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SWOT analýza za oblast životního prostředí 

Silné stránky 

1. pořádání kampaní („Dost bylo plastů“ aj.) ke snižování ekologických dopadů  
2. spolupráce na Generelu odvodnění hl. m. Prahy 
3. kvalitně zpracovaný plán péče o zvlášť chráněná území 
4. koncepční přístup k ochraně městské zeleně v rámci Generelu veřejných prostranství 
5. zachování ploch veřejné zeleně, nesnižuje podíl 
6. kvalitní údržba ploch zeleně na městských pozemcích 
7. dlouhodobá spolupráce s neziskovými organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí 
8. podpora kompostování a využití biomasy 
9. realizovaná opatření v rámci rekonstrukcí parků 
10. realizace zalévacích vaků u stromů 
11. rekonstrukce vodovodních rozvodů (PVS, a. s., PVK, a. s.) 
12. zavedení sběru použitých rostlinných olejů 
13. realizace dílčích opatření proti suchu (samozavlažovací vaky, vsakovací boxy pro retenci dešťových 

srážek) 

Slabé stránky 

1. slabá a nesystematická podpora udržitelného rozvoje na úrovni městské části 
2. nutnost spolupráce s hl. m. Prahou s ohledem na omezené kompetence městské části v důsledku 

legislativních změn zákona č. 183/2009 Sb. a vyhlášky č. 55/2000 
3. sledování stavu půdy z hlediska eroze nespadá do gesce městské části 
4. kolize vedení inženýrských sítí s potenciální novou výsadbou zeleně, zejména v ulicích 
5. náhradní výsadba nekompenzuje ekologickou újmu vzniklou výstavbou 
6. nízký podíl územních systémů ekologické stability na území MČ Praha 10 (2,9 %) proti 

celopražskému průměru (13,5 %) 
7. chybějící data znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod – problematika hl. m. Prahy 
8. žádná osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou 
9. velké úniky vody ve staré zástavbě 

Příležitosti 

1. sladění záměrů hl. m. Prahy a MČ Praha 10 
2. využití možného potenciálu úprav a jejich následná důsledná kontrola 
3. redefinovat systém grantové podpory pro výraznou podporu udržitelné spotřeby a udržitelného 

rozvoje a navýšení finančních prostředků 
4. zpracování vlastní koncepce MČ Praha 10 nakládání s dešťovou vodou 
5. zadržování, postupné vsakování a následné využití srážkových vod (závlaha zeleně, užitková voda 

v budovách aj.) 
6. měření spotřeby pitné vody na území MČ Praha 10 a nastavení podmínek pro nezvyšování spotřeby 

nebo její snížení 
7. průběžná evidence a vyhodnocování koeficientu ekologické stability a jejich využití v připomínkování 

a stanoviscích městské části v územních řízení 
8. podpora tvorby komplexních územních studií jakožto ověřovací fáze záměru předcházející 

zpracování projektu 
9. nastavení univerzálních pravidel pro vzájemnou spolupráci městské části a investorů 
10. ucelená koncepce pro městský mobiliář 
11. nastavení standardů kvality údržby veřejných prostranství a zeleně 
12. úklid psích exkrementů (osvěta, zajištění specializovaných odpadkových košů) 
13. úklid černých skládek v parcích a lesích a podpora dobrovolnického úklidu 
14. podpora komunitních zahrad, kompostování, recyklace a projektů odpovědné spotřeby 
15. partnerství s Ministerstvem životního prostředí – přenos příkladů dobré praxe 
16. nastavení systému vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve všech cílových skupinách 
17. nastavení vzdělávání v oblasti snižování produkce odpadu 
18. další osvěta ve věci nakládání s dešťovou vodou ve městě a eliminace tepelných ostrovů 
19. zlepšení ovzduší po dostavbě vnějšího Pražského okruhu (stavba 511) 
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20. zlepšení ovzduší po dostavbě vnitřního městského okruhu 
21. zlepšení emisí z provozu více ekologických autobusů 
22. preferovat řešení Modré a zelené infrastruktury 
23. smysluplná výsadba zeleně zejména v ulicích z hlediska druhové skladby i funkce 
24. založení nových ploch plnících funkci lesa ze strany hl. m. Prahy (př. založení lesoparku v oblasti 

Trojmezí) 
25. podporovat vznik zelených střech převážně při výstavbě nových budov  
26. nový management sekání trávy v nových klimatických podmínkách 
27. zatravnění tramvajových pásů ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy 
28. využití propustných materiálů na veřejných prostranstvích a materiálů šetrných k životnímu 

prostředí (zejm. při renovaci hřišť) 
29. investice do nových rozvodů vody 
30. podpora plynofikace a omezení odpojování od centrálního zdroje tepla 
31. realizace podzemních kontejnerů 
32. výstavba stání pro separaci 
33. sanace dvorních traktů bytových domů 
34. smysluplný rozvoj obchodních center na sídlištích a jejich blízkého okolí: OC Cíl (využití srážkové 

vody), Květ, Astra a Skalka 
35. vybudování zázemí údržby zeleně Dřevčická 
36. fitpark Konopišťská (ÚZ 10) 
37. revitalizace parku Solidarita 
38. revitalizace toku a břehů Botiče 

Hrozby 

1. pokračující omezení výkonu a pravomocí městských částí na území hlavního města 
a nekoordinovanost či protichůdnost záměrů hl. m. Prahy a městských částí 

2. zhoršování kvality ovzduší a životního prostředí v důsledku dopravní zátěže a liniových dopravních 
staveb (př. dostavba vnitřního městského okruhu) 

3. nárůst parkování na plochách zeleně po zavedení parkovacích zón 
4. odumírání zeleně vlivem klimatické změny, sucha a vysoké teploty 
5. výrazné zhoršení podmínek pro zapěstování nové výsadby 
6. nedostatečná protipovodňová opatření v nově vznikajících klimatických podmínkách (přívalové 

deště) 
7. perioda svozu tříděného odpadu nelze do budoucna výrazně navýšit 
8. neochota investorů/vlastníků přistoupit k požadavkům městské části na zachování prozatím 

nezastavěných ploch s vyšší ekologickou hodnotou 
9. rekonstrukce zpevněných ploch základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 bez ohledu 

na možnosti vsakování a nakládání s dešťovou vodou 
 
 


