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ÚVOD
Městská část Praha 10 v roce 2020 aktualizovala Analytickou část „Strategického plánu udržitelného rozvoje
MČ Praha 10 pro období 2020–2030“, kterou v roce 2019 zpracovala podle „Metodiky hodnocení
udržitelných měst/městských částí“. Tato metodika obsahuje návodné otázky a indikátory v 11 oblastech
udržitelného rozvoje, na základě kterých městská část hodnotí stav udržitelného rozvoje na svém území
v rámci auditu udržitelného rozvoje. V roce 2020 se městská část rozhodla o aktualizaci těchto auditů a
jejich kontrolu oponenty, kteří jsou stanoveni Pracovní skupinou místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný
rozvoj působící pod Ministerstvem životního prostředí.
Sebehodnocení stavu udržitelného rozvoje v 11 oblastí bylo oponenty schváleno a městská část tak splnila
podmínky pro Kategorii C místní Agendy 21 k získání nejvyššího možného počtu hvězdiček, které určují
počet vyplněných a schválených auditů udržitelného rozvoje (1 hvězdička – 3 audity, 2 hvězdičky – 7 auditů,
3 hvězdičky – 10 auditů). Otevírá se tak možnost pro postup do vyšší Kategorie B místní Agendy 21. Pro její
splnění je nutno znovu aktualizovat audity ve všech 11 oblastech. Oponenti pak již zpracovávají hodnocení
jednotlivých hodnocení a vyjadřují se k (ne)doporučení pro přidělení Kategorie B. Městská část Praha 10
chce naplnit svoji vizi: „DESÍTKA je moderní, přátelská a otevřená městská část, která si zvolila udržitelný
rozvoj“, proto se bude snažit o získání Kategorie B místní Agendy 21. Přejeme jí to.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem oponentům, kteří nám dávali zpětnou vazbu a doporučení při vyplňování auditů
udržitelného rozvoje:
Správa věcí veřejných - Pavel Kajml
Územní rozvoj - Eliška Zímová
Životní prostředí - Pavel Šremer
Udržitelná výroba a spotřeba - Tereza Votočková
Místní ekonomika a podnikání - Jana Kouřilová
Zdraví - Stanislav Wasserbauer
Doprava - Vojtěch Máca
Vzdělávání a výchova - Tomáš Komrzý
Kultura a volný čas - Simona Škarabelová
Sociální prostředí - Hana Geissler
Globální odpovědnost - Jiřina Vargová
Poděkování patří všem zaměstnancům Úřadu městské části Praha 10 napříč odbory, kteří zpracovávali audity
v roce 2019 a na základě kterých jsme v roce 2020 audity aktualizovali.
Na aktualizaci se podíleli Martin Bahenský, Milan Maršálek, Tomáš Janík, Ivan Mikoláš, Iva Hájková, Jana
Martínková, Lenka Kroužilová, Martin Pecánek, Jiří Procházka, Filip Koucký, Roman Březina, Jana Vinterová,
Pavel Petřík, Linda Zákorová, Pavel Ludvík, Jiří Zákostelný, Miloš Jurča, Josef Neklan, Jana Vinterová, Roman
Kaštovský, Karolina Götzová, Jana Kučerová, Helena Minářů, Daniel Čech, Petra Bartolloti, Aneta Trmalová,
Jan Vašek.

Poděkování
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PANEL ŘÍZENÍ
Na základě „Metodiky hodnocení udržitelných měst“ je analytická část rozdělena do celkem 202 částí.
V každé z nich je hodnocen stav udržitelného rozvoje v MČ Praha 10. Bodové hodnocení je provedeno
v pěti-bodové škále -2,-1-0, +1 a +2 body, přičemž více bodů znamená lepší výsledek. Hodnocené oblasti
jsou zařazené do 11 tematických oblastí a ke každé z nich vypočtena průměrná hodnota vypovídající o stavu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 v dané oblasti.
Uvedené grafy mohou sloužit jako panel řízení a k plánování zlepšování stavu udržitelnosti v městské části.
Výsledné hodnoty jsou převedeny pro lepší srozumitelnost na škálu 0 až 100 % (např. 100 % odpovídá
hodnocení, kdy jsou všechny kapitoly v dané tematické oblasti hodnoceny +2 body).

VÝSLEDKY AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 2020

Výsledky auditu udržitelného rozvoje 2020
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POROVNÁNÍ AUDITŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V LETECH
2019 A 2020

Porovnání auditů udržitelného rozvoje v letech 2019 a 2020
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ZDROJOVÁ DATA

Zdrojová data
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CELKOVÉ HODNOCENÍ OBLASTÍ
SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Úroveň nastavení a provázanost procesů je dlouhodobě sledována v rámci normy ISO 9001, kterou MČ
Praha 10 zavedla v roce 2014. V roce 2020 zpracovala MČ Praha 10 Strategický plán udržitelného rozvoje MČ
Praha 10 pro období 2020-2030, pro jehož naplňování je schválen Radou MČ Praha 10 v červnu 2020
Metodický postup pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10. Současně je MČ Praha
10 zapojena do Benchmarkingové iniciativy, místní Agendy 21 a je členem Národní sítě Zdravých měst ČR.
Do rozvoje Prahy 10 zapojuje veřejnost a různé cílové skupiny.

Odpovědná správa a řízení
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 strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Právní vymezení hlavního cíle a účelu městské části je možné nalézt v Zákoně o hlavním městě Praze č.
131/2000 Sb. “Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých
občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech”.
Řízení městské části je realizováno několika systémy, které v současné době provazujeme.
Systém ISO 9001
Od roku 2004 MČ Praha 10 realizuje systém kvality ISO 9001, v roce 2017 proběhl recertifikační audit již
podle nové normy EN ISO 001:2016, v roce 2019 MČ Praha 10 získala ocenění Ambasador kvality.
V rámci zpracovávaného systému kvality MČ Praha 10 řídí a vyhodnocuje rizika:
•
•

jednotlivé odbory každoročně zpracovávají, aktualizují a vyhodnocují seznam rizik,
rizika pravidelně vyhodnocuje oddělení interního auditu.

Benchmarkingová iniciativa
Od roku 2014 je MČ zapojena do benchmarkingové iniciativy (BI 2005). MČ Praha 10 má informační systém
pro správu indikátorů, který je dostupný vedoucím odborů úřadu. Benchmarkingové indikátory se
vyhodnocují průběžně a 1x ročně je zpracovaná roční zpráva.
Národní síť Zdravých měst ČR
Od roku 2016 je MČ Praha 10 součástí Národní sítě Zdravých měst ČR.
Místní Agenda 21
Od roku 2016 je MČ Praha 10 zapojena do plnění kritérií MA21 v rámci databáze CENIA. V roce 2019 získala
MČ kategorii C.
Cíle odborů ÚMČ Praha 10
Každoročně jsou stanovovány a vyhodnocovány cíle jednotlivých odborů úřadu, které byly navázány
na Programové prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018-2022 a do jisté míry nahrazovalo
chybějící strategický plán MČ.

Správa věcí veřejných
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Strategický plán MČ Praha 10
MČ Praha 10 zahájila zpracování tohoto strategického dokumentu na jaře 2019 na základě usnesení ZMČ
Praha 10. Jeho zpracování bylo dokončeno v lednu 2020. Podkladem pro jeho zpracování byly
•
•
•
•
•
•
•

podněty občanů,
pocitová mapa,
výsledky dotazníků mezi spolky, podnikateli a rodinami,
indikátor sady ECI Spokojenost s místním společenství a Mobilita a místní přeprava,
Programové prohlášení RMČ Praha 10,
Strategický plán hl. m. Praha ,
dílčí koncepce, studie MČ Praha 10.

Analytická část byla zpracována v souladu s Metodikou pro hodnocení udržitelných měst/městských částí a
schválena ZMČ Praha 10 v říjnu 2019. Na tvorbě strategického plánu se podílela Odborná skupina pro
strategii a expertní pracovní skupiny složené ze zástupců úřadů zastupitelů, neziskového a soukromého
sektoru, organizací různého typu a občanů.
Strategické a Projektové řízení
MČ Praha 10 má vypracovanou interní dokumentaci projektového řízení, na ÚMČ byl implementován sw pro
správu projektů, v rámci dotačního programu byli vyškoleni klíčoví pracovníci v systému řízení projektů
PRINCE 2. V současné době je zaváděn nový program pro projektové řízení. Pro naplňování cílů
strategického plánu je nyní ve spolupráci s gesčními odbory a radními připravován roční Akční plán 2021,
který bude na podzim tohoto roku představen veřejnosti. Všechny informace týkající se strategického plánu
jsou uveřejněny na webu strategie. Nyní je připravována metodika pro strategické a projektové řízení, která
bude součástí směrnice QS systému ISO 9001 a bude závazná pro úřad i zřizované organizace MČ Praha 10.
Kromě výše uvedeného probíhají s jednotlivými odbory interní audity, které jsou zaměřeny na činnost
odboru, na plnění Cílů, na plnění a dodržování interních směrnic a instrukcí v rámci systému řízení kvality.
Každý rok je prováděn dozorový audit a každý třetí rok je prováděn audit recertifikační.
Dle systému kvality ISO 9001 je každoročně zpracovávána Zpráva z přezkoumání za uplynulý rok, která je
následně předkládána RMČ Praha 10 ke schválení.
Pro zjištění “Dělat správné věci správně” realizuje MČ Praha 10 různé ankety, dotazníková šetření, průzkumy
a sleduje evropské standardizované indikátory sady ECI. Výsledky jsou projednávány v Komisi pro strategii
Zdravého města a místní Agendy 21 s doporučením dalších postupů. Zároveň jsou přijímány od občanů
podněty ke zlepšení života v Praze 10 a ty projednávají gesční Komise RMČ Praha 10 ve spolupráci s
příslušnými odbory úřadu.
Občané MČ Praha 10 se mohou zapojit již do 5. ročníku participativního rozpočtu Moje stopa.
Zasedání ZMČ Praha 10 je přenášeno on-line a jsou z nich pořizovány videozáznamy, radní mají pravidelné
otevřené hodiny, kdy může občan přijít s jakýmkoliv dotazem
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Poznámka. MČ Praha 10 realizuje systémy kvality: ISO 9001, MA21, strategické plánování a řízení, je
zapojena v Benchmarkingové iniciativě, Zapojuje veřejnost do anket, průzkumů, dotazníků a sběru
podnětů ke zjištění míry spokojenosti se životem v Praze 10. Jednání ZMČ jsou otevřená, radní pořádají
čtvrtletní otevřené hodiny. MČ Praha 10 nastavuje systém pro strategické a projektové řízení pomocí
ročních Akčních plánů a programu pro projektové řízení. Do tvorby strategického plánu se zapojili
všechny odbory úřadu, všichni radní a někteří zastupitelé MČ Praha 10. Pro informování s možností
zapojení do rozvoje MČ byla zřízena na jaře 2019 webová stránka. Dokonce se zapojili i dobrovolníci do
pomoci při třídění a štítkování podnětů došlých od občanů v květnu a červnu 2019 jako jeden z
podkladů pro tvorbu Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.

Správa věcí veřejných
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Související informace
Referenční ID: 1.1.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 00:47 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Analýza rizik, » Benchmarking, » Řízení rizik, » Správa
věcí veřejných, » Strategie, plány a politiky, Indikátory: » Existence a provázanost schválených
strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů) (1.1.A),
Aktuální informace naleznete zde

Odpovědné plánování
1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město 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?
MČ Praha 10 má zpracovaný Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030,
který bude od roku 2021 naplňován ročními Akčními plány. V současné době je tento proces nastavován s
odbory úřadu, radními a předsedy některých Komisí RMČ a Výborů ZMČ. Akční plán bude mít pro projekty
stanovenou hodnotící škálu pro hodnocení jejich udržitelnosti. Zároveň strategický plán obsahuje sadu
indikátorů, kterým bude sledováno a hodnoceno naplňování strategických cílů z pohledu udržitelnosti. Bude
zároveň přihlíženo k míře projednání projektů s veřejností.
V současné době jednotlivé odbory stanovují „Cíle odborů“, kterými naplňují Programové prohlášení RMČ
Praha 10 pro toto volební období.
Občané se mohou zapojit do veřejných projednání, kulatých stolů, anket, šetření nad představením návrhů a
studií, aby byla zjištěna zpětná vazba od občanů. Seznam projektů připravovaných a realizovaných je
umístěn na webu „veřejných prostor“, zároveň je u projektů uveřejněn výstup z participačních setkáních,
např. návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny.
V rámci systému kvality ISO 9001 je dobře nastavený proces, který udržitelnost projektů částečně
podporuje. Pravidelně vyhodnocuje rizika na úrovni jednotlivých odborů, pracovníci úřadu jsou metodicky
vedeni k plánování cílů pro následující období, jejich realizaci a vyhodnocování. Vyhodnocování rizik může v
budoucnu přispívat právě k větší orientaci na vyhodnocování udržitelnosti jednotlivých projektů, investic i
přijatých opatření.
Tento systém však musí být podpořen politickým rozhodnutím přijatým na úrovni RMČ nebo ZMČ, který
zakotví dlouhodobou orientaci a snahu MČ Praha 10 plánovat vyrovnané rozpočty bez krytí jejich schodků
prodejem vlastního majetku nebo bez budoucího prohlubování zadlužování. V rámci těchto pravidel bude
kladen větší důraz na investice, které udržitelnost podporují a budou realizovány pouze takové projekty,
které jsou nezbytné a finančně realizovatelné.
Mimo oblast udržitelných investic, MČ podporuje udržitelný rozvoj řadou aktivit:
•

MČ systematicky udržitelný rozvoj podporuje od roku 2019, kdy vytvořila oddělení strategického
rozvoje a participace, který má rozvoj udržitelného rozvoje v pracovní náplni,

•

bylo rozhodnuto o zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 (2019) s velmi
silnou orientací na udržitelný rozvoj MČ,

•

řada investic podporuje udržitelný rozvoj:
◦ zateplování budov v majetku MČ,
◦ pasportizace objektů v majetku MČ (zejména mateřských škol) s ohledem na snížení energetické
náročnosti a udržitelnosti budov.

MČ Praha 10 zpracovala ve spolupráci s ČVUT v roce 2019 „Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na
veřejných výdajích“, jejíž jedním z cílů je udržitelný rozvoj území, tj. např. hodnocení kvality stavby z pohledu
udržitelnosti.

Správa věcí veřejných
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Poznámka. MČ Praha 10 plánuje investice ve vztahu k dostupným financím jak z rozpočtu MČ nebo
externím zdrojům, tak k personální kapacitě úřadu a udržitelnosti (např. sledování nákladů
generovaných po zrealizování projektu). V současné době je proces sestavování ročních Akčních plánů
nastavován prvně pro rok 2021. Hodnotící zprávy udržitelného rozvoje budou jednou ročně předkládány
ZMČ Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 1.1.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 22:11 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Investice, » Odpovědnost, » Účinnost, efektivita,
hospodárnost, » Udržitelný rozvoj, Indikátory: » Existence a provázanost schválených strategických
rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů) (1.1.A), Aktuální informace
naleznete zde

Provázanost strategií a územně plánovací dokumentace (ÚPD)
1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
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 10 s ÚPD existuje, MČ vychází při svém plánování z platného Územního plánu Prahy, Územně
analytických podkladů, popř. Regulačních plánů. Při tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ
Praha 10 vycházely expertní pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti ze Strategického plánu HMP, SWOT
analýz, dílčích koncepcí a strategií jak MČ, tak hl. m. Praha, cílů Česko 2030 a podnětů občanů.
•

Systém územního plánování

•

Strategické dokumenty na úrovni MČ, kraje a státu ve vztahu k udržitelnému rozvoji

Poznámka. MČ Praha 10 vychází při svém strategickém plánování z nadřazených rozvojových
dokumentů a ÚPD i z vlastních dílčích koncepcí, studií a projektů MČ.
Související informace
Referenční ID: 1.1.3 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 22:12 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Strategie, plány a politiky, » Územní plánování a
regionální rozvoj, urbanismus a revitalizace, » Územně plánovací dokumentace, Indikátory: » Existence a
provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru
indikátorů) (1.1.A), Aktuální informace naleznete zde

Provázanost koncepčních dokumentů
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)?
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 reaguje na oblast klimatické změny ve strategickém cíli
10.2. Lokálně reagovat na změny klimatu. Pomocí komunitního plánování jsou dlouhodobě řešeny různé
krizové oblasti a poradenství uvedené na sociálním portálu MČ Praha 10.
V roce 2019* zřídila MČ Praha 10 “Kontaktní centrum pro bydlení”, ve kterém získají potřebné informace
občané v této oblasti.
V roce 2017 byla schválena ZMČ HMP Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, ve které jsou
stanoveny návrhy týkající se i MČ Praha 10. V roce 2019 nechala MČ Praha 10 např. zpracovat urbanistickou
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studii Botič, která navrhuje opatření vedoucí k udržení toku a na některých místech vytvoření příjemného
pobytového místa.
Na ÚMČ Praha 10 je zřízeno oddělení bezpečnostního managementu pod Odborem kontroly a komunikace,
které se snaží předcházet krizovým situacím nebo je při jejich vzniku řešit s příslušnými orgány. Jsou
zpracovány postupy s určením řešení mimořádných situací.
V současné době je zřízena webová adresa pro řešení mimořádné situace spojené s epidemie COVID-19.
Poznámka. Předmětné koncepční dokumenty jsou provázané v rámci normy ISO 9001 formou interních
směrnic, instrukcí, map procesů a formulářů. Ve Strategickém plánu MČ Praha 10 jsou opatření reagující
na klimatickou změnu, navyšování počtu předškolních nebo školních dětí, zvyšování počtu parkujících
aut, řešení potřeb rodin a další.
Související informace
Referenční ID: 1.1.4 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 21:44 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Imigrace a azyl, » Klimatická změna, » Obyvatelstvo a
migrace, » Strategie, plány a politiky, » Účinnost, efektivita, hospodárnost, Indikátory: » Existence a
provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru
indikátorů) (1.1.A), Aktuální informace naleznete zde

Optimalizace veřejných služeb
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?
Optimalizaci veřejných služeb a úřadu by bylo možné rozdělit na následující oblasti: optimalizaci procesů na
Úřadě městské části Prahy 10, optimalizaci zpracovávaných agend, optimalizaci školských zařízení,
optimalizaci sociálních služeb, optimalizace správy majetku, elektronizaci agend veřejné správy.
Optimalizace procesů na Úřadě městské části Prahy 10
Optimalizace veřejných služeb a úřadu by bylo možné rozdělit na následující oblasti:
• optimalizaci procesů na Úřadě městské části Prahy 10,
• optimalizaci zpracovávaných agend,
• optimalizaci školských zařízení,
• optimalizaci sociálních služeb,
• optimalizace správy majetku,
• elektronizaci agend veřejné správy.
Optimalizace procesů na Úřadě městské části Prahy 10
Mapy procesů
Úřad MČ realizuje již 15 let systém kvality ISO 9001. V rámci ročního cyklu vyhodnocování systému kvality
dochází k postupným a průběžným změnám, které jsou zpětně promítány do dokumentace a systému
kontroly a vyhodnocování. ÚMČ má zpracovány a popsány mapy všech procesů probíhajících na úřadě.
Dokumentace obsahuje 57 hlavních procesů, které pokrývají všechny činnosti úřadu v samosprávné činnosti
i výkonu přenesené působnosti.
Optimalizace procesů na úřadě tedy probíhá formou změn již zpracované a v praxi zavedené dokumentace.
Probíhá 1x ročně a do dokumentace se promítají změny v oblasti legislativy, jsou doplňovány procesní mapy,
jsou aktualizovány např. požadavky na kompetence pracovníků zajišťující aktualizované agendy, do
dokumentace se promítají změny ve struktuře úřadu atd.)
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Řízení rizik
Odbory 1x ročně vyhodnocují 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.
Optimalizace finančního řízení
S ohledem na neudržitelný stav financí probíhá v současné době na úřadě optimalizace v oblasti finančního
řízení. Nutnost změn je dána tím, že investiční, ale i provozní náklady byly kryty v sestavovaných rozpočtech
prodejem majetku v tak velkém rozsahu, který je do budoucna neudržitelný. Tento stav vyvolává okamžitou
potřebu rychlých změn ve způsobu financování konkrétních aktivit a výrazně ovlivňuje a v budoucnu ovlivní
nutnost optimalizace řady činností a jejich rozsahu, které úřad doposud zajišťuje. Proto došlo např. k revizi
Zásad pro pronajímání bytů svěřených do správy MČ Praha 10, kdy je přihlíženo k sociální potřebnosti
žadatele. Dochází k přesnějšímu plánování investic pomocí akčního plánování.
RMČ Praha 10 schválila nákup elektrické energie a zemního plynu pro MČ Praha 10 a zřízené organizace na
komoditní burze. Tím došlo k optimalizaci finančních nákladů.
Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10
Optimalizace zpracovávaných agend
Veškeré agendy úřadu (samosprávné i v přenesené působnosti) jsou zmapované v procesních mapách. ÚMČ
je zapojen do Benchmarkingové iniciativy 2015 (BI) a využívá porovnání dosažených výsledků s dalšími
srovnatelnými municipalitami k řízení a změnám. Přístup k výstupům BI mají pracovníci na úrovni odborů,
kteří mají možnost analyzovat sledované ukazatele. Aktuálně se v rámci této iniciativy sleduje více než 53
agend / ukazatelů. Zpracovává se tzv. Profil úřadu tj. porovnání s ostatními subjekty zapojenými v BI a
zejména zařazenými v pracovní skupině A. MČ pravidelně vyhodnocuje a porovnává výsledky zejména s
většími městy např. Kladno, Hradec Králové, Zlín, Pardubice apod. a to zejména v agendách, kde dochází k
nějakých výkyvům nebo značným rozdílům.
Řada agend v přenesené působnosti, které úřad zpracovává ze zákona, probíhají procesem optimalizace, což
znamená řadu neustálých drobných i velmi náročných změn v organizaci úřadu.
Řada změn probíhá i na úrovni samosprávných agend. Např. příprava na Zóny placeného stání (ZPS) bude
vyžadovat náročnou změnu ve struktuře odboru dopravy a životního prostředí. Zcela nová agenda bude
vyžadovat i přijetí nových pracovníků úřadu a vše, co s příjmem nového pracovníka souvisí - vyškolení,
materiálové zabezpečení a tp. Takové změny probíhají na úřadě průběžně.
Optimalizace školských zařízení
Optimalizace v oblasti škol a mateřských školek probíhá průběžně. MČ zpracovala pasport všech MŠ a ZŠ a
na základě připravených odborných podkladů postupuje při rekonstrukci budov podle tohoto dokumentu a
připravuje plán rekonstrukcí pro následující období.
MČ má zpracovanou demografickou studii zaměřenou na vývoj počtu dětí a žáků a tím potřebnosti školských
zařízení.
Odbor školství spolupracuje s Odborem majetkoprávním na navyšování kapacit základních a mateřských
škol. V roce 2019 se navyšování kapacit MŠ a ZŠ týkalo následujících projektů:
•
•
•
•
•

dokončit projektovou dokumentaci ZŠ V Olšinách,
dokončit projektovou dokumentaci a schvalovací řízení výstavby a následně vybrat dodavatele a
zahájit stavbu nové MŠ Bajkalská,
dokončit rekonstrukci školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská,
zprovoznění nové kuchyně MŠ Kodaňská,
zprovoznění MČ Nad Vodovodem.

Upřesňování těchto cílů probíhá 1x ročně formou stanovování cílů jednotlivých odborů a výsledky jsou
vyhodnocovány ve Zprávě z přezkoumání QMS.
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Optimalizace sociálních služeb
MČ v roce 2019 přistoupila k omezení některých dílčích služeb (doprava pro hendikepované občany k lékaři
či na úřad) a ukončila provoz pohotovosti, kterou zcela financovala ze svých prostředků. Lékařskou
pohotovost nyní provozuje Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
Optimalizace správy majetku
V roce 2019 měl Odbor hospodářské správy ÚMČ Praha 10 řadu úkolů, které souvisejí s optimalizováním
správy majetku městské části, případně nákladů, které se správou majetku souvisejí. Konkrétní cíle:
•
•
•
•

spolupráce s Odborem majetkoprávním ÚMČ Praha 10 při přípravě projektové dokumentace a
výběru dodavatele pro zajištění kompletní rekonstrukce budov ÚMČ Praha 10,
příprava pro projekt společného nákupu elektrické energie a telekomunikačních služeb včetně
příspěvkových organizací,
zajistit opravu – rekonstrukci zasedacího sálu v budově ÚMČ P10 (B/1.patro) dle požadavků
inspekční zprávy f. SGS,
zajistit opravu – rekonstrukci hlavního rozvodu topení v budově ÚMČ P10.

Elektronizace agend veřejné správy
V roce 2019 se realizují tyto projekty, které s elektronizací agend na ÚMČ souvisejí:
•
•
•
•
•

dokončení přesunu všech úloh na novou IT infrastrukturu,
dokončení projektu elektronické skartace,
nasazení nového systému docházky, personálního a mzdového systému,
optimalizace tiskových služeb – centralizace,
integrace prvků eIDAS do IS MČ Praha 10.

Poznámka. Optimalizace veřejných služeb byla např. provedena v sociální oblasti, v oblasti životního
prostředí (v roce 2020 vysoutěžena jedna společnost, která zajišťuje péči o životní prostředí, dříve bylo
těchto společností více pro různé oblasti Prahy 10), v oblasti školství je sledován vývoj dětí a žáků pro
potřeby navyšování kapacit MŠ a ZŠ. K optimalizaci dochází v oblasti finanční z důvodu dosažení v
budoucnu vyrovnaného rozpočtu.
Související informace
Referenční ID: 1.1.5 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 00:43 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Účinnost, efektivita, hospodárnost, » Veřejné služby,
Indikátory: » Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu (1.1.B), Aktuální informace
naleznete zde

Provázanost investic s rozvojovými dokumenty
1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Každoročně jsou zpracovávány cíle jednotlivých odborů ÚMČ Praha 10, které nahrazují akční plány
strategického plánu, protože ty budou prvně pro rok 2021. Cíle odborů jsou koordinovány s přípravou
rozpočtu na daný rok a navazují na plnění cílů Programového prohlášení RMČ, v roce 2020 již na cíle
Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
V roce 2019 zpracovala RMČ Praha 10 programové priority pro celé volební období formou projektových
listů, byla posílena struktura úřadu zřízením nového oddělení - oddělení strategického rozvoje a participace
a byly učiněny kroky k projektovému řízení strategických projektů vázaných na strategické cíle.
Některé dílčí koncepce jsou realizovány pomocí Akčních plánů, např. Komunitní plán sociálních a návazných
služeb nebo Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 10.
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Poznámka. Projekty vyplývající ze Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 nebo z dílčích
Koncepcí MČ Praha 10 jsou provázány každoročně na rozpočet MČ Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 1.1.6 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:13 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Projektový management, » Projekty a programy,
» Řízení projektů (PRINCE2,..), » Strategie, plány a politiky, Indikátory: » Provázanost investic, rozpočtu a
rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města (1.1.C), Aktuální informace naleznete zde

Provázanost rozvojových dokumentů s rozpočtem
1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených
rozvojových dokumentech?
MČ Praha 10 má schválený Střednědobý rozpočtový výhled 2020-2024, který je podkladem pro další
plánování investic do rozvoje Prahy 10. Pro rok 2021 bude prvně zpracován Akční plán v návaznosti na
rozpočet MČ, popř. známé externí zdroje, pro plnění strategických cílů. Při tvorbě rozpočtu dbají odbory
úřadu na realizaci projektů z dílčích koncepcí, studií a projektů a jejich pokrytí rozpočtem MČ Praha 10.
Poznámka. Provázanost rozpočtu a jeho výhledu se strategickými dokumenty existuje.
Související informace
Referenční ID: 1.1.7 Hodnocení: -2 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:14 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Lucie Sedmihradská Štítky: » Finanční řízení, » Komunální bytový fond,
» Rozpočet, » Strategie, plány a politiky, » Získávání finančních prostředků, Indikátory: » Provázanost
investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města (1.1.C), Aktuální informace
naleznete zde

Efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Úroveň nastavení a provázanost procesů je dlouhodobě sledována v rámci normy ISO 9001, kterou MČ
Praha 10 zavedla v roce 2014. V roce 2020 zpracovala MČ Praha 10 Strategický plán udržitelného rozvoje MČ
Praha 10 pro období 2020-2030, pro jehož naplňování je schválen Radou MČ Praha 10 v červnu 2020
Metodický postup pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10. Současně je MČ Praha
10 zapojena do Benchmarkingové iniciativy, místní Agendy 21 a je členem Národní sítě Zdravých měst ČR.
Do rozvoje Prahy 10 zapojuje veřejnost a různé cílové skupiny.

Efektivní řízení úřadu
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.)?
Model „Dělat správné věci správě“ naplňuje MČ Praha 10 pouze částečně. Pro naplnění tohoto modelu by
měla mít MČ Praha 10 správně nastavené a správně vykonávané tyto oblasti:
•
•
•
•
•

strategické plánování a řízení,
finanční řízení,
procesní řízení,
řízení rizik,
projektové řízení.
Správa věcí veřejných

16/419

Strategické plánování a řízení
V současné době MČ Praha 10 nastavuje proces strategického a projektového řízení v návaznosti na nově
schválený „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“. Ten stanovuje
dlouhodobou vizi městské části, ale také cíle v jednotlivých oblastech života městské části, indikátory,
kterými se bude pokrok v realizaci těchto cílů měřit a priority, které si vedení městské části při realizaci
strategického plánu stanoví. Bude realizován pomocí ročních akčních plánů, které budou sestavovány v
návaznosti na rozpočet MČ Praha 10. V případě zavedení strategického a projektového řízení bude docházet
k využívání finančních prostředků (3E).
Finanční řízení
Zásadním nedostatkem finančního řízení je dlouhodobý výhled udržitelných finančních rozpočtů. MČ Praha
10 v minulosti kryla velmi vysokou část investičních a provozních nákladů prodejem svého majetku, aniž by
měla z minulosti zpracovanou analýzu, zda služby, investice, agendy a provozní náklady, které z nich pro
budoucí roky plynou, jsou udržitelné formou vyrovnaného rozpočtu. Místo úspor případně optimalizace
investic a služeb byl schodek kryt prodejem. Tento stav je neudržitelný a musí být provedena důkladná
analýza a změna. Také je nutné poznamenat, že takovou změnu nelze realizovat okamžitě, ale na základě
střednědobého plánu a transformačního procesu.
Vlastní řízení rozpočtu na úrovni jednotlivých odborů je funkční a standardní. Finanční reporting je na
vysoké úrovni.
Procesní řízení
Procesní řízení je na vysoké úrovni díky dlouhodobé realizaci systému kvality ISO 9001 (od roku 2004). Právě
dlouhodobost realizace procesu kvality dává do budoucna velkou příležitost využít potenciál a zkušenosti
pracovníků úřadu pří optimalizaci služeb a trvalé zvyšování efektivity. Celkem je zmapováno a popsáno více
než 50 procesů, pro které jsou vytvořené procesní mapy. Ty se jednou ročně aktualizují.
Řízení rizik
V rámci řízení kvality pomocí ISO 9001 je nastaven proces řízení rizik. Jednotlivé odbory sestavují, pravidelně
aktualizují a vyhodnocují rizika. Tento proces je kontrolován a je nastaven proces zlepšování – návrh
opatření na zlepšení procesu řízeních rizik.
Systém kontrol
V rámci úřadu a organizací zřizovaných MČ Praha 10 jsou nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování
zákonů a stanovených pravidel, který provádí Interní audit, kancelář starostky MČ Praha 10. Činnost útvaru
je uvedena v Organizačním řádu ÚMČ Praha 10.
Otevřenost a transparentnost
MČ má schválenou směrnici Zadávání veřejných zakázek, na webu MČ je odkaz na Portál zadavatele, Registr
smluv, kde jsou zveřejňovány objednávky a smlouvy nad 50 tis. Kč. bez DPH. V souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou na webu MČ zveřejněny povinné informace. Na
webu jsou zveřejňovány podmínky pro pronajímání bytů MČ Praha 10 a pronájmu nebytových prostor.
Podklady a výstupy ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 jsou zveřejněna na webu MČ, materiály k
jednání, zápisy z jednání, výsledky hlasování, on-line a audio přenosy.
E-služby
Občané mohou využít portál E-služby.
Projektové řízení
V minulém volebním období vedoucí pracovníci prošli školením na projektové řízení, byla zpracována
dokumentace pro projektové řízení (postupy, zodpovědnosti, dokumentace včetně vzorů dokumentů – např.
projektového listu), byl zakoupen a implementován software pro projektové řízení. Projektové řízení však
doposud bylo využíváno jen krátce a omezeně (např. projekt Antigraffiti byl realizován formou projektového
řízení).
V roce 2019 byla posílena oblast strategického plánování a řízení vznikem nového oddělení (oddělení
strategického rozvoje a participace), byly rozpracovány projektové listy priority Rady MČ Praha 10 na celé
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volební období a postupně jsou nastavovány dílčí procesy pro implementace řízení priorit Rady MČ Praha 10
formou projektového řízení na úřadě. Oddělení zároveň v současné době připravuje implementaci
strategického a projektového řízení na úrovni jednotlivých projektů odborů.
Poznámka. MČ Praha 10 je součástí ISO 9001, nastavuje projektové a strategické řízení. Má k dispozici
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030, který bude naplňován
pomocí akčních plánů. V současné době probíhá příprava Akčního plánu 2021, a to již v souladu s
plánováním rozpočtu.
Související informace
Referenční ID: 1.2.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:17 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Lucie Sedmihradská Štítky: » Finanční řízení, » Rozpočty, výdaje a výkonnost,
» Řízení rozpočtu, » Strategie, plány a politiky, » Účinnost, efektivita, hospodárnost, Indikátory:
» Výkonnost a kvalita (1.2.A), » Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování (1.2.B), » Společensky
odpovědné a ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání (1.2.D),
Aktuální informace naleznete zde

Rozpočtová odpovědnost
1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování městské části a jsou tato pravidla dodržována?
MČ Praha 10 je rozpočtově dlouhodobě neodpovědná a stav financí je dlouhodobě neudržitelný. MČ Praha
10 dlouhodobě nedokáže sestavit vyrovnaný rozpočet z přerozdělených finančních prostředků z dotací a
státního rozpočtu nebo výnosy z vlastních zdrojů bez zapojení finančních prostředků z výnosu prodeje
vlastního majetku, který bude nutný i v dalších letech (předpokládaný objem 100–150 mil. Kč). Své investice
a provozní náklady tak sice kryje zdrojově vyrovnaným rozpočtem, nicméně počet bytů a pozemků se s
časem neúměrně snižuje a dlouhodobě tento stav není udržitelný.
Aktuálně nemá MČ Praha 10 žádné půjčky, aktuálně je ale v procesu bezúročná výpomoc od hl. m. Prahy,
kterou by kryla náklady spojené s rekonstrukcí budovy Úřadu MČ Praha 10, která se nachází havarijním
stavu a pro kterou lze získat časově omezenou dotaci MŽP. Potřebnost této dotace ospravedlňuje přijetí
půjčky zejména z důvodu výhodnosti případné dotace, která má svá termínová omezení a velkého objemu
finančních prostředků, které je na tuto rekonstrukci v krátkém čase uvolnit.
Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, je MČ povinna dodržovat pravidla
rozpočtové odpovědnosti veřejných institucí vč. tzv. „fiskálního pravidla“ a „pravidla dluhové brzdy“.
V rámci MČ Praha 10 působí Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky, který má za úkol sledovat
investiční strategie a plány.
Udržitelným hospodařením s majetkem MČ Praha 10 se zabývá také Strategický plán udržitelného rozvoje
MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (1. Praha 10 otevřená, 1.1 kvalitní radnice sloužící lidem, 1.1.1
Transparentní radnice, 1.2. Městská část je dobrým hospodářem, 1.2.1 Hospodárné nakládání s majetkem,
1.2.2 Efektivní a účelné spravování financí).
Poznámka. MČ Praha 10 postupuje dle zákona, tedy řídí se pravidly rozpočtové odpovědnosti. Zároveň
zřídila Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky.
Související informace
Referenční ID: 1.2.2 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 01:14 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Lucie Sedmihradská Štítky: » Finanční prognóza, » Finanční řízení, » Rozpočty,
výdaje a výkonnost, » Účinnost, efektivita, hospodárnost, Indikátory: » Výkonnost a kvalita (1.2.A),
Aktuální informace naleznete zde
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Orientace na občana
1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho
oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Zprávy z přezkoumání QMS
V rámci řízení kvality jsou úřadem každoročně zpracovávané zprávy z přezkoumání QMS, ve kterých se
vyhodnocuje oblast zlepšování služeb i orientace úřadu na občany. Jsou stanovovány cíle jednotlivých
odborů. Úkoly a cíle jsou následně vyhodnoceny.
Účast občanů na komunitním plánování sociálních a návazných služeb
Již od roku 2004 realizuje MČ Praha 10 tzv. proces komunitního plánování sociálních služeb. V rámci tohoto
plánování se pravidelně scházejí občané Prahy 10, poskytovatelé sociálních a návazných služeb a zástupci
MČ Praha 10 na schůzkách pracovních skupin, které se zabývají sociální problematikou. I v roce 2018 se
scházely pracovní skupiny komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10:
•
•
•
•

rodina, děti a mládež,
senioři,
osoby se zdravotním postižením,
osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Občané se takto mohou přímo podílet na tvorbě strategických materiálů v sociální oblasti; vyjadřují se k
problematice sociálních a návazných služeb, setkávají se s poskytovateli služeb a s představiteli MČ Praha 10.
Poskytování služeb – „Pojízdný úřad“
V rámci projektu „Pojízdný úřad“ úřad zajistil ověřování podpisu (legalizace) v bytě nebo ve zdravotnickém
zařízení u 280 klientů. Referát občanských průkazů v roce 2018 v rámci tohoto projektu provedl 261 náběrů
občanských průkazů a 347 výdejů občanských průkazů u klientů v bytě, zdravotnickém či sociálním zařízení.
Projekt bude pokračovat i v příštích letech.
Cestovní doklady – vyzvednutí
Služba občanům, kteří si požádali o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, nechat se informovat formou
SMS nebo e-mailu o tom, že jejich cestovní pas je připraven k vyzvednutí na pracovišti referátu cestovních
dokladů. Občané jsou formou SMS a e-mailu informováni o možném předání cestovního pasu, vydaní ve
zkrácené lhůtě se tak uspíší.
V roce 2018 bylo oddělením osobních dokladů a evidence obyvatel MČ Praha 10 předáno celkem 8 211
cestovních dokladů (CD) z tohoto počtu, 7 842 obyčejných CD a 369 CD ve zkrácené lhůtě. Dětem do 15 let
bylo vydáno 2 390 CD.
Doprava pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany
Úřad do roku 2019 provozoval dopravu pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Služba byla určená
zejména držitelům průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10. Tato bezplatná
služba dopravy se poskytovala občanům se sníženou schopností mobility a orientace k návštěvě lékaře,
školy, zaměstnání nebo Úřadu MČ Praha 10. Služba zahrnovala jednorázovou možnost přepravy a asistenci
při nástupu do vozu a výstupu z něj a je zajišťována každý všední den, od 7:30 hod do 15:00 hod. V roce
2018 byl zajišťován nadále také provoz „pojízdného úřadu“. Za rok 2018 bylo celkem přepraveno 4 988 osob,
uskutečněno 8 035 jízd a ujeto 56 0277 km. Za rok 2017 bylo celkem přepraveno 5 677 osob, uskutečněno 9
901 jízd a ujeto 62 4100 km. Za rok 2016 bylo celkem přepraveno 5 329 osob, uskutečněno 10 272 jízd a
ujeto 58 3566 km. V roce 2019 byla tato služba omezena z ekonomických důvodů omezena a bude postupně
nahrazována externími partnery.
Poskytování služeb občanům Prahy 10 v rámci Informační kanceláře
Pracovníci Úřadu MČ Praha 10 poskytují občanům informace jak telefonické, tak osobní, vydávají výpisy z
Czech Pointu – z rejstříku trestů, bodového hodnocení osob, živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku,
katastru nemovitostí, seznamu kvalifikovaných dodavatelů, základních registrů, výpisy o využití registrů,
přijímají žádosti o zřízení datových schránek, vyřizují žádosti o nové přístupové údaje do datových schránek,
provádějí konverze dokumentů, jak z listinné podoby do elektronické, tak naopak. V rámci Czech Správa věcí
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veřejných 23/448 Point Office poskytují výpisy a konverze pro interní potřeby úřadu zdarma. Pracovnice
informační kanceláře zajišťují provoz call centra – přepojují telefonické dotazy na jednotlivé pracovníky a
úředníky úřadu, zodpovídají telefonické dotazy, obsluhují chat a e-mailové dotazy.
Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Diskuzní fórum Prahy 10
Diskuzní fórum je rozděleno na 12 tematických okruhů s 47 dotazy a 160 odpověďmi (rok 2018).
Live chat – další způsob komunikace s občany
Tuto službu provozuje Úřad MČ Praha 10 na svých webových stránkách pro vyřizování online dotazů pomocí
operátorů.
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Podání občanů
MČ Praha 10 měří a vyhodnocuje jednotlivá podání občanů.

