu, umění,
sport a volný čas
a Plán rozvoje
oblasti kultury,
umění a sportu
na období 2021
– 2024. Oba
dokumenty
vznikly
v koordinaci se
Strategickým
plánem rozvoje
MČ Praha 14 i
jeho
akčními
plány, které jsou
pravidelně
aktualizovány.
Všechny
dokumenty
vznikají
participativně se
zapojením
veřejnosti,
zástupců MČ i p.
o. Praha 14
kulturní, dále pak
se
zapojením
zástupců
neziskového
i
ziskového
sektoru, komisí a
odborníků.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.1.1

Návodná otázka
8.1.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

MČ má zpracovanou Strategii pro kulturu, umění, sport a volný čas. V roce 2020 si nechala MČ zpracovat další podpůrný dokument
Plán rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024, který strategii doplňuje a je dílčím strategickým dokumentem
MČ. Na základě těchto dokumentů je realizována kultura na MČ, dochází k pravidelnému posilování kulturní infrastruktury a rozvoji
nabídky kulturních, volnočasových a sportovních služeb včetně kreativních průmyslů.
Na přípravě nového dokumentu se podíleli zástupci neziskového a podnikatelského sektoru, odborníci i veřejnost stejně tak jako se
tyto složky podílí na celkové realizaci kultury na MČ.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

Městská část Praha
14 vyniká mezi
městskými částmi v
celé ČR svým
příkladným
strategickým
plánováním kultury.
Velmi
kladně
hodnotíme nejen
dlouhodobou
strategii kultury, ale
také
zpracování
aktuálního akčního
plánu.

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.1.2

MČ Praha 14 je geograficky i historicky rozdělená do několika lokalit (Černý Most, Kyje, Hutě, Jahodnice, Hostavice, Hloubětín,
Lehovec), přičemž záměrem vedení MČ je zajistit ve všech lokalitách kulturu a další vyžití dostatečně a dostupně všem. Kulturu na
MČ zajišťuje jak samotná MČ, tak zřízená p. o. Praha 14 kulturní, dále pak neziskový a ziskový sektor, ale i aktivní obyvatelé. Kulturou
na MČ Praha 14 se rozumí jak zajištění dostatečného vhodného a přístupného prostoru pro tvorbu a kulturní vyžití, tak pořádání akcí
pro veřejnost, tvůrčích sezení a workshopů, komunikace a rozvoj života komunit a zároveň propojení s celosvětovými trendy ve všech
žánrech. MČ eviduje kulturní dění, prostor, různorodost obyvatel i jejich poptávku po aktivitách na svém území průběžnou komunikací
se všemi zainteresovanými stranami a systematickým sledováním těchto ukazatelů a metodickým napojením na strategické
dokumenty průběžně rozvíjí, evaluuje a udržuje kulturní život na svém území.
Organizace kultury, sportu a volného času na MČ Praha 14
ÚMČ Praha 14 v organizaci nemá zaveden odbor kultury. Agendu sportu, kultury nebo umění vykonávají částečně na ÚMČ dvě
referentské pozice. Z pohledu výkonu agendy sportu, kultury a trávení volného času vykonává ÚMČ pouze část těchto činností a velká
část je převedena na Prahu 14 kulturní jako příspěvkovou organizaci (dále jen P14K, vznik 2011), která je hlavním nositelem kultury,
sportu a volnočasových aktivit a je zodpovědná za naplňování Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta
2014 – 2024 a dalších akčních plánu v oblasti kultury, sportu a volného času. Hlavní náplní P14K je podpora kultury jako nástroje pro
zvýšení kvality života obyvatel této městské části. Obsahem její činnosti je mapování kulturně-společenského prostředí Prahy 14,
rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, volnočasových, komunitních společenských a sportovních aktivit.
Důvodem ke zřízení p.o. pro oblast kultury, sportu a volného času byla větší flexibilita p.o. oproti ÚMČ a zároveň lepší vnímání
obyvatel značky P14K jako příspěvkové organizace před značkou ÚMČ a to zejména při realizaci komunitních aktivit.
Po nástupu nové politické reprezentace v roce 2018 došlo ke změně gesčního radního pro oblast kultury, sportu a volného času.
Cíle nového gesčního radního v oblasti kultury, sportu a volného času se rozcházely od původních vizí městské části Praha 14 o
moderní, inovativní, komunitně založené p.o. Praha14kuturní. V roce 2020 došlo k zásadním personálním změnám v organizaci, což
vedlo v oblasti řízení, managementu a chodu organizace k zastavení dalšího rozvoje v oblasti kultury, sportu a volného času.
Přestože Praha 14 jako jedna z mála obcí má vytvořen funkční, rozvinutý, inovativní model řízení a realizace oblasti kultury, sportu a
volného času došlo k jeho částečné destabilizaci. Rizikem se v plně funkčním systému se tak může stát gesční politik s odlišnými
vizemi.
Důsledkem těchto sporů a nekoncepčnosti v oblasti řízení kultury, sportu, volného času, ale i oblasti školství a evropských fondů
došlo v červnu 2021 k rozpadu koalice na Radnici Prahy 14 a změně ve funkcích starosty, místostarostů a dalších radních. Oblastí
kultury, sportu a volného času je pověřen nový gesční radní, který navazuje na původní vize a cíle MČ, pokračuje v naplňování
Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 – 2024 a nastavuje nástroje a procesy pro stabilizaci řízení
a rozvoje oblasti kultury, sportu a volného času s cílem návratu ke směřování rozvoje MČ v těchto oblastech kde P14 byla vnímána
jako vzor pro ostatní města. Zároveň se MČ bude snažit do budoucna eliminovat politické změny na dění v těchto gescích zapojením
více poradních orgánů jako jsou komise a výbory.
ÚMČ Praha 14
Agendu sportu, kultury nebo umění vykonávají částečně na ÚMČ dvě referentské pozice (referent kultury; referent rozpočtů, dotací a
komunitního plánování). Obě pozice jsou zřízeny v rámci Oddělení strategického plánování a komunikace. ÚMČ tak nedisponuje
samostatným útvarem zaměřeným na oblast sportu, kultury a umění nebo samostatnou referentskou pozicí zaměřenou přímo na
sport.
Jeho zaměstnanci zajišťují:
kulturní akce propojené s občanskoprávním odborem (vítání občánků, životní jubilea, svatební obřady , atp.)
koncerty, vernisáže a výstavy – využívá se prostor kostelů (Sv. Bartoloměj, Sv. Jiří.) nebo Galerie 14
kladení věnců – při významných státních svátcích či jubileích
správa soch a plastik – údržba historického dědictví
tradiční akce pro veřejnost (např. Čarodějnice)
ekologické a preventivní akce pro veřejnost (Dny Země, Vítání cykloobčánků 2019, Anti Fet Fest, kampaň Respektuj 18!)
veletrh neziskových organizací (VOLNOFEST)
Malování na chodníku 2020
sportovní závody a turnaje o pohár starostyrybářské závod
Další preventivně, sociálně kulturní akce jsou realizovány odborem sociálních věci a zdraví. Jde o:
Program zdraví – zapojení všech věkových skupin
Setkání kultur 2020 – několika denní festival podporující inkluzi a minoritní etnika na MČ
KC Kardašovská, lokalita Lehovec - Komunitní centrum Kardašovská je objekt v majetku MČ, jež jej nechala z externích zdrojů
zrekonstruovat a celkově přestavět na komunitní centrum. KC plní stejnou úlohu jako další kulturní střediska a doplňuje tak od
roku 2017 jejich síť na území MČ v lokalitě Lehovce. Nabízí pestrou nabídku kurzů, kroužků, tvořivých dílen a kulturního,
edukativního či sportovního vyžití pro různé věkové kategorie a zároveň vnáší do sídlištní lokality nový prvek komunitního života.
Koncerty, fair trade snídaně a SWAP bazárky se již staly tradiční součástí místního života. Zařazení tohoto KC zůstává pod MČ
Praha 14 na rozdíl od dalších KC (Plechárna, H55, KD Kyje), jelikož je jeho výstavba byla hrazena z dotačních titulů a provoz je
stále hrazen až do konce roku 2022 z dotačních zdrojů. Po dobu udržitelnosti nelze budu převést pod jiného správce, než jakým je
příjemce dotace MČ Praha 14. Po ukončení udržitelnosti, se předpokládá zařazení pod správu P14k, jako ostatní KC na P14.

Komunitní kavárna v Pilské, kulturně - komunitní zázemí v Hostavicích.

Indikátory
8.1.B
Vybavenost
města
kulturními
službami a
jejich
dostupnost
různým cílovým
skupinám ;
Na území MČ
zajišťuje
kulturní
služby více
zdrojů a jsou
organizované
tak, aby byly
dostupné pro
všechny
cílové
skupiny.
MČ zajišťuje, aby
ve
všech
lokalitách
byl
zajištěn dostatek
možností
kulturního vyžití,
které
pokryje
potřeby všech
cílových skupin.

KC Splavná - Objekt se nachází v klidné lokalitě v zástavbě převážně rodinných domů. Je obklopen parkem, dětským hřištěm a
multifunkčním sportovním areálem vybudovaným městskou částí. V současné době je využíván jako restaurační zařízení se
zahrádkou. Historicky, dlouhodobě je toto místo využíváno jako lokálním centrum pro setkávání místních obyvatel, proto byl tento
objekt vytipován jako vhodný pro transformaci do komunitního v souvislosti s cílem MČ vybudovat v každé lokalitě Prahy 14
komunitní centrum a tuto lokalitu podpořit v jejím rozvoji. Záměr MČ projednala s místními obyvateli ve 3 stupňové participaci. Na
základě zjištěných potřeb obyvatel byly připraveny architektem návrhy budoucí podoby a následně upraveny dle připomínek a
požadavků občanů. V roce 2021 probíhá příprava projektové dokumentace a dokumentace pro podání žádosti o dotaci
z OPŽP. Projednání nové podoby centra ve Splavné

KC Baštýřská, lokalita Jahodnice – vedle zrekonstruované budovy v ulici baštýřská, kde od roku 2018 sídlí pobočka ZUŠ
Jahodnice bude postavena nová budova, v níž bude provozováno KC a zároveň zde bude sál pro použití stávající ZUŠ Jahodnice.
Nové KC zajistí kulturní program a propojení s komunitou v Jahodnici. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele,
předpoklad zahájení stavebních prací je konec roku 2021.
Veřejný prostor
Jelikož se s kulturou pojí i prostředí, v němž lidé žijí, snaží se vedení MČ zajistit kvalitní kulturní prostor a dostatek dětských hřišť
sportovišť ve všech zmíněných lokalitách (rekonstrukce parku V Čeňku, dobudování a propojení cyklostezek, zkulturnění
brownfieldu u ulice Nedokončená - příprava na realizaci Bike parku, převzetí dětských hřišť do své dvé správy, připravovaná
rekonstrukce centrálního parku, revitalizace podzemních prostor Bílý kůň, Jahodnický podchod – umělecké graffiti atp.) Přetvoření
veřejného prostoru se v rámci možností projednává s veřejností, aby bylo jeho budoucí využití vždy podpořeno názorem místních
občanů a MČ měla jistotu, že změna je žádaná, finance byly vhodně využity a prostor bude využíván.

Praha 14 kulturní p. o.
P. o. Praha 14 kulturní (dále jen P14k) byla zřízena z důvodu zajištění kulturního prostředí na území MČ Praha 14. Jejím úkolem je
pořádání a zajišťování kulturně vzdělávacích, společenských a sportovních akcí, odborných seminářů, kurzů a výstav,
organizování přednášek, besed, soutěží, koncertů, přehlídek a festivalů a podpora vzniku a rozvoje zájmových, uměleckých a
kulturních aktivit. K zajištění těchto činností jsou P14k k dispozici objekty MČ, přičemž P14k zajišťuje jejich náplň a komunikuje
jejich prostřednictvím s jednotlivými lokalitami.
Jednotlivá střediska mají svůj specifický program vytvořený na míru konkrétnímu složení obyvatel, nabízí různé aktivity pro trávení
volného času, pořádají kulturní a společenské akce pro veřejnost a podporují komunity ve svém okolí. Aktivity všech středisek –
KC, jsou voleny tak, aby byly zajímavé pro všechny věkové skupiny, ale zároveň je zde možné si vybrat i pro konkrétní cílovku či věk,
jako jsou senioři, cizinci, běžci, kutilové, apod.
KD Kyje, lokalita Kyje – historický objekt se společenským sálem, propojený s hotelem a restaurací, 2008-2009 celková
rekonstrukce, nadále udržovací úpravy
Plechárna, lokalita Černý Most 2 – vznik 2013 přebudováním teplárny, dokončovací práce na sousedícím parku V Čeňku,
modernizace skate parku, výstavba workoutového hřiště a doplnění fitness prvků
H55, lokalita Hloubětín – na základě architektonické soutěže vybrán projekt, který byl následně financován z evropských
dotačních fondů a městskou částí. V roce 2019 zahajuje KC provoz a nabízí lidem víceúčelový sál, kavárnu, ateliéry pro tvůrčí
činnosti a menší akce, komunitní zahradu
Součástí komplexních činností P14k je i spolupráce na PR, proto zajišťuje P14k také správu následujících podspůrných kanálů:
Kalendář akcí Prahy 14, který je online k dispozici na webu MČ Praha 14 kulturní
Poznej Prahu 14 - podpůrný kulturní web
Půjčovna Prahy 14
MHMP
Další významnou součástí kulturního života je přístup k informacím. Na MČ zajišťují ten tradiční pobočky Městské knihovny:
pobočka Knihovny Černý Most – nachází se vedle MŠ a Domu dětí a mládeže v ulici Generála Janouška
pobočka Knihovny Hloubětín - nachází se v nově vybudovaném komunitním centru H55 v ulici Hloubětínská
pravidelně na MČ Praha 14 zajíždí Pojízdná knihovna Bibliobus – na Praze 14 má čtyři zastávky a jezdí po celý rok kromě
školních prázdnin, lidé mají k dispozici více jak 2600 knih různých žánrů, dva PC s přístupem na internet a bezbariérový
přístup
Neziskový sektor
Velkou měrou přispívají na zajištění kulturního života na MČ místní neziskové organizace, MČ Praha 14 je podporuje snížením
nájemného, finanční podporou v rámci dotačních programů, propagací nebo i propojením a následnou spoluprací. V
současnosti se upravuje sekce "nezisku " na webu MČ Praha 14, aby byla přívětivější, srozumitelnější a aktuální.

Ziskový sektor
MČ aktivně spolupracuje se soukromými subjekty na svém území, ty pak svými aktivitami pro veřejnost výrazně a specificky
doplňují kulturní a společenskou nabídku vyžití pro místní obyvatele.

Obchodní Centrum Černý Most – pravidelně dětské středy, kampaně a víkendové akce
Obchodní dům IKEA Černý Most – je realizátorem řady kulturních a vzdělávacích akcí aktivit pro děti a dospělé (s MČ na
realizace osvětové kampaně Den země)
Coca Cola – ve spolupráci s P14 zajišťuje den dětí a podílí se na dalších aktivitách pro veřejnost realizovaných MČ
Kavárna Maňána– realizují tematické večery
Totalboardshop – spolupracuje při realizaci akcí s MČ, sami realizují nohejbalový turnaj Hloubětínská smeč, který na MČ
Praha 14 už ztradičněl

Aktivní občané
Na MČ je spousta občanů, kteří si nevystačí s tím, co jim zajišťují místní organizace nebo městská část a organizují si své
vlastní aktivity, do kterých pak zapojují svou sousedy a celou komunitu. Mezi pravidelné rodinné – komunitní aktivity patří Dny
dětí, pálení Čarodějnic, lampionové průvody, strašidelné stezky, Vánoční a Masopustní průvody, posezení u ohně a kytary či
oblíbené komunitní úklidy.
MČ podporuje tyto aktivity zajištěním vhodného zázemí na svém území (budování gril zón, piknikových míst, zkulturněním
prostředí a řádnou správou), zajištěním zázemí přes Půjčovnu Prahy 14 a pravidelně s lidmi diskutuje, co jim tu chybí.
V případě většího přesahu akce do veřejnosti je možné zažádat si o finanční podporu v rámci dotačního programu na podporu
komunitního života.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.1.2

Návodná otázka
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Trend:
Zhoršující se

-1

MČ sleduje na svém území vybavenost a dostupnost kulturních služeb, zjištění a výstupy pravidelně evaluuje, dále komunikuje a
následně aktualizuje nabídku nebo doplňuje či rekonstruuje dle možností zázemí. Pro zajištění pestré a aktuální nabídky kulturních a
dalších aktivit využívá všechny dostupné prostředky a možnosti. Pro zajištění zázemí využívá své objekty a komunikuje o vhodném
využití s majiteli objektů, které mají kulturní či veřejný potenciál. Pro zajištění vhodné nabídky kulturních služeb má zřízenu p. o. Praha
14 kulturní, s níž pravidelně provázaně komunikuje s neziskovým i ziskovým sektorem, veřejností a dalšími p. o. jako jsou školy a
školky. V roce 2020 došlo k zásadním personálním změnám v organizaci, což vedlo v oblasti řízení, managementu a chodu
organizace k zastavení dalšího rozvoje v oblasti kultury, sportu a volného času. Přestože Praha 14 jako jedna z mála obcí má
vytvořen funkční, rozvinutý, inovativní model řízení a realizace oblasti kultury, sportu a volného času došlo k jeho částečné
destabilizaci. Rizikem se v plně funkčním systému se tak může stát gesční politik s odlišnými vizemi. Oblastí kultury, sportu a
volného času je od 6/2021 pověřen nový gesční radní, který navazuje na původní vize a cíle MČ, pokračuje v naplňování Strategie pro
kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 – 2024 a nastavuje nástroje a procesy pro stabilizaci řízení a rozvoje
oblasti kultury, sportu a volného času s cílem návratu ke směřování rozvoje MČ v těchto oblastech kde P14 byla vnímána jako vzor
pro ostatní města. Zároveň se MČ bude snažit do budoucna eliminovat politické změny na dění v těchto gescích zapojením více
poradních orgánů jako jsou komise a výbory.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0
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dlouhodobě
rozšiřuje
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nezávislých subjektů
(spolků, firem i
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stále rozšiřuje. Do
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i
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kulturní nabídky z
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8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.1.3

Indikátory

Kultura je na MČ finančně zajišťována přes rozpočty jednotlivých odborů a přes rozpočet příspěvkové organizace Praha 14 kulturní,
která má kulturu na starosti. Struktura odpovídá využití finančních prostředků.
MČ využívá pro realizaci kultury také přidělený rozpočet od hl. m. Prahy, fondy EU a dary místních společností.
Neinvestiční prostředky MČ na kulturní projekty jsou výdaje:
na financování příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, která zajišťuje mimo provozu kulturních středisek na MČ (Kulturní dům
Kyje, komunitní centrum Plechárna, od roku 2019 komunitní centrum H55) samotnou realizaci kulturního prostředí na Praze 14.
Zajišťují pro občany MČ kulturní programy, divadla a představení, volnočasové aktivity a přivádí na MČ nové kulturní a umělecké
subjekty. Jejich činnost vychází ze strategického dokumentu Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta
2014 – 2024 a podpůrného dokumentu Plán rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024 v rámci MČ Praha 14.
Nárůst příspěvku od MČ Praha 14 pro p. o. Praha14kulturní během let je způsoben růstem organizace, který sebou nese navýšení
počtu pracovních pozic a tím i mezd. Organizace se rozvíjí a zajišťuje více akcí a aktivit. Ve všech objektech, které P14k spravuje (KD
Kyje, Plechárna, H55) existují HPP, DPP i DPČ. V H55 a v Plechárně jsou rozběhlé kavárny a recepce, rozrostlo se PR oddělení pro
celou organizaci a zaměstnancům, kterých se to týká, se zvyšují mzdy z legislativních důvodů. V roce 2021 se počítá s nárůstem
prostředků na mzdy i z důvodu zvyšování platebních tříd.
na společenské akce a služby, jubilea, svatby, vítání občánků, koncerty, výstavy a vernisáže přímo z rozpočtu MČ pod
odborem Kanceláře starosty. Z tohoto rozpočtu jsou hrazeny i výdaje na společenské kulturní akce velkého rozsahu, u nichž je
záměrem, aby byla organizátorem přímo MČ, jako jsou Čarodějnice (2019) nebo VOLNOFEST (2020) (akce propagující neziskový
sektor s divadelním a hudebním vystoupením), Mikuláš apod. a na údržbu naučné stezky Prahy 14.
na každoroční akci pro veřejnost Setkání kultur 2020 přímo z rozpočtu MČ pod odborem OSVZ, jejíž součástí je představení
kultury minoritních skupin na MČ a divadelní a hudební vystoupení.
na provoz Komunitního centra Kardašovská (vzniklo koncem roku 2017), které plní úlohu komunitního centra v oblasti Lehovce
a zajišťuje v této lokalitě kulturu. Provoz spadá finančně přímo pod rozpočet MČ (investiční oblast je hrazena z financí EU se
spoluúčastí MČ). V KC Kardašovská probíhají denní aktivity různého zaměření pro různé věkové skupiny (umělecké a rukodělné
workshopy, doučování, práce s PC, cvičení, atp.), dále pak výstavy, koncerty, pouliční slavnosti vycházející z lidových tradic (akce k
Masopustu, Velikonocům, Vánocům), moderní umělecké počiny pro veřejnost (Zažít město jinak, apod.)
Celkový přehled finančních prostředků vydaných na kulturu na území MČ Praha 14 v letech 2015 – 2020.
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V roce 2020 velmi ovlivnil realizaci kultury na MČ Covid, předpokládá se, že v příštích letech bude pokračovat snižující se trend výdajů
na kulturu, jelikož se budou finance schraňovat na jiných oblastech.
Navýšení příspěvku na provoz p.o. Praha 14 kulturní v roce 2019 bylo dán rozšířením organizační struktury, navýšením personálních
kapacit a uvedením do provozu nově vybudovaného komunitního centra H55, které P14kultruní provozuje.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY
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MČ zajišťuje kulturu na svém území z více zdrojů a částka poskytovaná z rozpočtu MČ se každým rokem zvyšuje ve všech typech
výdajů týkajících se této oblasti. Struktura výdajů odpovídá potřebám MČ.

Trend:
Stabilní

0

Dobře zpracovaná
otázka
včetně
tabulky
a
komentáře, kladně
hodnotím i získávání
prostředků
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soukromých darů.

8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.1.4

Indikátory

Strategické dokumenty MČ jsou závazné pro realizátory z řad zástupců MČ i z řad zaměstnanců P14k. Vedení MČ má za to, že pokud
tvoříme kulturu společně na jednom území, je třeba, abychom měli jedna pravidla, jednu metodiku a výstupy byly srovnatelné, co se
evidence týče, a aby se daly jedním způsobem hodnotit a evaluovat. Tyto strategie vznikají společně (MČ a P14k) a společně jsou a
budou i aktualizovány.
Strategie mají v sobě implementované i návrhy na rozvoj a plánování. Jednotlivé složky MČ i P14k se tak navzájem pod těmito
dokumenty nebrzdí, naopak se jednotlivě mohou vyvíjet, a jelikož o svých plánech na aktivity a činnosti navzájem vědí, tak se i vhodně
doplňují. Součástí tohoto uchopení plánování kultury na MČ je samozřejmost sdílených dokumentů a průběžné a pravidelné
komunikace mezi jednotlivými realizátory, odbory, budovami atp.

Současná „Strategie pro umění, kulturu, sport a volný čas 2014 - 2024“ i nově zpracovaný strategický dokument „Plán rozvoje oblasti
kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024 v rámci městské části Praha 14“ jsou základní metodikou, která udává směr,
podmínky - indikátory a navrhuje opatření. Při respektování tohoto dokumentu bude kultura na MČ Praha 14 dlouhodobě zachována,
udržena a bude se rozvíjet bez ohledu na případné interní změny v zaměstnaneckých poměrech organizací. Tím, že se jedná o
dokument schválený Radou městské části, který má jasně nastaveny zodpovědnosti a pravidelnou evaluaci, je zajištěna kontrola
plnění a provázanost přes vedení MČ.
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MČ zajišťuje kulturu plošně po celém svém území ve spolupráci s P14k. Strategické dokumenty pro MČ jsou vytvořeny ve spolupráci
s touto organizací a dalšími kulturními složkami a veřejností a pro P14k jsou závazné. Dokumenty zavazující organizace, které
společně tvoří kulturu na jednom území, umožňují globální hodnocení, evaluaci i případné úpravy a aktualizace. Všichni jsou vedeni
jednou metodikou.

Zřízené
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rozvoje
P14k p.o.

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit v městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.1.5

Indikátory

Spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit na MČ je pravidelně a průběžně sledována několika
způsoby:
1.

sběr podnětů od občanů přímo na akci/aktivitě (dotazníky o spokojenosti, návrhy na zlepšení)

2.

telefonická a mailová komunikace o akcích (stížnosti a poděkování účastníků, případně dotazy – poptávka po nějaké
aktivitě/akci)

3.

dlouhodobá šetření – hodnocení dle evropského indikátoru ECI A.1 a Místně specifických indikátorů rozvoje

4.

šetření v rámci sběru analytických dat pro přípravu strategií (Akční plán Strategického plánu, Plán rozvoje kultury, umění a
sportu na MČ Praha 14, apod.)

5.

analýzy mezi konkrétními cílovými skupinami (obyvatelé, zástupci NNO, apod.) např. z důvodu úpravy veřejného prostoru
(Centrální park), využití budov (H55)

6.

sběr podnětů (územně rozvojové úpravy veřejného prostoru, využití budov, veřejná projednání, veřejná lokální fóra, apod. )

7.

porovnání s dalšími municipalitami

8.

evaluace podpořených projektů - karty účastníka (fondy EU)

Sběr popsaný v bodě 1. je realizován v písemné nebo ústní podobě. V písemné podobě jde o různé druhy evaluačních dotazníků
(v příloze jsou ukázky dotazníků z VOLNOFESTU 2020 a ze Dne otevřené školy 2020), v ústní podobě si organizátor obchází v době
akce/aktivity prostor a komunikuje s účastníky, partnery atd., poznatky jsou pak zaznamenávány do pracovních podkladů pro realizaci
dalších ročníků akcí/aktivit a jsou přenášeny v rámci interní komunikace. Na základě těchto poznatků jsou pak akce/aktivity
upravovány tak, aby vyhověly veřejnosti, splnili účel (např. osvěta, propagace, zjištění, atp.) a byly realizovatelné a přínosné.
Všechny výstupy jsou k dispozici a probíhá nad nimi průběžná komunikace mezi všemi realizátory kultury na území MČ (gesční radní,
zástupci MČ, zástupci P14k, zástupci KC Kardašovská, Kulturní komise). Na základě těchto zjištění přizpůsobuje MČ ve spolupráci
s P14k nabídku kulturních aktivit na svém území a vhodně upravuje náplň činností jednotlivých kulturních středisek.
Hodnocení dle evropského indikátoru ECI A.1 a Místně specifických indikátorů rozvoje
MČ realizuje toto šetření mezi obyvateli od roku 2015. V roce 2018 proběhlo toto šetření znovu. Výsledky jsou patrné z přiložené
tabulky.
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Hodnocení v názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14
V roce 2019 a 2013 byl proveden jako podklad pro analytickou část aktualizace Akčního plánu MČ Praha 14 a Strategického plánu
rozvoje MČ Praha 14 Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14.
Míra spokojenosti v jednotlivých aspektech – porovnání Aspektů
Aspekt

2013

2019

CELKOVÁ SPOKOJENOST

71 %

78 %

Informovanost o dění v obci
Dětská hřiště a hřiště pro mládež

73 %
61 %

78 %
76 %

Mezilidské vztahy

63 %

75 %

Možnosti sportovního vyžití

68 %

74 %

Možnosti kulturního a volnočasového vyžití

60 %

66 %

Z výsledků je zřejmá stoupající spokojenost obyvatel.

Hodnocení kultury, vybavení, spokojeností a dalších aspektů v rámci zpracování strategického dokumentu nezávislými hodnotiteli.
V roce 2020 proběhlo během příprav na zpracování podpůrného strategického dokumentu pro oblast kultury „ Plánu rozvoje oblasti
kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024 v rámci MČ Praha 14“ intenzivní hodnocení a sběr podkladů ke spokojenosti občanů
s kulturními zařízeními
a nabídkou kulturních aktivit. V rámci sběru podkladů pro analytickou část byla zjišťována návštěvnost
SEBEHODNOCENÍ
MUNICIPALITY
kulturních středisek a jejich mapa na MČ, seznam sportovních zařízení a dětských hřišť, realizované investice a plán investic do
volnočasových aktivit, přehled vyplacených dotačních prostředků pro podporu kultury, sportu a volného času včetně srovnání
Návodná
dotačníchotrázka
politik s8.1.5
vybranými MČ hl. m. Prahy a další. V dotazníkových šetřeních mezi veřejností a žáky místních ZŠ byly dotazováno
například: využití a návrhy změn či úprav na místních sportovištích, hřištích a ve veřejném prostoru; co vám chybí na MČ pro
dostatečné kulturní a sportovní vyžití; jste spokojeni s nabídkou kulturních, sportovních a volnočasových aktivit na MČ a jaké
Hodnoceni:
navštěvujete;
2
Velmi dobrá jak se dozvídáte o kulturním dění na MČ a další. K dispozici na webu MČ P14 je akční plán tohoto dokumentu.
Trend:
Evaluační dotazníky z akcí MČ Praha 14
Zlepšující se

1

MČ zajišťuje kulturu ve všech jejích aspektech, pro všechny věkové kategorie a skupiny. Nabídka kultury je pravidelně evaluována a
následně jsou přijata opatření ke zlepšení. Je zajištěno, aby nabídka vždy odpovídala potřebám občanů. MČ využívá více druhů a
stupňů hodnocení realizace kultury a pravidelně je doplňuje o další možné. Zároveň probíhají dlouhodobá šetření nezaujatými
hodnotiteli, aby byl k dispozici i dlouhodobý a nezávislý přehled o spokojenosti občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních
aktivit na MČ.

HODNOCENI
OPONENTA
Návodná otázka
8.1.5
Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

Velmi
vysoký
standard zjišťování
spokojenosti
a
pravidelných šetření.
Spokojenost
obyvatel se navíc
prokazatelně zvýšila
z roku 2015 na rok
2018, doporučuji
opět
šetření
zopakovat
pro
porovnání
stavu
(přestože
období
bylo
ovlivněno
uzavírkou kultury a
komunitních akcí z
důvodu COVID-19).

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné
straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně
druhé?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.1.6

Indikátory

Participace s občany a dalšími subjekty na rozvoji MČ je pro vedení MČ Praha 14 samozřejmostí již desátým rokem díky aplikaci
programu MA 21. Participace nejen na kulturním rozvoji je zakotvena ve strategických i interních dokumentech MČ (Koncepce
kvality MČ Praha 14, Strategický plán rozvoje MČ Praha 14, Strategie kultury a Plán rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na
období 2021 – 2024 v rámci městské části Praha 14, atd.), které jsou participačně i tvořeny. Konkrétní informace o realizaci MA
21 na území MČ Praha 14 a zapojení veřejnosti lze najít na webu MČ Souhrnné informace o realizaci MA 21 na MČ Praha 14 .
V roce 2020 si nechala MČ v rámci realizace projektu "Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II" podpořeného z
OPZ zpracovat Metodiku Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti".
Dále se v současné době finalizuje zadávací řízení pro vytvoření Komunikační strategie ÚMČ Praha 14, která bude řešit mimo
nastavení interní komunikace i komunikaci s veřejností, využití vhodných komunikačních kanálů a stanovení postupů. ÚMČ Praha
14 tak bude mít další opěrný nástroj pro zvýšení kvality komunikace s veřejností. Komunikační strategie bude mít
implementovány zásady pro komunikaci a zapojování veřejnosti vycházející ze zmíněné metodiky.

MČ komunikuje s občany celkový pohled na kulturu, konkrétní záměry i přípravu k rozvoji formou veřejných projednávání, veřejných
fór, kulatých stolů či focus group. Komunikace probíhá ve všech fázích záměru a podle aktuální metodiky je správně načasována,
je zvolen vhodný formát a stanoven harmonogram zapojení a informování. Participace je vždy koordinována s gesčním radním
pro komunikaci, s gesčním radním projednávané oblasti, s realizátorem záměru a případně s dalšími relevantními subjekty a
odborníky. K zapojení jakoukoliv formou je zvolen vhodný prostor tak, aby byl dostupný všem obyvatelům MČ. Komunikace
s občany probíhá v ideálním případě a v rámci možností před realizací, během ní a nezřídka i po ní. Úroveň participace, způsob
zapojení i nové trendy sleduje na MČ Komise pro MA 21 a zapojování veřejnosti.
2010 – 2018 – každoročně veřejná fóra (od roku 2016 probíhají veřejná fóra lokálně, tedy v osmi lokalitách). Všechna veřejná
mají v každé lokalitě téma Kultura a volný čas.
2019 – 2020 – probíhala veřejná projednání konkrétních záměrů s občany, u všech projednávaných záměrů je sledován i dopad
na kulturu, pokud se nejedná přímo o kulturní počin
Výstupy z lokálních fór v roce 2018
Zřídit ZŠ na Jahodnici a v Hostavicích
Vybudovat dětské hřiště u Kyjského rybníka /možné i v rámci biotopu/
Představení a hlasování k projektům realizovaných v rámci participativního rozpočtu (např. vybrané projekty „Odpočinek
v Divočině, Zahrádka mezi paneláky, Kyje – Hutě – parčík Splavná – doplnění chybějících a uměleckých prvků, a jiné) Návrhy –
1.ročník "Čtrnáctka podle vás"
Výstupy ze setkání s občany v roce 2019
Veřejné projednání vítězného návrhu architektonické soutěže na revitalizaci tzv. Centrálního parku
Veřejné projednání nové podoby budovy ve Splavné ul. III.(nové komunitní centrum)
Představení a hlasování k projektům realizovaných v rámci participativního rozpočtu (např. vybrané projekty „Hry na chodník aneb
oživení starého betonu, Ptačí stezka, Stop Zevling Winter edition, Dřevěné molo u Kyjského rybníka, Zažít alej jinak, veřejný
bylinkovna, Polepy zastávkových přístřešků, a jiné) Návrhy – 2.ročník "Čtrnáctka podle vás"
Veřejné projednání budoucí podoby hřiště v Lehoveckém lese
Výstupy ze setkání s občany v roce 2020
Veřejná projednání návrhu Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 (AP) na období 2021 – 2022
Sběr námětů k revitalizaci terminálu Černý Most
2010 – 2020 – každoročně Dětské fórum

8.1.F Účast
občanů na
tvorbě kulturní
politiky;

MČ využívá
různých
metod pro
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veřejnosti do
rozvoje
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a
zjištěné
výstupy jsou
dle možností
uplatňovány.
MČ
bere
občany jako
své partnery.

Občané
MČ
Praha 14 mají
široké
možnosti
uplatnění
svých podnětů
a účas na
veřejných
projednáních,
jelikož
MČ
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a
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je
pravidelně,
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intenzivně.
Zároveň jsou
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neziskového i
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sektoru, kteří
se na realizaci
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podílejí.
Na
názory občanů
je přihlíženo a
v
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možnos jsou
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rozvoje MČ.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.1.6

Návodná otázka

8.1.6
Hodnoceni:
Velmi dobrá
Trend:
Zlepšující se

2
1

MČ bere své občany jako partnery a reflektuje jejich názory. Participační procesy jsou nastavené tak, aby odpovídaly místním
podmínkám, byly zapojeny všechny relevantní skupiny a výsledek byl tvořen společně. MČ má zpracovánu aktuální metodiku pro
zapojování veřejnosti.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

MČ má mnoho
nátrojů
pro
zapojování
veřejnosti do věcí
veřejných a do
rozvoje
kultury.
Množství veřejných
projednání a dalších
participativních
setkání je značné.

8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.1.7

Indikátory

Podpora jednotlivých kreativních počinů vhodných na MČ Praha 14 je možná v rámci dotačního programu, který je i z tohoto důvody
každoročně vypisován.
Zároveň je kreativita podporovány převážně přes P14k, která byla zřízena mimo jiné pro podporu vzniku a rozvoje nových zájmových,
uměleckých a kulturních aktivit. Tím je zajištěno, že se na MČ zajímáme a vyhledáváme nové kulturní počiny a částečně tím i
podporujeme kulturní průmysl. Dále jsou v rámci všech k tomu vhodných akcí podporovány řemeslné, rukodělné a jiné kreativní
tvorby.

2018
Posvícení na Doubravce - v rámci akce proběhla světlená šou – tematické nasvícení rozhledny a workshop pro děti
Posvícení na Doubravce , zároveň byla v rámci výročí založení MČ pro veřejnost připravena téměř geocachingová
(geokešková) soutěž pro veřejnost Poznejte ji ze země i ze vzduchu! hra pro veřejnost
Linka č. 141 – časosběrná kniha o Černém Mostě - projekt podpořený z dotačního programu na podporu kultury
časosběrná autentická kniha Linka 141 - Příběh místního autobusu
Výstava – „Republika 100“ - uspořádání výstavy ke 100. výročí vzniku Československa v Galerii 14 včetně odborných
přednášek - projekt podpořený z dotačního programu na podporu kultury
Hra v Divočině - oživení zanedbaného prostoru, umístění vzdělávacích prvků, hra přístupná zdarma - projekt podpořený
z dotačního programu na podporu kultury
Promítání z původního 16mm pásu – retro kino v rámci Staročeského jarmarku. Staré kino, jako bývalo v době kočovných
kin s klavírním doprovodem. Výročí 120let české kinematografie (J.Kříženecký) – snímek Chyťte ho! (Karel Lamač, 1924)
Storyfest – workshopy s Ester Kočičkovou, Lucií Machačkovou a Slávkem Janouškem zakončené závěrečným
představením pro veřejnost – Standup Storyfest na Plechárně
2019
Posvícení na Doubravce – v rámci akce vystoupil český umělec s originální malbou světlem na luminiscenční plochu a
proběhlo oblíbené nasvětlení rozhledny, nově je posvícení obohaceno o kreativní aktivitu Malování pískem a světelný
workshop
Divadelní hra 141 - alternativní představení divadla Sklep divadelní hra na náměty knihy Linka č. 141, autorská hra
Tomáše Hanáka a Davida Vávry z Divadla Sklep, představení proběhlo na Plechárně - projekt podpořený z dotačního
programu na podporu kultury
2020
V roce 2020 byla podstatná část aktivit, realizace akcí i rozvoje kultury omezena kvůli vládním opatřením spojeným s epidemií Covid
19, takže veškerá činnost realizátorů kultury směřovala k zajištění již zažitých a pravidelných akcí.
Virtual Ritual – gamingová performace obsahující dvě divadelní přestavení na Plechárně Černý Most (spojení urbanismu
a počítačových her) byl realizován pouze zčásti. Samotná představení budou přesunuta.
Koncert na střeše- Dave Trumpeteer – na střeše Plechárny zahrál pro diváky z paneláků známý muzikant
Světlík – nový kurz pro děti zaměřený na rozvoj technického a výtvarného vnímání světla asvětelné techniky. Základy fyziky
zábavnou formou ve spolupráci s Institutem světelného designu. článek v odborném časopisu
Projekt „Poslouchej Prahu 14“ vznikl v už v době Covidu, kdy byla zavřena volnočasová centra. Jde o rozhovory s místními
aktéry, kteří provází Prahou 14.
Pro rok 2021 jsou v přípravě design markety na Praze 14, Filmový festival studentských filmů v koprodukci s FAMU a filmové
workshopy pro děti. Umění ve veřejném prostoru ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy, Projekt čtvero-ročních období - Praha
14, místo, kde se dobře žije a Talkshow - Balkonovka ze 14ky, to vše pod taktovkou P14k.

8.1.G Podpora
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odvětví (ze
strany městské
části) ;

MČ
podporuje
kreativní
odvětví
v
rámci svých
možností.
MČ podporuje
kreativitu
realizací
tematicky
zaměřených akcí
a
aktivit
–
podpora
rukodělných a
uměleckých
tvoreb, řemesel
a
nových
uměleckých
směrů. Dále pak
prostřednictvím
P14k zajišťuje
přísun nových
kreativních
umělců a počinů
a realizaci jejich
tvorby na Praze
14.
A
v
neposlední
řadě
dává
možnost
samotným
kreativcům
realizovat
se
v prostoru MČ za
pomocí
dotačního
programu pro
podporu kultury.

HODNOCENI

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

OPONENTA

Návodná otrázka 8.1.7

Návodná otázka
8.1.7

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

MČ se při realizaci kultury na svém území zaměřuje i na inovace, podporu kreativity, sleduje nové trendy a podporuje nové počiny.
Podpora těchto oblastí by měla zaručit, že se kultura na MČ nestane všední záležitostí, nebude fádní a jednostranná a zůstane
inspirující a zajímavá.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Zlepšující se

1

Kulturní a kreativní
průmysly (KKP) jsou
obory,
které
podporují
ekonomiku, jsou na
pomezí kultury a
podnikání (filmový a
hudební průmysl,
design, architektura,
videohry,
knihy,
audioknihy apod.) a
mají potenciál být
dlouhodobě
ekonomicky
soběstačné.
Ne
všechny z
uvedených
akcí
spadají do KKP,
nicméně
MČ
podporuje
řadu
těchto
oborů
prostřednictvím své
p.o. a různých aktivit
a nově chystá řadu
zajímavých projektů.

8.2 Vztah k historickému dědictví
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Oblast 8.2

Oblast 8.2

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá

1

Trend:
0

MČ Praha 14 je mladou MČ a na svém území má minimum historických památek, o které v rámci svých možnos
pečuje. Udržuje své hmotné i nehmotné kulturní historické dědictví.

Zlepšující se

1

MČ má především
možnosti rozvíjet a
zpřístuňovat
nehmotné kulturní
dědictví, což také
dělá
např.
prostřednictvím
grantů, tradičních
akcí a slavností,
naučných stezek,
kronik apod. Přesto
má dobrý přehled i o
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zpřístupňování
a

využívání místními
občany
(např.
rekonstrukce
zámečku Hostavice
na ZŠ).

8.2.1 Má městská část ve strategickém dokumentu (příp. jeho části pro oblast kultury) řešenu podporu nehmotného, příp.
hmotného kulturního dědictví a přístup občanů k němu?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.2.1

Indikátory

Na území MČ se nenachází památkové chráněné území. Kulturní památky na území MČ Praha 14 nejsou v jejím majetku či správě.
Všechny objekty jsou v majetku hl. m. Praha nebo ve vlastnictví dalších subjektů a církví. Kostely jsou veřejnosti přístupné minimálně
během bohoslužeb a koncertů. Ostatní kulturní památky uvedené v památkovém katalogu jsou svými majiteli využívány spíše ke
komerčním účelům - soukromé zdravotnické zařízení, restaurační zařízení, hotel, sklady, apod.
Památka evidované Národním památkovým ústavem na území MČ Praha 14 jsou:
Venkovská usedlost vzniklá zřejmě okolo roku 1830 s pozdějšími úpravami jen malého rozsahu. Součástí objektu na adrese
Praha, Hloubětín, Hloubětínská 20/17 je obytná budova, hospodářská objekt, chlévy a brána.
Venkovská usedlost, jejíž součástí jsou obytné a hospodářské budovy, stáje, stodola a ohradní zeď na adrese Praha, Hloubětín,
Poděbradská 19/106. Areál původně hospodářské usedlosti pravděpodobně z počátku 19. století. Usedlost i přes novodobé
úpravy zachovává původní půdorysné rozvržení obytných a hospodářských budov. Je součástí historického jádra obce spolu s
přilehlými hospodářskými dvory.
Venkovská usedlost, jejíž součástí je obytná budova, stáje, hospodářský objekt, stodola a vjezd do dvora – Praha, Hloubětín,
Hloubětínská 16/11 Usedlost se v těchto místech nacházela již v 16. století. Dnešní budovy pochází z 1. poloviny 19. století,
později během 20. století došlo k několika stavebním úpravám.
Venkovská usedlost na adrese Praha, Hloubětín, Poděbradská 18/104 jejíž částí je obytná budova s brankou, ohradní zeď s
bránou, brána v ohradní zdi a ohradní zídka předzahrádky. Areál usedlosti vznikl asi po r. 1830 na místě starší zástavby. Během
třicetileté války zde stávala vrchnostenská krčma. Ač je z původního statku zachována jen část, stále svou polohou a rozlohou
dokládá původní rozvržení historického jádra obce.
Venkovská usedlost, jejíž částí je obytná budova, hospodářský objekt, vozová kolna, stodola, ohradní zdi s bránou a bývalé chlévy
– Praha, Hloubětín, Hloubětínská 17/13. Klasicistní hospodářský dvůr byl vystavěn patrně v době před rokem 1841. Významný
doklad historické zástavby lokality.
Zájezdní hostinec, jehož součástí jsou hospodářské budovy, vozová kolna a ohradní zdi s branami - Praha, Hloubětín,
Poděbradská 1. Budova zájezdního hostince byla postavena roku 1711, pozdně barokní fasáda vznikla koncem 18. století. Areál
bývalého zájezdního hostince s dominující hlavní budovou je součástí historické zástavby Hloubětína. Zachovanou půdorysnou
dispozicí a rozložením hmot dokládá původní urbanistické členění obce.
Křižovnický dvůr, jehož součástí jsou hospodářské budovy, kolna, stodola a ohradní zdi s vjezdem do Dvora - Praha, Hloubětín,
Hloubětínská 5/28 . Usedlost pochází asi z konce 17. století, objekt stodoly vznikl pravděpodobně o něco později.
Hloubětínský zámek, k němuž patří terasa a zahradní schodiště, park, zahradní pavilon, altánek (v SZ cípu), hospodářská stavení,
ohradní zeď, brána, opěrná zeď, socha Flory - Hloubětín, Hloubětínská 13/3 Původně v těchto místech stávala usedlost. Ta byla v
70. letech 19. století přestavěna na tzv. zámeček. Současná historická podoba pochází z konce 19. století. Reprezentativní
historická stavba je důležitou dominantou okolí. Po revoluci 1989 byl objekt v restituci vrácen Židovské náboženské obci, která
zámeček pronajala soukromému zdravotnickému zařízení Gyncentrum. Ten je v objektu dosud. Na budově sanatoria byl umístěn
první český babybox.
Fara s hospodářským dvorem a zahradou - Praha, Kyje, Prelátská 12. Budova fary byla postavena v 1. polovině 18. století.
Přilehlý hospodářský dvůr je z 19. století. Areál představuje významnou součást historického jádra Kyjích.
Kostel sv. Barotloměje, Praha, Kyje, Prelátská. Kostel sv. Bartoloměje byl vystavěn ve 2. čtvrtině 13. století. I přes pozdější úpravy
si zachoval převážně původní románský vzhled. Jedná se o jednu z nejlépe dochovaných románských staveb na území Prahy.
Kostel sv. Jiří se hřbitovem, ohradní zdí, bránou a sochou sv. Jana Nepomuckého Praha, Hloubětín, Hloubětínská. Původně
gotický kostel sv. Jiří byl postaven někdy před rokem 1365. Ke stavebním úpravám došlo nejprve roku 1695 a pak následně ještě
roku 1847.
Vila - Praha, Kyje, Jordánská č. p. 670. Vila byla postavena v letech 1940-1941 podle návrhu architekta Zdeňka Kejře. Velmi
kvalitní stavba pozdního funkcionalismu, jenž kombinuje prvky emocionálního funkcionalismu a romantizujících tendencí konce
30. let.
Dalšími významnými památkami na území MČ Praha 14 jsou zámek v Hostavicích či historická zvonička v téže lokalitě. Tyto památky
nejsou sice oficiálně evidovány jako kulturní památky, nicméně obyvatelé je jako historii vnímají a MČ Praha 14 i další weby je takto
propagují (web MČ Praha 14, různé hry v této lokalitě, naučná stezka Prahy 14, apod.).
Vztah ke kulturnímu dědictví je upraven v koncepcích/strategiích hl. města Prahy. Magistrát hl. m. Prahy přispívá finančními příspěvky
městským částem zejména na celopražský významné projekty (např. údržba soch a plastik v Pražské památkové rezervaci, rozšíření
knihovního fondu veřejných knihoven, celopražský významné umělecké projekty, opravy a rekonstrukce kulturních domů, kulturních
informačních center).
Městská část má ve správě 4 plastiky svěřené z majetku MHMP a pomníky. Na jejich správu je městské části pravidelně
poskytována dotace z MHMP.
Publikace o Praze 14
MČ Praha 14 udělila v roce 2018 dotaci na tvorbu publikace pod názvem "Linka č. 141". Publikace mapuje časosběrně mapovat
vývoj sídliště Černým Most.
MČ Praha 14 podpořila v roce 2019 vydání dětské knihy manželů Hladkých s ilustracemi Anny Špirhanzlové s názvem „Čtrnáct
pohádek o Praze 14“. Kniha vypráví hravou formou dětskému čtenáři příběh o vzniku a historii MČ Praha 14.
MČ Praha 14 předala v roce 2020 dar na podporu vydání knihy „Ten, kdo se minul povoláním“. Jednalo se o vydání monografie
MUDr. Petra Helbicha, fotografa žijícího v blízkosti Černého mostu, odkud též částečně pochází jeho tvorba.

8.2.A Podpora
nehmotného,
příp. hmotného
kulturního
dědictví v rámci
strategického
dokumentu
městské části
pro oblast
kultury ;

MČ
podporuje
své kulturní
dědictví
v
rámci svých
možností.