Komunikace s podnikateli
Živnostenský odbor, oddělení evidence podnikatelů průběžně pracuje na implementaci metodiky
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 1/2018 „Aktualizace jednotného spisového a skartačního plánu do
nového vydání vnitřní směrnice Spisového řádu“, aby následně byl zahájen proces zavedení nové verze
oboustranného datového rozhraní UniSPIS pro komunikaci mezi prostředím IS RŽP a ESS (eE-se-spis).
Dlouhodobě probíhá zkvalitnění služeb této velké cílové skupině obyvatel MČ Praha 10.
Informování občanů:
•
•
•
•
•

měsíčník Praha 10
www.praha10.cz www.praha10.cz/strategie www.verejneprostory.cz www.mojestopa.cz www.social
niportal.praha10.cz,
Sociální sítě MČ Praha 10
mobilní rozhlas (e-mail, sms)
a další.

Zapojování občanů a hodnocení spokojenosti
MČ Praha 10 realizuje sérii aktivit, díky kterým mají místní občané možnost zapojit se do rozhodování a
navrhovat podněty, co zlepšit.
•
•
•
•
•
•

podněty občanů,
pocitová mapa,
výsledky dotazníků mezi spolky, podnikateli a rodinami,
indikátor sady ECI Spokojenost s místním společenství a Mobilita a místní přeprava,
Výsledky anket lze dohledat na webu www.praha10.cz/strategie.
úřad každoročně uskutečňuje ankety v oblasti spokojenosti návštěvníků úřadu. Výsledky Ankety
spokojenosti návštěvníků ÚMČ 2019.

Poznámka. MČ Praha 10 se zaměřuje na aktivní komunikaci s občany. Pravidelně informuje o
aktualitách, poskytuje možnost pojízdné kanceláře, zapojuje občany do dění ve městě. Vyhodnocuje
spokojenost obyvatel, a to i s návštěvou ÚMČ Praha 10.
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Související informace
Referenční ID: 1.2.3 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 01:25 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími
subjekty (participace), Indikátory: » Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování (1.2.B), Aktuální
informace naleznete zde

Měření výkonnosti a kvality
1.2.4 Prokazuje úřad městské části a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např.
pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Benchmarking je na Úřadu MČ Praha 10 dlouhodobě zaveden a využíván ke zlepšování kvality i řízení
procesů na úřadě.
V letech 2013–2015 byl realizován projekt Profi úřad a to z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v
rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) ve výši 3 966 2011 Kč (spoluúčast MČ ve
výši 699 918 Kč), který mimo jiné nastavil dlouhodobý benchmarking (časový a prostorový) v oblasti lidských
zdrojů.
Od roku 2015 je Úřad MČ Praha 10 zapojen do benchmarkingové iniciativy BI 2005. V rámci této iniciativy se
aktivně zapojuje do zpracovávání výsledků a porovnání s ostatními městy skupiny PS A. Vedoucí pracovníci
úřadu mají přístup do informačního systému, ve kterém mohou analyzovat a porovnávat vlastní indikátory s
ostatními městy. Cílem této iniciativy je definovat a zlepšovat dobré praktické postupy.
Aktivity spojené s BI 2005 jsou na úřadě zapojené do systému zlepšování kvality, který je součástí
zpracovávané ISO 9001:2016, každoročně jsou úkoly a aktivity promítány do zpráv z přezkoumání. Aktuálně
je zpracováváno 53 agend a indikátorů. Městská část porovnává své dosažené výsledky např. s městy Kladno,
Hradec Králové, Zlín či Pardubice. Přístup do systému a k reportům mají vedoucí odborů, vedení městské
části i Úřad městské části.
Zpracování analytické části strategického plánu bylo zadáno formou zpracování auditu udržitelného rozvoje
pro městské části (2019). V rámci zpracování analytické části bylo porovnáno více než 340 indikátorů (v
oblastech Obyvatelstvo, Ekonomika, Byty, Školství, Zdravotní a sociální péče, Památky a kultura, Rekreace,
Životní prostředí, Doprava, Technická infrastruktura, Území, Struktura zástavby, Záměry a Územně-plánovací
dokumentace) se všemi městskými částmi Prahy.
Úřad MČ Praha 10 každoročně zpracovává „Zprávu z přezkoumání QMS dle pravidel a metodiky řízení kvality
dle ISO 9001:2016“.
•

Zpráva z přezkoumání QMS k 31.12.2019 30.1.2020 - 4.5.2020

Poznámka. Kvalita a výkonnost je na ÚMČ Praha 10 sledována prostřednictvím několika nástrojů - ISO,
Benchmarking, strategické plánování, postupné zavádění projektového řízení.
Související informace
Referenční ID: 1.2.4 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:23 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Benchmarking, » Řízení výkonnosti, » Zajištění kvality,
Indikátory: » Orientace na občany / zákazníky (1.2.C), Aktuální informace naleznete zde

Efektivní vnitřní komunikace
1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených
městskou částí?
MČ Praha 10 má zavedenou celou řadu komunikačních kanálů, efektivní způsob komunikace je zakotven i v
systému řízení kvality podle ISO 9001.
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Na úrovni samosprávy probíhají
•
•
•
•
•
•

jednání Zastupitelstva městské části,
jednání Rady městské části,
porady vedení městské části,
jednání výborů Zastupitelstva městské části,
jednání komisí Rady městské části,
videokonference.

V rámci Úřadu se konají
•
•
•
•

porady vedoucích odborů s tajemníkem MČ Praha 10,
porady jednotlivých odborů,
PR porady,
videokonference.

Kromě pravidelných porad tajemníka s vedoucími odborů a porad jednotlivých odborů také probíhají
jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty za účasti politického
vedení radnice, interních pracovníků úřadu i externistů.
Pro interní komunikaci v rámci úřadu jsou využívány formy
•
•
•
•
•
•
•

osobní kontakt,
intranet pracovníků Úřadu MČ Praha 10,
agendový systém E-spis, Agendio a Ginis a DMS pro správu dokumentů,
programové vybavení systému Office,
mobilní telefon,
pevná linka,
online chat na webových stránkách.

Pro komunikaci s občany se využívá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osobní kontakt (včetně návštěv občanů v domácnostech),
pravidelná setkání občanů s vedením radnice,
webové stránky a dílčí portály,
online chat na webových stránkách,
facebook a Youtube kanál,
call centrum pro vyřizování požadavků a dotazů,
diskusní fórum,
participační setkání,
informační SMS,
výstavy ve Středisku územního rozvoje umístěného na ÚMČ Praha 10.

Poznámka. Spektrum i efektivita nastavených komunikačních kanálů jsou na velmi dobré úrovni.
Související informace
Referenční ID: 1.2.5 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 20.pro.2020 08:35 Odborný garant: Jan
Hamrník Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Informace a komunikace, » Interní komunikace,
» Účinnost, efektivita, hospodárnost, » Organizace městské části, Indikátory: » Orientace na občany /
zákazníky (1.2.C), Aktuální informace naleznete zde

Ekologicky odpovědné chování
1.2.6 Chová se úřad a organizace města společensky odpovědně a ekologicky?
V rámci ekologické odpovědnosti jsou v prostorách Úřadu MČ Praha 10 a v dalších objektech v majetku
městské části přijímána následující opatření:
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•
•
•
•
•
•

nahrazují se postupně (při výměnách) obyčejné žárovky za úsporné,
při nákupu nového elektrospotřebiče se posuzuje vždy i spotřeba elektrické energie výrobku,
při nákupu služebních vozidel je brán zřetel na spotřebu pohonných hmot, což představuje
významné kritérium pro hodnocení energetické efektivnosti; všechna vozidla městské části splňují
emisní normy,
pro zabezpečení přepravy na území hl. m. Prahy mají zaměstnanci Úřadu MČ Praha 10 k dispozici
elektrokolo,
v budovách úřadu je tříděn odpad,
papírové produkty, u kterých je to možné, pořizuje úřad z recyklovaného papíru.

Zkraje funkčního (volebního) období 2018-2022 začaly být na Úřadě MČ Praha 10 také výrazně eliminovány
jednorázové plasty. Zcela se přestaly kupovat balené vody, pořídily se karafy na kohoutkovou vodu - a to jak
pro běžný chod ÚMČ, tak pro oficiální zasedání jako je např. Zastupitelstvo MČ. V létě 2019 se pak MČ Praha
10 oficiálně zapojila do národní kampaně Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Dost bylo plastu“,
významně by tak měla být posílena role environmentální odpovědnosti úřadu a jím zřizovaných organizací.
Rada MČ mimo to také schválila komplexní soubor konkrétních opatření ke snížení spotřeby jednorázových
plastů, obalů a odpadů na úrovni městské části a uložila tajemníkovi ÚMČ implementovat schválená
opatření do každodenního chodu ÚMČ.
UŽ #DOSTBYLOPLASTU NA ÚŘADĚ MČ PRAHA 10
MČ Praha 10 také v oblasti odpadového hospodářství nově spolupracuje s Fakultou životního prostředí
České zemědělské univerzity v Praze – měl by být realizován „audit nakládání s odpady“ ze strany Úřadu i
zřizovaných organizací. Městské část za tyto činnosti neplatí, jedná se o benefit v rámci projektu
podpořeného z OP VVV, kde je řešitelem Česká zemědělská univerzita.
Poznámka. Úroveň společenské odpovědnosti a ekologického směřování Úřadu MČ Praha 10 jakožto
orgánu místní samosprávy lze hodnotit jako velmi dobré.
Související informace
Referenční ID: 1.2.6 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:28 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Odpovědnost, » Udržitelnost, » Úspora energie,
» Třídění odpadu, Indikátory: » Společensky odpovědné a ekologické chování úřadu a městských
organizací, úspory a opatření proti plýtvání (1.2.D), Aktuální informace naleznete zde

Hospodárné nakládání se zdroji
1.2.7 Přijímá úřad a organizace městské části opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
U příspěvkových organizací města dochází ke sdruženému nákupu elektřiny a plynu. Nahrazují se postupně
(při výměnách) obyčejné žárovky za úsporné. Při nákupu nového elektrospotřebiče se posuzuje vždy i
spotřeba elektrické energie výrobku. Systémově se touto problematikou doposud úřad nezabýval. V létě
2019 byla vytvořena pozice energetického manažera, který má tuto problematiku na starosti.
Poznámka. Na ÚMČ Praha 10 existuje pozice energetického manažera. S ohledem na špatný stav
budovy radnice MČ Praha 10 bohužel nelze hodnotit zacházení se zdroji jako hospodárné.
Související informace
Referenční ID: 1.2.7 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:30 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Účinnost, efektivita, hospodárnost, » Úspora energie,
Indikátory: » Společensky odpovědné a ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a
opatření proti plýtvání (1.2.D), Aktuální informace naleznete zde
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Komunikace a partnerství
Obecně vzato lze komunikaci a partnerství MČ Praha 10 hodnotit jako velmi uspokojivou, a to i bez ohledu
na to, že zásadním principem současného vedení je tzv. “otevřená radnice”. Jako nedostatky se jeví zejména
nedostatečná spolupráce s podnikateli, absence partnerství se srovnatelnou municipalitou v zahraničí pro
získání inspirace při rozvoji MČ Praha 10 nebo dosavadní nezveřejňování pravidelné roční Zprávy z
přezkoumání QMS.

Náležitá komunikace s občany
1.3.1 Naplňuje městská část při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z
hlediska správné komunikace?
MČ Praha 10 se členem Národní sítě Zdravých měst ČR stala v červnu 2016, kdy se také deklarací „Projekt
MČ Praha 10 – Zdravé město“ zavázala k plnění kritérií místní Agendy 21.
K tomu od začátku politické garance místní Agendy 21 a jejímu koordinátorovi napomáhá příslušná komise
Rady MČ Praha 10 jakožto poradní a iniciační orgán, jejímiž členy jsou mimo jiné i zástupci neziskového a
komerčního sektoru. V roce 2016 dosáhla MČ Praha 10 postupu do kategorie „D – Start“, o rok později i „C –
Stabilizace“. Během roku 2018 se ale MČ Praha 10 vlivem nepříznivých podmínek pro řádné splnění
indikátorů kvalitní obce propadla do nejnižší možné kategorie hodnocení – „Zájemci“.
Během roku 2019 však nové vedení vzniklé po volbách 2018 situaci napravilo a během pouhého jednoho
kalendářního roku se MČ Praze 10 podařilo vystoupat o 2 kategorie najednou, tedy zpět do kategorie „C –
Stabilizace“.
Městská část Praha 10:
•
•
•
•

•
•

od roku 2015 realizuje participativní rozpočet,
od roku 2016 pořádá kampaně a osvětové akce, kulaté stoly a veřejná projednání (participace),
workshopy, konference atd., https://strategieprodesitku.cz/
v roce 2016 se Praha 10 umístila na 1. místě indexu participace (hodnotila Agora CE více než 100
měst a obcí se zavedeným participativním rozpočtem),
od ledna 2019 jsou občané zapojováni do sběru podnětů pro zkvalitnění života v Praze 10, anket,
dotazníkového průzkumu, zapojením do expertních pracovních skupin pro tvorbu strategického
plánu, které je založené na principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu představitelů
městské části k veřejnosti,
od roku 2014 jsou občané a různé cílové skupiny zapojeny do procesu komunitního plánování
sociálních a návazných služeb,
občané se mohou účastnit veřejných projednání, kulatých stolů nebo výstav k různým tématům
rozvoje MČ.

Propagace akcí vždy probíhá v rámci internetových medií – web Prahy 10, facebook Prahy 10, formou
pozvánky v radničním měsíčníku Praha 10, vyvěšováním plakátů a letáků na vývěskách městské části, ve
školních zařízeních, v prostorách nevládních neziskových organizací a komerčních subjektů v okolí místa
konání. U lokálně zaměřených či tematicky zaměřených akcí bývá provedena lokální distribuce letáků do
poštovních schránek. Dalším komunikačním kanálem je využití sítě Mobilní Rozhlas, kdy jsou jednotlivým
občanům rozesílány emaily a SMS s pozvánkami nebo aktuálními informacemi.
Akce jsou pořádány za účasti zástupců vedení městské části. Zástupce vedení městské části/zodpovědný
politik vždy akci uvede a seznámí obyvatele s danou problematikou.
Se svými partnery (mateřské školy, základní školy, další příspěvkové organizace, firmy sponzorující veřejně
prospěšné akce, neziskové organizace, sportovní kluby, občané zapojení do projektů – např. participativní
rozpočet atd.) městská část komunikuje telefonicky, osobně či prostřednictvím e-mailů. Jedná se o
nejefektivnější a nejrychlejší způsob, protože komunikace s těmito subjekty bývá velmi častá a tematicky
různorodá. Na webu MČ Praha 10 je uveřejněný rozcestník pro využití e-služeb.
Na ÚMČ Praha 10 působí tiskové oddělení v Kanceláři starostky, které zajišťuje komunikaci s médii, správu
FB, webu a dalších komunikačních kanálů, v oddělení působí grafička, která zpracovává plakáty, brožury.

Správa věcí veřejných

25/419

V roce 2019 byly vydány např. informační brožury: Koncepce rozvoje kultury, Koncepce rozvoje školství.
Občané jsou v oblasti sociální a zdravotní informování prostřednictvím sociálního portálu, v oblasti
územního rozvoje, dopravy a životního prostředí prostřednictvím portálu veřejné prostory, v oblasti
strategického plánování a participace prostřednictvím portálu strategie pro desítku.
Poznámka. MČ Praha 10 komunikuje s občany a cílovými skupinami různými kanály a způsoby, zároveň
mají občané možnost zapojit se do veřejných projednání, kulatých stolů, výstav, participace.
Související informace
Referenční ID: 1.3.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 00:44 Odborný garant: Jan
Hamrník Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Informace a komunikace, » Komunikace mezi
veřejnou správou, občany a dalšími subjekty (participace), Indikátory: » Transparentní úřad (1.3.C),
» Partnerství a synergie (1.3.A), » 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) (1.3.D), » 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) (1.3.E), Aktuální informace naleznete zde
Referenční ID: 1.3.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 00:44 Odborný garant: Jan
Hamrník Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Informace a komunikace, » Komunikace mezi
veřejnou správou, občany a dalšími subjekty (participace), Indikátory: » Transparentní úřad (1.3.C),
» Partnerství a synergie (1.3.A), » Spokojenost občanů s místním společenstvím (1.3.D), » 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) (1.3.E), Aktuální informace naleznete zde

Veřejná projednání a participace
1.3.2 Provádí úřad a organizace městské části veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých
rozhodováních?
Veřejná projednání jsou jednou z forem veřejných setkávání a důležitou technikou participace veřejnosti.
Městská část Praha 10 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, např.
participace k urbanistické studii Bohdalec - Slatiny, Generel veřejných prostranství. Viz také: https://strategieprodesitku.cz/aktuality/ - https://verejneprostory.cz/
Nástroje participace veřejnosti využívané MČ Praha 10 jsou podrobně specifikovány v části Možnost
participace občanů na rozvoji městské části.
Příkladem veřejných projednání v roce 2019 je samotná příprava strategického plánu. Celkem bylo
naplánováno 19 setkání s občany, na kterých bylo osloveno celkem 882 občanů, s jejichž podněty se dále
pracuje při přípravě návrhů cílů, opatření a aktivit strategického plánu.
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Poznámka. MČ Praha 10 aktivně zapojuje veřejnost a cílové skupiny do rozhodování o podobě
rozvojových aktivit, občané mohou podávat své podněty a připomínky, mohou se účastnit různých
participačních forem.
Související informace
Referenční ID: 1.3.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 22:18 Odborný garant: Iva
Hájková Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími
subjekty (participace), Indikátory: » Partnerství a synergie (1.3.A), » 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) (1.3.E), » 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
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místní Agendy 21. . Realizátoři v kategorii C dokládají v rámci plnění Kritérií MA21) (1.3.F), Aktuální
informace naleznete zde

Zveřejňování výročních zpráv
1.3.3 Zveřejňuje městská část a její organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
MČ Praha 10 zveřejňuje na svých webových stránkách Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákona
o svobodném přístupu k informacím a souhrnné informace o provedených kontrolách a jejich výsledcích
zadané období a to na základě zákona č. 255/2012 Sb., Zákona o kontrole (kontrolní řád).
Výroční zprávy příspěvkových organizací MČ Praha 10 jsou zveřejněny na webových stránkách příslušných
organizací. Základní školy vypracovávají výroční zprávy v souladu se školským zákonem (předkládají je
schválení školské radě) a následně je výroční zpráva zveřejněna na webových stránkách.
Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendy 21 RMČ Praha 10 projednává každoročně Plán
zlepšování programu “Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21”.
Naopak, velmi rozsáhlou Zprávu z přezkoumání QMS, kterou zpracovává každý rok a obsahuje velmi
podrobně veškeré aktivity jednotlivých odborů, cílů a jejich plnění, doposud nezveřejňuje.
Poznámka. MČ Praha 10 zpracovává a zveřejňuje výroční zprávu.
Související informace
Referenční ID: 1.3.3 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:36 Odborný garant: Jan
Hamrník Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Informace a komunikace, » Komunikační kanály,
Indikátory: » 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) (1.3.E), Aktuální
informace naleznete zde

Řešení stížností občanů
1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Stížnosti a podněty od občanů jsou zpracovávány jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha 10. Nejvíce tato
agenda spadá na Odbor kontroly a komunikace, oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10 a v neposlední
řadě Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje.
Průběžně je zpracován přehled stížností pro Radu MČ Praha 10. Jednou ročně je zpracováváno vyhodnocení
v rámci ČSN EN ISO 9001:2016 ve Zprávě o přezkoumání QMS a předkládáno vedení.
Opatření jsou přijímaná příslušnými odbory.
Poznámka. Do budoucna je možné zveřejnit doposud zpracované roční Zprávy z přezkoumání QMS
(přezkoumání systému kvality).
Související informace
Referenční ID: 1.3.4 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:37 Odborný garant: Tomáš
Kosmel Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Analýza dat, » Postup při podávání stížností,
» Stížnosti, připomínky a návrhy, Indikátory: » 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) (1.3.E), Aktuální informace naleznete zde
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Transparentnost úřadu
1.3.5 Lze o úřadu a organizacích městské části říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Transparentnost rozhodování MČ Praha 10 je podpořena řadou oblastí:
Řízení kvality, dokumentace QMS
V rámci dlouhodobé realizace procesu zvyšování kvality Úřadu MČ Praha 10 (ISO 9001:2016) je upravována
interní dokumentace QMS, která zvyšuje a podporuje transparentnost fungování úřadu. Aktuálně obsahuje
71 interních dokumentů, které jsou členěné do následujících oblastí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

příručka kvality,
řízení dokumentace QMS,
řízení hardware a software,
spisový řád,
koncepce jakosti,
enviromentální politika,
cíle jakosti,
organizační řád,
personální zajištění kvalifikace,
provozní řád,
zadávání veřejných zakázek,
kontrolní řád Úřadu MČ Praha 10,
zabezpečování finanční kontroly,
audity managementu kvality,
řízení neshod, opatření k nápravným a preventivní opatření.

Protikorupční strategie
Městská část má vypracovaný strategický dokument týkající se protikorupční strategie zveřejněný na
webových stránkách. Dokument definuje cíle a opatření, které mají vždy na paměti další rozvoj funkční,
efektivní a transparentní veřejné správy orientované na potřeby občanů Prahy 10.
Zveřejňování informací na webových stránkách a úřední desce
Na webových stránkách městské části 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.
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 městskou částí mají vlastní webové
stránky. Probíhá vyvěšování informací o veřejných zakázkách na profilu zadavatele. Zároveň je zveřejňován
rozpočet a závěrečný účet městské části a příspěvkových organizací.
Je zřízena speciální webová stránka Veřejné prostory Prahy 10, kde jsou zveřejněny veškeré informace o
nové výstavbě, dopravě, územním plánování, odpadech, atd.
Informace v oblasti strategického plánování jsou umístěny též na webových stránkách „Strategie pro
desítku“.
Pro oblast sportu a volného času je využíván web „Aktivní desítka“.
Pro oblast sociální a zdravotní webová stránka „Sociální a zdravotní portál“.
Transparentní prodej majetku
Své nesporné výhody v transparentnosti prodeje i s ekonomickým dopadem prokázaly prodeje volných
bytových jednotek formou elektronické aukce. Ty probíhají již od roku 2013.
Registr občanů pro veřejné zakázky
V hodnotících komisích zasedlo od roku 2007 celkem 266 občanů (v roce 2018 17 občanů). Zástupci byli
losováni počítačem z řad občanů přihlášených v registru a účastnili se hodnocení v celkem 721 zakázkách. V
průběhu roku 2018 bylo realizováno celkem 19 zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. a 35
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poptávkových řízení. Registru zástupců občanů je k 30. 11. 2018 zařazeno celkem 33 občanů a jsou průběžně
doplňovány formou výběrových řízení.
Hodnocení dodavatelů – Nakupování zboží a služeb
Hodnocení dodavatelů – Nakupování zboží a služeb se řídí instrukcí QI 74-01-01 Materiální zabezpečení
Úřadu MČ Praha 10. Hodnocení dodavatelů probíhá dle zásad směrnice QS 74-01 Zadávání veřejných
zakázek. V průběhu hodnoceného období docházelo k pravidelné aktualizaci dodavatelů všemi odbory.
Veřejná projednání
S veřejností se projednávaly záměry revitalizace veřejných prostor, úpravy parků, chodníků a to v rámci
realizace projektu „Strategie pro veřejné prostory v Praze 10 do roku 2020“. V roce 2019 bylo při přípravě
strategického plánu městské části Praha 10 zorganizováno 19 veřejných setkání a na nich osloveno celkem
882 občanů.
Realizace místní Agendy 21
Diskusní fórum, odpovědi na dotazy občanů
Diskuzní fórum je rozděleno na 12 tematických okruhů, kde občané mohou pokládat dotazy a Úřad MČ
Praha 10 zajišťuje jejich zodpovídání. V roce 2018 bylo položeno celkem 47 dotazů a k nim 160 odpovědí.
Krom jiného mohou občané získat informace prostřednictvím provozovaného call centra a live chatu na
webových stránkách.
Poznámka. ÚMČ Praha 10 je transparentní, organizace zřizované MČ Praha 10 uveřejňují informace na
webu MČ Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 1.3.5 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:39 Odborný garant: Jan
Hamrník Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Informace a komunikace, » Informovanost,
informační systémy a technologie (e-goverment), » Transparentnost, Indikátory: » 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) (1.3.D),
» 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) (1.3.E), Koncepční a
strategické dokumenty: » Protikorupční strategie, Aktuální informace naleznete zde
Referenční ID: 1.3.5 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:39 Odborný garant: Jan
Hamrník Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Informace a komunikace, » Informovanost,
informační systémy a technologie (e-goverment), » Transparentnost, Indikátory: » Spokojenost občanů s
místním společenstvím (1.3.D), » 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)
(1.3.E), Koncepční a strategické dokumenty: » Protikorupční strategie, Aktuální informace naleznete zde

Protikorupční opatření
1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
MČ Praha 10 má od roku 2011 (usnesení Rady MČ Praha 10 č. 956 ze dne 5. 10. 2011) zpracovaný dokument
s názvem „Protikorupční strategie MČ Praha 10“, který definuje protikorupční opatření včetně kontroly jejich
účinnosti. Opatření jsou pravidelně každoročně vyhodnocována zprávou o jejím plnění.
Jednotliví vedoucí odborů a vedoucí oddělení zvláštních organizačních jednotek (Kancelář tajemníka a
Kancelář starostky) pravidelně každý rok do konce měsíce února vyhodnocují veškerá protikorupční rizika v
rámci jimi řízeného útvaru za uplynulé období. Následně Odbor kontroly a komunikace na základně těchto
podkladů zpracuje aktualizaci korupčních rizik, ve které pojmenuje, vydefinuje a případně upraví jednotlivá
korupční rizika. Na základě zjištěných údajů a souhrnné zprávy interního auditora ÚMČ o vyhodnocení
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korupčních rizik jsou pak tajemníkovi a Radě MČ navrhovány případné změny Protikorupční strategie a nová
opatření vedoucí k omezení pravděpodobnosti vzniku a rozvoje korupčního jednání na ÚMČ Praha 10.
Městská část má od roku 2000 schválený „Etický kodex“, který je součástí pracovního řádu a stanovuje
zásady chování a jednání zaměstnanců městské části Praha 10 zařazených do Úřadu městské části Praha 10
(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 10.
Pro uplatnění těchto zásad a pro efektivní výkon veřejné správy přispívá ze strany vedení úřadu především
tvorba podnětného pracovního prostředí a rovný přístup k zaměstnancům s důrazem na hodnocení dle
odvedené práce, ze strany zaměstnanců pak zejména dodržování základních principů etické komunikace na
svém pracovišti.
Vytváření vzájemné důvěry, úcty a spolupráce je základem dobrých mezilidských vztahů na pracovišti a
rozvoje kultury při výkonu veřejné správy.
Plné znění etického kodexu je zveřejněno v rámci intranetových stránek MČ Praha 10.
•

Protikorupční strategie MČ Praha 10

Poznámka. Jednotlivé odbory ÚMČ Praha 10 každoročně stanovují rizika, která jsou vyhodnocována. MČ
Praha 10 má zpracovanou Protikorupční strategii, Etický kodex úředníka. Všichni zaměstnanci jsou
povinni se těmito dokumenty řídit.
Související informace
Referenční ID: 1.3.6 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:40 Odborný garant: Ivana
Paterová Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Řízení rizik, » Strategie, plány a politiky,
» Protikorupční strategie, Indikátory: » 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) (1.3.E), Koncepční a strategické dokumenty: » Protikorupční strategie, Aktuální informace
naleznete zde

Efektivní komunikace s veřejností
1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Komunikaci s veřejností v rámci propagace akcí zajišťují referenti oddělení tiskového v čele s vedoucím
oddělením – tiskovým mluvčím. Hlavními komunikačními kanály jsou:
Webové stránky
Oficiální web MČ Praha 10 jeho další portály obsahují přinášejí nejucelenější přehled informací, a to jak
aktualit, tak i praktických rad a návodů, jak postupovat v případě řešení různých administrativních úkonů
(Czech POINT, elektronický vyvolávací systém, rezervace přes internet, stav vyřízených žádostí občanských
průkazů a pasů, elektronická úřední deska). Na stránkách lze pokládat dotazy prostřednictvím kontaktního
formuláře. Web po formální i obsahové stránce potřebuje novou podobu, proto je v současné době
rekonstruován.
Úřední deska
Zveřejňování informací v souladu s právními předpisy.
Sociální sítě
Facebook, Twtiter, Instagram, Youtube
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Mobilní rozhlas
Jedná se o aplikaci pro online komunikaci s občany, rozesílání zpráv pomocí SMS, mailů, push notifikací, s
možností zpětné vazby s vyplněním formuláře, hlasováním a dalších aktivit. Tato aplikace je funkční od roku
2019.
Callcentrum
Operátoři Callcentra (vč. online chatu) jsou občanům k dispozici každý všední den. Jejich úlohou je spojit
telefonicky s příslušným referentem úřadu, popř. přímo poradit s agendou, týkající se městské části.
Kontaktní centrum pro bydlení
MČ Praha 10 zřídila toto centrum v roce 2019 pro občany, které potřebují pomoci v oblasti bydlení.
Měsíčník Praha 10
Měsíčník Praha 10 Po přerušení v letech 2015–2019 znovu vychází tištěný měsíčník Praha 10. Časopis je
distribuován do všech domácností pravidelně každý měsíc a je v on–line podobě na webových stránkách.
Městská část ho opět vydává od dubna 2019 a jeho obsah je vytvářen zcela „in-house“. Vychází ve formátu
A4, v nákladu 75 000 výtisků, 11x do roka (v létě vychází dvojčíslo 7–8).
Promopanely – tzv. forexy
Jedná se o informační stojany s výměnnou forexovou deskou, jehož rozměr je 1850 x 1250 mm. K dispozici
je 40 forexů, během roku jsou několikrát přemísťovány po celém území městské části Praha 10 a slouží k
propagaci akcí a informování veřejnosti.
Otevřené hodiny radních
Občané městské části mají možnost neformálně navštívit členy rady s dotazy, podněty či pouze s potřebou
diskutovat jakékoliv téma týkající se městské části. Každé čtvrtletí jsou pořádány otevřené hodiny radních.
Další kanály jsou zřizovány s ohledem na aktuální potřeby - např. v období šíření nemoci COVID-19 byla
zřízena speciální linka pro občany v nouzi.
•

Informační letáky Desítka pomáhá (COVID-19)

Poznámka. Veřejnost má možnost využít mnoho komunikačních kanálů.
Související informace
Referenční ID: 1.3.7 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 22:50 Odborný garant: Jan
Hamrník Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími
subjekty (participace), » Komunikační kanály, Indikátory: » 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) (1.3.D), » 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) (1.3.E), Aktuální informace naleznete zde
Referenční ID: 1.3.7 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 22:50 Odborný garant: Jan
Hamrník Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími
subjekty (participace), » Komunikační kanály, Indikátory: » Spokojenost občanů s místním společenstvím
(1.3.D), » 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) (1.3.E), Aktuální
informace naleznete zde
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Synergické efekty partnerství
1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Partnerství na úrovni MČ Praha 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráce se školami a školskými zařízeními nejen zřizovanými MČ Praha 10 – projekt MAP,
spolupráce s neziskovými organizacemi při pořádání kulturních a sportovních akcí, finanční podpora
akcí pořádaných pro veřejnost,
spolupráce s organizacemi při komunitním plánování sociálních a návazných služeb,
spolupráce s občany na participativním rozpočtu, v roce 2019 se uskutečnil již 4. ročník,
spolupráce s občany při realizaci nízkonákladových projektů ke zkvalitnění veřejného prostoru
podaných do Zásobníku na míru – Partnerství pro Prahu 10,
spolupráce s kulturními aktéry při tvorbě Koncepce kulturní politiky ke zjištění jejich potřeb,
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 10, prezentace jsou pořádány ve Středisku územního rozvoje na
Úřadu MČ Praha 10,
intenzivní spolupráce s hl. m. Praha – IPR Praha nad rozvojovými oblastmi,
spolupráce s organizacemi působícími v Praze v oblasti např. vzdělávání, kultury, sportu při realizaci
jejich aktivit na území Prahy 10,
spolupráce při tvorbě Strategického plánu MČ Praha 10 pro období 2020-2030.

Partnerství na národní úrovni
•
•

MČ Praha 10 je členem Národní síti Zdravých měst ČR od roku 2016, dochází tak ke sdílení
zkušeností s dalšími městy a přenosu dobré praxe,
zapojení do Benchmarkingové iniciativy dochází k porovnání se s městy cca o velikosti 70 tis.
obyvatel v různých oblastech veřejné správy.

K synergii dochází převážně v oblastech
•
•

•

finanční: dotační programy MČ Praha 10, participativní rozpočet, zásobník projektů na míru,
spolupráce, komunikace, partnerství: na úrovni komisí Rady MČ Praha 10 a výborů Zastupitelstva
MČ Praha 10, v roce 2019 zřízeno oddělení strategického rozvoje a participace, které zajišťuje
zapojení občanů do tvorby „Strategického plánu MČ Praha 10“ a veřejných projednání na různá
rozvojová témata,
v oblasti kulturní, školské, sociální.

Specifickou formu partnerství nabízí též „City development“. MČ Praha 10 vytvořila metodiku a podmínky
pro spolupráci a partnerství s developery a jejich finančním zapojením do rozpočtu městské části a to nejen
formou finančních prostředků, ale také realizací projektů nebo jejich částí ve veřejném prostoru, a zejména s
ohledem na potřeby občanské vybavenosti a udržitelného rozvoje.
Poznámka. MČ Praha 10 má nastavenou spolupráci v mnoha oblastech jak na úrovni lokální, tak na
úrovni národní. Bezpochyby v rámci této spolupráce lze prokázat vzájemnou synergii - zejm. dotace, či
participativní rozpočet či nastavení jasných pravidel spolupráce s developery.
MČ Praha 10 má dnes 3 (dříve 4) partnerská města: slovenský Prešov, maďarskou Nyíregyházou, polské
Jasło a do nedávna i dánský Ballerup. Obec Ballerup nacházející se poblíž dánské metropole Kodaně
však při snaze MČ Praha 10 v roce 2019 obnovit partnerskou spolupráci již projevil zájem nepokračovat
v jakékoliv další vzájemné spolupráci. U zbylých tří partnerských měst se vedle jejich geografické polohy
jeví jako značná nevýhoda jejich nesrovnatelná ekonomická, sociální i demografická struktura.
Spolupráce s východoslovenským Prešovem je však i přesto velmi konstruktivní a zájem o ni převládá z
obou stran. Cílem současného vedení MČ Praha 10 je však především nalézt partnerskou municipalitu
srovnatelného charakteru, ideálně přímo jednotlivý správní obvod nějaké západoevropské metropole, s
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nímž by bylo možné si vyměňovat příklady dobré praxe a který by umožňoval také např. srovnání i co se
týče vztahu k nadřízenému územnímu celku.
Související informace
Referenční ID: 1.3.8 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:43 Odborný garant: Jan
Hamrník Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Benchmarking, » Partnerství, » Partnerství měst,
» Spolupráce, » Neziskové organizace, Indikátory: » Transparentní úřad (1.3.C), » 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) (1.3.E), » 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) (1.3.F),
Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Obecně vzato lze zájem MČ Praha 10 o průběžné sledování a vyhodnocování spokojenosti svých občanů a
obyvatel vnímat jako dobré. Relevantním podkladem pro porovnávání trendu bude každé 2-3 roky
prováděno šetření v rámci dotazníku sady ECI: Spokojenost s místním společenstvím (prvně šetření
uskutečněno v roce 2019).

Metodika měření spokojenosti
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Ano, v květnu a červnu 2019 bylo mezi obyvateli MČ Praha 10 provedeno dotazníkové šetření s cílem
zhodnotit 2 z 10 standardizovaných evropských indikátorů (European Common Indicators - ECI) používaných
pro hodnocení místní udržitelnosti.
1. Spokojenost občanů s místním společenstvím (ECI A.1)
2. Mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Praha 10 (ECI A.3)
Dotazníkové šetření bylo provedeno na vzorku 504 obyvatel MČ Praha 10 pomocí standardizovaného
dotazníku, kdy samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru s využitím proškolených tazatelů.
Výsledky měly ilustrovat vedení městské části postoje preference a názory obyvatel města na jednotlivé
tematické oblasti a následně i posloužit jako podklad nebo inspirace orgánům městské části při přijímání
konkrétních opatření a rozhodnutí. Cílem vedení MČ Praha 10 je ankety aktualizovat každé tři roky.
Od roku 2007 také Úřad MČ Praha 10 provádí v pravidelném dvouletém cyklu Anketu spokojenosti občanů s
kvalitou poskytovaných služeb úřadu. Toto měření probíhá na základě vytvořené vlastní metodiky a výsledky
jsou zveřejňované v ročních zprávách z přezkoumání QMS. Od roku 2011 je používána stejná metodika
měření pro možnost porovnávání výsledků v čase. V této anketě mohou občané formou anketních lístků
sdělit vedení MČ Praha 10 důvod návštěvy radnice, vyhodnotit (oznámkovat) kvalitu poskytovaných služeb a
vyjádřit svůj názor na přístup a jednání úředníků. Anonymně mohou vyjádřit důvody své spokojenosti či
nespokojenosti a připsat připomínky a návrhy na zlepšení. Mohou touto formou vyjádřit pochvalu i
konkrétním úředníkům úřadu.
V rámci přípravy Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 v létě 2019 se uskutečnilo
dotazníkové šetření mezi různými cílovými skupinami. Jednalo se o šetření mezi rodinami, spolky a
organizacemi a také mezi podnikateli. Výstupy z těchto šetření se staly podkladem pro návrhovou část
připravovaného strategického plánu.
V létě roku 2019 měli obyvatelé Desítky možnost vyjádřit svou spokojenost se životem v Praze 10 také
formou pocitové mapy.Občané aktivně reagovali a v mapě nám zanechali 7 200 podnětů.
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Další možností pro sdělení spokojenosti obyvatel byla osobní setkání občanů s vedením MČ Praha 10 v
ulicích Prahy 10, ve školách a knihovnách. Byla vytvořena i online možnost napsat svůj podnět. Výstupem
bylo 1 200 podnětů, které jsou shrnuty v materiálu nazvaném Co zlepšit na Desítce.
Poznámka. Kombinace dotazníkového šetření zjišťující spokojenost obyvatel s životem v MČ s anketou
spokojenosti návštěvníků ÚMČ se obecně jeví jako velmi dobrá metodika šetření spokojenosti.
Související informace
Referenční ID: 1.4.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:45 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Spokojenost občanů, » Průzkumy, Indikátory:
» Kompaktnost městské zástavby (1.4.A), Analytické dokumenty: » Spokojenost občanů s místním
společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Praha 10, 2019, Aktuální informace naleznete zde

Seznamování veřejnosti s výsledky měření
1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Šetření spokojenosti bylo předloženo Radě MČ Praha 10 k projednání a k přijetí některých opatření.
Šetření projednala Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21, zároveň i Odborná skupina pro
strategii. Následně byly výsledky zveřejněny na webu MČ Praha 10 a využity pro zpracování „Strategického
plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“.
Pro hodnocení kvality poskytovaných služeb Úřadu MČ Praha 10 je od roku 2007 v pravidelných dvouletých
intervalech prováděna anketa mezi návštěvníky úřadu. S výsledky a se samotným průzkumem byla veřejnost
seznamována prostřednictvím Novin Prahy 10. S výsledky je seznamována Rada MČ Praha 10.
Výsledky jsou uveřejněny také na webu Strategie či v usneseních Rady. O výsledcích jsou občané
informováni i prostřednictvím měsíčníku Praha 10.
Poznámka. Vzhledem k tomu, že jsou s výsledky seznamováni jak volení zástupci, tak i veřejnost skrz
média městské části, se obecně vzato jeví úroveň míry seznamování jako velmi dobré.
Související informace
Referenční ID: 1.4.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:47 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Spokojenost občanů, » Průzkumy, Indikátory:
» Kompaktnost městské zástavby (1.4.A), Aktuální informace naleznete zde

Vývoj a porovnání spokojenosti
1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městskými částmi, resp. městy?
Šetření spokojenosti podle metodiky ECI bylo v roce 2019 provedeno poprvé. Nelze tedy doložit trend.
Výsledky je však možné porovnat s jinými městy či městskými částmi, které průzkum podle stejné metodiky
provedli v minulosti. Porovnání je provedeno v rámci provedeného průzkumu spokojenosti občanů s
místním společenstvím, mobility a místní přepravy obyvatel MČ Praha 10, 2019.
Výsledky indikátoru Spokojenost obyvatel s místním společenstvím v Praze 10 lze porovnat s ostatními
pražskými městskými částmi. Městské části však k hodnocení přistoupili v různém období a zpravidla se
provedlo jen jednou.
Praha 10 má spokojenost vyjádřenou hodnotou 79,4 %.
Praha 14

67,5%
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Praha 21

89,3%

Praha 8

82,1%

Praha - Libuš 77,5%
Dílčí hodnocení spokojenosti veřejnosti se službami úřadu lze doložit číselnou řadou od roku 2011.
Výsledky hodnocení úředníků občany v letech 2011–2017 (zdroj: MČ Praha 10)

Poznámka. Díky společné metodice je srovnávání s jinými městskými částmi možné. Jediný nedostatek
představuje nemožnost srovnání v rámci samotné MČ Praha 10, jelikož šlo o vůbec první šetření
podobného typu. S ohledem na plánované opakování každé 2-3 roky ale bude brzy tento nedostatek
odstraněn.
Související informace
Referenční ID: 1.4.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:48 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Benchmarking, » Spokojenost občanů, Indikátory:
» Kompaktnost městské zástavby (1.4.A), Analytické dokumenty: » Spokojenost občanů s místním
společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Praha 10, 2019, Aktuální informace naleznete zde

Analýza výsledků měření spokojenosti
1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Analýza výsledků byla provedena ve výsledcích šetření formou tabulek a grafů. Opatřena je komentáři a
vysvětlujícím textem, který upozorňuje na nejdůležitější zjištění. Výsledky je možné použít jako podklad pro
konkrétní opatření a rozhodnutí.
Titulkový indikátor (podíl cest automobilem) dosahuje v porovnání s ostatními výsledky z měst, kde se stejné
dotazníkové šetření konalo, výrazně vyšších hodnot (45,2 %). Na druhou stranu je nezbytné uvést, že podíl
cest provedených udržitelným způsobem je 54,4 %.
Nicméně v případě měření, které bylo provedeno poprvé, nelze dělat stejné závěry, jako v případě
opakovaných průzkumů s možností analyzovat trend a výsledky porovnávat.
Při periodickém šetření za 2–3 roky je možné trend vysledovat a řešit důvod případného negativního trendu.
Poznámka. Analýza výsledků byla provedena. Negativní výsledek ohledně mobility byl zohledněn v
rámci příprav zavádění zón placeného státní na území MČ Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 1.4.4 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:49 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Analýza dat, » Plánování, Indikátory: » Kompaktnost
městské zástavby (1.4.A), Aktuální informace naleznete zde
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Přijímání opatření na základě výsledků šetření
1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Výsledek dotazníkového šetření spokojenosti obyvatel je zapracován do analytické části Strategického plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030. Z průzkumu vyplynula vyšší spokojenost se
životem v Praze 10 – 79,4 %, naopak podíl neudržitelné dopravy (auto, motocykl) je vysoký, 45,6 %.
Příslušná dopravní opatření byla analyzována v souvislosti s plánovaným zaváděním zón placeného stání.
Poznámka. Zapracování výsledků dotazníkového šetření do analytické části Strategického plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 a zohlednění podílu neudržitelné dopravy při
analýze v souvislosti s plánovaným zaváděním zón placeného stání se jeví jako přijímání opatření na
úrovni velmi dobré.
Související informace
Referenční ID: 1.4.5 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 16.lis.2020 22:50 Odborný garant: Josef
Neklan Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Analýza dat, » Plánování, Indikátory: » Kompaktnost
městské zástavby (1.4.A), Aktuální informace naleznete zde

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kvalita vod a efektivní využívání vody
V oblasti hospodaření s vodou lze konstatovat, že spotřeba na osobu stoupala - ze 40,88 m3/osoba/rok v
roce 2016 na 41,61 m3/osoba/rok v roce 2019, přičemž mezi lety 2018 a 2019 došlo k poklesu z 42,34
m3/osoba/rok na 41,61 m3/osoba/rok. V budovách ve správě MČ Praha 10 došlo k většímu nárůstu
spotřeby, meziročně řádově o nižší desítky procent. Nárůst v jednotkách procent byl zaznamenán u
obytných domů. Úsporná opatření týkající se hospodaření s vodou jsou realizována ve veřejném prostoru –
zasakovací boxy, zalévací vaky, revitalizace veřejných prostranství. Dále se MČ Praha 10 snaží šířit osvětu
pomocí tzv. desater, podporuje v dotačním řízení osvětové akce environmentálních spolků a téma šetrného
užívání přírodních zdrojů má vetknutou do strategického plánu. Dle PVK bylo 99,6 % domácností bylo
připojeno na ČOV. Podle PVS činí podíl obyvatel napojených na ČOV v Praze 10 za rok 2019: 98,87 % (zdroj:
PVS). Kvalita vody v ústí Botiče, který protéká také MČ Praha 10, vykazuje na základě sledovaných ukazatelů
zlepšující se trend. Znečištění vypouštěné ve formě vyčištěných splaškových vod lze odhadnout na základě
podílu počtu připojených obyvatel MČ na celkovém podílu připojených obyvatel, který činí 9,3%. Na MČ
tedy připadá z množství znečištění vypuštěného z ÚČOV v jednotlivých ukazatelích (viz tabulka). Trend
vykazuje klesající tendenci co do vypouštěného znečištění.
Veličina

Jednotka

2017

2018

2019

BSK5

(t/rok)

64

57

34

CHSKCr

(t/rok)

358

327

268

NL

(t/rok)

95

82

65

N-NH4

(t/rok)

97

82

22

N celkem

(t/rok)

225

200

110

P celkem

(t/rok)

7

8

8

Poznámka: Zlepšení hospodaření s vodou došlo dle odborného odhadu na 0,5 ha rozlohy MČ Praha 10.
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030
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Meziroční změny spotřeby pitné vody
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* 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).
Specifická spotřeba vody na území Prahy 10 od roku 2016 do 2018 rostla, v posledním známém mezidobí let
2018 a 2019 klesla o 0,73 m3/osoba/rok. Ve srovnání s celou Prahou (viz tabulka) je spotřeba v MČ spíše
vyšší. V posledním sledovaném roce (2019) došlo ke srovnání hodnot za celou Prahu a MČ Praha 10, proto
bude důležité sledovat další trend vývoje.
Rok / spotřeba

MČ Praha 10 m3/osoba/rok

Praha m3/osoba/rok

2016

40,88

39,42

2017

41,98

39,79

2018

42,34

39,06

2019

41,61

41,61

Poznámka. Spotřeba vody v MČ Praha 10 je nižší než na území hl. m. Prahy.
Související informace
Referenční ID: 2.1.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 21:55 Odborný garant: Martin
Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Pitná voda, voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace
vodních toků), Indikátory: » Nakupované zboží s ekoznačkou (2.1.A), Zdroje: » PVK, Aktuální informace
naleznete zde

Meziroční změny spotřeby vody v objektech MČ
2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách ve správě městské části?
Objekty pro městskou část spravují správní firmy (CENTRA a.s., AUSTIS správa s.r.o., PRAHA 10 – Majetková,
a.s.). Správní firmy dělají vyúčtování u následujících budov:
•
•
•
•

budova Úřadu MČ Praha 10 – meziroční nárůst o 13,75 % (hradí městská část),
Trmalova vila – meziroční nárůst o 27 % (přefakturováno nájemci),
objekt Domu sociálních a zdravotních služeb – meziroční nárůst o 12 % (hradí Léčebna dlouhodobě
nemocných a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci),
obytné domy – meziroční nárůst o 6,9 % (náklady jsou přeúčtovány nájemcům).

Bohužel i přes snahu získat absolutní data o spotřebě v delším časovém horizontu, nebyla požadovaná data
od firem k dispozici. Je tedy úkolem do příštích let začít spotřebu detailněji monitorovat a vyhodnocovat
trendy vývoje. Naznačený nárůst spotřeby může být dán vybavením budov a nízkou mírou osvěty.
Rekonstrukce budov myslící na šetrné hospodaření s vodou spolu s osvětou tak mohou vést v budoucnosti k
menší spotřebě vody.
Poznámka. Nejmenší nárůst spotřeby vody je v obytných domech v majetku MČ Praha 10, největší v
Trmalově vile.
Související informace
Referenční ID: 2.1.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 08:30 Odborný garant: Martin
Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Pitná voda, voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace
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vodních toků), » Zdroj vody, Zdroje: » PRAHA 10 – Majetková, Palacká Zina, » PRAHA 10 – Majetková,
Polanecký Michal, » AUSTIS správa, Žáček Dušan, » CENTRA, Dittrichová Romana, Aktuální informace
naleznete zde

Srovnání spotřeby vody v rámci ČR
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 a vybranými městy ČR –
benchmarking?
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) uvádí za rok 2019 roční úhrn srážek v Praze = 519 mm, což je pod
průměrem ČR = 634 mm. ČHMÚ v letošním roce zveřejnil data za své stanice. Z průměru Praze 10 nejbližších
v posledních letech kontinuálně používaných stanic (Klementinum, Karlov, Chodov) jsme vypočetli přibližnou
hodnotu úhrnu srážek pro MČ Praha 10 (průměr z těchto stanic). Z dat PVK jsme pak převzali údaje za cenu
vody. Byla vybrána data za poslední 4 roky (2016 – 2019), tedy relativně krátký časový údaj. Spearmanův
korelační koeficient ukazuje na relativně silnou zápornou korelaci (-0,6), která vystihuje pokles úhrnu srážek
a zvyšování ceny vody. Specifická spotřeba vody dle PVK byla na území Prahy 10 v roce 2016 - 40,88
m3/osoba/rok a v roce 2019 - 41,61 m3/osoba/rok. Ve sledovaném období tedy stoupla a ve srovnání s daty
za celou Prahu je vyšší kromě posledního sledovaného roku 2019, kdy byla spotřeba v MČ Praha 10 a v Praze
totožná. Ve srovnání s daty za celé Česko je vidět, že spotřeba v Praze i Praze 10 je vyšší. Spotřeba za celé
Česko pak sice mírně, ale setrvale roste. Viz graf a tabulka. Korelace cen a spotřeby je mírně pozitivní - cena i
spotřeba (byť ne zcela konstantně) rostou.

Rok

Klementin
um

Karlov

Chodov Roční úhrn Cena vody Spotřeba
HLMP:
Česko:
srážek PVK (kč) - vody m3/ Spotřeba Spotřeba
(mm) - osa
osa osoba/rok vody m3/ vody m3/
vlevo
vpravo
- osa osoba/rok osoba/rok
vpravo

2016

430.4

474.2

540.3

482

85.18

40.88

39.42

32.23

2017

427.6

471.4

619.2

506

85.42

41.98

39.79

32.38

2018

363.7

395.2

405.9

388

87.39

42.34

39.06

32.56

2019

379.5

412

494.5

429

89.66

41.61

41.61

33.07

Poznámka. V Praze je celoroční úhrn srážek pod průměrem ČR.
Související informace
Referenční ID: 2.1.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 21:55 Odborný garant: Martin
Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Benchmarking, » Pitná voda, voda povrchová a
odpadní (vč. revitalizace vodních toků), Zdroje: » PVK, Aktuální informace naleznete zde
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Úsporná opatření na úsporu vody
2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Nejvýznamnějšími úspornými opatřeními v oblasti úspory vody, které MČ v posledních letech realizovala,
jsou:
•
•
•
•
•

zalévací vaky ke stromům (plošně, testovací provoz),
rekonstrukce vodovodních rozvodů (Pražská vodohospodářská společnost, Pražské vodovody a
kanalizace), např. ul. Jabloňová
rekonstrukce veřejného prostranství na Zahradním Městě Obchodní centrum Cíl - vybudování
vsakovacích boxů pro udržení vody v území.
dotační řízení na environmentálně osvětové aktivity (např. od revitalizace vnitrobloků po osvětu o
hospodaření s vodou)
osvětová “desatera” z desítky (principy dobré praxe, např. hospodaření s vodou)

Poznámka. MČ Praha 10 v roce 2019 provedla ve veřejném prostoru některá opatření vedoucí k
úsporám vody (prostranství před OC Cíl). Prostřednictvím dotací a osvětové činnosti se snaží zlepšit
návyky obyvatelstva a tím v důsledku zlepšit i hospodaření s vodou (desatera, dotační programy na vznik
komunitních zahrad, oživení vnitrobloků, to ve svém důsledku povede i k lepšímu hospodaření s vodou).
Související informace
Referenční ID: 2.1.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 08:30 Odborný garant: Martin
Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Pitná voda, voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace
vodních toků), » Účinnost, efektivita, hospodárnost, Indikátory: » Nakupované zboží s ekoznačkou (2.1.A),
Zdroje: » PVK, Aktuální informace naleznete zde

Osvěta o šetření pitnou vodou
2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k
waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?
Do této doby zatím neproběhla žádná osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou. V budovách ve
správě obce nejsou umístěny informace o způsobu šetření vodou. MČ vydává tzv. Desatera, která propaguje
přes FB MČ Praha 10.
MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”,
který byl zpracován dle “Metodiky hodnocení udržitelných měst/městských částí”. V oblasti Životní prostředí
jsou dva cíle 2.1 a 2.2, které budou realizovány opatřeními týkající se osvěty, zapojení veřejnosti do péče o
životní prostředí, např. 2.1.3 Šetrné nakládání s přírodními zdroji, 2.2.1 Podporovat a rozšiřovat
dobrovolnické aktivity v péči o životní prostředí, 2.2.2 Podporovat a realizovat osvětu o životním prostředí. V
oblasti Globální odpovědnost je uvedeno opatření 10.2.1 Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a
dopadům změny klimatu. Z tohoto vyplývá, že MČ má zájem v budoucnu více zapojit občany do osvěty,
dobrovolnictví a péče.
Každoročně pořádá spolek Naše Malešice ve spolupráci s MČ Praha 10 osvětovou kampaň Den Země, na
které jsou pro veřejnost k dispozici osvětové stánky a aktivity.
MČ Praha 10 má také dotační řízení v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. V roce
2018 bylo podáno 10 projektů a podpořeno 8 projektů zrealizovaných nevládními a neziskovými
organizacemi a společnostmi a spolky; v roce 2019 bylo podáno 9 žádostí a podpořeno 7 projektů, z toho
jeden realizovaný fyzickou osobou; a v roce 2020 bylo podáno již 18 projektů a podpořeno 15 projektů,
z toho dva realizované fyzickými osobami.
Oproti minulým letům byla v roce 2020 inovována metodika dotačního řízení v oblasti životního prostředí.
Kromě dříve podporovaných akcí a osvěty se nově přidala podpora komunitních zahrad, zahrádkářských
kolonií, rekultivace předzahrádek a vnitrobloků, podpora živočichů ve městě, tedy podpora systematičtějších
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aktivit i s pozitivním vlivem na hospodaření s vodou. V roce 2020 byly např. podpořeny úpravy předzahrádek
a vnitrobloku.
Poznámka. MČ Praha 10 nerealizovala osvětovou kampaň cíleně zaměřenou na šetření s vodou. Vydává
tzv. Desatera, která uveřejňuje na FB a webu MČ Praha 10 a v měsíčníku Praha 10, který je zdarma
distribuován do všech domovních schránek.
Související informace
Referenční ID: 2.1.5 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 22:54 Odborný garant:
Martin Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Ochrana vody, » Pitná voda, voda povrchová a
odpadní (vč. revitalizace vodních toků), » Zdroj vody, Aktuální informace naleznete zde

Podíl osob napojených na kanalizaci
2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod 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).
Napojení objektů na čističky odpadních vod je řešena na celopražské úrovni. Téměř celé území městské části
je odkanalizováno kanalizační sítí svádějící splašky do Centrální čističky odpadních vod. Městská část
zaznamenala několik žádosti o podporu zavedení v některých lokalitách bez přípojek (Staré Záběhlice,
Třebešín). Městská část může dotvoření infrastruktury aktivně podporovat přímluvou na Magistrátu hl. m.
Prahy. Setrvale je naprostá většina obyvatel a domácností MČ Praha 10 napojeno na čištění odpadních vod
(99,6 %). Zbývající 0,4 % je obsloužena jinak, např. vlastním systémem, žumpami atp.
Poznámka. Velký podíl napojených domácností na čištění odpadních vod.
Související informace
Referenční ID: 2.1.6 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 21:59 Odborný garant: Martin
Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Čištění a likvidace odpadních vod, » Pitná voda, voda
povrchová a odpadní (vč. revitalizace vodních toků), Indikátory: » Používání recyklovaného papíru (2.1.B),
Zdroje: » PVK, Aktuální informace naleznete zde

Snížení objemu znečišťujících látek
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.
MČ Praha 10 nemá k dispozici data za oblast svého spravovaného území. Tato problematika je řešena na
úrovni hl. města Prahy. Praha má k dispozici údaje o kvalitě vod v jednotlivých tocích na území Prahy, z nichž
jeden – Botič – prochází územím městské části. Do konce r. 2017 bylo na Botiči objeveno celkem 125 zdrojů
znečištění a náprava byla zjednána ve 113 případech.
Odborný odhad PVK z hlediska podílu znečištění Prahy 10 na celkovém znečištění v Praze je následující:
Znečištění vypouštěné ve formě vyčištěných splaškových vod lze odhadnout na základě podílu počtu
připojených obyvatel MČ na celkovém podílu připojených obyvatel, který činí 9,3%. Na MČ tedy připadá z
množství znečištění vypuštěného z ÚČOV v jednotlivých ukazatelích toto množství a z toho je patrná klesající
tendence vypouštěného znečištění a vyšší efektivita odstraňování znečištění kromě hodnot fosforu (viz
tabulka).
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Veličina

Jednotka

2017

2018

2019

BSK5

(t/rok)

64

57

34

CHSKCr

(t/rok)

358

327

268

NL

(t/rok)

95

82

65

N-NH4

(t/rok)

97

82

22

N celkem

(t/rok)

225

200

110

P celkem

(t/rok)

7

8

8

Jednotlivé ukazatele jsou z odpadních vod čištěním odstraňovány s touto účinností:
2017

2018

2019

BSK5

97,7%

98,0%

99,0%

CHSKCr

95,0%

95,8%

97,1%

NL

97,5%

98,0%

98,6%

N-NH4

73,3%

77,4%

94,3%

N celkem

66,3%

70,2%

83,7%

P celkem

91,2%

90,6%

90,9%

Pro dokreslení situace uvádíme i další údaje za širší území:
Jakost vody v tocích hl. m. Prahy (zdroj: OCP MHMP)

Z ročenky životního prostředí Prahy lze zjistit hodnoty vybraných ukazatelů jakosti vody v závěrovém profilu
ústí Botiče, ten protéká nejen MČ Praha 10, ale z nabízených měřených profilů je pro MČ Praha nejvíce
vypovídající (tabulka).
Vodní tok Botiče tedy vykazuje co do znečištění pozitivní trend, kdy je v posledních letech méně znečištěn.
Ukazatel / rok
BSK5 [mg.l-1]
CHSKCr [mg.l-1]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5,1

4,0

4,1

4,4

4,2

4,5

4,1

4,8

3,4

26,9

24,9

27,8

25,2

22,3

21,7

22,6

21,2

21,1
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Ukazatel / rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

N-NO3 [mg.l-1]

5,34

4,78

3,09

4,77

3,02

2,63

2,36

2,79

2,18

N-NH4 [mg.l-1]

0,44

0,10

0,25

0,13

0,11

0,39

0,40

0,14

0,09

Pcelk[mg.l-1]

0,37

0,27

0,21

0,16

0,22

0,22

0,19

0,17

0,28

Poznámka. Jakost vody je převážně neznečištěná.
Související informace
Referenční ID: 2.1.7 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:59 Odborný garant: Martin
Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Čištění a likvidace odpadních vod, » Ochrana vodních
toků, » Pitná voda, voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace vodních toků), » Nakládání s dešťovou
vodou, Indikátory: » Používání recyklovaného papíru (2.1.B), Webové stránky a portály: » Portál životního
prostředí, Zdroje: » PVK, Aktuální informace naleznete zde

Vývoj v plošné míře území, odkud není srážková voda odváděna jednotnou
kanalizací do čističek odpadních vod (ČOV)
2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová
voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na
ČOV)?
Dle poskytnutých dat z IPR, který vycházel při výpočtech z dat ČÚZK (Český úřad zeměměřičský a
katastrální), tvoří z cca 48 % území MČ Prahy 10 zpevněné plochy (budovy, zastavěné plochy, nádvoří,
komunikace). V roce 2016 to bylo 47,8 % a v roce 2020 48,1 %. Pokud se použijí data rozlohy budov
z digitální technické mapy Prahy místo dat o budovách z ČÚZK, je rozloha zpevněných ploch o něco vyšší –
49,2 % v roce 2016 a 49,6 % v roce 2020. Trend rozlohy zpevněných ploch na území Prahy 10 je tedy mírně
rostoucí. Odkanalizováno bylo celkem 61,1 % území MČ Prahy 10 v roce 2016 a 61,2 % v roce 2020.
Odborným odhadem na základě uvedených informací, kdy plocha odkanalizování do ČOV zůstává v podstatě
stejné a rozloha zastavěných ploch mírně roste, lze předpokládat, že změna na zanedbatelné rozloze MČ a že
se ve většině případů musí jednat o revitalizace dříve nevyhovujícího stavu. Ze známých projektů vedoucích
k odvodu dešťové vody se jedná o revitalizaci lokálního prostoru u Obchodního centra Cíl na Zahradním
Městě. Tato zdokumentovaná rekonstrukce se rozprostírá cca na 0,3 ha z 1860 ha MČ Praha 10.
K dílčím pozitivním změnám v dané oblasti nakládání s dešťovými vodami dochází průběžně, a to jak
kulturou výstavby na území MČ Praha 10, tak uvědoměním si důležitosti nakládání s vodou ve městě. Úpravy
veřejných prostor se snaží v maximálně možné reálné míře využívat potenciál vody v území jejím
zadržováním, postupným vsakováním či využitím pro následnou závlahu.
MČ Praha 10 v minulosti také aktivně spolupracovala na tvorbě stále nedokončeného „Generelu odvodnění
hl. m. Prahy“.
Poznámka. Při realizaci nových projektů je tato oblast zohledněna.
Související informace
Referenční ID: 2.1.8 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 22:02 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Odtoky dešťové vody, » Odvodňování a kanalizace,
» Nakládání s dešťovou vodou, Indikátory: » Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě
(2.1.C), Koncepční a strategické dokumenty: » Generel odvodnění hl.m. Prahy (GO HMP), Analytické
dokumenty: » Návrh řešení veřejného prostoru u OC Cíl, Zdroje: » IPR Praha, Aktuální informace naleznete
zde
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Podmínky pro akumulaci vody
2.1.9 Vytvořila městská část nebo její subjekty podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a
využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění městské části, zálivku veřejné zeleně apod.)?
V rámci ploch MČ Praha 10 je již dlouhodobě přistupováno k výměně povrchů zejména parkových chodníků
z asfaltu na plochy ze zámkové dlažby, která je pro vodu propustnější. V rámci ucelených rekonstrukcí parků
jsou realizována opatření pro retenci dešťových srážek. Příklady park Malinová – Chrpová (vsakovací boxy),
Malešický park (suchý poldr), revitalizace plochy Obchodního centra Cíl (vsakovací boxy).
Poznámka. Při revitalizacích parků je v projektech tato oblast řešena.
Související informace
Referenční ID: 2.1.9 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 22:05 Odborný garant: Martin
Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Odtoky dešťové vody, » Ochrana vody, » Pitná voda,
voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace vodních toků), Indikátory: » Používání elektrospotřebičů v
nejvyšší energetické třídě (2.1.C), Zdroje: » PVK, » MČ Praha 10, Pecánek Martin, Aktuální informace
naleznete zde

Ekologická stabilita krajiny
Ekologická stabilita krajiny v MČ Praha 10 je dána silným antropogenním ovlivněním a vysokou urbanizací
území. Například plochy ÚSES zabírají jen 2,9 % území MČ. Ze stejných důvodů je nízký i KES (0,146 v roce
2012; 0,143 v roce 2020) značící nízký podíl ekologicky stabilních ploch. Využití krajiny zůstává v posledních
letech podobné, mírně se rozrůstají antropogenní povrchy, zejména zástavba, proto se i hodnota KES mírně
snižuje. MČ Praha 10 se snaží o MČ pečovat skrze efektivní územní rozvoj, péčí o zeleň a dotační politiku
podporující péči o přírodu.
Výměra ploch veřejné zeleně/parků/sadů ve správě MČ Praha 10 stagnuje či mírně klesá. To dokládá i
přiložená tabulka ploch parků, sadů a lesoparků (v km2) dle datové vrstvy “současný stav využití území”. K
poklesu či stagnaci dochází privatizací/prodejem domovního fondu a navazujících ploch zeleně. . V poslední
době došlo ke kultivaci prostor před OC Cíl, dále je plánována např. revitalizace předprostoru parku
Grébovka v Rybalkově ulici.
Využití území / rok

2014

2016

2018

2020

Sady

0.17

0.17

0.15

0.15

Parky

2.20

2.22

2.22

2.21

Lesoparky

0.09

0.09

0.09

0.09

MČ Praha 10 podporu uvedených oblastí řeší ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro
období 2020-2030” a to v oblasti 2 Životní prostředí jak zapojením občanů do péče o ŹP, tak zkvalitňováním
kvality ŽP.
Doporučení Magistrátu k seči trávy je uplatňování i v MČ Praha 10. MČ podporuje komunitní zahrady, ve své
příspěvkové organizaci - Kulturní dům Barikádníků byla zahrada založena v roce 2019.
MČ Praha 10 podporuje dobrovolnické aktivity jako např. Den Země, Ukliďme Česko. Do kampaně Ukliďme
Česko se každoročně zapojuje i Úřad MČ Praha 10, kdy okolo 50 zaměstnanců uklízí černé skládky a
nepořádek na vytipovaných pozemcích městské části.
Oblast zkvalitňování životního prostředí je uvedena také v “Programové prohlášení RMČ Praha 10 na volební
období 2018-2022”.
Úřad MČ Praha 10 má oddělení městské zeleně a čistoty, které má oblast kvalitního životního prostředí na
starosti.
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MČ Praha 10 jednoznačně upřednostňuje výstavbu na nevyužívaných či špatně využívaných plochách v
zastavěném území obce. Jenže má omezené možnosti řešení této problematiky. Městská část sama na úkor
přírodních nezastavěných území nerealizuje výstavbu.
Odborným odhadem za známé rozlohy projektů za roky 2018 až 2020 lze říci, že 28,15 ha nově realizovaných
staveb se nachází na plochách transformačních, zanedbaných, na brownfieldech či prolukách a 2,96 ha
nových staveb na přírodně cennějších plochách jako lesy, louky či pole. Tzn. 9,5 % rozlohy projektů je
postaveno spíše na nevhodných plochách a 90,5 % na vhodných.
Mezi další transformační plochy patří např. oblast Bohdalec-Slatiny (zhotovena urbanistická studie),
Průmyslová zóna Malešice či Hagibor. Na těchto plochách se o dalším rozvoji uvažuje nebo již je realizován.

Změna v podílu území zahrnutého do územního systému ekologické stability (ÚSES)
2.2.1 Pokud má městská část v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability
krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným
ÚSES došlo? Pozn. pokud jsou k dispozici údaje o připravovaných či navrhovaných ÚSES, doplňte informace o
rozsahu těchto záměrů (popis i kvantitativní údaj).
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 městské části nebo se jedná o pozemky státu či soukromých osob. Ani směny pozemků v
rámci pozemkových úprav, kterými se ve většině případů řeší funkčnost a průchodnost územního systému
ekologické stability (ÚSES) nejsou reálné, protože městské části obvykle pozemky na svém území nevlastní a
v mnoha případech dokonce ani nespravují.
Z obdržených dat od IPR za roky 2010, 2015 a aktuální data k 2. 4. 2019 je patrné, že v tomto období
nedošlo k žádné změně (ani rozlohy, ani funkčnosti) ÚSES. Na území MČ Praha 10 je podíl ÚSES konstantně
nízký (2,9 %, 54,3 ha z toho 24,2 ha jsou součástí LÚSES) proti celopražskému průměru (13,5 %). V nejbližší
době nemá dojít ke změně rozlohy ÚSES na předmětném území.
Tabulka všech prvků ÚSES na území MČ Praha 10 s rozlohami.
Kód prvku

Číslo prvku

Typ

Rozloha (ha)

I5

383

Interakční prvek - funkční

1,73

I5

345

Interakční prvek - funkční

8,27

I5

382

Interakční prvek - funkční

12,40

I5

345

Interakční prvek - funkční

4,84

L1

125

Lokální biocentrum - funkční

4,96

L1

124

Lokální biocentrum - funkční

3,72

I6

384

Interakční prvek - nefunkční

2,86

L2

128

Lokální biocentrum - nefunkční

0,47

L2

126

Lokální biocentrum - nefunkční

1,37

L3

267

Lokální biokoridor - funkční

1,05

L3

267

Lokální biokoridor - funkční

9,09

L4

404

Lokální biokoridor - nefunkční

0,59

L4

404

Lokální biokoridor - nefunkční

1,36

L4

404

Lokální biokoridor - nefunkční

1,40

L4

404

Lokální biokoridor - nefunkční

0,01

L4

267

Lokální biokoridor - nefunkční

0,14
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Poznámka. MČ Praha 10 má nízký podíl ÚSES proti celopražskému průměru. Není předpoklad, že by
došlo k výrazné změně.
Související informace
Referenční ID: 2.2.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 22:06 Odborný garant: Martin
Pecánek Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Ekologická stabilita území, » ÚSES, Aktuální informace
naleznete zde

Zvlášť chráněná území, území Natura 2000
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.)?
Agendu ochrany přírody v zvláště chráněných územích (ZCHÚ) podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, zajišťuje Odbor ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení péče o
zeleň.
Zvlášť chráněná území v MČ Praha 10
• Meandry Botiče
Rozloha: 6,7 ha
Katastrální území: Hostivař, Záběhlice
Kategorie: přírodní památka
Ochranné pásmo: ochranné pásmo vyhlášené
Zřizovací předpis: vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP
Charakteristika území:
Přírodní památku tvoří zbytky údolní nivy potoka Botiče, který zde vytváří až dva metry hluboké
meandrující koryto lemované starými olšemi. Meandrující tok je zaříznut do vlastních nivních
náplavů hlín a písčitých hlín. Štěrkopísky vystupují na povrch pouze v oblasti těsně pod přehradou.
Jejich podloží pak tvoří převážně břidličná souvrství ordovického stupně Beroun. Díky
dlouhodobému působení člověka je potoční niva místy zavezena i historickými navážkami.
Péče o území:
V rámci péče o území jsou zde odstraňovány nepůvodní a invazní druhy rostlin (např. trnovník akát
a křídlatka) a ošetřovány nebezpečné stromy. Díky revitalizacím je obnovována potoční niva a jsou
budovány nové tůně. Je zpracován podrobný plán péče.
•

Přírodní park Hostivař – Záběhlice
Rozloha: 423,10 ha
Rok vyhlášení: 1990
Městské části: MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ Praha 15, MČ Praha-Petrovice
Charakteristika území:
Navazuje na přírodní park Botič-Milíčov. Jeho jádrem je ZCHÚ Meandry Botiče s jeho břehovými
porosty.
Péče o území:
Péče o území je zakotveno ve zpracovaném plánu péče.

•

Za environmentálně významnou lze však považovat celou lokalitu Trojmezí, včetně území
nespadajících do přírodního parku Hostivař – Záběhlice. Prostor vymezený zhruba na severu tokem
Botiče, na východě areálem Toulcova dvora a ulicí Doupovská, na jihu Košíkovskými rybníky, na
západě pak dolním tokem Chodoveckého potoka a zástavbou Chodovce (cca 250 ha). Převážně pole,
ve střední části na svahu oddělujícím nivu Botiče od výše položené terasy sad (jabloně, slivoně,
ořešáky aj.). Unikátně zachovaný fragment „venkovské krajiny“, obklopený ze všech stran sídlišti a
dlouhodobě čelící tlaku na zastavění.
Životní prostředí
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Území soustavy Natura 2000 se na území MČ Praha 10 nenacházejí.
Stávající nastavení dotačního řízení MČ Praha 10 umožňuje podat projekt týkající se dotčené problematiky,
např. akce vedoucí k vhodné péči o dané území.
Magistrát hl. m. Prahy péči o tato území vykonává svědomitě. Každoročně se na jaře a na podzim na toku
Botič (od Kozinova náměstí k mostku při ulici Perucká) realizuje povodňová prohlídka toku, za účasti orgánu
ochrany přírody Úřadu MČ Praha 10, Oddělení bezpečnostního managementu z odboru kontroly a
komunikace Úřadu MČ Praha 10, Lesů hl. m. Prahy, Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. O
management vybraných lokalit pečují profesionální pracovníci (např. Lesy hl. m. Prahy), ale také dobrovolní
ochranáři (např. ČSOP „Botič-Rokytka“).
MČ Praha 10 si nechal svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”
posoudit procese SEA a NATURA 2000, viz Posouzení SPUR na vlivy na ŽP - SEA.
Poznámka. Péče o zvlášť chráněná území je kvalitní, dají se označit tři významná území. Území soustavy
Natura 2000 se v MČ Praha 10 nenachází. “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro
období 2020-2030” je posouzen procesem SEA.
Související informace
Referenční ID: 2.2.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 22:58 Odborný garant:
Michaela Vojáčková Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Krajinný ráz, » Ochrana přírody, » Zvlášť
chráněná území, Webové stránky a portály: » Portál životního prostředí, Zdroje: » HMP, Frantík Dan,
» HMP, Kubelík Michal, » HMP, Rom Jiří, Aktuální informace naleznete zde

Úbytek ploch přírodního/přírodě blízkého charakteru
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.)?
K dispozici jsou data využití krajinného pokryvu od IPR za roky 2016 a 2020. Při hodnocení přírodních a
přírodě blízkých využití (louky, zeleň, zahrady, les) vůči silně antropogenně přeměněným povrchům
(zástavba, komunikace, rekreace, ostatní, železnice), zůstává v obou časových horizontech podíl podobný
s mírně klesající tendencí rozlohy přírodních povrchů, ty tvořily 37,9 % v roce 2016 a v roce 2020 37,7 %
území Prahy 10. Antropogenní povrchy pak tvořily 58,3 % v prvním sledovaném časovém horizontu a 58,4 %
v druhém. Do výše provedeného dělení nebyly zahrnuté využití krajiny reprezentující hospodářské půdy a
vodní plochy, ty se v podstatě za dané období co do rozlohy nezměnily. Ze všech kategorií nejcitelnější
změnu prodělala zástavba, která narostla z 18,3 % na 19,7 % území MČ Prahy 10.
Dochází k výstavbě bytových domů, kterých je na celém území Prahy nedostatek. Výstavba je realizovaná dle
platného územního plánu na pozemcích určených pro výstavbu. Tato problematika úbytku přírodních ploch z
důvodu výstavby je celorepublikovým problémem. Každý stavební projekt v místě výstavby řeší úpravy
zeleně.
MČ Praha 10 schválila v březnu 2020 na ZMČ “Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných
výdajích”, která upravuje podmínky nové výstavby v MČ Praha 10.
Poznámka. K úbytku ploch dochází obecně v celé Praze, MČ Praha 10 vydala metodiku pro soukromé
investory, kterou chce alespoň doporučit podmínky pro novou výstavbu v MČ Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 2.2.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 22:08 Odborný garant:
Michaela Vojáčková Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Ochrana přírody, » Územní plánování a
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47/419

regionální rozvoj, urbanismus a revitalizace, Analytické dokumenty: » Územně analytické podklady hl. m.
Prahy 2016, Zdroje: » IPR Praha, Volrábová Zuzana, Aktuální informace naleznete zde

Měření ekologické stability území
2.2.4 Jaký je na území městské části dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území (měřený koeficientem
ekologické stability)?
Koeficient ekologické stability se příliš nemění a velmi pozvolna klesá. Znamená to tedy mírně se zhoršující
tendenci. Dle výpočtu IPR v roce 2012 vykazoval pro území MČ Praha 10 hodnotu 0,146, v letech 2014 a
2016 0,145 a v roce 2020 0,143.
Ekologickou stabilitu území lze považovat přímo za jeden z klíčových principů (environmentální)
udržitelnosti. MČ Praha 10 bude v rámci sledování plnění “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ
Praha 10 pro období 2020-2030” má stanoven indikátor pro sledování Ekologické stopy.
Poznámka. Nelze vyhodnotit, protože dosud tento indikátor nebyl sledován.
Související informace
Referenční ID: 2.2.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 22:09 Odborný garant:
Michaela Vojáčková Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Územní plánování a regionální rozvoj,
urbanismus a revitalizace, » Ekologická stabilita území, Indikátory: » Dostupnost nádob na separovaný
sběr odpadů (2.2.B), Zdroje: » IPR Praha, Volrábová Zuzana, Aktuální informace naleznete zde

Výměra ploch veřejné zeleně
2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů na území městské části?
Výměra ploch veřejné zeleně/parků/sadů ve správě MČ Praha 10 stagnuje či mírně klesá. To dokládá i
přiložená tabulka ploch parků, sadů a lesoparků (v km2) dle datové vrstvy “současný stav využití území”. K
poklesu či stagnaci dochází privatizací/prodejem domovního fondu a navazujících ploch zeleně. Pro tuto
oblast (a ne jen pro ní) je zpracován „Generel veřejných prostranství“ jako strategický koncepční dokument.
Nyní se zpracovávají dílčí generely na menší lokality. Mezi výstupy též patří i určení ploch, kde musí být
zachována městská zeleň a je tak neprodejná. V poslední době došlo ke kultivaci prostor před OC Cíl, dále je
plánována např. revitalizace předprostoru parku Grébovka v Rybalkově ulici.
Využití území / rok