MČ
nemá
dokument
týkající
se
kulturního
dědictví
a
vychází
v tomto směru
ze strategií hl.
m. Prahy. Na
svém území
však
pro
podporu
historického
kulturního
dědictví
a
tradic podniká
různé aktivity a
propaguje a
zpřístupňuje
místní
historické
objekty.

Knihy jsou k dispozici v Informační kanceláři MČ Praha 14 včetně dalšího sortimentu pro turisty, které je připomínkou zajímavých
míst na MČ a historických a kulturních památek. MČ nabízí pohledy, turistické známky, knihy a další předměty s obdobnou tematikou.
Ve většině případů jsou jako motiv turistických předmětů využity siluety historických kulturních objektů, jako jsou kostel sv.
Bartoloměje a kostel sv. Jiří. Turistická známka MČ Praha 14
V roce 2020 si nechala MČ Praha 14 vyrobit vratné kelímky s designem těchto kostelů. Náhledy kelímků s historickými siluetami
jsou v příloze.
Dalším prostorem, kde je možné seznámit se s historií naší MČ, a který je veřejně přístupný a k dispozici na ÚMČ Praha 14, je
kronika MČ. Skládá se z několika knih a historicky začíná Knihou o historii obce Keje a Hostavice pocházející z let 1894 – 1977.
Kronika je vedena po celou dobu existence MČ a pravidelně se do ní zapisují nejdůležitější údaje. Období 2004 – 2013 je vedeno i
elektronicky. Kronika MČ Praha 14

Kelímky s kostely na Praze 14
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HODNOCENI
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Návodná otrázka 8.2.1

Návodná otázka
8.2.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

MČ má zmapované hmotné historické kulturní dědictví na svém území, podporuje jej propagací a využívá jej k pořádání akcí, čímž jej
oživuje a připomíná. Zároveň udržuje historické lidové slavnosti a obyčeje na svém území.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

MČ nemá zvláštní
strategický
dokument
ke
kulturnímu dědictví,
jelikož nemá ve
svém
majetku
kulturní památky a
má jen omezené
možnosti
je
ovlivňovat. Přesto
má dobrý přehled o
hmotném kulturním
dědictví na svém
území a věnuje se
prezentaci
kulturního dědictví
různými způsoby.

8.2.2 Má městská část otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.2.2

Indikátory

Podpora hmotného kulturního dědictví
Z dotací poskytnutých hl. m. Prahou na obnovu památek jsou na území MČ opravovány plastiky a sochy. Podmínky a nástroje
podpory jsou stanoveny v Koncepci kulturní politiky hl. m. Prahy Koncepce kulturní politiky HMP 2017 - 2021
Otevřený grantový systém podpory historického/kulturního dědictví existuje v rámci hl. m. Prahy.




grantový systém hl. m. Prahy
granty hl. m. Prahy v oblasti památkové péče
účelové prostředky poskytnuté městským částem

8.2.B Otevřený
grantový/dotační
systém, který
zahrnuje
projekty z
oblasti
historického
kulturního
dědictví ;

ANO
Dva kostely, které jsou na území MČ (kostel sv. Bartoloměje a kostel sv. Jiří), jsou v majetku církví, MČ alespoň aktivně spolupracuje s
jejich farníky.
Nehmotné kulturní dědictví MČ podporuje finanční formou hlavně prostřednictvím dotačního programu, ale i ze svého rozpočtu
přímo. Dotační program je otevřený pro různé typy žadatelů (fyzické osoby, právnické osoby, neziskové organizace, atp.), kdy cílem
oblasti pro podporu kultury a umění je podpořit kulturu v jakékoliv podobě a zajistit na území Prahy 14 dostatečné kulturní vyžití pro
všechny své obyvatele. Od roku 2020 je k dispozici nový dotační portál, který nabízí všem potencionálním žadatelům uživatelsky
přívětivé prostředí pro podání žádosti o podporu v oblasti kultury a umění od roku 2021. Dotační portál MČ Praha 14 Přístup do
dotačního portálu je umožněn všem, kteří mají zájem kulturu podporovat či ji tvořit na území MČ Praha 14 pro její obyvatele.
Každoročně je pro hodnocení projektů vybírána nová komise, za členy jsou vybírání lidé se znalostí místního prostředí a s obecným

MČ je schopna
podpořit projekty
na
podporu
nehmotného
kulturního
dědictví v rámci
svého dotačního
programu.

kulturním přehledem, případně i odborníci tak, aby byli schopni posoudit potenciál a přínos jednotlivých projektů pro území MČ
Praha 14 a její občany.
V rámci oblasti kultury a umění mohou žadatelé žádat o podporu na tyto témata:
street art,
hudební a divadelní vystoupení a festivaly, performance, výstavy, workshopy, ediční činnost,
projekty, které aktivují zejména školní děti a mládež k tvůrčímu pohledu na místo, kde žijí, a budují tak jejich nový vztah,
kulturní události a slavnosti spojené se svátky v roce, místní tradice,
aktivity, které prohlubují povědomí veřejnosti o významných památkách a historii na území MČ P14,
mapování a tvůrčí objevování nových míst s potenciálem stát se významnými body na mapě MČ P14, realizace aktivit, které na tato
místa upozorňují,
aktivity, které uměleckými prostředky upozorňují na zanedbaná místa na území MČ P14 nebo je přímo dočasným způsobem
transformují a objevují tak jejich novou kvalitu,
aktivity, které propojují umění a ekologii/krajinu, novým a tvůrčím způsobem se vztahují k přírodě ve městě.

Hmotné
historické
památky
podporuje MČ
pomocí nástrojů
hl. m. Prahy.

Takto podpořené projekty přestavují folklór, historické časové milníky, stará řemesla, apod.
Jde např. o Staročeský jarmark Staročeský jarmark (tradiční slavnost), masopustní průvody Masopust v MŠ Vybíralova, Pálení
čarodějnic (na MČ se pořádají v několika lokalitách naráz), připomínku letců ve veřejném prostoru Obrazy letců ve veřejném prostoru
Letec na schodech u CČM (akce pro veřejnost s připomínkou bitev a důležitých historických milníků, vymalování schodů po letcích),
atd.
Přehled podpory akce Staročeský jarmark

Dále probíhají pravidelné tvořivé dílny s výrobou masopustních masek v KC Kardašovská
2018 - Dílny - masopust - masky
2019 - Kreativní dílny
2020 - Kreativní dílny

Svatomartinské slavnosti - tradiční akce pořádaná p. o. Praha 14 kulturní
2018 - Svatomartinské slavnosti, Fotogalerie ze slavností
2019 - Svatomartinské slavnosti
Výstava Já a můj obvod - výtvarná soutěž je pořádána od roku 1995 v rámci seznámení dětí a mládeže s místem, kde žijí. Často se
pojí s konkrétním historickým milníkem nebo událostí
2018 – 24. ročník Výstava Já a můj obvod - 24. ročník
2019 – 25. ročník Výstava Já a můj obvod - 25. ročník
V roce 2020 nebylo možné z důvodu vládních opatření část kulturních aktivit realizovat.
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Návodná otrázka 8.2.2
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Trend:
Zlepšující se
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MČ má otevřený dotační program, který podporuje realizaci projektů z oblasti historického kulturního dědictví. Dotační komise je
pravidelně vybírána z odborníků i místních obyvatel, kteří území znají, aby projekty naplnily svou podstatou podporu historického
kulturního dědictví na území MČ Praha 14.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

MČ má dobře
nastavený grantový
systém,
který
motivuje žadatele i k
projektům
zaměřeným
na

nehmotné kulturní
dědictví.
Má
zpracované
publikace, kroniku,
osobnosti,
podporuje místní
tradice, vztah dětí k
místu atd.

8.2.3 Má městská část další nástroje pro podporu majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podporu tradic apod.?
Čerpá městská část finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.2.3

Indikátory

Nástroje podpory jsou stanoveny v Koncepci kulturní politiky HMP 2017 - 2021 . Kulturní památky na městské části jsou ve
vlastnictví soukromoprávních subjektů a církví. Využívány jsou převážně k soukromým a podnikatelským účelům. Magistrát hl.
města Prahy, odbor památkové péče pouze kontroluje, zda je plánovaná obnova v souladu s vydaným závazným stanoviskem k
navrhovaným pracím. Soukromí vlastnící mohou využít grantů hl. m. Prahy v oblasti památkové péče.
MČ finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči nevyužívá, jelikož žádná z kulturních
památek nepatří do jejího majetku či správy.

Podporu z fondů EU využila MČ v roce 2016 na oživení tradic, přičemž nešlo přímo o titul určený na památkovou péči. V
současnosti nečerpá MČ žádnou podporu z EU pro obnovu kulturních historických památek, pouze na investiční akce jako jsou
rekonstrukce a údržba objektů ve svém vlastnictví, či výstavba nových kulturních center. Tyto stavby nejsou historickými
památkami, ale slouží veřejnosti pro realizaci kulturních aktivit, slavností a tradic.

8.2.C Další
nástroje
podpory
majitelů
nemovitého i
movitého
kulturního
dědictví a
tradic ;

ANO
Jako další zdroje
využívá
MČ
prostředků hl. m.
Prahy a dotací
z EU.

Podpora v rámci vlastního rozpočtu - nehmotné kulturní dědictví
Z vlastního rozpočtu MČ podporuje různé akce, které podporují kulturu, vztah k ní, ale i k místu, kde lidé žijí, k jejich kořenům a
historii.
Setkání kultur - pravidelná každoroční akce, kde svou kulturu představují menšiny žijící na území MČ. Jde o akci, kterou
pořádá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a účastníci se na ní mohou seznámit s kulturou formou ukázek oblečení,
řemesel, ochutnávek pokrmů či zhlédnutím hudebních či tanečních vystoupení.
Food festivaly - zajišťují občerstvení u akcí pořádaných MČ nebo jde o samostatné akce, představují gastronomii menšin,
které žijí na území MČ.

MČ zajišťuje obnovu a revitalizaci veřejných prostranství v přímé blízkosti historických budov, čímž k nim zajišťuje příjemnější
přístup veřejností.
Jedná se o revitalizace parků kolem kostelů a historických budov, cestní sítě či navigačního systému. Dále obnova a rozšiřování sítě
cyklostezek, které vedou přímo kolem historických budov a přivedou veřejnost k historickým památkám. MČ doplnila u historických
budov stojany na kola, lavičky pro odpočinutí apod. V rámci Naučné stezky Prahy 14 jsou dvě zastavení věnována právě našim
dvěma kostelům. Kostel sv. Bartoloměje , Kostel sv. Jiří a Hloubětínský zámek

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.2.3

Návodná otázka
8.2.3
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2

Trend:
Zlepšující se

1

MČ podporuje historické kulturní dědictví dostupnými způsoby. Hmotné kulturní dědictví je podporováno finančně z prostředků z hl.
m. Prahy k přímým opravám či údržbě. Nehmotné kulturní dědictví je podporováno finančně z vlastního rozpočtu (dotační program na
podporu kultury a umění nebo napřímo) nebo z dostupných fondů. Dále pak realizací akcí připomínajících kulturní dědictví,
spoluprací s vlastníky kulturních památek či jejich propagací.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

MČ využívá další
nástroje
podpory
adekvátně
svým
možnostem.
Soukromí majitelé
kulturních památek
si zajišťují podporu
v případě potřeby
sami, MČ se věnuje

především historii a
identitě místa a
nehmotnému
kulturnímu dědictví.

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů
(nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.2.4

Indikátory

MČ využívá dostupných možností ke zpřístupňování kulturních památek na svém území veřejnosti a ve spolupráci s dalšími subjekty
a vlastníky historických budov zajišťuje jejich popularizaci a propagaci.

8.2.D
Zpřístupňování
místního
kulturní
dědictví
veřejnosti ;

Naučná stezka
Na MČ je od roku 2007 zbudována naučná stezka Naučná stezka "14 zastavení Prahy 14" , která prochází všemi lokalitami a
představuje zajímavá místa na území Prahy 14. Mezi zastavení patří i historické objekty jako jsou místní kostely a zámek. Na každé
zastávce je instalován informační panel. Jelikož v MČ vznikají nová zajímavá místa (např. rozhledna Doubravka 2018), nová
propojení (otevřené cyklostezky) a nové bytové komplexy (Rajský vrch, Ekospol, apod.), jsou na rok 2021 v rozpočtu MČ připraveny
finanční prostředky na zajištění realizačního záměru na obnovu stezky, kdy by měly být obnoveny informační panely, upravena trasa,
doplněno turistické značení a případně nová zastavení.

Kronika a osobnosti
MČ umožňuje zájemcům seznámení s historií svého území i prostřednictvím veřejně přístupné Kroniky MČ Praha 14, která je na MČ
vedena. Skládá se z několika knih a historicky začíná Knihou o historii obce Keje a Hostavice pocházející z let 1894 – 1977. Kronika
je vedena po celou dobu existence MČ a pravidelně se do ní zapisují nejdůležitější údaje. Kronika z období 2004 – 2013 je vedena
v elektronické podobě.

ANO
Kulturně
historické objekty
na území MČ
jsou v majetku
dalších vlastníků.
Dva kostely na
území MČ jsou
ve
spolupráci
s
vlastníky
využívány k akcím
pro veřejnost a
jsou
veřejně
přístupné.

Kostely na Praze 14
Zastavení zmíněné naučné stezky mohou zájemce zavést ke dvěma kostelům, které se na území MČ nacházejí. Kostel sv.
Bartoloměje v Kyjích a kostel sv. Jiří v Hloubětíně. Oba dva jsou veřejnosti přístupné minimálně během bohoslužeb a koncertů. MČ
spolupracuje s místními farníky a kostely i jejich okolí ožívají tak často řemeslnými či jinými slavnostmi. (Staročeský jarmark, turnaje
v pétanque na farní zahradě, prohlídky fary, koncerty , apod.)
Zámecký park v Hostavicích
Rozlehlý park v Hostavicích je od roku 2017 zrekonstruován. V jeho čele se nachází prvorepubliková vila, které se místně říká
zámeček a na základě požadavků občanů byla také na náklady MČ a s podporou financí z EU zrekonstruována. V současné době v ní
našla zázemí základní škola, která občanům dlouhodobě chyběla a v září 2019 přivítala první žáky.
MČ tak strategickým a systematickým přístupem, který zahrnuje Projednání s občany na téma nové využítí objektu, spolupráci se
ziskovým i neziskovým sektorem a schopností získat finance z jiných zdrojů, zajistila účelné využití prvorepublikové budovy,
zkulturnění veřejného prostoru - Nový park v Hostavicích a zlepšila tak po všech stránkách životní úroveň místních obyvatel - Kavárna
v pilské. Park je v současnosti denně navštěvován lidmi z blízkého i vzdálenějšího okolí, neboť leží na trase místní cyklostezky A25.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.2.4

Návodná otázka
8.2.4

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

MČ má své historické kulturní dědictví na svém území zmapované a spolupracuje s jeho majiteli, aby bylo co nejvíce zpřístupněno
veřejnosti. K jeho revitalizaci, zviditelnění či využití spolupracuje s neziskovým i ziskovým sektorem a využívá všech dostupných
možností - dotace, média, akce pro veřejnost, naučná stezky, zpříjemnění přímého okolí historických objektů, apod. Pravidelně sdílí
dobrou praxi s dalšími MČ a hledá tak nové způsoby spolupráce. Zároveň aktivně revitalizuje přírodní památky. V rámci možností
využívá svých budov pro veřejnost.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

MČ
zpřístupňuje
především
nehmotné kulturní
dědictví
např.
formou naučných
stezek,
kroniky,
webu
apod.
Rekonstrukce
zámečku
v

Hostavicích a její
nové využití pro
školní účely je velmi
dobrý počin pro
zvýšení kvality života
místních obyvatel i
pro
zpřístupnění
kulturního dědictví.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Oblast 8.3

Oblast 8.3
Hodnoceni:

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

Velmi dobrá

2

Trend:
1

V rámci zapojování občanů do života na MČ a vzhledem k úloze p. o. Praha 14 kulturní se daří realizovat aktivity, které reagují na
potřeby občanů. MČ podporuje jak tradiční akce, tak i nové projekty. Probíhá úzká komunikace se spolupracujícími neziskovými
organizacemi, které škálu kulturních a uměleckých aktivit dle požadavků občanů úměrně doplňují.

Stabilní

0

V MČ je široká škála
kulturních akcí a
volnočasových
aktivit,
MČ
je
podporuje a sama
iniciuje především
díky své p.o., ale má
přehled i o nezávislé
scéně, se kterou je v
neustálém kontaktu.
Grantový systém je
transparentní, ke
zvážení je celková
výše
finanční
alokace.
Kladně
hodnotím
participativní
rozpočet a další
metody participace.
MČ podporuje také
mobilitu místních
umělců a jejich
spolupráci
s
nemístními umělci.

8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.3.1

Indikátory

Hry
MČ každý rok vypisuje dotační program na podporu oblasti kultura a umění, jde již o stabilní podíl rozpočtu. Tento dotační program na
je otevřen všem, kteří mají zájem realizovat na území MČ kulturní akci, představení, koncert či jinou umělecko-kulturní tvorbu pro
širokou veřejnost.
Výdaje na dotační program oblast kultura a umění 2018 – 2021 – 200 000 Kč.
Výše nákladů na kulturní oblast v dotacích odpovídá potřebám občanů na zajištění kultury. Je pravidelně celá vyčerpána. Dotační
program je nastaven tak, aby umožnil jednotlivcům i neziskovému sektoru doplnit a oživit kulturní prostředí na území MČ.
Dotační program pro podporu kultury a umění na rok 2021 byl vyhlášen usnesením Rady Č Praha 14 č. 710/RMČ/2020 dne 1. 12.
2020 Usnesení RMČ - Vyhlášení dotačního programu pro kulturu na rok 2021 Žadatelé mohou žádat o podporu elektronickou

8.3.A
Neinvestiční
grantové a
dotační
(soutěžní)
výdaje na
kulturní
projekty ;

2018, 2019,
2020, 2021 -

formou na základě přihlášení do Dotačního portálu MČ Praha 14 . Veškeré informace o vyhlášeném dotačním programu a jeho
oblastech naleznou žadatelé také na stránkách MČ.
Přestože se alokovaná částka z rozpočtu MČ na kulturní projekty v rámci dotačního programu nenavyšuje, tvoří stabilní a stálou
položku pro aktivizaci občanů. Akce, které vzešly původně například z dotačního programu a ukázaly se jako stěžejní a pro MČ
potřebné a občany žádané, hradí nyní MČ právě z jiných zdrojů /viz další odstavce/ či je jako spolupořadatel převezla Praha14kultruní
a zařadila do svého rozpočtu, aby finanční prostředky v dotačním programu zůstávaly stále k dispozici veřejnosti a novým počinům.
Zároveň je vyhovováno individuálním žádostem na přímou podporu kultury:
2018 – podpora Základní umělecké školy, výjezd smyčcového orchestru do Německa – 50 000 Kč
2020 – podpora vydání knihy „Ten, kdo se minul povoláním“ – 50 000 Kč, podpora vydání knihy „14 pohádek o Praze 14“ – 356 080
Kč
Další neinvestiční prostředky MČ na kulturní projekty jsou vydávány na Participativní rozpočet MČ Praha 14, z nějž jsou hrazeny i
neinvestiční projekty na podporu kultury pocházející od místních obyvatel. Pro roky 2017/2019 a 2019/2021 bylo vyčleněno vždy 5 mil.
Kč. Fotografie z realizovaných projektů v rámci participativního rozpočtu MČ Praha 14 jsou v příloze tohoto bodu.

200 000 Kč
MČ podporuje
kulturu
neinvestičně v
rámci dotací a
přímé podpory a
v
případě
vhodných
projektů
jsou
využity finance v
rámci
participačního
rozpočtu.

Zahrádka mezi paneláky 2019 – 2020 – projekt pomohl obyvatelům části sídliště Černý Most ve vybudování příjemného místa,
kde se tkávají a pravidelně zde probíhají akce jako je Vítání jara a či Halloween party nebo Mikulášská besídka - 86 500 Kč
Doplnění prvků v parku na Hutích 2020 – v rámci projektu byly ve veřejném prostoru umístěny umělecké prvky v podobě hub – 100
000 Kč
Zažít alej jinak 2020 – v rámci sousedského setkání byly vysázeny nové cibuloviny, zkulturněn veřejný prostor a proběhly
sousedská setkání - 14 250 Kč
Hry na chodníku 2020 – v rámci oživení veřejného prostoru byly některé chodníky využity pro umístění her pro děti - 88 650 Kč
Polepy přístřešků autobusových stanic 2020 - 2021– v rámci projektu byly vytvořeny polepy na přístřešky autobusových stanic
v majetku MČ (Lomnická, Sicherova, Bryksova a další), motivem jsou historicky, kulturně a přírodně zajímavé lokality MČ Praha 14
(např. - zámeček, rybník, kostel, park Československých legionářů, rozhledna Doubravka, přírodní památky) – alokováno 415 000
Kč - projekt je v realizaci
Ptačí stezka – projekt počítá s vybudováním pěti tabulí s informacemi o místních ptáci, které budou umístěny u rybníka Aloisov na
Černém Mostě, dále budou v oblasti umístěny ptačí budky – alokováno 200 000 Kč – projekt je v realizaci předpoklad 2021.

Částky v tabulce jsou uvedeny v pravdivé výši nicméně rozděleny do let dle finalizace projektů, jelikož u nich docházelo k různým
prodlevám, schvalovacím řízením, přesunům financí mezi paragrafy či prostojům v realizaci kvůli pandemii Covid.
chodníku

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.3.1

Návodná otázka
8.3.1

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty jsou vypisovány každoročně a zároveň jsou podporovány
projekty na přímo v rámci rozpočtu MČ. Žádost do dotačního programu mohou podat jednotlivci i různá uskupení.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

MČ má dotační
program na kulturu,
elektronický systém
a
stabilní
alokaci. Vzhledem

k počtu obyvatel
a
velikosti
některých
projektů
doporučuji zvážit
zvýšení celkové
alokace
na
dotační program
a limitu 50 tis.
Kč.
Případně
zvážit, zda není
potřeba
více
motivovat nové
žadatele.

8.3.2 Má městská část otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro kulturní projekty
otevřený a transparentní?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.3.2

Indikátory

Dotační systém MČ je jednoduchý a každoročně je na základě připomínek žadatelů a v rámci možností zákona a MČ Praha 14
upravován, aby byl co nejpřívětivější. V roce 2019 byl připraven jeho kompletní přenos do digitálního prostředí. Krom šetření papírů a
dalšího materiálu, úspor práce referentů, kteří dotační agendu zpracovávají a vytvoření celkově přívětivějšího prostředí pro žadatele,
zajistí nový dotační portál možnost mít veškeré relevantní informace (žádosti, historii, seznam žadatelů a poskytnutých podpor,
vyúčtování, smlouvy, základní údaje subjektů, a další) v jednom místě a kdykoliv k dispozici jak pro žadatele, tak pro donora.
Jednodušší je také hodnocení v rámci dotačních komisí, kdy všichni řádně zvolení členové mají přístup do portálu jako hodnotitelé a
jejich vyjádření k jednotlivým projektům jsou pak elektronicky zaznamenána. Dotační portál MČ Praha 14 byl spuštěn do úplného
provozu v listopadu 2020. Žádosti pro rok 2021 se již podávají žádosti pouze v elektronické podobě, využívá se ověřování přes ARES a
Datové schránky, ve spolupráci s ITC odborem byly propojeny funkcionality několika PC aplikací (E-Spis, Agendio, DSW2). Velkou
pomocí byla spolupráce se zaměstnanci MČ Praha 3, kteří již daný dotační SW používají a mají s ním tak zkušenosti z praxe.
Během příprav na spuštění dotačního SW se zapojilo i právní oddělní z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR).
Jednu z prvních reakcí na nový dotační portál jsme dostali už 7. ledna 2021 od pravidelného žadatele z Církve bratrské, Pavla
Trefného, citát z mailu: Díky za ty nové stránky a vyplňování žádosti o dotace přes web. Je to mnohem jednodušší, přehlednější a

rychlejší. Opravdu velikou pochvalu všem, kdo se na tom podíleli! Super!
Každoročně je pro hodnocení projektů vybírána nová dotační komise. Za členy jsou vybírání lidé se znalostí místního prostředí a
s obecným kulturním přehledem, případně i odborníci. Jejich úkolem je vybrat projekty které mají potenciál akce, která na MČ chybí,
aktivity, které vhodně doplňují současnou skladbu realizované kultury, případně přináší nějaké novum do naší oblasti, ale hlavně
všechny které mají smysl a jsou přínosné pro území MČ Praha 14 a její občany.
Dotační komisi vybírá a ke schválení radou MČ navrhuje gesční radní pro daný dotační program a rok. Komise je volena vždy
s ohledem na politické rozdělení, aby navržené projekty, které schvaluje RMČ, nebyly napadnutelné a vyřazené z důvodu odlišného
politického názoru. Dalším stěžejním důvodem pro výběr člena komise je jeho znalost místních poměrů a případná zkušenost
v kultuře a umění. Členy komise se stanou lidé, kteří odpovídají výše uvedeným požadavkům a jsou schválení Radou MČ Praha 14.

8.3.B Otevřený
grantový /
dotační systém
pro projekty z
oblasti
kulturních a
uměleckých
aktivit ;

MČ
má
otevřený
dotační
program
MČ každoročně
vypisuje dotační
program
pro
podporu kulturních
projektů. Komise
je
volena
každoročně nová,
přičemž
je
přihlédnuto
ke
vztahu k MČ a
odpornosti
z hlediska kultury.

Součástí podmínek dotačního programu je i vypořádání projektů, které musí obsahovat zprávu o realizaci projektu. Jde o stručnou
informaci o tom, jak byl projekt veřejností přijat (účast, reakce, apod.), jak se jej podařilo realizovat a návrh, co do budoucna změnit či
zlepšit. Výstupy z těchto zpráv jsou každoročně kontrolovány a předávány dotační komisi, aby se i k jejím členům, tedy aktuálním
hodnotitelům, dostala zpětná vazba o realizaci již podpořených projektů. Tímto způsobem je zajištěno, že při hodnocení nově
podaných žádostí bude brán zřetel na vnímání jednotlivých projektů veřejností, bude brána v potaz informace, co se za rok v oblasti
kultury změnilo a nově podpořené projekty budou vycházet z aktuálních potřeb občanů MČ Praha 14.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.3.2

Návodná otázka
8.3.2

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Silné zlepšení

2

MČ má otevřený a transparentní dotační systém. Pravidelně je evaluován s donory i příjemci dotací. Na základě posledních výstupů
byl uzpůsoben do webového rozhraní. Hodnotící komise je volena pro každý rok nová, členové jsou kulturně gramotní a znalí místních
poměrů.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

MČ
má
transparentní
grantový systém pro
kulturní
a
volnočasové
projekty, nově byl
zaveden elektronický
systém
pro
podávání žádostí,
kladně
hodnotím
také
zavedenou
evaluaci projektů i
celého grantového
systému,
stejně
jako semináře pro
žadatele.

8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.3.3

Indikátory

MČ podporuje kulturu a umění v rámci dotačního programu. Mezi podpořené projekty patří pravidelně každoročně pořádané kulturní

8.3.C
Různorodost

akce pro veřejnost a kulturní a umělecké aktivity zajištěné neziskovým sektorem. Pravidelně se ale hlásí do programu i jednotlivci
nebo uskupení, jejichž projekty přináší nové nápady, nové směry v kultuře i umění či chtějí podpořit uměleckou tvorbu, která je v naší
MČ opomíjená.
Dotační komise kulturních a uměleckých projektů dbá na to, aby byly udržovány tradiční, po kterých je mezi veřejností poptávka, ale
aby nezapadly ani projekty nové. U všech projektů je vždy posuzován dopad na společnost, celkový přínos a udržitelnost projektu.
Dotační komise má k dispozici jak informace o již podpořených projektech včetně zpětné vazby od veřejnosti, tak i celkový přehled
o kulturním dění na MČ (kulturní počiny zajišťované Prahou 14 kulturní a dalšími odbory MČ, neziskovými, ziskovým sektorem,
případně jednotlivci). MČ se nebrání novinkám, ale zodpovědně hodnotí, zda je projekt obsahově vhodný pro místní občany a
lokality, zda je bude schopna společnost vzhledem k místním specifikům přijmout, a zda se jej vyplatí finančně podpořit.
V rámci naplnění strategických dokumentů a na základě poptávky od občanů, doplňuje MČ spektrum kulturních aktivit z vlastního
rozpočtu. Jedná se o projekty, které v nabídce chybí, či je o ně pravidelně zájem, tudíž jimi MČ nechce zatěžovat dotační program a
realizuje je sama. Jedná se např. o pálení Čarodějnic, Den dětí, Mikuláš, pravidelná divadelní představení, výstavy, VOLNOFEST,
apod.

podporovaných
projektů v
rámci
grantového
systému ;

ANO
Na
MČ
je
zajištěna pestrá
kulturní nabídka
akcí a aktivit.

Další akce, které jsou realizovány samotnou MČ, jsou spojené s významnými výročími se vztahem k MČ. Dále je kultura
podporována v rámci realizace projektů financovaných z EU.
Rada MČ má k dispozici rezervu na mimořádné příspěvky tzv. přímá podpora. Tato podpora je využita v případě významně
zajímavého projektu, který nespadá do dotačního programu nebo jej nemá MČ naplánovaný v rozpočtu.
V rámci participativního rozpočtu vymezila MČ Praha 14 opakovaně 5 mil Kč (roky 2017 – 2019, 2019 – 2021) na realizaci projektů,
které navrhují sami občané. Vítězné projekty z obou ročníků jsou k dospozici zde - I. ročník, II. ročník.

Mezi jednotlivými odbory, které realizují kulturní dění na MČ, P14k i dalšími subjekty probíhá pravidelná a průběžná komunikace, tudíž
zástupci jednotlivých subjektů ví o činnosti dalších, takže tvorba a složení kultury, výběr aktivit a akcí a podpora dalších, probíhá
koordinovaně a za vědomí a přispění všech zúčastněných realizátorů. MČ má sdílené interní i veřejné dokumenty a platformy, kde se
každý realizátor kultury může seznámit se stavem kultury v daný okamžik a může svou akci, aktivitu nebo nový počin porovnat s již
realizovanými nebo probíhajícími. A to ať obsahově, zaměřením nebo datem konání. Nedochází tak k dublování akcí a aktivit, naopak
jsou zasaženy cílové skupiny, které mají nové potřeby nebo je celkově společnosti ve vhodném termínu a vhodným způsobem
nabídnut nový alternativní kulturní počin. Veřejnou platformou pro pořadatele je např. kalendář akcí.

Akce probíhající na MČ Praha 14 jsou dle potřeb uzpůsobovány daným věkovým nebo cílovým skupinám. Pro studenty a seniory platí
zvýhodněné vstupné. Většina akcí je bezbariérových. Řada z nich se již stala tradičními.

Jde například o:
masopustní průvody, Čarodějnice, Dny děti, Mikulášský průvod a besídky, blešáky, Černý Mošt, farmářské trhy, Den
milosrdenství, VOLNOFEST, Posvícení na Doubravce
hudební akce - Strawberry fields. Stop Zevling vystoupení interpretů a skupin /Stivín. P.Janú, Fešáci, apod.
koncerty vážné hudby v Galerii 14 či v kostelích
výstavy a vernisáže vycházky po Praze 14 (vlastivědné, kulturně historické, urbanistické)
speciální akce k výročím MČ či státním svátkům
plesy - senioři, vozíčkáři, ples MČ
divadla - loutková či hraná pro děti, činohra pro dospělé
Art - Graffity Jamy, Storry telling. Čteni v bunkru, Zářící město, videomapping, umístění uměleckých děl do veřejného
prostoru
konference, školení, přednášky, besedy - tematicky zaměřené pro všechny věkové skupiny
workshopy, dílny, tvořivá odpoledne – k tradičním svátkům (vánoční, velikonoční, masopustní, halloweenský, atp.),
k udržitelnému rozvoji (tvořivé dílničky z různých materiálů, opravárenské, cyklo, apod.) Swap akce, výměnné trhy
sportovní akce - turnaje o pohár starosty, Hloubětínská smeč, apod.

Záměrem MČ je poskytnout všem občanům možnost kulturního vyžití co nejdostupnější, a proto v rámci svých možnosti průběžně
doplňuje i objekty pro realizaci kultury v jednotlivých lokalitách. Při volbě kulturní náplně na území Prahy 14 vnímáme potřeby všech
občanů, cílových i věkových skupin jak po kulturním vyžití a prostředí, tak po možnosti, aby se sami mohli uplatnit a kulturně
realizovat.
Přehled podpořených projektů 2018 - 2021
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.3.3

Návodná otázka
8.3.3

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

Na MČ jsou z různých zdrojů podporovány akce pokrývající široké spektrum kulturních i uměleckých projektů přičemž je zohledňován
aspekt různorodosti nejen v akcích a aktivitách, ale také mezi žadateli. MČ pravidelně podporuje inovativní projekty, ale zajišťuje

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

MČ
podporuje
různorodé projekty,

stálou podporu tradičním a zažitým akcím, po kterých je poptávka.

a to jak v rámci
grantového
systému,
tak
pomocí vlastních
aktivit nebo díky své
p.o.

8.3.4 Vznikají z iniciativy městské části umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního
potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní
identitě?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.3.4

Indikátory

MČ zajišťuje kulturní a umělecké akce a aktivity několika způsoby:
za pomocí dotačního programu pro umění a kulturu - projekty žadatelů
z vlastních zdrojů - rozpočet MČ - projekty doplňující škálu již realizovaných akcí
prostřednictvím příspěvkové organizace zřízené pro tento účel /Praha 14 kulturní/
přímou podporou významných osobností, umělců, apod.
z externích zdrojů - finance z operačních programů EU a dalších subjektů /např. Ministerstva ČR, hl. m. Praha, apod./ - projekty
pro veřejnost, akce různého uměleckého a kulturního zaměření
za pomocí soukromých subjektů - kulturní akce ke každoročním příležitostem pořádaných organizacemi jako např. Coca Cola,
IKEA, Centrum Černý Most - MČ funguje u většiny akcí jako spolupořadatel případně partner

Realizátoři kultury i instituce jí ovlivňující jsou v kontaktu, mají přehled o místním dění i o novinkách a dalších možnostech. Je jim
k dispozici sdílený interní a veřejný prostor, kde se aktuální informace nachází. Mezi realizátory i institucemi (odbory MČ Praha 14, p.
o. Praha 14 kulturní, neziskový a ziskový sektor, občané) probíhá průběžná pravidelná komunikace (maily, telefony, setkání
Strategického týmu, setkání Komisí, setkání s veřejností, apod.) pro kulturu. Na pravidelných setkáních komisí a Strategického týmu
jsou představovány návrhy na nové projekty a akce. V rámci zapojování veřejnosti jsou jednotlivé složky MČ v komunikaci s
potencionálními aktéry a nabídka je doplňována o nové náměty. Území mapuje i příspěvková organizace, která akce doplňuje.
Nově realizované projekty:
V roce 2018
byl v dotačním programu podpořen projekt linka 141 – velkolepý projekt tvorby knihy, divadelního představení a dalších počinů na
základě mapování života na sídlišti Černý Most vedený autobusem č. 141, který historicky na tomto území jezdil.
Dále vznikla Hra v divočině, která reaguje na volný přírodní prostor na Černém Mostě a využívá ji pro interaktivní hry pro veřejnost.
V Galerii14 proběhla výstava k výročí 100 let republiky.
Hloubětínská smeč se stala tradiční akcí a je nadále podporována.
Nově vzniká na MČ P14 hudební uskupení pro tvorbu ekologického dětského muzikálu ANASTASIS – přípravka funguje pod
spolkem SRDÍČKA
V KC Kardašovská probíhají aktivity pro lokalitu Lehovce – kreativní dílny, akce pro veřejnost a další.
MČ využívá oživené prostranství v lokalitě Čihadla a u nové rozhledny Doubravka pořádá posvícení, v případě zájmu bude akce
přidána do pravidelných pořádaných akcí.
V roce 2019
byl v rámci dotačního programu podpořen spolek Řemesla, který začal v lokalitě Lehovec tvořit a pořádat akce v období tradičních
svátků
nadále je podporován hudební projekt ANASTASIS a Hloubětínská smeč.
nově je v rámci dotačního programu podpořena aktivní kreativní tvorba v lokalitě Hostavice spolkem Be Free.
KC Kardašovská nadále prosperuje – lidé si na KC zvykli a hojně jej navštěvují.
pro velký zájem veřejnosti je pod taktovkou P14k opět pořádáno posvícení na Doubravce oživené originální malbou světlem na
luminiscenční plochu, nasvětlením rozhledny, kreativní aktivitou Malování pískem a světelným workshopem.
v lokalitě na Hutích probíhají akce pro veřejnost pořádané aktivními občany v tamní komunitě (Dětský den, Čarodějnice,
lampionový průvod, atd.).
pro veřejnost se otevírá nové komunitní centrum H55 v Hloubětíně – KC doplňuje síť center a rozšiřuje tak možnost kulturního
vyžití na území Prahy 14.
podařilo se instalovat mural artové dílo na schodech na Černém Mostě s připomínkou letce RAF Josefa Brykse info Fb
V roce 2020
jsou podporovány aktivity spolku SRDÍČKA – hudební projekt ANASTASIS
pokračuje podpora další části projektu Linka 141 – stolní hra o autobusové lince přes Černý Most
nově je podpořen projekt Virtual Ritual – divadelní gamingová performace.
KC Kardašovská i H55 běží, nicméně díky pandemii Covid je spousta aktivit i akcí plošně na území MČ omezených.
ve stadiu příprav jsou i další instalace mural artových děl k připomenuté našich letců (probíhá mapování vhodných prostorů a
jednání s majiteli)
Během let jsou pravidelně podporovány a realizovány akce připomínající stará řemesla a tradice v různých
lokalitách, kde přibližují veřejnosti kulturní historické dědictví – Staročeský jarmark (2013 – doposud),
Svatomartinské slavnosti (2015 – doposud), a další.

8.3.D Umělecké
a kulturní akce
iniciované
městskou částí
;
MČ využívá
nových
způsobů a
aktivit dalších
organizací k
oživení
a
doplnění
kulturní
nabídky na
svém území.
MČ je proaktivní,
propojená,
komunikující a
reagující
na
podněty a deficity
v
nabídce
kulturních aktivit,
z důvodu jejího
oživení tak, aby
nebyla
jednostranná,
fádní
a
nezajímavá.
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Návodná otrázka 8.3.4

Návodná otázka
8.3.4
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Trend:
Zlepšující se

1

MČ zajišťuje, aby nabídka kulturních a uměleckých aktivit na jejím území odpovídala potřebám a požadavkům občanů. Prostor kultury
na MČ je pravidelně a průběžně monitorován jak realizátory, tak i účastníky. Nad zjištěními probíhá pravidelná komunikace,
komunikuje se stávající situace a plánuje se další postup a rozvoj. V případě zjištění nových potřeb nebo nalezení míst či témat, kde
by bylo kulturu třeba rozvinout, MČ flexibilně reaguje. Na zjištěné nedostatky, deficity či případné nové podněty iniciuje nápravu.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zhoršující se

-1

MČ
má
velmi
proaktivní roli v
rozvoji
kultury,
kulturní nabídky i
infrastruktury
na
svém území. S
vlastní p.o. aktivně
monitorovala stav
kultury
a
komunitního života v
jednotlivých
lokalitách
a
iniciovala
a
podporovala nové
projekty z mnoha
různých oborů (př.
street art, gaming,
komunitní akce a
projekty). Je potřeba
předchozí
aktivity
zaktualizovat
a
navázat na ně i po
covidu a změně
vedení p.o.

8.3.5 Má městská část systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a organizace, tak
pro akce soukromoprávních subjektů?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.3.5

Indikátory

Městská část disponuje systémem nástrojů pro prezentaci, propagaci a publicitu. Využívána jsou všechna dostupná média a
propagační kanály.
Propagace kultury je koordinovaná a jde systematicky převážně ze dvou míst, z MČ Praha 14 a z P14k. Na MČ zajišťuje oblast
propagace tiskové oddělení, které je součástí Oddělení strategického plánování a komunikace a je obsazeno zkušenými odborníky
z praxe. Zde probíhá spolupráce s redakcí na tvorbě měsíčníku Čtrnáctka včetně zajištění inzerce místních neziskových organizací,
správa webu a FB MČ Praha 14. Vývěs plakátů ve vývěskách je zajišťován Informační kanceláří MČ Praha 14.
V příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní je taktéž samostatné PR oddělení, odkud je spravován web, FB P14k a kalendář akcí pro
celou MČ Praha 14.

Propagovány jsou všechny akce konané na území MČ, ať jde o neziskový sektor, ziskový sektor nebo jednotlivce. Nezávislí
organizátoři akcí mohou také využívat některé komunikační kanály MČ. Jedná se zejména o Kalendář akcí - online, tištěný kalendář,
pozvánky v měsíčníku "Čtrnáctka" a boxy. Neziskové organizace mohou také využít vývěsky městské části.
Místním neziskovým organizacím a občanům není účtována distribuce informací, pokud se jedná o propagaci akcí pro veřejnost na
území MČ Praha 14.
V současné době se finalizuje zadávací řízení pro vytvoření Komunikační strategie ÚMČ Praha 14. Strategie bude řešit mimo
nastavení interní komunikace i komunikaci s veřejností, využití vhodných komunikačních kanálů a stanovení postupů. ÚMČ Praha 14
tak bude mít další opěrný nástroj pro zvýšení kvality komunikace s veřejností.

Přehled využívaných propagačních kanálů a způsobů propagace
tištěná propagace – letáky, plakáty, atp.:
vyvěšování na místních vývěskách - MČ Praha 14 disponuje 18 zasklenými vývěskami, sloužícími k propagaci akcí a informování
občanů – formát A4, A5;
distribuce informací v objektech MČ a dalších organizací – v rámci zajištění dostatečného šíření informací jsou na základě dohod

8.3.E
Prezentace,
propagace a
publicita nabídky
kulturních akcí ;
Facebook (cca
4
500
fanoušků),
kalendář akcí v
měsíčníku
Prahy 14 (22
500 výtisků),
mobilní rozhlas
(1
300
registrovaných),
web MČ Praha
14 (kalendář
akcí).
K propagaci a
předávání
informací
veřejnosti
jsou
využívány všechny
dostupné kanály a
způsoby jak na
MČ, tak i u
partnerských
organizací,
spolupráce
funguje
oboustranně.

využity pro propagaci prostory všech ZŠ (7), MŠ (13), dále prostory NNO a církví, komunitních center MČ, poboček Městské
knihovny (Černý Most a Hloubětín), poliklinik (Parník, Bioregena - MediClinic), NNO, DDM, Úřadu práce atd. MČ má zpracovaný
distribuční seznam těchto panterů a distribučních míst;
vyvěšování na plakátovacích plochách (15) ve veřejném prostoru;
umísťování v boxech – na MČ je rozmístěno cekem 50 ks boxů pro umístění letáků formátu A4 a A5 (boxy jsou zároveň ve všech
objektech ve vlastnictví MČ Praha 14);
umísťování v prostorách podatelny a Informačního kanceláře MČ Praha 14 – základní prostor ÚMČ Praha 14 pro veřejnost –
formát A5;
měsíčník Čtrnáctka – v měsíčníku se pravidelně prezentují úspěchy a události ze základních a mateřských škol, čtenář je
informován o dění v neziskových organizacích a ve veřejném prostoru. V tomto médiu jsou publikovány články, fotografie a
postřehy ze všech akcí na území Prahy 14 a tištěný kalendář akcí. Toto periodikum je měsíčně distribuováno do cca 22 500
schránek a cca 1000 ks zůstává k odběru na ÚMČ. Měsíčník má běžně 32 stránek a je distribuován zdarma. Ročně vychází dvě
speciální čísla s dvojnásobným obsahem. Na základě výběrového řízení byla v roce 2018 vybrána nová společnost, která
zajišťuje vydávání tohoto periodika;
další tištěná média – deník Metro, atp. – v rámci tvorby tiskových zpráv je využívána i tato forma propagace;
osobní roznos letáků - v případě vhodných akcí využívá MČ k distribuci pozvánek či informací způsob osobního roznosu do
schránek domů. U bytových domů jsou pracovníci MČ ve spojení se zástupci bytových domů, družstev či vedení SVJ, kteří
následně zajistí distribuci a informovanost mezi obyvatele svých domů. Tento způsob je využíván při nutnosti zasáhnout veřejnost
v konkrétní lokalitě.
digitální propagace:
vyvěšování na elektronické úřední desce;
Web MČ Praha 14 - v rámci evropského fondu OP PPR obdržela MČ Praha 14 podporu projektu, jehož součástí je úprava
webového prostředí MČ Praha 14. Záměrem je web aktualizovat, zmodernizovat a veřejnosti, co nejvíce zjednodušit přístup a
pohyb v celém portálu (v rámci projektu proběhne analýza stavu a potřeb, návrh opatření k zajištění cílů - zjednodušení
uživatelského rozhraní, aktualizace propojení a databází, zajištění přívětivějšího prostředí pro uživatele). Projekt se začíná
realizovat, dokončen by měl být koncem roku 2022;
FB MČ Praha 14 je již několik let pravidelně využívaným médiem k distribuci informací, sdílení a komunikaci s veřejností. K
jednotlivým akcím jsou tvořeny události, případně jsou přes něj realizovány ankety či dotazníková šetření. MČ si účet založila v
roce 2012 a od roku 2016 kontroluje sledovanost. Sledovanost tohoto média ročně stoupá;

Web příspěvkové organizace Praha 14 kulturní;
FB příspěvkové organizace Praha 14 Kulturní;
weby dalších organizací
Portál hlavního města Praha „Co dělat v Praze“;
Kudy z nudy;
v rámci dohod či navázané spolupráce funguje i propagace na webech spřátelených organizací případně na jejich dalších
médiích - sdílení příspěvků na FB, propagace umístěná na LCD obrazovkách v obchodních centrech (Centrum Černý Most,
apod.);
přidružené internetové nástroje:
online kalendář MČ Praha 14 (více info v samostatném odstavci);
You tube kanál MČ Praha 14;
SmartEmailing – nástroj pro efektivní marketing;
mobilní rozhlas Prahy 14 – aplikace zajišťující rychlé předávání novinek z dění na MČ, spuštěn v březnu 2020;
znalostní centrum – v současné době probíhá příprava uživatelského rozhraní aplikace a testování. Aplikace by měla propojit
jak život komunit – vytvoří prostor pro sdílení aktivit a dojmů, tak zajistit dostatečnou informovanost občanů o aktuálním dění –
Covid, odstávky vody, havárie, dopravní zpravodajství, úřady, lékaři, apod. V plném provozu aplikace nahradí mobilní rozhlas.

Kalendář akcí
V digitální podobě je kalendář akcí na stránkách MČ Praha 14, v tištěné podobě v měsíčníku Čtrnáctka a ve formátu A1 na šesti
vývěsních plochách na území MPČ Praha 14. Správu zajišťuje P14k.
V digitální podobě zajišťuje několik funkcionalit:
1. pro občana:
i. nabízí přehled pravidelných i jednorázových akcí pořádaných na území MČ Praha 14;
ii. umožňuje intuitivní vyhledávání akce/aktivity podle zadaných kritérií (věková kategorie, typ akce, vstup se psy, bezbariérovost,
apod.)
2. pro realizátora:
i. možnost vytvoření základního profilu a vkládání akcí/aktivit (anotace, termín, lokace, vstupné, fotka, text, apod.) – výstup je
automaticky v digitální i tištěné verzi;
ii. možnost sledovat kulturní dění v daném datu – omezuje možnost dublování akcí

Kulturní pondělník – newsletter P14k
Praha 14 kulturní vydává a každý týden v pondělí Kulturní pondělník, který rozesílá v elektronické podobě na emailové adresy
občanům.
V současné chvíli vzhledem k situaci s Covidem 19 neprobíhá distribuce kalendáře akcí v tištěné podobě ani newsletteru. Po
uvolnění opatření se předpokládá obnovení kompletní agendy týkající se obou podob kalendáře.
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Trend:
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MČ má zmapované své území, distribuční kanály i způsoby, jednotlivé cílové skupiny i realizátory akcí . Soubor těchto znalostí je
využíván k distribuci informací o kulturních akcích pořádaných na území MČ a kultuře obecně. Kanály jsou vhodně využívány jak
realizátory, tak i dalšími zájemci, ať už jde o zástupce MČ Praha 14, příspěvkové organizace, nezisk nebo jednotlivce z řad veřejnosti.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

MČ využívá mnoho
kanálů
pro
prezentaci
a
propagaci kulturních
akcí od tištěných
médií až po sociální
sítě a elektronický
kalendář všech akcí.
Kladně hodnotím
přístup ke všem
kanálům i pro
nezávislé subjekty
pořádající akci pro
místní veřejnost.

8.3.6 Podporuje či umožňuje obec poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury (např. krajské, státní, nadační
grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.3.6

Indikátory

Informace o možnostech získání podpory z různých dotačních zdrojů jsou pravidelně zasílány Oddělením strategického plánování a
komunikace a prostřednictvím příspěvkové organizace Praha 14 kulturní jednotlivým kulturním subjektům působícím na městské
části.
Dotační tituly MČ, EU a dalších subjektů eviduje několik oddělení na ÚMČ. Tato oddělení pak poskytují informace a podporu všem
zájemcům během roku.

8.3.F
Informovanost
o jiných
zdrojích na
podporu
kultury;
ANO

Každoročně jsou pořádány semináře pro zástupce NNO - zástupci jednotlivých organizací se poznají, neformálně si pohovoří,
předají si zkušenosti, případně kontakty. Akci pravidelně pořádala MČ, v současnosti ji pořádá P14k. (s výjimkou roku 2020, kdo
neproběhla z důvodu Covid). Akce se vždy nesla ve znamení konkrétního tématu - tvorba webových stránek, loga, základní informace
o fundraisingu či crowdfundingu, propagace a základní informace o marketingu, dotační systém, právní poradna, apod. Na
setkáních často přednášeli sami zástupci místních organizací o konkrétní věci či zkušenosti, nebo se konaly panelové diskuse.
Obdobná setkání, ale s podnikateli, proběhla v letech 2018 a 2019 několikrát pod taktovkou aktivních zástupců nezisku. Přítomní
zástupci neziskového sektoru, MČ Praha 14, podnikatelé, ICP, či dalších si předávali informace o sobě a své činnosti a hledali
společná místa či témata, jak a kde se podpořit.

MČ informuje o
dalších možných
zdrojích
financování
neziskové
organizace
a
aktivní občany na
svém
území.
Zároveň
je
pravidelně mezi
všemi účastníky
sdílena dobrá
praxe.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.3.6

Návodná otázka
8.3.6

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

MČ eviduje dotační tituly z jiných zdrojů a včetně dalších organizací je sdílí se všemi zájemci. Zároveň podporuje a iniciuje jakoukoliv
výměnu informací, zkušeností a dobré praxe.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

Dle popisu probíhá
pravidelné
předávání informací
o
dalších
možnostech
podpory směrem ke
všem
aktérům.
Velmi dobré je také
organizování
network. setkání pro
sdílení dobré praxe
a
vzájemné
výpomoci.

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů? Účastní se např. kulturní organizace
nadregionálních a zahraničních projektů a akcí?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.3.7

Indikátory

Mobilita místních umělců souvisí s jejich úspěšností a navázanými kontakty. Na MČ jsou uskupení, která pravidelně buď pořádají
mistrovství pro příslušníky jiných měst či více zemí nebo se i účastní vystoupení, přehlídek či soutěží v jiných městech ČR nebo jiných
zemích.
Podpora ze strany MČ pak spočívá ve finanční podpoře projektů týkajících se přehlídek či zahraničních výjezdů, pomocí
s propagací na větších akcích a podpoře organizací jako takových, aby mohly existovat, zkoušet a své umění pak
úspěšně prezentovat i mimo území MČ.
inSpíral dance company /irské tance/
pravidelné výjezdy uskupení do jiných měst ČR a do zahraničí - soutěž Belgie 2018; další
soutěže - Itálie, Rusko, Německo – každoročně; Dveře jízdárny dokořán 2021 – XIX. ročník
letního hudebního festivalu
Taneční Škola ASTRA Praha - pravidelné výjezdy tanečníků do jiných měst ČR a do zahraničí
Základní umělecká škola Horní Počernice - pobočka Černý Most
pořádání koncertů v jiných městech, účast na soutěžích po ČR, např. Mezinárodní
orchestrální projekt 2020 (Projekt ZUŠ Horní Počernice – pobočka Černý Most, byl
podpořen v roce 2018 přímou podporou, šlo o výjezd smyčcového orchestru do Německa
– 50 000 Kč).
Zajištěním mobility umělců směrem na MČ Praha 14 je pověřena zřízená příspěvková organizace Praha14 kulturní, která v rámci
realizace svých aktivit zve různé performery, hudebníky z různých měst i zemí. Jde o programy pořádané v komunitních centrech, v KD
i ve volném prostoru. Pravidelně jsou zvány divadelní spolky, hudební skupiny a další umělci z celé ČR.
PLECHÁRNA RAP JAM SESSION ONLINE
Balkánský večer s kapelou Rejbele na Plechárně
KD KYJE - Koncert - Lenka Nová a Petr Malásek
KD KYJE - Koncert - Trapeři s Robertem Křesťanem
Koncert - Krása Quartet | H55
Dále jsou umělci, protagonisté a příslušníci jiných zemí či měst zvaní k účasti na soutěžích nebo jen exhibičnímu vystoupení
konkrétními spolky, které zde volnočasové a kulturní aktivity realizují.
V převážné většině jde opět o sportovní aktivity. Jde o účast na soutěžích, festivalech nebo mistrostvích probíhajících na území Prahy
14, které jsou z oblasti aerobiku, synchronizovaného plavání, skateboardingu, volejbalu, karate, taekwonda, fotbalu, bikrosu,
softbalu, basebalu, cheerleadingu, florbalu, atd.
Z odvětví kultury víme o pravidelné účasti Dětského studia Pohádka na pražském kole taneční přehlídky dětského scénického tance
v Selestiánském divadle klubů. Dále tento spolek pravidelně pořádá svou přehlídku v KD Kyje, kde bývá hostem zkušenější tanečník
nebo umělec. Tento spolek je pravidelně podporován z dotačního programu.
Podpořené projekty spolku Dětské studio Pohádka

Rok

Částka

Taneční příměstské tábory 2019

2019

15 000 Kč

Představení KD Kyje a Taneční přehlídka Salesiánské divadlo 2019

2019

5 000 Kč

8.3.G Mobilita
místních
umělců,
uměleckých
skupin a
kulturních
produktů;

ANO
Činnost spolků s
kulturní náplní je
na MČ na vysoké
úrovni,
své
výsledky spolky
pravidelně
prezentují
po
celé ČR i v jiných
zemích. Zároveň
funguje sdílení u
nás na MČ, kde
jsou pořádány
soutěže
mistrovství
či
koncerty
s
mezinárodní a
republikovou
účastí.

Představení KD Kyje a Taneční přehlídka Salesiánskédivadlo 2020
2020

5 000 Kč

Taneční a pohybové studio ČM – pomůcky na cvičení

2020

5 000 Kč

Příspěvek na provozní náklady studia

2021

40 000 Kč
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Návodná otázka
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1

Trend:
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MČ podporuje spolupráci mezi organizacemi, městy, po celé ČR i mezinárodně. Podpora mobility je patrná především v podpoře
místních organizací.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Mobilita v obou
směrech je na
dobré úrovni.

8.4 Atraktivita a vzhled města
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Oblast 8.4

Oblast 8.4

Hodnoceni:
Velmi dobrá

Hodnoceni:
2

Trend:
Silné zlepšení

Velmi dobrá

2

Trend:
2

MČ Praha 14 je mladší městskou částí s minimálním poměrem vlastnictví budov a prostor na své území. Přesto se od svého
založení zaměřuje na to, aby byl veřejný prostor pro místní obyvatele přívětivý, vhodně doplněný mobiliářem, bezpečný a ideálně
zelený. O veřejný prostor pečuje ve spolupráci s dalšími subjekty a vlastníky a zjišťuje tak místním obyvatelům dostatečnou životní
úroveň, dostupné příjemné prostředí pro trávení volného času, kulturní vyžití a setkávání. O veřejný prostor na svém území pravidelně
pečuje, průběžně jej obnovuje a udržuje a dle možností jej rozšiřuje využitím vhodných objektů či přírodních ploch.

Zlepšující se

1

MČ se velmi aktivně
věnuje
zvyšování
atraktivity a vzhledu
území. Má tuto
oblast strategicky
zpracovanou
ve
svém Strategickém
plánu rozvoje a
pracuje také s
koncepčními
dokumenty hl. m.
Prahy a IPR. Velmi
dobře se jí daří
participativně
projednávat všechny
záměry s veřejností.
Daří se revitalizovat
veřejná prostranství
a brownfieldy a
zpřístupňovat
je
veřejnosti.

8.4.1 Má městská část pro oblast atraktivity a vzhledu městské části konkrétní nástroje a strategické dokumenty?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.4.1

Indikátory

Atraktivita a vzhled MČ jsou důležitou součástí celkové kultury života lidí a zajišťují určitou životní úroveň, proto je péči o veřejný
prostor na území MČ Praha 14 věnována patřičná pozornost a je řešena ve stěžejních dokumentech městské části Praha 14:
Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 na roky 2015 - 2025 /dále Akční plán ke Strategickému plánu/
Klíčová oblast 1 - Územní rozvoj
přeměna zanedbaných nebo nevyužitých ploch a objektů
zachování a dotváření zeleného pásu podél Rokytky
Klíčová oblast 3 - Školství, kultura a sport
podpora a rozvoj kulturního, sportovního a komunitního života
vzdělávání a školství
aktivní veřejný prostor
Klíčová oblast 5 - Doprava a životní prostředí
snížit dopravní zatížení na hlavních dopravních osách
zvýšit bezpečnost a komfort pěší dopravy a cyklodopravy
zkvalitnění prostředí terminálu Černý Most
vytváření zdravého životního prostředí pro občany
obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně
rozšiřování zelených ploch s rozvíjející se rekreační funkcí
optimalizace systému péče o životní prostředí
udržitelná městská část
volnočasové areály
zelené střechy na budovách MČ

8.4.A Písemné
strategické
dokumenty
zabývající se
atraktivitou a
vzhledem
městské části ;
ANO
MČ řeší otázku
atraktivity
a
vzhledu MČ ve
Strategickém
plánu
rozvoje
MČ, dále pak v
podpůrných
dokumentech.

Plán rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024
Prioritní oblast 1 – Efektivní řízení, komunikace a marketing
str. cíl 1 – Spolupráce v oblasti trávení volného času (vyhodnocování aktivit a služeb)
str. cíl 2 - Moderní řízení a poskytování služeb (zpětná vazby od klientů, udržitelnost, komunitní a kulturní koordinátor)
str. cíl 3 - Rozvoj komunikace, marketingu a propagace (komunikace s komunitami)
Prioritní oblast 3 – Volnočasová infrastruktura
str. cíl 1 – Rozvoj infrastruktury (rozvoj komunitních center a cyklostezek)
str. cíl 2 – Správa stávající infrastruktury a její efektivní využití (mapa, propagace, využívání veřejného prostoru)
Prioritní oblast 4 – Podpora volnočasových aktivit
str. cíl 1 – Motivace k aktivnímu trávení volného času (tvorba motivačních programů pro kulturní aktivity, popularizace kultura)
str. cíl 2 - Podpora kreativity a umění (podpora a rozvoj umění ve veřejném prostoru zavádění kreativních umění a vzdělávání)
Prioritní oblast 5 – Práce s komunitami
str. cíl 3 – Rozvoj inovací (inovační inkubátor)
Problematiku atraktivity a vzhledu také řeší IPR Praha. Jako součást připravované Koncepce veřejných prostranství IPR vytvořil
nástroje pro vytváření, správu, užívání a zkvalitnění veřejných prostranství. Prioritou je obytná kvalita veřejného prostoru. Obytné
prostředí je bezpečné, zdravé, živé, komunikativní a krásné. Veřejný prostor města musí vybízet k pěšímu pohybu a k pobývání,
základem jeho tvorby je lidské měřítko a lidské smysly.
Koncepční materiály vydané IPR Praha:
Strategie rozvoje veřejných prostranství
Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy
Koncepce pražských břehů
Koncepce živičných a dlážděných povrchů PPR
Investice na veřejných prostranstvích
Koncepce povrchů tramvajových tratí
Pravidla pro umisťování reklamy na sloupech
V rámci rozvoje území MČ probíhají nad jednotlivými projekty konzultace s IPR Praha.

V lednu 2021 začíná pracovat samostatná organizace původně spadající pod IPR Praha s názvem Kreativní PRAHA. Jejím cílem je
pracovat na konkrétních kulturních projektech a rozvíjet Pražské kreativní centrum. Na základě dosavadní intenzivní spolupráce s IPR
Praha, předpokládáme za MČ spolupráci i s tímto uskupením.

V současnosti je realizován na MČ Praha 14 projekt „Strategie rozvoje a revitalizace Lehovce“ při němž je využito nového nástroje pro
zapojování veřejnosti. V rámci zajištění intenzivní participace obyvatel vznikly ve spolupráci s IPR Praha posty Koordinátorů
participativního plánování, kteří se věnují přímo dané lokalitě, danému projektu a konkrétním obyvatelům. V projektu „Strategie
rozvoje a revitalizace Lehovce“ nyní probíhá sběr podkladů a komunikace s místními obyvateli Lehovce. Cílem projektu je zajistit, aby
prostředí Lehovce bylo za přispění veřejnosti upraveno do podoby, která bude pro jeho obyvatele atraktivní a příjemná pro trávení
volného času, bude doplněno o potřebné komponenty, které každodenní život na sídlišti zpříjemní. Tento projekt je od svého počátku
komunikován nejen s veřejností, ale i s odborníky. Tím, že je do něj zapojeno velké množství obyvatel MČ Praha 14, má dostatečnou
popularitu a je o něm vysoká povědomost mezi obyvateli, zajišťuje tento projekt zpopularizování konkrétní oblasti, spolupráci nad
problematikou veřejného prostoru a zároveň záměr MČ zlepšit životní prostředí na svém území v kooperaci s jeho obyvateli.
Informace o projektu byla zveřejněna i v lednovém čísle měsíčníku Čtrnáctka na straně 9.
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Trend:
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Oblast atraktivity a vzhledu MČ je řešena ve Strategickém plánu řízení a rozvoje MČ Praha 14 a dalších dílčích dokumentech. Veřejný
prostor je pravidelně diskutován ve všech aspektech na jednáních Strategického týmu pro řízení a rozvoj v rámci klíčových projektů.

MČ má na oblast
atraktivity a vzhledu
města zaměřeno
několik kapitol ve
Strategickém plánu
rozvoje
MČ
a
soustavně se snaží
této oblasti věnovat.
Projekt Lehovec je
jedním z příkladů.

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v oblasti vzhledu
městské části, projednávání investičních záměrů městské části (zvyšování kvality politické kultury)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.4.2

Indikátory

MČ komunikuje s občany o svých záměrech několika způsoby. Na vyhlášená setkání, fóra, kulaté stoly a další události mají přístup
všichni občané. MČ distribuuje pozvánky pomocí všech dostupných a navyklých kanálů, aby měli všichni možnost se o setkání včas
dozvědět. Přípravné práce a realizace akce probíhají tak, aby byla setkání bezbariérová, byla ve vhodném čase a byla dostupná. Pro
MČ je důležité, aby se lidé setkání účastnili, názor veřejnosti je pro ni stěžejní. Na setkáních jsou k dispozici vždy zástupci vedení
radnice, politici a odborníci. Pro účastníky jsou zajištěny tištěné podklady, případně prezentace, aby se občanům dostaly vždy
aktuální a ucelené informace. Ty jsou v rámci možností zveřejněny v různých fázích projednání – během celého procesu řešení dané
situace.
V případě potřeby jsou přizváni odborní facilitátoři, aby vedli diskuse, či řídili práci u kulatých stolů. Z každého setkání se pořizuje
dokumentace a zápis, který se následně předkládá vedení radnice z důvodu využití sebraných podnětů a připomínek.
S občany se komunikuje před projednáním, v případě více setkání i mezi setkáními a samozřejmě jsou zveřejněny výstupy a
následná práce s nimi. Ke každému projednání je na webu MČ záznam, kde se občané dozví kdykoliv aktuální informace o celém
projektu.
Možnosti uplatnění podnětů a účasti na projednáních:
Veřejná lokální fóra (od roku 2016 do 2018 probíhají lokálně, tedy v osmi lokalitách) - otevřené diskusní fórum k jednotlivým
oblastem - výstupy jsou Příležitosti Prahy 14, které se promítají přes komunitní plán do Akčního plánu Strategického plánu rozvoje
MČ a jsou předávány vedení MČ k realizaci
Nad autobusovou zastávkou „Sídliště Lehovec“ směr centrum revitalizovat zeleň, zrušit vyšlapanou cestu - původní stav, stav po
revitalizaci,
Zastřešení MHD zastávky Hostavice - po realizaci
Dětské fórum - diskusní fórum pro žáky II, stupně základních škol a žáky středních škol k příležitostem na MČ Praha 14 - výstupy se
promítají přes komunitní plán do Akčního plánu Strategického plánu rozvoje MČ a jsou předána vedení MČ k realizaci
Projekt „Rozvoj areálu Plechárna“ - Vybudovat u Plechárny multifunkční areál navazující na skatepark,
Veřejná setkání či projednání - výstupy jsou předkládány jednotlivým odborům k zapracování do projektů a realizaci. V letech 2018 2020 proběhla tato setkání:
k revitalizaci vnitrobloků Černý Most
k revitalizaci náměstí Hloubětín
k diskusi nad návrhy úprav břehu Kyjského rybníka
k budoucí podobě hřiště v lehoveckém lese
k revitalizaci Centrálního parku - Tisková zpráva, pozvánka na projednání, studie
k aktualizaci Akčního plánu Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14
Veškeré informace a výstupy k jednotlivým veřejným projednáním jsou umístěny na webu MČ pod hlavičkou místní Agendy 21 v
rozbalovacích seznamech podle let jako Plánování s veřejností.
Ankety a dotazníková šetření,
k revitalizaci a budoucí podobě terminálu Černý Most
k Plánu rozvoje kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024
Osobní komunikace na ÚMČ - každý občan má právo a možnost kdykoliv se telefonicky domluvit s jednotlivými pracovníky z odboru
investic, výstavby, rozvoje nebo přímo s politickým vedením MČ a prodiskutovat své potřeby nebo se informovat na záměry MČ.
Účast v komisích - komise jsou poradními orgány Rady MČ, zápisy zjednání komisí jsou Radě předkládány jako návrhy
Komise územního rozvoje a životního prostředí

8.4.B
Participace
občanů na
záměrech
městské části
týkající se
vzhledu města ;
Participace
probíhá na
všech
úrovních
MČ
zajišťuje
vhodné
podmínky pro
zapojení obyvatel
do rozvoje svého
území, chce aby
se zapojovali a
reflektuje
na
jejich stanoviska.
Participace
obyvatel je na
MČ na vysoké
úrovni.

Komise pro komunitní plánování a MA 21, atd.
Zápisy zjednání komisí jsou k dispozici na webu Prahy 14.
V rámci participativního rozpočtu – MČ v roce 2016 spustila pro občany nový způsob, jak se zapojit do rozvoje MČ a to způsobem
zadání návrhu projektů do participativního rozpočtu. Celkový objem finančních prostředků na projekty je 5 mil Kč. V současnosti
probíhá realizace návrhů vzešlých z druhého ročníku (2019 – 2021).

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.4.2

Návodná otázka
8.4.2

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

MČ umožňuje občanům podílet se na záměrech MČ týkajících se vzhledu a vítá jejich účast. Participace občanů probíhá několik
způsoby, se získanými výstupy a názory se dále pracuje na jednotlivých odborech.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

MČ pořádá velký
počet
veřejných
projednání týkajících
se
veřejného
prostranství.
Zapojují se různé
cílové
skupiny
včetně
dětí
a
mládeže. Výzvy jsou
publikovány
v
místním tisku i na
webu,
obyvatelé
jsou motivováni a
daří se je zapojovat.

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na
kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují ve městské části další počiny, které
zvyšují její atraktivitu a vzhled a estetickou kvalitu veřejného prostoru?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.4.3

Indikátory

MČ udržuje veřejný prostor na svém území ve spolupráci s dalšími vlastníky a dotčenými institucemi v dobrém stavu. Využívá
přirozeného prostředí pro tvorbu nových míst pro setkávání občanů a případně opravuje stávající. Součástí správy péče o veřejné
prostranství je i doplňování osvětlení, mobiliáře, rekonstrukce či modernizace již nevyhovujících prostorů, doplňování zeleně a péče o
ní a také zajištění úklidu.

Mobiliář je pravidelně kontrolován, udržován a doplňován jednak z podnětu samotného úřadu a jednak na podnět občanů.
Probíhá pravidelná údržba dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 14.

8.4.C Veřejná
místa pro
spontánní
setkávání ;
Na MČ místa
pro setkávání
občanů jsou
a aktivitou MČ
vznikají nová
a
původní
jsou
udržovaná
MČ pečuje o
veřejný prostor,
aby se v něm
obyvatelům
dobře žilo. V
současnosti
probíhá několik
projektů, které
otevřou veřejný
prostor
více
lidem (park V
Čeňku,
Bike
park, Bílý kůň,
atp.),
zároveň
probíhají projekty
na
běžnou

Obnovu městského mobiliáře provádí:
Úřad městské části Praha 14
Magistrát hl. Prahy
Dopravní podnik hl. m. Prahy
Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Na základě podnětů z veřejných lokálních fór proběhly úpravy a doplnění městského mobiliáře na celém území MČ.

údržbu
a
revitalizaci
stávajících
venkovních
prostor (náměstí
v
Hloubětíně,
Centrální park,
atp.).

Odpadkové koše na MČ jsou v majetku MHMP a MČ, pravidelně jsou vyváženy. Doplňování je zajištěno koordinovaně všemi správci.
Příklady úprav a údržby:
Nově vytvořený park V Čeňku otevřený v roce 2018, který je pod správou Lesů hl. m. Prahy, zajišťuje nové kvalitní prostředí pro
trávení volného času. Správce zajistil zkulturnění původní neudržované louky, byl vytvořen nový reliéf krajiny návozem hlíny a
vytvořen přírodní amfiteátr, byla vytvořena cestní síť, oseta nová tráva a vysazeny stromy. V průběhu dalších let (2019) byl park
vybaven dětskými hřišti pro více věkových kategorií, altánkem, fitness hřištěm a dvěma hřišti pro pétanque. Z mobiliáře byly
osazeny lavičky, koše, stojany na kola a pumpičky. Zároveň byl park doset trávou a byly vysázeny stromy. Rekultivací celého areálu
bylo propojeno území Dolních Počernic s Černým Mostem. V budoucnu jsou předpokládány další úpravy a doplnění v rámci
plánovaných etap.
V přírodním volnočasovém areálu, který je plánován v prostoru Na Čihadlech, za přispění Lesů hl. m. Prahy a místních
spisovatelů manželů Hladkých vznikla naučná stezka "Víly Mimi" měřící 3 km. Má osm zastavení a vede z Kyjí přes Čihadla pod
rozhlednu Doubravka. Celou stezkou provádí víla Mimi z knih spisovatelů Marka a Jitky hladkých.
Městská část ve spolupráci s IPR a MHMP realizuje revitalizaci vnitrobloků a prostor v okolí ulice Vybíralova v rámci projektu
"Vybíralka 25"
V roce 2018 byla veřejnosti otevřena nová rozhledna Doubravka v lokalitě na Čihadlech. Rozhledna byla navržena Ing. Arch. M.
Rajnišem, má svou turistickou známku a navíc získala ocenění Stavba roku 2019. Pro veřejnost Prahy 14 znamená její otevření
především zkulturnění nového prostoru, který do té doby nabízel pouze procházky volnou krajinou, nové příjemné místo pro trávení
volného času a v neposlední řadě nádherný výhled do okolí. Okolí rozhledny bylo upraveno, byly přidány lavičky a přírodní hrací
prvky pro děti a místo se stalo tradičním cílem pro vycházky i cyklisty. Doubravka je jedním ze zastavení tradičního pochodu „14
kilometrů kolem Prahy 14“, každoročně u ní MČ pořádá akci pro veřejnost Posvícení na Doubravce a nově je kolem ní otevřena
cyklostezka propojující Rajský vrch s oblastí kolem Kyjského rybníka.
Po projednání s občany postupně probíhají revitalizace vnitrobloků na sídlišti Černý Most II – časopis Čtrnáctka 12/2020 str.
16-17 - a dokončena je revitalizace vnitrobloku v ul. Mochovská.
V přípravách je stále rozsáhlá revitalizaci náměstí v Hloubětíně, kterou zajišťuje TSK hl. m. Prahy.
Opravu pomníků, údržbu plastik a soch na Praze 14 zajišťuje Úřad městské části Praha 14 na základě poskytnutých finančních
prostředků z účelových dotací pro městské části z Magistrátu hl. Prahy.
Připravuje se realizace biotopu u ulice Broumarská v Kyjích. Součástí projektu je úprava okolní zeleně, zajištění nutného zázemí
koupaliště a samotného venkovního koupaliště. Předpokládané zahájení realizace je na konci roku 2021.
Prostor poblíž ulice Jamská byl navržen pro vybudování přírodního hřiště Jamská - konkrétně Prostor pro hry v přírodě na
Hutích. S veřejností se záměr dvakrát projednával, nicméně několik místních obyvatel opakovaně podává petice a napadá
stavební řízení, takže prognóza realizace je nejasná. V současnosti se znovu přepracovává stavební povolení a MČ se pokusí jej
znovu předložit a projekt dotáhnout až k realizaci.
V oblasti Jahodnice u ulice Nedokončená je připraven k realizaci projekt Bike park. Jedná se o území zelené louky občasně
využívané pejskaři. Prostor je v přímém sousedství železnice, takže najít realizovatelný záměr v tomto místě nebylo snadné, ale za
přispění veřejnosti se to podařilo a nově vzniklý prostor tuto lokalitu nejen oživí. V prostoru vznikne přírodní kulturní areál s
mlatovými cestami, vybavený mobiliářem, kavárnou, hřišti a bike parkem. V současnosti již probíhají terénní úpravy a chystají se
stavební práce. Bike park by měl být otevřen během roku 2021.
Součástí údržby a péče ze strany MČ je také péče o sportoviště a dětská hřiště na území MČ. Na MČ existují dětská hřiště pro
různé věkové skupiny. Všechna hřiště jsou kontrolována dle ČSN EN 1176 -7.
Ke konci roku 2019 se za podpory MČ podařilo realizovat venkovní prvek – lavičku v podobě ponorky, která ozvláštnila a
zpříjemnila prostor na černomosteckém parkovišti. Původně nevýrazné tuctové místo na trávníku u parkoviště, změnil projekt
místního občana na originální příjemné místo. Využity byly průduchy, které se vedle parkoviště tyčí do výšky a připomínají tak
periskopy ponorky.
Pískovna Bílý kůň jsou podzemní prostory historicky využívané jako sklady a následně zanesené nepořádkem. MČ dala prostory
vyčistit a ve spolupráci s odborníky zajistila vhodný přístup a statické zajištění všech částí. V současnosti se upravují povrchy a
dolaďují prostory, které by měly být přístupné veřejnosti. Počítá se s využitím prostor pro konání vernisáží atp. Nad podzemními
prostory vznikne příjemně upravená zeleň s cestami a lavičkami.
Pravidelně jsou obnovovány, doplňovány a opravovány cyklostezky na našem území. Vznikají nové úseky páteřních tras (např.
Severovýchodní magistrála), které zajišťují dostupnost a propojení dalšího okolí pro občany Prahy 14 a umožňují našim občanů
širší možnosti pro trávení volného času.
Podél ulice Českobrodská spolupracuje MČ na zajištění izolační zeleně. Součástí projektu je vybudování příjemné parkové
plochy podél celé ulice, jejíž součástí budou cyklostezky, drážní stezka a zkulturnění zeleně. Zrekultivovaný prostor bude
propojovat pěší a cyklisty Kyjí s lokalitou Jahodnice v oblasti nově budovaného bike parku u ulice Nedokončená.
Po projednání s občany je v přípravě revitalizace Centrálního parku na Černém Mostě, kde by měla být vybudována nová cestní
síť, cyklostezka, prostor bude doplněn mobiliářem (lavičky, koše, osvětlení, informační panely) a propojeny budu jednotlivé části
parku, které jsou doposud buď oddělené, nebo nevyužívané. Nový koncept, ke kterému proběhla architektonická soutěž , počítá i
se psí loukou a parkourovým hřištěm. Zároveň bude zajištěna prostupnost s přírodním volnočasovým areálem Na Čihadlech,
kde budou doplněny cyklostezky, mobiliář a zjištěno osazení informačními tabulemi. V současnosti se zpracovává projektová
dokumentace pro realizaci.
Veškeré informace k realizovaným projektům jsou k dispozici na webu MČ Praha 14 ve složce Projekty Prahy 14. Záměrem MČ je
zajistit svým občanům dostatek dostupného kvalitního veřejného prostoru vhodného k trávení volného času, kulturnímu i
sportovnímu vyžití a setkávání. Zároveň se zachovává a vysazuje co nejvíce zeleně ve všech lokalitách MČ. Všechny plochy na MČ se
průběžně upravují a udržují, přičemž na základě podnětů a požadavků ze stran občanů jsou doplňovány stávající prostory o nové
prvky nebo jsou vytvářeny úplně nové prostory. MČ je zároveň v kontaktu s majiteli sportovních ploch a hřišť, které nejsou v jejím
majetku, ale jsou na jejím území, pro zajištění zkvalitňování vybavení a průběžné údržby a péče. V parku U Čeňku, který je v majetku
MHMP, ale ve správě Lesů hl. m. Prahy byly takto doplněny velké pumpičky pro cyklisty a stojany na kola. MHMP v tuto chvíli realizuje
III. etapu dobudování prostoru parku.
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HODNOCENI
OPONENTA

Návodná otrázka 8.4.3

Návodná otázka

8.4.3
Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

MČ udržuje místa pro přirozená setkávání občanů a buduje nová. Jsou rekultivovány parky, opravována hřiště a zkulturňován veřejný
prostor. Jsou podporovány projekty, které kvalitu veřejného prostoru zvýší. Probíhá spolupráce s dalšími subjekty (MHMP, IPR, Lesy
hl. m. Prahy, PRE, ELTODO, apod.) v rámci plánování, doplňování mobiliáře, údržby, realizace obnovy a zatraktivňování veřejného
prostoru.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

MČ se daří velmi
dobře
doplňovat
zajímavé
prvky
mobiliáře,
revitalizovat
a
udržovat
veřejná
prostranství. Při tom
skvěle
využívá
spolupráci
s
místními občany,
magistrátem hl. m.
Prahy i mnoha
dalšími
subjekty.
Daří se také hledat
prostředky mimo
rozpočet MČ včetně
nadací
a
soukromého
kapitálu (př. lavička
ponorka).

8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 8.4.4

Indikátory

MČ nemá na svém území příliš oblastí či starších objektů, které by se daly za pomocí kultury využít pro veřejnost. Nicméně prostory a
budovy, které má ve správě či jiným způsobem může ovlivnit jejich rozvoj, se snaží využít pro užitek veřejnosti.
V roce 2013 transformovaný objekt bývalé kotelny je v současnosti komunitním centrem Plechárna, kde to žije. Lidé se jej naučili
využívat, vzali je za své a tráví zde volný čas. Plechárna nabízí pravidelný program pro různé cílové skupiny, probíhají zde kulturní akce
a setkání.
V těsném sousedství Plechárny byl v roce 2018 zrekonstruován venkovní skatepark (oficiální turistický portál Prahy) a hned vedle něj
byl zbudován nový fitpark s prvky workoutového hřiště.
V roce 2018 byl v rámci podpory z dotačního programu Prahy 14 a v rámci naplnění jednoho z projektů participačního rozpočtu MČ
Praha 14 zrevitalizován brownfield v těsné blízkosti Plechárny projektem Hra v Divočině a Zkroťme Divočinu. Jednalo o zarostlý
úsek zeleně, nehezký a nevyužívaný, kam byl v době stavby sídliště navážen stavební materiál, místo pak zarostlo a náletové dřeviny
udělaly své. Prostor se podařilo vyčistit, vznikla v něm hra pro děti, hřiště na pétanque a bosonohá stezka.
V roce 2019 byla Divočina doplněna o Komunitní kurník, který zajistil, že jsou si sousedé ze sídliště Černý Most o něco blíž.
V Hloubětínské ul. v místech bývalého zbořeniště budov proběhla výstavba nového komunitního centra "H55", které se v roce 2019
otevřelo veřejnosti. Nově zde našla útočiště v krásných světlých prostorách původní hloubětínská pobočka Městské knihovny.
V lokalitě Hutí probíhá od roku 2016 rekultivace území podzemního pískovcového komplexu Bílý kůň. Prostory dříve sloužily k
těžbě kvalitního písku, během 2. světové války byly částečně dozděné a využívány jako podzemní sklad ovoce a zeleniny. MČ má
zájem tento prostor využít a dát k užitku veřejnosti. Doposud proběhlo vyčištění prostor, zajištění bezpečnosti ve spolupráci se
speleology a báňskou službou, byly zpevněny stropy a zajištěny vstupy. Na povrchu probíhají úpravy, aby byly prostory přístupné a
zkultivované pro veřejnost.

8.4.D Kultura
jako faktor
rozvoje území;
Pří
rozvoji
území
MČ
využitím
starších
budov
či
brownfields
je
kladen
důraz
na
jejich možný
kulturní
potenciál a
přínos pro
místní
obyvatelstvo.
MČ má své
území
zmapované
a
usiluje
o
přetvoření
a
zpřístupnění
vhodných
a
dostupných
ploch či budov
na
místa
doplňující
kulturní vyžití pro
místní občany.
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Hodnoceni:
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Trend:

2

Hodnoceni:
Velmi dobrá
Trend:

2

Silné zlepšení

2

Při rozvoji se MČ snaží maximálně využít i starší budovy a brownfields, které by po transformaci mohli sloužit ke kulturnímu vyžití
veřejnosti. Dle možností a specifik jednotlivých objektů či prostor zajišťuje, aby místa nadále žila a doplnila tak nabídku kulturních,
volnočasových a dalších aktivit na svém území.
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Zlepšující se

1

MČ
dlouhodobě
pracuje
na
vyhledávání,
monitorování
a
revitalizaci
brownfield, často
právě s
cílem
kulturního
využití
a/nebo zpřístupnění
kulturního dědictví.
Příklad Plechárny
velmi dobře slouží
jako vzorový projekt
pro další sídliště po
celé ČR.
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9 Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Audit je velmi dobře zpracovaný, prosím o dopracování otázek u hodnocení jednotlivých bodů. Oceňuji precizní způsob zpracování, dostatečné
množství důkazů, tj. statistik, případových studií a analýz.

Ano

OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Zatím převážně ano, prosím o doplnění odpovědí na otázky či opravy, viz. jednotlivé položky.

Ano

OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 9.1

Oblast 9.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Dobrá

1

Trend:

Trend:

První audit

První audit

Trend nehodnocený

Trend nehodnocený

Městská část Praha 14 se v rámci svých aktivit zaměřuje na ohrožené skupiny obyvatel.

Úvod je zaměřen hodně na problematiku bydlení a
dluhovou problematiku. Navrhuji stručně doplnit o témata
bezdomovectví, ženy samoživitelek, osamělých seniorů a
dětí ze sociálně slabých rodin. Zkrátka šířeji, jako vhled do
tématu 9.1.

Na území městské části je velké množství bytů v majetku hl. m. Prahy a městské části (v součtu se
jedná cca o 4500 bytů. Největší počet těchto bytů je na sídlišti Černý Most, dále na sídlišti Lehovec a
menší počet také ve Starých Kyjích. Byty ve veřejném vlastnictví jsou ve větší míře pronajímány
zranitelným skupinám obyvatel, což vytváří zvýšené nároky na infrastrukturu a služby, včetně služeb
zdravotních a sociálních. S vyšší koncentrací magistrátních bytů souvisí také riziko vzniku
vyloučených lokalit. Městská část Praha 14 má s Magistrátem hl. m. Prahy navázanou intenzivní
spolupráci v oblasti využití bytového fondu.

Výborně doplněno

Osoby ohrožené sociálním vyloučením mají možnost využít Program sociálního bydlení, kdy v souladu
s Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015 – 2021 byl v rámci projektu „Pilotní ověření implementace
systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha 14“ byl vytvořen strategický
dokument Koncepce sociálního bydlení v Městské části Praha 14. V rámci tohoto programu jsou
vytvořeny mechanismy pro poskytnutí krizového bydlení a také nabízeno i dluhové poradenství.
Městská část podporuje ze svého rozpočtu služby pro osoby bez přístřeší. V rámci dotačního řízení
podporuje NNO, která vykonává terénní práci s osobami bez přístřeší. Na základě smlouvy
s organizací Naděje dojíždí na území městské části mobilní sociální služba, a to 2x týdně na určená
stanoviště. Mobilní sociální služba je upravená sanitka pro tyto účely, která poskytuje základní
lékařské ošetření, potravinovou pomoc a sociální poradenství.
Městská část má vytvořenou síť svých „páteřních“ sociálních služeb, která pokrývá potřeby
ohrožených rodin a dětí. Na území fungují sociální služby zaměřené na podporu rodičovských
kompetencí, zaměřené na smysluplné trávení volného času ohrožených dětí. Aktivity nízkoprahových
center jsou doplněny o pravidelné volnočasové aktivity realizované přímo Odborem sociálních věci a
zdravotnictví. Na území Městské části fungují 3 kluby seniorů, dále Městská část poskytuje seniorům
plavenky a pořádá Kurzy sebeobrany. Lze sledovat klesající trend počtu sociálně potřebných rodin.
Klienti odboru sociálních věcí a zdravotnictví si často stěžují na nedodržování lhůt pro výplatu dávek
pomoci v hmotné nouzi ze strany Úřadu práce ČR. Důvodem je především nedostatek pracovníků
v této instituci a vysoká míra fluktuace zaměstnanců. Finanční nejistota, která je s tímto spojená
dostává mnoho osob v hmotné nouzi do obtížně řešitelných situací a nezřídka ohrožuje také jejich
setrvání ve stabilním bydlení.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 9.2

Oblast 9.2

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá
Trend:

0

První audit
Trend nehodnocený

Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností je řešeno

1

prostřednictvím realizace komunitního plánování sociálních služeb, podporou vzniku a fungování
komunitních center a realizací projektů. MČ Praha 14 nezřizuje žádné organizace poskytující sociální
či návazné služby. Služby jsou poskytovaný prostřednictví kompletní sítě sociálních a návazných
služeb, jejichž provozovatelé jsou podporováni v rámci dotačních titulů. Od r. 2009 městská část
komunitně plánuje, má vytvořenu komplexní síť sociálních služeb, na území městské části působí i
sociální služby s tzv. celopražskou působností, vstup do těchto služeb není pro občany MČ nijak
omezen. Dlouhodobě se nejen MČ Praha 14 potýká z nedostatečnými kapacitami služeb osobní
asistence, což je způsobeno personální krizí nikoli nedostatečně nastavenými kapacitami v Krajské síti
sociálních služeb. Informace o sociálních službách na Městské části je pravidelně aktualizovány
na webových stránkách, dále pak tyto informace jsou součástí základního poradenství poskytovaného
sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na webu MČ je vytvořena mapa
sociálních služeb na území MČ Praha 14 i s relevantními odkazy, zvláštní pozornost je věnována tzv.
páteřním sociálním službám. Informace jsou také poskytovány v radničním měsíčníku "Čtrnáctka" ve
formě konkrétních příběhů osob, které se do obtížné situace dostali.

Bez námitek

MČ disponuje poměrně velkým počtem komunitních center a klade si do budoucna za cíl vytvoření
komunitních center ve všech lokalitách Prahy 14.Nabídka aktivit je v těchto centrech široká.
Návštěvnost komunitních center postupně roste. V roce 2020 klesala z důvodu koronavirové pandemie
vyjma komunitních center zaměřených na nízkoprahové a terénní práce, programy a poskytování
sociálních služeb. Finanční podpora ve formě dotací MČ jednotlivým komunitním centrům narůstá.
Městská část monitoruje kvalitu a přístup k inkluzivnímu vzdělávání, realizuje projekty zaměřené na
začleňování dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 9.3

Oblast 9.3

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Dobrá

1

Trend:

Trend:

První audit

První audit

Trend nehodnocený

Trend nehodnocený

MČ Praha 14 vytváří podmínky pro zapojení obyvatel do veřejného a komunitního života. Zároveň
monitoruje participační procesy prostřednictvím evidence veřejných projednání, včetně počtu
účastníků. Spolupráce se samotnou veřejností se neustále vyvíjí a posouvá. Proces zapojování
veřejnosti se dále prohlubuje nejen v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů. S
odkazem na výsledky dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita
a místní přeprava obyvatel městské části Praha 14“ (2018) lze konstatovat, že obyvatelé hodnotí
průměrně (známkou 6,5 na deseti bodové stupnici) spokojenost s možností účastnit se místního
plánování, což je mírné zlepšení oproti roku 2015. Zároveň občané ale nepovažují možnost účasti na
místním plánování za důležitou oblast života, kdy na škále od 1 do 6 (od nejvíce po nejméně důležitou)
byla zaznamenána známka 4,9, což je ještě méně než v roce 2015.

Výzkum z roku 2015 je už 6 let starý, to je hodně, situace
může být významně odlišná. Jsou nějaká čerstvější data,
které je možné využit.

MČ Praha 14 podporuje komunitní aktivity komplexním způsobem (finančně, organizačně, na bázi
spolupráce s NNO...) a zřízená komunitní centra v jednotlivých lokalitách a konkrétní realizované
projekty svým zaměřením napomáhají sociální inkluzi.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 9.4

Oblast 9.4

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Stabilní

Dobrá
Trend:

0

První audit

1

Trend nehodnocený
Z hlediska úrovně kriminality se MČ Praha 14 nijak nevymyká celopražské situaci. Pozitivně lze
hodnotit vývoj nápadu trestné činnosti v posledních letech, a to včetně poklesu počtu nejzávažnějších
násilných trestných činů. MČ Praha 14 má zpracovaný příslušný aktuální koncepční materiál Program prevence kriminality. Věnuje se aktivitám a programům z oblasti prevence kriminality
náležitou pozornost, zapojuje relevantní aktéry. MČ realizuje specificky zaměřené programy, které
jsou vnitřně provázané.Klesající trend počtu trestných činů je důsledkem dobře nastavené primární i
sekundární prevence na ZŠ, dobře nastavené sociální práce s dětmi ohroženými sociálních vyloučením a
také preventivního působení Městské policie i Policie ČR.

Nemám námitek

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
MČ Praha 14 má mnoho téma v oblasti sociální, které má skvěle strategicky zpracované
anebo je výborně realizuje:: integrační aktivity v rámci MČ i vzdělávacího systému včetně
projektů na integraci cizinců (určitě může být její přístup vzorový pro další obce), participace
občanů, která stále narůstá, bytová politika a strategie, koncepce prevence kriminality,
fungující mezigenerační komunitní centra, strategie v oblasti péče a podpory stárnoucích
občanů, dobrovolnictví - jeho podpora a rozvoj, navíc s odvahou kriticky o problémech
přemýšlet a přistupovat k nim s chutí nalézt řešení. A to i při stávající personální krizi, která
postihuje sociální služby, např. asistenční služby velmi významně.Vnitřně se daří
spooupracovat sociálnímu odboru s jinými oblastmi i s úřadem práce. Daří se spolupráce
s NO v rámci vytváření efektivní sítě sociální péče a podpory v městské části. Funkční je
takéí spolupráce s HMP.
V městské části probíhá tranformace psychiatrické péče, zatím není CDZ.MČ podporuje
chráněné bydlení a bytový fond vyčleněný i pro tuto cílovou skupinu.

Nejvýznamnější aktuální ohroření je nedostatek pracovníků,
jak v rámci sociální práce ve veřejné správě, tak v rámci
služeb. Dále je to podstav pracovníků na sociálním odboru.
Seniorská podpora s ohledem na dlouhověkou společnost
a nárůst do roku 2030 je zatím hdoně v oblasti strategie, je
důležitá její realizace a naplnění vize proměny terénní
pečovatelské služby a rezidenčních služeb s důrazem na
měřítko a komunitní charakter, tak jak se to daří v činnosti
spolků a komunitních center.
Tématem je bytová politika a sociální byldení, které je
zpracováno v Koncepci, nicméně čekací lhůt ya možná
podpora je časově dlouhá.Plánovaná je výstavba sociálních
bytů. Spolupráce s HMP se daří.Otázkou je saturace trhu a
obava z exkluze v bytové poliltice mezi MČ. Zatím dána
počtem bytů ve vlastnictví MČ nebo HMP na územé MČ
Praha 14.
V městské části probíhá tranformace psychiatrické péče,
zatím není CDZ.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
MČ má řadu skvělých výstupů, důvěru občanů s ohledem na jejich zájem a participaci.
Určitě je dobré v rámci spolupráce s hraničními MČ vytvořit společné strategie spolupráce
a rozvoje sociální oblasti, aby byly propojené. Současně některé služby jsou poskytovány na
krajské úrovni (např. specializované poradenství), zde se nabízí otázka další rozvojové
koncepce ve spolupráci s HMP.

Současná postpandemická situace a nárůst inflace je
významnou hrozbou, která se určitě projeví významně v
oblasti sociální, možná i v oblasti kriminality.Lze
předpokládat zvýšenou potřebu sociálních služeb,
poradesntví ze strany občanů.
Další hrozbou je stále nízká nezaměstnanost a nedostatek
pracovníků v mnoha odvětvích, nejen v sociální sféře.
Otázka zajímavosti sociální práce je celoevropským úkolem,
který nelze podpořit pouze navýšením mzdy, ale také
zvýšením společenské prestiže.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:
MČ Praha 14 je v řadě oblastí velmi aktivní a inovativní (inkluze cizinců, dobrovolnictví, nízkoprahová a mezigenerační komunitní centra, koncepce bytové politiky).

Její přístup k tématům je koncepční, komunikace otevřená. Reflexivně přistupuje k řešení jednotlivých oblastí. V rámci strategií je důležitá postupná realizace a
průběžná evaluace. Směřování je jednoznačně ke zkvalitňování sociální oblasti v rámci MČ.

Stav hodnocení:
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje

AUDIT
9 Sociální prostředí

Hodnocení oblasti
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 9.1

Oblast 9.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

Hodnoceni:
0

Dobrá

1

Trend:

Trend:

První audit

První audit

Trend nehodnocený

Trend nehodnocený

Městská část Praha 14 se v rámci svých aktivit zaměřuje na ohrožené skupiny obyvatel.

Úvod je zaměřen hodně
na problematiku bydlení
a dluhovou problematiku.
Navrhuji stručně doplnit o
témata bezdomovectví,
ženy
samoživitelek,
osamělých seniorů a dětí
ze sociálně slabých
rodin. Zkrátka šířeji, jako
vhled do tématu 9.1.

Na území městské části je velké množství bytů v majetku hl. m. Prahy a městské části (v součtu se jedná cca o 4500 bytů. Největší počet
těchto bytů je na sídlišti Černý Most, dále na sídlišti Lehovec a menší počet také ve Starých Kyjích. Byty ve veřejném vlastnictví jsou ve
větší míře pronajímány zranitelným skupinám obyvatel, což vytváří zvýšené nároky na infrastrukturu a služby, včetně služeb zdravotních a
sociálních. S vyšší koncentrací magistrátních bytů souvisí také riziko vzniku vyloučených lokalit. Městská část Praha 14 má s Magistrátem hl.
m. Prahy navázanou intenzivní spolupráci v oblasti využití bytového fondu.
Osoby ohrožené sociálním vyloučením mají možnost využít Program sociálního bydlení, kdy v souladu s Koncepcí sociálního bydlení ČR
2015 – 2021 byl v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha 14“ byl
vytvořen strategický dokument Koncepce sociálního bydlení v Městské části Praha 14. V rámci tohoto programu jsou vytvořeny mechanismy
pro poskytnutí krizového bydlení a také nabízeno i dluhové poradenství. Městská část podporuje ze svého rozpočtu služby pro osoby bez
přístřeší. V rámci dotačního řízení podporuje NNO, která vykonává terénní práci s osobami bez přístřeší. Na základě smlouvy s organizací
Naděje dojíždí na území městské části mobilní sociální služba, a to 2x týdně na určená stanoviště. Mobilní sociální služba je upravená sanitka
pro tyto účely, která poskytuje základní lékařské ošetření, potravinovou pomoc a sociální poradenství.
Městská část má vytvořenou síť svých „páteřních“ sociálních služeb, která pokrývá potřeby ohrožených rodin a dětí. Na území fungují
sociální služby zaměřené na podporu rodičovských kompetencí, zaměřené na smysluplné trávení volného času ohrožených dětí. Aktivity
nízkoprahových center jsou doplněny o pravidelné volnočasové aktivity realizované přímo Odborem sociálních věci a zdravotnictví. Na území
Městské části fungují 3 kluby seniorů, dále Městská část poskytuje seniorům plavenky a pořádá Kurzy sebeobrany. Lze sledovat klesající
trend počtu sociálně potřebných rodin.
Klienti odboru sociálních věcí a zdravotnictví si často stěžují na nedodržování lhůt pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi ze strany
Úřadu práce ČR. Důvodem je především nedostatek pracovníků v této instituci a vysoká míra fluktuace zaměstnanců. Finanční nejistota, která
je s tímto spojená dostává mnoho osob v hmotné nouzi do obtížně řešitelných situací a nezřídka ohrožuje také jejich setrvání ve stabilním
bydlení.