2014

2016

2018

2020

Sady

0.17

0.17

0.15

0.15

Parky

2.20

2.22

2.22

2.21

Lesoparky

0.09

0.09

0.09

0.09

Poznámka. MČ Praha 10 má zájem zastavit pokles výměry ploch veřejné zeleně/parků/sadů, zpracovává
dílčí Generely veřejných prostranství v jednotlivých lokalitách MČ Praha 10 (Vršovice, Strašnice, Zahradní
Město, Malešice).
Související informace
Referenční ID: 2.2.5 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 22:11 Odborný garant: Martin
Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Městské parky, » Výsadba stromů, » Zeleň, mobiliář a
čistota veřejných ploch, Zdroje: » MČ Praha 10, Pecánek Martin, Aktuální informace naleznete zde
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Ochrana přírodních a zemědělských ploch
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? Pokud ano, uveďte příklady.
MČ Praha 10 jednoznačně upřednostňuje výstavbu na nevyužívaných či špatně využívaných plochách v
zastavěném území obce. Jenže má omezené možnosti řešení této problematiky. Hlavním nástrojem je
připomínkování tvorby územního plánu a zejména záměrů jednotlivých investorů/vlastníků pozemků.
Městská část sama na úkor přírodních nezastavěných území nerealizuje výstavbu.
Odborným odhadem za známé rozlohy projektů za roky 2018 až 2020, které se realizovaly, realizují, nebo
jsou v přípravných fází stavby zatím s pozitivním průběhem lze říci, že 28,15 ha nově realizovaných staveb se
nachází na plochách transformačních, zanedbaných, na brownfieldech či prolukách a 2,96 ha nových staveb
na přírodně cennějších plochách jako lesy, louky či pole. Mezi pozitivní příklady využití proluky patří např.
projekt Portugalia - Rezidence Bohdalecká (Bohdalecká Project Development), do přírodně cennějších lokalit
pak zasahuje např. projekt Na hvězdárně Třebešín. Tzn. 9,5 % rozlohy projektů je postaveno spíše na
nevhodných plochách a 90,5 % na vhodných.
IPR eviduje tzv. transformační plochy, kde se předpokládá změna funkce. V roce 2015 činila jejich rozloha na
území MČ Prahy 10 2,07 km2 a v roce 2020 taktéž 2,07 km2.
Mezi příklady spadající do transformačních ploch patří např. oblast Bohdalec-Slatiny (zhotovena urbanistická
studie), Průmyslová zóna Malešice či Hagibor. Na těchto plochách se o dalším rozvoji uvažuje nebo již je
realizován.
Poznámka. MČ Praha 10 jednoznačně upřednostňuje výstavbu na uvedených plochách.
Související informace
Referenční ID: 2.2.6 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 22:11 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Lesy, » Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields,
» Udržitelná výstavba, » Zemědělská půda, Zdroje: » MČ Praha 10, Ludvík Pavel, Aktuální informace
naleznete zde

Další indikátory k tématu
2.2.7 Další indikátory k tématu
Odstraňování invazních rostlin je v rámci správy svěřených ploch městské zeleně zajišťováno průběžně při
běžných údržbových činnostech, alespoň 3 x za vegetační období - zejména u vzrostlejších druhů se jedná o
nálety akátu, křídlatky či pajasanu. V travnatých plochách pak jde o ječmen myší, jehož výskyt lze potlačit
včasnou sečí. MČ Praha 10 stanovuje pro údržbu zeleně - plán sekání trávy. V roce 2019 z důvodu velkého
sucha dbala na Metodické doporučení Magistrátu hl. m. Praha.
I přesto se ukázalo pro Odbor životního prostředí MČ Praha 10 jako velmi obtížné - byť i odhadem - určit, na
jaké ploše se invazní druhy rostlin v rámci městské části vyskytují. S jistotou lze však říci, že se jedná v první
řadě o plochy podél koridorů šíření - vodních toků a dopravních komunikací (silnice, železnice). Odborným
odhadem MČ invazní rostliny převažují na cca 0,9 ha rozlohy MČ Praha 10.
Pro tento nedostatek dat a pro potřeby tohoto auditu si tedy nechala naše městská část zpracovat odbornou
expertizu výskytu invazních druhů rostlin na MČ Praha 10 od Botanického ústavu AV ČR. Z materiálu
zpracovaného RNDr. Jiřím Sádlem, CSc. vyplývá, že na území MČ Praha 10 se vyskytuje 22 z celkového počtu
31 druhů z tzv. černém seznamu ČR. Nejvyšších hodnot dosahují Robinia, Ailanthus, Prunus cerasifera a
Solidago canadensis (22-25), vysoké hodnoty mají také Acer negundo, Populus x canadensis, Parthenocissus
inserta, Symphyotrichum spp. a Senecio inaequidens (17-19). Ekologické riziko je nejvyšší pro Ambrosia,
Heracleum mantegazzianum a Senecio inaequidens. Dále bylo v řešeném území zaznamenáno 52 druhů
šedého seznamu.
Životní prostředí
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Zde uvádíme celý odborný posude zpracovaný pro MČ Praha 10.
Nepůvodní druhy rostlin vyžadující zvláštní přístup, odborný odhad černého a šedého seznamu pro Prahu
10.
Jiří Sádlo, Botanický ústav AVČR
ÚVOD
Tento materiál byl vypracován na žádost Úřadu městské části Praha 10. Cílem je podat přehled invazních a
potenciálně invazních druhů rostlin s odhadem hojnosti, hlavních míst výskytu a ekologického rizika.
Výchozí literární zdroj je práce Pergl, J., Sádlo, J., Petrusek, A., & Pyšek, P. (2013). Nepůvodní druhy živočichů
a rostlin v ČR: návrh seznamů druhů vyžadujících zvláštní přístup (černý a šedý
seznam). URL:https://invaznidruhy.nature.cz/res/archive/151/019808.pdf?seek=1391611202 (16.04. 2015).
Podrobněji jsou zpracovány druhy černého seznamu, méně podrobně druhy šedého seznamu, kde je nižší
ekologické riziko. Dále je komentován zplanělý výskyt několika dalších nepůvodních druhů, které existující
verze seznamu podhodnocuje, protože v době jeho publikace byly ještě vzácné., kdežto dnes už můžeme
očekávat silnou místní invazi v blízké budoucnosti.
Při hodnocení výskytu a rizika druhů vycházím ze skutečnosti, že Praha 10 je silně urbanizované území, kde
jsou nepůvodní druhy včetně invazních trvale přítomny ve velkých populacích a spoluvytvářejí ráz místní
kulturní spontánní vegetace. V takových podmínkách je vhodné velkou část zplanělých výskytů tolerovat,
jak zdůrazňuje i Pergl et al. (2013).
Hodnocení druhů je založeno na vlastní zkušenosti autora z území, na existujících floristických datech
(Pladias. Databáze české flóry a vegetace. www.pladias.cz) a na výsledcích krátkého ambulantního
průzkumu území (21.-22.9.2020). Kritéria a stupnice hodnocení:
Přítomnost druhu v území:
A – druh v území nebyl zjištěn, zplanělý výskyt není pravděpodobný
B – druh v území nebyl zjištěn, možnost zplanělého výskytu nelze vyloučit
C – druh v území nebyl recentně doložen, ale zplanělý výskyt je velmi pravděpodobný
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Lokalizace podle biotopů:
•

Městská zástavba Standardní městská zástavba – ulice s chodníky a případně s trávníky,
zahrádkami, vnitrobloky, uliční a sídlištní dřevinnou vegetací

•

Vesnická zástavba Zástavba s prvky vesnického stylu, většinou jádra bývalých obcí – např. staré
Záběhlice, Práče, Malešice. Patří sem okrajově i sídelní a zahrádkářské kolonie, garážové uličky
apod.. Tradičně jsou zde přítomny plochy s nižší a nepravidelnou údržbou, staré zdi, ohrady, drobné
provozy, neformálním veřejným prostorem, plochy s prakticky nejasnými nebo neuplatňovanými
majetkovými a sociálními poměry.

•

Průmyslové areály s oplocenými pozemky firem a komunikacemi.

•

Železniční tratě s běžným provozem včetně nádraží a zastávek

•

Železniční ruderály Železniční tratě recentně demontované nebo ve výstavbě. Hojné ruderální
plochy, disturbance, navážky, skládky plus snadné šíření semenného materiálu.

•

Kultury Velkoplošná vegetace pod pravidelným managementem – lesy, louky, hřiště, pole,
udržované parky.

•

Městská divočina, starší sukcesní stadia. Dlouhodobě nesečené, většinou samovolně vzniklé
trávníky a palouky, spontánně vzniklá stromová a keřová vegetace ruderálního rázu, stromové a
keřové výsadby bez pravidelného managementu (např. přestárlé akátiny, zelené pásy u komunikací),
keřové savany s mozaikou dřevin a vysokých trávníků, opuštěné a zarostlé zahrady a sady, okraje
lesních kultur.
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•

Městské ruderály. Městská divočina, mladá ruderální stadia mimo dosah železnice. Navážky,
staveniště, středové pásy a krajnice víceproudých silnic apod.

Kvantifikace výskytu podle biotopů:
0 absence nebo ojedinělý výskyt
1 výskyt vzácný
2 roztroušený
3 lokálně hojný
4 všude hojný.
Ekologické riziko v území:
0 – velmi nízké, zanedbatelné.
1 – velmi nízké, zanedbatelné. Potenciálně ovšem vyšší, pokud se druh objeví
2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
3 – vysoké
VÝSLEDKY
Druhy jejichž výskyt by měl být určitým způsobem omezován (Černý seznam nepůvodních druhů; black list)
Druhová skupina BL1
Ambrosia artemisiifolia L.
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba
1

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
0

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

2

3

0

0

1

0

Recentně zaznamenané výskyty (Kaplan v PLADIAS, 2 lokality: Praha-Vršovice: rumiště, navážky, násep nové
železniční trati a další ruderální plochy na místě zrušeného a demontovaného seřaďovacího nádraží PrahaVršovice; Praha-Vršovice: štěrkové plochy, rumiště, navážky a další ruderální plochy 0,2 km S – 0,7 km SV od
Lokomotivního depa Praha-Vršovice.
Letošní lokality: demontované nádraží Praha-Vršovice, hojně.
Druh už je v území lokálně hojný, šíří se na železnicích (kolejiště a hlavně čerstvé ruderály v těsném okolí).
Extrémní pylový alergen, druh otevřených ploch na začátku sukcese. V Čechách byl zatím vzácnější,
v posledních letech lokality silně přibývají, vznikají i velké porosty. Důvodný předpoklad dalšího rychlého
šíření v území. Nutná přímá likvidace existujících populací, např. přebagrovat + hydroosev trávou. Šíření je
extrémně urychleno pomalým postupem prací při demontáži nádraží a okolních ploch, kde sále vznikají nové
rychle osídlované plochy. Nutno hlídat, aby se druh nezačal šířit napřed na ruderály v širším okolí železnice a
pak i do ulic podél chodníků.
Ekologické riziko v území: 3 – vysoké
Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier
C – druh v území nebyl recentně doložen, ale zplanělý výskyt je velmi pravděpodobný
Městská
zástavba
0

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
0

0

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

0

0

0

1

0

V Praze je dnes už druh poměrně vzácný, na přístupných místech jsou populace likvidovány. Koncem 20.
století byl roztroušeně přítomen v celém údolí Botiče. Pladias uvádí jednu lokalitu ze Záběhlic (1987)
Současný výskyt není zpracovateli znám, pokud dosud lokality existují, jsou jen maloplošné. Podle
nedávného výzkumu (Ekocentrum Koniklec, 2015) má druh na vltavském levobřeží v Praze ca 15 lokalit, šíří
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se dodnes podél R4. To ukazuje, že nebezpečí šíření trvá. Možné jsou jak výskyty ze zbytků starých populací
(např. ze semenné zásoby), tak nová zavlečení. Nutno monitorovat, zjištěné populace likvidovat.
Ekologické riziko v území: 3 – vysoké
Reynoutria ×bohemica Chrtek et Chrtková
Reynoutria japonica Houtt. var. japonica
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

1

1

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

2

2

1

3

2

1

Z obou taxonů křídlatek je v území častější R. japonica. Křídlatky zatím v území netvoří velké porosty, spíš
jsou jen přimíšeny do rumištní vegetace. Dříve se pěstovala na zahrádkách, lokální kultivaci nelze vyloučit
ani v území, ale v posledních letech je to už obecně vzácné.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt) Nakai
B – druh v území nebyl zjištěn, možnost zplanělého výskytu nelze vyloučit.
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

0

1

1

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

1

1

0

2

2

Roste např. v Průhonicích, může se šířit po Botiči. Možné jsou i výskyty z populací pěstovaných dřív v nyní
opuštěných zahradách.
Ekologické riziko v území: 1 – velmi nízké, zanedbatelné. Potenciálně ovšem vyšší, pokud se druh objeví
Celkový komentář k druhové skupině BL1 (Pergl et al. 2013)
Neofytní byliny s největší mírou škodlivosti. H. mantegazzianum je konkurenčně silný dotykový alergen,
Ambrosia artemisiifolia je šířivá jednoletka, pylový alergen, druhy rodu Reynoutria jsou konkurenčně velmi
silné a s vysokou schopností se šířit.
Zásahy:
Tolerance výskytů: platí pouze pro pouze výskyty v metapopulaci v suburbánní oblasti. Neplatí pro H.
mantegazzianum. Důvodem je příliš velká intenzita šíření, velké trvalé populace např. v záp. Čechách;
likvidace by tam byla neúměrně náročná. Malé výskyty nutno eradikovat.
Přímá likvidace, likvidace ukončených kultur, zabránění výsadbám, omezení změnou managementu: všechny
ostatní situace, tj. kultury, spontánní populace i metapopulace v intravilánech, populace v suburbánních
oblastech, kultury, populace i (pokud existují) metapopulace na venkově
Priority: likvidace odlehlých populací, zejména u venkovských silnic a tratí, kde hrozí rychlé šíření. Dále
populací v přírodně cenných lokalitách. U Reynoutria je možno také tolerovat udržované porosty na
soukromých zahrádkách, pokud nehrozí šíření do okolí.
Druhová skupina BL2
Acer negundo L.
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba
2

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
2

2

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

2

2

2

4

3
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V území velmi hojný, hlavně na vlhčích stanovištích. Nedělá zde souvislé porosty, je to většinou příměs
v náletových stadiích. Zároveň je i hojně pěstován, je i v uliční zeleni. Patrně se šíří i ze semen pěstovaných
jedinců.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

2

3

3

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

3

3

1

4

4

V území velmi hojný. Nedělá zde souvislé porosty, je to většinou příměs v náletových stadiích spolu s akátem
a javorem mléčem. V malé míře je i pěstován, např. ve vnitroblocích. Velká část jeho výskytu v zástavbě jsou
mladé rostliny později likvidované a případně znovu od báze nebo z kořenů zmlazující.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Fraxinus pennsylvanica Marshall
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

0

0

1

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

1

1

1

1

1

Podle provedeného průzkumu je v území druh pěstován i zplaňuje vzácně. Také v Praze je spíš vzácný
(Pladias), někde byl ale plošně požíván pro zalesňování (okolí Vinoře).
Zplaněle roste u železniční trati blízko Průmyslové ulice na severovýchodním okraji území.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Lycium barbarum L.
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen.
Městská
zástavba
1

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
3

1

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

3

2

0

2

1

Druh byl v Praze pěstován jako bariérová dřevina, zejména na suchých svazích, náspech apod. Většina
výskytů jsou klonálně rozšířené pozůstatky tohoto pěstování. Velká část porostů má status přechodný mezi
kultivací a zplaněním (výsledkem je např. pěkná úprava stráňky, ulice V Chaloupkách). Semeny se téměř
nešíří, může se šířit větvemi při prořezávkách a při terénních úpravách. Při rozumném nakládání
s bioodpadem spíš jen stabilně vytrvává na svých lokalitách.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba
2

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
4

1

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

2

2

1

4

1

Druh je pěstován, zplaňuje a někteří zplanělí jedinci jsou na plotech či zdech tolerováni jako kulturní.
Vyskytuje se spíše na vlčích stinných místech, např. ve stromové vegetaci podél Botiče.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Populus ×canadensis Moench
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D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

1

1

4

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

2

2

2

4

3

Druh se uchycuje hlavně na lehkých písčitých či šterkových substrátech, proto je typický pro průmyslové
areály. Navíc snadno regeneruje, takže nepravidelná vytínání jej spíš posilují. Jeho porosty většinou
podrůstají dalšími dřevinami, výsledekem jsou mnohadruhové ruderální lesy s příznivou strukturou. Z nich
topol později věkem vypadává, protože ve stínu nezmlazuje.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Prunus cerasifera Ehrh.
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

4

4

3

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

1

1

3

4

3

Druh je v Praze velmi hojný. Pěstován je jednak jako podnož, jednak místy pro ovoce a často také pro okrasu
v rudolistých kultivarech (cv. Pissardii). Zplaňuje ze semen, a na navážkách také z přebagrovaných kořenů.
Zplanělí jedinci jsou často tolerováni jako ovocné stromy. Uchycuje se i v keřovém patře lesních výsadeb.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Prunus serotina Ehrh.
B – druh v území nebyl zjištěn, možnost zplanělého výskytu nelze vyloučit
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

0

0

1

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

0

0

1

1

0

Druh byl ve středních Čechách občas požíván na nově zalesňovaných plochách jako kryt pro zvěř apod.
Dobře roste na vlhčích a živinově málo zásobených půdách, takže pokud byl někde vysazen, nebude mít
pravděpodobně k silnému šíření vhodné biotopy.
Ekologické riziko v území: 1 – velmi nízké, zanedbatelné. Potenciálně ovšem vyšší, pokud se druh objeví
Robinia pseudoacacia L.
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba
2

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
3

3

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

4

4

1

4

4

Typická dřevina velkých města a jejich okolí. V městské krajině není nebezpečný s výjimkou ochranářsky
cenných stepních svahů apod., ty ale v řešeném území nejsou. Ze starých výsadeb pocházejí souvislé
porosty, v území např. na Bohdalci. Většinové výskyty v území jsou však ve smíšených mnohadruhových
porostech druhů původních i nepůvodních (javory, jasan, pajasan, kanadský topol)
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba
1

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
3

0

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

1

1

0

3

1
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Pámelník je poměrně vlhkomilný a šíří se klonálně z dříve vysazených jedinců. Proto není v území mezi
nejrozšířenějšími druhy.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Celkový komentář k druhové skupině BL2 (Pergl et al. 2013)
Hojně rozšířené invazní neofyty, stromy a keře. Tvoří metapopulace a mimo to jsou pěstovány v zahradách a
odtud znova zplaňují.
Zásahy:
Přímá likvidace spontánních výskytů, likvidace ukončených kultur, zabránění výsadbám: populační prostředí
v suburbánní a venkovské oblasti
Omezení změnou managementu: spontánní výskyty v intravilánech, metapopulační a populační prostředí
v suburbánních i venkovských oblastech
Ostatní výskyty mimo oblasti se zájmy územní ochrany přírody doporučujeme tolerovat.
Priority: zabránění výsadbám; hvězdičkou označené druhy lze mimo ochranářsky cenné lokality pěstovat
Druhová skupina BL3
Asclepias syriaca L.
A – druh v území nebyl zjištěn, zplanělý výskyt není pravděpodobný
Městská
zástavba
0

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
1

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

1

1

0

0

0

0

Druh se v současnosti silně šíří na jižní Moravě v okolí železnic. Diasporami jsou jak semena, tak oddenky
přenášené se zeminou při úpravách trati. V Čechách je lokalit málo, převážně v Polabí. V Praze jsou podle
Pladias dvě před rokem 1990, třetí kulturního původu (asi okrasné pěstování) znám z Prahy 9. Nové
zavlečení nelze nikdy zcela vyloučit, ale je nepravděpodobné.
Ekologické riziko v území: 1 – velmi nízké, zanedbatelné. Potenciálně ovšem vyšší, pokud se druh objeví
Dipsacus strigosus Willd. ex Roem. et Schult.
C – druh v území nebyl recentně doložen, ale zplanělý výskyt je velmi pravděpodobný
Městská
zástavba
0

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
1

0

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

0

1

1

2

2

Polostinný druh vlhčích nitrofilních lemů. Byl pěstován ve hřbitovních zahradnictvích do věnců. V Praze a
okolí je dosti hojný. V městské přírodě není příliš agresivní, často dělá jen malé populace na lesních okrajích
apod. Dá se čekat výskyt podél Botiče. V minulosti (ca 1990) rostl mezi Novým židovským hřbitovem a
krematoriem, kde bývalo zahradnictví, současný výskyt je možný.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Echinops sphaerocephalus L. subsp. sphaerocephalus
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba
0

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
2

0

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

1

1

1

3

3

Druh je lokálně hojný hlavně ve vysokých ruderálních trávnících a na rumištích, zpravidla jsou to slunná a
suchá místa.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
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Helianthus tuberosus L.
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

0

1

1

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

1

2

1

2

2

Druh je v Praze hojný, z Prahy 10 uvádí dvě lokality i Pladias. Při ambulantním průzkumu byla nalezen na více
místech, např. u žel. zast. Praha-Strašnice, na hranici území v okolí mokřadu Triangl (u Klučovské ul.). Je
vázán na světlá, narušovaná vlhčí a hlinitá místa (ruderální trávníky, rumiště). Podobně jako křídlatky,
topinambur v území netvoří velké porosty, spíše je jen příměsí v jiných typech vegetace.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Lupinus polyphyllus Lindl.
A – druh v území nebyl zjištěn, zplanělý výskyt není pravděpodobný
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

0

1

0

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

0

0

1

1

0

Roste např. u Pitkovic, ale v daném území patrně nebude mít vhodné biotopy. V nížinných městech je
celkem neškodný a vzácný.
Ekologické riziko v území: 0 – velmi nízké, zanedbatelné.
Rudbeckia laciniata L.
B – druh v území nebyl zjištěn, možnost zplanělého výskytu nelze vyloučit.
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

0

0

0

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

0

1

0

1

1

Druh má optimum v chladnějších a vlhčích, výše položených oblastech. Tam byly dřív pěstovány méně
prošlechtěné kultivary schopné šířit se zejména ve vlhku podél toků, a to jak semeny, tak oddenky. V nížině a
ve městech je druh vzácný, v celé Praze má Pladias jen tři lokality. Lze čekat jen drobné, krátkodobé a tím
neškodné výskyty plnokvětých neplodných kultivarů, které byly s oblibou pěstovány v zahrádkářských
osadách či na hradlech železnic. Zplanění pak může souviset s vyvážením zahrádkového opadu a s likvidací
objektů.
Ekologické riziko v území: 0 – velmi nízké, zanedbatelné.
Solidago canadensis L.
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

1

2

3

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

2

4

2

4

4

V Praze i v Praze 10 všeobecně rozšířený druh, tvoří jednu velikou metapopulaci. Alternuje s vysokými
astrami Symphyotrichum spp. – v území jejich hojného výskytu je poměrně vzácný. Má optimum ve
vysokých ruderálních trávnících, ale jeho semenáče vyrůstají např. i v chodnících v zástavbě, na
předzahrádkách apod. V ČR je místy i pěstován, asi je to tak i v Praze 10, data nejsou k dispozici. V některých
předzahrádkách, kde se samovolně vysemenil, bývá akceptován jako okrasná rostlina. Případné moderní
kultivary jsou už nešířivé, ale není jasné, jak funguje jejich pyl vnášený do divokých populací.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Solidago gigantea Aiton
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D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba
1

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
1

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

1

2

2

2

2

2

Druh je v ČR i v Praze vzácnější, než ten předchozí. Při ambulantním průzkumu jsem ho zastihl jen v okolí
Průmyslové ulice a na cípu Trojmezí. Ve srovnání s S. canadensis je víc klonální (delší oddenky, šíření do
plochy) a vlhkomilnější. Většinou se nepěstuje.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Symphyotrichum ×salignum (Willd.) G. L. Nesom
Symphyotrichum ×versicolor (Willd.) G. L. Nesom
Symphyotrichum laeve (L.) A. Löve et D. Löve
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G. L. Nesom
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G. L. Nesom
D – druhový komplex je v území přítomen
Městská
zástavba
1

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
2

3

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

2

2

1

4

4

Tady je taxonomický problém. Zatímco např. na Moravě je invaze nesena hlavně snadno rozeznatelným
druhem S. lanceolatum, v Praze je to složitější. Je zde mnoho typů blízkých Symphyotrichum novi-belgii a
Symphyotrichum ×versicolor, nejsou určitelné podle klíčů českých (Květena, Klíč), belgických (Manual of the
alien plants of Belgium) ani amerických (Flora of America). Na východě Prahy je velká metapopulace těchto
aster zhruba mezi Chodovem a Černým mostem, součástí je i východní část Prahy 10. Dají se tu najít rostliny
odpovídající všem pěti druhům. Tyto astry mají podobné nároky jako zlatobýly, optimum v ruderálních
trávnících a pronikají do všech biotopů. Sečením dosti rychle mizí.
Ekologické riziko v území: 2 – nízké až střední, nutno řešit stratifikovaným přístupem podle lokalit
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
C – druh v území nebyl recentně doložen, ale zplanělý výskyt je velmi pravděpodobný
Městská
zástavba
1

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
1

0

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

0

0

0

1

0

Druh je pěstován v Průhonickém parku a už dlouho zplaňuje podél Botiče. Pravděpodobně se tudy dostal až
na území Prahy 10. Je dosti vlhkomilný a velké invaze mimo biotopy v nivě celkem nehrozí. Lokálně mohou
vznikat zplanělé populace i z pěstování na zahrádkách.
Ekologické riziko v území: 1 – velmi nízké, zanedbatelné. Potenciálně ovšem vyšší, pokud se druh objeví.
Celkový komentář k druhové skupině BL3 (Pergl et al. 2013)
Vysoké dvouděložné byliny, většinou vytrvalé, invazivní neofyty. Tvoří spontánní metapopulace a mimo to
jsou pěstovány v zahradách a odtud znova zplaňují
Zásahy:
Přímá likvidace spontánních výskytů, populační prostředí ve venkovské oblasti
Likvidace ukončených kultur: populační prostředí v suburbánní a venkovské oblasti
Zabránění výsadbám: populační prostředí v suburbánní a venkovské oblasti
Omezení změnou managementu: spontánní výskyty v intravilánech, metapopulační a populační prostředí
v suburbánních i venkovských oblastech
Životní prostředí
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Ostatní výskyty mimo oblasti se zájmy ochrany přírody doporučujeme tolerovat.
Druhová skupina BL4
Pinus strobus L.
A – zplanělý výskyt druhu nebyl v území zjištěn a není pravděpodobný
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

0

0

0

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

0

0

0

0

0

Zplanění vejmutovky je přísně vázáno na živinami velmi chudé biotopy (zejména písky a pískovce), a ty se v
území nenacházejí.
Ekologické riziko v území: 0 – velmi nízké, zanedbatelné.
Quercus rubra L.
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen
Městská
zástavba

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály

0

0

0

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

0

0

1

0

0

Zplaňování je omezeno na živinově chudé biotopy, které se v území nenacházejí. Ve výsadbách dubu
červeného jsou hojné semenáče z vyklíčených žaludů, ale ty v dalších pravidelně hynou. Invazní chování
v území nehrozí.
Ekologické riziko v území: 0 – velmi nízké, zanedbatelné.
Celkový komentář k druhové skupině BL4 (Pergl et al. 2013)
Neofytní invazivní stromy pěstované v lesích a zde zplaňující. Výskyty v sídlech a suburbiích nejsou škodlivé.
Přímá likvidace spontánních výskytů, zabránění výsadbám, omezení změnou managementu: populační
prostředí ve venkovské oblasti
Likvidace ukončených kultur: populační prostředí v suburbánní a venkovské oblasti, převést na domácí
dřeviny.
Ostatní výskyty mimo oblasti se zájmy ochrany přírody doporučujeme tolerovat.
Návrh přeřazení do černého seznamu
Senecio inaequidens DC.
D – druh je v území ve zplanělých populacích přítomen.
Městská
zástavba
2

Vesnická Průmyslové
zástavba
areály
1

2

Železniční
tratě

Železniční
ruderály

Kultury

Městská
divočina

Městské
ruderály

2

4

1

1

2

Nedávno zavlečený druh. Jedovatý, prý i pro včely. V posledních letech se rozvinula silná invaze po celé
Praze. Zplaňování vychází z železnic, na demotovaném seřazovacích nádraží jsou už souvislé porosty.
Ekologické riziko v území: 3 – vysoké.
Druhy jejichž výskyt a impakt by měl být určitým způsobem monitorován nicméně nemusí být likvidovány
(Šedý seznam ČR; grey list, všechny druhové skupiny tj. GL1-GL4)
Pěstované druhy, které v území prokazatelně zplaňují:
Cornus sericea L. Včetně C. alba. Velké ohnisko současného zplaňování je od Průhonic po Záběhlice, keř
roste v městské divočině, ale i v zástavbě podél ohrad apod..
Fallopia aubertii (L. Henry) Holub. Zplanění jsou většinou klonálně rozšířené pozůstatky kultivace. Druh je
velmi hojný v reliktech vesnické zástavby.
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Pyracantha coccinea M. J. Roem. V Praze druh začíná zplaňovat ze semen, občas se vyskytne v ruderálních
trávnících. Nalezen v Záběhlicích.
Rhus typhina (L.) Sudw. Bezprizorný pozůsattek kultury s klonálním šířením. Bohdalec.
Juglans regia L. Zplaňuje velmi hojně v celé Praze, hlavně v městské divočině. Neškodný.
Druhy v území pěstované a s pravěpodobností zplaňování:
Allium paradoxum (M. Bieb.) G. Don
Lunaria annua L.
Amorpha fruticosa L.
Buddleja davidii Franch.
Laburnum anagyroides Medik.
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
Aesculus hippocastanum L.
Helianthus ×laetiflorus Pers.
Galeobdolon argentatum Smejkal
Melissa officinalis (L.) Lam. subsp. officinalis
Oenothera glazioviana Micheli
Sedum hispanicum L.
Druhy s optimem na sešlapávaných místech včetně cesta a chodníků. Všude velmi hojné
Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin et Clemants
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.
Eragrostis minor Host
Oxalis corniculata L. var. corniculata
Oxalis dillenii Jacq.
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Setaria faberi R. A. W. Herrm.
Setaria verticillata (L.) P. Beauv.
Druhy městských ruderálů.
Artemisia verlotiorum Lamotte (od ca 1980 roste naproti Krematoriu)
Amaranthus powellii S. Watson
Amaranthus retroflexus L.
Atriplex sagittata Borkh.
Beta vulgaris Altissima Group
Bidens frondosus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Conium maculatum L. (hojně např. na sídlišti Skalka)
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Galinsoga parviflora Cav.
Životní prostředí
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Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.
Sisymbrium loeselii L.
Solanum decipiens Opiz
Erigeron annuus (L.) Desf. subsp. annuus
Erigeron annuus subsp. septentrionalis (Fernald et Wiegand) Wagenitz
Stellaria pallida (Dumort.) Crép.
Druhy železnic a železničních ruderálů
Bassia scoparia (L.) Voss subsp. scoparia
Bassia scoparia subsp. densiflora (B. D. Jacks.) Ciruja et Velayos
Amaranthus albus L.
Senecio vernalis Waldst. et Kit.
Neškodné nepůvodní druhy trávníků a křovin
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl
Bryonia dioica Jacq. (v minulosti rostl mezi Edenem a Vinohradskou nemocnicí, současn stav mi není znám)
Duchesnea indica (Jacks.) Focke
Bromus carinatus Hook. et Arn
Impatiens parviflora DC.
.
Další druhy k monitoringu, návrh zařazení do šedého seznamu:
Paulownia tomentosa Steud
Strom pěstovaný pro okrasu na mnoha místech Prahy, bezpochyby i na vce místech Prahy 10. Dlouho bylo
zplaňování málo účinné, teplé zimy v posledních letech je obrovsky usnadnily. Druh se už ve světě chová
invazně a v Praze invaze právě startuje. Např. z výsadby u metra Anděl jsou letos po celém dolním Smíchově
tisíce semenáčů a mladých rostlin. Lze čekat podobné chování jako u pajasanu. Nutno monitorovat a už teď
vyloučit výsadby na veřejném prostranství. Soukromé pěstování tolerovat.
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker
Dva subtropické plevele invazní např. v Londýně, letos poprvé registrované v Praze (Letná, Smíchov, Troja,
Staré město, Nové město). Rostou v chodnících a na ruderálech podobně jako známá C. canadensis.
Doporučen zatím jen monitoring.
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth
Druh nově zaváděný jako okrasná tráva. Dnes vysazován hlavně ve veřejném prostoru na různých místech
Parhy. Vlivem teplých zim začal extrémně rychle a úspěšně zplaňovat v chodnících a na patách zdí
(Staroměstské náměstí, Dejvická, Ostrava). Nutno monitorovat a už teď vyloučit výsadby na veřejném
prostranství. Soukromé pěstování tolerovat.
Celkový komentář k druhové skupině GL1-GL4 (Pergl et al. 2013)
Přímá likvidace spontánních výskytů: ne.
Likvidace ukončených kultur: ve městech nemá smysl.
Zabránění výsadbám: je možné v suburbánní oblasti. Míněny jsou výsadby mimo soukromé pozemky.
Omezení změnou managementu: je možné všude, není vyžadováno. Výskyty mimo oblasti se zájmy ochrany
přírody lze tolerovat. Na území Prahy 10 je tedy prioritou tolerance těchto druhů.
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ZÁVĚR
Černý seznam pro ČR obsahuje 31 druhů. Z nich se na území Prahy 10 vyskytuje 22 ve zplanělých
populacích. Zplanělý výskyt dalších tří druhů je nepravděpodobný ze stanovištních důvodů. U šesti druhů je
výskyt možný, ale nebyl potvrzen.
Hojnost výskytu lze zhruba odhadnout sečtením číselných hodnot pro hojnost výskytu na jednotlivých
biotopech. Pak nejvyšší hodnoty má Robinia, Ailanthus, Prunus cerasifera a Solidago canadensis (22-25),
vysoké hodnoty mají také Acer negundo, Populus x canadensis, Parthenocissus inserta, Symphyotrichum
spp. a Senecio inaequidens (17-19).
Ekologické riziko je nejvyšší pro Ambrosia, Heracleum mantegazzianum a Senecio inaequidens. Dále bylo
v řešeném území zaznamenáno 52 druhů šedého seznamu.
Důležité lokální východisko pro hodnocení rostlinných invazí je, že Praha 10 zahrnuje kromě zástavby jen
městskou přírodu bez přírodních celků. Ryze kulturní a vysoce ruderální jsou zde i lesy a louky. V takové
situaci je lépe přiznat určitou pozitivní ekologickou roli i invazním druhům jako je akát nebo zlatobýly. Je
naprostou iluzí, že když z městské přírody odstraníme nepůvodní druhy, biodiverzita těch původních se
doplní a zlepší. Lépe je tyto druhy integrovat do péče o zeleň a počítat s nimi jako se standardní složkou
místní vegetace.
Související informace
Referenční ID: Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 02:50 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Ochrana životního prostředí, Indikátory:
» Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR (2.2.A), Aktuální
informace naleznete zde

Kvalita a ochrana půdy
Zemědělská půda tvoří 14,7 % z rozlohy MČ Praha 10, oproti stavu z roku 2016 došlo k mírnému poklesu
rozlohy ze stavu 14,8 %. Setrvalý stav panuje i v případě lesů, které tvoří něco mezi 2 a 3 % rozlohy MČ.
Zemědělská půda a lesy tak zabírají v podstatě stále stejně velké rozlohy, přičemž nedochází k rozsáhlým
záborům těchto lokalit. Více než polovina lesů je certifikována a MČ podporuje farmáře prostřednictvím
prodeje na farmářských trzích. MČ dále podporuje i komunitní zahrady. V MČ Praha 10 sídlí celkem okolo
třicítky ekozemědělských společností - ať už obchodníků, podnikatelů, nebo přímo zemědělců. Dle zjištění z
databáze eagri však žádný z nich přímo na půdě v MČ Praha 10 nehospodaří. Eroze může být problémem ve
svažitějších částech MČ, např. v obdělávané jižní části Trojmezí. Dále je ohrožen pravý břeh Botiče v
Záběhlicích, jižní svah Bohdalce a části Vinohradské stráně. Není nám však známo, že by aktuálně docházelo
k problémům s erozí.

Výměra ploch ekologického zemědělství
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)?
Území MČ Praha 10 tvoří z 14,7 % zemědělská půda, od roku 2016 došlo ke snížení podílu z 14,8 %.
Zemědělská půda se zmenšila zejména na úkor zástavby (1 ha), jinde naopak ze zástavby a ostatních ploch
zemědělské půdy přibylo (0,6 ha).
Na území MČ fungují v rámci intravilánu zahrady s možností pěstování a osvěty, jedná se o Vršovickou
zahradu, Otevřenou zahradu Achangelská Kodaňská a o zahradu v Malešicích. Komunitní zahrada funguje
také při KD Barikádníků, který provozuje MČ. Je možné si pronajmout
truhlík http://kdbarikadniku.cz/komunitni-zahrada/.
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Dle dostupných informací (https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/) sídlí v MČ Praha 10 několik
zemědělců a zemědělských firem (viz seznam níže), avšak žádný z nich nehospodaří na půdě v MČ Praha 10.
Farmáři jsou podporováni v rámci prodeje svých výpěstků na Farmářském trhu na Kubánském náměstí, který
zajišťuje MČ Praha 10 smluvně s provozovatelem. Dále jsou účastni na veřejných akcích MČ i některých
spolků, např. akce spolku Naše Malešice.
Ekologičtí zemědělci a podnikatelé se sídlem v MČ Praha 10:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podnikatel – AlcaMedica s.r.o.
Podnikatel - Alliance Healthcare s.r.o.
Ekologický zemědělec - Bio Vstiš s.r.o. (hospodaří v okresu Plzeň-Jih)
Ekologický zemědělec – Bednář Václav (hospodaří v okresech Benešov a Praha západ)
Podnikatel - BIOOO.CZ s.r.o.
Podnikatel – Braulia Trade, s.r.o.
Ekologický zemědělec - Cidrerie s.r.o. (hospodaří na Zbraslavi)
Podnikatel - CASTEL FRERES s.r.o.
Podnikatel - DNAX s.r.o.
Ekologický zemědělec - EAGLECAPES s.r.o. (hospodaří v okrese Domažlice)
Podnikatel - EUC Klinika Praha a.s.
Podnikatel - Fair Trade Centrum s.r.o.
Podnikatel - FEEL NATURE s.r.o.
Podnikatel - FreshCoffee s.r.o.
Podnikatel - GARMONDI CZ s.r.o.
Podnikatel - Icelandic fish s.r.o.
Podnikatel – Klapro s.r.o.
Podnikatel - LIFTEC CZ a.s.
Podnikatel - MARESI Foodbroker s.r.o.
Podnikatel - MEDIST CZECH s.r.o.
Podnikatel - MOKATE Czech s.r.o.
Podnikatel - ORO VERDE s.r.o.
Ekologický zemědělec - PALACKÝ PAVEL (hospodaří v okrese Karlovy Vary)
Ekologický zemědělec – RANDUS DANIEL (hospodaří v okresech Vsetín, Ostrava-město, FrýdekMístek)
Podnikatel - Spiceland s.r.o.
Ekologický zemědělec - ŠPINDLEROVÁ HANA (hospodaří v okrese Havlíčkův Brod)
Podnikatel - Tesco Stores ČR a.s.
Ekologický zemědělec - TOMEŠKA JAN (hospodaří v okrese Děčín)
Podnikatel - VICOM spol. s r.o.
Ekologický zemědělec - ZEMAEND s.r.o. (hospodaří v okrese Havlíčkův Brod)
Ekologický zemědělec - ŽŮREK JAN (hospodaří v okrese Vsetín)

Poznámka. MČ Praha 10 má na svém území sídla několika zemědělců a zemědělských společností.
Podporuje farmáře na Farmářském trhu na Kubánském náměstí a na akcích pořádaných MČ nebo
místními spolky. Dále dotacemi podporuje činnost komunitních zahrad a provozuje takovou u KD
Barikádníků.
Související informace
Referenční ID: 2.3.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:03 Odborný garant: Petra
Bartolotti Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Zemědělská půda, » Zemědělské hospodaření,
lesnictví a rybářství, Aktuální informace naleznete zde
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Výměra lesních ploch
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)?
Dle poskytnutých dat od IPR se liší rozlohy zjištěné z ČÚZK, kde by mělo lesní půdy mírně přibývat a být jí
okolo 2,4 % rozlohy MČ Praha 10 (2,39 % v roce 2016, 2,40 % v roce 2020), a skutečného stavu podle dat
IPR, kde mělo dojít k poklesu z 2,9 % na 2,8 % území MČ Praha 10. Výměra dle ISKN tak činí 44,64 ha, z toho
26,83 je certifikováno dle standardů FSC a PEFC. Největší souvislý les je ve Strašnicích u Rabakovské ulice.
Správu lesů zajišťuje centrálně Magistrát hl. m. Prahy.
Poznámka. Podíl rozlohy lesů na území MČ zůstává konstantní. Péči o něj zajišťuje hl. m. Praha. Výměra
dle ISKN činí 44,64 ha, z toho 26,83 je certifikováno dle standardů FSC a PEFC.
Související informace
Referenční ID: 2.3.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 22:18 Odborný garant: Petra
Bartolotti Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Lesy, » Zemědělské hospodaření, lesnictví a rybářství,
Webové stránky a portály: » Portál životního prostředí, » ÚHÚL, Oblastní plány rozvoje lesů, Zdroje:
» HMP, Frantík Dan, Aktuální informace naleznete zde

Protierozní opatření
2.3.3 Má městská část problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní
opatření?
Z kalkulačky eroze https://kalkulacka.vumop.cz/app/?zoom=6&center=-737872.5867912715,1048082.5643388191 a https://mapy.vumop.cz/ vyplývá vyšší ohrožení erozí ve svažitějších částech MČ, na
zemědělsky obdělávané půdě zejména v jižních částech Trojmezí. Dále je více ohrožen pravý břeh Botiče
v Záběhlicích, jižní svah Bohdalce a partie Vinohradské stráně s vilovým zahradním městem. 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.
Poznámka. MČ Praha 10 na svých pozemcích tento problém neřeší, protože se nevyskytl.
Související informace
Referenční ID: 2.3.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 22:18 Odborný garant: Petra
Bartolotti Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Zemědělská půda, » Eroze půdy, Aktuální informace
naleznete zde

Ochran půdního fondu
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.)
Navodná otázka 2.3.4
Městská část danou problematiku řeší v rámci zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, v platném znění. Jedná se převážně o zahrady u rodinných domů.
Dochází k nárůstu zpevněných ploch u rodinných domů na úkor zahrad, tedy zmenšování ploch ZPF. Jedná se
o nezastavěné části zastavěných stavebních pozemků, kdy pro tyto plochy není nutný souhlas orgánu
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ochrany ZPF s odnětím. K dalšímu snižování ploch ZPF dochází v rámci revize souladu údajů katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu.
MČ Praha 10 ve svém “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”
stanovila indikátor pro sledování plnění strategického cíle 2.1: Kvalitní péče o životní prostředí - Indikátor:
Zábory zemědělské a lesní půdy - jejich minimalizace.
Data poskytnutá IPR o rozloze jednotlivých tříd ochrany jsou k dispozici za roky 2016 a 2020 (viz tab.). Mezi
těmito lety nedošlo prakticky k žádné změně v jejích rozlohách. Nejrozsáhlejší změnu zaznamenala třetí
třída ochrany, která se zvětšila o 30,31 m2.
rok

Praha 10

BPEJ I.