Výborně doplněno

9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé
finanční pomoci obětem neštěstí ap.?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.1.1

Indikátory

MČ Praha 14 nevytváří finanční rezervy pro případy potřeby náhlé finanční potřeby obětem v neštěstí. V případě potřeby se řeší
individuálně. Pokud k mimořádné situaci dojde, MČ je schopna reagovat hned a určitou částku uvolnit z rezervních fondů nebo lze požádat o
dar Radu městské části. Při rozsáhlé mimořádné události je možné o finanční pomoc požádat také krajský úřad - MHMP.
Ani rozpočet vlastního hl. m. Prahy finanční rezervu určenou na explicitní účel „náhlé finanční pomoci obětem neštěstí apod.“ neobsahuje,
jeho součástí je standardně tzv. neúčelová rezerva, pro rok 2021 schválená v objemu 500 000,0 tis. Kč.
Finanční výpomoc v případě mimořádné události jakou je živelná pohroma lze žádat dle § 2 odst. 4 zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Na území hl. m. Prahy funguje řada sociálních služeb, které se nám o klienty v krizové situaci dokáží postarat a nabídnout jim ubytování,
oblečení, stravu a vše, co je potřebné. Seznam těchto organizací je uveden na webových stránkách MČ Praha 14. Sociální oblast – organizace

9.1.A Připravenost
městské části,
případně
statutárního města
pro případ potřeby
náhlé finanční
pomoci obětem
neštěstí ;
Částečně ANO
Program
bydlení

Příklad
Požár v domě v ulici kpt. Stránského dům se zvláštním určením

sociálního

Ve dvě hodiny ráno dne 14. 11. 2019 vypukl požár v panelovém domě v ulici Kpt. Stránského (vlastníkem objektu je hlavní město Praha). Při
požáru zemřela mladá žena na vozíčku a její asistenční pes. Hořet začalo ve 2. poschodí. Z osmipatrového domu bylo následně evakuováno
devadesát obyvatel, včetně čtyřiceti lidí na vozíčku, které evakuovali hasiči. Zhruba tři hodiny od vypuknutí požáru se lidé začali vracet do
svých bytů. V mezičase mohli využít jako evakuační místo komunitní centrum zřizované MČP14 Plechárna, které se v noci, kdy požár
vypukl, operativně otevřelo. Přistaveny byly dva nízkopodlažní autobusy, kam se uchýlilo několik lidí na vozíčku. Občanům byla nabízena
voda k pití, folie a deky na přikrytí. Na místo požáru se krátce po jeho vypuknutí dostavili pracovníci krizového řízení MČ, kteří pomáhali
s organizací evakuovaných osob. Vzhledem k tomu, že zmíněný dům patří Magistrátu hl. m. Prahy, jeho správcovská firma od začátku
intenzivně spolupracovala na pomoci požárem postiženým lidem i na odstranění následků. Radnice MČ Praha 14 zůstala i nadále s obyvateli
domu v individuálním kontaktu. Městská část vyhlásila veřejnou sbírku za účelem získání peněžních prostředků na pomoc obyvatelům domů
a schválila Pravidla pro nakládání s finančními prostředky veřejné sbírky. K 31. 3. 2020 bylo na účet Veřejné sbírky vybráno celkem
283.622,80 Kč. Z tohoto účtu bylo celkem 4 žadatelům, které postihl požár domů č. p. 995 a 996 v ul. Kpt. Stránského, vyplaceno 138.929,Kč na zdravotní pomůcky a vybavení domácnosti. Z čistého výtěžku na účtu Veřejné sbírky 144.693,80 Kč byly zakoupeny hasicí přístroje
a evakuačních vozíky do společných prostor domů č. p. 995 a 996 v ul. Kpt. Stránského, a to na základě usnesení Rady MČ Praha 14 č.
185/RMČ/2020 ze dne 20. 4. 2020. Po nákupu těchto movitých věcí prostřednictvím vedoucí OSVZ budou tyto na základě dohody předány
hlavnímu městu Praze, jakožto vlastníkovi předmětných budov. Začátkem prosince proběhlo ve volnočasovém centru Plechárna setkání
obyvatel dotčeného domu se zasahujícími hasiči, zdravotníky, zástupci policie a veterinární služby, kterým bylo poděkováno nejen ze strany
zástupců městské části, ale i samotných evakuovaných. Hasičským záchranným sborem ČR byl tento požár vyhodnocen jako druhý
nejúspěšnější zásah roku 2019 na území ČR.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.1.1

Návodná otázka 9.1.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
Stabilní

0

MČ Praha 14 rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí systematicky nevytváří, nicméně v případě nenadále
krizové situace má k dispozici mechanismy a zdroje, prostřednictvím kterých by dokázala reagovat a zajistit nezbytnou pomoc.

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Pozitivně
hodnotím
konkrétní příklad, nemám
dalších doporučení.

9.1.2 Má městská část, případně statutární město v rámci spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň
na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo
průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek (dříve občanské
sdružení), NNO, církev apod.)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.1.2

Indikátory
9.1.B Schopnost

Na MČ je značná diverzifikace vlastnictví bytů, jsou tu byty ve veřejném vlastnictví, byty v osobním vlastnictví, družstevní byty. Většinu

Na MČ je značná diverzifikace vlastnictví bytů, jsou tu byty ve veřejném vlastnictví, byty v osobním vlastnictví, družstevní byty. Většinu
bytů ve veřejném vlastnictví, které se nacházejí na území MČ Praha 14 vlastní hl. m.Praha – jedná se o cca 3500 - 4000 bytů. Cca 1000
bytů jsou ve správě MČ Praha 14. Veškeré potřebné informace pro občany jsou k dispozici na Základní informace pro lidi v bytové
nouzi (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)
Usnesením č. 1606 ze dne 5.8.2019 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v
objektech HMP nesvěřených MČ.
Nástroje zlepšení dostupnosti bydlení v Praze
1 ) zřízení Městské nájemní agentury
Na území MČ je i relativní vysoký počet bytů ve vlastnictví hl. m Prahy, ale i hl. m. Praha v tuto chvíli začíná řešit nedostatek bytů, z toho
důvodu zřídila v 5/2021 Městskou nájemní agenturu (MNA), která by měla zajistit dostupné bydlení pomocí pronájmu bytů od soukromých
majitelů. Ta je dalším důležitým krokem při řešení v mnoha případech velmi složité bytové situace v hlavním městě pro rodiny s dětmi,
samoživitele, seniory, hendikepované a lidi, kteří akutně řeší ztrátu bydlení. MNA je příležitostí i pro majitele volných bytů, kteří dostávají
možnost využít stabilní spolupráci se zárukou Prahy a zároveň poskytnout bydlení se společenským přesahem. Byty začleněné do MNA
Praha pronajme v první řadě rodinám s dětmi, které jsou v krizové situaci a čekají na městské sociální byty nebo bydlí v azylových domech a
na ubytovnách. Poskytovaná nová služba bude výjimečná zejména v rychlosti pomoci řešení i tím, že ve své první fázi bude provozovaná
Centrem sociálních služeb Praha, které poskytuje terénní, ambulantní i pobytové služby Pražanům v tíživé životní nebo sociální situaci.
Činnost MNA proto vidí jako vítané a zvláště v současné době potřebné rozšíření svých služeb. Městská nájemní agentura je jen jedním z
nástrojů zlepšení dostupnosti bydlení v Praze, které jsou součástí projektu „MHMP - sociální bydlení“ a které mají za cíl vytvoření
integrovaného systému řešení bytové nouze v Praze.
2 ) Kontaktní místo pro bydlení
Na MHMP je zřízeno Kontaktní místo pro bydlení při Magistrátu hl. m. Prahy.
Kontaktní místo pro bydlení je určené všem obyvatelům hlavního města Prahy, kteří potřebují pomoci či poradit při řešení své bytové situace
s cílem udržet jejich stávající bydlení či hledat nejúčinnějších řešení bytové nouze. Výhodou kontaktního místa pro bydlení je, že se občan
dozví informace související s řešením problémů v oblasti bydlení na jednom místě a není nucen obcházet jednotlivé úřady a organizace. Lépe se
tak zorientuje v jinak v mnohdy nepřehledném systému podpor. Na kontaktní místo pro bydlení se může obrátit kdokoliv, kdo kupříkladu:
dostal výpověď z nájmu či má nejasnosti ohledně podmínek nájemní smlouvy a uvítal by právní konzultaci
bydlí v nevyhovujících podmínkách a hledá standardní bydlení
má špatné rodinné, sousedské vztahy nebo vztahy s majitelem bytu a potřebuje zprostředkovat adekvátní podporu
je zadlužený a potřeboval by konzultaci v dluhové poradně
má nedostatečný příjem a rád by znal, zda může mít nárok na některou ze státních sociálních pomocí
má zdravotní či sociální problémy a potřebuje zajistit adekvátní službu
má jakýkoliv jiný problém související s bydlením
Pracovník kontaktního místo pro bydlení:
zjišťuje informace potřebné k bližší analýze bytové situace domácnosti
poskytuje základní poradenství a pomoc v zorientování se v systému bytové a sociální podpory
zprostředkovává kontakty na návazné služby (sociální, dluhové, právní poradenství aj.)
poskytuje konzultace k vyplnění žádosti o pronájem bytu městské části a Magistrátu Hlavního města Prahy
Kontaktní místo pro bydlení při MČ Praha 14 vznikne v průběhu roku 2021 na MČ Praha 14.
3) Poradci pro nájemníky
Pomáhají nájemcům v městských bytech po nastěhování a při řešení nejčastějších komplikací spojených s bydlením.
MČ Praha 14 disponuje bytovým fondem (více než 948 bytů). Byty se pronajímají dle "ZÁSADY K PRONÁJMU BYTŮ VE SVĚŘENÉ
SPRÁVĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14" účinných od 1.4.2020. Městská část Praha 14 rozlišuje pro účel pronájmu svých bytů několik
kategorií poskytovaných nájmů, resp. způsobů pronájmu bytů městské části Praha 14. Na základě těchto zásad vykonává městská část Praha
14 svou bytovou politiku založenou na principech otevř enosti, rovného př ístupu, nediskriminace a podpoře ř ešení některých
identifikovaných a uznalých nežádoucích jevů v sociologickém složení obyvatelstva.
Lidé, kteří se nacházejí v akutním ohrožení z individuálních příčin (rozvod, domácí násilí, katastrofyatp.) mají možnost v krátkém časovém
horizontu v případě akutní krize využít Program sociálního bydlení. Pronájem/podnájem bytů v programu sociálního bydlení má 3 stupně.
Lze konstatovat, že každý třetí uvolněný byt je postoupen způsobem č. 1 Pronájem/podnájem bytů v programu sociálního bydlení.
1. stupeň – Krizové bydlení
2. stupeň – Prostupné bydlení
3. Stupeň – Dostupné bydlení
Lidé, kteří se nacházejí v akutním ohrožení z individuálních příčin (rozvod, domácí násilí, atp.) mají také možnost využít také dostupnou
kapacitu Azylových domů, které jsou rozmístěné na území celé Prahy. MČ žádný azylový dům přímo nezřizuje, a nemá proto aktuální
souhrnné informace o
volných kapacitách. Na území MČ se nachází azylový dům provozovaný Centrem soc. služeb Praha. Jedná se o službu s celopražskou
působností. Kapacita azylového domu je 106 lůžek.
V MČ Praha 14 se nachází 7 ubytoven se schváleným provozním řádem, tzn. že náklady spojené s bydlením v těchto ubytovnách jsou
odůvodněnými náklady pro výpočet dávek pomoci v hmotné nouzi. Jsou tedy do určité míry dostupné pro osoby s nízkými příjmy.
skupiny. Hl. m. Praha je ale specifické značnou mírou mobility cílové skupiny mezi jednotlivými m.č., v důsledku čehož v ubytovnách na
území MČ žijí převážně lidé s trvalým pobytem v jiných obcích a městských částech. Kapacita těchto ubytoven je 74 lůžek.
Dle odhadu soc. kurátorky a poskytovatelů terénních soc. služeb pro osoby bez přístřeší žije na území
MČ cca 50 lidí bez přístřeší. Pravidelnou službou pro osoby bez přístřeší je Mobilní sociální služba realizovaná v rámci terénního programu
Naděje, na území MČ služba zajíždí 2x týdne a tuto službu využije průměrně vždy 22 osob. Dále pro osoby bez přístřeší působí na MČ
terénní program Křižovatka, kterou provozuje nezisková organizace Neposeda, z.ú. se sídlem na území MČ.
V případě požáru domu s byty zvláštního určení nebylo nutné řešit náhradní ubytování. Bezprostředně po požáru byli nájemníci
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kontaktování sociálními pracovníky s nabídkou pomoci a podpory. Nikdo z poškozených nepotřeboval náhradní ubytování, využili možnosti
u příbuzných.
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Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

MČ Praha 14 v rámci svých schválených koncepčních pravidel na potřebu zajištění krizového bydlení pamatuje. Zásadním problémem je
nicméně nedostatečný počet obecních bytů, v důsledku kterého městská část není schopna uspokojit většinu žadatelů z řad domácností v
bytové nouzi. Občané v tíživé situaci se mohou obrátit na hl.m.Prahu, která disponuje téměř 4000 byty na MČ.
V souladu s Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015-2025 byl v rámci projektu Pilotní ověřeni implementace systému sociálního bydleni na
lokální úrovni v městské časti Praha 14. vytvořen nový strategický dokument Koncepce sociálního bydlení v Městské části Praha 14
(Koncepce). V rámci projektu proběhlo pilotní ověření systému sociálního bydlení a systému prevence ztráty bydlení.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Je zmíněn nedostatek
městských
bytů
ve
vlastnictví městské části,
jak je situace do
budoucna
řešena.
Pozitivní množství odkazů.
Prosíme s konzultanty o
větší
reflexi
potřeb
krizového bydlení v
případech, které jsou
uvedeny ve znění otázky a
indikátoru (bez větších
podrobností je zmíněn
a zyl o vý dům). Pokud
někdo ze dne na den
přijde o bydlení, je o něj
pos taráno? (Kam šli
bydlet ty lidi z vyhořelého
domu v 9.1.1., než se
mohli nastěhovat zpět?)

9.1.3 Došlo k vývoji / změně v počtu sociálně potřebných domácností v městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.1.3

Indikátory

Z dat poskytnutých Úřadem práce Praha 14 vyplývá, že počet a výše vyplacených dávek v hmotné nouzi od roku 2016 klesá. Data za rok
2020 nejsou zatím k dispozic, dá se však předpokládat, že díky koronavirové pandemie budou dávky narůstat.

2016

2017

37 480
Státní sociální podpora 179 825 079
9 266
Hmotná nouze
50 145 599
12 873
Soc. služby,přísp. na
péči
75 560 360
11 506
Dávky pro os.se
zdrav.postižením
9 073 839

35 714
178 646 542
8 111
39 975 472
13 247
84 419 980

2018

28 918
173 267 778
5 800
28 206 306
13 525

89 036 060
11 792 11 574
8 644 954
12 364 035

2019

29 458
170 642 377
4368
21 482 603
13 482
97 575 880
11 261
9 659 384

Nezaměstnanost
MČ Praha 14 je městskou části hl. m. Prahy, která patří mezi nejvíce zatížené nezaměstnaností ze všech pražských městských částí i přesto
je podíl nezaměstnaných klesal a je v současnosti pod republikovým průměrem. Nezaměstnanost na MČ je spojena s vysokým podílem
cizinců a menšin, žijících na MČ Praha 14 a také s existencí tří sociálně vyloučených lokalit, které byly definovány v rámci Analýzy sociálně
vyloučených lokalit z roku 2015. Podíl cizinců a menšin trvale žijících na MČ je 16,3% k 1. 1. 2020. Na území MČ Praha 14 je 11% obecních
bytů z celkového podílu obecních bytů v celé Praze. Hl. m. Praha do těchto bytů umísťuje sociálně slabé občany a občany v tíživé situaci. S
tím je spojena i vyšší nezaměstnanost na MČ než je pražský průměr.
V porovnání všech 57 městských částí dle míry nezaměstnanosti v roce 2018 se MČ Praha 14 umístila na 50. místě (50. nejvyšší
nezaměstnanost). S výkoností ekonomiky bezprostředně souvisí i situace na trhu práce. Praha je největším regionálním trhem práce v České
republice. Na jedné straně je to atraktivita pražského trhu práce a na straně druhé schopnost pokrýt zvýšenou poptávku po pracovní síle.
Pražský trh práce díky nabízené široké škále profesí dokáže uspokojit opravdové zájemce o práci. Pracovní místa na území hlavního města
jsou příležitostmi i pro obyvatele širokého okolí a v podstatě pro obyvatele celé České republiky. Zajištěním integrované dopravy dochází ke
snižování nezaměstnanosti i ve Středočeském kraji. Nezaměstnanost začala výrazně růst po začátku pandemie nemoci covid-19, jejíž první
případy se v Česku objevily 1. března 2020. V prvních třech měsících roku se ještě pohybovala kolem tří procent. Podle údajů Ministerstva

9.1.C Počet sociálně
potřebných
domácností v
městské části ;
Počet
dávek
hmotné
nouze
2017 - 8111 2018
- 5800 2019 4368

práce a sociálních věcí k 31. 12. 2020 podíl nezaměstnaných osob v hl. m. Praze meziročně vzrostl o 1,61 procentního bodu (p. b.) na 3,51 %.
Meziměsíčně se jeho hodnota zvýšila o 0,07 p. b.Čísla ukazují, že nezaměstnanost v roce 2020 stále rostla.
rok

Podíl nezaměstnaných Podíl nezaměstnaných
osob na MČ
osob v hl. m. Praze
Praha 14 dosažitelných dosažitelných (%)
(%)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6,6
5,6
4,3
2,93
2,20
2,3
3,7

5,03
4,20
3,35
2,34
1,93
1,9
3,51

K navýšení podílu nezaměstnaných na MČ Praha 14 došlo v souvislosti s epidemiologickou situací s COVID – 19.

zdroj: HK hl.m.Prahy
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Městská část Praha 14 sama informace o vývoji počtu sociálně potřebných rodin nesleduje, tyto informace jí na vyžádání poskytuje kontaktní
místo Úřadu práce ČR. Lze sledovat klesající trend počtu sociálně potřebných rodin.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Hodnotím pozitivně různé
typy byldení, dostupné a
zacíloené na seniory a
bezdomovce.
Překlep v indikátoru
"Počet dávek hmotné
nouze 2019 - 9266 2019 4368"
V textu se opakuje věta:
"Nezaměstnanost na MČ
je spojena s vysokým
podílem
cizinců
a
menšin, žijících na MČ
Praha 14 a také s
existencí tří sociálně
vyloučených lokalit."

9.1.4 Disponuje městská část, případně statutární město byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci

spojené s bydlením?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.1.4

Indikátory

1) MHMP
Na úrovni hl.m.Praha. Usnesením č. 1606 ze dne 5.8.2019 schválila Rada HMP nová pravidla pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a
ubytovacích místností v objektech HMP nesvěřených MČ, kde jsou také řešena otázka přidělování bytů osobám v sociální tísni.
2) MČ Praha 14
Městská část Praha 14 má vytvořen funkční systém pomoci osobám, které se ocitli v obtížné bytové situaci, a to v rámci Programu sociálního
bydlení. Klientům je schopna zajistit krizové bydlení na dobu 3 měsíců s možností prodloužení, max. však na dobu 6 měsíců. Nezbytnou
podmínkou je však spolupráce se sociálním pracovníkem na řešení bytové situace.
Do roku srpna 2020 byl realizován Projekt „Pilotní ověřeni implementace systému sociálního bydleni na lokální úrovni v městské časti Praha
14“. Pro tento projekt byly vyčleněny výhradně byty ve vlastnictví MČ Praha 14 ve správě SP Černý Most, s.r.o. (od r. 2021 ve vlastnictví
městské části zaměstnávající osoby, který jsou handicapované ve vztahu k trhu práce). Pro potřeby projektu bylo vyčleněno 10 bytů.
V souladu s Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015-2025 byl v rámci projektu Pilotní ověřeni implementace systému sociálního bydleni na
lokální úrovni v městské časti Praha 14. vytvořen nový strategický dokument Koncepce sociálního bydlení v Městské části Praha 14
(Koncepce). V rámci
projektu proběhlo pilotní ověření systému sociálního bydlení a systému prevence ztráty bydlení. V rámci projektu byly vtvořeny čtyři
metodiky
Metodika sociální práce
Metodika hodnocení bytové nouze
Metodika spolupráce s dalšími aktéry
Metodika průběžného a závěrečného vyhodnocení úspěšnosti sociálního bydlení.
MČ Praha 14 vydal speciální vydání měsíčníku Čtrnáctka, které koncepcí sociálního bydlení zabývá. Lze najít
na https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/14_socialni-bydleni_ONLINE.pdf
Metodiky byly upraveny na základě připomínek MPSV a byly zohledněny nové Zásady přidělování bytů. Dokumenty jsou zveřejněny na
webu MČ Prahy 14:https://www.praha14.cz/samosprava/dokumenty-projekt-pilotni-overeni-implementace-systemusocialniho-bydleni-nalokalni-urovni-v-mestske-casti-praha-14/
MČ Praha 14 disponuje bytovým fondem (více než 948 bytů). Byty se pronajímají dle "ZÁSADY K PRONÁJMU BYTŮ VE SVĚŘENÉ
SPRÁVĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14" účinných od 1.4.2020. Městská část Praha 14 rozlišuje pro účel pronájmu svých bytů několik
kategorií poskytovaných nájmů, resp. způsobů pronájmu bytů městské části Praha 14. Na základě těchto zásad vykonává městská část Praha
14 svou bytovou politiku založenou na principech otevř enosti, rovného př ístupu, nediskriminace a podpoře ř ešení některých
identifikovaných a uznalých nežádoucích jevů v sociologickém složení obyvatelstva. V Zásadách jsou zejména promítnuty podmínky
podpory vyváženého rozvoje městské části, udržení pozitivního charakteru demografického složení, Lokální koncepce sociálního bydlení a
zjištění z provedených analýz vzniklých v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni
v městské části Praha 14“ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007315, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Způsoby
pronájmu bytů městské části Praha 14:
1. Pronájem/podnájem bytů v programu sociálního bydlení
2.

Pronájem bytů ve veř ejném zájmu

3. Pronájem bytů za nejvyšší nabídku nájemného a pronájem bytů za podmínky odkoupení pohledávky za nejvyšší cenu
Pronájem/podnájem bytů v programu sociálního bydlení má 3 stupně. Lze konstatovat, že každý třetí uvolněný byt je postoupen způsobem
č. 1 Pronájem/podnájem bytů v programu sociálního bydlení.
1. stupeň – Krizové bydlení
Krizové bydlení je krátkodobá forma bydlení určená osobám (párům či rodinám), které jsou akutně ohroženy ztrátou bydlení, nebo již o
bydlení přišly. Cílem je okamžitá pomoc těmto osobám, stabilizace jejich situace a podpora v nalezení návazné formy bydlení. Tento stupeň
bydlení je určen osoby, které mají snížené některé kompetence k samostatnému hospodaření, k péči o domácnost a sousedskému soužití z
vnějších i vnitřních příčin, a z těchto důvodů je pro ně běžné bydlení nedostupné. Dále osoby, které jsou diskriminovány na trhu s bydlením.
Osoby bez střechy, bez bytu, v nejistém bydlení a nevyhovujícím bydlení. Tento stupeň Programu je svázán s podporou sociálního
pracovníka, jejíž intenzita se nastavuje podle potřeb klienta. Program je nastaven tak, aby klienty nepřetížil a vytvořil prostor pro stabilizaci
jejich sociální situace.
2. stupeň – Prostupné bydlení - Vyčleněno 10 bytů
Prostupné bydlení na Broumarské je forma bydlení určená osobám (párům či rodinám), které jsou ohroženy ztrátou bydlení, nebo již o
bydlení přišly. Cílem podpora těchto osob vedoucí ke stabilizaci jejich situace a podpora v nalezení návazné formy bydlení. V rámci
prostupného bydlení je povinná spolupráce se sociálním pracovníkem. Tento stupeň bydlení je určen pro osoby, které mají snížené některé
kompetence k samostatnému hospodaření, k péči o domácnost a sousedskému soužití z vnějších i vnitřních příčin, a z těchto důvodů je pro ně
běžné bydlení nedostupné. Dále osoby, které jsou diskriminovány na trhu s bydlením. Program prostupného bydlení je také určen i osobám
bydlícím v Krizovém bydlení.
3. Stupeň – Dostupné bydlení
Dostupné bydlení je dlouhodobá forma bydlení určená osobám (párům či rodinám), které jsou ohroženy ztrátou bydlení, nebo již o bydlení
přišly. Třetí stupeň Programu je nastaven jako kompenzace ztíženého přístupu k trhu práce a trhu s bydlením pro dané skupiny klientů. Jeho

9.1.D Byty pro
osoby, které se
ocitly v obtížné
sociální nebo životní
situaci spojené s
bydlením ;
každý
třetí
uvolněný byt

cílem je saturovat potřeby těchto osob. MČP14 poskytuje 3. stupeň v bytech svého běžného bytového fondu. V rámci dostupného bydlení je
poskytována sociální práce, její intenzita a forma vychází ze vzájemné dohody klienta a sociálního pracovníka. Tento stupeň Programu je
svázán s počáteční středně vysokou intenzitou sociálního programu, která by se měla postupně snižovat až ukončit podle potřeb klienta.
Třetí stupeň bydlení je určen pro osoby, které:
●
mají snížené některé kompetence k samostatnému hospodaření, k péči o domácnost a sousedskému soužití z vnějších i
vnitřních příčin; a proto je v daném místě a čase pro ně běžné bydlení nedostupné
●
jsou diskriminováni na trhu s bydlením
●
účastníci zařazení do Programu v 1. a 2. stupni
●
senioři ohrožení ztrátou bydlení - žadatelé, kteří ke dni podání žádosti dosahují věku min. 60 let a jsou poživateli starobního
důchodu nebo invalidního důchodu III. stupně
Dostupné bydlení nabízí skupině občanů z řad seniorů možnost zajistit malometrážní byt, a to v případě, že se senior ocitl bez bydlení, bydlí
v bytě, který nevyhovuje jeho potřebám a možnostem (např.: pro velikost, nákladovost, bariérovost bytu apod.) a nemá možnost řešit situaci
vlastními prostředky. Byty pro seniory jsou určeny pro jednotlivce či dvojici.

V MČ Praha 14 se nachází 7 ubytoven se schváleným provozním řádem, tzn. že náklady spojené s bydlením v těchto ubytovnách jsou
odůvodněnými náklady pro výpočet dávek pomoci v hmotné nouzi. Jsou tedy do určité míry dostupné pro osoby s nízkými příjmy.
skupiny. Hl. m. Praha je ale specifické značnou mírou mobility cílové skupiny mezi jednotlivými m.č., v důsledku čehož v ubytovnách na
území MČ žijí převážně lidé s trvalým pobytem v jiných obcích a městských částech. Kapacita těchto ubytoven je 74 lůžek.
Dle odhadu soc. kurátorky a poskytovatelů terénních soc. služeb pro osoby bez přístřeší žije na území
MČ cca 50 lidí bez přístřeší. Pravidelnou službou pro osoby bez přístřeší je Mobilní sociální služba realizovaná v rámci terénního programu
Naděje, na území MČ služba zajíždí 2x týdne a tuto službu využije průměrně vždy 22 osob. Dále pro osoby bez přístřeší působí na MČ
terénní program Křižovatka, kterou provozuje nezisková organizace Neposeda, z.ú. se sídlem na území MČ.
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Městská část Praha 14 má vytvořen funkční systém pomoci osobám, které se ocitli v obtížné bytové situaci, a to v rámci Programu sociálního
bydlení. Klientům je schopna zajistit krizové bydlení na dobu 3 měsíců s možností prodloužení, max. však na dobu 6 měsíců.
Pronájem/podnájem bytů v programu sociálního bydlení má 3 stupně (krizové bydlení, prostupné bydlení, dostupné bydlení). Lze
konstatovat, že každý třetí uvolněný byt je postoupen způsobem č. 1 Pronájem/podnájem bytů v programu sociálního bydlení. Je také
řešeno na úrovni hl.m.Prahy.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Některé informace z
9.1.2. patří spíše jako
odpoověď k této otázce.

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení)? Existuje
podpora městské části, případně statutárního města nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.1.5

Indikátory

Řešení předluženosti klientů je dlouhodobý trend v oblasti poskytování sociálního poradenství.
Situace v této oblasti je dlouhodobě stabilní/nepříznivá, meziročně však nedochází ke skokovému nárůstu klientů, kteří nejsou schopni hradit
své závazky. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) statisticky nesleduje samostatně počet předlužených klientů. Ve většině případů
se jedná o klienty s více problémy. Z hlediska OSVZ je množství zadlužených klientů neměnné, ale klesá věk klientů, tzn. není vyjímkou
klient za hranicí plnoletostí s několikatisícovými dluhy.
OSVZ poskytuje základní a odborné sociální poradenství i v dluhové oblasti. V rámci poskytovaného poradenství od roku 2015 spolupracuje
s organizací Rubikon. Dluhové poradenství bylo součástí projektu „Pilotní ověřeni implementace systému sociálního bydleni na lokální úrovni
v městské časti Praha 14“ , kdy klientům byla k dispozici 1x týdně dluhová poradkyně. Od září 2020 do prosince 2020 byla dluhová
poradkyně k dispozici 1x za 14 dní. Od r. 2021 bude dluhová poradna fungovat v rámci KC Kardašovská.
Na území hl. města Prahy existuje síť občanských poraden a poraden při finanční tísni.
Na MČ dále působí bezplatná právní poradna. Dále je nastavena spolupráce se Správou majetku, a.s., která spravuje byty ve správě MČ
Praha 14 v oblasti dlužníků na nájmu, kdy je vyžadováno stanovisko OSVZ při dlužném nájemném, které dosahuje výše 3 nájmů. Finanční
hospodaření je nedílnou součástí spolupráce s klientem v Programu sociálního bydlení. Poradenská služba je také poskytována v komunitním
centru zřizovaném městskou částí Praha 14 – KC Kardašovská. Poradenství probíhá v oblastech bydlení (udržení bydlení a hledání bydlení
nového, dluhy, nájemní smlouvy a jiné), finanční situace (poradenství v oblasti půjček a splátkového kalendáře, informace o sociálních dávkách
a jiné), zaměstnání (vyplňování formulářů, sepisování životopisů, doprovod při jednání na úřadu práce a jiné) a pomoc v oblasti ochrany práv
spotřebitelů.

9.1.E Míra
předluženosti
obyvatel;
Nelze statisticky
doložit

Realizace seminářů finanční gramotnosti – Komunitní centrum Kardašovská
Příklad:
2018
Přednáška poradenství - dědické řízení
Přednáška poradenství - finanční stabilita
Přednáška poradenství - exekuce
Přednáška - Investice a půjčky

2019
Přednáška: Dědické řízení
Přednáška: Exekuce
Přednáška: Pracovně - právní otázky
Přednáška: Sociální oblast
Přednáška: Spotřebitelské právo
Na webových stránkách městské části je také uveden kontakt na sociální pracovníky pro občany, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci.
V radničním časopisu vychází také články neziskových organizací, které mohou být zaměřeny i na osvětu v oblasti prevence zadlužení.
V době nouzového stavu i nadále probíhalo dluhové poradenství, poradenství se přesunulo spíše do formy telefonických konzultací a emailových zpráv. Nicméně jsme nezaznamenali zvyšující se trend v počtu předlužených osob.
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Městská část nabízí dluhové poradenství, data OSVZ k předluženým klientům nejsou zcela relevantní, protože klienty OSVZ jsou ve většině
klienti s dluhy. Z hlediska OSVZ je množství zadlužených klientů neměnné, ale klesá věk klientů, tzn. není vyjímkou klient za hranicí
plnoletostí s několikatisícovými dluhy. V době nouzového stavu i nadále probíhalo dluhové poradenství, poradenství se přesunulo spíše do
formy telefonických konzultací a e-mailových zpráv. Nicméně jsme nezaznamenali zvyšující se trend v počtu předlužených osob.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Reflexe vývoje situace v
období
nouzového
stavu...

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY
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Oblast 9.2

Oblast 9.2

Hodnoceni:
Dobrá
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Trend:
Stabilní

Dobrá
Trend:

0

První audit
Trend nehodnocený

Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností je řešeno prostřednictvím realizace komunitního plánování
sociálních služeb, podporou vzniku a fungování komunitních center a realizací projektů. MČ Praha 14 nezřizuje žádné organizace poskytující
sociální či návazné služby. Služby jsou poskytovaný prostřednictví kompletní sítě sociálních a návazných služeb, jejichž provozovatelé jsou
podporováni v rámci dotačních titulů. Od r. 2009 městská část komunitně plánuje, má vytvořenu komplexní síť sociálních služeb, na území
městské části působí i sociální služby s tzv. celopražskou působností, vstup do těchto služeb není pro občany MČ nijak
omezen. Dlouhodobě se nejen MČ Praha 14 potýká z nedostatečnými kapacitami služeb osobní asistence, což je způsobeno personální krizí
nikoli nedostatečně nastavenými kapacitami v Krajské síti sociálních služeb. Informace o sociálních službách na Městské části je pravidelně
aktualizovány na webových stránkách, dále pak tyto informace jsou součástí základního poradenství poskytovaného sociálními pracovníky
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na webu MČ je vytvořena mapa sociálních služeb na území MČ Praha 14 i s relevantními odkazy,
zvláštní pozornost je věnována tzv. páteřním sociálním službám. Informace jsou také poskytovány v radničním měsíčníku "Čtrnáctka" ve
formě konkrétních příběhů osob, které se do obtížné situace dostali.
MČ disponuje poměrně velkým počtem komunitních center a klade si do budoucna za cíl vytvoření komunitních center ve všech lokalitách
Prahy 14.Nabídka aktivit je v těchto centrech široká. Návštěvnost komunitních center postupně roste. V roce 2020 klesala z důvodu
koronavirové pandemie vyjma komunitních center zaměřených na nízkoprahové a terénní práce, programy a poskytování sociálních služeb.
Finanční podpora ve formě dotací MČ jednotlivým komunitním centrům narůstá. Městská část monitoruje kvalitu a přístup k inkluzivnímu
vzdělávání, realizuje projekty zaměřené na začleňování dětí a žáků s odlišným sociokulturním kontextem.

Bez námitek

1

9.2.1 Je městskou částí podporován vznik a fungování zařízení (vyjma školských), která zprostředkovávají kontakty v rámci
komunity?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.2.1

Indikátory

Hlavním cílem městské části je aktivní komunitní a spolkový život na Praze 14, porozumění potřebám komunitních skupin a podpora jejich
činnosti. Městská část podporuje komunitní a spolkový život finančně v rámci dotačního systému Prahy 14 či participativního rozpočtu, ale
také založením či provozováním komunitních a volnočasových center Plechárna, KC Broumarská, KC Kardašovská, KC H55 či KD Kyje.
Městská část také stála u zrodu komunitní kavárny v Hostavicích a pobočky základní lidové školy umění Ratibořická na Jahodnici. Praha 14
má také vypracován návrh komunitního centra v Kyjích – na Hutích. Aktivní podpora komunitního života je také zajištěna provozováním
Půjčovny Prahy 14, kde si organizace, spolky, komunity či jedinci mohou zdarma zapůjčit venkovní mobiliář, technické či volnočasové
vybavení pro aktivity přínosné pro komunitní život v Praze 14.
Komunitní centra zřizované MČ Praha 14:
a) Komunitní centra provozovaná příspěvkovou organizací zřízenou MČ Praha14kulturní
1) Plechárna http://www.plecharnacernymost.cz
Plechárna Černý Most je lokální komunitní, kreativní a volnočasové centrum, které vzniklo v září 2013 proměnou bývalé kotelny v ul.
Bryksova. Plechárna zahrnuje víceúčelovou volnočasovou halu, hudební zkušebny, kavárnu, výtvarný ateliér, dětské hřiště a komunitní
zahradu. Nalézá se v těsném sousedství skateparku a je místem pro setkávání občanů a vznik aktivit, které pomáhají celkovému oživení
sídliště Černý Most. Je nedílnou součástí sítí Partnerství pro české brownfieldy, Ladíme Prahu a Evropské rozvojové agentury. Plechárna je
bezbariérová a také slouží jako centrum pro seniory.
Vedle Plechárny ležel nevyužívaný prostor, kam se při stavbě sídliště navážel přebytečný materiál. Vzniklo tak místo nahromaděné zeminy,
suti a panelů, které časem porostlo náletovými stromy a keři. Nevzhlednému samozvanému parku, o nějž se nikdo nestaral, se začalo říkat
Divočina. Místo se zanášelo odpadky a lidé se mu začali vyhýbat. První plány na změnu Divočiny z místa hrůzy na místo odpočinku se
objevily s otevřením Plechárny v roce 2013. Představy se různily, ale shodovaly se v plánu na proměnu místa v zónu pro aktivní odpočinek.
Projekt finančně podpořil magistrát a plány pro revitalizaci v roce 2017 začali připravovat architekti ze studia Archwerk. Na podzim se po
konzultacích s dendroložkou vykácela část dřevin a prostor se tak prosvětlil. Došlo i na hrubé terénní úpravy a budování cest a užitkových
ploch. Na jaře 2018 proběhly dvě dílny, při nichž mohli místní přiložit ruku k dílu a podepsat se tak na vzniku nového odpočinkového
prostoru pro rodiny, seniory i teenagery. V Divočině se nachází petanque s možností zapůjčení koulí na Plechárně, bosonohou stezku,
domeček pro hmyz nebo hru pro děti se zvířátky.
Plechárna má také od roku 2020 Ko-ko-komunitní kurník . Deset slepic už nemusí snášet nesnesitelné podmínky velkochovu. Zachránili jsme
je a postavili jsme jim zbrusu nový kurník hned vedle Plechárny. Na jaře 2019 byla uspořádána sbírka - crowdfundingová kampaň na Hithitu
a nalezli se adoptivní rodiče deseti slepicím, které celý svůj život prožily v halách bez denního světla a na prostoru, kde se nemohly ani otočit,
natož si svobodně zahrabat v hlíně nebo zakdákat na sousedy.
2 ) Komunitní centrum H55 - H55
Volnočasové centrum H55 bylo otevřeno v r. 2019 na místě bývalé školy, družiny a knihovny. Plány na jeho vytvoření byly však
dlouhodobé, neboť v oblasti Hloubětína chybělo obdobné zařízení pro místní občany. Vzniku volnočasového centra H55 předcházela
antropologická studie řešící potřeby obyvatel místní lokality. Tímto přístupem je zřízení H55 poměrně unikátní. H55 je široce zaměřená na
místní komunitu a dokáže tak svým programem (i tím, že je v ní kavárna, knihovna a přilehlé hřiště) nabídnout vyžití různým věkovým i
sociálním skupinám.
Příspěvek MČ na provoz Komunitní centrum Kardašovská
3) Kulturní dům KD Kyje http://www.kdkyje.cz/ - plní funkci komunitního centra
Příspěvek MČ na provoz Praha14kultuní v Kč
Výše příspěvku MČ Praha 14 na provoz Praha14kultuní
2016
Praha14kultuní
Zdroj MČ Praha 14

8 420 000

2017
9 125 000

2018
11 349 000

2019
15 584 000

2020
15 498 575

b) Komunitní centra provozovaná MČ
1) Komunitní centrum Kardašovská https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska/
Komunitní centrum Prahy 14 nabízí široké spektrum pohybových, výtvarných či hudebních aktivit. naleznete jej pod ZŠ Chvaletická na
sídlišti Lehovec, přímo mezi paneláky a je vybaveno divadelním či přednáškovým sálem, učebnou, hrací místností, toaletami, kanceláří a
vstupní halou s malou kuchyňkou. Nabízí zde vzdělávací programy jako jsou besedy, přednášky, semináře zaměřené na různá témata či kurzy
českého jazyka. Bylo otevřeno v polovině září 2017. Nabízí poradenskou službu a právní poradenství, aktivity pro seniory (rukodělné
činnosti, počítačové kurzy, kondiční cvičení, trénování pamět, konání společenských her) a aktivity pro rodiny a děti (cvičení rodičů s dětmi,
lekce tance, cvičení maminek, klub maminek, hravá hodinka, odpolední škola, stolní tenis, jednorázové akce pro celou rodinu). je také
zřízena pro zřízení komunitní zahrada.
Příspěvek MČ na provoz Komunitní centrum Kardašovská
Výše příspěvku MČ Praha 14 na provoz Komunitní centrum Kardašovská
FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z EU

2017

2018

2019

2020

Komunitní centrum Praha 14 /Kardašovská/ investice
9.163.570,03 Kč

0

0

0

Komunitní centrum Praha 14 – provoz

3 395 913,43 Kč

2.837.187,05 Kč

2.471.645,95 Kč

1 626 589,68 Kč

9.2.A Podpora
sociální inkluze
rodičů na
rodičovské
dovolené ;
ANO

Zdroj MČ Praha 14
c) Komunitní centra provozovaná dalšími subjekty
1) Komunitní centrum Broumarská http://spcm.cz/komunitni-centrum je provozováno Komunitním centrem Most, z.s..
2 ) ZUŠ Ratibořická https://www.zus-hp.cz/
MČ Praha 14 v Jahodnici zrekonstruovala objekt, do kterého byla umístěna pobočka základní umělecké školy Ratibořická. Slavnostní
otevření proběhlo v září 2018. V budově ZUŠ v Hostavicích je možné navštěvovat výuku hudebního a literárně dramatického oboru.
3) Kavárna Pilská - plní funkci kavárny s komunitními aktivitami
MČ má zpracovaný projekt na výstavbu dalšího komunitního centr v lokalitě Na hutích.
Další komunitní centra V Praze 14:
MČ tyto centra podporuje v dotačních programech , pronájmem prostor a propagací aktivit v radničním časopisu.
1) JAHODA o. p. s. http://www.jahoda.cz/
2) Komunitní centrum Motýlek http://www.motylek.org/
3) Mateřské centrum Klubíčko (zřizovatel YMCA Praha) http://www.mcklubicko.cz/wordpress/
Mateřské centrum Klubíčko působí na sídlišti Černý Most od roku 1995. Sídlí v budově patřící městské části Praha 14. Budova prošla
v letech 2018/2019 kompletní rekonstrukcí a snížením energetické náročnosti budovy.
Jedná se o neziskovou organizaci, která odvádí svou práci zcela profesionálně, kvalitně a dlouhodobě. Jejím zřizovatelem je občanské sdružení
YMCA Praha. MC Klubíčko je členem Sítě Mateřských center. Mateřské centrum Klubíčko je otevřené pro každého – děti, rodiče, prarodiče,
přátele. Nabízí rodičům příjemné a přátelské místo pro setkávání, navázání nových přátelství i vzájemnou sociální výpomoc. Děti zde najdou
tzv. „hřiště pod střechou“ s kuličkovým bazénkem, množstvím hraček i didaktických pomůcek. Centrum svými službami posiluje vztahy v
rodině, podporuje její stabilitu, reaguje na potřebu rodičů v oblasti trávení volného času a vzdělávání a překonávání sociální izolace rodičů na
rodičovské dovolené. Centrum nabízí každému možnost uplatnění, nabídku programů spoluvytváří sami návštěvníci
4) Dětské centrum Paprsek Dětské centrum Paprsek « Život na Praze 14 (praha14.cz)
5) Integrační centrum Praha, o.p.s. - pobočka Praha 14. Nezisková organizace založena v roce 2012 Magistrátem hlavního města Prahy na
podporu bezproblémové integrace cizinců do české společnosti. Nabízí právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, semináře
sociokulturní orientace, pořádáme multikulturní akce.
6) DDM Praha 9, pobočka Černý Most - Nejbližší akce - DDM Praha 9
7) Neposeda - nezisková organizace působící ve Praze 14, je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Provozujeme terénní program
Křižovatka pro dospělé a 2 nízkoprahové a terénní kluby Autobus a HoPo. Neposeda, z.ú. - Sociální služby - Praha 14, 20, 21
Výše poskytnutých dotací MČ Praha 14 komunitním centrům

JAHODA
Komunitní centrum
Motýlek
Mateřské centrum
Klubíčko (zřizovatel
YMCA Praha)
Dětské
centrum Paprsek
Integrační
centrum Praha,
DDM Praha
Neposeda

Výše poskytnutých dotací MČ Praha 14
2016
2017
2018
2019
705000 706000 696000 642500
510000

591000

625800

570000

2020
650000

2021
817000

651000

773500

1215000 1297000 1321800 1212500 1301000 1590500
0

0

0

0

0

0

0
30000
30000

0
55000
190000

0
55000
253000

0
55000
10000

0
50000
212000

0
36000
389000

Zdroj MČ Praha 14
Návštěvnost komunitních center
MČ disponuje poměrně velkým počtem komunitních center a klade si do budoucna za cíl vytvoření komunitních center ve všech lokalitách
Prahy 14. . Nabídka aktivit je v těchto centrech široká a je zaměřena na všechny cílové skupiny. Návštěvnost postupně roste. Návštěvnost
v roce 2020 klesala z důvodu koronavirové pandemie vyjma komunitních center zaměřených na nízkoprahové a terénní práce, programy a
poskytování sociálních služeb.
Cílové skupiny
Komunitní centra
Plechárna

Komunitní
Broumarská

Rodiny s dětmi,
děti a mládež,
sociokulturně
znevýhodněné
děti, senioři
Sociokulturně
centrum
znevýhodněné
děti a dospělí
Rodiny s dětmi,
děti a mládež,

Návštěvnost KC
2017
2018

2016

2019

2020

5840

15000

16800

15400

9200

47

52

67

114

115

KC Kardašovská

s e n io ř i, matky
s dětmi na RD,
cizinci
a
menšiny

Občané Prahy
14
Občané Prahy
Kulturní dům KD Kyje
14
Rodiny s dětmi,
děti a mládež,
JAHODA
sociokulturně
znevýhodněné
děti
Děti a mladí
dospělí
se
zdravotním
postižením
a
jejich
rodiče,
sociokulturně
znevýhodněné
Komunitní centrum Motýlek děti, dospívající,
jejich rodiče či
jiné
pečující
osoby
(pěstouni),
matky s dětmi na
RD

1911

3931

9934

3679

720

1120

19000

25000

29000

29300

15200

180 Jahoda
193 Džagoda
34 MŠ

90 Jahoda
193 Džagoda
27 MŠ

80 Jahoda
164 Džagoda
136 terén
31 MŠ

186 Jahoda
169 Džagoda
129 terén
34 MŠ

103 Jahoda
93 Džagoda
185 terén
34 MŠ

520

550

637

514

472

Matky s dětmi
Mateřské centrum Klubíčko na RD
270 rodin

200 rodin

315 rodin

312 rodin

236 rodin

106 klientů
celkem z toho
40
klientů
navštěvuje
středisko
Hloubětín+
denní kapacita
je 32 klientů

115 klientů
celkem z toho
48
klientů
navštěvuje
středisko
Hloubětín+
denní kapacita
je 32 klientů

120 klientů
celkem z toho 47
klientů
navštěvuje
středisko
Hloubětín+
denní kapacita
je 32 klientů

534

633

1046

Dětské centrum Paprsek

Integrační centrum Praha
Neposeda

Děti a mladí
dospělý ve věku
od 3 do 45 let
s mentálním a
kombinovaným
postižením
a
poruchou
autistického
spektra
Cizinci
a
menšiny

106 klientů
9 2 klientů
celkem z toho
celkem z toho
cca 30 klientů
cca 30 klientů
navštěvovalo
navštěvovalo
středisko
středisko
Hloubětín
Hloubětín

Rodiny s dětmi,
senioři, osoby
220 klientů
bez přístřeší

Komunitní centra
DDM Praha 9
ZUŠ Ratibořická
Zdroj MČ Praha 14

2015/2016
Děti a mládež Děti a mládež 445 týdně

535
140 klientů

2016/2017
443 týdně

180 klientů

2017/2018
2735
498 týdně

300 jednorázové 300 jednorázové
akce
akce
120 klientů

40 klientů

2018/2019
2840
604 týdně

2019/2020
3004
565 týdně

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.2.1

Návodná otázka 9.2.1

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Zlepšující se

1

MČ disponuje poměrně velkým počtem komunitních center a klade si do budoucna za cíl vytvoření komunitních center ve všech lokalitách
Prahy 14. . Nabídka aktivit je v těchto centrech široká a je zaměřena na všechny cílové skupiny. Návštěvnost postupně roste. Návštěvnost
v roce 2020 klesala z důvodu koronavirové pandemie vyjma komunitních center zaměřených na nízkoprahové a terénní práce, programy a
poskytování sociálních služeb. Finanční podpora ve formě dotací MČ jednotlivým komunitním centrům narůstá.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Prosím,
přepisy.

zkontrolujte

Jaký byl dopad pandemie
na činnost komunitních
center a komunitní život
vůbec?
Prosím
o
stručnou reflexi? Prosím
o krátkou reflexi vývoje
poskytování
finanční
podpory MČ směrem ke
komunitním centru? Jsou
prostředky
stabilní/lze
pozorovat růst např. v

posledních 5 letech?

9.2.2 Monitoruje městská část rovný přístup obyvatel ke vzdělávání, minimálně ve školách a školských zařízeních
zřizovaných městskou částí?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.2.2

Indikátory

Na území MČ se nachází 6 základních škol a 10 mateřských škol zřizovaných městkou částí Praha 14. Na MČ se nachází dále pak speciální
škola Tolerance zřizovaná MHMP, 2 soukromé základní školy, 5 soukromých mateřských škol, 5 středních škol a 1 vysoká škola. Městská
část Praha 14 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje prostřednictvím zaměstnanců z odboru Kanceláře
starosty Oddělení strategického plánování a komunikace, Odboru řízení ekonomiky a školství a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na
MČ Praha 14 jsou 2 ze 6 základních škol bezbariérové.

9.2.B Rovný přístup
obyvatel ke
vzdělávání ;
ANO

Zřizovatel Praha 14 má umístněné 3384 žáků v ZŠ, 1489 dětí v MŠ, z toho 208 žáků se SVP v ZŠ a 41 dětí se SVP v MŠ. V ZŠ je 36
asistentů pedagoga placených ze státního rozpočtu a v MŠ 23 asistentů pedagoga placených ze státního rozpočtu. Na 2 ZŠ jsou školní
psychologové. MŠ a ZŠ čerpají na pozice 8 školních asistentů peníze ze šablon/dotační program MŠMT. Na MŠ jsou 2 třídy pro děti SVP
(logopedické problémy).
Na ZŠ jsou 4 přípravné třídy s 43 žáky. Komunitním centrum Kardašovská zřizované MČ také zajištuje doučování žáků
zdarma. Na území MČ Praha 14 funguje síť nestátních neziskových organizací, které v rámci své činnosti realizují doučování a přípravu do
školy:

Sdružení pro pomoc dětem s handicapy/Motýlek
YMCA Praha - MC Klubíčko
JAHODA
Sociální podnik Černý Most
a další celopražské organizace.
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi
Dotace pro školy administruje MČ Praha 14.
MŠ Chvaletická 917 obdržela účelovou dotaci na podporu sociálně slabých dětí ve výši 50 % spoluúčasti ze strany HMP, přičemž dalších 50
% poskytla MČ Praha 14 ze svého rozpočtu. Prostředky měly sloužit na zaplacení plavání, keramiky, školy v přírodě - pro děti, jejichž
rodiče si tyto aktivity nemohou dovolit zaplatit. Škola finanční prostředky vracela kvůli COVIDU.
ZŠ Šimanovská a ZŠ Hloubětín obdržely stejnou účelovou dotaci financovanou stejným způsobem, která byla určena pouze na školy
v přírodě pro sociálně slabé. Rovněž se část peněz vracela z důvodu COVIDU.
Školní obědy dostupné pro každé dítě
V rámci každoročního s názvem „Školní obědy dostupné pro každé dítě“ zapojeno 5x MŠ a 3 ZŠ celkem pro 117 dětí, část peněz je obvykle
vrácena, protože někteří rodiče nesplní podmínky, aby mohli čerpat na obědy pro děti.
V projektu Nadace Women for Women - dostupné obědy pro každé dítě je zapojena ZŠ Gen. Janouška 6 žáků a ZŠ Chvaletická 1 žák.

V koronavirové krizi městská část nabídla základních školám 10 počítačů pro děti ze sociálně slabších rodin k využití
pro distanční výuku.
Městská část Praha 14 dbá na dodržování platných právních předpisů ve školách, jejichž je zřizovatelem. Z činnosti Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví a Odd. školství nejsou v současnosti žádné hlášené podněty ani informace, že by docházelo k jakékoli diskriminaci.
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Městská část monitoruje kvalitu a přístup k inkluzivnímu vzdělávání, realizuje projekty zaměřené na začleňování dětí a žáků s odlišným
sociokulturním kontextem. V rámci podpory ohrožených dětí v rámci distanční výuky během koronavirové pandemie měly děti ze sociálně
slabých rodin či děti se SVP možnost docházet na individuální doučování v rámci nízkoprahových klubů, školy poskytovaly také osobní
individuální konzultace.
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9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a
veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v městské části? Pokud ne, jaký je
postup v případě žádosti / stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
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Navodná otázka 9.2.3

Indikátory

BEZBARIÉROVOST
Praha 14 má také zpracovaný koncepční projekt Bezbariérová Praha 14, jehož cílem je odstranění bariér při vstupu do státních a veřejných
institucí, zkvalitnění služeb, zpřístupnění dopravy a zvýšení mobility občanů. Postupně se upravují chodníky na bezbariérové a probíhají
úpravy přechodů pro chodce, které Praha 14 doplňuje o hmatovou úpravu, vodící linie a snižuje obruby chodníků tam, kde tyto náležitosti
chybí. MČ nemá přímou možnost tyto činnosti ovlivnit. Veškeré úpravy provádí TSK hl. m. Prahy, který je správcem komunikací na celém
území Prahy 14. MČ Praha 14, konkrétně Odbor dopravy předkládá na TSK požadavky a je na investorovi (MHMP), kdy tyto práce budou
provedeny. Zimní údržba motoristických a nemotoristických komunikací na Praze 14 je rozdělena na úseky komunikací, jejichž údržbu
zajišťuje městská část Praha 14 a na úseky komunikací jejichž údržba je garantována MHMP. V rámci Bezbariérové Prahy 14 byly také
vytyčeny trasy pro přednostní odklízení sněhu z chodníků na Černém Mostě. Realizace navazuje na analýzu a probíhá ve spolupráci s
MHMP a TSK.
Mapování přístupnosti objektů na Praze 14 - (2015 -2016) Projekt, jehož cílem je vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovosti objektů na
území městské části Praha 14 pro osoby s tělesným postižením pohybujících se po území městské části. Tento projekt navazuje na předchozí
aktivity městské části Praha 14 v této oblasti. Mapování z důvodu zachování vysokého odborného standardu a využitelnosti pro
celoměstskou mapu bylo provedeno profesionály znalými metodiku kategorizace přístupnosti objektů. Zmapované veřejné objekty byly
zapracovány do interaktivní mapy, na kterou je umístěn link na internetových stránkách městské části Praha 14 www.praha14.cz. Informace
byly zpracovávány i formou strukturovaného textového popisu objektu. Do textu jsou zaznamenávány všechny klíčové údaje. Každý klient
na základě přesných informací as nejlepší znalostí vlastních možností a potřeb tak může rozhodnout, zda je schopen konkrétní objekt
navštívit, případně jaké pomůcky či míru dopomoci bude třeba zajistit.
V roce 2016 proběhlo také MAPOVÁNÍ BARIÉROVOSTI VCHODŮ DO OBYTNÝCH DOMŮ S BY TY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ NA
ÚZEMÍ MČ PRAHA 14. Mapování stavu přístupnosti a bariér domovních vchodů s byty zvláštního určení proběhlo ve spolupráci s
Centrem Slunečnice. Obytné domy s byty zvláštního určení jsou majetkem hl. m. Prahy. Výsledky analýzy - hodnotící zpráva byly předány
MHMP k realizaci opatření vedoucí k odstranění bariér.
Na webových stráňkách MČ Praha 14 je umístěna Mapa bariér objektů v Praze, provozovaná a udržovaná Pražskou organizací
vozíčkářů - Mapy a mapové aplikace « Život na Praze 14 (praha14.cz), Přes Bariéry - Úvod (presbariery.cz). Návštěvnost mapové aplikace
nesledujeme.
V letech 2018 - 2020 došlo k rekonstrukci zdravotního střediska Kpt. Stránského 999, kde dnes sídlí rehabilitace Rehafit. Byl vybudován
výtah v MŠ Jahoda. Došlo k opravám několika chodníků a autobusové zastávky Bryksova. Dochází bezbariérovým úpravám toalet na
Poliklinice Parník. Došlo ke zlepšení přístupnosti několika bytových domů. Proběhla celková rekonstrukce domu zvláštního určení Kpt.
Stránského.
Na území MČ jsou:
bezbariérové přechody pro zdravotně handicapované osoby na vozíčku,
bezbariérové úřady a instituce (budovy úřadu, České pošty, policie ČR, městská policie aj.), - Úřad práce není bezbariérový, resp.
(pouze přízemí) a agendy pro OZP byly přestěhovány do bezbariérových prostor na pobočku Praha 9
školní zařízení 2 ZŠ a 1 MŠ
bezbariérové banky a pojišťovny - všechny pobočky jsou bezabriérové
nádražní budova Kyje je přístupná schodišťovou plošinou
zdravotní zařízení (poliklinika Mochovská, poliklinika Černý Most. poliklinika Bioregena
kulturní zařízení (knihovna, galerie, KD Kyje, komunitní centra Plechárna, Motýlek, H55),
sportovní zařízení (např. např v ZŠ Vybíralova
restaurace,
obchody a obchodní centra (OC Černý Most, Ikea, Kaufland, Lidl, Penny, Albert, aj.),
bezbariérové školy – MŠ a ZŠ Chvaletická hl.budova, + ZŠ Vybíralova
bezbariérové byty pro vozíčkáře
zastávky MHD- tram Lehovec, tram Hloubětín, Metro B Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most
Veřejné budovy: 42 budov
1.

Úřad MČ Praha 14 – bezbariérový

2.

7x budov ZŠ - 2 bezbariérové

3.

13x budov MŠ - 1 bezbariérová

4.

Úřad práce – bariérový

9.2.C Bezbariérová
mobilita;
2020 - 54 %
veřejných budov je
bezbariérových
Bezbariérovost
komunikací rok
2018 - 94 km/100
km rok 2019 – 95
km/100 km rok
2020 – 95 km/100
km délka pěších
komunikací
upravených jako
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k
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5.

Policie ČR – bezbariérová

6.

Městská policie - bezbariérová

7.

Česká pošta Rajská zahrada - bezbariérová

8.

Česká pošta Centrum černý Most - bezbariérová

9.

Městská knihovna Gen. Janouška, H55 - bezbariérové

10. Kulturní dům Kyje – bezbariérový
11. Galerie 14 - bezbariérová
12. Komunitní centrum Plechárna – bezbariérové
13. Komunitní centrum Motýlek – bezbariérové
14. Komunitní centrum Jahoda – bezbariérové
15. Komunitní centrum H55 – bezbariérové
16. Komunitní centrum Kardašovská – bezbariérové
17. Poliklinika Mochovská - bezbariérová
18. Poliklinika Bioregena – bezbariérová
19. Poliklinika Klánovická – bariérová
20. Poliklinika Černý Most – bezbariérová
21. Lékařské středisko Medicur – bezbariérové
22. Soukromé ordinace Kpt. Stránského – bezbariérové
23. Centrum prof. Čecha – bezbariérové
24. Domov pro seniory – bezbariérový
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Praha 14 má zpracovaný koncepční projekt Bezbariérová Praha 14. V rámci Bezbariérové Prahy 14 byly také vytyčeny trasy pro přednostní
odklízení sněhu z chodníků na Černém Mostě. Realizace navazuje na analýzu. Postupuje se průběžně. V současnosti má již velká část
veřejných budov na území MČ Praha 14 bezbariérový přístup.
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9.2.4 Zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na jejich specifické
potřeby (senioři, OZP, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních
situacích (např. terénní služby, linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře
obyvatelé informováni?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.2.4
Komplexní síť sociálních služeb
MČ Praha 14 nezřizuje žádné organizace poskytující sociální či návazné služby. Služby jsou poskytovaný prostřednictví kompletní sítě
sociálních a návazných služeb, které jsou podporovány v rámci dotačních titulů. Komunitní plánování sociálních služeb je realizováno od
roku 2009. Cílem plánování je vytvoření sítě sociálních a návazných služeb pro specifické cílové skupiny. V rámci komunitního plánování je
vytvořeno 5 pracovních skupin (pracovní skupina cizinci a menšiny, pracovní skupina rodina a děti, pracovní skupina senioři, pracovní
skupina pro osoby se zdravotním postižením a nově od r. 2019 pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením). V rámci práce
v pracovních skupinách jsou monitorovány aktivity sociálních služeb na území MČ Praha 14. Pracovní skupiny v rámci komunitního
plánování jsou v intenzivním kontaktu, tedy má přehled o kapacitách sociálních služeb i o poptávce po dané službě. )
Součástí vize a směřování městské části je, aby lidé se zdravotním handicapem a senioři žijí v přátelském prostředí, kde jsou odstraňovány
bariéry ve fyzickém prostředí města, ve veřejných prostorech i ve svých domovech. Jsou zajištěny dostupné služby osobám formou, která v
co nejvyšší míře odpovídá životu jejich vrstevníků v přirozeném prostředí běžné společnosti. Služby jsou zaměřeny na to, aby napomáhaly
lidem zajistit co největší soběstačnost.
Prostředí na dotčeném území je také domovem občanů z minoritních skupin obyvatel. Tito občané mají specifické potřeby. V tomto ohledu
dochází k postupné konsolidaci a omezování sociálního vyloučení těchto občanů, včetně zamezení možného vytváření lokalit s koncentrací
sociálně vyloučených občanů. Využívají se k tomu zejména ty metody sociální práce, které účinně pracují se sociálně vyloučenými občany
(nebo tímto ohroženými), tj. pomáhají jim k plnému přístupu k sociálním službám a k jejich začleňování.
Pro mladé (děti, mládež i rodiny v nepříznivé sociální situaci) jsou k dispozici služby, jež pomáhají zejména zdravému vývoji dětí a
mladistvých. Je zajištěna především terénní práce v bezprostředním kontaktu s ohroženými skupinami, poradenská činnost a jsou zajištěny
možnosti pro řešení krizových situací, v nichž se někteří občané mohou ocitnout. Rodiny se nacházejí v přívětivém prostředí, které dokáže
skloubit rodinný a pracovní život, včetně růstu možností uplatnění na trhu práce.
Další poměrně širokou kategorií, která spadá do oblasti zájmu sociální práce, a tudíž je i předmětem komunitního plánování sociálních služeb,
je kategorie osob ohrožených sociálním vyloučením. V rámci této priority je maximální snaha o odstranění hrozeb sociálního vyloučení pro
dospělé osoby, pro rodiny, děti a mládež.
Kapacity jednotlivých sociálních služeb jsou uvedeny v Krajské síti sociálních služeb spravované Magistrátem hl.m. Prahy. V uplynulých
letech se také zásadně změnila zákonná úprava související s financováním sociálních služeb, které jsou nyní financovány formou tzv.
vyrovnávací platby na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu na základě pověření od kraje nebo od MPSV. HMP vydává
pověření pouze službám uvedeným v síti sociálních služeb, kterou každoročně aktualizuje. Změny kapacit nebo zařazení nových služeb do
této sítě podléhají posuzování a je k nim nutné vyjádření MČ. Vzhledem k zásadnímu dopadu (ne)zařazení služeb do krajské sítě nebo
(ne)navýšení kapacity služeb již zařazených se městské části stávají důležitými aktéry podílejícími se na správě sítě sociálních
služeb. Dlouhodobě se nejen MČ Praha 14 potýká z nedostatečnými kapacitami služeb osobní asistence, což je způsobeno personální krizí
nikoli nedostatečně nastavenými kapacitami v Krajské síti sociálních služeb.
Typy služeb na MČ:
Rozvojové služby – služby zařazené v této skupině na Praze 14 nejsou dostatečně dostupné a jejich přítomnost je považována za důležitou,
neboť efektivním způsobem vedou k posílení samostatnosti a nezávislosti klientů a příp. omezují rizika jejich sociálního vyloučení a ohrožení
negativními jevy. Zaměřujme se na podporu rozšíření kapacit těchto služeb (o více než 50 % současného stavu) či zřízení nového subjektu
provozujícího požadované služby.
Základní síť služeb – skupina těchto služeb je v Praze 14 zastoupena a některé z nich nemají dostatečnou kapacitu. Tyto služby (lokálně
vázané) pomáhají klientům zajistit jejich základní potřeby. Podporu zaměřujeme na udržení stávajícího rozsahu služeb, nepředpokládá se
rozvoj nových zařízení (přípustné je rozšíření kapacity služby ne o více než 50%).
Služby celoměstského charakteru – tyto služby mají celoměstský (krajský) rozsah a ze své povahy nejsou vázány na lokalitu, kde uživatel
bydlí, provoz takové služby na úrovni Prahy 14 by byl neefektivní a nehospodárný. Plánování rozvoje takových služeb je nutné provádět na
regionální úrovni. Do této kategorie spadají i dlouhodobá pobytová zařízení (Domovy pro občany se ZP a Domovy se zvláštním režimem).
Podpora služeb celoměstského charakteru je možná jen okrajově příspěvky menšího rozsahu v případě potřeb jednotlivých klientů (občanů
Prahy 14).
Návazné služby
Tato oblast není vymezena zákonem, nejedná se tedy o taxativní výčet služeb. Podpořeny jsou služby, které v žádosti o dotaci prokážou
silnou návaznost na sociální služby a podporu osob nacházejících se ve složité sociální situaci.
V rámci aktualizace jsou nyní vymezeny tyto oblasti:
Podpora podpůrných a svépomocných skupin pro pečující osoby a rodiny v krizi
Klubová činnost pro OZP, seniory a rodiny
Vzdělávací aktivity a podpora pracovního potenciálu – především pro osoby starší 50 let a rodiče vracející se na trh práce po rodičovské
dovolené
Podpora činností mateřských a rodinných center zaměřených na pomoc lidem ve složité sociální situaci
Poskytovatelé sociálních služeb jsou ze strany MČ podporováni formou dotací:
2012 – 5.176.000 Kč – 27 organizací
2013 – 5.294.000 Kč – 25 organizací
2014 – 5.533.840 Kč – 27 organizací
2015 – 5.498.114 - 24 organizací
2016 – 5.432.890 – 25 organizací
2017 – 5.660.325 – 48 organizací
2018 – 5.128.010 – 26 organizací

Indikátory
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na Městské části Praha
14

2019 – 5.852.415 – 27 organizací
2020 – 5.850.000 – 25 organizací
MČ dále také zajištuje :
Právní poradna
MČ provozuje bezplatnou právní poradnu, která je k dispozici občanům 1x týdně.
Dluhové poradenství
V rámci projektu „Pilotní ověřeni implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské časti Praha 14“ fungovala do srpna
2020 dluhová poradna ve frekvenci 1x týdně, od září do prosince 2020 pak ve frekvenci 1x za 14 dní.
Program sociální bydlení
Tento program byl realizován v rámci projektu „Pilotní ověřeni implementace systému sociálního bydleni na lokální úrovni v městské časti
Praha 14“, v rámci tohoto programu dochází k propojení bydlení a řešení nepříznivé sociální situace klienta, tzn. klient může ve spolupráci se
sociálním pracovníkem řešit svou nepříznivou sociální situace v chráněném prostředí bytu. Cílem projektu je podporovat klienty tak, aby po
ukončení spolupráce ( max. 2 roky) byli schopni žít samostatně bez podpory sociálních služeb.
Informace o sociálních službách na Městské části je pravidelně aktualizovány na webových stránkách, dále pak tyto informace jsou součástí
základního poradenství poskytovaného sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Informace jsou také poskytovány v
radničním měsíčníku "Čtrnáctka" ve formě konkrétních příběhů osob, které se do obtížné situace dostali. Měsíčník je distribuován do všech
domácností - 22,5 tis. kusů.
Na webu MČ je vytvořena mapa sociálních služeb na území MČ Praha 14 i s relevantními odkazy, zvláštní pozornost je věnována tzv.
páteřním sociálním službám. Info mapa Prahy 14 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Návštěvnost mapové aplikace nesledujeme. Mapa se průběžně aktualizuje a přizpůsobujeme ji tak, aby byla uživatelsky přívětivější.
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MČ Praha 14 nezřizuje žádné organizace poskytující sociální či návazné služby. Služby jsou poskytovaný prostřednictví kompletní sítě
sociálních a návazných služeb, jejichž provozovatelé jsou podporováni v rámci dotačních titulů. Od r. 2009 městská část komunitně plánuje,
má vytvořenu komplexní síť sociálních služeb, na území městské části působí i sociální služby s tzv. celopražskou působností, vstup do
těchto služeb není pro občany MČ nijak omezen. Změny kapacit nebo zařazení nových služeb do této sítě podléhají posuzování a je k nim
nutné vyjádření MČ. Vzhledem k zásadnímu dopadu (ne)zařazení služeb do krajské sítě nebo (ne)navýšení kapacity služeb již zařazených se
městské části stávají důležitými aktéry podílejícími se na správě sítě sociálních služeb Dlouhodobě se nejen MČ Praha 14 potýká
z nedostatečnými kapacitami služeb osobní asistence, což je způsobeno personální krizí nikoli nedostatečně nastavenými kapacitami
v Krajské síti sociálních služeb. Nedílnou součástí služeb pro občany městské části je bezplatná právní poradna a dluhová poradna. Informace
o sociálních službách na Městské části je pravidelně aktualizovány na webových stránkách, dále pak tyto informace jsou součástí základního
poradenství poskytovaného sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Na webu MČ je vytvořena mapa sociálních služeb
na území MČ Praha 14 i s relevantními odkazy, zvláštní pozornost je věnována tzv. páteřním sociálním službám. Informace jsou také
poskytovány v radničním měsíčníku "Čtrnáctka" ve formě konkrétních příběhů osob, které se do obtížné situace dostali.
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9.2.5 Podporuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt v obci rodiny v možnosti sladit svou práci s
rodinným životem (např. dostatek jeslí, mateřských škol, kvalitních ZŠ, zájmové činnosti dětí)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.2.5

Indikátory

Na území MČ Praha 14 se nachází celkem 10 mateřských škol zřízených samosprávou s celkovou souhrnnou kapacitou 1 588 dětí. V
posledních letech byla na základě demografického průzkumu navyšována kapacita v mateřských školách. Od roku 2016 je zcela uspokojena
poptávka po umístění dětí z řad rodičů z naší MČ. Na základě demografické studie a nárůstu mladých rodin s dětmi v lokalitě Jahodnice bylo
rozhodnuto o výstavbě MŠ v této lokalitě. Nová mateřská škola byla otevřena v září 2017.V MČ Praha 14 se zároveň nachází několik
soukromých mateřských školek s celkovou kapacitou 220 dětí. Nejvíce soukromých MŠ působí v Hloubětíně a v Hostavicích a Kyjích.
V rámci průzkumu spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 jsme mimo jiné v roce 2019 zjišťovali spokojenost obyvatel s předškolním
vzděláváním. Následující analýzy se týkají jen těch respondentů, kteří mají děti v předškolním/školním věku a mohli tak relevantně situaci
zhodnotit. Celková průměrná spokojenost s předškolním vzděláváním byla 84 %, předškolní vzdělávání tak patřilo mezi nadprůměrně
hodnocené aspekty. Nejméně spokojeni byli obyvatelé Hutí. Naopak nejspokojenější byli obyvatelé Černého Mostu a Hloubětína a Lehovce.
Nespokojenost na Hutích plyne z absence MŠ, Praha 14 má již zpracován projekt na vybudování MS v lokalitě Na Hutích.
V únoru 2017 zahájily svoji činnost dětské skupiny v MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova. Zřízení dětských skupin reagovalo na zvyšující se
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poptávku rodičů po zařízeních poskytující péči o děti do 3 let věku, kterou nebylo díky omezené stávající kapacitě, možno uspokojit. V
objektech MŠ Zelenečská a MŠ Vybíralova vzniklo celkem 30 nových míst s celodenním provozem péče o děti do 3 let. Současně byl
vybudován a zrekonstruován stravovací provoz pro potřeby dětské skupiny. Od roku 2020 dětské skupiny byly nahrazeny třídami pro děti
od 2 let.
MČ P14 připravuje nový areál mateřské školy v lokalitě Kyje-Hutě, který by vyhověl stávající i budoucí potřebě obyvatel této lokality.
Záměrem je navrhnout objekt čtyřtřídní mateřské školy v moderním pojetí, energeticky, provozně a investičně hospodárný. Pro umístění je
vybrán pozemek ve vlastnictví hl. m. Prahy při jižní straně ulice Sicherova. Studie je připravena , jedná se s MHMP o financování projektu.
Na území MČ Praha 14 se nachází celkem 6 ZŠ zřízených samosprávou ( 1 zřízená MHMP, 2 soukromé). Aktuální rejstříková kapacita
dosahuje 4 228 žáků, ovšem část školy ZŠ Bratří Venclíků je pronajata soukromému gymnáziu. Ve školním roce 2018/19 školy navštěvovalo v
součtu 3 217 žáků. MČ Praha 14 plánuje navýšila ve školním roce 2019/2020 kapacity o 248 žáků.
Celková průměrná spokojenost se základním vzděláváním byl v roce 2019 82 %, základní vzdělávání tak podobně jako to předškolní patřilo
mezi nadprůměrně hodnocené aspekty. Nejméně spokojeni byli obyvatelé Hutí. Naopak nejspokojenější byli obyvatelé Hloubětína, Lehovce a
Černého Mostu. I v případě ZŠ spokojenost do značné míry kopíruje dostupnost škol a kapacitní zajištění v jednotlivých lokalitách (v
Hutích, Hostavici a Jahodnici ZŠ není a v Kyjích stačí pouze pro Kyjské).
Zájmové činnosti dětí fungují v rámci škol mateřských škol i základních škol. Na základních školách v rámci školních družin i mimo družinu.
Školy pronajímají svoje prostory pro zájmové činnosti. Na všech ZŠ fungují školní družiny.
Na MČ také také funguje základní umělecká škola Ratibořská se dvěma pobočkami (Černý Most, Jahodnice).
Dostatečné množství zájmových kroužků nabízejí komunitní centra viz otázka 9.2.1. zejména DDM Praha 9 - pobočka Černý Most.
Na MČ funguje nespočet občanských sdružení, která nabízejí využití volného času pro děti i dospělé.
Na MČ fungují mateřská centra a neziskové organizace, které provozují nízkoprahové kluby. MČ podporuje tyto organizace formou dotací.
Výdaje MČ na jmenované Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a mateřská centra:
2015 – 679.000,- Kč
2016 – 736.000,- Kč
2017 – 715.000,- Kč
2018 – 747.000,- Kč
2019 – 669.000,-Kč
2020- 669.000,-Kč
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V posledních letech městská část navyšuje kapacity v mateřských školkách, poptávka po umístění dětí bývá uspokojována. Dále na městské
části funguje mnoho organizací podporujících rodiny, tyto organizace jsou pravidelně podporovány formou dotací. Na MČ Praha 14
se nachází dostatečný počet organizací podporující rodiny - sladění života s prací.

Velmi
pozitivně
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navýšení
kapacity MŚ na základfě
demografických údajů.

9.2.6 Podílí se MČ spolu s jinými subjekty na podpoře dlouhodobé péče o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se
zdravotním postižením v přirozeném prostředí? Podporuje MČ rozvoj terénní profesionální péče (tzn. terénních sociálních a
zdravotních služeb) a neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou? Zabývá se MČ problematikou umírání v
domácím prostředí a rozvojem domácí paliativní a hospicové péče v území?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.2.6

Indikátory

MČ nemá vytvořenou v rámci komunitního plánování sociálních služeb samostatnou skupinu pro neformální pečující. Pracovní skupiny
komunitního plánování jsou otevřené a přístupné všem zájemcům, neformální pečující jsou nejvíce zastoupeni v pracovní skupině pro
osoby se zdravotním postižením.
MČ má vytvořenou v rámci komunitního plánování sociálních služeb samostatnou skupinu Senioři
MČ má vytvořenou v rámci komunitního plánování sociálních služeb samostatnou skupinu Osoby se zdravotním znevýhodnění OZP
Podpora základního typu služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením formou dotačního programu - tento typ sociálních služeb
je dlouhodobě podporován městskou částí prostřednictvím dotačních programů, prostředky směřují organizacím i přímo k jednotlivcům. I
v rámci aktualizace plánu byly vydefinovány potřebné sociální služby pro občany v různých typech nepříznivých situací. Jedná se o tyto
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typy služeb: sociální poradenství poskytované v rámci sociální práce na úřadu MČ Praha 14 a v NNO, centra denních služeb, chráněné a
podporované bydlení, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, terénní programy pro OZP a seniory, sociálně aktivizační služby pro
seniory a OZP.
Podpora rozvojového typu služeb sociální péče pro OZP a seniory formou dotačního programu - jedná se odlehčovací služby
ambulantního i terénního charakteru pro seniory a OZP, služby typu denní stacionáře pro OZP a seniory, Osobní asistence dostupná 24
hodin denně a rozšíření dostupnosti pečovatelské služby.
V Praze funguje několik organizací poskytujících specializovanou paliativní péči na vysoké úrovni. Jejich kapacita je v případě lůžkových
zařízení využívána s rezervou svědčící zejména o neinformovanosti široké i obecné veřejnosti a nedostatečné spolupráci mezi
poskytovateli péče. V případě mobilní paliativní péče, tzv. domácích hospiců, je naopak kapacita poskytovatelů nedostatečná, s počty
nepřijatých pacientů v desítkách procent ročně.
Služby domácí hospicové péče patří mezi služby tzv. celopražské, tedy mají působnost na území celého území hl.m.Prahy. Tyto služby
jsou podporovány formou dotací.
Na Praze 14 funguje služba Domácí hospic pro Prahu 14, kterou realizuje Cesta domů, z.ú. Léčbu bolesti a přidružených symptomů
vedou lékaři Cesty domů v domácím prostředí pacienta. MČ tuto službu podporu v dotačním programu.
MČ také v rámci dotačního programu podporuje službu Terminálně onkologický hospic, kterou realizuje Hospic Štrasburk o.p.s..

MČ Praha 14 se aktivně problematikou stárnutí zabývá.
§ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 – terénní sociální pracovnice pro seniory poskytují základní a odborné
sociální poradenství v oblasti sociálních služeb, navštěvují seniory v přirozeném prostředí za účelem popovídání si a zjištění jejich celkové
současné situace, především zda funguje pomoc od rodiny, v případě osamělosti se návštěvy opakují, návštěvy zprostředkovávají kontakty
na poskytovatele sociálních služeb a spolupráci s nimi.
Na webových stránkách MČ je zřízena sekce pro seniory. V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb je zřízena mj.
pracovní skupina Senioři, která detailně sleduje potřeby této cílové skupiny. Jejími členy jsou zástupci občanů, představitelé radnice a
zástupci poskytovatelů sociálních služeb. V rámci příprav aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 14 pro
období 2021 – 2024 byl vytvořen materiál shrnující analytické a strategické materiály MČ Praha 14 v oblasti plánování sociálních služeb
pod názvem Analýza potřebnosti v oblasti sociálních a návazných služeb MČ Praha 14 v roce 2020 – Cílová skupina senioři a osoby se
zdravotním postižením.
MČ Praha 14 podporuje v rámci dotačního řízení organizace zabývající se péčí o seniory a aktivním stárnutím. MČ podporuje formou
dotací rozšíření kapacit pečovatelské služby a osobní asistence.
Na území MČ Praha 14 je podporována pečovatelská služba provozovaná Oblastním spolkem Českého červeného kříže, která zajišťuje
prioritně služby pro občany MČ Praha 14, a to částkou 3.300.000,- Kč/rok.
MČ Praha 14 se rozhodla v roce 2021 provést revizi systému financování pečovatelské služby a vypsala dotační řízení na podporu
pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14 s alokací 3.300.000,- Kč na rok 2022. V návaznosti na to jsou podnikány kroky k ukončení
stávající smlouvy s Oblastním spolkem Českého červeného kříže, který je zároveň dle návrhu Rady městské části příjemcem největší
dotace z nového dotačního programu.
Do budoucna chce MČ Praha 14 podporovat transformaci pečovatelské služby s důrazem na poskytování osobní péče a na odklon od
zajišťování úkonů, které lze nahradit komerčními službami (především rozvážka obědů).
Na území MČ Praha 14 působí také terénní program Křižovatka provozovaný organizací Neposeda, z.ú. Tato služba se zaměřuje na
široké spektrum cílových skupin, včetně seniorů, a je podporována v dotačním programu MČ částkou 198.000,- Kč/rok.
V jednoletém dotačním řízení za rok 2020 Oblastní spolek ČČK P-9 nízkoprahový klub seniorů P-14 částkou 50 000 Kč. Jedná se o
projekt nízkoprahového klubu seniorů, jehož součástí jsou pravidelné volnočasové aktivity pro seniory. Akcí se pravidelně účastní cca 80
členů. V roce 2019 byl podpořen Oblastní spolek ČČK P-9 nízkoprahový klub seniorů P-14 částkou 50 000 Kč a organizace Život 90 V
roce 2018 byl podpořen Oblastní spolek ČČK P-9 nízkoprahový klub seniorů P-14 částkou 50 000 Kč a Oblastní spolek ČČK P-9 na
čtečky čárových kódů sloužící k usnadnění evidence úkonů v pečovatelské službě pro seniory částkou 35 000 Kč, dále pak Život 90 s
projektem " Přátelské návštěvy" 25 000 Kč.
MČ má zpracovaný projekt na rozšíření domova pro seniory v ul. Bojčenkova. Probíhá příprava dvou záměrů soukromým investorem –
jeden na Rajském vrchu ul. Dobrovolného a druhý v oblasti Na Hutích při ul. Jordánská, jejichž náplní by byly domy s byty zvláštního
určení a se zázemím pro sociální služby (pečovatelská služba a osobní asistence, denní stacionář). Veřejné vybavení v sociální oblasti je na
území městské části velmi slabě zastoupena, a tak je zájem MČ P14 podporovat tuto iniciativu v kontextu demografického vývoje
obyvatelstva MČ Praha 14 především se změnami ve věkové struktuře. Tyto očekávané záměry jsou v souladu s Komunitním plánem
sociálních služeb, s rozšířením kapacit zařízení pro seniory i prostory pro denní stacionář.
Přestože kapacity sociálních služeb poskytovaných přímo na území městské části nejsou dostatečné k pokrytí všech oprávněných potřeb
obyvatel, občané Prahy 14 mohou využít kapacity organizací se sídlem mimo území MČ.
MČ si v roce 2021 objednala studii proveditelnosti k implementaci rozvojové služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na
území MČ Praha 14. Záměrem je zmapovat možnosti zavedení služby, která by odlehčila pečujícím osobám a dala jim prostor k jejich
vlastním volnočasovým aktivitám či ekonomické činnosti. Seniorům, kteří vyžadují vyšší míru pomoci, by měla umožnit setrvat v jejich
domovech.
Probíhá příprava dvou záměrů soukromým investorem – jeden na Rajském vrchu ul. Dobrovolného a druhý v oblasti Na Hutích při ul.
Jordánská, jejichž náplní by byly domy s byty zvláštního určení a se zázemím pro sociální služby (pečovatelská služba a osobní
asistence, denní stacionář). Veřejné vybavení v sociální oblasti je na území městské části velmi slabě zastoupena, a tak je zájem MČ P14
podporovat tuto iniciativu v kontextu demografického vývoje obyvatelstva MČ Praha 14 především se změnami ve věkové struktuře.
Tyto očekávané záměry jsou v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb, s rozšířením kapacit zařízení pro seniory i prostory pro
denní stacionář.
ÚMČ realizuje pro seniory následující aktivity:
Plavenky zdarma
MČ zdarma každoročně poskytuje seniorům vstupenky do krytého plaveckého bazénu a probíhají kurzy sebeobrany.
Seniorpark
V roce 2014 bylo vybudováno nové sportoviště Seniorpark s venkovními cvičebními prvky v sousedství dětského hřiště u Klánovické ulice v
Hloubětíně. Pravidelně každý rok je pořádán turistický pochod a turnaj v tenisu.
Sebeobrana pro seniory
Kurz realizován od roku 2015. Zahrnuje osm 75 minutových lekcí pod vedením zkušeného instruktora sebeobranného systému Krav Maga.
Účast na kurzu byla zdarma, podmínkou byl pouze věk nad 65 let a místo bydliště v naší městské části. Sebeobrana byla realizována v r. 2019
i v r. 2020 (v tomto roce proběhly 2 lekce, následně byl kurz zrušen v důsledku protiepidemiologickcých nařízení), pro r. 2021 plánujeme také

realizaci.
Aktivity realizované v komunitním centru Kardašovská - spadající pod ÚMČ Praha 14:
Cestopisné přednášky, finanční gramotnost apod
Komunitní vaření.
Počítačové kurzy pro seniory
Trénování paměti
Kondiční cvičení, tai-či
Sebeobran pro seniory
Mezinárodní den seniorů
Aktivity realizované příspěvkovou organizací zřizovanou MČ Praha 14:
Mezinárodní den seniorů
Pingpongové turnaje na Plechárně
Sebeobrana pro seniory na Plechárně
Zdravotní cvičení pro seniory a seniorky na Plechárně
Cvičení na židlích pro seniory na Plechárně
Péči o seniory na MČ Praha 14 zajištují organizace:
Oblastní spolek Českého červeného kříže - poskytování pečovatelské, ošetřovatelské služby a služby domov pro seniory. Oblastí spolek
provozuje v budově MČ Praha 14 Domov pro seniory. https://www.cckp9.cz/domov-pro-seniory-dss-bojcenkova
Prosaz - poskytování osobní asistence, sociálního poradenství, bezplatné krizové pomoci a poradenství prostřednictvím bezplatné
telefonní linky a dalších služeb.
Život 90 - Poskytování poradenství, telefonní krizové pomoci, tísňové péče, pečovatelské služby, domácí zdravotní péče – Home Care,
zajištění půjčovny kompenzačních pomůcek a další služby, od roku 2017 tato organizace aktivně spolupracuje v rámci pracovní skupiny
senioři a na MČ realizuje tzv. přátelské návštěvy, tj. dobrovolníci z řad seniorů navštěvuji osamělé seniory
Neposeda, z. ú. – kontaktování osamělých seniorů s cílem řešit jejich aktuálních sociální či jinou náročnou situaci či jen obyčejné
„popovídání“
Cesta domů - nabízí konkrétní pomoc rodinám (poradenství a domácí paliativní péči – domácí hospicová péče), které se rozhodly pečovat
o své umírající blízké doma.
Diakonie Církve Bratrské – Centrum Slunečnice
Eset – help - nabízí péči a rozvoj pro osoby s duševním onemocněním např. sociální poradenství, podporované zaměstnání,
psychologickou pomoc aj.
Na Městské části Praha 14 působí několik organizací zabývající se aktivním stárnutím seniorů.
Klub seniorů Prahy 14 - (Český červený kříž)
Kristínka z. s.,
Život 90 z. s. - zajištuje kurzy trénování paměti, práce s moderními technologiemi a školení proti podomním prodejcům
Církev římskokatolická organizuje volnočasové aktivity pro důchodce
MČ Praha 14 podporuje aktivity klubů pro seniory, kdy na území MČ fungují 3. Dále jednotlivá komunitní centra realizují aktivity zaměřené
na trávení volného času seniorů. Dále pak podporujeme pohybovou aktivitu seniorů nabídkou volných vstupenek do bazénu.
Od ledna 2020 v Praze 14 vznikl nový terénní tým pro lidi s duševním onemocněním. Přibyl terénní tým organizace Bona, o.p.s. tato
organizace působí v Praze už 20 let a svou pomoc zaměřuje na lidi s duševním onemocněním, kterým pomáhá se začleněním do běžného
života. Cílem je podpora lidí s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí, tedy doma. Primárně se jedná o podporu v oblasti
bydlení, chodu domácnosti, úklidu – vše formou nácviku, v komunikaci s úřady a je zajištován doprovod. Podpora je také zaměřena na
iniciování zájmové činnosti a pomoc při hledání psychiatra, praktického lékaře či práci. Součástí je i pomoc rodinám a pečujícím.
Městská část Praha 14 vnímá potřebu rozvíjet
Aktuálně MČ Praha 14 katalog sociálních služeb zpracovaný nemá, v minulosti tématu sociálních služeb byla věnována speciální čísla
časopisu Čtrnáctka. Na webu MČ je vytvořena mapa sociálních služeb na území MČ Praha 14 i s relevantními odkazy, zvláštní pozornost je
věnována tzv. páteřním sociálním službám. Info mapa Prahy 14 « Život na Praze 14 (praha14.cz)
Návštěvnost mapové aplikace nesledujeme. Mapa se průběžně aktualizuje a přizpůsobujeme ji tak, aby byla uživatelsky přívětivější.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.2.6

Návodná otázka 9.2.6

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora terénní péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením na Praze 14 je jedním z definovaných cílů Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na území Městské části Praha 14. MČ podporuje formou dotací rozšíření kapacit pečovatelské služby a osobní asistence. Na
území MČ Praha 14 je podporována pečovatelská služba provozovaná Oblastním spolkem Českého červeného kříže, která zajišťuje prioritně
služby pro občany MČ Praha 14, a to částkou 3.300.000,- Kč/rok.

Má Praha 14 katalog
sociálních služeb?
Jaká je situace v oblasti
depistáže?
Jsou neformální pečující
součástí
komunitního
plánovaní
v
participativním smyslu či
jako cílová skupina?

Věnuje se v oblasti
stárnutí
problematice
prevence?

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 9.3

Oblast 9.3

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Uspokojivá

0

Dobrá

1

Trend:

Trend:

První audit

První audit

Trend nehodnocený

Trend nehodnocený

MČ Praha 14 vytváří podmínky pro zapojení obyvatel do veřejného a komunitního života. Zároveň monitoruje participační procesy
prostřednictvím evidence veřejných projednání, včetně počtu účastníků. Spolupráce se samotnou veřejností se neustále vyvíjí a posouvá.
Proces zapojování veřejnosti se dále prohlubuje nejen v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů. S odkazem na výsledky
dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel městské části Praha 14“ (2018)
lze konstatovat, že obyvatelé hodnotí průměrně (známkou 6,5 na deseti bodové stupnici) spokojenost s možností účastnit se místního
plánování, což je mírné zlepšení oproti roku 2015. Zároveň občané ale nepovažují možnost účasti na místním plánování za důležitou oblast
života, kdy na škále od 1 do 6 (od nejvíce po nejméně důležitou) byla zaznamenána známka 4,9, což je ještě méně než v roce 2015.

Výzkum z roku 2015 je už
6 let starý, to je hodně,
situace
může
být
významně odlišná. Jsou
nějaká čerstvější data,
které je možné využit.

MČ Praha 14 podporuje komunitní aktivity komplexním způsobem (finančně, organizačně, na bázi spolupráce s NNO...) a zřízená komunitní
centra v jednotlivých lokalitách a konkrétní realizované projekty svým zaměřením napomáhají sociální inkluzi.

9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.3.1

Indikátory
9.3.A Sociální
bariéry;

Dle výzkumu z r. 2015 se v MČ Praha 14 nachází tři sociálně vyloučené lokality.
Lokalita E – jedná se o dvě ulice na sídlišti, čtyř-, šesti a sedmipatrové domy o několika vchodech, každý s cca 20 bytovými jednotkami 1.
kategorie. Někteří obyvatelé jsou trvale nebo příležitostně zaměstnáni (např. továrny, vodohospodářství, taxi služba), někteří si přivydělávají
sběrem mědi.
Lokalita F – jedná se opět o dvě ulice na sídlišti, konkrétně sedmipatrové panelové domy o několika vchodech s cca 21 bytovými jednotkami.
Více jak polovina obyvatel je trvale nebo příležitostně zaměstnána (v blízkých hypermarketech). Zbývající část pobírá sociální dávky.
Lokalita G (nová lokalita) Další velmi problémovou lokalitu identifikuje městská část objekt, který byl vybudován jako
„sociální bydlení“ pro rodiny s dětmi i jednotlivce, kteří nejsou schopni s ohledem na svou sociální, rodinnou či finanční situaci zajistit si
bydlení na běžném trhu s bytu. V objektu je v současné době 30 bytových jednotek, které jsou plně obsazeny. Objekt je situován mimo
sídlištní zástavbu.
V sociálně vyloučených lokalitách žije dle uvedené analýzy a našich odhadů cca 400 osob. Tento počet se hýbe podle pohybu rodin – výměny
bytů, výpovědi z bytů či nově ubytování. Z valné většiny se jedná o Romy. K tomuto počtu je však nutné započítat několik dalších desítek
až stovek
osob, které sice nežijí v sociálně vyloučených lokalitách, ale patří do skupiny potencionálně ohrožených osob sociálním vyloučením.
Na práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením a osobami sociálně vyloučenými se zaměřuje 1 terénní pracovnice městské části, které
kontinuálně pracuje s cca 250 klienty. Důraz je přitom kladen na individuální práci zaměřenou na posun v klientově životě.
Nejčastěji je pomoc terénní pracovnice zaměřena na oblast bydlení a zaměstnání. V oblasti zaměstnání má městská část navázanou spolupráci
se SP Černý Most, s.r.o. – sociálním podnikem založeným za účasti MČ, který nabízí pracovní příležitosti klientům znevýhodněným na trhu
práce. Na konci roku 2020 se MČ Praha 14 stala 100% vlastníkem Sociálního podniku Černý Most.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.3.1

Návodná otázka 9.3.1

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Dle výzkumu z r. 2006 se v MČ Praha 14 nachází dvě sociálně vyloučené lokality.Navíc, nad rámec dvou lokalit z roku 2006 (E a F) byla
identifikována třetí sociálně vyloučená (mikro)lokalita - lokalita G.

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Pozitivně
hodnotím
terénní pracovníky ve
vyloučených lokalitách.

9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí? (Sousedské vztahy, kulturní vyžití, kvalita okolního prostředí čistota, zeleň, gra ti apod.).
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.3.2

Indikátory

Spokojenost obyvatel je pravidelně dle metodiky prováděna prostřednictvím:
1) šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – ECI.A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím. Cílem
dotazníkového šetření je zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města na jednotlivé tematické
oblasti. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR.
Nespokojena je zhruba jedna třetina respondentů. Zajímavým a pozitivním faktem je na druhou stranu výrazně nízký podíl velmi
nespokojených osob (pouze 1 %) Více spokojeni jsou muži, dále osoby se základním vzděláním, lidé bydlící v Kyjích a v Hloubětíně. Vyšší
spokojenost panuje rovněž u lidí mladších a na rodičovské dovolené. Spokojenější jsou dotázaní s velmi dobrým zdravotním stavem.
Naopak mezi nejnespokojenější skupiny patří lidé bydlící v Jahodici (40 %), nezaměstnaní (48,4 %), vyučení (46,6 %), lidé ve věku 61 až 70
let (45,1 %) a lidé se špatným zdravotním stavem (66,7 %). Zajímavé je, v porovnání s ostatními městy, že průměrné hodnocení dosahuje
úzkého rozmezí (od 5,3 do 7,0) a žádná oblast nebyla hodnocena nadprůměrně dobře (známka nad 7,5). Obyvatelé kladně hodnotí mezilidské
vztahy, možnost sportovního vyžití (průměrné známky 6,5). Naopak méně jsou spokojení s možnostmi účastnit se místního plánování (5,8)
a nabídkou pracovních příležitostí (5,9). Z hlediska veřejných služeb jsou obyvatelé nejvíce spokojeni s dostupností, nabídkou a kvalitou
obchodů a služeb (průměrná známka 7,0, respektive 6,8); dále s dostatkem zeleně, parků a volnočasových ploch (6,8), stavem zeleně obecně
(6,7), dostupností veřejné dopravy či s předškolním vzděláváním (oboje 6,6).Další šetření ECI.A1 – Spokojenost občanů s místním
společenstvím je naplánováno na září 2021.
Hodnocená oblast / Jak jste spokojen(a)
s/se
(10 – největší spokojenost až 0 –
nejmenší
spokojenost)
Podíl spokojených osob s městem, kde
žijí či pracují (%)

Hodnocení
2015

Hodnocení
2018

67,5

Trend

72,6

↗
Hodnocená oblast / Jak jste spokojen(a) s/se
(10 – největší spokojenost až 0 – nejmenší
spokojenost)
Mezilidské vztahy

Hodnocení
2015

Hodnocení
2018

6,5

6,6

Možnost kulturního a volnočasového vyžití

6,4

6,7

Nabídka kulturních akcí

6,4

6,6

Nabídka pracovních příležitostí

5,9

6,3

Kvalita životního prostředí (emise, hluk …)

6,4

6,7

Možnosti účastnit se místního plánování
a rozhodování

5,8

6,5

Trend

↗
↗
↗
↗
↗

9.3.B Spokojenost
občanů s místem,
ve kterém žijí ;
2018 - ECI A172,6%
2019
Analýzy
kvality
života a potřeb
obyvatel
Prahy
14/Průzkum
názorů,
spokojenosti
a
potřeb obyvatel
MČ Praha 14 78%

Dostupnost a kvalita veřejné dopravy

6,6

7,4

Dopravní zatížení v MČ
Parkování v MČ

6,1
5,8

6,2
5,2

Pocit bezpečí v MČ
Činnost Policie ČR

6,2
6,0

6,3
6,4

Činnost Městské policie

6,1

6,4

Dostupnost, nabídka a kvalita obchodů

7,0

7,2

Dostupnost, nabídka a kvalita služeb

6,8

7,0

Dětská hřiště a hřiště pro mládež

6,6

6,3

Dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch
Předškolní vzdělávání (mateřské školy)
Základní vzdělávání (základní školy)

6,8
6,6
6,5

6,8
6,6
6,8

↗↗
→

↘
↗
↗
↗
↗
↘

→

→
→

↗
Čistota veřejných prostranství
Stav a údržba komunikací
Dostupnost a kvalita zdravotních služeb

6,5
6,2
6,3

6,5
6,2
6,7

Dostupnost a kvalita sociálních služeb

6,1

6,6

Nabídka a kvalita služeb úřadu MČ Praha 14

6,1

6,4

Informovanost o dění v MČ

6,1

7,0

Kvalita časopisu „Čtrnáctka“

6,0

7,1

Webové stránky MČ

6,1

6,8

Facebookový profil MČ

6,1

6,6

→
→

↗
↗
↗
↗
↗
↗

↗

2) realizací Analýzy kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14/Průzkum názorů, spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14
V souvislosti se zavedením strategického řízení a tvorbou strategického plánu byla v roce provedena první Analýza kvality života a potřeb
obyvatel Prahy 14. Byl sestaven seznam 20 aspektů života v MČ Praha 14. Ty pokrývají prakticky všechny důležité tematické oblasti
veřejného života. V dotazníku měli respondenti u každého z aspektů vyjádřit svou míru spokojenosti (škála 0-100, 0=nespokojen,
100=spokojen).
Míra spokojenosti v jednotlivých aspektech
spokojenost)
CELKOVÁ SPOKOJENOST

Hodnocení
2013
71 %

Hodnocení
2019
78 %

Předškolní vzdělávání *

74 %

84 %

Bydlení (kvalita a velikost bytu)

n/a

85 %

Veřejná doprava

83 %

83 %

Základní vzdělávání *

78 %

82 %

Dostupnost zdravotních služeb

80 %

81 %

Dostatek zeleně, parků a volnočas. ploch

70 %

81 %

Fungování městského úřadu

74 %

79 %

Informovanost o dění v obci

73 %

78 %

Dětská hřiště a hřiště pro mládež *

61 %

76 %

Nabídka obchodů a služeb

79 %

75 %

Mezilidské vztahy

63 %

75 %

Možnosti sportovního vyžití

68 %

74 %

Dostupnost a kvalita sociálních služeb *

63 %

73 %

Pocit bezpečí

57 %

71 %

Životní prostředí (emise, hluk)

59 %

70 %

Čistota veřejných prostranství

54 %

66 %

Možnosti kulturního a volnočasového vyžití

60 %

66 %

Stav a údržba komunikací

53 %

65 %

Dopravní zatížení

55 %

61 %

Parkování

42 %

52 %

Trend

↗↗
↗↗
↗↗
↗↗
↗↗
↗↗
↗↗
↗↗
↗↗
↗

→

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.3.2

Návodná otázka 9.3.2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Dle titulkového indikátoru, Spokojenost občanů s městskou částí, kde žiji, nejsou obyvatelé městské části Praha 14 se
životem zde stále výrazně spokojeni. Pozitivním aspektem však je, že se míra spokojenosti, oproti poslednímu šetření v
roce 2015, zvýšila o 5 procentních bodů. Dle metodiky Analýzy kvality života se Celková spokojenost dle metodiky se
oproti roku 2013 zvýšila o 7 procentních bodů. Další šetření ECI.A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím je
naplánováno na září 2021.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Připravujete opět další
sběr po 3 letech, což
vychází na 2021? Další
šetření zmíněno v bodě
9.4.3.
Přínos je analýza života a
kvality potřeb obyvatel
Prahy 14.