2016

18604666.45

2020

18599769.31

BPEJ II.

BPEJ III.

BPEJ IV.

BPEJ V.

1570702.17

0.28 12305793.65

3544784.88

572934.10

1570701.50

0.27 12305823.97

3544784.39

572935.42

uvedená rozloha je v m2
Poznámka. MČ Praha 10 provádí ochranu půdního fondu na základě zákona.
Související informace
Referenční ID: 2.3.4 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 21.lis.2020 02:42 Odborný garant: Petra
Bartolotti Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Zemědělská půda, » Zemědělské hospodaření,
lesnictví a rybářství, Indikátory: » Množství nádob na separovaný sběr odpadů (2.3.A), Zdroje: » HMP,
Gerschonová Božena, Aktuální informace naleznete zde

Kvalita ovzduší
Množství koncentrace sledovaných látek znečišťující ovzduší klesá. Průměrné hodnoty za roky 2014 až 2018
jsou následujííc: NO2 roční o (µg/m3) - 25,9; PM2,5 roční o (µg/m3) – 18; B(a)P roční o (ng/m3) - 0,9; PM10
roční o (µg/m3) – 24. Data ČHMÚ.
Největším zdrojem znečištění ovzduší je na území MČ Praha 10 automobilová doprava obdobně jako na
celém území hlavního města Prahy. Z dostupných dat vyplývá, že hlavními zdroji emisí oxidů dusíku (NOx),
oxidu uhelnatého (CO) a polétavého prachu (PM10) jsou na území Prahy 10 následující zdroje:
•

Teplárna Malešice v ul. Teplárenská 1,

•

spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice) v ul. Průmyslová 615/32,

•

firma Mitas a.s. v ul. Švehlova 1900/3,

•

z liniových zdrojů – Jižní spojka.

Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou na území MČ Praha 10 pouze okrajové, protože
většina domácnosti je vytápěna centrálně Pražskou teplárenskou a je plynofikována. Lokální topeniště,
především na tuhá paliva, se nacházejí v oblasti Slatin a v menších částech Strašnic a Záběhlic. Městská část
se dlouhodobě zapojuje do programu výměny kotlů za ekologičtější zdroje. Program stále úspěšně probíhá.
MČ Praha 10 dále například iniciovala veřejné projednání v rámci procesu EIA k záměru rozšíření spalovny
Malešice, se kterým nesouhlasí. Proto iniciovala veřejné projednání, kterého se účastnilo přes 200 občanů i
starostů dotčených městských částí a přednesli své připomínky.
Délka izolační zeleně v MČ Praha 10 byla odborným odhadem určena na 17 346 m.
TSK spravuje (rozloha násobená intenzitou úklidu) 76 919 120 m2 chodníků a vozovek ročně (zdroj TSK). MČ
Praha 10 pak spravuje 154 390 919 m2. Dohromady je tedy uklízeno 231 310 039 m2. MČ Praha 10 uklízí na
daných plochách s vyšší intenzitou než TSK, což je dáno povahou ploch.
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Kvalita ovzduší
2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší na území městské části?
Kvalita ovzduší na území MČ Praha 10 je monitorována třemi stanicemi Automatizovaného imisního
monitoringu (AIM) a to v ulicích Vršovická v k. ú. Vršovice a Šrobárova v k. ú Vinohrady. Další stanice AIM je
umístěna v těsné blízkosti MČ Praha 10 v ulici Průmyslová v k. ú. Hostivař, které však již patří pod správní
celek Praha 15. Stanice jsou provozovány Českým hydrometeorologickým ústavem a jejich hustota je
považována za dostatečnou pro kontrolu stavu ovzduší v hl. m. Praze.
Dále je možné na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu nalézt mapy, v nich jsou uvedeny
pětileté klouzavé průměry koncentrací vybraných znečišťujících látek a to od roku 2007 do roku 2017. Mapy
jsou zobrazeny v síti 1 x 1 km. Z těchto údajů je také možné zjistit, zda v dané oblasti dochází ke zhoršení či
zlepšení kvality ovzduší.
Jako příklad uvádíme porovnání čtverců pětiletých klouzavých průměrů vybraných znečišťujících látek,
konkrétně pětiletí 2009–2013 a 2013–2017 z Vršovic v okolí náměstí Sv. Čecha a Strašnic oblast Solidarity.

Z výše uvedených čísel je patrné, že v období let 2009–2017 došlo ke zlepšení kvality ovzduší.
Toto zlepšení je důsledkem pokračující plynofikace domácností, či využívání tepelných čerpadel pro vytápění
objektů, zvyšováním kvality čištění odpadních plynů u vyjmenovaných zdrojů a rovněž omlazováním
vozového parku.
Praha patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na zhoršenou kvalitu ovzduší v hl. m. Praze má
rozhodující vliv doprava. Na území MČ Praha 10 je nejhorší kvalita ovzduší v okolí Jižní spojky. Zlepšení
kvality ovzduší v této lokalitě by mohlo přinést snad jen využití většího množství elektromobilů.
Lokální topeniště na území Prahy 10 mají na kvalitu ovzduší pouze okrajový vliv a to především, jak vyplývá z
jejich názvu, ovlivňují kvalitu ovzduší v dané, poměrně úzké lokalitě.
Poznámka. Kvalita ovzduší se na území MČ Praha 10 zlepšuje. Koncentrace polétavého prachu bude
sledována indikátorem uvedeným ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období
2020-2030” v oblasti Životní prostředí. Z dostupných dat vyplývá, že dochází ke zlepšování kvality
ovzduší v MČ Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 2.4.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 20.lis.2020 22:34 Odborný garant: Alena
Růžičková Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Ovzduší, klima, hluk, » Znečištění ovzduší, Indikátory:
» Počet druhů separovaných odpadů, které je možné třídit v rámci nádob na separovaný sběr odpadů
(2.4.A), » Produkce směsného komunálního odpadu (2.4.B), Analytické dokumenty: » ČHÚ, Informace o
kvalitě ovzduší v ČR, Aktuální informace naleznete zde
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Dopad lokálních topenišť na kvalitu ovzduší
2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí?
Problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť jsou na území MČ Praha 10 pouze okrajové, a to z
následujících důvodů:
•

•
•

•

•
•

Významná část území MČ Praha 10 je zásobována teplem ze soustavy Pražské teplárenské, a.s.
Prakticky všechna katastrální území, která jsou součástí MČ Praha 10 (Vršovice, Strašnice, Malešice,
Záběhlice, části k. ú. Vinohrady a části k. ú. Michle) jsou z dominantní či menši části tímto teplem
zásobena.
Velká část území Městské části Praha 10 již byla plynofikována a drtivá většina domů, kam není
zaveden ani plyn, ani nejsou zásobovány ze soustavy Pražské teplárenské a.s., používá k vytápění
elektřinu nebo tepelná čerpadla.
Přesto je na území MČ Praha 10 ještě malé množství objektů (odhadem řádově desítky či nižší
stovky) vytápěných pevnými palivy, a to především v části k. ú. Záběhlice, která nebyla
plynofikována a pak v oblasti Slatin, kde jsou ale z důvodu stavební uzávěry především objekty
pouze s číslem evidenčním, a to se odráží i na vybavenosti domácností zdrojem tepla. Plynofikována
nebyla rovněž oblast v k. ú. Strašnice, jižně od ulice Rabakovská. I přesto, že počet objektů na území
MČ Praha 10, vytápěných pevnými palivy je minimální, z důvodu významného přínosu těchto
objektů ke znečišťování ovzduší v dané lokalitě, řeší pracovníci ochrany ovzduší tuto problematiku
několikrát do roka (cca 3–6 případů).
MČ Praha 10 se zapojuje již od roku 1994 do programu Magistrátu hl. m. Prahy „Čistá energie
Praha“, kdy žadatelům o změnu vytápění především z pevných paliv na ekologičtější způsoby
vytápění anebo při výměně plynového kotle za účinnější podává informace, jak požádat o tuto
dotaci. Za dobu působení tohoto dotačního programu bylo v MČ Praha 10 nahrazeno mnoho
lokálních topenišť za ekologičtější zdroje, stejně tak došlo k náhradě plynových kotlů za účinnější.
Rovněž orgán ochrany ovzduší nevydává kladná stanoviska k žádostem o umístění krbu na pevná
paliva jako hlavního zdroje vytápění. Umístění krbu v objektu je povoleno za podmínky, že bude
požíván pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení.
V programu zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v
domácnostech bylo během let 2018 a 2019 podáno 37 žádostí a k 11. 6. 2020 bylo 28 z nich
podpořeno.
V programu Čistá energie Praha bylo za roky 2018 a 2019 podáno 175 žádostí a 167 z nich bylo
podpořeno (celkem podpořeno 394 bytových jednotek pro čistší energie).

Poznámka. Problémy z lokálních topenišť jsou pouze okrajová a ne zásadní.
Související informace
Referenční ID: 2.4.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 08:26 Odborný garant: Alena
Růžičková Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Ovzduší, klima, hluk, » Znečištění ovzduší, Indikátory:
» Počet druhů separovaných odpadů, které je možné třídit v rámci nádob na separovaný sběr odpadů
(2.4.A), » Počet tříděných složek komunálního odpadu (2.4.C), Zdroje: » MČ Praha 10, Růžičková Alena,
Aktuální informace naleznete zde

Hlavní zdroje znečištění ovzduší
2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje /
doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?
Největším zdrojem znečištění ovzduší je na území MČ Praha 10 automobilová doprava obdobně jako na
celém území hlavního města Prahy. Na celkových emisích tuhých znečišťujících látek (TZL) se v roce 2015
podílela doprava z 92 % a na celkových emisích oxidů dusíku ze 76 % (Stach et al. 2017, zdroj: Ročenka Praha
- Výběr údajů z Elektronické zprávy 2015).
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Podrobné údaje o znečištění ovzduší automobilovou dopravou na území hlavního města přináší Portál
životního prostředí hl. m. Prahy, který sleduje celou řadu indikátorů, z nichž nejvýznamnějšími jsou oxidy
dusíku, oxid uhelnatý a polétavý prach PM10.
Použitá aplikace dělí typy emisí 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 10
následující zdroje:
•
•
•
•

Teplárna Malešice v ul. Teplárenská 1,
spalovna tuhého komunálního odpadu Malešice (ZEVO Malešice) v ul. Průmyslová 615/32,
firma Mitas a.s. v ul. Švehlova 1900/3,
z liniových zdrojů – Jižní spojka.

MČ Praha 10 iniciovala veřejné projednání v rámci procesu EIA k záměru rozšíření spalovny Malešice, se
kterým nesouhlasí. Proto iniciovala veřejné projednání, kterého se účastnilo přes 200 občanů i starostů
dotčených městských částí a přednesli své připomínky.
Poznámka. Největší zdroj pro znečistění ovzduší je automobilová doprava. Na území MČ se nachází
spalovna, teplárna, které nepřispívají ke zmírňování znečišťování ovzduší. MČ Praha 10 řeší zavedení
parkovacích zón, aby zmírnila počet aut, která vjíždí do MČ za účelem parkování. Jedná s MHMP
ohledně rozšíření spalovny Malešice.
Související informace
Referenční ID: 2.4.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 08:34 Odborný garant: Alena
Růžičková Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Ovzduší, klima, hluk, » Znečištění ovzduší, » Dopravní
infrastruktura, Indikátory: » Počet druhů separovaných odpadů, které je možné třídit v rámci nádob na
separovaný sběr odpadů (2.4.A), » Počet tříděných složek komunálního odpadu (2.4.C), Analytické
dokumenty: » IPR hl. m. Praha, Imisní mapy, » IPR hl. m. Praha, Emisní mapy, Webové stránky a portály:
» Atlas životního prostředí v Praze, Zdroje: » MČ Praha 10, Růžičková Alena, Aktuální informace naleznete
zde

Další indikátory k tématu
2.4.4 Další indikátory k tématu
TSK realizuje ochranu před prašností následovně:
•
•
•

vozovky strojní čištění
◦ samosběrné metení - 835 300 m2 6x měsíčně po dobu 7 měsíců = 35 082 600 m2
◦ tlakový splach - 835 300 m2 6x měsíčně po dobu 7 měsíců = 35 082 600 m2
vozovky bloková čištění
◦ samosběrné čištění - 769 730 m2 2x za období LÚK = 1 539 460 m2
◦ tlakový splach - 769 730 m2 2x za období LÚK = 1 539 460 m2
chodníky strojní čištění
◦ samosběrné metení - 262 500 m2 2x měsíčně po dobu 7 měsíců = 3 675 000 m2

MČ Praha 10 realizuje čištění na těchto plochách s danou frekvencí:
•
•
•
•
•

5x týdně na ploše 415 489 m2 = 108 027 391 m2 ročně
1x týdně na ploše 409 468 m2 = 21 292 350 m2 ročně
3x týdně na ploše 141 393 m2 = 22 057 320 m2 ročně
2x denně na ploše 1285 m2 = 937 685 m2 ročně
splach 12x ročně na ploše 173 014 m2 = 2 076 173 m2 ročně

Životní prostředí
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Související informace
Referenční ID: Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:59 Odborný garant: Alena
Růžičková Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Ovzduší, klima, hluk, » Znečištění ovzduší, Indikátory:
» Existence systému energetického managementu (2.4.D), Aktuální informace naleznete zde

UDRŽITELNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA
Udržitelná spotřeba města
Vnitřní předpis sice existuje, ale principy udržitelného nakupování nejsou při nákupech zohledňovány.
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Strategický plán stanovuje základní principy pro spotřebu města (opatření 3.1.2) s odkazem také na zadávání
veřejných zakázek. Dosud nejsou postupy konkretizovány a indikátory sledovány.

Zohledňování energetické efektivnosti produktů
3.1.1 Má městská část schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro udržitelné nakupování?
MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. V
rámci strategického cíle 3.1 Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací je uvedeno opatření: Prosazovat
společenskou odpovědnost při nákupech. V rámci tohoto opatření je snaha o zajištění nákupu spotřebního
materiálu ÚMČ Praha 10 a zřizovaných organizací MČ Praha 10 s ohledem na ochranu životního prostředí se
snahou o společenskou odpovědnost. Zpracování strategického plánu bylo realizováno dle “Metodiky
hodnocení udržitelných měst”, tj. dle auditů udržitelného rozvoje.
MČ Praha 10 zavedla systém kvality dle mezinárodní normy ISO 9001. Je schválena instrukce QI 63-01-06
„Zásady hospodaření s majetkem MČ Praha 10“, která upravuje i nabývání majetku do správy městské části.
Spotřebiče jsou při nákupu posuzovány především z hlediska energetické efektivnosti, a dále z hledisek
ekonomických. Preferovány jsou nákupy spotřebičů v nejvyšší energetické třídě (A+). Při nákupu služebních
vozidel je brán zřetel na spotřebu pohonných hmot, což představuje významné kritérium pro hodnocení
energetické efektivnosti. K přepravě na území Prahy 10 na místní šetření a k dohledovým činnostem mají
zaměstnanci Odboru životního prostředí k dispozici dvě elektrokola. Postupně se nahrazují (při výměnách)
světla za úsporná LED světla.
Pro zboží nakupované v rámci projektů realizovaných se záměrem zvyšovat pozitivní dopad činností městské
části na dlouhodobý udržitelný rozvoj města jsou preferovány nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní
prostředí. U budov Úřadu MČ Praha 10 včetně zřizovaných organizací v současné době probíhá sdružený
nákup elektrické energie a plynu.
•

Zásady hospodaření s majetkem

Poznámka. Vnitřní předpis sice existuje, ale udržitelné nakupování není zohledněno při nákupu
kancelářských potřeb a techniky.
Související informace
Referenční ID: 3.1.1 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:11 Odborný garant:
Karolina Götzová Politický garant: Petr Beneš Štítky: » Energetické úspory, využívání obnovitelných zdrojů,
» Nákup, » Úspora energie, » Zlepšování úřadu, Indikátory: » Spotřeba energie (3.1.A), » Spotřeba
elektřiny – neobnovitelné zdroje (3.1.B), » Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné
zdroje (3.1.C), » Spotřeba zemního plynu (3.1.D), » Spotřeba tepla z CZT (3.1.E), Aktuální informace
naleznete zde
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Odpadové hospodářství
Trend nehodnocený MČ Praha 10 umožňuje občanům možnost třídění různých složek, má dostatek stanovišť
na komunální i tříděný odpad a motivuje své občany k třídění i předcházení odpadů.
Koncepce odpadového hospodářství je řízena HMP, zde jsou také případně platné obecně závazné vyhlášky.
Třídění odpadů probíhá dle požadavků zákona..MČ třídí základní složky (papír, plasty, sklo, nápojové kartony,
kovové obaly, BRO) a použité jedlé tuky a oleje. Ve spolupráci s kolektivními systémy jsou v rámci zpětného
odběru sbírána vysloužilá elektrická a elektronická zařízení/ baterie a akumulátory; dále je ve spolupráci se
soukromými společnostmi zajišťován sběr textilu, ve sběrných dvorech a mobilním svozem zajištěn NO. MČ
má zajištěnu dobrou motivaci a informovanost obyvatel.

Rozsah třídění odpadu
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)?
Navodná otázka 3.2.1
“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” má ve strategickém cíli 3.2.
“Odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku” toto opatření: Snižovat produkci odpadů a
podporovat jejich další využití.
Omezování tvorby odpadu a jeho další zpracování je jedním ze zásadních témat ochrany a zachování
zdravého životního prostředí pro budoucí generace. Podporou bezobalového hospodářství, recyklací odpadů
a projektů odpovědné spotřeby chceme chránit přírodní zdroje. Zavedením systému cirkulární ekonomiky
chceme podpořit další využití odpadů.
Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy zabezpečuje Magistrát hl. m.
Prahy. MČ Praha 10 si tento systém nastavuje a upravuje dle své potřeby, např. formou zajištění nových
stanovišť tříděného sběru, rozšířením četnosti svozu konkrétních odpadových nádob či přistavením nádob
na další odpadní komodity na zavedených stanovištích tříděného sběru. Veškeré požadavky musí být
schváleny Magistrátem hl. m. Prahy.
Kromě základních tříděných položek, kterými jsou plasty, papíry, nápojové kartony a barevné sklo, je v Praze
10 možné využít i nádoby na čiré sklo, kovové obaly a drobné elektrospotřebiče. Na území MČ jsou k
dispozici nádoby na vysloužilý textil, jehož sběr ovšem není součástí systému města a je zajišťován několika
soukromými subjekty. Obyvatelé městské části si mohou objednat pro svou potřebu i nádoby na bioodpad,
prozatím jako placenou službu. V srpnu 2019 MČ Praha 10 umístila na deset stanovišť nádoby na rostlinné
oleje. Občané jsou informováni na webu MČ Praha 10.
V současné době je na Praze 10 celkem 275 veřejných stanovišť tříděného sběru a 12 tzv. domovních
stanovišť tříděného sběru.
Možnosti pro oddělené shromažďování domácích odpadů se každoročně rozšiřují, např. se zvyšuje počet
nádob na kovové obaly a průběžně dochází k úpravám četnosti svozu sběrných nádob. Městská část sleduje
zaplněnost nádob a reaguje na aktuální požadavky pro rozšíření sběru odpadu. Městská část je aktivní i v
problematice kompostování, tedy předcházení vzniku odpadu biologického charakteru.
Problémem je každodenní znečišťování v okolí sběrných nádob tříděného odpadu volně odkládanými
odpady a zneužívání nádob pro odkládání podnikatelského odpadu.
Městská část na svých stránkách mj. uveřejňuje mapu separovaného odpadu, seznam nádob pro sběr
kovových obalů, seznam nádob na elektroodpad, seznam nádob na vysloužilý textil, harmonogram
mobilního svozu nebezpečných odpadů.
MČ vydává tzv. Desatera, v příloze je uvedeno k předcházení odpadů. Propagace je realizována převážně na
FB MČ Praha 10.
•

Desatero - jak omezit odpad
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Poznámka. MČ Praha 10 umožňuje občanům třídit mnoho komodit, stanovišť je velké množství. Musí
být brána v úvahu i skutečnost, aby byl u stanovišť zajištěn úklid, proto jsou stanoviště vytipována s
rozmyslem.
Související informace
Referenční ID: 3.2.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:20 Odborný garant: Roman
Kaštovský Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Komerční likvidace odpadů, » Nakládání s
komunálním odpadem, » Odpad a recyklace, Indikátory: » Podíl garantovaných nízkopodlažních spojů
veřejné dopravy na celkovém počtu spojů (3.2.E), » Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro
novou výstavbu a rekonstrukce (3.2.C), » Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem
na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) (3.2.B), Zdroje: » Magistrát hl. m. Prahy, Aktuální
informace naleznete zde

Motivace k třídění odpadu
3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
MČ Praha 10 vydala informační materiály, které jsou distribuovány veřejnosti přes informační kanceláře
úřadu nebo akce městské části:
•

Třídíme na Desítce – bulletin o odpovědném přístupu k domácím odpadům nejen na Desítce,

•
•
•

Jak na podnikatelský odpad (nejen) v Praze 10,
Bioodpad do lesa nepatří – Kam s bioodpadem v Praze 10,
Mapa životního prostředí Prahy 10 (vyznačení stanovišť tříděného sběru, sběrné dvory, souhrnné
informace o nakládání s odpadem apod.).

Městská část zajistila pro své obyvatelé 700 ks zahradních kompostérů, které byly distribuovány v letech
2015–2017.
Obyvatelé MČ Praha 10 se mohou zapojit do dotačního řízení “Oblast ochrany životního prostředí a
environmentální výchovy”.
Děti se v mateřských (23 MŠ) i základních školách (13 ZŠ) účastní programů se zaměřením na třídění odpadů
ve spolupráci s různými organizacemi, jednotlivé školy dbají na osvětu v této oblasti a třídění odpadů se
stává běžnou součástí života.
Občané se mohou účastnit každoroční akce Den Země, která se koná na mnohých místech v Praze 10 s
finanční podporou městské části.
Na úřadě MČ Praha 10 jsou umístěny nádoby na rostlinný odpad, papír, plast a hliník.
MČ Praha 10 se jako první městská část zapojila v roce 2019 do kampaně "Dost bylo plastu. Tisková zpráva
na webu MČ Praha 10
Zároveň motivuje občany ke správnému třídění v oblasti plastů zapojením do kampaně “Sešlápni to!”
Jsou vydávána tzv. Desatera Desítky na téma: hygiena, třídění, jak v horkých dnech, jak s autovraky, jak šetřit
s vodou a elektřinou.
Ve všech ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 10 se třídí odpad. ZŠ Břečťanová a ZŠ Nad Vodovodem jsou
zapojeny do projektu Ekoškola. ZŠ Nad Vodovodem získala v roce 2010 titul Ekoškola a titul již potřetí
obhájili v letošním školním roce. ZŠ Brigádníků podporuje recyklování v rámci Recyklohraní a Papír za papír.
MŠ Bajkalská je součástí sítě Zelená škola, která spočívá v recyklaci elektroodpadu, kterou zaštiťuje firma
Rema.
MŠ Benešovská podporuje v rámci zapojení do projektu Recyklohraní třídění odpadu a v rámci projektu
Ekoškola dbá na úsporu energií. V rámci udržitelného rozvoje se někteří pedagogové škol vzdělávali.
Zaměření školního vzdělávacího programu je na zmírnění negativních projevů dosavadního vývoje lidské
společnosti.
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MŠ Troilova třídí kromě běžných surovin i elektroodpad. Pod záštitou Ministerstva životního prostředí se
zapojila do projektu v oblasti ekologie a environmentálního vzdělávání. Škola zajišťuje i vzdělávání v rámci
polytechnické výchovy.
MŠ Zvonková zprostředkovává dětem výukové programy Ekocentra Podhoubí, zapojuje se do Vánoční sbírky
pro opuštěná zvířátka z útulků a do charitativní sbírky Fondu Sidus. Zřizované školy a školské zařízení
respektují ekologické principy, v rámci své činnosti zpravidla realizují aktivity v oblasti EVVO a udržitelného
rozvoje.
•

Desatero - Kvíz jak třídit

Poznámka. MČ Praha 10 motivuje své občany svým příkladem, např. zapojením do kampaně “Dost bylo
plastu”. Vydává informační brožury, pořádá kampaň Den Země a podporuje osvětové akce ve školách
zřizovaných městskou částí. Nabízí občanům dostatečné množství stanovišť jak na směsný tak
separovaný odpad.
Cílem MČ Praha 10 je podpora osvětových akcí, které povedou ke snižování produkce KO, zvyšování
tříděného odpadu, nejlépe ale zvyšování povědomí o způsobu předcházení vzniku odpadů.
Související informace
Referenční ID: 3.2.2 Hodnocení: 2 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 13:07 Odborný garant: Roman
Kaštovský Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Domácí odpad, » Nakládání s komunálním odpadem,
» Třídění odpadu, Indikátory: » Certifikované stavby (3.2.D), » Spotřeba PHM (3.2.A), Zdroje: » MČ Praha
10, Kaštovský Roman, Aktuální informace naleznete zde

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Komplexní systém nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy zabezpečuje Magistrát hl. m.
Prahy. Součástí tohoto systému je i sběr nebezpečných složek komunálních odpadů, a to formou
bezplatného odběru ve sběrných dvorech hl. m. Prahy, sběrnách nebezpečných odpadů hl. m. Prahy nebo
při tzv. mobilním svozu nebezpečných odpadů na území jednotlivých městských částí. Počet zastávek a
svozových tras mobilního svozu nebezpečných odpadů v Praze 10 byl v minulých letech navýšen. Aktuálně
se jedná o 5 tras a 48 zastávek.
MČ Praha 10 má v dostupnosti čtyři sběrné dvory, kde lze nebezpečné odpady předávat. Žádný z nich se
ovšem nenachází přímo na území městské části.
MČ Praha 10 uveřejňuje na svých stránkách seznam sběrných dvorů hl. m. Praha dostupných obyvateli MČ
Praha 10, harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů
Poznámka. Občané MČ Praha 10 mají možnost využívat sběrné dvory zřizované hl. m. Praha a umístěné
v dostupné vzdálenosti.
Související informace
Referenční ID: 3.2.3 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 11:53 Odborný garant: Roman
Kaštovský Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Likvidace nebezpečného odpadu, » Nakládání s
odpady, » Nebezpečný odpad, » Odpadový místní plán, » Sběr nebezpečných odpadů, Zdroje: » MČ Praha
10, Kaštovský Roman, Aktuální informace naleznete zde
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Hospodaření s energií
MČ Praha 10 v roce přistoupila k nákupu elektřiny a plynu na komoditní burze.
MČ stanovila strategii a odpovědnost. Zřídila pozici energetického manažera. Opatření dosud systematicky
nebyla realizována, ty budou zajištěny v návaznosti na vyhodnocená měření. Údaje nebyly vyhodnoceny,
není tedy jasné, zda dochází k poklesu spotřeby energií. Spotřeba PHM je sledována, opět trend není zřejmý.

Energetický management
3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně
personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?
MČ Praha 10 systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů. Ve “Strategickém
plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” je opatření “Eneregticky efektivní správa
budov”, z něhož budou vyplývat návrhy na hospodárné využívání nákladů a řádná péče o svěřený majetek.
Od září 2019 funguje pozice energetického manažera pro energetické úspory v budovách. Energetický
manažer plní úkoly v oblasti energetické politiky MČ Praha 10, zejména vést agendu energetického
managementu pro MČ Praha 10 a zřízené organizace, bude odpovídat za modul Energetický management
(analýza a kontrola věrohodnosti dat uložených v informačním systému), bude zajišťovat energetický
management pro MČ Praha 10 a zřízené organizace (přezkoumávání spotřeb energií, sběr, sledování a
vyhodnocování dat, dohled nad implementací energeticky úsporných opatření a jejich koordinace, nastavení
a provoz systému plánování), organizovat přípravu návrhů energeticky úsporných opatření, zajišťovat
metodiku úplnosti souboru měřičů energií pro jednotlivá energetická hospodářství, koordinovat hromadné
nákupy energií.
U budov Úřadu MČ Praha 10 včetně zřizovaných organizací v současné době probíhá sdružený nákup
elektrické energie a plynu.
MČ v současné době sumarizuje data o spotřebě energií z důvodu jejich vyhodnocení a určení dalšího
postupu a opatření. Dosud tato data nebyla vyhodnocována.
*náklady na vodu a teplo ve školských zařízeních
Poznámka. MČ Praha 10 v roce 2019 ustanovila pozici energetického manažera, který je zařazen v
Odboru hospodářské správy a má na starosti sledování a řešení hospodaření s energiemi jak v budově
úřadu, tak ve školách a budovách v majetku městské části. Systém bude vytvářen až na základě jeho
zjištění cca po ročním působením a shromažďováním dat.
Související informace
Referenční ID: 3.3.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 11:54 Odborný garant:
Karolina Götzová Politický garant: Petr Beneš Štítky: » Energetické úspory, využívání obnovitelných zdrojů,
» Účinnost, efektivita, hospodárnost, » Úspora energie, » Energetický manažer, Indikátory:
» Bezbariérovost komunikací (3.3.A), Aktuální informace naleznete zde

Využívání dat pro snižování energetické náročnosti
3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti
v praxi?
Úřad MČ Praha 10 na posílení procesu sběru a vyhodnocování dat vedoucí ke snižování energetické
náročnosti zřídil v létě 2019 pozici energetického manažera, jehož úkolem je systematizovat práci na
zjišťování dat a jejich vyhodnocování, navrhování opatření vedoucí k dalším úsporám.
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Současně sledovaná data jsou využívána těmito způsoby:
•
•
•

na úrovni budovy k vyhodnocování provedených opatření z hlediska úspor energie,
pro centralizovaný nákup elektřiny a plynu,
k odhalení „mimořádných“ spotřeb.

Poznámka. Získaná data za rok 2019 jsou podkladem pro analýzu a budoucí řešení této problematiky.
Související informace
Referenční ID: 3.3.2 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:04 Odborný garant:
Karolina Götzová Politický garant: Petr Beneš Štítky: » Analýza dat, » Energetické úspory, využívání
obnovitelných zdrojů, » Energetický manažer, Indikátory: » Vybavenost cyklistickými komunikacemi
(3.3.B), » Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty (3.3.C), » Přeprava cestujících
MHD (3.3.D), » Dostupnost spojení veřejnou dopravou (3.3.E), » Plán dopravy / udržitelné mobility (či
obdobného strategického dokumentu) (3.3.F), » Mobilita a místní přeprava cestujících (3.3.G), » Zavedený
systém regulace parkování a dopravy (3.3.H), Aktuální informace naleznete zde

Předpisy upravující energetickou náročnost nových staveb
3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s
ohledem na budoucí spotřebu energie?
Tato problematika je řešena Pražskými stavebními předpisy a stavebním zákonem (Zákon 183/2006 Sb.),
který stanovuje minimální a doporučené hodnoty tepelných odporů stavebních konstrukcí míru oslunění a
osvětlení atd., což má přímý vliv na budoucí spotřebu energií.
Poznámka. MČ Praha 10 nemá stanovený vlastní předpis, ale vychází z Pražských stavebních předpisů z
roku 2018 vydaných IPR Praha.
Související informace
Referenční ID: 3.3.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 12:41 Odborný garant: Filip
Koucký Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Stavební předpisy, » Udržitelná výstavba, » Úspora
energie, Koncepční a strategické dokumenty: » Pražské stavební předpisy, Aktuální informace naleznete
zde

Měsíční data o spotřebě energií (a vody)
3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s
významnou spotřebou?
MČ Praha 10 nechala vypracovat pasportizace všech budov školských zařízení. Součástí je i plánování
výměny rozvodů a zateplení. O problematických objektech dlouhodobě městská část ví a postupně upravuje
nebo plánuje úpravu – zateplení, výhodnější tarify atd. V tomto zmapování stavu budov je rozhodně posun
směrem k efektivnějším plánování oprav a údržby.
•

Roční spotřeba energií - teplo a voda ve školských zařízení

Poznámka. MČ Praha 10 nyní sumarizovala roční data za školská zařízení v roce 2019. V budoucnu je
snaha o zlepšení sledování a vyhodnocování dat spotřeb energií v budovách v majetku MČ.
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Související informace
Referenční ID: 3.3.4 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:07 Odborný garant:
Karolina Götzová Politický garant: Petr Beneš Štítky: » Energetické úspory, využívání obnovitelných zdrojů,
» Obnova a regenerace, » Pitná voda, voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace vodních toků), » Úspora
energie, » Zdroj vody, Zdroje: » MČ Praha 10, Bláhová Jindřiška, Aktuální informace naleznete zde

Udržitelná výstavba
MČ Praha 10 zatím systematicky nesleduje stav výstavby udržitelným směrem. Vydala “Metodiku
spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích”, jejíž cílem je udržitelný rozvoj.
•

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích

Uvedená metodika, strategie UR a připravovaná energetická koncepce jsou určující dokumenty, na jejichž
základě MČ zvažuje při investiční výstavbě parametry spotřeby energie, avšak tento postup není nijak
formalizován. Metodika odkazuje na principy udržitelnosti a udržitelné výstavby.

Podpora udržitelného stavitelství
3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné
parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?
Téma spadá výhradně do kompetence hlavního města Prahy. Městská část Praha 10 se obecně řídí předpisy
a platnou legislativou, nenastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce v pravém slova
smyslu. Nicméně se MČ Praha 10 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 Prahy.
V březnu 2020 schválilo ZMČ Praha 10 "Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných
výdajích" zpracovanou MČ Praha 10 ve spolupráci s ČVUT na základě svých zkušeností i příkladů dobré praxe
ze zahraničí. Tato metodika stanovuje podmínky pro developery se zájmem výstavby na území Prahy 10. a
jejím cílem je udržitelná výstavba.
Zároveň je ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” uveden
strategický cíl 11.1. Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru a strategický cíl 11.2.
Sebevědomý přístup MČ Praha 10 při rozvoji území. V rámci opatření a jejich naplňování je snaha o podpoře
udržitelného stavitelství.
•

Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích

Poznámka. MČ Praha 10 má schválenou “Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných
výdajích”.
Související informace
Referenční ID: 3.4.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 13:01 Odborný garant: Pavel
Ludvík Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Udržitelná výstavba, » Udržitelný rozvoj, Indikátory:
» Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku městské části a jí
zřízených organizací (3.4.A), » Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy
(3.4.B), Zdroje: » Magistrát hl. m. Prahy, Aktuální informace naleznete zde
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Indikátory pro sledování udržitelnosti staveb
3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celé městské části?
Není sledováno. MČ Praha 10 má rozsáhlé území a jeví se jako složité sledovat všechny stavby, které jsou v
MČ realizovány soukromými investory, zda jsou vedeny snahou o udržitelnou výstavbu. Investorům je
doporučována "Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích", která akcentuje udržitelný
rozvoj Prahy 10:
str. 76: Koeficient kvality reflektující kvalitu stavby z hlediska udržitelného rozvoje, koeficient slouží k
zvýhodnění projektů ohleduplných k životnímu prostředí. Při stanovení kritérií kvality stavby z hlediska
udržitelného rozvoje se použijí na trhu uznávané certifikáty (energetický štítek, certifikáty LEED, BREAM
apod.)
str. 24: Cílem je orientace na udržitelný rozvoj, posouzení z hlediska vlivu na okolní prostředí, zapojení
obyvatel do raných fází přípravy plánů. Každý projekt musí poskytnout příležitosti pro participaci obyvatel.
str. 55: Programy městské revitalizace a udržitelného rozvoje území (PRUSTT, Programma di Riqualificazione
Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio) ustavené ministerským výnosem č. 1169 z 8. 10. 1998 a
propagované ministerstvem veřejných prací vytvořily příležitost pro zásahy v okrajových průmyslových
zónách a pro jejich transformaci. Nejde pouze o obnovu městské zástavby, ale také o zlepšení infrastruktury
v koordinaci se stávajícími nástroji. Cílem programu je konkrétně: realizace, přizpůsobení nebo doplnění
občanské i specifické vybavenosti na úrovni metropolitního území či obce, která může zabezpečit udržitelný
rozvoj z pohledu ekonomického, environmentálního a sociálního a současně garantovat zvyšování blahobytu
společenství.
Poznámka. MČ Praha 10 nesleduje, nově ale mohou investoři využít Metodiku schválenou koncem roku
2019 v Zastupitelstvu MČ Praha 10, která akcentuje udržitelnou výstavbu pro udržitelný rozvoj území
Prahy 10.
Související informace
Referenční ID: 3.4.2 Hodnocení: -2 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 13:06 Odborný garant: Pavel
Ludvík Politický garant: Petr Beneš Štítky: » Udržitelná výstavba, Aktuální informace naleznete zde

Energetická úspora v souvislosti se zateplením objektů
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.)
Podlahovou plochu lze jen těžko odhadnout. Postupně probíhá částečné nebo úplné zateplení objektů v
majetku městské části. Plocha, kde byla provedena energetická opatření z prostředků MČ Praha 10 nebo z
jiných dotačních titulů nebyla dosud spočítána. Energetická opatření z prostředků městské části jsou např.:
•

investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti budov 8 mateřských škol Prahy 10, které
byly podpořeny v období roku 2010–2015 z Operačního programu Životní prostředí,

•

rekonstrukce a zateplení objektu kulturního domu na Zahradním Městě v rámci Operačního
programu Životní prostředí v roce 2018 a 2019,
zahájení rekonstrukce pláště budovy Polikliniky Malešice v roce 2018, též podpořeno z Operačního
programu Životní prostředí.