9.3.3 Mají obyvatelé městské části zájem podílet se na veřejném dění v městské části?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.3.3

Indikátory

Komunikaci s veřejností, její zapojování a aktivní participaci veřejnosti dlouhodobě uplatňuje MČ Praha 14 při plánování svého rozvoje.
Hlavním cílem je umožnit občanům a organizacím podílet se na ovlivňování životních podmínek v Praze 14, zajistit transparentnost
rozhodovacích procesů a posílit jejich důvěru v představitele MČ Praha 14 a veřejnou správu jako takovou.MČ Praha 14 se aktivně zabývá
participací od roku 2010. Zapojování veřejnosti posiluje důvěru občanů k úřadu, pomáhá odstraňovat nepochopení a předcházet konfliktům.
Účast veřejnosti vede samosprávu k porozumění specifickým potřebám širokého spektra obyvatel městské části a jejich hodnocení dané
situace. Důležitou úlohou zapojování veřejnosti je získávání podnětů a zpětných vazeb k návrhům plánovacích dokumentů, konceptům a
jednotlivým záměrům. V lokalitách, kde lidé ztratili společenské vazby a spjatost s místem, participační plánování podporuje budování
komunit, komunikaci a vazby mezi obyvateli. Od roku 2009 je nastaven proces komunitního plánování sociálních služeb na

principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi městskou částí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj.
veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a občanské iniciativy) a občany. Tato metoda je postavena na
neustálém procesu spolupráce formou dojednávání, zlepšování a hledání potřebných služeb.

9.3.C Účast občanů
na veřejném dění;
2018 - 14, počet
účastníků
440
2019 – 8, počet
účastníků
364
2020 – 10, počet
účastníků 2989

V letech 2019 a 2020 probíhala v rámci realizace projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 II., reg. číslo
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073 optimalizace systému komunikace s veřejností a jejího zapojování včetně aktualizace metodiky
zapojování veřejnosti a nastavení průběžné evaluace. Pracovní skupina pod vedením externího facilitátora revidovala postupy, metody a
techniky vedoucích k úspěšnému zapojování veřejnosti (participace) a spolupodílela se na vytvoření Metodiky „Systému pro komunikaci a
zapojování veřejnosti“, včetně metodiky monitoringu a hodnocení tohoto systému. Pilotní ověření metodiky probíhalo formou realizace
veřejných projednání a tematických veřejných projednání, díky nimž měli občané možnost ovlivnit rozvoj MČ. Bylo uspořádáváno 6
veřejných projednání strategických dokumentů ve všech lokalitách MČ Praha 14 a 1x kulatý stůl. Pro udržitelné zapojení občanů do
rozhodování byl využit online SW nástroj – hlasovací aplikace, která sloužila k ověření výstupů akčního plánu. Participační procesy jsou
průběžně monitorovány. Každý rok je zpracovávána a předkládána Zastupitelstvu městské části Zpráva o participaci veřejnosti.
Z hlediska míry zapojení veřejnosti lze konstatovat, že občanům je nabízena aktivní forma zapojení, a to především při projednávání lokálních
témat. Většina témat byla definována samotnou veřejností (např. na Veřejných lokálních fórech Prahy 14, dále z písemných podnětů Úřadu,
petic atd.). Spolupráce se samotnou veřejností se neustále vyvíjí a posouvá. Od roku Proces zapojování veřejnosti se dále prohlubuje nejen
v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů. Od roku 2016 pořádáme veřejná lokální fóra přiblížení se a zlepšování komunikace
s občany v rámci principů MA 21. Jedno veřejné fórum k UR jsme rozšířili do 6 lokalit. Tato změna vedla k větší ochotě občanů zapojit se do
rozhodování o rozvoji městské části, sounáležitosti a přispěla ke zlepšení informovanosti o aktivitách MČ. Okruh projednávaných témat je
cíleně zaměřen lokalitu a život v ní. Takto zúžená a komunikace je mnohem konkrétnější a udržitelnější.
Realizace akcí se zapojením veřejnosti byla v roce 2020 výrazně oslabena pandemickou situací a souvisejícími vládními opatřeními. Některé
akce zejména v druhé polovině roku 2020 byly v počtu účastníků méně úspěšné, což lze přisoudit i obavám z nákazy koronavirem. Nárůst
celkového počtu účastníků veřejných projednání byl v roce 2020 dán říjnovým zapojením veřejnosti do zpracování koncepční studie
revitalizace terminálu Černý Most. Vzhledem k epidemiologické situaci akce neproběhla formou veřejného projednání, ale realizací online
průzkumu/dotazníku názorů na proměnu dopravního terminálu na Černém Mostě. Účelem participace bylo zejména informování místních
obyvatel o postupu přípravy koncepční studie a sběr podnětů/návrhů/připomínek k připravované revitalizaci terminálu ČM s důrazem na
řešení bezpečnosti a bezbariérovosti terminálu. Jelikož terminál Černý Most je využíván nejen Pražany, ale významně Středočechy, zapojilo
se do online projednání 2700 respondentů.
Veřejná projednání celkem:
2010 - 2, počet účastníků 104
2011- 4, počet účastníků 192
2012 - 9, počet účastníků 388
2013 - 12, počet účastníků 576
2014 - 18, počet účastníků 916
2015 - 8, počet účastníků 325
2016 -19, počet účastníků 1591
2017 -14, počet účastníků 459
2018 - 14, počet účastníků 440
2019 – 8, počet účastníků 364
2020 – 10, počet účastníků 2989
šetření indikátoru ECI A1 spokojenost s místním společenstvím.
Hodnocená oblast / Jak jste spokojen(a) s/s e (10 –
největší spokojenost až 0 – nejmenší spokojenost)
Možnosti účastnit se místního plánování
a rozhodování

Hodnocení
2015

Hodnocení
2018

5,8

6,5

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.3.3

Návodná otázka 9.3.3

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

MČ Praha 14 vytváří podmínky pro zapojení obyvatel do veřejného a komunitního života. Zároveň monitoruje participační procesy
prostřednictvím evidence veřejných projednání, včetně počtu účastníků. Z hlediska míry zapojení veřejnosti lze konstatovat, že občanům je
nabízena aktivní forma zapojení, a to především při projednávání lokálních témat. Většina témat byla definována samotnou veřejností (např.
na Veřejných lokálních fórech Prahy 14, dále z písemných podnětů Úřadu, petic atd.). Spolupráce se samotnou veřejností se neustále vyvíjí a
posouvá. Proces zapojování veřejnosti se dále prohlubuje nejen v míře zapojení, ale i napříč jednotlivými fázemi procesů. Příprava
jednotlivých akcí s vyšší mírou zapojení veřejnosti je časově, finančně i personálně náročnější. Tato negativa jsou ale vyvážena efektivnějším
využitím prostředků a zdrojů při realizaci jednotlivých projektů městské části a následně možností efektivněji využít výstupy, které jsou
konkrétnější a relevantnější.
S odkazem na výsledky dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel městské
části Praha 14“ (2018) lze konstatovat, že obyvatelé hodnotí průměrně (známkou 6,5 na deseti bodové stupnici) spokojenost s
možností účastnit se místního plánování, což je mírné zlepšení oproti roku 2015. Zároveň občané ale nepovažují možnost účasti na místním
plánování za důležitou oblast života, kdy na škále od 1 do 6 (od nejvíce po nejméně důležitou) byla zaznamenána známka 4,9, což je ještě
méně než v roce 2015.

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Snaha o podporu, otázka
zvýšení účasti může být v
motivaci občanů...?
Co je způsobeno za cca
desetinásobným
nárůstem
počtu
účastníků na veřejných
projednáních v roce
2020? Nejde o chybu?

Realizace akcí se zapojením veřejnosti byla v roce 2020 výrazně oslabena pandemickou situací a souvisejícími vládními opatřeními. Některé
akce zejména v druhé polovině roku 2020 byly v počtu účastníků méně úspěšné, což lze přisoudit i obavám z nákazy koronavirem. Nárůst
celkového počtu účastníků veřejných projednání byl v roce 2020 dán říjnovým zapojením veřejnosti do zpracování koncepční studie
revitalizace terminálu Černý Most. Vzhledem k epidemiologické situaci akce neproběhla formou veřejného projednání, ale realizací online
průzkumu/dotazníku názorů na proměnu dopravního terminálu na Černém Mostě. Účelem participace bylo zejména informování místních
obyvatel o postupu přípravy koncepční studie a sběr podnětů/návrhů/připomínek k připravované revitalizaci terminálu ČM s důrazem na
řešení bezpečnosti a bezbariérovosti terminálu. Jelikož terminál Černý Most je využíván nejen Pražany, ale významně Středočechy, zapojilo
se do online projednání 2700 respondentů.

9.3.4 Přispívá komunitní politika městské části k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami
obyvatel, mezi různými věkovými, národnostními, náboženskými i sociálními kategoriemi lidí v městské části?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.3.4

Indikátory

Hlavním cílem městské části je aktivní komunitní a spolkový život na Praze 14, porozumění potřebám komunitních skupin a podpora jejich
činnosti. Městská část podporuje komunitní a spolkový život finančně v rámci dotačního systému Prahy 14 či participativního rozpočtu, ale
také založením a provozováním komunitních a volnočasových center. Komunitní a spolkový život je také do velké míry podporován a
moderován příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, jejímž zřizovatelem je městská část Praha 14. Praha 14 kulturní je dlouhodobým
partnerem městské části a také provozovatelem Půjčovny Prahy 14, kde si organizace, spolky, komunity či jedinci mohou zdarma zapůjčit
venkovní mobiliář, technické či volnočasové vybavení pro aktivity přínosné pro komunitní život v Praze 14.
Ke kvalitě komunitního života a odstraňování bariér přispívají i NNO. NNO jsou významnými partnery MČ. V současné době je na území
MČ evidováno přibližně 90 organizací, které zde sídlí nebo vykonávají svoji činnost. MČ Praha 14 s NNO komunikuje prostřednictvím
pracovníka
oddělení strategického plánování a komunikace. Komunikaci s NNO také zajištuje příspěvková organizace Praha 14kulturní. Dle potřeby jdou
rozesílány informace důležité pro jejich aktivity.
MČ také přispívá k odstraňování bariér:
1) realizací projektů, akcí, kampaní, komunitních akcí např:
Integrace cizinců na MČ Praha 14 - Obecným cílem celého projektu je zkvalitnění soužití mezi cizinci a většinovou společností a jejich
podpora při integraci do společnosti v souladu s jejich zjištěnými potřebami.
Seznam aktivit projektu
1.Integrační aktivity ZŠ
2. Integrační aktivity MŠ
3. Kurzy sociokulturní orientace
4. Organizace pro pomoc uprchlíkům -Terénní sociální práce – v ulicích MČ Praha 14 sociální pracovník OPU a interkulturní pracovník
(Vietnamský jazyk a Ruský jazyk). Pracovníci vyhledávají a kontaktují cílovou skupinu a nabízejí jim svou odbornou pomoc, včetně nabídky
doprovodu na úřady nebo k lékaři.
5. Farní charita Praha 14 - Výuka českého jazyka pro cizince
6. Provoz profilů MČ na sociálních sítích
Na základě naší demografické struktury komunikujeme:
v angličtině www.facebook.com/groups/412141312718924,
ve vietnamštině www.facebook.com/groups/270424047114407,
v ruštině https://vk.com/club183506540
7. Realizace interkulturní a komunitní práce

9.3.D Komunikace
mezi specifickými
skupinami obyvatel ;
ANO

Na úřadě MČ Praha 14 máme svého interkulturního pracovníka, jehož hlavními úkoly jsou mapování komunit cizinců na území Prahy 14 ve
spolupráci s terénní pracovnicí OPU, komunitní práce s komunitami cizinců Prahy 14 s cílem setkat se s lidmi a seznámit je s aktivitami
městské části a zúčastněných aktérů integračního programu ( školy, školky, NNO), nasměrování na kvalitní poskytovatele služeb, zapojení do
dění na Praze 14 (komunitní projekty na Praze 14), podpora kreativity a nápadů cizinců pro zlepšení okolí, navázání spolupráce se ZŠ a MŠ,
a rodiči dětí, spolupráce s KC Plechárna a KC Kardašovská na zapojení místních migrantů, spolupráce na informovanosti cizinců přes sociální
sítě a časopis.
8. Komunitní akce na školách
V roce 2020 se naše školky a školy zapojí do uskutečnění 8 komunitních akcí s integračním potenciálem v průběhu celého roku. Termíny a
místa konání budou upřesněny.
9. Podpora komunitních akcí cizinců
10. Příměstský tábor s výukou češtiny
11. Dětský koutek a čtení pohádek na sousedské akci Černý Mošt
Tento rok se chceme zapojit do programu sousedské akce Černý Mošt. Přes nabízenou aktivitu chceme přilákat na pravidelnou sousedskou
slavnost Černý Mošt více cizinců i s dětmi prostřednictvím vícejazyčných programů (čeština, ruština, vietnamština). Termín a místo konání
budou upřesněny.
12. Setkání kultur
Od roku 2009 realizujeme kampaň, jejíž cílem je přiblížení zvyklostí a kulturního dědictví jiných národů a podpora vzájemné tolerance mezi
majoritní společností a cizinci žijícími v Praze 14. Hlavní myšlenkou této kampaně je přiblížit majoritní skupině menšiny, které žijí v
sousedství vedle nich a naopak. Pokusit se vytvořit prostor pro vzájemné sblížení, poznání se.
13. VOLNOFEST
Tradiční Městečko volnočasových aktivit Prahy 14 letos nahradila nová akce s názvem VOLNOFEST. Místní neziskové organizace, spolky či
sportovní kluby na ní odprezentovaly pestrou nabídku kroužků a dalších volnočasových aktivit, které si návštěvníci mohli na místě
vyzkoušet. Připraven byl i bohatý doprovodný program. Na VOLNOFESTu byl k dispozici i poradenský stan se zkušeným personálem, kde
se rodiče mohli poradit, jak své dítě motivovat k učení, jak zvýšit jeho schopnost soustředění nebo jak postupovat, když má potíže s řečí.
14. Chceme tu mít čisto
Kampaň cílí na zodpovědnost občanů vůči místu, kde žijí. Jedná se o dobrovolné komunitní úklidové akce, do nichž se zapojují místní
obyvatelé a členové místních spolků za podpory MČ. V roce 2021 proběhly 3 komunitní úklidové akce, kde MČ hrála roli spoluorganizátora
a moderátora. Finančně pak zajistila nákup úklidových prostředků, občerstvení a odvoz odpadů. Do úklidových komunitních akcí se zapojila
řada občanů.
2) budováním a provozováním komunitní infrastruktury - komunitních center v jednotlivých lokalitách.
Komunitní centrum H55 https://www.h55.cz/ - nově vybudované komunitní centrum otevřené na podzim 2019
Plechárna http://www.plecharnacernymost.cz
Komunitní centrum Broumarská http://spcm.cz/komunitni-centrum
ZUŠ Ratibořická https://www.zus-hp.cz/
Kulturní dům KD Kyje http://www.kdkyje.cz/
Komunitní centrum Kardašovskáhttps://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska/
MČ Praha 14 má připraven projekt výstavby dalšího komunitního centra v lokalitě Na Hutích .
3) realizace komunitního plánování
Komunitní plánování sociálních služeb na Praze 14 je založeno na principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi městskou
částí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj. veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a občanské iniciativy) a občany. Od roku
2020 bly
4 pracovní skupiny (1) Senioři, 2) Osoby se zdravotním postižením, 3) Rodina, děti a mládež 4) Cizinci a menšiny rozšířeny o 5) Osoby
ohrožené sociálním vyloučením. Tyto se skupiny se pravidelně scházejí 4xročně. Pracovní skupiny se podílejí nejen na tvorbě Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 14 (dále jen „Plán“) aktualizovaný pro období 2021 – 2024, ale řeší i aktuální a strategické úkoly a
aktuální problémy. Realizace komunitního plánování spadá do gesce Komise Rady MČ pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování
sociálních služeb.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.3.4

Návodná otázka 9.3.4

Hodnoceni:
Velmi dobrá
Trend:

2

Hodnoceni:
Velmi dobrá
Trend:

2

Stabilní

0

MČ Praha 14 podporuje komunitní aktivity komplexním způsobem (finančně, organizačně, na bázi spolupráce s NNO...) a zřízená komunitní
centra v jednotlivých lokalitách a konkrétní realizované projekty svým zaměřením napomáhají sociální inkluzi.

První audit
Trend nehodnocený
Oceňuji integrační aktivity
na úrovni ZŠ a MŠ, počet
NNO a cizojazyčné profily
MČ!
Také je výborný vysoký
počet
komunitních
centrer a budování
dalších.

9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví, výtržnosti, gra
ti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.3.5

Indikátory

Stížnosti a podněty od občanů jsou zpracovávány zaměstnanci kanceláře tajemníka a zaměstnanci oddělení strategického plánování a
komunikace. Každý měsíc je zpracován přehled stížností pro Výbor kontrolní. Pololetně je zpracován přehled stížností pro tajemníka a
předkládán Radě MČ.
Jednou ročně je zpracován v rámci ČSN EN ISO 9001:2009 ve Zprávě o přezkoumání QMS vedením. Stížnosti jsou postoupeny k vyjádření
vedoucím odborů, v jejichž kompetenci je řešení stížnosti. Odpověď na stížnost na základě vyjádření vedoucích odborů zpracuje a odesílá
Kancelář tajemníka. Stížnosti se postupují také k přímému řešení nejvíce MP Praha 14, Policii ČR a MHMP.
V oddělení kontroly a stížností KT byly evidovány stížnosti se žádostí o řešení sociálně patologického jevu v roce:
2017, 1 stížnost - stížnost na bezdomovce
2018, 2 stížnosti - stížnost na požívání alkoholu na veřejnosti, stížnost na šikanu ze strany souseda v bytovém domě
2019, 1 stížnost - stížnost na požívání alkoholu na veřejnosti
2020, 4 stížnosti – stížnosti na bezdomovce

9.3.E Stížnosti
obyvatel na sociálně
nevhodné jevy ;
2017, 1 stížnost
2018, 2 stížnosti
2019, 1 stížnost
2020, 4 stížnosti

Sociální pracovníci městské části Praha 14 mají zmapovaná místa, kde se bezdomovci zdržují. Tyto místa jsou jimi pravidelně navštěvována a
monitorována. Je odhadováno, že v MČ Praha 14 je v současnosti cca 50 osob bez přístřeší. Počet ovšem nelze přesně odhadnout, protože se
jedná o
velice dynamickou cílovou skupinu. Pro bezdomovce je MČ Praha 14 atraktivní z důvodu relativně rozsáhlých zelených ploch, které se na
území nacházejí (např. Hloubětín a Čihadla). Do budoucna se dá předpokládat, že bezdomovci budou z centra města vytlačováni.
V rámci účelové neinvestiční dotace hl. m. Prahy je od r. 2015 na území MČ Praha 14 realizována terénní práce zaměřená na osoby bez
domova pod názvem Mobilní sociální služba a terénní program pro osoby bez přístřeší na MČ Praha 14. Tento projekt navazuje na již
započaté aktivity s cílem zajištění komplexního terénního programu za účelem poskytnutí efektivní sociální pomoci osobám bez přístřeší
pohybujícím se na území městské části Praha 14. Tento projekt nám zároveň umožňuje aktivně nastavovat další strategii a zlepšit koordinaci
služeb pro tuto cílovou skupinu zajišťovanou sociální kurátorkou městské části Praha 14. Realizátorem projektu je NADĚJE (mobilní sociální
služba).
Evidujme případy, kdy osoby bez přístřeší odmítají nabídnutou pomoc a nespolupracují. Hl. m. Praha každý rok s nástupem zimy
přistupuje k tzv. zimním opatřením, tzn. vyčleňuje a otevírá ubytovny, kde je možné bezplatné ubytování po dobu zimy.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.3.5

Návodná otázka 9.3.5

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Městská část má zmapovaná místa, kde může docházet ke kumulaci osob bez přístřeší či osob s rizikovým chováním. Na městské části
fungují sociální služby zaměřené na osoby bez domova (terénní program, mobilní sociální služba) a probíhá monitoring otevřené i uzavřené
drogové scény.

Otázka k bezdomovectví,
uvedeno
je
50
bezdomovců s terénním
programem. Jaké jsou
jejich možnosti v zimě?

9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.3.6

Indikátory

Dobrovolnická centra působí pod záštitou nevládních neziskových organizací.
Na webových stránkách MČ existuje sekce zaměřena na dobrovolnictví. Na stránce jsou základní informace o dobrovolnictví a o tom, kde se
můžou dobrovolníci zapojit. Je vedena databáze subjektů - nabídka x poptávka dobrovolnictví. V rámci kulatých stolů – setkání s NNO

9.3.F Dobrovolnictví;
viz tabulky v
návodné otázce

poskytuje MČ informace

k tématu dobrovolnictví. Více na https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/dobrovolnictvi-v-praze-14/.

Dobrovolnictví je pravidelně propagováno v radničním časopise. MČ se každoročně zapojuje do kampaně „Ukliďme Česko“ a také realizuje
vlastní kampaň "Chceme tu mít čisto". Radnice vyzývá potenciální zájemce a pak na své náklady pomůže s pořádáním a propagací akce,
pomůže vzájemně nakontaktovat organizace a další aktéry zastřešující jednotlivé brigády, zajistí rukavice, pytle a další nezbytnosti pro úklid,
domluví odvoz nastřádaných odpadů a dodá občerstvení pro účastníky. Na pracovnících „neziskovek“ či na dalších ústředních organizátorech
je pak hlavně to, aby pro dobrou věc nadchli co nejvíce lidí ze svého okolí. Praha 14 je v podpoře dobrovolnictví aktivní. Projekty na podporu
dobrovolnictví jsou zařazeny v tématech dotačních programů MČ. V roce 2018 jsou v sociální oblasti podpořeny tři organizace /HESTIA,
ŽIVOT 90, Okamžik/ celkovou částkou 78.000,- Kč. V roce 2019 v sociální oblasti byly podpořeny tři organizace /ŽIVOT 90, HESTIA,
Okamžik/ celkovou částkou 70.000,- Kč a v roce 2020 MČ Praha 14 podpořila také tři organizace /HESTIA, Okamžik, Motýlek/ v celkové
částce 95.000,- Kč.
Organizace zajištující dobrovolnické činnosti na MČ Praha 14:
Jahoda, z. ú.
·

Pomoc s přípravou a účast na velkých jahodových akcích

·

Seberealizace v nízkoprahových klubech

·

Účast na vícedenních akcích (tábor, výjezdy atd.)

·

Drobné úklidové práce

·

Dobrovolníci se speciálními dovednostmi (výtvarné činnosti, hra na hudební nástroj, tanec, sportovní dovednosti, atd.)

Počet dobrovolníků
Dlouhodobé
smlouvy
Příležitostné,
jednorázové
akce, sbírky

2014
21

2015
14

2016
13

2017
13

2018
1

2019
0

2020
1

0

0

0

0

0

0

0

2014
497

2015
328

2016
261

2017
80

2018
200

2019
0

2020
160

0

0

0

0

0

0

0

Množství odpracovaných hodin
Dlouhodobé
smlouvy
Příležitostné,
jednorázové
akce, sbírky

Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.
·
V centru denních služeb pomáhají dobrovolníci jako asistenti klientů (dětí a mladistvých s mentálním znevýhodněním, autismem).
Zapojují se při skupinových aktivitách, kdy podporují klienty při tvůrčích, hudebních, sportovních či rozvojových činnostech, podílejí se i na
přípravě programů. Při individuálních aktivitách pracují s klienty především na rozvoji soběstačnosti, zvládání různých praktických
dovedností,. Neocenitelné je jejich zapojení i při prázdninových a víkendových programech. Díky jejich pomoci tak můžeme poskytnout
služby více klientům, a to i těm, kteří potřebují vyšší míru podpory.

·
Dobrovolníci působí také v nízkoprahovém klubu Pacific, kde pomáhají při organizaci programů pro sociálně znevýhodněné děti a
dospívající, a to i mimo klub např. na hřištích, výletech. Významnou pomocí je rovněž doučování jednotlivých dětí. Uvítáme i pomoc s
realizací tematických workshopů (výtvarné, sportovní, hudební).
V sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v náročné životní situaci, je práce dobrovolníků vítána při
individuálních i skupinových aktivitách. Například při pomoci se školní přípravou školáků v prostorách Motýlku i v rodinách. V Motýlku
dobrovolníci pomáhají i při přípravě a vedení dopoledních programů školičky, pomáhají dětem při rozvoji dovedností tak, aby odpovídaly
jejich věku a možnostem. V Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v náročné životní situaci, je práce dobrovolníků
vítána při individuálních i skupinových aktivitách. Například při pomoci se školní přípravou školáků v prostorách Motýlku i v rodinách. V
Motýlku dobrovolníci pomáhají i při přípravě a vedení dopoledních programů školičky, pomáhají dětem při rozvoji dovedností tak, aby
odpovídaly jejich věku a možnostem. Významná je pomoc dobrovolníků při zajišťování prázdninových aktivit v KC Motýlek i mimo něj

·

Hledáme i dobrovolníky, kteří by se zapojili do realizace benefičních akcí (např. sbírek, zhotovení výrobků na vánoční trhy apod.).
Ve všech zmíněných službách dobrovolníci pracují pod metodickým vedením pracovníků. Dobrovolníkům nabízíme potvrzení (i slovní
hodnocení) o výkonu dobrovolnické služby, což pro ně může být užitečné při přijímacím řízení na VŠ, hledání zaměstnání apod.
Počet dobrovolníků
Dlouhodobé
smlouvy
Příležitostné,
jednorázové

2014
40

2015
27

2016
27

2017
26

2018
35

2019
53

2020
24

0

0

0

0

0

0

26

akce, sbírky
Množství odpracovaných hodin
Dlouhodobé
smlouvy
Příležitostné,
jednorázové
akce, sbírky

2014
1328

2015
723

2016
1037

2017
1123

2018
786

2019
945

2020
1419 celkem

0

0

0

0

0

0

*

*2020 – bohužel odpracované hodiny zvlášť za krátkodobé a dlouhodobé se neevidují
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9
·

Sociální a zdravotní oblast.

·

Dobrovolníci mohou v domovech pro seniory dělat seniorům společnost, tedy doprovázet je na vycházky v prostorách domova, číst,
besedovat a tak dále.

·

Při zdravotních dozorech se dobrovolníci podílejí na organizačním zajištění různých akcí.
Počet dobrovolníků
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dlouhodobé
smlouvy

0

0

0

Příležitostné,
jednorázové
akce, sbírky

13

13

15

2018

2019

2020

Dlouhodobé
smlouvy

0

0

0

Příležitostné,
jednorázové
akce, sbírky

136

181

403

Množství odpracovaných hodin
2014

2015

2016

2017

Okamžik, z. ú.
·

Dobrovolníci pomáhají dospělým klientům s těžkým zrakovým postižením při každodenních činnostech, které bez pomoci vidícího
zvládají jen velmi obtížně nebo samostatně zvládat vůbec nemohou.

·

Jedná se akreditovaný dobrovolnický program, ve kterém dobrovolníci pomáhají ve dvou programech. Všichni mají dlouhodobou
smlouvu.

1. Program: Jednorázové doprovody klienta dobrovolníkem
·

Dobrovolníci zajišťují jednorázovou nebo opakovanou vizuální pomoc a další podporu nevidomým klientům při nejrůznějších
pochůzkách. Nejčastěji se jedná o cesty k lékaři, na úřad, na návštěvu, na nákup apod. Dobrovolníci se nesetkávají pravidelně s jedním
klientem, ale pomáhají pokaždé jinému klientovi a nabízejí pomoc podle svých časových a místních možností.

2. Program: Dlouhodobá spolupráce klienta s dobrovolníkem
·

Pravidelná spolupráce stálé dvojice nevidomý klient/dobrovolník. Dobrovolník poskytuje klientovi podporu a zrakovou kontrolu např.
při volnočasových aktivitách (sport, kultura, společenský život), při studiu, činnostech souvisejících se zaměstnáním klienta
(vyhledávání textů), při péči o rodinu (vycházky a hry s dítětem) nebo vizuální pomoc při zabezpečování běžných potřeb (nákupy,
návštěvy úřadů, třídění předmětů, vyřizování korespondence apod.).

·

Četnost setkávání spolupracující dvojice je v průměru 2-4x měsíčně v rozsahu 2 až 3 hodiny.

Počet dobrovolníků
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dlouhodobé
smlouvy
Příležitostné,
jednorázové
akce, sbírky

22

51

53

29

149

147

146

0

0

0

0

0

0

0

2014
463

2015
1302

2016
1051

2017
833

0

0

0

0

Množství odpracovaných hodin
Dlouhodobé
smlouvy
Příležitostné,
jednorázové
akce, sbírky

2018
2019
2020
Celkem
Celkem
Celkem
5725/548 na 5238/376 na 3654/414 na
P14
P14
P14
0
0
0

HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

· V programu KOMPAS se 2-4 proškolení dobrovolníci setkávají jednou týdně se skupinkou maximálně 8 dětí. Klubovna programu se
nachází v ZŠ Jižní na Praze 4, ZŠ Lyčkovo náměstí na Praze 8 a Klubovně mentoringových programů na Andělu na Praze 5.
· Program Pět P je zaměřený na dlouhodobý vztah jednoho dítěte školního věku a dobrovolníka (minimálně 1 rok).
Počet dobrovolníků
2015
3

Dlouhodobé
smlouvy

Příležitostné,
12
jednorázové akce,
sbírky

2016
1

2017
0

2018
2019
0 dobrovolníci 0/3
s
trvalým
bydlištěm na
Praze 14/2
činnosti
dobrovolníků
na Praze 14
(svůj
čas
poskytovali
dětem žijícím
na Praze 14).

2020
0/2

9

3

0

0

0

2016
32

2017
0

2018
180

2019
192

2020
216

255

15

0

0

0

Množství odpracovaných hodin
2015
Dlouhodobé
352
smlouvy
Příležitostné,
270
jednorázové akce,
sbírky
Neposeda, z.ú.

· Účast na celonárodních akcí Ukliďme Česko, Národní potravinová sbírka a Give Day
·
·
·

Pomoc při doučování klientů
Pomoc a aktivní účast při větších neposedných akcích v lokalitě
Seberealizace a pomoc při speciálních programech v nízkoprahových klubech (např. představení netradičních sportů)

Počet dobrovolníků

Dlouhodobé
smlouvy
Příležitostné,
jednorázové
akce, sbírky

2014
0

2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

10

12

12

12

16

18

8

Množství odpracovaných hodin
Dlouhodobé
smlouvy
Příležitostné,
jednorázové
akce, sbírky

2014
0

2015
0

2016
0

2017
0

2018
0

2019
0

2020
0

120

192

196

200

192

180

60

Život 90
Projekt Přátelské návštěvy a přátelské telefonické hovory se seniory
MČ Praha 14 dotačně podporovala v roce 2018 a 2019 projekt „Přátelské návštěvy“, v roce 2020 organice o podporu nepožádala.
· Dobrovolníci své osamělé seniory navštěvují pravidelně 1x za týden. Konkrétní časový rozsah dobrovolnické služby je individuálně
stanoven po dohodě mezi dobrovolníkem a osamělým seniorem, zpravidla však nepřesahuje 4 hodiny týdně. Dobrovolníci s osamělým
seniorem tráví část volného času dle společných zájmů a možností: společně hrají šachy, chodí na procházku, předčítají, povídají si apod.

·

Školení dobrovolníků je v rozsahu 8 hodin

Nejčastějšími důvody ukončení účasti dobrovolníka v programu jsou: ukončení studia, pracovní důvody, změna osobní situace
(např. nástup na mateřskou, péče o člena rodiny, stěhování), na straně seniora je to zhoršení stavu, odstěhování do pobytové služby,
případně úmrtí.

·

Počet dobrovolníků zapojených do programu na celopražské úrovni se dlouhodobě významně nemění - zůstává na úrovni 60 osob.
V Praze 14 fungovalo během roku 2018 celkem 6 tandemů seniora a dobrovolníka a 2019 celkem 5 tandemů seniora s dobrovolníkem, na konci
roku však jejich počet poklesl na pouhé dva. Dobrovolníci své osamělé seniory navštěvují pravidelně 1x za týden.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.3.6

Návodná otázka 9.3.6

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

Problematice dobrovolnictví je věnována zvláštní sekce webových stránek městské části, většina sociálních služeb na městské části využívá v
rámci svých služeb dobrovolníky. Počet dobrovolníků a dobrovolnicky odpracovaných hodin 2018, 2019 spíše klesal. V roce 2020 narostl v
důsledku pandemické situace. Dobrovolníci v době covidu trávili čas v covidových hotelích, pomáhali obyvatelům v lokalitě zejména
seniorům s dovážkou nákupu potravin, léků a hygienických potřeb až domů a dále pak probíhala pomoc doučováním v rodinách , které
nezvládaly distanční výuku.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Výborně rozvinutá forma
dobrovolnictví v mnoha
oblastech.
Prosím
reflektujte
detailněji v textu více
proměnu dobrovolnictví v
p r ů b ě h u pandemie
(způsob
zapojení a
pomoci,
kterou
dobrovolníci vykonávali,
zájem o zapojení do
dobrovolnictví apod.)

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 9.4

Oblast 9.4

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:

Hodnoceni:
1

Dobrá
Trend:

1

0

Stabilní

První audit
Trend nehodnocený

Z hlediska úrovně kriminality se MČ Praha 14 nijak nevymyká celopražské situaci. Pozitivně lze hodnotit vývoj nápadu trestné činnosti v
posledních letech, a to včetně poklesu počtu nejzávažnějších násilných trestných činů. MČ Praha 14 má zpracovaný příslušný
aktuální koncepční materiál - Program prevence kriminality. Věnuje se aktivitám a programům z oblasti prevence kriminality náležitou
pozornost, zapojuje relevantní aktéry. MČ realizuje specificky zaměřené programy, které jsou vnitřně provázané. Klesající trend počtu
trestných činů je důsledkem dobře nastavené primární i sekundární prevence na ZŠ, dobře nastavené sociální práce s dětmi ohroženými
sociálních vyloučením a také preventivního působení Městské policie i Policie ČR.

Nemám námitek

9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže, násilné trestné
činy)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.4.1

Indikátory

Prioritou je komplexní řešení prevence kriminality na území hl. m. Prahy. koncepčně jsou tvořeny specificky zaměřené a vnitřně provázané
preventivní programy. Je zpracována Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021. MČ Praha 14 je typická velkými
nákupními, kulturními a sportovními centry a také sídlištní zástavbou. Z těchto důvodů se MČ potýká zejména s nápadem trestné činnosti
v oblasti majetkových deliktů (tj. krádeže, či vykrádání vozidel). Dalším problémem je mj. vandalismus.
Tab. č. 15 Index kriminality
2013
MČ Praha 14 (obvodní oddělení Kyje 483
Praha III)
Hlavní město Praha
664
Česká republika
310

2016
337

2018
249,1

2019
292,2

2020*
202,4

457
208

385,4
183,5

403
189.6

245,1
127,6

Obvodním oddělením Kyje Praha III bylo v roce 2019 zaznamenáno celkem 1 438 trestných činů. Nejčastějším trestným činem byla krádež
věcí z automobilů (220). Došlo také k 64 fyzickým útokům a 52 krádežím automobilů.
Obvodním oddělením Kyje Praha III bylo v roce 2020 (k 30. 9. 2020) zaznamenáno celkem 996 trestných činů. Nejčastějším trestným činem
byla krádež věcí z automobilů (174). Došlo také k 33 fyzickým útokům a 28 krádežím automobilů.

Rok
Vraždy
Znásilnění
Fyzické útoky
Loupeže
Vloupání do obydlí

2015
2
17
65
12
66
5

2016
2
5
60
6
43
9

2017
2
4
37
18
24
5

76

61

37

344
48
87
29

242
58
27
32

237
35
44
15

12
24
119
32
83

6
17
87
19
25

18
14
86
4
40

2018
1
2
53
3
25

Krádeže vloupáním do víkendových
chat soukromých osob
Krádeže motorových vozidel
dvoustopých
Krádeže věcí z automobilů
Krádeže jízdních kol
Výroba držení a distribuce drog
Ohrožení pod vlivem návykové
látky, opilství
Loupež
Úmyslné ublížení na zdraví
Poškozování cizí věci
Výtržnictví
Nedovolená výroba a držení
psychotropních látek a jedů

2019 2020 * do 30. září
0
4
4
2
64
33
3
8
45
22

2

7

2

36
194
20
29

52
220
41
8

28
174
58
12

19
3
19
92
26

28
3
37
102
14

21
8
18
54
5

26

4

7

zdroj: mapa kriminality
2014
Druh
Proti veřejnému pořádku

3568

2015
5470

2016
5392

2017
2578

Rok 2018

Rok 2019
2020
* k 31.8
data nejsou
dostupná
1957
2658

9.4.A Kriminalita;
2019
zaznamenáno
celkem 1 438
trestných činů

V dopravě
Proti občanskému soužití
Proti majetku

118514 14561
19 157403 118155
444
430
262
149
818 2043 2090 1250

Na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi
16685
Celkem

20226
10
250

19324
8
237

778

1357
23584

22523 23487 15797 23221

Zdroj: MP

Přehled počtu přestupků fyzických osob na Praze 14
Dle zákona č. 251/2016 Sb.
Rok
Přestupky proti veřejnému pořádku
(§ 5 odst. 1)
Přestupky proti občanskému soužití
(§ 7 odst. 1)
Přestupky proti majetku
(§ 8 odst. 1 písm. a)
krádež
zpronevěra
podvod
neoprávněné
užívání cizího
majetku

I. pol. (do 30.6.)
2019 II. Pol
data nejsou dostupná
252
91

2018

286

133

172
111
1
10

73
47
2
7

0

1

Zdroj: odbor kontrolních a právních činností

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.4.1

Návodná otázka 9.4.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

MČ Praha 14 je typická velkými nákupními, kulturními a sportovními centry a také sídlištní zástavbou. Z těchto důvodů se MČ potýká
zejména s nápadem trestné činnosti v oblasti majetkových deliktů (tj. krádeže vozidel, kol či vykrádání vozidel, poškozování cizí věci, fyzické
útoky). Kriminalita na městské části Praha 14 od roku 2014 klesá. Počet vražd se snižuje. Oproti roku 2015 klesl výrazně počet znásilněných
osob na 1/3, počet fyzických útoků, úmyslného ublížení na zdraví a nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů.Klesající trend
počtu trestných činů je důsledkem dobře nastavené primární i sekundární prevence na ZŠ, dobře nastavené sociální práce s dětmi ohroženými
sociálních vyloučením a také preventivního působení Městské policie i Policie ČR.

Hodnoceni:
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

pochvala za detailní
ananlýzu trestné činnosti
a samozřejmě klesající
trend. Jakých aktivit a vlivů
je výstupem?

9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních katastrofách nebo
průmyslových haváriích?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.4.2

Indikátory

Městská část Praha 14 má soubor dokumentů obsahující popis a analýzu hrozeb a souhrn krizových opatření a postupů, které orgány
krizového řízení zpracovávají k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v dané působnosti dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů. Zpracovaná Krizový plán MČ Praha 14 bude v roce 2021 aktualizován. MČ Praha 14 má dle výše
uvedeného zákona vytvořeny potřebné bezpečnostní struktury (krizový štáb, bezpečnostní rada, povodňová komise). Běžné krizové situace
malého rozsahu (lokální) - dopravní nehody, požáry, úniky nebezpečných látek a podobně jsou řešeny příslušnými složkami "Integrovaného
záchranného systému".
V případě přírodních nebo průmyslových katastrof je krizovým řízením pověřeno oddělení krizového řízení, které disponuje potřebným
vybavením a má vypracovány varianty záchrany a nouzového ubytování. Je zpracován Krizový a havarijní plán MČ (schválen 2011).
Součástí Krizového plánu je i havarijní plán. Dále je zpracován Krizový plán, který byl zpracován Hasičským záchranným sborem (shválen
2012). Je zpracován Povodňový plán.
Pravidelně probíhají nácviky řešení takovýchto událostí (koordinuje se pomoc všech složek záchranného systému s pracovníky městského
úřadu). Byly vytvořeny potřebné bezpečnostní struktury (krizový štáb, bezpečnostní rada, povodňová komise). Běžné krizové situace
malého rozsahu (lokální) - dopravní nehody, požáry, úniky nebezpečných látek a podobně jsou řešeny příslušnými složkami "Integrovaného

1

9.4.B Krizové řízení
obce;
ANO

záchranného systému" - Hasiči (tel. 150), Záchranná služba (tel. 155), Policie ČR ( tel. 158),Městská policie (tel. 156).
MČ zároveň obyvatele informuje na svých webových stránkách o tom, jak mají postupovat v krizových situacích. Krizové situace
Př. Požár v domě v ulici kpt. Stránského dům se zvláštním určením
Ve dvě hodiny ráno dne 14. 11. 2019 vypukl požár v panelovém domě v ulici Kpt. Stránského (vlastníkem objektu je hlavní město Praha). Při
požáru zemřela mladá žena na vozíčku a její asistenční pes. Hořet začalo ve 2. poschodí. Z osmipatrového domu bylo následně evakuováno
devadesát obyvatel, včetně čtyřiceti lidí na vozíčku, které evakuovali hasiči. Zhruba tři hodiny od vypuknutí požáru se lidé začali vracet do
svých bytů. V mezičase mohli využít jako evakuační místo komunitní centrum městské části Plechárna, které se v noci, kdy požár vypukl,
operativně otevřelo. Přistaveny byly dva nízkopodlažní autobusy, kam se uchýlilo několik lidí na vozíčku. Občanům byla nabízena voda
k pití, folie a deky na přikrytí. Na místo požáru se krátce po jeho vypuknutí dostavili pracovníci krizového řízení MČ, kteří pomáhali
s organizací evakuovaných osob. Vzhledem k tomu, že zmíněný dům patří Magistrátu hl. m. Prahy, jeho správcovská firma od začátku
intenzivně spolupracovala na pomoci požárem postiženým lidem i na odstranění následků. Radnice MČ Praha 14 zůstala i nadále s obyvateli
domu v individuálním kontaktu. Následně byla vyhlášena veřejná sbírka na pomoc lidem zasaženým požárem, kdy výtěžek byl využit na
nákup zdravotních pomůcek, aj.
Začátkem prosince proběhlo ve volnočasovém centru Plechárna setkání obyvatel dotčeného domu se zasahujícími hasiči, zdravotníky,
zástupci policie a veterinární služby, kterým bylo poděkováno nejen ze strany zástupců městské části, ale i samotných evakuovaných.
Hasičským záchranným sborem ČR byl tento požár vyhodnocen jako druhý nejúspěšnější zásah roku 2019 na území ČR. V domě tuto chvíli
probíhají rekonstrukční práce.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY
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Návodná otrázka 9.4.2

Návodná otázka 9.4.2

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
Stabilní

0

MČ má oddělení krizového řízení, které má k dispozici plán řešení krizových situací a potřebným vybavením v případě výskytu živelních
pohrom nebo průmyslových havárií. V případě přírodních nebo průmyslových katastrof je krizovým řízením pověřeno oddělení krizového
řízení, které disponuje potřebným vybavením a má vypracovány varianty záchrany a nouzového ubytování. Je zpracován Krizový a havarijní
plán MČ (schválen 2011). Součástí Krizového plánu je i havarijní plán. Dále je zpracován Krizový plán, který byl zpracován
Hasičským záchranným sborem (shválen 2012). Je zpracován Povodňový plán.

Hodnoceni:
Velmi dobrá

2

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Ocenění kazustiky jako
ilustrace přístupu.

9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví, vražda atd.)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.4.3

Indikátory

Bezpečnostní situaci v městské části Praha 14 má na starosti Komise bezpečnostní a protidrogová, která je poradním orgánem RMČ a
předkládá návrhy realizace opatření v oblasti prevence kriminality dle aktuální situace v MČ. Významným odborem v oblasti prevence
kriminality je Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví, který zpracovává návrh Programu prevence kriminality MČ Praha 14, zajišťuje propojení programu s
Krajským programem hl. m. Prahy. Oblastí kriminality se také zabývá Úsek krizového řízení kanceláře tajemníka ÚMČ Prahy 14,
který zpracovává návrhy na umístění kamerových stanovišť městského kamerového systému hl. m. Prahy. Úsek krizového řízení
spolupracuje s partnery a má na starosti krizový management v MČ Praha 14.
Pocit bezpečí je velmi subjektivní. Měření pocitu bezpečí obyvatel bylo provedeno:
1) v rámci dotazníkového šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – ECI A1 – Spokojenost občanů s místním
společenstvím
Hodnocená oblast / Jak jste spokojen(a) s/se
(10 – největší spokojenost až 0 – nejmenší
spokojenost)
Pocit bezpečí v MČ

Hodnocení
2015

Hodnocení
2018

6,2

6,3

Trend

→

Další šetření proběhne v září 2021.
2) v rámci Analýzy kvality života
Z průzkumu spokojenosti obyvatel MČ Praha 14 z roku 2019 vyplývá, že vnímání bezpečnosti se ve srovnání s obdobným průzkumem
realizovaným v roce 2013 zlepšilo. V roce 2013 byla průměrná spokojenost obyvatel s bezpečností 57 %, v roce 2019 to bylo 71 %, což
představuje zlepšení o 14 procentních bodů. Pocit bezpečí se však stále řadí mezi aspekty života, se kterými jsou obyvatelé spokojeni spíše
podprůměrně. K pocitu bezpečí jsme zaznamenali v rove 2019 celkem 46 negativních spontánních výroků. Lidé si stěžovali obecně na
kriminalitu v MČ. Zároveň je trápí výskyt drogově závislých u metra, bezdomovci, nečinnost Městské policie a příliš rychle jezdící auta. Z
pohledu jednotlivých lokalit vnímají bezpečnost nejhůře lidé žijící na sídlišti v Hloubětíně a Lehovci a na Černém Mostě. Naopak obyvatelé
Hutí hodnotili pocit bezpečí nadprůměrně.

9.4.C Vnímání
kriminality občany;
Pocit
bezpečí
2018 - 6,3 2019 71%
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Návodná otázka 9.4.3

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Z průzkumu spokojenosti obyvatel MČ Praha 14 vyplývá, že vnímání bezpečnosti se ve srovnání s obdobným průzkumem realizovaným v
roce 2013, kdy průměrná spokojenost obyvatel s bezpečností 57 %, v roce 2019 to bylo 71 %, což představuje zlepšení o 14 procentních
bodů. V rámci dotazníkového šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – ECI A1 se oproti roku 2018 zlepšilo vnímaní
pocitu bezpečí o 0,1%.

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Dobrý ukazatel: nárůst
spokojenosti obyvatel s
bezpečností.

9.4.4 Jak je v městské části řešena problematika domácího násilí?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.4.4

Indikátory

Problematika domácího násilí je řešena pouze v rámci poradenské činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ ) a výkonu OSPOD
(pokud je obětí domácího násilí i nezl. dítě). Oběti domácího násilí vyžadují specializovanou odbornou pomoc v intervenčních centrech nebo
zařízeních zabývajících se domácím násilím. Vytváření takové sítě nespadá do kompetence městské části. Problematika domácího násilí, resp.
podpora organizací, které se zabývají pomocí obětem domácí násilí je řešena z pozice hl. m. Prahy.
OSVZ poskytuje sociálně-právní ochranu dětem a rodičům podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Dále poskytuje základní poradenství v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí nebo výkonu sociální práce na obci, má
k dispozici kontakty na organizace, které se uvedenou problematikou zabývají. V rámci výkonu sociální práce či sociálně – právní ochrany
MČ spolupracuje s organizacemi ROSA, z.s. a Acorus, z.ú.. Obě tyto organizace poskytují odborné sociální poradenství obětem domácího
násilí a provozuji azylový dům na utajené adrese pro ženy a matky s dětmi. Dále odborné sociální poradenství obětem domácího násilí
poskytuje Intervenční centrum Centra sociálních služeb nebo Bílý kruh bezpečí. Jediný statistický údaj, který MČ vede, je počet případů
domácího násilí jemuž byly přítomny nezl. děti, v r. 2020 bylo zaznamenáno 12 takových případů.