•

Poznámka. Není zatím sledováno.
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Související informace
Referenční ID: 3.4.3 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 13:09 Odborný garant: Filip
Koucký Politický garant: Olga Koumarová Štítky: » Energetické úspory, využívání obnovitelných zdrojů,
» Zateplování budov, Zdroje: » MČ Praha 10, Doležal Jiří, Aktuální informace naleznete zde

DOPRAVA
Veřejná a alternativní doprava
MČ Praha 10 intenzivně jedná s hl. m. Praha, Dopravním podnikem Praha, ROPID, TSK Praha a dalšími o
stálém zvyšování komfortu veřejné dopravy. Věnuje se rozvíjení alternativního druhu dopravy. tyto oblasti
jsou řešeny i v nově zpracovaném “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030”
*Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030
Hodnocení uspokojivá vychází z toho, že v MČ je zjevná podpora MHD (i když to je hlavně v gesci hl.m.
Prahy), nicméně podpora dalších alternativních druhů dopravy byla v hodnoceném období spíše slabší délka oddělených cyklostezek je malá, obousměrky na místních komunikacích jsou raritní; cyklopruhy nejsou
vždy optimální, opatření Cyklogenerelu z roku 2014 nebyla ve valné míře naplněna; u chodníků se realizují
hlavně opravy a není ani uvedena hodnota indikátoru bezbariérovosti.

Podpora ekologické dopravy
4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů
(vyhrazené jízdní 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)?
Budování dopravní infrastruktury, včetně infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů a
rozvoj jednotlivých systémů městské hromadné dopravy je zakotven v několika strategických dokumentech
na úrovni hl. města Prahy - Plán udržitelné mobility.
Cyklistická infrastruktura:
TSK, a.s. spravuje na území MČ Praha 10 celkem 183km vozovek, z nichž 12,9km obsahuje v současné době
cyklo pruhy. Mimo tyto komunikace má TSK, a.s. navíce ve správě celkem 5,1 km cyklostezek a všechny jsou
bezbariérové (omezení je dáno pouze formou dopravního značení). Jedná se tedy o 7,05 km/100km týkající
se komunikací spravující TSK, a.s. na území MČ Praha 10.
Intenzita cyklodopravy je měřena pouze v ulici Vršovická, v měsíci červnu 2020 projelo Vršovickou ulicí
celkem 12 652 cyklistů, v roce 2019 celkem 10 009 cyklistů (Golemio.cz), data pro rok 2019 nejsou ve
sledovaném měsíci dostupná.
Důležitým projektem v oblasti cyklo infrastruktury je Drážní promenáda. MČ Praha 10 připravila studii, další
projektové fáze zpracovává TSK, a.s.
Budování cyklostezek
MČ Praha 10 v roce 2014 aktualizovala cyklogenerel, který se stal základem pro plánování a budování
cyklistické infrastruktury. Na základě cyklogenerelu byly stabilizovány cyklistické trasy rozčleněné na páteřní,
hlavní a doplňující hlavní trasy. Pražské cyklostezky lze nalézt na specializovaném portálu pro cyklisty na
stránkách Technické správy komunikací Praha. V současné době (září 2020) vzniká na Odboru dopravy
oddělení místní dopravy, které se bude daným tématům intenzivně věnovat. Do této doby se rozvoji
cyklistiky na území Prahy 10 věnoval cyklokoordinátor. Od roku 2014 se podařila realizovat dílčí opatření ve
spolupráci s TSK, Praha a.s. Komplexní naplňování opatření cyklogenerelu ale stále chybí.
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Dopravní značení na podporu cyklistické dopravy
Na jednosměrných místních komunikacích může být cyklistům v odůvodněných případech umožněn průjezd
v obou směrech. Toto řešení lze použít jen v přehledných úsecích. Pro prostupnost cyklistů městem jsou
však “cykloobousměrky” velmi důležitým dopravním opatřením. Praha 10 má na svém území pouze tři
cykloobousměrky:
•

Pelyňková 759 m,

•

Heldova 265 m,

•

Dvouletky 67 m.

a to z důvodu katastrofální situace parkování a nesplnění požadovaných podmínek pro jejich schválení.
Infrastruktura pro pěší:
Odbor dopravy průběžně předává TSK, a.s. žádosti o opravy chodníků.
Preference městské hromadné dopravy
Z hlediska preference městské hromadné dopravy jsou realizována prostorová i dopravně-organizační
opatření. Podrobnější informace o rozsahu a dalším rozvoji preference městské hromadné dopravy v Praze
lze nalézt na stránkách Pražské integrované dopravy a stránkách o upřednostňování vozidel městské
hromadné dopravy v provozu.
Dopravní infrastrukturu buduje její vlastník, což v drtivé většině případů je hl. m. Praha, zastoupené jím
zřízenou Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. Děje se tak:
•
•
•
•

stanovením užití dopravního značení a zařízení (značení cyklotras, vyhrazené pruhy), které vydává
příslušný správní úřad:
městská část pro místní komunikace II.–IV. třídy a veřejné účelové komunikace,
magistrát hl. m. Prahy pro místní komunikace I. třídy a veškerá světelná signalizační zařízení),
nebo na základě stavebního povolení pro stavební úpravu, rekonstrukci nebo výstavbu komunikace
zcela nové.

Pouze některé drobnější infrastrukturní stavby realizuje městská část (chodníky v zeleni na svých pozemcích,
v parcích, vyznačené cyklotrasy).
•

Sada strategických cílů MČ Praha 10

Poznámka. MČ Praha 10 spolupracuje s MHMP - TSK Praha v návaznosti na strategické dokumenty jak
hl. m. Praha, tak MČ Praha 10. Snaha MČ je budovat prostupnost území a budování infrastruktury ve
spolupráci se správcem komunikací, TSK Praha.
Související informace
Referenční ID: 4.1.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:15 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Ekologicky šetrná doprava, alternativní pohony, » Pěší a
cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy), » Dopravní infrastruktura, Indikátory:
» Odstranění krizových nehodových míst (4.1.B), » Hodnocení Strategického plánu dopravy / udržitelné
mobility podle vlivu na ŽP a zdraví (4.1.C), Koncepční a strategické dokumenty: » Generel cyklistických
cest - aktualizace, » Strategický plán hlavního města Prahy, » Dopravní plán hl. města Prahy na roky 2018
až 202O s výhledem do roku 2022, » Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, » Specifikace navržených
cyklotras na území Prahy 10, Webové stránky a portály: » Cyklistický portál TSK, » Cyklistický portál hl.
města Prahy, Aktuální informace naleznete zde
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Podpora doprovodné infrastruktury
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.)?
Cyklistika
Praha 10 oblast cyklistiky řeší ve spolupráci s okolními městskými částmi, a Magistrátem hl. m. Prahy.
Navrhuje nové trasy a podílí se na jejich realizaci. Při rekonstrukcích a úpravách chodníků je vždy
pamatováno na nové cyklostojany. Na základě usnesení Rady hl. města Prahy je investor při přípravě akce
zasahující do veřejného prostoru povinen navrhnout a projednat vhodná opatření zajišťující bezpečné a
komfortní řešení pro cyklistickou dopravu. O případných nesouhlasech či jiných problémech s realizací
cykloopatření je investor povinen bezodkladně informovat příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy. Na
tomto odboru nebo na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy je možné navržená opatření konzultovat, a
to zejména s ohledem na dokument Infrastrukturní opatření pro rozvoj cyklistické dopravy.
MČ Praha 10 má zpracovaný Cyklogenerel.
Pro veřejná prostranství existuje Manuál veřejných prostranství schválený Radou hl. m. Prahy obsahující
prvky na podporu cyklistické dopravy.
Byly realizovány velkokapacitní cykloboxy ve školách, a další se připravují. Na dopravně frekventovaných
místech byly umístěny cykloboxy pro veřejnost. V rámci zákona o bezmotorové dopravě jsou upravovány
přechody pro chodce tak, aby byly přizpůsobeny potřebám hendikepovaných a cyklistům.
Bezbariérovost veřejného prostoru
Přístupnost pro hendikepované je zakotvena ve vyhl. 398/2009 Sb., tudíž jí stavební úřad při každé
rekonstrukci musí vyžadovat a tak i činí. Mimo rekonstrukce samozřejmě vznikají další projekty (například
výtahy do stanic metra, bezbariérové úpravy přechodů apod.).
Mobiliář
MČ Praha 10 se řídí Manuálem veřejných prostranství schválený Radou hl. m. Prahy. Zároveň má zpracovány
Generely veřejných prostranství Prahy 10 a dílčí generely Nové Vršovice a Strašnice. Na základě daných
generelů budou implementovány návrhy opatření. Zároveň dochází k pravidelné údržbě mobiliáře. V
posledních letech proběhla úspěšná rekonstrukce ulice Moskevská, která byla osazena typizovaným
mobiliářem. MČ Praha 10 spolupracuje s IPR Praha na projektu Pražské židle&stolky. V roce 2020 společně
zajistili jejich umístění na Kubánském náměstí a ve Vršovicích u Kina pilotů.
Strategický plán
MČ Praha 10 schválila svůj první Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030,
ve kterém řeší tuto problematiku ve strategickém cíli 4.3. Prostupné území pro bezpečný a bezbariérový
pohyb, opatření 4.3.1. Vytvářet bezpečný a příjemný prostor pro pohyb pěších, opatření 4.3.2. Informovat a
vzdělávat veřejnost v oblasti udržitelné mobility a bezpečnosti v dopravě. Strategický cíl 4.2. Zklidňovat
automobilovou dopravu, opatření 4.2.3. Podporovat alternativní druhy dopravy.
Poznámka. MČ Praha 10 má zpracovaný Cyklogenerel a ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Praha a
okolními městskými částmi instaluje doprovodnou infrastrukturu.
Související informace
Referenční ID: 4.1.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:20 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové
dopravy), » Dopravní infrastruktura, Indikátory: » Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na
strategické dokumenty městské části (4.1.D), Koncepční a strategické dokumenty: » Generel cyklistických
cest - aktualizace, » Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, » Infrastrukturní opatření pro
rozvoj cyklistické dopravy, Aktuální informace naleznete zde
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Zvyšování komfortu MHD
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?
Zvyšování komfortu městské hromadné dopravy je dlouhodobý cíl hl. m. Prahy, který je zakotven a
promítnut do řady strategických dokumentů. Strategické cíle v této oblasti jsou obsaženy v „Plánu udržitelné
mobility Prahy a okolí“ a konkrétní aktivity lze nalézt v dokumentech společnosti ROPID.
Zvyšování komfortu městské hromadné dopravy probíhá v řadě oblastí:
•

standardy obsaditelnosti:

na základě zkušeností z provozu a výsledků zkoušek obsaditelnosti vozidel z let 2016 a 2017 byla provedena
úprava těchto standardů ke zvýšení komfortu cestování.
•

standardy docházkových vzdáleností:

běžná vzdálenost zastávek 400 m (resp. 800 m pro nízkopodlažní zástavbu).
•

standardy zastávek Pražské integrované dopravy:

zpracován standard přestupních bodů a zastávek společného integrovaného dopravního systému Prahy a
Středočeského kraje.
•

zvyšování atraktivity železniční dopravy:

nabízený komfort železničních vozidel a zapojení železnice do integrovaného dopravního systému.
•

zvyšování atraktivity tramvajové dopravy:

aktuálně více než 50% vozů s klimatizací, vyhlášený záměr navyšovat tento poměr až na 100%.
•

popis nízkopodlažních vozidel lze nalézt na stránkách Dopravního podniku Praha. V oblasti
bezbariérového zpřístupňování městské hromadné dopravy jsou realizovány následující kroky:
◦ nákup nízkopodlažních tramvají 15T ForCity (celkem 250 ks) – dokončen,
◦ rekonstrukce vybraných vysokopodlažních tramvají formou instalování nízkopodlažní části (např.
prostřední článek tramvaje) – např. typ KT8D5.RN2 nebo T3R.PLF,
◦ průběžná obnova vozového parku autobusů výhradně nízkopodlažními vozidly,
◦ statistiky ohledně nízkopodlažních vozidel jsou dostupné na stránkách společnosti TSK Praha.

•

podpora multimodality:
◦ probíhá mimo jiné formou zlepšování přestupních vazeb a vznikem nových přestupních
možností. Příkladem je realizace sdružených tramvajových a autobusových zastávek, kde u jedné
nástupní hrany lze přestoupit komfortně mezi tramvají a autobusem (např. zastávka Na Hroudě,
Chodovská, Pod Jezerkou, Čechovo náměstí apod.),
◦ významnou investicí na území MČ Praha 10 je vznik a zkvalitňování přestupní vazby na železniční
dopravu – z nedávné minulosti rekonstrukce železniční stanice Praha-Hostivař,
◦ v současné době realizace železničních stanic Praha-Zahradní Město a Praha-Eden, kde vznikne i
kvalitní přestupní vazba na autobusy resp. tramvaje.

•

Sada strategických cílů MČ Praha 10

Poznámka. MČ Praha 10 iniciuje zvyšování komfortu MHD u jeho provozovatele hl. m. Praha. Na území
MČ jsou budovány železniční zastávky s přestupní vazbou na další dopravní spoje, MČ má hustou síť
tramvají a autobusů. S Dopravním podnikem MČ řeší úprava veřejného prostoru v okolí stanic metra
trasy A.
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Související informace
Referenční ID: 4.1.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:43 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Doprava dětí do škol, » Hromadná doprava a dopravní
obslužnost, » Veřejná doprava, » Spokojenost občanů, Indikátory: » Nehodovost v silniční dopravě (4.1.A),
Koncepční a strategické dokumenty: » Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, Webové stránky a portály:
» Typy nízkopodlažních vozů, Aktuální informace naleznete zde

Řešení dopravy v klidu
4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Doprava v klidu
Doprava v klidu doposud byla řešena výhradně navyšováním počtu parkovacích míst na veřejných
komunikacích stanovováním dopravního značení (snižování počtu jízdních pruhů ve prospěch pruhu
parkovacího, ev. pro cyklisty, zavádění jednosměrného provozu, povolování stání v křižovatkách, částečně či
úplně na chodníku). Přesto je parkovací kapacita nedostatečná a již ji nelze navyšovat tímto způsobem.
Situace se stává neudržitelnou tím, že v Praze není zavedený jednotný systém zón placeného stání a
vytlačováním parkování z jedné části po jeho zavedení způsobuje živelné neorganizované parkování v
částech, kde zóny ještě nejsou zavedeny.
Podařilo se vybudování dvou parkovacích ploch mimo komunikace (Petrohradská, Sportovní) na pozemcích
ve správě MČ Praha 10. MČ Praha 10 vydává pro občany tzv. Desatero, např. jak postupovat při ohlášení
vraku v ulici, viz příloha. Toto propaguje na FB MČ Praha 10.
Na území Prahy 10 se nachází tři P+R:
•

Skalka I (kapacita 63 míst),

•
•

Skalka II (kapacita 169 míst),
Depo Hostivař (kapacita 175 míst).

Na území Prahy 10 se nachází jedno K+R:
•

Parkoviště K+R Plaňanská

Hlavní město Praha připravuje navýšení kapacity parkoviště Depo Hostivař. Naopak, P+R ve Ždánické ulici
bylo jako nevyužívané po několika měsících „zkušebního“ provozu Magistrátem hl. m. Prahy zrušeno.
Aktuální situace s parkováním v rámci MČ Praha 10 je dlouhodobě neudržitelná. Proto městská část
aktualizovala v 2018 dopravní studii řešení dopravy v klidu. Na základě odborného posouzení vedení radnice
rozhodlo o zavedení zón placeného stání na území městské části, a to usnesením ZMČ ze dne 24.6.2019.
Realizace by měla probíhat v průběhu let 2020 - 2021 ve dvou etapách:
•

etapa I: území MČ Praha 10 severně od trati ČD Praha hl. n. – Praha Hostivař,

•

etapa II: území MČ Praha 10 jižně od trati ČD Praha hl. n. – Praha Hostivař.

Aktuální obsazenost parkovišť P+R v hl. městě Praze lze nalézt na stránkách Technické správy komunikací
Praha.
Parkoviště B+R (přijeď na kole a jeď) jsou součástí většiny pražských P+R u stanic metra, na území MČ Praha
10 se jedná o 2 lokality - u stanice metra Skalka (linka A) a u stanice metra Depo Hostivař (linka A). Více
informací o zpoplatnění parkovišť P+R a B+R je umístěno na stránkách pražské integrované dopravy.
Koncepce cyklistické dopravy v Praze je k nalezení na portále hl. města Praha.
Chodníkový program
Technická správa komunikací i nadále akceptuje požadavky městské části a realizuje i souvislejší opravy
chodníků a vozovek z vlastních prostředků, které byly v posledních letech ze strany města jako vlastníka
komunikace výrazně navýšeny.
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Aktuálně provedené opravy chodníků a ulic
Ulice

Úsek mezi ulicemi

Poloha chodníku

Vyžlovská

Pěší propoj před č. or. 34–38

Dětská

Dětská – Solidarity

severní

Jasmínová

Topolová – NN 3869

jižní

Jetelová

V Korytech – Jetelová

severní

Na Hroudě

Průběžná – U Vesny

severní

Novgorodská

Ukrajinská – slepý konec

oba

Pivoňková

Ostružinová – Karafiátová

severní

Topolová

Švehlova – Karafiátová

západní

Přetlucká

Na Padesátém – Prusická

severní

Přistoupimská

Počernická – slepý konec

západní

Tuchorazská

Počernická – slepý konec

západní

Ruská

Na Míčánkách – U Roh. kasáren

jižní

Ruská

Francouská – Estonská

jižní

Sněženková, Práčská

Topolová – Hvozdíková

severní

U hráze

V Olšinách – Na Hroudě

západní

U Roháčových kasáren

28. pluku – Novorossijská

východní

U Vesny

V Olšinách – Na Hroudě

západní

U Vršovického nádraží
• Desatero - vraky

Vršovická – Ukrajinská

západní

Poznámka. Na území MČ Praha 10 je řešeno zavedení zón placeného stání ke zkvalitnění parkování
převážně rezidentů. Dojíždějící občané mohou využít tři parkoviště P+R, dvě B+R. V současné době jsou
zadány studie k prověření míst pro možné vybudování parkovacích domů.
Související informace
Referenční ID: 4.1.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:07 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Parkovací a jízdní schémata, » Systém parkování, » Parkování,
Analytické dokumenty: » Analýza dopravy v klidu, aktualizace 2018, Webové stránky a portály:
» Parkoviště P+R, » Praktické informace / P+R, B+R, K+R / na stránkách PID, » Koncepce cyklistické dopravy
v Praze, Aktuální informace naleznete zde

Snižování používání individuální automobilové dopravy (IAD)
MČ Praha 10 intenzivně jedná s hl. m. Praha, Dopravním podnikem Praha, ROPID, TSK Praha a dalšími o
stálém zvyšování komfortu veřejné dopravy. Věnuje se rozvíjení alternativního druhu dopravy. tyto oblasti
jsou řešeny i v nově zpracovaném “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030”
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Na jedné straně lze pozitivně hodnotit poměrně kvalitní obsluhu území MČ MHD, na straně druhé v
hodnoceném období absentuje regulace parkování se všemi s tím spojenými důsledky.
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Zvyšování výkonnosti MHD
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených /
obyvatele)?
Primárně je nutné, aby zvyšování výkonů v městské hromadné dopravy podporovalo vedení hl. m. Prahy
formou rozpočtového zajištění (např. i formou spoluúčasti ze strany dotčené/dotčených městské/městských
části/částí).
V posledních letech jsou výkony neustále navyšovány ve všech trakcích veřejné dopravy včetně železniční.
Zvyšování výkonů městské hromadné dopravy musí probíhat formou optimalizace a rozumné alokace a
redistribuce výkonů tam, kde je to potřeba. Případně tam, kde lze identifikovat potenciál růstu přepravní
poptávky. S ohledem na kritický nedostatek řidičů i strojvedoucích (železnice) je nutno realizovat zvyšování
výkonů v městské hromadné dopravě na základě důkladné analýzy potřeb a rovněž s ohledem na zajištění
financování případného navýšení výkonů. Ostatně efektivní zvyšování výkonů městské hromadné dopravy je
jedním z hlavních cílů strategických dokumentů na úrovni hl. m. Prahy.
“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” řeší ve strategickém cíli 4.1.
Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava - způsob spolupráce s provozovatelem městské a
příměstské hromadné dopravy na vytvoření přívětivé dopravy, která motivuje občany k jejímu využívání. Ve
vzájemné spolupráci se MČ bude snažit koordinovat plánování rozvoje infrastruktury a usilovat o její
zefektivnění. Upravovat přestupní vazby vlídné pro občany a rozšiřovat bezbariérové přístupy.
Poznámka. Na území MČ Praha 10 je hustá síť městské hromadné dopravy zastoupené železnicí,
tramvají, autobusy i metrem. Z provedeného dotazníkového šetření mezi 500 respondenty MČ Praha 10
bylo zjištěno, že více jak polovina respondentů využívá “udržitelný” způsob dopravy.
Související informace
Referenční ID: 4.2.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:44 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Hromadná doprava a dopravní obslužnost, » Veřejná doprava,
Indikátory: » Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v městské části (4.2.A),
» Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích městské části a jako kritérium při hodnocení projektů (4.2.B),
» Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých (4.2.D), Analytické dokumenty: » Ročenky
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Aktuální informace naleznete zde

Ekonomické nástroje pro regulaci dopravy
4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Ekonomické nástroje nejsou na území MČ Praha 10 plošně využívány.
V současnosti vedení radnice plánuje rozšíření zón placeného stání na Prahu 10. Provozovatelem zón je však
hlavní město Praha, které zároveň stanovuje jejich cenovou politiku. Realizace zón placeného stání na území
Prahy 10 by měla probíhat ve dvou etapách a je plánována na rok 2020-2021.
V současné době jsou zóny placeného stání provozovány na území Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha
5, Praha 6, Praha 7, Praha 9 (v procesu realizace), Praha 11 a Praha – Klánovice (v jednání).
Poznámka. Zavedení parkovacích zón je dlouhodobě řešeno.
Související informace
Referenční ID: 4.2.2 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:44 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Plánování a politika dopravy, » Povolení k parkování, » Systém
parkování, Indikátory: » Činnosti věnované aktivnímu stárnutí (4.2.E), Aktuální informace naleznete zde
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Integrované plánování dopravy
4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?
Plánování dopravy a mobility na celopražské úrovni
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),

•

Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022 (2018).

„Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ obsahuje velmi podrobný zásobník opatření, rozpracovaný až na
úroveň projektových listů.
Plánování dopravy a mobility na úrovni MČ Praha 10
Městská část zpracovala několik dopravních studií řešící lokální území, které má ve své správě. Této
problematice je věnována kapitola 4 DOPRAVA A MOBILITA: PRAHA 10 DOSTUPNÁ ve “Strategickém plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Problematika dopravy je řešena i na úrovni
Programového prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018-2022. Týká se těchto projektů a cílů:
•

parking SINOBO,

•

okamžité elektronické nahlašování autovraků v ulicích,

•

systémové a rychlé opravy silničních a chodníkových povrchů,

•

využití prvků smart cities v dopravě,

•

transparentní rozvoj car / bike sharingu,

•

transparentní rozvoj elektromobility,

•

zóny placeného stání,

•

navýšení parkovacích kapacit.

Na úrovni MČ Praha 10 je lokální dopravní problematika řešena v souladu s následujícími dokumenty:
Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
Tento strategický dokument vychází ze strategických cílů Strategického plánu hl. m. Prahy a obsahuje
analýzu aktuálního stavu dopravy v hl. m. Praze, definuje cíle, ale i podrobný návrh opatření rozpracovaných
na úroveň projektových listů. Dokument byl schválen Radou hl. m. Prahy v dubnu 2019 a Zastupitelstvem hl.
m. Prahy v květnu 2019).1
Vize: „Praha ve spolupráci s okolním regionem uplatňuje principy udržitelné mobility a orientaci
neekologicky šetrnější způsoby dopravy. Významně jsou omezeny negativní dopady individuální
automobilové dopravy včetně dopadů na užívání veřejného prostoru, a to dosažením lepšího rozložení
jednotlivých druhů dopravy a zvýšením její bezpečnosti i energetické účinnosti.“
V souladu se Strategickým plánem hl. města Prahy:
Praha bude směřovat k udržitelné mobilitě – k zajištění pohybu osob a zboží, který je dlouhodobě přijatelný
z hlediska sociálního, ekonomického a dopadů na životní prostředí.
Cíl: spolehlivější, rychlejší a příjemnější cestování, dopravní dostupnost cílů bude výrazně orientována na
ekologicky šetrnější způsoby dopravy – na veřejnou dopravu (především kolejovou) a také na chůzi a užívání
jízdních kol.
Cíl: zvýšení podílu veřejné, pěší a cyklistické dopravy nad 70 %, na území města a také v okolním regionu se
postupně dosáhne lepšího souladu dopravy s kvalitou životního prostředí a veřejných prostranství. Cíl:
přitažlivé město pro své obyvatele, v silniční dopravě se uplatní kombinace regulačních a investičních
opatření směřujících ke snižování negativních dopadů automobilové dopravy. Cíl: lepší prostředí na hustě
obydleném území města, dojde ke zvýšení bezpečnosti a energetické účinnosti dopravy.
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Cíl: pozitivní ekonomický dopad a snižování závislosti na ropě a zemním plynu.
V tomto dokumentu jsou podrobně rozpracovány návrhy opatření, které jsou členěné do následujících
oblastí:
•

kolejová infrastruktura,

•

silniční infrastruktura,

•

organizace a regulace dopravy,

•

multimodální cestování,

•

doprava a veřejný prostor,

•

provoz veřejné dopravy,

•

procesy v mobilitě.

Tato opatření jsou rozpracována až na úroveň projektových listů a jsou podkladem pro schválený akční plán.
Mimo jiné obsahují:
•
•
•
•
•
•
•

název opatření,
rok zahájení realizace,
délka realizace (v měsících),
investiční náklady celkem (mil. Kč),
investiční náklady Praha (mil. Kč),
provozní náklady celkem (mil. Kč/rok),
provozní náklady Praha (mil. Kč/rok).

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 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.
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Poznámka. MČ Praha 10 plánuje systematicky dopravu a mobilitu.
Související informace
Referenční ID: 4.2.3 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:44 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Plánování a politika dopravy, » Plánování dopravy, Indikátory:
» Kompetence městské části (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel (4.2.C), Koncepční a
strategické dokumenty: » Strategický plán hlavního města Prahy, » Dopravní plán hl. města Prahy na roky
2018 až 202O s výhledem do roku 2022, » Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, Analytické dokumenty:
» Analýza dopravy v klidu, aktualizace 2018, » Zóny placeného stání na území MČ Praha 10 - veřejné
setkání 13. 6. 2019, » Rozborová mapa parkovacích deficitů na úrovni základních sídelních jednotek,
» Rozborová mapa výskytů lokálních parkovacích deficitů na místních účelových komunikacích, » Průměrné
denní obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích - základní sídelní jednotky, » Průměrné
noční obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích - základní sídelní jednotky, Aktuální
informace naleznete zde
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Nízkoemisní vozidla
MČ Praha 10 nemá ve svém vozovém parku nízkoemisní vozidla, Dopravní podnik Praha zavádí na některých
linkách elektrobusy. Dobíjecí stanice pro elektromobily jsou umístěny v některých nákupních centrech, MČ si
dělá průzkum, kde by mohly být umístěny na území MČ.

Ekologicky šetrná vozidla MHD
4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
MČ Praha 10:
Metro a tramvaje:
V MČ Praha 10 denně MHD přepraví 428 479 cestujících. Za environmentálně šetrné vozy považujeme
tramvaje (178 275 cestujících) a metro (72 837 cestujících). Na trase A metra je denně uskutečněno 522
spojů, na trase tramvaje 2 607 spojů.
Elektrobusy:
Na linkách 213 (Želivského – Nádraží Uhříněves) a 163 (Želivského – Sídliště Rohožník) je od září 2015
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 Želivského prostřednictvím pantografového sběrače a dvoupólového
trolejového vedení.
Hl. město Praha
Velký potenciál a zároveň velkou výzvu představuje autobusová doprava, čítající řádově cca 1200 autobusů
se spotřebou více než 30 mil. l nafty ročně. V tomto segmentu Dopravní podnik hl. m. Prahy dlouhodobě
aktivně sleduje a testuje technologické možnosti zejména v oblasti elektromobility nekolejové dopravy
(elektrobusy, bateriové trolejbusy).
V současnosti je zpracovávána podrobnější koncepce elektrifikace autobusových linek v Praze, která bude
založena především na podpoře rozvoje elektrifikace prostřednictvím bateriových trolejbusů (dynamického
způsobu nabíjení – nabíjení za jízdy pod trolejí) a elektrobusů (statického nabíjení – nabíjení při stání
vozidla). Obě technologie lze rozvíjet komplementárně tak, aby bylo možno využívat vzájemných synergií a
synergií s rozsáhlou napájecí sítí tramvajové dopravy.
V současné době je v provozu pilotní testovací provoz dynamického nabíjení na lince 58 (Palmovka –
Letňany), kde jsou testovány různé typy bateriových trolejbusů. V současnosti typ Škoda 30Tr SOR. Výhodou
této technologie je především možnost elektrifikace téměř jakékoliv linky. Trolejové vedení není nutno
realizovat v celé délce linky, ale pouze ve vybraných úsecích (např. ve stoupáních, nebo tam, kde se vytvářejí
kongesce). Zbytek trasy jede vozidlo v režimu „na baterii“ a nepotřebuje žádnou další infrastrukturu. Tento
způsob je vhodný především pro dlouhé páteřní tangenciální autobusové linky, které jsou obsluhovány často
kloubovými vozidly ve velmi krátkém intervalu. Dopravní podnik hl. m. Prahy v současnosti připravuje
rozvojový projekt elektrifikace autobusové linky 140 (Palmovka – Miškovice). V rámci projektu by mělo být
realizováno trolejové vedení v cca 40 až 50 % trasy linky. Stávající naftové autobusy budou nahrazeny
ekologickými kloubovými bateriovými trolejbusy.
Dalším pilotním projektem je testování elektrobusu se statickým způsobem nabíjení. V současné době je
testován elektrobus SOR NS 12 na lince 109 (Palmovka – Dolní Počernice – VÚ Běchovice). Dopravní podnik
hl. m. Prahy připravuje rozvojový projekt pořízení 14 standardních elektrobusů délky 12 m, které by měly
být nasazeny na linku 154 (Strašnická – Koleje Jižní Město) a v obdobích nižších přepravních nároků rovněž
na vybrané spoje dalších linek (např. linky 175). Součástí projektu je vznik nabíjecí stopy u metra Strašnická a
nabíjecí infrastruktury v garáži Vršovice, kde by měly být elektrobusy deponovány.
Další rozvoj nekolejové elektromobility bude rozpracován v připravované koncepci elektrifikace
autobusových linek v Praze.
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Poznámka. Městskou hromadnou dopravu provozuje hl. m. Praha, její snaha je o zvýšení počtu
environmentálně šetrných vozů.
Související informace
Referenční ID: 4.3.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:44 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Ekologicky šetrná doprava, alternativní pohony, » Veřejná
doprava, Aktuální informace naleznete zde

Podíl ekologicky šetrných vozidel MHD
4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
V majetku MČ Praha 10 a jí zřízených organizací nejsou žádná ekologicky šetrná vozidla a v současnosti není
jejich nákup plánován.
V oblasti městské hromadné dopravy má Dopravní podnik hl. m. Prahy v současnosti k dispozici formou
pronájmu jeden bateriový trolejbus a jeden elektrobus.
V oblasti vozového parku služebních vozidel má Dopravní podnik hl. m. Prahy k dispozici 10 služebních
vozidel formou dlouhodobého pronájmu a 10 služebních vozidel ve svém vlastnictví.
Informace o bezemisních vozidlech ve vozových parcích jiných městských organizací a firem může
poskytnout Odbor dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, případně Operátor ICT.
Poznámka. MČ ani její zřizované organizace nemají v majetku nízkoemisní vozidla.
Související informace
Referenční ID: 4.3.2 Hodnocení: -2 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:04 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Automobily, » Ekologicky šetrná doprava, alternativní pohony,
» Elektromobilita, Indikátory: » Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu
(4.3.B), Aktuální informace naleznete zde

Síť čerpacích stanic pro alternativní paliva
4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?
Tato problematika není v kompetenci MČ Praha 10, přesto může tuto oblast podporovat.
V oblasti dobíjecích stanic je připravována spolupráce s producentem elektřiny. Je aktuálně projednáváno i
zřízení jednoho místa. V případě CNG se situace jeví za dostatečnou z hlediska celopražských poměrů. Na
Praze 10 jsou dle dostupných zdrojů celkem tři čerpací stanice CNG.
V rámci propagace, resp. popularizace myšlenky elektromobility, byla před časem zorganizována výstava na
parkovišti Úřadu MČ Prahy 10 s prezentací ekologických elektrických dopravních prostředků. Občané se
seznámili nejen s elektrokoly a elektrokoloběžkami, ale i s dětskými vozítky a mohli se projet v
elektromobilech. K vidění bylo i solární pouliční osvětlení a vodní čistírny. Opakování a propagace se však ze
strany vedení tehdejší radnice nesetkalo se vstřícností.
Po výstavě následovaly návrhy elektrostanic pro dobíjení elektromobilů před budovou úřadu. Tento návrh
ale nebyl realizován. Další uvažovanou realizací na pozemcích městské části byl Areál volného času Gutova.
Městská část též vytipovávala pro Operátora ICT další vhodná místa pro osazení nabíjecích stanic, doposud
však nemá aktuální informace o přípravě nových míst na Praze 10. Uskutečnila se i anketa mezi občany
(příloha).
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Na území Prahy 10 se momentálně nachází pět nabíjecích míst pro elektromobily či elektrokola:
•

čtyři zařízení Pražské energetiky,

•

jedno zařízení Innogy.

Informace o počtu nabíjecích stanic pro elektromobily jsou k dispozici na Portálu životního prostředí hl. m.
Prahy.
Je zde možnost vybudovat další dobíjecí stanice na vytipovaných místech ve spolupráci s Pražskou
energetikou (PRE).
Praha vybuduje 5000 nabíjecích stanic pro elektromobily do roku 2030. Vzniknou například v lampách
veřejného osvětlení. Magistrát počítá se sítí 5000 nabíjecích míst, které by měly vzniknout do roku 2030.
Nabíjet elektrická vozidla bude možné například u lamp veřejného osvětlení, které budou při modernizaci
vybaveny potřebnou zásuvkou. Další nabíjecí stanice bude stavět firma PRE, kterou město spoluvlastní.
•

Anketa k dobíjecím stanicím pro elektromobily v MČ Praha 10

Poznámka. Infrastruktura čerpacích stanic pro alternativní pohony je uspokojivá, přesto se MČ Praha 10
ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Praha a Operátorem ICT snaží o její rozšíření.
Související informace
Referenční ID: 4.3.3 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:11 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Ekologicky šetrná doprava, alternativní pohony,
» Elektromobilita, Webové stránky a portály: » Portál životního prostředí, Aktuální informace naleznete
zde

Zvýhodnění ekologicky šetrných vozidel
4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění
služeb pro městskou část?
K zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro
městskou část prozatím nedochází a lze to považovat za slabou stránku.
Poznámka. V současné době toto není využíváno.
Související informace
Referenční ID: 4.3.4 Hodnocení: -2 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:12 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Ekologicky šetrná doprava, alternativní pohony,
» Elektromobilita, Aktuální informace naleznete zde

Bezpečnost silničního provozu
Bezpečnost silničního provozu je sledována, riziková místa jsou ve spolupráci s Policií ČR a správcem
komunikace řešena. Ve školách jsou pravidelně zajišťovány preventivní programy.
Lze hodnotit jako uspokojivé, jsou realizovány jak preventivní programy pro děti, tak se odstraňují krizová
nehodová místa a bylo realizováno několik spíše menších zklidňujících opatření.
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Opatření ke zklidňování dopravy
4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro
chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?
Zklidňující opatření realizuje vlastník komunikace, tedy hl. m. Praha prostřednictvím Technické správy
komunikací hl. m. Prahy. A to buď na základě stanovení užití dopravního značení a zařízení, které vydává
příslušný správní úřad (městská část pro místní komunikace II. – IV. třídy a veřejné účelové komunikace,
magistrát hl. m. Prahy pro místní komunikace I. třídy a veškerá světelná signalizační zařízení), nebo na
základě stavebního povolení pro stavební úpravu nebo rekonstrukci komunikace.
V rámci stanovení dopravního značení a zařízení jsou využívány zejména následující opatření v místech dle
aktuální potřeby: snížení maximální povolené rychlosti, zavedení zóny 30, výstražné značení, zákazy
zastavení a stání, dopravní stíny posílené k fyzickému zabránění nelegálního stání balisetami, montované
zpomalovací prahy, dělicí ostrůvky z betonových bloků v přechodech pro chodce a před tramvajovou tratí,
antiparkovací sloupky či kostky na chodnících, zábradlí, zrcadla.
V rámci stavebních úprav a rekonstrukcí dochází k fyzickému vymezování rozhledu v křižovatkách, před
přechody a místy pro přecházení vysazenými chodníkovými plochami, často doplněnými o antiparkovací
sloupky či kostky, budování stavebních dělicích ostrůvků, zpomalovacích prahů, rozšiřování tramvajových
nástupišť, přisvětlení přechodů.
Pro rok 2019 měl Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10 následující cíle, které souvisí
se zklidňováním dopravy:
•

projednání „Analýzy dopravy v klidu na celém území městské části Praha 10“ a celkově problematiky
možnosti zavádění zón placeného stání,

•

vytipování vhodných lokalit na rozšíření parkovacích kapacit a příprava realizace vlastního
vybudování parkovacích možností (parkoviště, parkovací domy, podzemní garáže aj.),

•

aktivní informování občanů o dopravních opatřeních přes informační kanály městské části,
komunikace přes portál „Chodci sobě“,

•

ve spolupráci s Technickou správou komunikací budeme usilovat o rychlejší a systémové opravy
silničních a chodníkových povrchů,

•

v případě potřeby pořídit dopravní studie a následně stanovit místní úpravu provozu za účelem
zvýšení bezpečnosti provozu,

•

postupně regulovat možnosti nelegálního parkování (v křižovatkách, před přechody, na chodnících)
pomocí systematických a fyzických opatření (změny dopravního režimu, fyzické oddělování prostoru
pro pěší na stávajících komunikacích i v rámci jejich rekonstrukcí).

MČ Praha 10 ve spolupráci s TSK, a.s. podniká opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v ulicích městské
části. Za rok 2018 a 2019 TSK, a.s. eviduje:
•

vyznačení jedné zóny 30 v délce cca 206 m,

•

osazení zpomalovacích polštářů v počtu 5 KS,

•

osazení zákazu zastavení nebo stání v počtu 6 KS.

Poznámka. MČ Praha 10 spolupracuje s Policií ČR a se správcem komunikací TSK Praha. V rámci sběru
podnětů na jaře 2019 jako podklad k novému “Strategickému plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
pro období 2020-2030” bylo občany označeno dost míst i v rámci pocitové mapy, které jsou pro ně
nebezpečná. Tyto místa řeší jak Komise bezpečnostní, tak Komise dopravní RMČ Praha 10 ve spolupráci
s uvedenými orgány.
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Související informace
Referenční ID: 4.4.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 05.led.2021 23:30 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Dopravní bezpečnost a zklidňování dopravy, » Zklidnění
provozu, » Dopravní infrastruktura, Indikátory: » Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím
(4.4.B), Analytické dokumenty: » Analýza dopravy v klidu, aktualizace 2018, Webové stránky a portály:
» Chodci sobě, Zdroje: » MČ Praha 10, Čech Daniel, Aktuální informace naleznete zde

Dopravně-bezpečnostní prevence
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)?
BESIP má zpracovanou Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011–2020. MČ Praha 10 v
minulosti podpořila řadu aktivit směřující k prevenci dopravních nehod. Většina aktivit byla zaměřena na
děti a mládež, mimo jiné:
Den s Besip Teamem Praha
Cílem bylo poučení dětí o bezpečném chování na silnicích i upozornění na nebezpečí, které v silničním
provozu může nastat.
Bezpečné cesty do školy
Tento projekt dlouhodobě koordinuje sdružení Pražské matky. Děti se pod odborným vedením podílejí na
přeměny nejnebezpečnějších míst z hlediska dopravy v okolí škol. V roce 2012 se do projektu zapojila ZŠ
Švehlova. V letech 2016 a 2017 ZŠ Hostivař, Kozinova. V roce 2018 se do projektu Pěšky do školy zapojila ZŠ
Brigádníků.
Kampaň „Nemyslíš, zaplatíš“
Městská část Praha 10 se připojila k části kampaně Ministerstva dopravy ČR „Nemyslíš, zaplatíš“, která je
zaměřena na zlepšení bezpečnostní situace na českých silnicích. „Na celkem třiceti dětských hřištích ve
správě Prahy 10 byly umístěny samolepky s upozorněním na správnou a bezpečnou přepravu dětí v
osobních vozidlech.
Poznámka. Preventivní programy jsou pořádány jak ze strany MČ tak i jednotlivých školských zařízení.
Související informace
Referenční ID: 4.4.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:46 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Bezpečnost chodců, » Bezpečnost na silnicích, » Dopravní
výchova a osvěta (programy, akce a kampaně), Indikátory: » Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí
(4.4.A), Koncepční a strategické dokumenty: » Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 2020, Aktuální informace naleznete zde

Pasport problémových míst v dopravě
4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?
MČ Praha 10 provozuje na svém webu interaktivní mapu míst, kde aktuálně probíhají dopravní
opatření. Mapa je velmi podrobná a eviduje následující informace:
•
•
•
•
•

katastr,
místo,
popis události,
popis stavu,
trvání,
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•
•
•
•

investor,
odpovědný pracovník investora,
zhotovitel,
odpovědný pracovník zhotovitele.

Dále se městská část v rámci přípravy „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období
2020–2030“ zpracovala v roce 2019 několik průzkumů, které se problémy v dopravě zabývají:
•

pocitová mapa:
◦ obsahuje více než 8 640 podnětů v mapě, z nichž 1 418 podnětů se týká dopravních problémů,

•

podněty občanů k připravovanému strategickému plánu (celkem 1148 podnětů), v oblasti dopravní
problematiky (306) členěné do oblastí:
◦
◦
◦
◦

•

automobilová, nákladní a parkování,
dopravní výchova a osvěta (kampaně, akce),
hromadná doprava (tramvaje, autobusy, vlaky),
pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy),

průzkum „Které téma upřednostňujete?“
◦ porovnává celkem 71 položek v náhodných dvojicích a stanovuje pořadí témat, které občané
upřednostňují. Problematika dopravy se vyskytuje na 3. místě (kvalita místních komunikací a
chodníků, parkovišť- 71%), 6. místě (hromadná doprava a dopravní obslužnost - 69%), 15. místě
(dopravní bezpečnost a zklidňování dopravy - 63%), 21. místě (systém parkování - 61%), 27.
místě (dopravní tahy a obchvaty - 59%) a 33. místě (pěší a cyklistická doprava, vč. dalších typů
nemotorové dopravy - 56% )

•

průzkum „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a přeprava místních obyvatel“,
zpracován podle mezinárodní metodiky ECI2
◦ městská část takový průzkum zpracovala poprvé a chce jej aktualizovat jedenkrát za tři roky a
vyhodnocovat trend. Podle výsledků je 45,6 % cest v městské části neudržitelných (přeprava
osobním automobilem nebo na motocyklu), což je vysoký podíl na městskou část uvnitř Prahy s
kvalitní obslužností MHD.

V roce 2018 MČ aktualizovala studii „Analýza dopravy v klidu“, která identifikuje problematiku parkování.
Výše uvedené aktivity naznačují počáteční systémovou práci s vyhodnocováním, aktualizováním
problémových míst v dopravní infrastruktuře.
V rámci projektu Polaď Prahu je zpracován Plán udržitelné mobility Prahy a okolí a v Akčním plánu jsou
rozpracována konkrétní opatření.
Poznámka. MČ Praha 10 má na webu uveřejněnou interaktivní mapu míst, ve které je přehled
probíhajících dopravních opatření. Ve spolupráci s Policií ČR a MP Praha řeší problémová místa na
základě pocitové mapy z roku 2019. Ve spolupráci s TSK jsou problémová místa mapována a zahrnována
do oprav.
Související informace
Referenční ID: 4.4.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:46 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Plánování dopravy, » Dopravní infrastruktura, Indikátory:
» Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví (4.4.C), Analytické dokumenty: » Analýza dopravy v
klidu, aktualizace 2018, » Interaktivní mapa dopravních opatření MČ Praha 10, Webové stránky a portály:
» Problémová místa v dopravě, Aktuální informace naleznete zde
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Snižování vlivu dopravy na životní prostředí
MČ Praha 10 řeší problematiku dopravy v několika strategických dokumentech, “Strategický plán
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” byl posouzen procesem SEA - vliv na životní
prostředí. Systematické vyhodnocování zatížení MČ Praha 10 dopravu není ze strany MČ zatím realizováno.
Z hlediska zpracovaných strategií je téma pokryto v zásadě dobře, avšak MČ sama vliv na zdraví a ŽP zjevně
nevyhodnocuje (což je ovšem částečně odůvodněno rozdělením kompetencí mezi hl.m. a MČ).

Plán dopravy
4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?
Koncepce dopravy v hl. městě Praze je zakotvena ve strategickém dokumentu „Plán udržitelné mobility
Prahy a okolí“ a v několika dílčích dokumentech, které se týkají spravovaného území MČ Praha 10.
Plán udržitelné mobility Prahy a okolí
„Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ je doposud posledním a nejaktuálnějším strategickým dokumentem
v oblasti dopravy, který byl schválen v roce 2019. Navrhuje opatření, která vytváří rámec pro budoucí
povolení záměrů (investic) podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Veřejné projednání v rámci procesu SEA se
uskutečnilo v prosinci 2018.
Celkově je možné konstatovat, že „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ nevykazuje závažné vlivy na životní
prostředí či veřejné zdraví a Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle ustanovení § 21 písm.
d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydalo dne 25. 3. 2019 k návrhu souhlasné stanovisko
obsahující 33 podmínek.
MČ Praha 10 má dále zpracováno několik dílčích dokumentů týkajících se dopravního řešení ve
spravovaném území:
Generel cyklistických cest – aktualizace 2014
Hlavním cílem cyklistického generelu je stanovení základních principů a systému pro řešení cyklistické
dopravy a rekreace na území MČ Praha 10.
Systém cyklotras na území Prahy 10 byl rozdělen na čtyři základní typy:
páteřní trasy vycházející ze „Systému celoměstských cyklotras“, hlavní trasy vycházející ze „Systému
celoměstských cyklotras“, páteřní trasy doporučené MČ Praha 10 k doplnění do „Systému celoměstských
cyklotras“, trasy doporučené MČ Praha 10 jako doplňující k síti hlavních cyklotras vycházejících ze „Systému
celoměstských cyklotras“.
Dokument slouží jako návrh směřování a způsobu rozvoje cyklistické dopravy a rekreace, podklad pro
zadávání, koordinaci a řešení podrobné projektové dokumentace konkrétních záměrů a stanovuje vizi
rozvoje cyklistické dopravy a rekreace na území městské části.
Chodníkový program
V rámci rozvoje veřejných prostranství městská část financuje již několik let „Chodníkový program“. Za dobu
jeho fungování proběhla obnova chodníků ve více jak 60 ulicích nebo jejich částech. Účelem oprav není
zdaleka jen prostá výměna starého nevyhovujícího povrchu za nový. Cílem je též zvýšení bezpečnosti
provozu především jeho pěších účastníků. MČ Praha 10 průběžně navrhuje opravy chodníků na TSK, a.s., kde
jsou dané podněty vyhodnoceny komisí a případně zařazeny k realizaci. V roce 2019 obdržela MČ Praha 10
celkem 61 podnětů k opravám chodníků - sběr podnětů ke Strategii pro Desítku (z toho je již 13 chodníků
opraveno, 6 bylo vyřazeno z důvodu nekonkrétnosti, ostatní jsou v řešení).
Analýza dopravy
Analýza podrobně mapuje stávající situaci s parkováním a odstavováním vozidel na jejím území. Součástí
analýzy je pasportizace parkovacích kapacit na území, doplněná o demografická data, rozsáhlé dopravní
průzkumy a další aspekty tématu řešení parkování. Dokumenty z oblasti dopravy zpracované MČ Praha 10
jsou ke stažení na stránkách městské části.
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Poznámka. Strategické dokumenty hl. m. Praha jsou dle potřeby posuzovány procesem SEA, Strategický
plán MČ Praha 10 byl posouzen také procesem SEA.
Související informace
Referenční ID: 4.5.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:32 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Monitorování životního prostředí, » Plánování dopravy,
» Udržitelnost životního prostředí, Indikátory: » Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti
podpory zdraví (4.5.A), Koncepční a strategické dokumenty: » Generel cyklistických cest - aktualizace,
» Chodníkový program, » Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, Analytické dokumenty: » Analýza dopravy
v klidu, aktualizace 2018, » Hodnocení SEA, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, » Zóny placeného stání
na území MČ Praha 10 - veřejné setkání 13. 6. 2019, » Rozborová mapa parkovacích deficitů na úrovni
základních sídelních jednotek, » Rozborová mapa výskytů lokálních parkovacích deficitů na místních
účelových komunikacích, » Průměrné denní obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích základní sídelní jednotky, » Průměrné noční obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích základní sídelní jednotky, Aktuální informace naleznete zde

Vyhodnocování vlivu dopravní zátěže na ŽP
4.5.2 Vyhodnocuje městská část zatížení životního prostředí dopravou?
Městská část Praha 10 nevyhodnocuje zatížení životního prostředí dopravou.
Tato problematika je 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.
Kvalita ovzduší
Emise sledovaných škodlivin z dopravy zahrnují emise měřené na křižovatkách, dále se jedná o zdroje
liniové, speciální a tunely. Pod speciální zdroje se řadí čerpací stanice, parkoviště a garáže.
Aktuální imisní mapu Prahy lze interaktivně procházet. Praha na svém portálu sleduje:
•

všeobecný roční index kvality ovzduší,

•

modelová pole koncentrací suspendovaných částic:
◦
◦
◦
◦

•

modelová pole koncentrací oxidu siřičitého:
◦
◦
◦
◦

•

PM10 průměrné roční koncentrace,
PM10 maximální 24-hodinové koncentrace,
PM10 36. nejvyšší hodnoty 24-hodinových koncentrací,
PM2,5 průměrné roční koncentrace,
SO2 průměrné roční koncentrace,
SO2 maximální hodinové koncentrace,
SO2 4. nejvyšší hodnoty 24-hodinových koncentrací,
SO2 25. nejvyšší hodnoty hodinových koncentrací,

modelová pole koncentrací oxidu dusičitého:
◦ NO2 průměrné roční koncentrace,
◦ NO2 maximální hodinové koncentrace,
◦ NO2 19. nejvyšší hodnoty hodinových koncentrací,

•

modelové pole koncentrací oxidů dusíku:
◦ NOx průměrné roční koncentrace,

•

modelové pole koncentrací oxidu uhelnatého:
◦ CO průměrné roční koncentrace,
◦ CO maximální 8-hodinové koncentrace,
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•

modelové pole koncentrací benzenu:
◦ Benzen průměrné roční koncentrace,

•

modelové pole koncentrací benzo(a)pyrenu:
◦ B(a)P průměrné roční koncentrace,

•

modelové pole koncentrací troposférického ozónu:
◦ O3 průměrné roční koncentrace,
◦ O3 26. nejvyšší hodnoty 8-hodinových koncentrací,
◦ O3 maximální 8-hodinové koncentrace.

Aktuální mapu Emisí z dopravy lze též interaktivně procházet na webových stránkách Institutu plánování a
rozvoje hl. m. Prahy. Mapa sleduje:
•

emise oxidů dusíku z dopravy:
◦ Křižovatky NOx,
◦ Speciální zdroje NOx,
◦ Liniové zdroje NOx,

•

Emise oxidu uhelnatého z dopravy:
◦ Křižovatky CO,
◦ Speciální zdroje CO,
◦ Liniové zdroje CO,

•

Emise PM10 z dopravy:
◦ Křižovatky PM10,
◦ Speciální zdroje PM10,
◦ Liniové zdroje PM10.

Hluk
Praha je v působení hluku na obyvatele nejhůře postiženou oblastí České republiky. Podíl obyvatelstva
zasaženého nadměrným hlukem se pohybuje těsně pod 50 % (studie SZÚ, 1994). Aktuální mapu Prahy lze
nalézt na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a lze listovat v kategoriích:
•

ochranné hlukové zóny letiště Ruzyně,

•

tiché oblasti dle „Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha“,

•

protihluková ochrana:
◦ stěny a bariéry,
◦ valy,

•

hluková mapa – akustický vliv dopravní sítě – stav 2016:
◦ den,
◦ noc,

•

Strategická hluková mapa 2017:
◦ den,
◦ noc.

Praha aktuálně dokončuje 3. kolo tvorby akčního plánu na snížení hluku. „Akční plán snižování hluku
aglomerace Praha 2019“ je vytvořen na základě aktuální „Strategické hlukové mapy aglomerace Praha“
zaměřené na komplexní působení hluku ze silniční, tramvajové, železniční a letecké dopravy, včetně
průmyslových zdrojů hluku. Vznik strategických hlukových map zajišťovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Poznámka. MČ Praha 10 nevyhodnocuje zatížení ŽP dopravou.
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Související informace
Referenční ID: 4.5.2 Hodnocení: -2 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:10 Odborný garant:
Daniel Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Monitorování životního prostředí, » Plánování dopravy,
» Udržitelnost životního prostředí, Koncepční a strategické dokumenty: » Akční plán snižování hluku
aglomerace Praha 2019, Analytické dokumenty: » IPR hl. m. Praha, Imisní mapy, » IPR hl. m. Praha, Emisní
mapy, » IPR hl. m. Praha, Hlukové mapy, Webové stránky a portály: » Projekt Envis, 2008–2014, » Portál
životního prostředí, Aktuální informace naleznete zde

Dopravní strategie/akční plán
4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?
“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” tuto problematiku řeší v oblasti
4 DOPRAVA A MOBILITA: PRAHA 10 DOSTUPNÁ, v oblasti 9 SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ: PRAHA 10 PŘÁTELSKÁ
(SCHVÁLENÝ V ROCE 2020)
MČ Praha 10 každoročně stanovuje Cíle odborů / Priority a ty jsou definovány ve dvou úrovních:
•
•

priority jednotlivých odborů,
priority RMČ vycházející z programového prohlášení politické koalice volebního období 2018–2022.

Cíle odborů jsou stanovovány jednou ročně. V rámci metodiky a realizace systému kvality ISO 9001 jsou cíle
kontrolovány a vyhodnocovány ve „Zprávě z přezkoumání systému managementu kvality Úřadu MČ Praha
10“ za konkrétní rok. Pro rok 2019 byly stanoveny v oblasti dopravy následující cíle:
•

projednání „Analýzy dopravy v klidu na celém území městské části Praha 10“ a celkově problematiky
možnosti zavádění zón placeného stání,

•

vytipování vhodných lokalit na rozšíření parkovacích kapacit a příprava realizace vlastního
vybudování parkovacích možností (parkoviště, parkovací domy, podzemní garáže aj.),

•

aktivní informování občanů o dopravních opatřeních přes informační kanály městské části,
komunikace přes portál „Chodci sobě“,

•

ve spolupráci s Technickou správou komunikací budeme usilovat o rychlejší a systémové opravy
silničních a chodníkových povrchů,

•

v případě potřeby pořídit dopravní studie a následně stanovit místní úpravu provozu za účelem
zvýšení bezpečnosti provozu,

•

postupně regulovat možnosti nelegálního parkování (v křižovatkách, před přechody, na chodnících)
pomocí systematických a fyzických opatření (změny dopravního režimu, fyzické oddělování prostoru
pro pěší na stávajících komunikacích i v rámci jejich rekonstrukcí).

Dopravní priority RMČ Praha 10 jsou rozpracovány na celé volební období. Byly vytvořeny předběžné
projektové listy a aktuálně je plánován časový harmonogram jednotlivých projektů s ohledem na
dostupnost zdrojů (lidské zdroje, finanční prostředky). Jedná se o tyto projekty:
•
•
•
•
•
•
•
•

parking SINOBO (fotbalový stadion Slavia),
okamžité elektronické nahlašování autovraků v ulicích,
systémové a rychlé opravy silničních a chodníkových povrchů,
využití prvků smart cities v dopravě,
transparentní rozvoj car / bike sharingu,
transparentní rozvoj elektromobility,
zóny placeného stání,
navýšení parkovacích kapacit.

Aktuálně zpracovávaný strategický plán rozvoje městské části ve své návrhové části definuje cíle i v oblasti
dopravy. Realizační část bude obsahovat hrubý výhled aktivit na celé období, tedy do roku 2030.
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Poznámka. Dopravní problémy jsou řešeny ve spolupráci se správci komunikací, chodníků a veřejných
ploch a složkami integrovaného záchranného systému. Vyhodnocení bude prováděno v rámci
vyhodnocení “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” jednou
ročně předáním zprávy ZMČ Praha 10. Soustavně se tomuto problému věnuje Odbor životního
prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 4.5.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:40 Odborný garant: Daniel
Čech Politický garant: Martin Sekal Štítky: » Plánování dopravy, » Strategie, plány a politiky, Indikátory:
» Střední délka života při narození (4.5.B), Aktuální informace naleznete zde

ZDRAVÍ
Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
MČ Praha 10 dlouhodobě plánuje v rámci procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb MČ
Praha 10. V novém “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” je oblast
Zdraví řešena v oblasti 5 Zdraví a sport. V “Programovém prohlášení RMČ Praha 10 na volební období 20182022” je oblasti zdraví také věnováno. Z důvodu omezených možností městské části je především věnována
pozornost spolupráce s organizacemi ve zdravotní oblasti, místní nemocnicí, zdravotním střediskem,
zdravotnickou školou v oblasti preventivních a osvětových programů.
Tato část auditu je zpracována v dostatečné kvalitě, přehledně a srozumitelně. I přes skutečnost, že MČ
nemá Zdravotní plán, prokazuje poměrně kvalitní úroveň systematického plánování a integraci zdravotních
hledisek do plánování, a to nejen v oblasti zdravotních služeb, ale i v oblasti podpory zdraví a prevence
nemocí, vč. podpory zdravého životního stylu, zdravých životních podmínek, sportu i volnočasových aktivit.
Nejdůležitější strategický dokument MČ se taktéž zabývá podporou zdraví a prevencí nemocí.

Systematické plánování dopravních služeb
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel
městské části?
Městská část Praha 10 se tématem zdraví zabývá ve svém strategickém dokumentu “Strategickém plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Oblast Zdraví a sport je ve strategii primárně
zaměřena na prevenci. A to prostřednictvím tohoto cíle: Kvalitní informovanost, spolupráce a osvěta v
oblasti prevence nemocí a podpory zdraví
Pro naplňování cíle je stanoveno opatření: Spolupracovat s lékaři a dalšími organizacemi v oblasti zdraví
Toto opatření podněcuje ke spolupráci lékaře a další organizace a ve výsledku se zaměřuje na realizaci
osvětových kampaní. Smyslem je, aby občané byli dostatečně a kvalitně informováni o službách dostupných
v Praze 10 a pečovali o své zdraví.
Dále se Městská část Praha 10 dané problematice věnuje v oblasti samosprávy.
V Programovém prohlášení RMČ Praha 10 na volební období 2018 – 2022 je stanoven závazek: „Budeme
podporovat praktické lékaře a specialisty, aby poskytovali služby v co největší šíři a kvalitě ve všech částech
Prahy 10.
Dalším orgánem MČ Praha 10, který danou problematiku řeší, je Výbor sociální a zdravotní, který se zabývá
všemi tématy, která souvisí s oblastí sociální a zdravotní. Řeší sociální problematiku seniorů, rodin s dětmi a
osob se zdravotním postižením. Dále se zabývá hospicovou a paliativní péčí, prevencí a řešením
bezdomovectví, prevencí sociálně patologických jevů a problematikou adiktologickou (zejm. prevencí
zneužívání návykových látek a závislostí u dětí a mladistvých). Výbor se podílí na řešení koncepce
dostupného bydlení. Zabývá se problematikou provozování pohotovostí (LPS a dětská zubní pohotovost).
Zdraví
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Spolupracuje na vzniku denního stacionáře pro seniory a nízkoprahového centra pro děti a mládež. Výbor
spolupracuje v rámci procesu reformy psychiatrické péče s MHMP a dalšími subjekty, kterých se toto týká.
Podílí se na mezioborové spolupráci v rodinné politice, jejímž cílem je vytvořit co nejlepší prostředí pro
rodinu na Praze 10. Výbor bude zprostředkovávat spolupráci a komunikaci při rekonstrukci polikliniky
Malešice.
Městská část Praha 10 se oblastí zdraví zabývá mj. ve svém strategickém dokumentu Střednědobý plán
rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020.
Tento dokument je pravidelně aktualizován a konzultován v rámci procesu komunitního plánování sociálních
a zdravotních služeb, se zástupci vedení MČ Praha 10 a občany, tento dokument je průběžně vyhodnocován.
Ke střednědobému plánu rozvoje existuje prováděcí dokument “Akční plán městské části Praha 10 na
období 2019 - 2020”.
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030

Poznámka. MČ Praha 10 systematicky plánuje sociální a návazné služby v rámci komunitního plánování.
Související informace
Referenční ID: 5.1.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:18 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, Indikátory: » Výskyt zhoubných novotvarů
(5.1.C), Aktuální informace naleznete zde

Zdraví ve strategiích MČ
5.1.2 Zabývá se městská část zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?
Městská část Praha 10 má zpracován strategický dokument “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha
10 pro období 2020-2030”. Oblast zdraví je v něm zahrnuje pod cílem č. 5, jehož hlavním bodem je
informovanost, spolupráce a osvěta v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví.
S ohledem na schválení Strategického plánu v květnu 2020, tedy před třemi měsíci, nelze stanovené cíle a
opatření po tak krátké době relevantním způsobem vyhodnotit tak, aby toto vyhodnocení mělo vypovídající
hodnotu. Započata však byla spolupráce s místní Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, a to v oblasti
plánování společných osvětových aktivit v oblasti zdraví (pouliční stany - měření krevního tlaku, hladiny
cukru v krvi, kontrola mateřských znamének atd.) V uplynulém období poznamenaném pandemií koronaviru
vydávala MČ Praha 10 tzv. desatera, která se týkala mj. i zdravotnické oblasti: např. jak se chránit před
onemocněním COVID, co s použitými jednorázovými rouškami, jak posilovat svou imunitu, jak přežít vedro,
základy domácího cvičení jógy nebo nejnovější “Zdraví na jedničku” (vizte přílohu).
Oblast zdraví a zdravotních služeb je řešena také v dalších koncepčních materiálech:
•

Například v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 10 na volební období 2018 –
2022 je stanoven závazek „Budeme podporovat praktické lékaře a specialisty, aby poskytovali služby
v co největší šíři a kvalitě ve všech částech Prahy 10.“ Programové prohlášení se průběžně
aktualizuje a vyhodnocuje.

•

Městská část Praha 10 se oblastí zdraví zabývá ve svém strategickém dokumentu Střednědobý plán
rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období
2017-2020. Tento dokument je pravidelně aktualizován a konzultován v rámci procesu komunitního
plánování sociálních a zdravotních služeb, se zástupci vedení MČ Praha 10 a občany, tento
dokument je průběžně vyhodnocován.

•

Desatero z Desítky: Zdraví na jedničku

Poznámka. MČ Praha 10 se tématem zdraví věnuje ve svých strategických dokumentech.
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Související informace
Referenční ID: 5.1.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:17 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Zdravotní politiky a strategie, Indikátory:
» Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64 let) ze všech příčin u mužů a u žen (5.1.B), Aktuální informace
naleznete zde

Zdravotní plán MČ
5.1.3 Má městská část zpracován přímo Zdravotní plán města nebo jiný dokument podobného zaměření?
V podmínkách MČ Praha 10 k systematickému plánování nedochází. Městská část Praha 10 pro danou
problematiku nemá zpracován plán. Podpůrný dokument vydala Hygienická stanice hl. m. Prahy o stavu
zdraví obyvatel Prahy.
MČ Praha 10 ale vyvíjí aktivity, které jsou zaměřeny na podporu zdraví a zdravého životního stylu. V
budoucna by však ráda zdravotní plán vytvořila v návaznosti na oblast č. 5 Strategického plánu “ZDRAVÁ
PRAHA 10 - ZDRAVÍ A SPORT”.
Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na
období 2017-2020
•

Zpráva o zdraví obyvatel Prahy

Poznámka. MČ Praha 10 nemá zpracovaný Zdravotní plán, při plánování vychází ze “Zprávy o zdraví
obyvatel hlavního města Prahy” vydané Krajskou hygienickou stanicí hl. m. Praha v roce 2015.
Související informace
Referenční ID: 5.1.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:20 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Zdravotní politiky a strategie, » Zdravotní plán, Indikátory:
» Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy (5.1.A), » Předčasná úmrtnost (ve
věku 0-64 let) ze všech příčin u mužů a u žen (5.1.B), Aktuální informace naleznete zde

Dotační podpora Zdraví 21/Zdraví 2020
5.1.4 Má městská část vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 2020?
MČ Praha 10 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.
Městská část Praha 10 každý rok vyhlašuje grantové řízení. V rámci dotačního programu jsou vyhlášeny také
oblasti, zaměřené přímo na zdraví:
•
•
•

Zdravotně sociální program
Sociální programy pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním
Adiktologické služby

Dotační řízení 2018
Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo návrh na rozdělení 36,3 milionů korun dotačním řízení na rok 2018.
Tyto finanční prostředky byly rozděleny na projekty z oblasti kultury, sportu, mládeže a volného času,
sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb, školství i ochrany životního prostředí a
environmentální výchovy.
Projekty hodnotily odborné pracovní skupiny. Podány byly projekty za necelých 80 milionů Kč. Městská část
Praha 10 v roce 2018 podpořila 330 nových projektů a 25 pokračujících víceletých projektů z roku 2017,
dohromady za 36,3 milionů Kč.
V oblasti sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb bylo podáno 127 žádostí, hodnoceno
123 žádostí, podpořeno 117 projektů v celkové výši 8 793 000 Kč
Zdraví
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Dotační řízení 2019
Zastupitelstvo MČ Praha 10 v roce 2019 Praha 10 rozdělení dotace ve výši téměř 32 milionů korun.
Městská část Praha 10 podporuje subjekty působící v oblasti kultury; sportu, mládeže a volného času;
sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb; školství; ochrany životního prostředí a
environmentální výchovy. Na jejich činnost jim v roce 2019 přispěje částkou 31 132 200 Kč. Rozhodla o tom
Rada městské části Praha 10 a Zastupitelstvo městské části Praha 10 na svém zasedání dne 25. března 2019.
I v roce 2019 se poskytly finanční prostředky na nové projekty, a to částka 27 593 000 Kč, ale i na závazky
plynoucí z pokračujících dvou a víceletých projektů z roku 2017 a 2018 ve výši 3 538 200 Kč.
Úřad městské části obdržel celkem 442 žádostí, ale dle kritérií pro zařazení žádostí do hodnotícího řízení
splnilo všechny náležitosti celkem 427 žádostí.
Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb
Celkově bylo podáno 120 žádostí, hodnoceno bylo 114 žádostí s celkovou požadovanou částkou 16 739 217,Kč. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 111 žádostí s celkovou navrženou částkou 9
098 000,- Kč.
Dalším dotačním programem v na podporu zdravotních služeb je Dotační program městské části Praha 10
pro oblast paliativní péče
Účelem dotačního programu je
a) podpora občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 101, kterým je poskytována paliativní péče ve
formě lůžkového nebo mobilního hospice,
b) podpora poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují hospicovou lůžkovou nebo mobilní paliativní
péči občanům MČ Praha 10.
Smyslem tohoto dotačního programu, který byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 771 ze dne 5. 10.
2017 je poskytnutí finančních prostředků provozovatelům hospiců, kteří na základě žádosti mohou čerpat
dotaci pro občany s trvalým pobytem na území městské části Prahy 10. Tímto dojde ke snížení nákladů
pacienta, který využívá výše uvedených služeb. Na základě žádosti poskytovatele je na jednoho občana
poskytnuta dotace ve výši 200 Kč na jeden ošetřovací den, v případě, že ze strany poskytovatele, dojde ke
snížení platby za služby uživateli paliativní péče, nejvýše však v částce 200 Kč. Výše dotace tak závisí na výši
poskytnuté slevy pacientovi max. 400,- Kč. Doba této podpory činí max. 60 kalendářních dnů.
Celkově bylo k 30. 6. 2019 vyplaceno 1.121.296 Kč a bylo podpořeno 184 pacientů z městské části Praha 10.
Městská část Praha 10 také poskytuje individuální podporu provozovatelům zdravotní péče
a) Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválilo dne 25. 7. 2018 poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
městské části Praha 10 ve výši 950 000 Kč Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové
organizaci, IČO: 00064173 se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, na úhradu nákladů spojených s
pracovní pozicí paliativního lékaře na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace
b) Rada MČ Praha 10 schválila dne 12. 9. 2018 poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu městské části
Praha 10 ve výši 30.000 Kč Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, státní příspěvkové organizaci, IČO:
00064173 se sídlem Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, na úhradu nákladů spojených se zajištěním
supervize pro paliativní tým 1. interní kliniky FNKV na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace.
Poznámka. MČ Praha 10 vyhlašuje dotační programy v oblasti sociálních a návazných, zdravotních a
adiktologických služeb.
Související informace
Referenční ID: 5.1.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:29 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Dotační programy, Indikátory: » Trend
standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy (5.1.A), » Předčasná úmrtnost (ve věku 064 let) ze všech příčin u mužů a u žen (5.1.B), Aktuální informace naleznete zde
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Plnění cílů Zdraví 21/Zdraví 2020
5.1.5 Plní a vyhodnocuje městská část vybrané cíle Zdraví 2020?
V podmínkách MČ Praha 10 k systematickému plánování naplňování cílů Zdraví 2020 nedochází. Gestorem
této problematiky je především hlavní město Praha, která tuto oblast řeší v celopražských podmínkách.
Městská část Praha 10 se dané problematice věnuje v oblasti samosprávy.
Lze však kontaktovat, že již nyní částečně naplňuje MČ svými aktivitami cíle, které byly stanoveny v rámci
Akčních plánů pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020, a to následující:
AP 1 Podpora pohybové aktivity
V rámci svých samosprávných aktivit MČ realizuje:
Kurzy Nordic Walking Pro širokou veřejnost jsou určeny kurzy Nordic Walking. Výhodou kolektivních lekcí je
podpůrná a motivační síla skupiny. Přítomnost certifikovaných trenérů zaručuje výuku a procvičování
správné techniky chůze s hůlkami, správné nastavení a zacházení s hůlkami. V roce 2018 bylo realizováno
zatím 10 lekcí Nordic Walkingu (k 26. 6. 2018).
Plavání pro seniory
MČ Praha 10 nabízí seniorům starším 60 let bezplatné plavání v plaveckém bazénu sportovního areálu
Slavia. Možnost návštěvy plaveckého bazénu ve sportovním areálu Slavia je občanům starším šedesáti let
věku umožněna prostřednictvím jednorázové plavenky. Losování o bezplatné plavání v plaveckém bazénu
sportovního areálu Slavia bude probíhat jednou za tři měsíce a plavenky budou vydávány vždy na následující
tři měsíce dopředu, takže zájemci nebudou muset chodit na losování každý měsíc, ale jen třikrát do roka. V
rámci každého losování bude seniorům z městské části Praha 10 rozdáno 1000 kusů plavenek. Držitel
plavenky je oprávněn navštívit plavecký stadion Slavia v hodinách určených pro veřejnost v čase, který mu
bude vyhovovat.
Jedna plavenka opravňuje držitele k návštěvě plaveckého bazénu na 90 minut.
Rekondiční cvičení pro seniory a senior box
Skupinové rekondiční cvičení pomáhá zlepšit fyzickou kondici a načerpat novou energii. Cvičení pro seniory
probíhá pod dohledem zkušeného lektora, který názorně předvádí a napomáhá správnému provádění
jednotlivých cviků. Do lekcí jsou zařazeny i různé balanční pomůcky potřebné pro provádění rehabilitačních
cviků. Ke cvičení jsou využívány velké gymnastické míče pro rehabilitaci páteře. Dále jsou do programu
zařazeny spinální cviky, oscilační pohyby a další metody. V hodině se používají overbally (malé míče),
posilovací gumičky, protahovací pásky.
Cvičí se při klidné hudbě, neběhá se a neskáče. Cvičení probíhá ve Sportcentru10, ve Vršovicích třikrát
týdně.
Jóga v Malešickém parku Jóga v Malešickém parku probíhá od května do září od 17.30 hodin pro
začátečníky a od 18.30 pro pokročilé pod širým nebem, což dodá jógovému cvičení jiný nádech než cvičení
ve studiích. V zimních měsících se lekce jógy pořádají v SPŠ Na Třebešíně.
Aktivní desítka
V rámci projektu Aktivní desítka probíhají na území Prahy 10 každý měsíc sportovní turnaje určené nejenom
pro závodníky, ale také pro rodiny s dětmi. Na každé akci je domluven doprovodný program.
Letní pobyty seniorů
AP 3 Duševní zdraví
Za důležitou oblast prevence považuje městská část také prevenci sociálního vyloučení. Součástí tohoto
tématu je problematika bezdomovectví. Smyslem aktivit v této oblasti je základní pomoc osobám
ohroženým sociálním vyloučením z důvodu ztráty bydlení, a tím i ochrana veřejnosti před sociálně
patologickými jevy, které jsou s bezdomovectvím spojeny. Součástí prevence je jak spolupráce s Městskou
policií, tak s organizacemi, které působí v oblasti snižování rizik spojených s bezdomovectvím a poskytují
sociální pomoc lidem bez přístřeší. MČ Praha 10 v současné době podporuje terénní sociální práci s osobami
bez přístřeší, která je na území městské části pravidelně zajišťována terénními pracovníky organizace
NADĚJE. Vedle sociálního poradenství je osobám bez přístřeší nabízena základní materiální pomoc a pomoc
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se zdravotním ošetřením. Prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 podporuje i další vybrané
organizace, které poskytují cílové skupině služby v terénu.
AP 4 Omezení zdravotně rizikového chování
Prevence nežádoucích sociálních jevů
Městská část Praha 10 se dlouhodobě zaměřuje na prevenci nežádoucích sociálních jevů, a to především
aktivitami v oblastech prevence rizikového chování dětí a mládeže, prevence důsledků sociálního vyloučení,
prevence kriminality a protidrogové prevence. S cílem vytvořit podmínky pro systematickou a účinnou
prevenci rizikového chování dětí a mládeže nechala Městská část Praha 10 v letech 2011 a 2012 zpracovat
analýzu trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže na území Prahy 10. Analýza byla provedena
přímo v ulicích Prahy 10. Na základě výsledků analýzy byl připraven terénní program pro tuto cílovou
skupinu.
Za důležitou oblast prevence považuje městská část také prevenci sociálního vyloučení. Součástí tohoto
tématu je problematika bezdomovectví. Smyslem aktivit v této oblasti je základní pomoc osobám
ohroženým sociálním vyloučením z důvodu ztráty bydlení, a tím i ochrana veřejnosti před sociálně
patologickými jevy, které jsou s bezdomovectvím spojeny. Součástí prevence je jak spolupráce s Městskou
policií, tak s organizacemi, které působí v oblasti snižování rizik spojených s bezdomovectvím a poskytují
sociální pomoc lidem bez přístřeší. MČ Praha 10 v současné době podporuje terénní sociální práci s osobami
bez přístřeší, která je na území městské části pravidelně zajišťována terénními pracovníky organizace
NADĚJE. Vedle sociálního poradenství je osobám bez přístřeší nabízena základní materiální pomoc a pomoc
se zdravotním ošetřením. Prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 podporuje i další vybrané
organizace, které poskytují cílové skupině služby v terénu.
V rámci protidrogové prevence zajistila MČ Praha 10 terénní program pro uživatele návykových látek. Tento
program mírní škody (především zdravotní), které závislost na návykových látkách způsobuje. Smyslem
programu je poskytovat sociální poradenství, motivovat uživatele k pozitivním změnám v životním stylu a
předcházet zdravotním komplikacím uživatelů návykových látek. Prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha
10 podporuje i další služby určené dětem a dospělým ohroženým závislostmi (adiktologická ambulance,
Centrum pro rodinu, aj.).
AP 5 Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí
Životní prostředí je pro městskou část klíčovým pojmem. Průběžně se věnuje projektům: Významné stromy
Prahy 10; Dotace na přeměnu vytápění; Sběrny komunálního odpadu; Sběr elektroodpadu; Sběr kovových
obalů; Mobilní svoz nebezpečných odpadů; Nádoby na použitý textil; Bioodpady a kompostéry; Údržba
zeleně - sekání trávy, více informací na tomto odkazu.
Proběhla revitalizace velkých parků: Malinová – Chrpová, U Vršovického nádraží, Malešický park.
Dále byly realizovány významné projekty na podporu méně energeticky náročných budov atd.
viz https://www.praha10.cz/akce-a-projekty/evropske-fondy/realizovane-projekty
AP 8 Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
Městská část Praha 10 prostřednictvím své příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o. CSOP v rámci rozsahu nabízených služeb a počtu jeho klientů je jedním z největších
poskytovatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Organizace nabízí široké spektrum služeb
pro více cílových skupin – rodiny s dětmi (středisko služeb pro děti a rodiče), středisko osobní hygieny
(využíváno i osobami bez přístřeší) atd. Hlavní cílovou skupinou, na kterou je organizace zaměřena, jsou
senioři, kterým poskytuje zejména tyto uvedené služby: 3 domovy pro seniory; 2 domovy se zvláštním
režimem; odlehčovací služby; dům s byty zvláštního určení (140 bytových jednotek); pečovatelská služba;
domácí zdravotní péče; půjčovna kompenzačních pomůcek;
5 klubů seniorů a jiné volnočasové aktivity pro seniory (výlety, rekreace, plavání); 2 střediska osobní hygieny.
Činnost organizace a nabídka jejích služeb je pozitivně vnímána veřejností a je plně v souladu se
Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2017-2020.
Dále městská část Praha 10 zajišťuje následnou dlouhodobou péči, a to prostřednictvím své příspěvkové
organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. LDN Vršovice poskytuje pacientům následnou
dlouhodobou péči, když v objektu je k dispozici celkem 89 lůžek. Organizace stabilně vykazuje obsazenost
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lůžek v rozmezí 93 – 98%. O hospitalizaci v LDN Vršovice je mezi pacienty zájem, i přesto, že jsou v LDN
vybírány poplatky za nadstandardní ubytovací služby. LDN Vršovice, resp. ředitel se snaží o posílení dobrého
jména organizace, a to jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností. Pro zlepšení celkové pohody všech
klientů i jejich návštěv byly na přiléhajících pozemcích ve vnitrobloku upraveny dvě zahrady, kde jsou
opakovaně pořádány kulturní akce a jiné terapeutické aktivity. Zahrady jsou průběžně udržovány.
V městské části Praha 10 došlo ke sjednocení služeb poskytovaných občanům v rámci lékařské pohotovosti.
A to jak dětským pacientům, tak i dospělým. Veškerá péče o akutně nemocné je soustředěna do Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady a spadá do systému lékařských pohotovostních služeb zajišťovaných
Magistrátem hl. m. Prahy
Dotační program MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče
Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb
AP 9 Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
<U+200B><U+200B> Městská část Praha 10 investuje do zvyšování kvality nabízených zdravotních služeb.
Například: - Rekonstrukce Polikliniky Malešice – od ledna 2019 probíhá rekonstrukce objektu polikliniky,
jejímž cílem je nabídnout lékařům a pacientům odpovídající moderní zázemí a větší komfort. Rekonstrukce
je rozdělena na dvě etapy. V roce 2019 proběhne renovace první poloviny kliniky, v roce 2020 pak druhé.
- provoz LDN – objekt LDN byl v roce 2008 zcela moderně zrenovován, čímž bylo vybudováno pracoviště,
které má k dispozici moderní vybavení, v objektu je k dispozici celkem 89 lůžek.
AP 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti
Zážitkové kurzy První pomoci s Prahou 10
Jedná se o celodenní kurz a účastník se formou zážitku učí jak postupovat při poskytování první pomoci.
Den IZS
Den, při kterém se mohl každý populárně naučnou formou naučit jak se zachovat v náročných životních
situacích. V rámci této preventivní osvětové akce proběhlo představení práce a techniky záchranných složek:
Policie ČR; Městská policie hl. m. Prahy; Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy; Hasičský záchranný sbor
Dopravního podniku hl. m. Prahy; Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy; BESIP; ZdrSem - kurzy 1.
pomoci zážitkem.
Poznámka. MČ Praha 10 vyhodnocuje plnění Střednědobého plánu sociálních a návazných služeb v
rámci dvouletých Akčních plánu. Toto komunitní plánování je v MČ na vysoké úrovni. Součástí tohoto
plánování je systematická práce s různými cílovými skupinami a organizacemi, které spolupracují s MČ
na poskytování odpovídajících služeb.
Související informace
Referenční ID: 5.1.5 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:19 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Zdravotní politiky a strategie, Indikátory:
» Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy (5.1.A), » Předčasná úmrtnost (ve
věku 0-64 let) ze všech příčin u mužů a u žen (5.1.B), » Výskyt zhoubných novotvarů (5.1.C), Analytické
dokumenty: » Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a
návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 za období 2017-2018, Aktuální
informace naleznete zde

Podpora zdraví a prevence nemocí
MČ Praha 10 dlouhodobě komunitně plánuje sociální, zdravotní a návazné služby. Pořádá mnoho aktivit pro
různé věkové skupiny k podpoře zdraví. Spolupracuje s různými organizacemi a spolky v této oblasti. Ve
svém “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” se této oblasti také
věnuje.
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030
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MČ Praha 10 vykazuje výčet značného množství akcí a aktivit, jak v oblasti léčby nemocí a sociální péče, tak i
v oblasti ochrany a podpory, prevence nemocí, vytváření a podpory zdravých životních podmínek. MČ při
hodnocení auditu spolupracovala, doplnila některé informace, vypořádala se s připomínkami. Audit
dostatečně dokládá činnost města a péči, kterou věnuje této oblasti. Situaci hodnotím jako dobrou.