9.4.D Domácí násilí;
Statistika případů
domácího násilí
není k dispozici.
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Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Hodnoceni:
Uspokojivá

0

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Problematika domácího násilí je řešena pouze v rámci poradenské činnosti Odoboru sociálních věcí a zdravotnictví a výkonu OSPOD (pokud
je obětí domácího násilí i nezl. dítě).

Domácí násilí by mělo být
monitorováno, a to
formou
sledování
pracovníku
poradny,
OSPODu,
azylového
domu,
výchovných
poradců ve školách a
dalších institutcí, které
mohouo přicházet s touto
formou násilí do styku. V
každém případě je třeba
tento fenomén sledovat a
věnovat mu pozornost i v
oblasti prevence.

9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivní akce proti kriminalitě?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 9.4.5

Indikátory

MČ Praha 14 je zapojena do programu prevence kriminality. Tento program vychází z dokumentů Strategie prevence kriminality na léta 2016
až 2020 a Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021.
Instituce zapojené do systému prevence kriminality:
• Policie ČR – OŘ Praha III, místní oddělení Kyje
• Městská policie – OŘ MP Praha 14

9.4.E Prevence
kriminality;
ANO
Počet akcí a účastníků je
uveden v návodné otázce
a příloze

• Úsek krizového řízení kanceláře starosty ÚMČ Praha 14
•

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, manažer prevence rizikového chování

•

Komise bezpečnostní a protidrogová Rady městské části Praha 14

•
Fórum prevence - Fórum prevence je neformální pracovní skupinou odborníků v oblasti prevence. Cílem této pracovní skupiny je
prohloubení spolupráce a vytvoření funkční sítě, která by dokázala především včas zachytit v oblasti rizikového chování. Vhodné nastavení
aktivit v oblasti prevence, koordinace aktivit (aby nedocházelo ke zdvojování aktivit), předávání informací a poznatků, navá spolupráce
jednotlivých organizací. Přehled zapojených institucí: o.s Jahoda, MC Motýlek /KC Pacific,, o.s. Progressive, Prev-Centrum, z. ú. , zástupce
základních škol MČ Praha 14, PČR, MP, Komunitní centrum Chánov, zástupce starosty MČ Praha 14, Praha 14 kulturní, Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví (vedoucí odboru, manažer prevence rizikového chování, vedoucí OSPOD, vedoucí odd. sociální pomoci a prevence).
•

Další spolupracující instituce – ZŠ a SŠ, Odbory úřadu MČ, komunitní centra a nízkoprahová zařízení

Aktivity na úseku prevence kriminality
1 ) Primární prevence
V rámci programu primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách na území MČ Praha 14 probíhají různé přednášky a
besedy. Pracuje se s mládeží v nízkoprahových klubech – kontaktní sociální práce. Pořádají se rovněž preventivní pobyty pro ohrožené děti a
mládež. Primární prevence spočívá také v informování občanů o nejčastějších typech trestné činnosti.
2 ) Sociální prevence
Cílem těchto služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením
nežádoucích společenských jevů. Tyto služby napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob.
Terénní práce v rámci nízkoprahového klubu Jahoda
Terénní práce je určena jako pomoc dětem a mladým lidem, kteří tráví volný čas na ulicích sídliště a nechtějí navštěvovat jakoukoliv
organizovanou formu volnočasových aktivit.
3 ) Situační prevence
Jedná se o budování městského kamerového systému a rozšiřování již stávajících systémů, což je jednou z priorit hlavního města Prahy v
oblasti situační prevence.
Interaktivní mapa - Ve spolupráci s MP a PČR probíhá mapování situace výskytu trestné činnosti. Sledují se místa s výskytem trestné
činnosti, drogových přestupků a dalších deliktů.
Navrhovaná opatření v rámci programu prevence kriminality:
podpora terénní/sociální práce realizované MČ Praha 14
aktivní realizace doplňkových volnočasových aktivit pro děti ze sociálně vyloučených lokalit a romské komunity
realizace vzdělávacích aktivit pro ohrožené skupiny dětí
posílení bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a přilehlých oblast
obecná podpora sociální integrace, zvyšování sociálního statutu
minimalizace a prevence rasově motivovaných sporů, diskriminačního jednání a extremistických projevů
usilování o změnu výrazně negativního pohledu majoritní společnosti na obyvatele sociálně vyloučených lokalit
Preventivní akce realizované MČ Praha 14
Sebeobrana Praha 14
Tato aktivita obsahuje 2 kurzy, a to kurz pro ženy od 18 do 64 let a dále pak pro seniory od 65 let. Byly vypsány 2 termíny kurzů, každého
kurzu se zúčastnilo 15 účastníků. Žádný z kurzů však nebyl vzhledem k epidemiologické situaci dokončen.
Preventivní aktivity pro ohrožené děti a mládež na území městské části Praha 14
Cílem tohoto projektu je pokračovat v realizaci preventivních aktivit (resocializačních pobytů),které jsou určeny pro tzv. sídlištní děti
ohrožené rizikovým chováním a sociálním vyloučením. Projekt tak realizuje sociální prevenci zejména na úrovni preventivního působení proti
rizikovému chování a sociálnímu vyloučení. Projekt nabízí dětem a mladistvým možnost aktivního využití volného času, umožňuje dětem
navázat užší kontakt a díky spolupráci s nízkoprahovými kluby je nalákat k jejich navštěvování nebo posílit jejich vazbu na tyto kluby. Tyto
pobyty realizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi městské části Praha 14 již od
roku 2008. Projekt je dlouhodobě dotačně podporován, je žádanou aktivitou a na MČ Praha 14 má již mnohaletou tradici. V průběhu let došlo
k rozšíření aktivit, v r. 2020 jsme získali pro realizaci aktivit zahrádku v zahrádkářské kolonii, kterou si děti samy upravily a založily záhony.
Praha 14 bezpečně online
Projekt dlouhodobě probíhá, v r. 2020 však vzhledem k epidemiologické situaci nebyl realizován.
Futsal Praha 14
Cílem projektu je prostřednictvím sportovních aktivit preventivně působit na cílovou skupinu dětí a mládeže, která je ohrožená rizikovým
chováním. Dílčím cílem projektu je posilování jejich sportovních a sociálních dovedností, a to prostřednictvím pravidelné docházky do
futsalového kroužku. V rámci projektu jsou realizovány pravidelné tréninky a víkendové soustředění. Přidanou hodnotou tohoto projektu je
osoba trenéra, který sám pochází ze sociálně vyloučené lokality.
Kampaň Respektuj 18!
Praha 14 se jako vůbec první pražská městská část zapojila do kampaně Respektuj 18!, jejímž cílem je změnit tolerantní postoj veřejnosti ke
konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým. V rámci Respektuj 18! nachystala Praha 14
ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem celou řadu aktivit: Oslovení majitelů restaurací na území Prahy 14, s nimiž Plzeňský Prazdroj

spolupracuje, aby vyjádřili podporu kampani tím, že na viditelné místo ve své provozovně vylepí nálepku s logem Respektuj 18! Distribuce
informačních koleček s radami a tipy pro prodejce ve vietnamských večerkách Soutěžní festival amatérských filmů AntiFETfest .
Propagace kampaně Respektuj 18! na tradičních akcích Prahy 14 – konkrétně na Pálení čarodějnic a na sportovním víkendu VITALSPORT,
spojeným s Volnofest.
Preventivní besedy s Policií ČR a Městskou policií jsou také realizovány samotnými školami.
Primární prevence na školách
MČ má uzavřenou smlouvu s Prev- Centrem, které realizuje programy primární prevence na ZŠ. Na školách jsou koordinátoři prevence, kteří
si programy objednají, MČ finančně zajišťuje.
Školní rok 2017/2018
Programy všeobecné primární prevence rizikového chování byly realizovány celkově v 65 třídách 5. až 9. ročníků na 6 základních
školách. Jedná se o 520 hodin všeobecné primární prevence.
Školní rok 2018/2019
Programy všeobecné primární prevence rizikového chování byly realizovány celkově v 67 třídách 5. až 9. ročníků na 6 základních
školách. Jedná se o 536 hodin všeobecné primární prevence.
Školní rok 2019/2020
Celkově bylo ve školním roce 2019/2020 plánováno k realizaci na 1. stupni 100 programů a 200 hodin všeobecné primární prevence v 50
třídách, z kterých bylo vzhledem k uzavření škol kvůli karanténním opatřením skutečně realizováno 54 programů (46 programů v 1.
pololetí a 8 programů ve 2. pololetí), 108 hodin ve 46 třídách všech šesti základních škol. Nebylo realizováno celkem 46 programů, 92
hodin všeobecné primární prevence na 1. stupni.
Prevence - akce

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 9.4.5

Návodná otázka 9.4.5

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Stabilní

0

MČ Praha 14 má zpracovaný příslušný aktuální koncepční materiál - Program prevence kriminality. Věnuje se aktivitám a programům z
oblasti prevence kriminality náležitou pozornost, zapojuje relevantní aktéry. MČ realizuje specificky zaměřené programy, které jsou vnitřně
provázané.
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OPONENTURA
10 Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje
OTÁZKA:
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Audit byl zpracovaný velice detailně. Někdy naopak jsme doporučovali některé informace vypustit, aby text byl přehlednější a neobsahoval
nerelevantní údaje.

Ne

OTÁZKA:
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Audit pro oblast 10 Globální odpovědnost byl kompletní, na doplňující otázky bylo odpovězeno a některé byly prodiskutovány během osobní
návštěvy.

Ano

OTÁZKA:
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
HODNOCENÍ:
Vyjádření auditora
Některé nepovinné indikátory nejsou naplněny.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Ano

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.1

Oblast 10.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Dobrá

1

Trend:
1

MČ si je vědoma významu společensky odpovědného chování a správy území, a proto
v tomto směru podniká v rámci svých možností určité kroky. V roce 2019 zahájila přípravu
tvorby strategického dokumentu „Plán rozvoje globální odpovědnosti na Praze 14“, jehož
návrhová část bude obsahovat opatření týkající se globálních témat a udržitelnosti.
Od roku 2018 MČ Praha 14 zapojena do ICLEI PODPISEM Aalborgských závazků.
V současnosti MČ Praha 14 nemá partnerské město, nicméně podporuje místní
organizace, které spolupráci s rozvojovým světem realizují.

Stabilní

0

Celkově obast 10.1. můžeme hodnotit jako stabilní - je
prokazatelná aktivita a snaha o podporu společensky
odpovědného chování (MČ Praha 14 velice aktivně
podporuje férový obchod a spolupracuje s několika
obchody a organizacemi), ale zároveň zde vidíme prostor
pro další zlepšování. Jak sama MČ Praha 14 uvádí u otázky
10.1.2. - rozvojové spolupráci se systematicky nevěnuje. Ale
věříme, že už snaha o tvorbu strategického dokumentu
"Plán rozvoje globální odpovědnosti na Praze 14" MČ
navede právě k systematičnosti a celkovému uchopení
konceptu.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.2

Oblast 10.2

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Dobrá
Trend:

1

MČ zajišťuje v rámci realizace MA 21 a naplňování strategických dokumentů informovanost
o globálních souvislostech pro všechny obyvatele MČ Praha 14 prostřednictvím realizace
školení, seminářů či osvětových kampaní, ale také v rámci spolupráce na rozvoji území a
práce v komisích a pracovních skupinách. Zároveň je infomrovanost zvyšována v rámci
meziodborové komunikace a spolupráce na ÚMČ Praha 14.
V oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy, realizace osvětových
akcí a kampaní, rozvoje území a tvorby dokumentů spolupracuje MČ napříč spektrem
zúčastněných stran, jde o zástupce zřízených organizací, jako jsou ZŠ, MŠ a p. o. Praha 14
kulturní, zástupce neziskového a podnikatelského sektoru, odborníky i veřejnost. Zároveň
jsou edukační aktivity propojeny s aktivitami dalších subjektů, jako jsou ministerstva,
zřízené organizace hl. m. Prahy, apod.

Zlepšující se

1

Obsahově je kapitola zpracována velice detailně a obsáhle.
Z výčtu akcé je zcela zřejmé, že městská část podporuje
akce zaměřené na environmentální výchovu a osvětu v
oblasti zmírnění dopadu klimatických změn. Velice pozitivně
hodnotíme též vznik pracovní skupiny pro globální
odpovědnost, což se dá považovat za krok směřující k
zavedení systematičnosti do dalších postupů a akcí v rámci
působení městské části. Z výčtu je patrné, že MČ hojně
spolupracuje s mnoha organizacemi, ale i ona může
pořádat podobné aktivity, což můžeme brát jako doporučení
pro další rozvoj v této oblasti.

Informovanost a základní povědomí o globálních tématech, udržitelnosti a snaze MČ
propagovat tato témata se na Praze 14 zvyšuje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

1

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.3

Oblast 10.3

Hodnoceni:

Hodnoceni:

Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

Dobrá

1

Trend:
1

MČ Praha 14 funguje jako součást celku hl. m. Prahy a k ovlivnění zmírnění dopadu
negativních klimatických jevů může přispět jen částečně v rámci svých kompetencí.
MČ systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Je zaveden
energetický management budov ve správě MČ a MČ má zpracovanou Energetickou
koncepci i zavedenu funkci Energetického manažera. MČ dlouhodobě pracuje na
opatřeních, která přináší místní odlehčení v rámci dopadu života občanů MČ na ovlivnění
klimatických změn. Zásady udržitelnosti a společensky odpovědného chování
implementuje do svých strategických i interních dokumentů, realizuje smysluplná opatření
a propaguje tyto zásady. MČ má vypočítanou Ekologickou a uhlíkovou stopu a spolupracuje
na šíření nápravných myšlenek, dobré praxe a zavádění udržitelných principů v rámci svého
území se subjekty z neziskového i podnikového sektoru, s veřejností ale i s dalšími
nadřazenými subjekty, jako jsou ministerstva, MHMP apod.

Zlepšující se

1

Celkově hodnotí oblast 10.3. velice pozitivně. MČ naplnila
všechny dílčí indikátory a odpovědla na všechny návodné
otázky. Problematiku ekologické stopy, uhlíkové stopy a
energetického mangementu mají skvěle zpracovanou a je
vidět, že pracují systematicky a s cílem maximalizovat
pozitivní trendy a eliminovat dopady. Z tohoto pohledu je tam
též vidět zlepšující se pozitivní trend. U příkladů dobré praxe
je obsáhlý výčet akcí, které zcela prokazují aktivnost
městské části v oblasti vzdělávání k udržitelnému způsobu
života.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Titul Zdravého města brán jako prestiž s dlouhou tradicí
Energetický management – opět systematický přístup –spolupráce s CI2, práce
energetického managera a převedení přímo do praxe (viz příklady dobré praxe)
Velký počet akcí, což svědčí o aktivitě týmu zastřešující MA21
Vznik pracovní skupiny pro Globální odpovědnost

Existuje a naplňuje se územní energetická koncepce měst. části

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
Navázat spolupráci s městem v rozvojovém regionu
Vyčlenit konkrétní částku z rozpočtu města na rozvojovou
spolupráci
Zařadit nová globální témata – jako např. právě aktuální
propojení světa a pandemie

U indikátorů, které mají stabilní trend se dá stále
pracovat na zlepšení situace

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
Přetavením slabých stránek vznikají příležitosti - především v budování systematického
přístupu k rozvojové spolupráci a navazování spolupráce se zahraničím, neziskovým
sektorem působícím v této oblasti nebo jako výměna dobré praxi s dalšími městy nebo
městskými částmi (nebo magistrátem).

Jako největší hrozbu vnímáme především
možnost ztráty zájmu vedení města podporovat
MA 21 (např. v důsledku změny politické scény)
nebo alokované prostředky a lidské zdroje
směřovat na jinou oblast (např. jako v uplynulém
období v důsledku pandemie COVID-19). V
případě hrozící další vlny epidemie a v důsledku
aplikovaných bezpečnostních opatření by též
mohlo dojít k omezení setkávání se a tím rušení
vzdělávacích akcí.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:
Audit v oblasti Globální odpovědnost MČ Praha 14 byl zpracovaný velice pečlivě, experti měli pouze pár doplňujících otázek. Všechny povinné indikátory jsou
naplněny a město samo cítí, že prostor pro zlepšení a další posunutí je i v naplnění nepovinných indikátorů, což by vzhledem k tomu, že se MČ uchází o kategorii A
bylo i žádoucí. I ze sebehodnocení je patrné, ve kterých oblastech je nadále prostor pro zlepšování a další rozšiřování aktivit. Při návštěve na místě jsme ocenili
plodnou debatu a vřelý přístup hlavních aktérů k této oblasti. Oceňujeme vznik Pracovní skupiny pro Globální odpovědnost a velké množství akcí i spolupráce.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje
Hodnotící výrok pro oblast:
Audit MA 21 v oblastí Globální odpovědnost splňuje nároky na kategorii A. Jak je uvedeno v závěru - pro další obhajobu je ale stále ještě prostor pro posunutí této
kategorie na vyšší úroveň.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT
10 Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.1

Oblast 10.1

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Dobrá
Trend:

1

MČ si je vědoma významu společensky odpovědného chování a správy území, a proto v tomto směru podniká
v rámci svých možností určité kroky. V roce 2019 zahájila přípravu tvorby strategického dokumentu „Plán rozvoje
globální odpovědnosti na Praze 14“, jehož návrhová část bude obsahovat opatření týkající se globálních témat a
udržitelnosti.
Od roku 2018 MČ Praha 14 zapojena do ICLEI PODPISEM Aalborgských závazků.
V současnosti MČ Praha 14 nemá partnerské město, nicméně podporuje místní organizace, které spolupráci s
rozvojovým světem realizují.

Stabilní

0

Celkově obast 10.1. můžeme hodnotit
jako stabilní - je prokazatelná aktivita a
snaha o podporu společensky
odpovědného chování (MČ Praha 14
velice aktivně podporuje férový obchod
a spolupracuje s několika obchody a
organizacemi), ale zároveň zde vidíme
prostor pro další zlepšování. Jak
sama MČ Praha 14 uvádí u otázky
10.1.2. - rozvojové spolupráci se
systematicky nevěnuje. Ale věříme, že
už snaha o tvorbu strategického
dokumentu "Plán rozvoje globální
odpovědnosti na Praze 14" MČ
navede právě k systematičnosti a
celkovému uchopení konceptu.

10.1.1 Podporuje městská část myšlenku „etického obchodu”? Jakým způsobem?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.1.1

Indikátory
10.1.A Etický obchod;

MČ Praha 14 podporuje myšlenku etického obchodu v několika úrovních:

1

Na MČ je několik prodejen nabízejících FT potraviny. V těchto prodejnách a u místních výrobců MČ nakupuje
reprezentační FT dary pro akce realizované MČ /odměny porotám, poděkování pedagogům či cizincům za
spolupráci, apod. - Dny Země, Ples MČ Prahy 14 a Policie ČR, Dětské fórum,
Jde o obdchody:

ANO
MČ podporuje etický obchod
dostupným způsoby

DM Drogerie
Lindt
IKEA
Globus ČR
Kavárna Maňána
Starbucks
Tchibo
Pekařství Köllnger

Férové snídaně, komunitní akce a využití místních zdrojů
MČ Praha 14 prostřednictvím své příspěvkové organizace Praha14kulturní (dále jen P14k), která spravuje
komunitní centra Plechárna, H55 a KD Kyje a Komunitního centra Kardašovská pořádá akce a aktivity podporující
férový obchod a místní výrobce a zdroje. Zároveň jsou místní zdroje potravin využívány na občerstveních akcí, které
pořádá sama MČ.Akce jsou buď sami o sobě férové, nebo je na nich podáváno občerstvení pocházející
z místních zdrojů, od místních výrobců či zemědělců nebo přímo vyrobené účastníky.
Plechárna - skate závody, Černý Mošt, otevření komunitní zahrady, nabídky kavárny (občerstvení od místních,
komunitní vaření, workshopy, apod.)
KC Kardašovská - férové snídaně 2018, 2019, semináře k pěstování bylinek (občerstvení od místních,
komunitní vaření, semináře, workshopy, výstavy, apod.)
KD Kyje – Pivní festival, Staročeský jarmark, svatomartinské slavnosti
H55 – nabídky kavárny (domácí limonády, apod.)
MČ – Dětské fórum, veřejná projednání, otevírání cyklostezek, Snídaně na peróně, Dny země, VOLNOFEST
(občerstvení od místních, přímá účast místních organizací dodávající FT kávu či vlastní výrobky, apod.)

MČ podporuje organizace v dotačním programu, kde je od roku 2012 nabízena v oblasti „Aktivity a osvěta k
tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti “ finanční podpora projektů
podporujících prezentaci domácích produktů a FT výrobků. Neziskové organizace realizují aktivity týkající se FT,
využívají finanční podporu MČ.

Na území MČ jsou realizovány farmářské trhy, kde jsou v nabídce pouze produkty místních a blízkých zemědělců
a domácí výrobky tuzemského trhu. Trhy probíhají již několikátý rok vždy dvakrát v týdnu. Jde o podporu drobných
farmářů a podnikatelů.
Ve všech komunitních centrech bylo v plánu nadále rozvíjet férové a podobné podpůrné aktivity, nicméně s
pandemií Covid bylo nejen těmto aktivitám znemožněno proběhnout. V současnoti se dle možností alespoň
pořádájí a sdílí online konference a události. Jakmile se situace uvolní, počítají místní realizační týmy opět s
rozjezdem těchto aktivit.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.1.1

Návodná otázka 10.1.1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

MČ Praha 14 podporuje etický obchod prostřednictvím realizace aktivit v komunitním centru Kardašovská,
příspěvkové organizace Praha14kulturní a neziskového sektoru. Zároveň propaguje a preferuje místní výrobce a
podnikatele a jejich služby a výrobky.

MČ Praha 14 férový obchod podporuje
velice aktivně a akcí přibývá. K této
podotázce nemáme žádné výhrady.

10.1.2 Podporuje městská část zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora
vzdělávání, zdravotnictví, sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní
partnerství apod.)? Jakým způsobem?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.1.2

Indikátory
10.1.B Globální partnerství;

MČ se systematicky se rozvojovou spoluprací nezabývá.
Na MČ Praha 14 je pravidelně 10. března vyvěšována vlajka Tibetu, čímž se MČ zapojuje do mezinárodní
kampaně „Vlajka pro Tibet“, vyjadřuje svou podporu a připomíná výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci v
roce 1959 .
V roce 2021 vyvěsila MČ před svou budovou národní historickou běloruskou vlajku, čímž se v rámci dnů solidarity
s Běloruskem připojila k vyjádření podpory běloruským občanům v jejich boji za svobodu.

Další rozvojová spolupráce běží na základních a středních školách:
Partnerství ZŠ Chvaletická se spřátelenou školou v Kosovu, započaté v roce 2016, stále běží. Na škole
probíhají sběrové akce, přičemž finanční výtěžek je věnován na konta boje s rakovinou a podporu adoptované
dívenky v Indii. Dále se na této škole podařilo upořádat v rámci posílení školní výuky spellingový test
v angličtině. Žáci vybírali těžká slova, pak s nimi pracovali a ve spolupráci s pedagogy z nich utvářeli
dokumenty. Nejlepší práce byly ohodnoceny vybranými sponzory a výsledná získaná částka byla poskytnuta
organizaci UNESCO pro podporu školních dětí v jiných zemích, konkrétně na nákup učebních pomůcek a léků.
V několika základních školách na MČ probíhají v rámci projektu Edison výměnné pobyty studentů.
SOU Gastro v rámci své výuky spolupracuje i s odborníky z dalších zemí, (spolupráce s lektorkou Jung Wook
Woo z Koreje, návštěva odborných pracovníků evropských institucí v rámci projektu udržitelně POSPOLU).
V rámci projektu ERASMUS na ZŠ Vybíralova přivítali studenty z Ukrajiny, Mongolska, Sýrie a dalších zemí.
Studenti diskutovali s místními žáky a předávali si zkušenosti z výuky i běžných životů.
V letech 2017 – 2019 probíhal na všech ZŠ (6) MČ projekt Rozvoj komunitního života na Praze 14 podpořený z
OPPPR, který prohloubil znalosti žáků o kultuře některých zemí (Ukrajina, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko,
Rusko, Čína a Vietnam). Navázaly na něj další aktivity jednotlivých škol, jež byly začleněny do předmětů výuky a
věnují se jim školní projektové dny. Těchto aktivit na školách se účastní všichni jejich žáci, kteří jsou z 16 %
cizinci, a školy zapojují i rodiče a případně místní minoritní komunity cizinců.

ANO
Na území MČ Praha 14 aktivně
realizují rozvojovou spolupráci a
humanitární pomoci další aktéři
jako jsou základní a mateřské
školy a nárazově i neziskové
organizace. MČ je v tomto
podporuje dostupným prostředky a
případně jim vytváří pro tyto aktivity
zázemí.

Místní ZŠ i MŠ využívají v rámci spolupráce organizací, které rozvojovou spolupráci realizují a jsou v ní fundovaní.
ERASMUS,
EDISON,
UNESCO,
OMDC, apod.
V roce 2020 se aktivita místních ZŠ i MŠ soustředila na jiné oblasti, než je rozvojová spolupráce, z důvodu
pandemie Covid.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.1.2

Návodná otázka 10.1.2
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Trend:
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0

MČ Praha 14 se systematicky rozvojovou spoluprací nezabývá. Na MČ Praha 14 probíhá zahraniční rozvojová
spolupráce v rámci aktivit realizovaných příspěvkovými organizacemi Prahy 14 a dalšími organizacemi
působícími na Praze 14.

Jak sama MČ uvádí - zde chybí
systematický přístup k řešení této
problematiky. Zde vidíme prostor pro
další rozvoj a zlepšení do dalších
Auditů MA21.

10.1.3 Má městská část partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např.
Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, …)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.1.3

Indikátory

MČ Praha 14 nemá partnerské město v rozvojovém světě.
Základní škola Chvaletická má partnerskou školu v Kosovu, ZŠ Šimanovská má spřátelenou školu v Prešově. ZŠ
Hloubětínská v budoucnu uvažuje o partnerství, nicméně nyní řeší všechny školy spíše současnou situaci
s Covid 19.
MČ Praha 14 si jako zřizovatel těchto škol váží jejich aktivit, školy motivuje a podporuje je v rámci realizovaných
projektů.

10.1.C Význam indikátoru z
hlediska udržitelného rozvoje;

NE
MČ nemá partnerské město v
rozvojové zemi. MČ podporuje
partnerství na základních školách a
v neziskových organizacích.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.1.3

Návodná otázka 10.1.3
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Dobrá

1
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Trend:
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Trend:
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Praha 14 uvádí, že nemá partnerské
MČ nemá partnerské město, ale podporuje místní organizace, které realizují spolupráci s rozvojovým světem,
mají navázané partnerské vazby a zajišťují tak studijní či výměnné stáže. Jde o místní MŠ, ZŠ i neziskové
organizace.

město v rozvojové zemi. Není to
nutné, jedná se o dobrovolný
indikátor, ale vzhledem k tomu, že v
městské části žije cca 100 tisíc
obyvatel,
doporučujeme
o
partnerském městě uvažovat,
alespoň v evropském kontextu (tedy
např. Moldavsko, Ukrajina, Balkán).

10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové
spolupráce v tzv. rozvojových zemích?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.1.4

Indikátory

MČ nemá vyčleněnou v rozpočtu položku pro humanitární a rozvojovou pomoc.MČ podporuje organizace, které
tuto pomoc zajišťují.
Český červený kříž – oblastní spolek Praha 9 Černý Most - Humanitární pomoc, práce s dětmi a mládeží
(výuka 1. pomoci), pořádání letních táborů pro zdravotně oslabené děti, zájezdy a kulturní výchovné akce pro
seniory zajišťuje Český červený kříž – oblastní spolek Praha 9 Černý Most.
Farní charita Praha 14 je prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha a Charity Česká republika součástí
celosvětové sítě Caritas Internationali zastřešující 162 národních Charit, které působí ve více než 200 zemích
světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a
nastolení spravedlivější společnosti.

10.1.D Příspěvek na
humanitární nebo rozvojovou
pomoc;
NE
Město nevyčleňuje žádné finance
rozvojovou
spolupráci
či
humanitární pomoc.

V současnoti probíhají jednání s vedením MČ Praha o možnosti zajištění pravidelného vylčenění finančních
prostředků pro konkrétní humanitární pomoc.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.1.4

Návodná otázka 10.1.4

Hodnoceni:
Dobrá

1
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Špatná
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Trend:
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0

Trend:
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MČ nemá vyčleněnou v rozpočtu položku pro humanitární a rozvojovou pomoc. MČ podporuje organizace, které
humanitární nebo rozvojovou pomoc realizují.

Opět se nejdná o povinný indikátor,
ale vzhledem k velikosti Městské části
doporučuji se tímto zabývat a alespoň
menší částkou nějaký smysluplný
projekt v rozvojové zemi podporovat
(může být ve spolupráci s věrohodnou
a zkušenou nevládní organizací - např.
Člověk v tísni, Charita aj.).

10.1.5 Je městská část nebo některá její organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným
rozvojem?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.1.5

Indikátory

V červnu 2018 zastupitelstvo MČ P14 schválilo Aalborgské závazky vyplývající z Aalborgské charty a zapojila se tím
do ICLEI (Local Governments for Sustainability).
MČ tyto závazky implementuje do strategických dokumentů, čím se zasazuje o zvýšení kvality života a realizaci
udržitelnosti na svém území. Zásadním dokumentem MČ je Strategický plán rozvoje městské části Praha 14, ke
kterému se váže aktuální Akční plán pro období 2021 až 2022. MČ má řadu podpůrných dokumentů, které také
obsahují zásady udržitelného rozvoje a jsou vzájemně provázané.
Strategické dokumenty MČ jsou provázány i s dokumenty hl. m. Prahy, na jejichž tvorbě se MČ podílí, aby byla
opatření všech domkumentů provázána a doplňovala se. MČ takto spolupracovala spolu s dalšími pražskými
částmi na tvorbě Strategie adaptece hl. m. Prahy na změnu klimatu, jež nyní obsahuje aktuální projekty
jednotlivých MČ. MČ Praha 14 má svu projektovou kartuna straně 56.
MČ P14 spolupracuje dlouhodobě se společností CI2
2015 - na zajištění školení pro radní a vedoucí odborů v oblasti udržitelného rozvoje a indikátorů udržitelnost
2016 - na realizaci projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“
2019 - na výpočtu uhlíkové stopy MČ Praha 14
2020 - 2021 - na přípravě Klimatického plánu
2020 - 2021 - na přípravě Plánu globálního rozvoje MČ Praha 14
2015 - 2020 - na pravidelném přepočtu a měření sady místně specifických indokátorů rozvoje a Společných
evropských indikátorů

10.1.E Zastoupení městské
části v mezinárodní organizaci
zabývající se udržitelným
rozvojem ;

ANO

V

červnu 2018 zastupitelstvo MČ P14
schválilo Aalborgské závazky
vyplývající z Aalborgské charty.
Podpisem Aalborgských závazků
se MČ P14 se zapojila do ICLEI.
MČ spolupracuje s mezinárodními
organizacemi zabývajícími se UR
na různých aktivitách, UR na svém
území propaguje a podporuje.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.1.5

Návodná otázka 10.1.5
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Pozitivně
hodnotíme
Aalborských závazků.

MČ Praha 14 je od roku 2018 podpisem Aalborgských závazků zapojena 14 do ICLEI.

schválení

Zásady UR jsou implementovány do všech strategických i interních dokumentů, které MČ Praha 14 naplňuje.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Oblast 10.2

Oblast 10.2

Hodnoceni:
Dobrá

Hodnoceni:
1

Trend:
Zlepšující se

Dobrá

1

Trend:
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MČ zajišťuje v rámci realizace MA 21 a naplňování strategických dokumentů informovanost o globálních
souvislostech pro všechny obyvatele MČ Praha 14 prostřednictvím realizace školení, seminářů či osvětových
kampaní, ale také v rámci spolupráce na rozvoji území a práce v komisích a pracovních skupinách. Zároveň je
infomrovanost zvyšována v rámci meziodborové komunikace a spolupráce na ÚMČ Praha 14.
V oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy, realizace osvětových akcí a kampaní,
rozvoje území a tvorby dokumentů spolupracuje MČ napříč spektrem zúčastněných stran, jde o zástupce
zřízených organizací, jako jsou ZŠ, MŠ a p. o. Praha 14 kulturní, zástupce neziskového a podnikatelského sektoru,
odborníky i veřejnost. Zároveň jsou edukační aktivity propojeny s aktivitami dalších subjektů, jako jsou
ministerstva, zřízené organizace hl. m. Prahy, apod.
Informovanost a základní povědomí o globálních tématech, udržitelnosti a snaze MČ propagovat tato témata se
na Praze 14 zvyšuje.

Zlepšující se

1

Obsahově je kapitola zpracována
velice detailně a obsáhle. Z výčtu akcé
je zcela zřejmé, že městská část
podporuje akce zaměřené na
environmentální výchovu a osvětu v
oblasti zmírnění dopadu klimatických
změn. Velice pozitivně hodnotíme též
vznik pracovní skupiny pro globální
odpovědnost, což se dá považovat za
krok
směřující
k
zavedení
systematičnosti do dalších postupů a
akcí v rámci působení městské části.
Z výčtu je patrné, že MČ hojně
spolupracuje s mnoha organizacemi,
ale i ona může pořádat podobné

aktivity, což můžeme brát jako
doporučení pro další rozvoj v této
oblasti.

10.2.1 Proběhly na území městské části osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (např. Týden udržitelné
energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň)? Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“
hodnocení.
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.2.1

Indikátory

MČ Praha 14 pořádá pravidelně osvětové akce v oblasti změny klimatu a zapojuje se do celosvětových kampaní,
jako jsou Dny Země, Evropský týden mobility, Evropský týden udržitelného rozvoje, Chceme tu mít čisto, Zažít
město jinak, apod. Dále pořádá podpůrné akce související s životními trendy obyvatel a spotřebou, které ovlivňují
stav klimatu, jako jsou swap akce, komunitní úklidy, akce na podporu snížení spotřeby, environmentální opatření
v domácnostech, apod., případně podporuje aktivity a akce dalších subjektů.
Všechny akce jsou připravovány ve spolupráci s koordinátorem MA 21, dále ve spolupráci s partnery /NNO,
odborníky, komerční subjekty/ a případně s koordinátorem EVVO.

Dny Země
Tato akce je na MČ realizována od roku 2010 pod taktovkou koordinátorky MA21 a ve spolupráci s koordinátorkou
EVVO a dalšími organizacemi a školami. Dny Země 2018 , Dny Země 2019 , v roce 2020 se akce nekonala z
důvodu panedemie. Během kampaně vyhlášené OSN, která je většinou týdenní a je vždy přizpůsobena
vyhlášenému tématu daného roku, se v několika lokalitách MČ uskutečňují různé eko akce, eko dny, semináře či
setkání a kampaň vrcholí Dnem Země před stanicí metra Rajská Zahrada, kde za přispění všech místních ZŠ
proběhne celodenní akce s bohatým programem. Podpůrné akce organizují místní organizace jako JAHODA,
Mateřské centrum Klubíčko, Neposeda, ale i třeba IKEA, které program uzpůsobují více věkovým kategoriím. MČ
je podporuje finančně v rámci dotačního programu v oblasti Aktivita a osvěta k tématům MA 21,
udržitelnéhorozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti. V rámci svých aktivit vhodným způsobem vtahují
občany do tematické diskuse a vzdělávají děti a mládež. Program hlavní akce je každoročně společným
projektem škol a dalších NNO. Každá škola se prezentuje svým „ekostánkem“, kde v rámci svých aktivit
seznamuje veřejnost s tím, jak jsou jejich žáci v této oblasti gramotní, jak jsou vzděláváni, jak tuto oblast vnímají a
co pro ni ať už v rámci školy nebo i sami dělají. MČ Praha 14 kampaň finančně zajišťuje, poskytuje prostory a
zázemí pro realizaci jednotlivých aktivit, zajišťuje také propagaci.
Na této kampani pravidelně spolupracují a svou aktivitou Den Země doplňují tyto organizace:
ÚHÚL - přednášky, workshopy na téma Lesní pedagogika
EKOKOM - workshop třídění odpadů s programmem Tonda obal, v roce 2018 proběhla výstava Brána
recyklace
YMCA - Ekohrátky v Klubíčku JAHODA - ekoden - každoroční podpora v rámci dotačního programu MČ Praha
14
DDM Praha 9 - kontaktní setkání se zvířaty, ekoden - každoroční podpora v rámci dotačního programu MČ
Praha 14
PENTHEA - ukázka živých dravců + přednáška
Nyctalus ZOČSOP - přednáška s ukázkou o netopýrech
AVE, s. r. o. + Ekocentrum Koniklec - výuka ekologie pomocí her
JAHODA

Evropský týden mobility (ETM)
V rámci Evropskéhotýden mobility realizuje MČ několik různých aktivit. Na MČ tyto aktivity spadají pod radního,
který má v gesci dopravu, dále Odbor dopravy, ale hlavně pod post cyklokoodinátora, který je na MČ zřízen
k tomuto účelu. Od roku 2013 je MČ členem Asociace cykloměst.
Cyklojízdy – Pražské cyklozvonění - akce, do které se pravidelně MČ Praha 14 zapojuje ať již sestavováním tratí,
zajištěním odměn, propagací nebo samotnou účastí. Jedná se o akci, kdy v rámci stanovených tras jedou týmy
cyklistů do stanoveného cíle, přičemž trasy jsou stanoveny tak, aby se během jízdy přes další zapojená území
přidávali další cyklisté. V rámci akce je propagován zdravý životní styl, šetrnější způsob dopravy a komunitní
tematické aktivity. Součástí akce je také prezentace jednotlivých municipalit v rámci světových témat jako je
ekologie, udržitelná doprava zdravý životní styl apod. Cyklojízda 2018 V roce 2019 byla cílem hromadná cyklojízda
s cílem v pražské ZOO.
Do práce na kole – cílem celostátní soutěže je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě
používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Když lidé přestanou denně
jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a
celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. Do soutěže se mohou zapojit i běžci, chodci, bruslaři,
skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři.
Snídaně na peróně – pravidelná akce, kdy se v rámci několika železničních tratí a železničních zastávek

10.2.A Osvětové akce v oblasti
změny klimatu;

Den Země, Evropský týden
mobility - Snídaně na peróně
Součástí každoročně pořádané
kampaně Den Země, jsou
osvětové aktivity neziskových
organizací, čímž se šíří podvědomí
o globálních tématech vhodným
způsobem. Evropský týden mobility
je na MČ zaměřen svými aktivitami
na snižování emisí v ovzduší,
propagaci a podporu cyklodopravy
a osvětu.
MČ průběžně spolupracuje s
koordinátory EVVO, na školách
probíhají přednášky, workshopy a
semináře ke globálním tématům.

zpříjemňuje lidem cestování do práce. Na stanicích je připraveno občerstvení, k dispozici jsou tematické aktivity,
lidé jsou informování o připravovaných změnách v dopravě. Na MČ Praha 14 se pravidelně využívá zastávky Praha
Kyje, kde jsou k dispozici čaj, štrůdl a lidé jsou seznamování s úpravou železničních tratí (údržba, rozšíření, nové
zastávky apod.), s nově otevřenými cyklostezkami apod. MČ pravidelně spolupracuje s Horními a Dolními
Počernicemi a Satalicemi, kterými projíždí stejné vlakové trati jako Prahou 14. Snídaně na peróně 2019 , Snídaně
na peróně 2020.
Čistou stopou Prahou – projekt, do kterého se MČ zapojila v roce 2018, nicméně se nepodařilo na našem
území zorganizovat Den bez aut, jak bylo v plánu.
V rámci podpory bezmotorové dopravy a jejich dalších alternativních způsobů, realizuje MČ řadu dalších opatření
a aktivit.
Evropský týden mobility 2018
Evropský týden mobility 2019
Evropský týden mobility 2020 , další info
V rámci osvěty ke zdravému životnímu stylu a snížení zatěžování prostředí realizuje každoročně MČ akci Vítání
cykloobčánků (2019). Akce probíhá ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a jejím cílem je motivace dětí
k používání kol, zvýšení povědomí o bezpečnosti a dopravních předpisech a povinnostech začínajících cyklistů.
Děti vyplňují dopravní test, zkouší si jízdu zručnosti a jsou zkoušeni z povinné výbavy. Závěrem dostanou dětský
řidičský průkaz.
MČ se v rámci projektů Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 - I a Optimalizace procesů a
profesionalizace ÚMČ Praha 14 – II, podpořených z OPZ zapojila spolu s místními ZŠ do tvorby Školních plánů
mobility v rámci plnění programu Bezpečná cesta do školy. Ve spolupráci se zástupci TSK hl. m. Prahy, ROPID,
zástupců Odboru dopravy MČ Praha 14, rodičů, pedagogů a žáků místních ZŠ vznikly v rámci těchto projektů
Školní plány mobility na ZŠ Bratří Venclíků – 2017-2018, ZŠ Chvaletická a ZŠ Hloubětínská – 2019-2020.
Další podpůrné akce, které se na MČ pořádají, jsou realizovány v rámci aktivit místních komunitních center,
samotných neziskových organizací, škol a Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 nebo aktivních občanů. MČ
tyto akce podporuje propagací, finančně v rámci dotačního programu, zajištěním další materiální podpory nebo
propojením s potřebnými.
KC Kardašovská – komunitní centrum v lokalitě Lehovec pořádá odborné přednášky, besedy a akce
k udržitelnému rozvoji, globální odpovědnosti a příbuzným tématům. Akce jsou realizovány pro všechny cílové
skupiny za přispění odborníků.
Cestopisné besedy Izrael – Jeruzalém, Jižní Vietnam na motorce, Poznejte Ukrajinu, Poznejte Bulharsko,
Cesta kolem světa, Poznejte Japonsko, Poznejte Slovensko, Na kole přes Afriku, Pacific Crest Trail, atp.
Přednášky: Ochrana životního prostředí, Alergie na mléko, Zdravá výživa, k výstavě recyklace, Včely, o zdraví s
Jitkou Hartmanovou, Jídlo nás spojuje, Odpady a obaly, Odpady a životní prostředí, Prevence civilizačních
onemocnění z pohledu výživy, Jak si udržet zdravé zažívání i ve zralém věku, Třídění odpadu v domácnostech a
jeho souvislosti na Praze 14, Šetřím energie, přírodu i peněženku, Potravinové alergie a citlivost na určité
druhy potravin, Třídění odpadu na Praze 14, Sladce přesto zdravě, atp.
Workshopy: Zahradnický workshop - Sklizeň ze zahrádky, Zazimování zahrádky
Férové snídaně - 4. 6. 2018, 11. 5. 2019, 8. 5. 2020 – zrušeno z důvodu Covid
Zažít Kardašovskou jinak – v rámci akce probíhají komunitní slavnosti s koncerty a představeními a zároveň
se swap bazárky, přednáškami a komunitním vařením z domácích zdrojů
Jarní úklidy – komunitní akce s nádechem společensky odpovědného chování každého z nás
Swap bazárky - např. 27. 3. 2019
Praha 14 kulturní – p. o. organizace, která na MČ zabezpečuje provoz několika komunitních center. Každé je v jiné
lokalitě a jejich úkolem je tvořit kulturní a volnočasovou nabídku pro místní obyvatele. Jejich náplní jsou
pravidelné i nepravidelné aktivity, workshopy, přednášky a další. Realizují komunitní akce pro místní i v oblasti
osvěty ke klimatickým tématům, kde nabízí možnosti, jak začít sám u sebe a neprohlubovat klimatické změny,
dále vhodným způsobem realizují osvětu v tématech klimatických změn, globální odpovědnosti a udržitelného
rozvoje.
Plechárna – lokalita Černý Most - upcyklační či recyklační workshopy, komunitní akce s pěstováním či vařením,
apod.
workshopy - vyrob si ekologický obal na svačinu, ušij si nákupní tašku, otevření komunitní zahrady, využití
vánočních stromků, apod.
H55 – lokalita Hloubětín. Komunitní akce, úklidy, sousedské snídaně, odborné přednášky, bazárky, aktivity v
rámci celosvětových kampaní jako je Zažít město jinak, apod.
MČ každoročně spolupořádá setkání koordinátorů EVVO hl. m. Prahy pod záštitou starosty MČ Praha 14.
Setkání probíhá ve spolupráci Klubu ekologické výchovy, o.s. a ZŠ Generála Janouška z Prahy 14. Setkání se
pravidelně účastní kolem 100 školních koordinátorů EV z MŠ, ZŠ a SŠ, zástupci ÚMČ, MHMP a NNO. Školní
koordinátoři EVVO jsou seznamováni s novinkami a aktuálními projekty v oblasti environmentální výchovy včetně
globálních souvislostí a klimatických změn. Jsou také projednávány možnosti inovací, metod a forem práce se
žáky v této oblasti a to u všech stupňů škol. KEV rovněž vydává nebo spolupracuje na vydávání metodických
materiálů pro koordinátory EV ve školách. V roce 2020 setkání neproběhlo z důvodu pandemie.
MČ se pravidelně zapojuje do Evropského týdne udržitelného rozvoje .
Pro rok 2020 byl připraven koncept týdenní kampaně se zapojením:

Žákovského zastupitelstva – swap akce na místních ZŠ ve spolupráci s DDM Praha 14
zapojení místních KC – přidružené akce, bazárky, workshopy, školení, semináře, panelové diskuse,
interaktivní hry
realizace podpůrných akcí s místním neziskem
zapojení místních leadrů z oblasti podnikatelského sektoru (Coca Cola, IKEA, CČM, apod.)
místních Ekoškol a koordinátorky EVVO
Byla plánována spolupráce s:
Car4way , Hoppy Go
Opravme Česko
Remobil
Arnika
Nevyhazuj to
Swap Prague
Czech zero waste
Saaczech
SMO ČR
EURONA
ECONEA
Převlíkárna
KOKOZA
CI2
PRE
AVE
Comwag
Pražské služby
a další.
Koncept byl odložen z důvodu pandemie.
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MČ realizuje pravidelně aktivity a akce upozorňující na změny klimatu a příbuzná témata. Stěžejní akcí je Den
Země, do kterého se zapojují přidruženými aktivitami neziskové organizace a dále pak akce v rámci Evropského
týdne mobility.

I po diskusi v rámci osobního setkání
potvrzujeme, že MČ pořádá aktivity
opakovaně a na pravidelné bázi.

Od roku 2013 se v Galerii 14, pod záštitou starosty MČ Praha 14 koná každoroční setkání koordinátorů EVVO hl.
m. Prahy.

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální
výchovy a globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity městské části + NNO, nebo aktivity NNO na území
městské části)?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.2.2

Indikátory

MČ spolupracuje s nevládními organizacemi zaměřenými na environmentální výchovu, globální odpovědnost,
udržitelný rozvoj a příbuzná témata ve více oblastech. Spolupráci MČ dále prezentuje, informace zveřejňuje,
upravuje své činnosti a tvoří opatření dle těchto zásad, čímž jde příkladem dalším a šíří dobrou praxi. Jde o
spolupráci při realizaci akcí, kampaní a dalších aktivit na MČ pro veřejnost (zajišťovaných samotnou MČ nebo
přes p. o. Praha 14 kulturní /dále jen P14k/), chodu úřadu, výkonu činností vyplývajících ze statutu úřadu, podpoře
těchto témat, informování a zapojování veřejnosti, práci Pracovní skupiny pro globální odpovědnost, tvorbě
interních dokumentů, spolupráci s dalšími institucemi, apod.
V roce 2018 byla zahájena spolupráce s Ekumenickou akademií, která MČ Praha 14 poskytla spolupráci
v podobě zajištění FT občerstvení na veřejném lokálním fóru, realizace semináře k UR na téma „Jídlo nás
spojuje“, dále jsme několikrát využili možnost zapůjčení výstav k udržitelné výrobě, čokoládě, oběhu oblečení a
dalším příbuzným tématům, ať už v rámci akcí MČ Praha 14 nebo v místních komunitních centrech. Tyto výstavy
na různá témata pak probíhaly i v dalších letech. V KC Kardašovská pak spolupráce pokračovala na realizaci FT
snídaní.
EVVO zajišťují v hlavním městě Praze střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také
školy a školská zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů, v nichž je vzdělání k udržitelnosti
průřezovým tématem. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO.

10.2.B Spolupráce se
Střediskem ekologické výchovy
nebo jinou organizací v oblasti
environmentálního a globálního
vzdělávání ;

ANO
MČ dlouhodobě spolupracuje s
organizacemi
v
oblasti
environmentální
výchovy
a
globálního rozvojového vzdělávání.
Počet realizovaných partnerství a
spolupracujících organizací se
zvyšuje.

Spolupracují s nimi MŠ, ZŠ, NNO i MČ. Všechny základní školy zřizované MČ Praha 14 spolupracují se
Střediskem ekologické výchovy hl. m. Prahy a pravidelně navštěvují se svými žáky specializovaná střediska jako
je Toulcův dvůr nebo Ekocentrum Prales.
Na ZŠ Generála Janouška byly pravidelně připravovány a v budoucnu se opět chystají (v době Covidu nebylo
možné je realizovat) výukové programy pro děti mladších ročníků a MŠ z Prahy 14. Tyto programy staví samotné
děti z této ZŠ a na místě pak předávají své zkušenosti a poznatky mladším. Během dne pak pro zájemce běží
např. v kinosále program Barevné popelnice.
Základní škola Gen. Janouška zřizovaná MČ Praha 14 je Ekoškola, která působí jako neformální středisko
environmentální výchovy a vzdělávání na MČ Praha 14. Škola se dostala díky zkušenostem a výsledkům v oblasti
environmentální výchovy do povědomí škol nejen v Praze, ale i mimopražských. Příklady dobré praxe školy jsou
koordinátorkou EVVO pravidelně prezentovány na krajských setkáních koordinátorů EVVO, na seminářích
v dalších krajích ČR a v rámci specializačního studia koordinátorů EVVO, které organizuje Klub ekologické
výchovy ve spolupráci se školami. Příklady dobré praxe jsou publikovány na stránkách mezinárodního projektu
Ekoškola Sdružení Tereza.
Na školní rok 2021/2022 připravila MČ Praha 14 ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy soutěž Program škola udržitelného rozvoje Prahy 14. Soutěž byla připravena také ve spolupráci s místní koordinátorkou EVVO a
školy by měla motivovat k udržitelnosti.
Na realizaci Dětského fóra Prahy 14 (od roku 2010) MČ pravidelně spolupracuje se Střediskem ekologické
výchovy SEVER Litoměřice . Dětské fórum 2019 , Dětské fórum 2020
Od roku 2015 spolupracuje MČ s organizací CI2, kdy se zapojila do projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst
v kontextu Místní Agendy 21“ a nechala si zpracovat sadu místně specifických indikátorů, které spolu s indikátory
ECI (Společné evropské indikátory) od té doby sleduje. Místně specifické indikátory jsou pečlivě vybrané
ukazatele stavu a vývoje města, které odrážejí nejdůležitější oblasti kvality života v daném sídle. V roce 2019 si
nechala MČ zpracovat společností svou uhlíkovou stopu.
Dalším prostorem, kde dochází ke spolupráci s organizacemi, které se zaměřují na environmentální výchovu, je
společný projekt MČ P14, základních škol a dalších organizací. Jde o stěžejní akci na území MČ – realizace
osvětové kampaně Den Země (2019). Akce slouží primárně k výchově populace a předávání informací o
klimatických změnách, globální odpovědnosti a přidružených tématech. Hlavním spoluorganizátorem je výše
zmíněná Ekoškola Generála Janouška.
Další organizace, které se podílí a jsou zapojeny svými aktivitami:
EKO-KOM s programem Tonda obal - spolupracují na Dni země a na dalších akcích
AVE - mají stanoviště na Dni Země - přistavení poelářského vozu,osvěta o odpadech, osvěta o kapacitě
skládek, druzích odpadu a sprrávném třídění a dalších cestách, jak snížit produkci odpadu
ÚHÚL /Lesní pedagogika/ - stanoviště s lesními aktivitami, osvěta o lesním hospodářství, funkci lesa, atp.
PENTHEA - ukázky živých dravců vč přednášky
ZO ČSOP Nyctaulus - ukázky netopýrů včetně přednášky
IKEA Černý Most
Globus
Dům dětí a mládeže Praha 9 – děti z kroužku chovatelů přednáší účastníkům o zvířatech na stanovišti na Dni
Země, púrobíhají workhopy (zvířata ve městě), výuka rozeznávání živočichů a rostlin, atp.
Tyto organizace se účastní zmíněné akce se svým stanovištěm, zapojují účastníky do soutěží, povídají si s nimi
o tematických problémech, udržitelnosti, dopadech klimatických změn na přírodu a následně na člověka, vždy
v rámci své specializace.
Vzhledem k tomu, že v roce 2020 nemohla být tato akce z důvodu pandemie realizována, využila MČ k propagaci
těchto témat pravidelnou zářijovou akci VOLNOFEST, kterou se zrealizovat už podařilo. V rámci VOLNOFESTU
proběhla obdobná spolupráce s organizací EKO KOM, jako na Dni Země. Stanoviště zajištěné MČ hostilo
organizaci s programem s Tonda obalem a zajistilo dětem i rodičům výukový program, seznámení se způsoby
třídění, možnostmi jak snížit tvorbu odpadů a dalšími zajímavostmi.
Realizací samostatných akcí propaguje MČ udržitelný rozvoj a zásady společenské odpovědnosti (Vítání
cykloobčánků, VOLNOFEST, Čarodějnice, apod.). Všechny akce organizované na MČ jsou realizovány v rámci
zásad udržitelného rozvoje a s důrazem na společenskou odpovědnost. Tyto zásady jsou požadovány i po
účastnících, čímž probíhá výchova společnosti ke společenské odpovědnosti. Na akcích se spolupracuje
s různými organizacemi dle uvážení a typu akce, případně probíhá spolupráce přímo s organizacemi, které se
environmentální výchovou zabývají. Zmíněné zásady, podle kterých se akce na MČ organizují, byly tvořeny ve
spolupráci s organizacemi, které se environmentální výchovou zabývají. (Ekologický institut Veronica, koordinátor
EVVO, PS GLO, Komise pro MA 21 a zapojování veřejnosti na MČ Praha 14)
V rámci dotačního programu MČ Praha 14, konkrétně oblasti „Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného
rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti“ podporuje MČ finančně projekty v rámci těchto témat. U
poskytnutých dotací jsou přílohou smlouvy environmentální doporučení pro udržitelné pořádání akcí, čímž je
zajištěn stejný princip šíření osvěty jako u akcí pořádaných MČ i jejími organizacemi. Zprávy o realizaci projektů
od příjemců dotací obsahují i informace o respektování těchto pravidel.
Dotace v této oblasti pravidelně využívají organizace, jako jsou: YMCA, TJ SOKOL Jahodnice, Neposeda, JAHODA
a případně místní základní školy. Mezi podpořené projekty patří edukativní hry a výchovná odpoledne pro děti
všeho věku, spolupráce nebo realizace Dnů Země, či praktické výchovy místních obyvatel v podobě zajišťování
komunitních úklidů.
Během realizace aktivit P14k a center, které má ve správě, probíhá environmentální výchova také, centra pořádají
různá setkání, komunitní akce, workshopy a semináře, při jejichž realizaci probíhá edukace mezi všechny věkové
skupiny.

O totéž se snaží KC Kardašovská (komunitní centrum, které spadá přímo pod MČ) působící v oblasti Lehovec zde je do programu začleněna napevno oblast udržitelného rozvoje, podpora zdravého životního stylu, neplýtvání,
poznávání cizích zemí a jejich kultur, workshopy a komunitní akce, apod.
Záměrem MČ i jejích komunitních center je podporovat tuto oblast nadále a rozvíjet v občanech zájem o globální
odpovědnost, udržitelný rozvoj a příbuzná témata, která se odráží v klimatických změnách.
Plechárna (pod P14k) – objekt umístěný v sídlišti Černý Most pracující s místní komunitou. V centru se realizují
komunitní akce a aktivity, jejichž součástí je environmentální vzdělávání. Jde převážně o návodné aktivity, jak
neplýtvat a upcyklovat již použité zboží nebo jak si pomoci s vlastní zahrádkou. Dále jsou zde pravidelně
realizovány úklidy, do kterých se zapojuje i místní komunita, čímž jsou vedeny všechny věkové kategorie
k udržitelnému a odpovědnému vztahu k životnímu prostředí a svému okolí. Vzhledem ke specifickému složení
místních obyvatel a přilehlosti k další, zelenější MČ - Dolní Počernice, jsou aktivity a vzdělávání tomuto
přizpůsobeny.
jarní úklid 2019
workshopy
Jak si vyrobit lampu 2020,
Miska z obalu od vajec 2020,
Ledvinka z IKEA tašky 2019
Zahrádky doma 2020
V roce 6. 3. 2019 proběhl na Plechárně workshop „Vyrob si svůj vermikompostér“ ve spolupráci s organizací
KOKOZA. Na Plechárně v tu dobu byly už založeny komunitní zahrádky a byly hojně využívány. V rámci další
spolupráce byli místní obyvatelé proškoleni a s organizací probíhá návazná spolupráce doposud (účast zástupců
Plechárny na školeních, panelových konferencích, šíření dobré praxe, atp.). V současnosti komunitní zahrádku
Plechárny existují a stále je o ně zájem, v areálu Plechárny jsou rovněž dva klasické kompostéry (aktivní a
pasivní) a místní se již navzájem informují - školí, pod dohledem odborníků.
V roce 2020 byla ve spolupráci s Fakultou životního prostředí Česká zemědělské univerzity v Praze, v rámci
projektu Monitoring a podpora opylovačů v pražských zahradách financovaného z grantu formou dotace z rozpočtu
Magistrátu hlavního města, založena medonosná loučka v areálu Plechárny. Černý Most se tak stal jedním z
mála míst v Praze, kde byly tyto loučky vybudovány osetím směsí vhodných bylin. Na louce bude ve spolupráci
s fakultou probíhat monitoring a jsou připraveny exkurze pro školy a veřejnost s výukou o interní ekologii hmyzu v
místních lokalitách. Pro spolupráci budou osloveny školy z celé Prahy. Veškeré tyto aktivity byly připraveny,
nicméně z důvodu pandemie se neuskutečnily. V současnosti je loučka oseta a jakmile se podmínky zlepší a
uvolnění opatření to dovolí, aktivity se rozběhnou. Louka bude k dispozici všem zájemcům nejen z řad žáků a škol
ale i z řad veřejnosti. K tomuto projektu jsou připraveny Plechárnou další aktivity, jako je tvorba atlasu místního
hmyzu, atp. V příloze tohoto bodu je Katalog exkurzí do komunitních zahrad, kde figuruje i komunitní zahrada u
Plechárny.
V dalších obdobích se v centru připravují návazné aktivity v tomto směru, bude se pokračovat v integraci cizinců,
plánují se workshopy k upcyklace a recyklaci, bude probíhat výuka třídění odpadu, práce s komunitními
zahradami a loučkou a předpokládá se další spolupráce s vhodným organizacemi.
H55 (pod P14k) – jde o nemladší komunitní centrum MČ a díky pandemii je větší část času zavřeno, nicméně i
tak zde probíhaly různé aktivity včetně těch zaměřených na enviromentáln výchovu všech věkových skupin. Ve
spolupráci s místní zahradnickou školou byl realizován zahradnický workshop v rámci akce Zažít město jinak a
dále se pořádaly sousedské snídaně. Do budoucna má H55 v plánu věnovat se nadále i oblasti
environmentálního vzdělávání a při veškeré činnosti respektovat zásady udržitelného rozvoje a společensky
odpovědného přístupu, čímž bude motivovat veřejnost a půjde příkladem.
KC Kardašovská (podMČ P14) – komunitní centrum má od svého založení (2018) ve své náplni environmentální
vzdělávání. Probíhají zde přednášky, školení, akce a aktivity, do kterých je vzdělávání v těchto tématech začleněno.
V budoucnu se s těmito aktivitami nadále počítá pro širokou veřejnost všech věkových skupin.
Cestopisné besedy Izrael – Jeruzalém, Jižní Vietnam na motorce, Poznejte Ukrajinu, Poznejte Bulharsko,
Cesta kolem světa, Poznejte Japonsko, Poznejte Slovensko, Na kole přes Afriku, Pacific Crest Trail
Přednášky: Ochrana životního prostředí, Alergie na mléko, Zdravá výživa, k výstavě recyklace, Včely, o zdraví s
Jitkou Hartmanovou, Jídlo nás spojuje, Odpady a obaly, Odpady a životní prostředí, Prevence civilizačních
onemocnění z pohledu výživy, Jak si udržet zdravé zažívání i ve zralém věku, Třídění odpadu v domácnostech a
jeho souvislosti na Praze 14, Šetřím energie, přírodu i peněženku, Potravinové alergie a citlivost na určité
druhy potravin, Třídění odpadu na Praze 14, Sladce přesto zdravě
Workshopy: Zahradnický workshop - Sklizeň ze zahrádky, Zazimování zahrádky
Férové snídaně - 4. 6. 2018, 11. 5. 2019, 8. 5. 2020 – zrušeno z důvodu Covid
Zažít Kardašovskou jinak – v rámci akce probíhají komunitní slavnosti s koncerty a představeními a zároveň
se swap bazárky, přednáškami a komunitním vařením z domácích zdrojů
Jarní úklidy – komunitní akce s nádechem společensky odpovědného chování každého z nás
Swap bazárky
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MČ spolupracuje s organizacemi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy ve více
případech: při realizaci osvětových akcí a kampaní, v rámci realizace vhodných akcí a aktivit na MČ, v rámci náplně

Z výčtu akcí je vidět, že MČ je velice
aktivní a spolupracuje se s mnoha
institucemi na území Prahy 14.

činností komunitních center a spolupráce s NNO. Zásady globálního udržitelného rozvoje a společenské
odpovědnosti jsou implementovány ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi do běžného chodu úřadu a
dalších činností MČ. Environmentální výchova a globální rozvojové vzdělávání je zahrnuto do výuky na školách
v rámci různých předmětů nebo projektových dnů.

Většinou se jedná o zaměření na
ekologickou výchovu. Pro další rozvoj
oblasti by bylo vhodné více
spolupracovat i s organizací
zaměřenou na Globální rozvojové
vzdělávání a začlenit i více rozvojové
aktivity.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
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MČ Praha 14 funguje jako součást celku hl. m. Prahy a k ovlivnění zmírnění dopadu negativních klimatických jevů
může přispět jen částečně v rámci svých kompetencí.
MČ systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Je zaveden energetický
management budov ve správě MČ a MČ má zpracovanou Energetickou koncepci i zavedenu funkci Energetického
manažera. MČ dlouhodobě pracuje na opatřeních, která přináší místní odlehčení v rámci dopadu života občanů
MČ na ovlivnění klimatických změn. Zásady udržitelnosti a společensky odpovědného chování implementuje do
svých strategických i interních dokumentů, realizuje smysluplná opatření a propaguje tyto zásady. MČ má
vypočítanou Ekologickou a uhlíkovou stopu a spolupracuje na šíření nápravných myšlenek, dobré praxe a
zavádění udržitelných principů v rámci svého území se subjekty z neziskového i podnikového sektoru, s veřejností
ale i s dalšími nadřazenými subjekty, jako jsou ministerstva, MHMP apod.

Zlepšující se

1

Celkově hodnotí oblast 10.3. velice
pozitivně. MČ naplnila všechny dílčí
indikátory a odpovědla na všechny
návodné otázky.
Problematiku
ekologické stopy, uhlíkové stopy a
energetického mangementu mají
skvěle zpracovanou a je vidět, že
pracují systematicky a s cílem
maximalizovat pozitivní trendy a
eliminovat dopady. Z tohoto pohledu
je tam též vidět zlepšující se pozitivní
trend. U příkladů dobré praxe je
obsáhlý výčet akcí, které zcela
prokazují aktivnost městské části v
oblasti vzdělávání k udržitelnému
způsobu života.

10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.3.1

Indikátory

MČ Praha 14 má zpracovanou studii EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14. Cílem studie je
představit komplexní indikátor udržitelného rozvoje „Ekologická stopa města“, způsob jeho výpočtu na národní a
místní úrovni a výsledky měření indikátoru v městské části Praha 14 (dále jen MČ) za rok 2019 (data za rok 2018,
pokud není uvedeno jinak).

10.3.A Orientační ekologická
stopa;
4,52 gha/obyvatele
Ekologická stopa MČ
Praha 14

Ekologickou stopu můžeme porovnat s tím, kolik „přírody“, tedy zelených ploch a zdrojů, má MČ k dispozici (tzv.
biokapacita). V případě MČ Praha 14 překračuje stopa biokapacitu města 32,3krát, což odpovídá vysoké
koncentraci obyvatelstva v této městské části. Z toho vyplývá nízká hodnota biokapacity v rámci administrativního
území MČ. Aktuální hodnota ekologické stopy je ve srovnání s dalšími městy v ČR mírně pod průměrem
(průměrná hodna dosavadních 48 měření činí 5,21 gha/obyvatele). Žádné město ani MČ na světě se z principu
„nevejde“ do své biokapacity, je závislé na širokém „ekologickém zázemí“. V MČ dochází k soustředění
obyvatelstva, průmyslu a dalších aspektů lidské společnosti. To má svá negativa (např. zvýšené znečištění
ovzduší, hluku), ale i pozitiva (např. menší spotřeba ploch než u rozptýlené venkovské zástavby, menší vliv na
krajinu). Důležité je stanovit, jak si město/MČ v současné době stojí a pokusit se ovlivnit budoucí vývoj. Dále je
možné provést orientační porovnání s ekologickou stopou průměrného obyvatele České republiky, která v roce
2016 činila 5,60 gha/obyvatele. Důležitým ukazatelem je také biologická kapacita dostupná na jednoho Čecha,
která v témže roce činila 2,65 gha. Nicméně v celosvětovém měřítku dosahovala pouze 1,73 gha/obyvatele. Toto
číslo můžeme považovat za globální míru dlouhodobé udržitelnosti. Dalším srovnatelným měřítkem je velikost
ekologické stopy hlavního města Prahy jako celku. Ta byla spočítána pouze jednou v roce 2010. Hodnota činila
5,08 gha na obyvatele, tedy o něco více, než je průměrná stopa Prahy 14. Hodnota biokapacity na jednoho
obyvatele MČ je srovnatelná s úrovní Prahy (0,14 vs. 0,15 gha/obyvatele).
Opatření MČ ke sížení ES:
realizace energeticky úsporných opatření – viz audit č.3 Udržitelná spotřeba a výroba
zvyšování energetické účinnosti směrem k nízkoenergetickému či pasivnímu standardu při nové výstavbě a
renovacích budov v majetku MČ
snížení spotřeby zboží a služeb - preference certifikovaných ekologicky šetrných výrobků a služeb viz směrnice
Zabezpečení provozu organizace v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí
podpora lokálních produktů a bioproduktů
podpora udržitelných forem mobility (pěší doprava, cyklodoprava, veřejná doprava) viz audit č.4 Doprava
předcházení vzniku komunálních odpadů, zvýšení recyklace a opětovného využití všech druhů odpadů
osvětové působení ze strany samosprávy na další aktéry v MČ (podniky, domácnosti) ve smyslu uvedených
doporučení.
implemetace zásad a opatření do strategických a interních dokumentů, jednotná metodika nakládání pro
ÚMČ i zřízené příspěvkové organizace (vyjma ZŠ a MŠ)
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
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MČ Praha má vypočítanou Ekologickou a uhlíkovou stopu a dlouhodobě spolupracuje se společností CI2. MČ
má zpracovánu sadu místně specifických indikátorů pro MČ Praha 14, které od roku 2015 spolu s indikátory ECI
(Společných evropských indikátorů) sleduje.
Vzhledem k tomu, že je MČ součástí celku hl. m. Prahy, bude ekologická stopa s určitou mírou nepřesnosti
nabývat podobné hodnot jako ekologická stopa hl. m. Prahy.

MČ má vypočítanou ekologickou stopu
a celkově je otázka zpracována velice
detailně. V rámci diskuse při osobním
setkání se diskutovalo otázka
především vyhodnocování místně
speficikých indikátorů, které byly
vyvinuty přímo pro MČ, ale tím pádem
bohužel nejsou srovnatelné s
kokurencí a nelze tedy moc pozorovat
trend v širších souvislostech.

10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.3.2

Indikátory

MČ realizuje na svém území řadu opatření
zmírňující dopady změny klimatu, podporuje udržitelný rozvoj ve všech směrech a oblastech v rámci svého
dosahu, komunikuje téma s dalšími relevantními subjekty, šíří osvětu a vzdělává jak veřejnost, tak své
zaměstnance, spolupracuje s dalšími aktéry na svém území i mimo něj, hledá další způsoby, jak v této oblasti
nad základní rámec smysluplně pokračovat.
MČ a udržitelný rozvoj
MČ se v rámci uplatňování zásad udržitelného rozvoje a společensky odpověděného chování nechává inspirovat
různými městy, konzultuje zkušenosti a sbírá i sdílí dobrou praxi s obdobnými municipalitami. Zásady
udržitelného rozvoje vnímá jako základ pro celistvé fungování zdravé společnosti a smysluplnou cestu pro
zajištění uceleného a zdravého přístupu k prostředí a vývoji společnosti. Podporou těchto zásad se snaží jít
dobrým příkladem, aby pak takto vzdělaná společnost byla schopna současný stav alespoň udržet k předání
dalším generacím. Dodržování těchto zásad respektují i p. o. zřízené MČ, aplikuje se v rámci působnosti MČ, i při
správě majetku MČ.
UR, komunity, akce, aktivity
V rámci práce komunitních center na území Prahy 14 probíhají akce a aktivity podporující komunitní život a UR. Při
veškeré aktivitě komuitních center jsou na realizaci akcí i jejich samotný chod upltňévány zásady UR. Realizují se
akce podporující komunity, komunitní zahradničení (komunitní zahrádka na Plechárně, komunitní zahradničení v
KC Kardašovská), tematické workshopy (Jak si vyrobit lampu, Kutilská edice na Plechárně ,Výroba truhlíků)
přednášky (O životě včel) a výstavy k příbuzným tématům, sousedské slavnosti (Černý Mošt na Plechárně) a
snídaně (Férová snídaně v KC Kardašovská), úklidy (Kreativní dny a úklid Lehovce), bazárky (swap bazárek v
KCK), apod. Při této činnosti probíhá spolupráce s organizacemi, které se UR a podobnými tématy zabývají.
MČ využívá místních zdrojů a podporuje místní výrobce a podnikatele.
MČ na svém území pořádá farmářské trhy, díky nimž podporuje místní zemědělce a místní podnikatele Zároveň
např. pro nákup svých propagačních předmětů hledá alternativy. Skvělou spoluprácí je propojení s místními
aktéry. MČ se podařilo najít firmu, která využívá materiál z vyřazených padáků pro výrobu opakovaně použitelných
sáčků na nákupy. MČ tyto používá je jako své propagační předměty.
Zároveň probíhají osvětové akce (např. Vítání cykloobčánků) a MČ se zapojuje do celosvětových kampaní (Dny
Země, Týden udržitelného rozvoje, Zažít město jinak (ZMJ na H55, oficiální program ZMJ 2018 apod.)
MČ od roku 2015 pořádá kampaň „Chceme tu mít čisto!“ , která souvisí s celosvětovou kampaní „Ukliďme Česko“
a podporuje v rámci ní aktivity místních občanů a spolků. V rámci kampaně probíhají komunitní úklidy, při nichž
jdou místní občané příkladem ostatním občanům a jejich dětem v tom, jak se chovat ke svému okolí, jak pečovat
o životní prostředí a jak nebýt lhostejným k sobě i k ostatním. Podporou těchto akcí zajišťuje MČ vzdělávání
v oblasti ekologie a společenské odpovědnosti a vede obyvatelstvo k udržitelnému rozvoji.
MČ zajišťuje pro úklidáře pracovní pomůcky a odvoz odpadu. Úklidy většinou končí příjemným posezením u
některého komunitního centra. V některých lokalitách jsou úklidy pravidelné a pořádají se pod vedením místních
aktivních skupin či občanů (aktivní skupina na Hutích – úklid 2019) . V dalších lokalitách vznikají jednotlivé pokusy
o podobné akce s větší či menší úspěšností. V posledních letech se do úklidů zapojují více i velké podniky sídlící
na území Prahy 14 jako je Coca Cola a IKEA. Úklidy se konají i pod vedením některých neziskovek či MŠ, kdy je
dětem zároveň zajištěno environmentální vzdělávání vhodnou formou.

Strategické propojení
MČ implementuje zásady udržitelného rozvoje a globální odpovědnosti do svých strategických i interních
dokumentů. Tyto otázky jsou zároveň řešeny na různých platformách a jsou relevantní pro zásadní rozhodnutí MČ
ve všech oblastech.

10.3.B Příklady dobré praxe (v
oblasti ochrany klimatu);

Realizace akcí, aktivit, osvěta,
spolupráce,
opatření,
začlenění
zásad
do
strategických dokumentů a
další činnosti ÚMČ
MČ pro zmírnění klimatických změn
podporuje
udržitelný
rozvoj,
realizuje mitigační i adaptační
opatření,
zajišťuje
osvětu,
strategicky plánuje se začleněním
těchto témat a zapojením
veřejnosti.

Strategický tým pro rozvoj MČ Praha 14 (STRR) – tato platforma byla zřízena v roce 2012 a zasedá několikrát
ročně, jejími členy jsou zástupci vedení radnice, vedoucí všech odborů ÚMČ, koordinátor MA 21 a energetický
manažer MČ. Na setkáních STRR jsou diskutovány klíčové projekty MČ, projekty podpořené z EU a další
klíčové otázky. Platforma slouží pro přenos informací mezi odbory a vedením a zajištění dodržování těchto a
dalších zásad při činnosti ÚMČ. STRR je iniciativním a poradním orgánem RMČ Prahy 14 v řízení a plánování
rozvoje městské části.
Strategický plán pro řízení a rozvoj MČ Praha 14 - MČ má platný strategický plán. V jeho akčním dvouletém
plánu, který je pravidelně evaluován a aktualizován, jsou zakomponovány i zásady pro globální udržitelnost a
klimatické změny v cíli 6.1
Interní dokumenty – MČ Praha 14 má zaveden systém kvality dle mezinárodní normy ISO 9001. MČ má
platnou interní směrnici „Provoz organizace v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí“, která je
platná i pro příspěvkové organizace zřízené MŘ (17). V roce 2020 se začala směrnice dále upravovat.
Předpokládáme její schválení v průběhu roku 2021.
Součástí směrnice v tuto chvíli jsou např. body:
Nakládání s odpady
Nekupují se a nepožívají se balené nápoje, upřednostňuje se voda z kohoutku podávanou ve džbánku
Balené ochranné nápoje lze použít ve dnech stanovených zákonem O zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví.
Nepoužívá se jednorázové nádobí (kelímky, talířky, příbory, míchátka). Pokud je to nezbytné (např. na
velkých veřejných akcích) využívá se nádobí z recyklovatelných materiálů a zajistit jeho separaci.
Nenakupují se a nepoužívají jednotlivě balené cukry, smetánky apod. využívají se cukřenky, dózy s
mlékem.
Nakupuje se ve velkých (gastro) baleních, ovšem podle opravdové spotřeby.
Věci, které nemusí být balené (ovoce, zelenina, pečivo) se kupují nebalené.
Nenakupují se plastové tašky, nahrazuje se je ekologickými alternativy.
Je zajištěna separace odpadů.
Propagace
Nepoužívají se neužitečné propagační a upomínkové předměty.
Primárně se využívá elektronická propagace.
Nákup spotřebičů
nahrazují se postupně (při výměnách) obyčejné žárovky za úsporné
při nákupu nového elektrospotřebiče se posuzuje vždy i spotřeba elektrické energie výrobku
Nákup automobilů
při nákupu služebních vozidel je brán zřetel na spotřebu pohonných hmot, což představuje významné
kritérium pro hodnocení energetické efektivnosti
Doprava
pro zabezpečení přepravy na území hl. m. Prahy mají zaměstnanci Úřadu MČ se primárně využívá MHD a
jsou k dispozici 2 elektrokola.
Jako další cíl si MČ Praha 14 dala zajistit metodiku pro globální a udržitelný rozvoj na svém území. V rámci
projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III. podpořeného z OPZ byla ustanovena
Pracovní skupina pro globální odpovědnost (dále jen PS GLO), která má za úkol sestavit dokument Plán
globálního rozvoje na MČ Praha 14. Členové PS jsou zástupci významných podnikatelských subjektů, které
působí na MČ a hrají významnou roli jak v zaměstnávání obyvatel, tak v zatížení životního prostředí, ale i ve vlivu na
obyvatele a to nejen na území MČ. (Coca Cola, IKEA, Centrum Černý Most). Dalšími členy PS GLO jsou
odbornice na Environmentální výchovu zástupce EVVO na MČ Praze 14, pedagožka místní ZŠ, která opakovaně
získává titul Ekoškola. Dále jsou členy odpovědná radní (pro MA 21), zástupkyně P14k a KC Kardašovská a dvě
zástupkyně významných neziskových organizací, která na území MČ působí. Členem PS GLO je i zástupce
společnosti, která byla vybrána pro tvorbu Klimatického plánu MČ Praha 14. Tento Plán bude podřazený Plánu
globálního rozvoje MČ P14, který se tvoří, nicméně je důležité znát stav rozpracovanosti obou dokumentů a tvořit
je v podstatě současně, aby i výstupy byly provázané a zapadaly do sebe. Konkrétní opatření, která z dokumentů
vyjdou, budou tak v souladu a budou realizovatelné na území MČ Praha 14. PS GLO zároveň sleduje vývoj,
případně již existenci, tematicky obdobných dokumentů hl. m. Prahy, aby byly v souladu (Strategie adaptace hl.
m. Praha na změnu klimatu, Akční plán udržitelné energetiky). Tento dokument má v současnosti zpracovanou
analytickou část, vizi MČ Praha 14 a v přípravě je návrhová část včetně akčního plánu.
Úkolem PS GLO je tedy prvotně zpracovat návrh zmíněného dokumentu, nicméně její činnost spočívá i v
průběžném monitoringu dění na MČ, aktualizaci údajů, přínosu nových trendů v této oblasti, ve sdílení dobré
praxe a hledání průsečík pro spolupráci a smysluplný rozvoj MČ. PS GLO se bude scházet i po ukončení
zmíněného projektu.
Další aktivity MČ
V roce 2019 si MČ Praha 14 stanovila dobrovolný závazek v kampani „Dost bylo plastu“, kterou realizuje MŽP.
Jednotlivá opatření jsou zapracována do interních dokumentů pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 a příspěvkové
organizace MČ Praha 14. Zároveň se prolínají do dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času,
MA 21 a globálních témat. (Environmentální doporučení jako součást veřejnosprávní smlouvy o dotaci). Součástí
dobrovolného závazku je i snížení tvorby odpadů, jejichž původcem je MČ. Mimo běžná opatření na snížení tvorby
odpadů na ÚMČ P14 se MČ rozhodla otestovat vratné kelímky. Na akci Čarodějnice Prahy 14 v roce 2019 si MČ
kelímky zapůjčila a otestovala provoz v praxi. Vzhledem k tomu, že se odpad z jedné akce o cca 1 000 účastnících
snížil téměř o polovinu (osm pytlů odpadu), rozhodla se MČ zajistit si pro všechny akce na svém území vratné
kelímky vlastní. V současnosti má MČ ve svém majetku 4 000 ks vratných kelímků s motivy z MČ, které využívá i
zdarma půjčuje pro realizaci akcí na svém území. Na nákup kelímků přispěly MČ velké společnosti působící na
jejím území (Coca Cola, IKEA, Centrum Černý Most)
Od roku 2014 podporuje MČ z dotačního programu MČ Praha 14 finančně i konkrétní projekty v oblasti „Aktivity a
osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti“. Náplň této oblasti, je
pravidelně evaluována, a dle potřeb upravována. V současnosti mohou subjekty požádat o podporu projektů
k těmto tématům:
programy občanské aktivizace zejména dětí a mládeže,
kampaně, projekty, osvětové akce,
debatní či diskusní projekty, workshopy,

mezigenerační aktivity s tématy:
prevence zdravotních rizik a úrazů,
prevence rizikového chování,
podpora zdravého životního stylu,
podpora ekologických a ekovýchovných aktivit,
podpora udržitelného rozvoje,
ochrana životního prostředí,
podpora a propagace globální odpovědnosti,
podpora užívání domácích produktů a fair trade výrobků,
propagace alternativní dopravy,
podpora zvýšení bezpečnosti dopravy,
rozvoj komunitního života,
propagace a podpora plnění cílů udržitelného rozvoje,
projekty, jejichž účelem je zapojení občanů MČ P14 ke společné aktivitě, která zanechá trvalý odkaz v prostoru
MČ P14:
zkulturnění, zkvalitnění nebo inovace životního prostředí MČ P14,
renovující, udržující nebo tvořící skupinové komunitní projekty,
aktivity, jež zapojují komunitu a podporují občanské cítění k místu bydliště a okolí.
Pro další období se zpracovává návrh na spuštění nového dotačního programu, který by reagoval přímo na
potřeby obyvatel spojené s podporou mitigačních opatření na území MČ Praha 14.
Další opatření a spolupráce
Bezmotorová doprava – MČ podporuje bezmotorovou dopravu a další alternativní způsoby dopravy, např.
spolupracuje se správci železniční sítě ve městě - Zpracování projektové dokumentace na výstavbu zastávek
Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť, zpřístupňuje alternativní dopravu - Memorandum
s PRE o spolupráci na rozvoji uličních dobíječek pro automobily poháněné elektřinou, tvoří autopark ÚMČ na
alternativní pohon - MČ má ve vlastnictví dvě elektrokola, která jsou volně k využití zaměstnancům úřadu pro
drobné pojížďky po MČ. V roce 2020 byly zakoupeny dvě motorová vozidla s homologací N1 na elektrický pohon –
City go a multikára.
MČ buduje cyklostezky na svém území - na MČ objemově narůstá veřejný prostor vhodný pro cyklisty, proto jsou
doplňovány cyklostezky, cyklokoridory a cyklopruhy, mobiliář, informační systém a další příslušenství pro cyklisty.
Realizace cykloopatření probíhá v koordinaci se sousedními MČ a hl. m. Prahou Severovýchodní magistrála, na
webu MČ je k dispozici cyklistům cykomapa MČ Praha 14
Opatření v oblasti životního prostředí, územní rozvoj, správa majetku - v rámci těchto oblastí je pracováno se
zavedeným energetickým managementem MČ Praha 14. Pracuje se se zadržováním vod, srážkovými vodami,
jsou realizována opatření pro snížení energetické náročnosti budov a při rozvojových opatřeních je kladen důraz
na využívání šetrných metod, systémů a materiálů. Při revitalizaci území se vychází z potřeb krajiny a hledají se
vhodné cesty k zajištění životních potřeb občanů způsoby, které budou co nejméně zasahovat do krajiny a udrží
tak její potenciál pro život člověka.
V oblasti rozvoje území a rozvojových strategií je MČ v úzkém kontaktu s Institutem plánování a rozvoje hl. m.
Prahy, se kterým spolupracuje na několika rozvojových projektech.
V rámci spolupráce na tvorbě Implementačního plánu pro roky 2020 – 2024 ke Strategii adaptace hl. m. Praha
na klimatickou změnu přispěla MČ svým projektem Rekonstrukce budov Úřadu MČ Praha 14 – Inteligentní
budovy do „Zásobníku projektů" (str. 56)
V září 2019 navštívili městskou část úředníci z Jižní Koreje. Přijeli čerpat inspiraci, rozvíjet se a sbírat nové
zkušenosti v oblasti fungování veřejné správy. Pro více než tři desítky korejských úředníků připravili zástupci
městské části prezentaci, která se věnovala Místní Agendě 21, zejména pak deseti oblastem udržitelného
rozvoje. Zpráva o mezinárodní spolupráci byla v podobě článku v měsíčníku Čtrnáctka v říjnovém čísle na straně
21.
Veškeré informace o globální odpovědnosti, udržitelném rozvoji, aktivitách MČ v této oblasti, spolupráci,
školeních, výstupech, doporučeních a dalších příbuzných tématech jsou shrnuty na webu MČ Praha 14 pod sekcí
Místní Agenda 21 – podsekce Globální odpovědnost. Stránky MČ jsou nyní v přípravě na celkovou rekonstrukci,
nicméně do těchto sekcí jsou informace pravidelně doplňovány.
SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.3.2

Návodná otázka 10.3.2

Hodnoceni:
Dobrá

1

Hodnoceni:
Dobrá

1

Trend:
Zlepšující se

1

Trend:
Zlepšující se

1

MČ realizuje širokou škálu opatření, která podporují udržitelný rozvoj a globální odpovědnost, dále pak realizuje
řadu mitigačních i adaptačních opatření.
Zásady podporující tato témata jsou implementovány do strategických i interních dokumentů. MČ aktivně zvyšuje
povědomí u svých občanů o těchto tématech a průběžně o nich komunikuje s relevantními partnery.

Vzhledem k obsáhlému výčtu příkladů
dobré praxe je zřejmé, že MČ se snaží
propagovat akce zaměřené na
udržitelný rozvoj, podporuje práci s
komunitou, celkově tuto podotázku
hodnotíme velice kladně.

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku městské části?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.3.3

Indikátory

Hl. město Praha patří od roku 2019 k signatářům Paktustarostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima.
V rámci této aktivity přijalo hl. město Klimatický závazek hl. m. Prahy a v přípravě je Akční plán pro udržitelnou
energii a klima (SECAP). MČ Praha 14 jako součást hl. města sleduje jeho kroky, spolupracuje s ním, nicméně
realizuje i vlastní aktivity.
MČ Praha 14 má zpracovanou studii UHLÍKOVÁ STOPA MĚSTSKÉ ČÁSTI - Místní příspěvek městské části ke
globální změně klimatu. Na základě metodiky indikátoru ECI A.2 „Města a klimatická změna“ byly stanoveny za rok
2019 (data za rok 2018) celkové emise skleníkových plynů (uhlíkovou stopu) za které odpovídá MČ Praha 14 (její
obyvatelé, firmy a veřejná správa MČ) a identifikovány a vyčísleny nejvýznamnější sektory, které ke klimatické
změně na území MČ přispívají.

10.3.C Emise CO2 a energetický
management ;
5,97 tun C02e
MČ má zpracovanou uhlíkovou
stopu a má zavedený systém
energetického managementu.

Celkové emise skleníkových plynů, za které odpovídá městská část Praha 14, dosáhly v roce 2018 bezmála 281
tisíc tun ekvivalentů CO2. Při přepočtu na obyvatele dosáhla uhlíková stopa hodnoty 5,927 tun CO2e. Pokud
srovnáme uhlíkovou stopu průměrného obyvatele MČ Praha 14 s průměrem ČR (11,9 tun CO2e), je na tom MČ
z hlediska produkce skleníkových plynů výrazně lépe.
Nejvýznamnější úlohu hraje sektor energie, který tvoří bezmála 60 % celkové uhlíkové stopy (3,533 tun CO2e na
obyvatele). Sektor dopravy se na celkové uhlíkové stopě podílí 34,3 % a likvidace odpadů a odpadních vod 6,1 %.
Změna land-use (využití území) má zanedbatelný vliv na celkovou uhlíkovou stopu MČ, ale je významná z mnoha
jiných hledisek. Z uvedeného vyplývá, že v případě hledání opatření na snížení uhlíkové stopy MČ je nejvýhodnější
se zaměřit zejména na sektory energetiky a dopravy. To odpovídá výsledkům z dalších měst v ČR.
V sektoru energií nejvíce ovlivňuje celkovou uhlíkovou stopu spotřeba elektřiny (48,6 %), tepla (35,8 %) a zemního
plynu (12,8 %). Energeticky úsporná opatření realizována na území městské části budou proto mít zásadní dopad
na celkovou uhlíkovou stopu MČ.
Stále významnějším zdrojem emisí skleníkových plynů z města se stává doprava. Pro snižování uhlíkové stopy
proto bude nutné snižovat spotřebu uhlíkových paliv (zejména nafta a benzín) v tomto sektoru. Úřad MČ Praha 14
je odpovědný pouze za malou část emisí – nejvýznamnější zdrojem jsou obyvatelé městské části a jejich cesty
osobními auty a letadly (dohromady 55,2 % emisí z dopravy).
V porovnání s jinými městy a MČ, která si uhlíkovou stopu prozatím spočítala, je výsledek v MČ Praha 14 vyjádřený
na obyvatele mírně nadprůměrný (tj. příznivější).

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENI OPONENTA

Návodná otrázka 10.3.3

Návodná otázka 10.3.3

Hodnoceni:
Dobrá
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Dobrá
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Trend:
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MČ má spočítanou uhlíkovou stopu a zavedený energetický management. I přes to, že je součástí hl. m. Prahy a

Výsledky vyjádřeny na obyvatele jsou

má velmi omezené možnosti ovlivnit celkové emise skleníkových plynů, realizuje možná opatření pro zmírnění
dopadů a šíří osvětu.

za MČ Praha 14 uspokojivé a mají
pozitivní trend.

10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 10.3.4

Indikátory

V roce 2017 byla na ÚMČ Praha 14 vytvořena pozice energetického manažera, který je od té doby stálým
členem Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14.
Za účelem zajištění základního dokumentu pro dlouhodobou koncepci správy majetku městské části ve vztahu k
energetickému řízení MČ proběhlo v letech 2017 – 2018 v rámci projektu Optimalizace procesů a
profesionalizace Úřadu městské části Praha 14 podpořeného z EU na MČ zavádění Energetického
managementu a tvorba Energetické koncepce MČ Praha 14.
Cílem zavedení energetického managementu je řízení spotřeby energie a snížení energetické náročnosti budov
v majetku MČ za účelem dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí. Jde o soubor opatření a činností,
jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie, přičemž se jedná o uzavřený cyklický proces
neustálého zlepšování energetického hospodářství.
V roce 2017 byla podepsána Smlouva o spolupráci se společností PRE měření, a. s. Na základě této smlouvy
disponuje MČ nástrojem IMU pro automatizovaný sběr naměřených dat u komodit, jako jsou voda, elektřina,
plyn a teplo. Nástroj zároveň zajišťuje data pro případný únik vody a je schopen reagovat, jedná se o data z
nainstalovaných automatických bezpečnostních prvků pro uzávěr přívodu vody – VODOSTOPů.
Měřidla jsou instalována ve všech budovách v majetku MČ:
MŠ Zelenečská
MŠ Bobkova
MŠ Generála Janouška
MŠ Šebelova
MŠ Vybíralova 968
MŠ Kostlivého
MŠ Chvaletická
MŠ Paculova
MŠ Štolmířská
MŠ Jahodnice
ZŠ Generála Janouška
ZŠ Bratří Venclíků
ZŠ Chvaletická
ZŠ Hloubětínská
ZŠ Šimanovská
ZŠ Vybíralova
Budovy Úřadu MČ Praha 14
Kulturní dům Kyje
Plechárna – komunitní centrum na Černém Mostě
Dům seniorů Bojčenkova
MČ v současnosti spravuje své budovy podle energetického managementu, data jsou pravidelně
vyhodnocována, následně jsou zpracovány návrhy opatření a ta jsou pak realizována. Na hodnocení výstupů a
navrhování opatření se podílí energetický manažer MČ Praha 14 včetně pracovní skupiny, jejímiž členy jsou osoby
se zkušenostmi z oblasti energetického managementu (zástupce společnosti PRE měření, a.s., Úřadu MČ
Praha 14, SMP Praha 14 Správy majetku Praha 14 a. s. a další). Pro MČ je základem energetického plánování
roční cyklus přezkoumání vedením, kdy se vyhodnocuje plnění cílů i vývoj trendů jednotlivých ukazatelů z činností,
které mají vliv na energetickou náročnost.
Budovy ZŠ, MŠ, budova ÚMČ Praha 14 mají zpracované energetické audity a byl vydán průkaz energetické
náročnosti budov. MČ Praha 14 má zatepleno 5 základních škol ze 7 (2 jsou památkově chráněny) a 11
mateřských škol z 13 dále pak KC Plechárna, KC Kardašovská, ZUŠ Baštýřská a budovu sídla městské policie v
ul. Vlčkova.
Po třech letech aplikace energetického managementu na MČ Praha 14 (2018 – 2020) bylo dosaženo snížení
energetického zatížení životního prostředí těmito budovami.
Další aktivity v rámci energetického managementu
V návaznosti na respektování energetického managementu a svůj vývoj v této oblasti MČ připravuje opatření
k využití energií z obnovitelných zdrojů. Aby byla snížena závislost na energiích z klasických zdrojů, připravuje MČ
montáž fotovoltaických panelů na všechny MŠ a ZŠ na území MČ, které má v majetku. V současnosti jsou
připravené návrhy na osazení panelů pro ZŠ Bratří Venclíků a ZŠ Generála Janouška, dále se budou připravovat
návrhy na osazení dalších ZŠ a MŠ. Přípravy a realizace osazení budou probíhat postupně, v roce 2022 se
předpokládá osazení panelů na dvě zmíněné ZŠ.
MČ dále pokračuje v realizaci rekuperací. Jedná se o osazení budov centrálními vzduchotechnickými jednotkami,
tedy zajištění nuceného větrání s využitím rekuperací odpadního tepla. Odváděné teplo je následně využito
rekuperováno např. pro ohřev.
Proběhlé rekuperace v letech:
2018 – ZŠ Bratří Venclíků a MŠ Šebelova
2019 – ZŠ Vybíralova, ZŠ Generála Janouška, ZŠ Chvaletická a budova Rochovská
2020 – dokončení ZŠ Chvaletická a budova Rochovská
2021 – plán 3x MŠ a poliklinika Parník

2022 – plán 4x MŠ
V roce 2021 se zároveň plánuje snížení nákladů na vodu využitím vody dešťové, v přípravě je vybudování dvou
zelených střech na budovách ZŠ Vybíralova a ZŠ Generála Janouška.
Na projekty rekuperací a zelených střech žádá MČ o dotace ve fondech EU a je úspěšná, všechny výše uveden
projekty jsou finančně podpořené z fondů EU.
Pod energetický management spadá dále projekt „Rekonstrukce budov Úřadu MČ Praha 14 – Inteligentní
budovy“ podpořený z fondu EU z Operačního programu Praho pól růstu. Projektem je rekonstrukce dvou budov
Úřadu MČ Praha14, u nichž má být dosaženo energetických úspor a zřízeno inteligentní řízení budov. Cílem
projektu je rekonstrukce budov a snížení energetické náročnosti. Dílčím cílem je zkvalitnění pracovního prostředí
pro zaměstnance a prostředí pro veřejnost. Výstupem projektu je energetická úspora. V současnosti proběhla
kolaudace na první budově a chystá se dokončení opravy druhé. Projekt by měl být ukončen v roce 2021. Projekt
běží dle plánu. Tento projekt byl zapsán do zásobníku projektů Implementačního plánu pro roky 2020 – 2024
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu a je v souladu s jejími specifickými cíli:
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C. 1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C. 2.: Podpořit adaptaci budov v Praze
C. 5.: Podpořit opatření spojené se snižováním pohlcování slunečního záření
MČ se snaží ekologickou zátěž snížit i dalšími způsoby. V rámci svých aktivit implementuje opatření snižující
tvorbu odpadu a zatížení do interních dokumentů MČ, zásady UR a globální odpovědnosti jsou součástí
strategických dokumentů, pro rok 2020 si MČ dala v rámci kampaně „Dost bylo plastu“ dobrovolný závazek , apod.
Vzhledem k velkému počtu akcí pro veřejnost, které na MČ probíhá a odpadu, který v rámci nich vzniká, MČ
zavedla způsob, jak snížit toto zatížení.V roce 2019 pilotně vyzkoušela u své akce Čarodějnice Prahy 14 práci
s vratnými kelímky. Odpad byl při jejich použití (cca 1000 účastníků) snížen o více než polovinu (8 pytlů odpadu).
MČ proto zajistila nákup 4 000 ks kelímků do svého majetku a nyní jsou kelímky k dispozici zdarma pro všechny
realizátory akcí pro veřejnost na území MČ Praha 14.
Zároveň ale MČ podporuje akce a aktivity v rámci dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času,
MA 21 a globálních témat, kde vzniká i další zatížení, než jen používáním kelímků. Ve spolupráci s „Komisí pro MA
21 a zapojování obyvatel“ byla proto vytvořena Environmentální doporučení pro organizátory akcí, která zajistí, aby
projekty podpořené z dotace MČ P14 snížily své zatížení krajiny. V roce 2020 byla tato doporučení dobrovolná, pro
projekty podpořené v roce 2021 jsou už povinná a příjemci dotací jejich respektování obhajují v rámci závěrečné
zprávy o projektu, kterou předkládají spolu s vypořádáním. Při tvorbě doporučení se MČ inspirovala Příručkou „Jak
uspořádat akci ekologicky - Rady a nápady pro organizátory slavností, konferencí i porad“
V roce 2019 bylo implementováno odpovědné zadávání veřejných zakázek do směrnice „Zadávání veřejných
zakázek“. Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ je závazná také pro příspěvkové organizace MČ Praha 14 (17) a
akciovou a společnost Správa majetku a.s.. V roce 2020 proběhlo pro zaměstnance ÚMČ Praha 14 a
příspěvkových organizací ve spolupráci s MPSV školení na téma společensky zodpovědné zadávání veřejných
zakázek a zodpovědné nakupování.
U příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 14, budov ÚMČ Praha 14, budov ve správě MČ Praha14 (KD
Kyje, KC Plechárna, Domov pro seniory Bojčenkova, Galerie 14), Správy majetku Praha 14 a. s., Sociálního
podniku Černý Most probíhají:
sdružený nákup el. energie, plynu
sdružený nákup odvozu odpadů
sdružený nákup elektrorevizí
U příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 14 proběhl:
sdružený nákup gastro zařízení, nábytku a mobilních telefonů.
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MČ má zřízenou pozici energetického manažera a má zpracovanou energetickou koncepci. Disponuje nástrojem
IMU pro automatizovaný sběr naměřených dat z měřidel jednotlivých komodit, jako jsou elektřina, plyn, teplo a
voda. Tato data jsou zpracovávána na základě smlouvy o vybudování energetického managementu
s automatickým zápisem dat se společností PRE měření, a. s. za všechny komodity, na MČ je s nimi dále
pracováno a MČ je na základě nich schopna řídit spotřebu energie za účelem dlouhodobého snižování dopadů
na životní prostředí.

MČ Praha 14 splňuje podmínky pro
hodnocení kategorie A - má zřízenou
pozici energetického manažera a
energetickou koncepci MČ, která je
velice propracovaná. Z pohledu trendu
hondotíme podotázku velice pozitivně.
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