Spolupráce s NNO v oblasti zdraví
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se
samosprávou?
Spolupráce MČ Praha 10 v oblasti dané problematiky je na dobré úrovni. Městská část Praha 10
spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče a několika úrovních.
•

podporuje organizace v rámci grantového řízení, zejména v oblasti Oblast sociálních a návazných,
zdravotních a adiktologických služeb. Například v roce 2019 bylo podáno 120 žádostí, hodnoceno
114 žádostí s celkovou požadovanou částkou 16.739.217,- Kč a poskytnuty finanční prostředky z
rozpočtu MČ Praha 10 u 111 žádostí s celkovou navrženou částkou 9.098.000,- Kč

•

je navázána velmi dobrá spolupráce Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, státní příspěvková
organizace, které MČ poskytla významnou finanční podporu, tzv. individuální dotace na rozvoj
paliativního týmu v nemocnici I. interní kliniky:
◦ 2017 – náklady spojené s pracovní pozicí paliativní zdravotní sestra Schváleno na základě
usnesení ZMČ č. 17/20/2017 ze dne 11. 9. 2017 (500.000 Kč)
◦ 2018 – náklady spojené s pracovní pozicí paliativní lékař Schváleno na základě usnesení ZMČ č.
22/4/2018 ze dne 25. 7. 2018 (950.000 Kč)
◦ 2018 – náklady spojené s činností supervizora. Schváleno na základě usnesení RMČ č. 724 ze
dne 12. 9. 2018 (30.000 Kč)

•

v rámci dotačního programu Paliativní péče je navázána úzká spolupráce s poskytovateli mobilní a
lůžkové hospicové péče zajišťující služby pro občany městské části Praha 10, a to zejména s Cesta
domů, z. ú.; Hospic Štrasburk; Most k domovu, z. ú.; „Soft palm“, spolek; Tři, o. p. s. atd.

•

Městská část Praha 10 realizovala ve spolupráci s Centrem paliativní péče, z. ú., konferenci
„Spolupráce v paliativní péči“ a to na základě objednávky č. OSO/0827/2018. Konference proběhla
dne 19. 9. 2018 a zúčastnilo se jí 118 z 51 organizací – z 16 lékařů, 23 zdravotních sester, 24
sociálních pracovníků, 9 ředitelů organizací a dále koordinátoři služeb, nemocniční kaplan,
psychologové, zástupce MZ a několik studentů. Konference byla realizována jako součást
komplexního rozvoje paliativní péče v Praze 10. Jejím cílem bylo:
◦ umožnit poskytovatelům relevantních zdravotních a sociálních služeb vzájemné seznámení a
porozumění možnostem spolupráce,
◦ představit strategii rozvoje paliativní péče v Praze 10,
◦ zlepšit možnost dostupnost paliativní péče pro občany Prahy 10, díky propojení služeb, a
navázání kontaktů a prohloubení spolupráce s organizacemi. Celá konference se setkala s
pozitivním ohlasem naprosté většiny účastníků. Vnímáme, že konference přispěla k navázání
neformálních vztahů mezi účastníky a vedla ke sdílení jejích zkušeností v paliativní péči, což bylo
z jedním z hlavních cílů.

•

MČ Praha 10 dále úzce spolupracuje svými příspěvkovými organizacemi, v oblasti poskytování
zdravotních služeb, a to Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. a Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. spolupráce zejména spočívá ve financování provozu těchto
organizací, metodickou podporou a prezentováním jejich služeb. LDN je významným
poskytovatelem dlouhodobé následné péče, disponuje kapacitou 74 lůžek (42 nadstandardních a 32
standardních). LDN se podílí na osvětové činnosti a propaguje své služby v rámci akcí MČ Praha 10,
např. Veletrh sociálních a návazných služeb. V objektu se nachází velká multifunkční místnost, tak na
rozloze 95 m2 nabízí možnosti konání přednášek či školení.
CSOP je významným poskytovatelem sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10, v rámci
tohoto širokého spektra služeb, zajišťuje mj. službu domácí zdravotní péče. CSOP má za tímto
účelem uzavřené smlouvy s několika zdravotními pojišťovnami.
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•

MČ spolupracuje s poskytovateli ambulantní a praktické péče. Praktickým lékařům je pravidelně do
jejich ordinací distribuován Katalog sociálních a návazných služeb poskytovaným občanům MČ,
lékaři jsou pravidelně zváni na osvětové akce pořádané městskou částí Praha 10. Každoročně taktéž
plošně oslovujeme lékaře s informacemi o činnosti odboru sociálního a výzvou ke spolupráci v
zájmu jejich pacientů. Rada městské části Praha 10 ve svém Programovém prohlášení na volební
období 2018 – 2022 závazek „Budeme podporovat praktické lékaře a specialisty, aby poskytovali
služby v co největší šíři a kvalitě ve všech částech Prahy 10.“

•

MČ Praha 10 dále úzce spolupracuje s ambulantními specialisty a praktickými lékaři v rámci objektu
Polikliniky Malešice, jehož je MČ Praha 10 vlastníkem. V současné době dochází k významné
rekonstrukci objektu, jejímž výsledkem bude moderní lékařské pracoviště.

•

MČ Praha 10 spolupracuje provozovatelem zdravotnických služeb, Vršovická zdravotní, a. s. která
zajišťuje specializované ambulantní pracoviště (chirurgie, ortopedie, kardiologie, interna,
rehabilitační zařízení) a lůžkové oddělení následné rehabilitační péče.

•

spolupráce s Českým červeným křížem – MČ pravidelně 2x ročně pořádá ve spolupráci s touto
organizací slavnostní odpoledne věnované bezpříspěvkovým dárcům krve. V průběhu akce jsou
předávány medaile za bezplatné odběry a upomínkové předměty. Slavnostního předávání ocenění
bezpříspěvkovým dárcům krve se vždy účastní zástupci vedení MČ Praha 10 a zástupci ČČK.

•

MČ Praha 10 řeší spolupráci organizací ve svém strategickém dokumentu “Strategickém plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Do expertních pracovních skupin, které
se podíleli na formulaci strategických cílů a opatření byly zapojeny organizace jak neziskového, tak
soukromého sektoru.

•

V MČ Praha 10 vznikne Pacientský hub, otevřený prostor pro vzdělávání a diskusi pro širokou
veřejnost. Vznikne ve zrekonstruované budově ve Vršovicích a stane se místem pro vzdělávání v
oboru zdravotnictví, předávání know-how, sdílení zkušeností, pracovní zázemí pro pacienty a
pacientské organizace. Na programu budou také diskuse s lékaři a zástupci státní správy, setkávání
pacientů a mediků a tématicky zaměřené semináře, konference a osvětové akce.

•

V oblasti prevence se MČ Praha 10 věnuje zejména prevencím vzniku rakoviny. V říjnu 2019 se
podíleli se společností Tesco na osvětové kampani “Měsíc v růžové” týkající se prevence vzniku
rakoviny prsu. Součástí této kampaně bylo i uspořádání edukační besedy vč. ukázky
samovyšetřovacích technik pro úřednice (i úředníky) Úřadu MČ Praha 10, a to společně se
sdružením Mamma HELP, z.s.

•

V květnu 2020 se pak starostka MČ Praha 10 zapojila do kampaně Nadace Hippokrates a Onkounie v
rámci Světového dne boje s rakovinou vaječníků.

•

Co se týče prevence v koncepčnější rovině, vstoupila MČ Praha 10 do komunikace s místní Fakultní
nemocnicí Královské Vinohrady o společných zdravotně-preventivních programech (stany v ulicích
na měření tuku, cukru v krvi, krevního tlaku, kontrola mateřských znamének atd.) Bohužel tuto
spolupráci plánovanou na květen 2020 významně narušila pandemie koronaviru. I přesto zájem
obou stran ale nadále trvá, a jakmile to situace umožní, chystáme se “stanové” kampaně vč. dalšího
partnera - společnosti Tesco - spustit v jednotlivých čtvrtích MČ Praha 10.

•

Zároveň ale MČ Praha 10 pravidelně každoročně pořádá Dny integrovaného záchranného systému
na školním hřišti ZŠ Brigádníků a také zdravotní Kurzy první pomoci pro své občany.

•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10

Poznámka. Spolupráce všech zainteresovaných je na velice dobré úrovni.
Související informace
Referenční ID: 5.2.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:25 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Spolupráce, Indikátory: » Nově hlášená
sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) (5.2.E), » Alimentární onemocnění (salmonelóza,
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kampylobakteriózy) (5.2.F), Koncepční a strategické dokumenty: » Programové prohlášení RMČ na volební
období 2018 – 2022, Aktuální informace naleznete zde

Preventivní akce na podporu zdraví
5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a
zdravého životního stylu?
Městská část Praha 10 se dané problematice věnuje v rámci svých samosprávných projektů a dále podporuje
osvětové akce prostřednictvím svého dotačního programu. Mezi významné akce zaměřené na podporu
zdravého životního stylu patří:
- Nordic walking
- Kurzy trénování paměti pro seniory
- Stejně jako v roce 2017 byly i v jarním období 2018 lekce obohaceny o pohybové aktivity směřující k
posílením kondice seniorů, každá lekce trvala dvě hodiny, jednu hodinu pohybové aktivity a jednu hodinu
trénování paměti. Kurzy jsou seniory velmi oblíbeny, a proto byly realizovány i na podzim 2018.
- Počítačové kurzy pro seniory
- Plavání pro seniory
- Rekondiční cvičení pro seniory a senior box
- Jóga v Malešickém parku
- Aktivní desítka - v rámci projektu Aktivní desítka probíhají na území Prahy 10 každý měsíc sportovní turnaje
určené nejenom pro závodníky, ale také pro rodiny s dětmi. Na každé akci je domluven doprovodný
program.
- Letní pobyty seniorů
- Zážitkové kurzy první pomoci s Prahou 10
- Den IZS
- Podpora bezpříspěvkových dárců krve: MČ ve spolupráci s Českým červeným křížem pravidelně 2x ročně
pořádá ve spolupráci s touto organizací slavnostní odpoledne věnované bezpříspěvkovým dárcům krve.
V průběhu akce jsou předávány medaile za bezplatné odběry a upomínkové předměty. Slavnostního
předávání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve se vždy účastní zástupci vedení MČ Praha 10 a zástupci
ČČK. - Městská část pořádá akci Plave celá Desítka, což je plavecký maraton pro širokou veřejnost, který se
koná v plaveckém bazénu SK Slavia Praha.
Evidencemi o přesném počtu účastníků bohužel MČ (údajně) nedisponuje.
Další Preventivní osvětové akce se taktéž konají v rámci mateřských škol, základních škol a domovů pro
seniory provozované zřízenou organizací Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
MČ Praha 10 vydává tzv. Desatera, např. o správné hygieně (viz příloha), která propaguje převážně na FB MČ
Praha 10.
•

Desatero - hygiena

Poznámka. MČ Praha 10 pořádá mnoho aktivit k podpoře zdraví a zdravého životního stylu.
Související informace
Referenční ID: 5.2.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:23 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Zdravý život, » Dotační programy,
Indikátory: » Kojenecká úmrtnost (5.2.C), » Hospitalizace pro poranění a otravy (5.2.A), Aktuální informace
naleznete zde
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Podpora aktivit podporujících nekouření
5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje?
Na území MČ Praha 10 se od roku 2017 nachází pouze nekuřácké provozovny, jak vyplývá ze zákona č.
65/2017 Sb. V souvislosti se zákazem kouření v restauracích a veřejných prostorách se samozřejmě objevily
předvídané problémy v oblasti sousedské soužití. Zejména v posledních letech velmi turisticky vyhledávané
ulici Krymská a před zdejšími provozovnami registruje MČ Praha 10 značný nárůst stížností místních obyvatel
proti hluku po 22. hodině. Tyto přestupky buďto řeší strážníci Městské policie přímo na místě, nebo dále
Oddělení bezpečnostního managementu ÚMČ Praha 10. Jen minimum případů se dostane až do fáze
občansko-správního sporu.
MČ Praha 10 tuto otázku komplexně neřeší, avšak realizuje Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti
sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020. Mj. je zde terénní
program pro děti a mládež, cílem kterého je předcházet sociálně rizikovému chování dětí a mládeže a s tím
souvisejících problémů jako je vandalství, užívání návykových látek a jejich prodej aj. Další aktivitou na
území MČ Praha 10 byla při příležitosti Světového dne bez tabáku, který každoročně vyhlašuje dne 31. 5.
Světová zdravotnická organizace jako součást kampaně proti kouření, které dnes v ČR představuje jedno z
nejvýznamnějších rizik, v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále FNKV) osvětová akce pro
širokou veřejnost.
Poznámka. K systematické podpoře nedochází, ale MČ se touto oblastí zabývá v rámci preventivních
programů a osvěty.
Související informace
Referenční ID: 5.2.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:37 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Zákaz kouření, Indikátory: » Úmrtí zaviněná alkoholem nebo
drogami (5.2.D), Aktuální informace naleznete zde

Počet hřišť a podpora pohybu dětí
5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak městská část podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
V MČ Praha 10 se nachází 77 dětských hřišť, 15 sportovišť pro míčové hry, 22 fitness ploch, 1 cyklopark, 1
volnočasový areál (Gutovka).
Veřejně přístupná dětská hřiště v Praze 10 mají zajištěnou základní správu a údržbu smluvní firmou. Součástí
správy hřišť je také pravidelná kontrola technického stavu herního vybavení. Tato kontrola je nastavena tak,
aby odpovídala bezpečnostním požadavkům norem, které se danou problematikou zabývají. Jednou týdně
se provádí základní vizuální obhlídka, jejímž účelem je zjistit závažnější viditelná poškození, která vznikají
běžným provozem nebo záměrným poškozením. Tato obhlídka je ještě doplněna nárazovou kontrolou
pracovníků úřadu a zaměstnanců firmy, kteří zajišťují pravidelný úklid hřiště. Samozřejmě je správné, pokud
na závady upozorní i samotní uživatele hřiště, tzn. většinou rodiče malých návštěvníků. Další kontrola je
nazývána jako provozní. A probíhá jednou za čtvrt roku. Tato kontrola je již podrobnější a zaměřuje se na
prověření funkčnosti a stability herních prvků, především s ohledem na jejich opotřebení. Roční, hlavní,
kontrolu již provádí osoba s požadovanou atestací a měla by prověřit celkovou úroveň bezpečnosti herního
zařízení. Jejím výsledkem pak může být i doporučení na výměnu herních prvků.
V posledních letech se MČ Praha 10 zaměřuje na obnovu sportovišť pro míčové hry (např. na Vrátkovské,
Tuchorazské, Gollově), dále výstavbu workoutových hřišť (např. V Olšinách, Bezručových sadech,
Heroldových sadech).
Úpravy herních ploch, zařízení a dětských hřišť se řídí normovými požadavky dle ČSN EN 1176 „Zařízení
dětských hřišť“, ČSN EN 1177 „Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu“ a ČSN
EN 15312 „Víceúčelová sportovní zařízení s volným přístupem“, z metodiky Státního zdravotního ústavu ČR
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„Zásady provozu volných hracích ploch“ CHŽP 35-112/07-110 které podrobně rozvádějí příslušné právní
předpisy vztahující se k dané problematice.
Poznámka. Na území MČ Praha 10 se nachází velké množství hřišť pro různé věkové skupiny.
Související informace
Referenční ID: 5.2.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:56 Odborný garant: Petr
Uher Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Aktivity pro děti, » Hřiště, » Sport a volný čas, » Sport,
pohybové aktivity a místní rekreace, » Sportovní hřiště, Indikátory: » Výskyt (prevalence) diabetu (5.2.B),
Aktuální informace naleznete zde

Sportoviště pro dospělé a podpora pohybu obyvatel
5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak městská část podporuje
pohyb a aktivní mobilitu občanů?
Na území MČ Praha 10 se nachází 15 sportovišť pro míčové hry, 22 fitness ploch (senior fitness, statické
prvky).
Veřejně přístupná dětská hřiště v Praze 10 mají zajištěnou základní správu a údržbu smluvní firmou. Součástí
správy hřišť je také pravidelná kontrola technického stavu herního vybavení.
V posledních letech se MČ zaměřila na obnovu sportovišť pro míčové hry, např. na Vrátkovské, Tuchorazské,
Gollově, dále výstavbu workoutových hřišť např. V Olšinách, Bezručových sadech, Heroldových sadech,
senior prvků např. v Křenické, Jabloňové, Malešickém parku.
Problematiku hřišť právně ukotvuje norma ČSN EN 15312 „Víceúčelová sportovní zařízení s volným
přístupem“ a metodika Státního zdravotního ústavu ČR „Zásady provozu volných hracích ploch“ CHŽP 35112/07-110, které podrobně rozvádějí příslušné právní předpisy vztahující se k dané problematice.
Zastupitelstvo MČ Praha 10 zřídilo Výbor pro sport a volnočasové aktivity, který v roce 2019 zorganizoval
dvě setkání s poskytovateli těchto služeb s cílem síťování, sdílení zkušeností a diskuze nad stálém
zkvalitňování nejen sportovních aktivit.
Poznámka. Občané MČ Praha 10 mají prostor pro své pohybové aktivity jak na veřejných hřištích a
sportovištích nebo na školních hřištích, která jsou odpoledne otevřena pro veřejnost, anebo v rámci
organizovaného pohybu v místních sokolovnách, sportovních klubech a oddílech.
Související informace
Referenční ID: 5.2.5 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:56 Odborný garant: Petr
Uher Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Hřiště, » Sport, pohybové aktivity a místní rekreace,
» Zdraví seniorů, Aktuální informace naleznete zde

Podpora aktivního stárnutí
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?
Městská část Praha 10 se věnuje problematice demografického vývoje soustavně. A reaguje na vzrůstající
počet seniorů s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10. MČ se do počtu seniorů řadí mezi obce
s největším počtem obyvatel seniorského věku.
Mezi významné aktivity a činnosti patří:
- zabezpečení provozu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, které je příspěvkovou organizací
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MČ Praha 10. CSOP v rámci rozsahu nabízených služeb a počtu jeho klientů je jedním z největších
poskytovatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Organizace nabízí široké spektrum služeb
pro více cílových skupin – rodiny s dětmi (středisko služeb pro děti a rodiče), středisko osobní hygieny
(využíváno i osobami bez přístřeší) atd. Hlavní cílovou skupinou, na kterou je organizace zaměřena, jsou
senioři, kterým poskytuje zejména tyto uvedené služby: 3 domovy pro seniory; 2 domovy se zvláštním
režimem; odlehčovací služby; dům s byty zvláštního určení (140 bytových jednotek); pečovatelská služba;
domácí zdravotní péče; půjčovna kompenzačních pomůcek;
5 klubů seniorů a jiné volnočasové aktivity pro seniory (výlety, rekreace, plavání); 2 střediska osobní hygieny.
- MČ Praha 10 na své náklady vybudovala v letech 2012 – 2013 dvě nové budovy, ve kterých
poskytuje pobytové sociální služby, a to:
* objekt U Vršovického nádraží (domov pro seniory s kapacitou 46 lůžek a odlehčovací služba 5 lůžek)
* objekt Vršovický zámeček (domov pro seniory 22 lůžek, domov se zvláštním režimem 41, odlehčovací
služba 4)
•

městská část se snaží reagovat na poptávku sociálních a návazných služeb tím, že podporuje
poskytovatele sociálních služeb působících na Praze 10, formou dotačního řízení. Městská část
Praha 10 také podporuje subjekty působící v oblasti kultury; sportu, mládeže a volného času;
sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb; školství; ochrany životního prostředí a
environmentální výchovy. Podrobněji viz 5.1.4.
Městská část Praha 10 aktivně spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na aktivní stárnutí
seniorů a jejich potřeby.

•

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. Dále byla zpracována Analýza potřeb občanů ve
vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 – fáze
I.
Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 20192020
Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 za období 2017-2018

Akční plán městské části Praha 10 na období 2019-2020 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu
rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020
Dále městská část Praha 10 realizuje aktivity na podporu aktivního stárnutí a zdravého životního stylu:
- Nordic walking
- Kurzy trénování paměti pro seniory
- Stejně jako v roce 2017 byly i v jarním období 2018 lekce obohaceny o pohybové aktivity směřující k
posílením kondice seniorů, každá lekce trvala dvě hodiny, jednu hodinu pohybové aktivity a jednu hodinu
trénování paměti. Kurzy jsou seniory velmi oblíbeny, a proto byly realizovány i na podzim 2018.
- Počítačové kurzy pro seniory
- Plavání pro seniory
- Rekondiční cvičení pro seniory a senior box
- Jóga v Malešickém parku
Letní pobyty seniorů v Krkonoších jsou určeny pro seniory z Prahy 10. Městská část Prahy 10 pořádá pobyt
pro seniory Prahy 10 v Horskému hotelu na Černé Hoře, Jánské Lázně; Strava: Plná penze, odpolední káva a
zákusek; s programem: Procházky, celodenní výlety, tematické přednášky a další aktivity; za zvýhodněnou
cenu.
Například v roce 2017, počet zrealizovaných akcí (název akce) a počet seniorů, kteří se zúčastnili akcí MČ
Praha 10:
- 1 zahradní slavnost v DS Zvonková – účast: cca 100 seniorů
- 5 koncertů v domovech seniorů u příležitosti Mezinárodního dne seniorů – účast: cca 400 seniorů
- 5 vánočních koncertů v domovech seniorů – účast: cca 400 seniorů
- Květiny pro seniory v DS - 1. jarní den – účast: cca 1.000 seniorů
- PC kurzy pro seniory (jaro + podzim = 11 kurzů) – účast: cca 100 seniorů
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- Pobyty seniorů – účast: celkem 150 seniorů
- Kurz Trénování paměti pro seniory (jaro + podzim = 7 kurzů) – účast: cca 100 seniorů
- Finanční gramotnost pro seniory (jaro + podzim = 4 kurzy) – účast: cca 45 seniorů
- Nordic walking: počet účastníků za 25 lekcí byl 500 seniorů (maximální kapacita 40 lidí na lekci, z toho 1
seniorů)
- Plavenky: počet účastníků zapojených do losování plavek činil 1 100 seniorů (v každém losování cca 3
plavenky na seniora)
- Rekondiční cvičení pro seniory: na sportovní aktivitě se účastnilo 1 245 seniorů (maximální kapacita 15
seniorů na lekci)
- Senior – box: na této sportovní aktivitě se účastnilo 630 seniorů (maximální kapacita 15 seniorů na lekci)
- Vánoční balíčky pro seniory v DS: 1 000 ks
Dále MČ Praha 10 pořádá Zážitkové kurzy první pomoci a Den Integrovaného záchranného systému (IZS).
Jednou z priorit MČ Praha 10 je pomoc seniorům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Jedná se o
například:
Příspěvek na tísňovou péči:
Občané MČ Praha 10 mohou od roku 2014 žádat o finanční dar, jímž městská část podporuje uživatele
sociální služby tísňová péče. Hlavním cílem projektu je podpořit osamělé seniory a osoby se zdravotním
postižením, jež mají trvalé bydliště na území MČ Praha 10 a využívají tísňovou péči, a to prostřednictvím
registrovaného poskytovatele sociální služby.
Hlavním cílem projektu Úřadu MČ Praha 10 je podpořit osoby znevýhodněné v důsledku vysokého věku,
zdravotního postižení, osamělosti a užívající službu tísňové péče od registrovaného poskytovatele sociální
služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Na tento projekt je v rozpočtu MČ Prahy 10 na rok 2019 alokováno 200 tis. Kč.
MČ Praha 10 poskytuje finanční dar:
- osobám, které v roce 2019 pořídily zařízení tísňové péče
- osobám, které v roce 2019 užívají službu a hradí její provoz
Poskytování finančních darů se řídí Zásadami, které Rada MČ Praha 10 schválila usnesením č. 473 ze dne 26.
5. 2015.
MČ Praha 10 zajišťuje občanům se sníženou schopností mobility a orientace bezplatnou službu dopravy.
Služba je určená zejména držitelům průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10.
Pojízdný úřad je určen pro osoby nad 75 let. Na základě objednávky této služby, přijedou zaměstnanci úřadu
ke klientovi domů popř. do zdravotnického zařízení, kde s nimi úřední záležitosti vyřídí. Tato služba funguje
dlouhodobě a je naším cílem její udržitelnost.
Zajištění provozu pečovatelské služby, která je realizována prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o. V roce 2018 bylo v péči 1481 klientů.
Pečovatelská služba je terénní (vykonávaná v domácnosti klienta) nebo ambulantní (vykonávána v zařízeních
Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.) služba poskytovaná podle zákona o sociálních
službách občanům. Pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo rodinám s dětmi, které
potřebují z důvodu nepříznivé sociální situace pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílem pomoci
pečovatelské služby je zejména možnost setrvání v domácím prostředí, pomoc k vytvoření psychické a
fyzické pohody a umožnit žít život mezi blízkými a přáteli.
Významným poskytovatelem klubových aktivit i jednorázových akcí je Centrum sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o., které realizuje v rámci pěti klubů pro seniory jednorázové i klubové aktivity, a to
zejména pro seniory. Kluby jsou otevřeny celoročně s výjimkou letních měsíců července a srpna, kdy většina
seniorů opouští město. Kluby mohou navštěvovat bezplatně všichni senioři z Prahy 10. Kluby:
•
•
•
•
•

Klub Sámova 7, Vršovice, Praha 10
Klub Zvonková 6, Záběhlice, Praha 10
Klub Karpatská 19, Vršovice, Praha 10
Klub Počernická 64, Malešice, Praha 10
Klub Na Louži 19, Vršovice, Praha 10
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Poznámka. MČ Praha 10 patří mezi nejstarší městské část v Praze. Lidí nad 65 let je skoro 30 tis. (110 tis.
obyvatel celkem), průměrný věk 44 let. Z tohoto důvodu se intenzivně věnuje stárnoucí populaci a
nabízí pestré aktivity.
Související informace
Referenční ID: 5.2.6 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:28 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Demografický vývoj, » Stárnutí obyvatel, Koncepční a
strategické dokumenty: » Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke
Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2014-2016, Analytické dokumenty: » Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu
komunálního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10, » Vyhodnocení plnění priorit
Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2014-2016 za rok 2015, » Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a
udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 za
období 2017-2018, Aktuální informace naleznete zde

Výchova ke zdraví ve školách
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)?
V rámci rozpočtu mají školy v UZ finanční prostředky na rozvoj dětí, které využívaly na plavání, bruslení,
preventivní aktivity (primární prevence, selektivní prevence apod.), sportovní aktivity, školy v přírodě apod.
Z vyúčtování je zřejmé, kolik prostředků na tyto aktivity bylo použito. Kladnou stránkou je pravomoc ředitele
školy rozhodnout, na co prostředky prioritně využije, může jednat operativně. Školy zřizované MČ Praha 10
využívají pro pobyt dětí ve školách v přírodě Horský hotel na Černé hoře, který je v majetku MČ Praha 10.
V základních školách v MČ Praha 10 se systematicky přistupuje popularizaci a uvádění do praxe zásad
zdravého stravování a životního stylu. ZŠ Eden je zapojena v programu Škola podporující zdraví. Stala se
příkladem pro ostatní v boji proti obezitě a podpoře zdravého životního stylu.
Dále školy využívají aktivit externích organizací, které nabízejí screening řeči, zraku apod., setkání se
záchranáři, hasiči, policií; zájmové aktivity dětí realizované ve školách podporující zdravý životní styl.
MČ Praha 10 zaujala úlohu garanta v oblasti zdraví ve školách zejména v souvislosti s proběhlou, resp. stále
probíhající pandemií koronaviru, kdy došlo k systematickému šíření osvěty v oblasti hygieny (umývání rukou,
správný způsob kýchání) atd. Součástí kampaně MČ je i leták do škol s názvem “Zdraví na jedničku” (v
příloze).
Snahou MČ Praha 10 je také dbát na zdravé a vyvážené stravování dětí. Z tohoto důvodu Školní jídelna Praha
10, příspěvková organizace městské části, přibrala do svého týmu profesionálního kuchaře Jiřího Faltyse s
praxí v pětihvězdičkovém hotelu ve Švýcarsku, nebo na letní olympiádě v Londýně v roce 2012. Nyní coby
manažer kvality stravování pomáhá stálým kuchařům školních jídelen s přípravou pokrmů pro všech 13
základních škol a dbá na aktualizaci výrobních postupů a receptur, na školení personálu či sestavování
jídelních lístků. Cílem je zlepšit kulturu stravování žáků a šíření osvěty zdravého stravování.
•

“Pětihvězdičkový” kuchař Prahy 10 v reportáži TV Nova

•

Leták: Zdraví na jedničku

Poznámka. MČ Praha 10 umožňuje dětem z MŠ i ZŠ pobyt v Horském hotelu na Černé hoře, jíž je
vlastníkem. MČ zároveň podporuje výchovu ke zdraví finančními příspěvky školám, které dle potřeby
tyto služby organizují. Školy se mohou zapojit do programu Bezpečná cesta do školy, který podporuje
bezpečné docházení do školy s podporou pěší chůze.
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Související informace
Referenční ID: 5.2.7 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:56 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Zdravý životní styl, Indikátory: » Hospitalizace pro poranění a
otravy (5.2.A), Aktuální informace naleznete zde

Diskuse a průzkumy v oblasti podpory zdraví
5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městskou částí ve vztahu k
zájmu o zlepšení zdraví?
MČ Praha 10 uskutečnila v roce 2019 dotazníkové šetření v rámci zjištění “Spokojenosti občanů s místním
společenstvím” v rámci dotazníku A1 sady ECI. Dotazník byl jeden z podkladů při tvorbě “Strategického
plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Z výsledků vyplývá, že z 500 respondentů
většina hodnotí svůj zdravotní stav jako velmi dobrý nebo dobrý. Většina respondentů hodnotí kladně
způsob života ve vztahu ke svému zdraví.
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Potřeby ve vztahu ke zdraví jsou zjišťovány v procesu Komunitního plánování sociálních a návazných služeb.
•

Dotazníkové šeření A1 ze sady ECI

Poznámka. MČ Praha 10 v roce 2019 zahájila sledování spokojenosti občanů se životem v Praze 10.
Související informace
Referenční ID: 5.2.8 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:48 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Průzkumy, Indikátory: » Trend
standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy (5.1.A), Koncepční a strategické
dokumenty: » Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha
10 na období 2017-2020, Aktuální informace naleznete zde

Informování občanů o možnostech zapojení
5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům městské části účastnit se diskusních jednání (diskusní
fóra na webových stránkách města aj. systémy)?
Městská část Praha 10 má pro sociální a zdravotní oblast zřízen samostatný webový portál, ve kterém je
mnoho informací.Tento portál je hojně využíván, ročně je položeno cca 100 dotazů ze sociální a zdravotní
oblasti. Výzva k zapojení do činnosti pracovních skupin v rámci plánování sociálních a návazných služeb je
stále opakovaně zveřejňována na webovém portálu a zároveň v informačních tiskovinách Odboru
sociálního.
Strategie pro Desítku
Občané mají možnost zapojit se do anket, průzkumů, získávají informace o “Strategickém plánu udržitelného
rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” a informace o veřejných projednáních, participačních setkání.
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Mobilní rozhlas
Tato aplikace je využívána pro zasílání SMS zpráv občanům s důležitými informacemi.
WEB MČ Praha 10
Občané zde naleznou všechny potřebné informace.
FB MČ Praha 10
Pozvánky na akce a participační setkání, vzájemná diskuze.
Veřejné prostory
Pozvánky na výstavy a participační setkání v oblasti revitalizace veřejného prostoru MČ Praha 10.
Moje stopa
Zapojení občanů do participativního rozpočtu, v roce 2020 již 5. ročník.
Časopis Desítka
Měsíčník vydávaný MČ Praha 10 a zdarma distribuovaný do všech domovních schránek v nákladu 75 000
výtisků.
Otevřené hodiny radních
Občané mají možnost každé čtvrtletí přijít za jakýmkoliv členem Rady MČ Praha 10 a dozvědět se, co ho
zajímá.
Dále jsou využívány emaily občanů k osobním pozvánkám. Tyto emaily jsou při splnění podmínek GDPR
shromažďovány pro tyto účely v oddělení strategického rozvoje a participace z Kanceláře starostky ÚMČ
Praha 10.
ÚMČ Praha 10 zaměstnává grafičku, která vyhotovuje letáky pro veřejnost k informování, vytištění a k
propagaci, např. pro oblast třídění nebo předcházení odpadů, jak dodržovat správnou hygienu, jak se chovat
v teplých dnech, jak spořit elektřinu a vodu.
•

Desítka pomáhá

Poznámka. MČ Praha 10 využívá různé možnosti k předání informace občanům o pořádání veřejných
projednání, kulatých stolů, diskuzí nebo informace kam se obrátit a jak postupovat.
Související informace
Referenční ID: 5.2.9 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:56 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty
(participace), Indikátory: » Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy (5.1.A),
Aktuální informace naleznete zde

Další indikátory k tématu
5.2.10 Další indikátory k tématu
MČ Praha 10 je zapojena do asociace Národní síť Zdravých měst ČR, kde sdílí zkušenosti a předává si příklady
dobré praxe na tzv. školách NSZM (3 x ročně), na tematických seminářích nebo na výroční konferenci.
Zároveň čerpáme příklady k realizaci z databáze NSZM, např. Zdravotní plány, Dobrý praxe.
Poznámka. Zaměstnanci ÚMČ Praha 10 se systematicky neúčastní vzdělávání v oblasti zdraví. Při
potřebě zjištění dobré praxe využívám databázi NSZM ČR.
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Související informace
Referenční ID: Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:56 Odborný garant: Pavel Petřík
Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, Indikátory: » Nová onemocnění hepatitidou typu A,
B, C (5.2.G), Aktuální informace naleznete zde

Zdraví obyvatel
MČ Praha 10 nemá dostupná data pro svoji městskou část, proto vycházíme převážně ze Zdravotnické
ročenky ČR, Zprávy o stavu zdraví obyvatel vydané Hygienickou stanicí hl. m. Praha. Úroveň vnímání zdraví
obyvatel MČ Praha 10 bylo zjišťováno v rámci dotazníkového šetření indikátoru A1 ze sady ECI.
V této části auditu se zřetelně ukazuje, že je nezbytné, aby analýzu a hodnocení ukazatelů zdravotního stavu
a jejich vývoje provádělo město (MČ) min. ve spolupráci s odborníky nebo, aby odborníci, kteří dané
problematice rozumějí a zabývají se jí, tuto analýzu a odpovědi pro MČ (město) přímo připravili. Některé
návodné otázky nejsou vyhodnoceny správně, např. incidence zhoubných nádorů (nadprůměrné počty u
obou pohlaví ve srovnání s ČR?), sexuálně přenosné nákazy (kde jsou hodnoceny absolutní počty případů,
ne incidence) nebo salmonelózy (kde jsou hodnoceny pouze 3 roky), případně výskyt infekčních hepatitid
atd. U předčasné úmrtnosti je víceméně nesprávně hodnocena naděje na dožití atd. U všech ukazatelů
zdraví jsou přitom v portálu ÚZIS k dispozici data min. za 15-ti leté období. Oblast 5.3 je nejslabší stránkou
auditu, vykazuje neúplné a nepřesné interpretace a závěry. Je také škoda, že zpracovatel této části auditu
nevyužil grafické ukazatele. U některých odpovědí chybí porovnání s celorepublikovým průměrem. V
interpretaci ukazatelů je důležité porovnávat standardizovaná, nebo alespoň přepočtená, data, ne pouze
absolutní data.

Střední délka života
5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?
Data o vývoji střední délky života občanů MČ Praha 10 při narození a v 65 letech života bohužel nejsou
na Portálu zdravotnických ukazatelů ÚZIS dostupná. Český statistický úřad sleduje vývoj je pouze za hl. m.
Prahu jako celek.
Vývoj střední délky života (naděje dožití) v hl. m. Praze v letech 2003-2019 (zdroj: ČSÚ)
období

Muži při narození

Muži ve věku 65 let

Ženy při narození

Ženy ve věku 65 let

2003–2007

74,9

15,6

80,3

18,5

2004–2008

75,4

15,8

80,6

18,8

2005–2009

75,8

16,1

80,8

19,0

2006–2010

76,0

16,2

81,1

19,2

2007–2011

76,2

16,3

81,3

19,4

2008–2012

76,5

16,4

81,5

19,5

2009–2013

76,7

16,5

81,8

19,6

2010–2014

77,0

16,7

82,0

19,8

2011–2015

77,2

16,8

82,2

19,9

2012–2016

77,5

16,9

82,3

20,0

2013–2017

77,7

17,0

82,5

20,1

2014–2018

77,9

17,1

82,7

20,1

2015–2019

78,1

17,2

82,9

20,3
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Poznámka. MČ Praha 10 má okolo 110 tis. obyvatel, z nichž dle socio-demografické studie tvoří cca 25
tisíc obyvatel senioři nad 65 let. MČ Praha 10 tak patří k jedné z nejstarších městských částí. Střední
délka života v hl. m. Praze se však obecně prodlužuje.
Související informace
Referenční ID: 5.3.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:53 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Demografický vývoj, » Stárnutí obyvatel, Indikátory: » Léčení
alergici a astmatici (prevalence) (5.3.A), Aktuální informace naleznete zde

Incidence zhoubných novotvarů
5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
Data o vývoji incidence zhoubných novotvarů jsou na Portálu zdravotnických ukazatelů ÚZIS opět dostupná
pouze pro hl. město jako celek. Evidence však na rozdíl od mnoha ostatních diagnóz sahá i mnoho let
zpětně.
Z údajů Portálu zdravotnických ukazatelů ÚZIS je patrné, že ke snížení celkové incidence za 10 let (v rozmezí
roků 2007-2017) v hl. m. Praze nedošlo, stále se pohybuje kolem hodnoty 450. Hlavní město Praha však ve
srovnání s celou ČR vykazuje nadprůměrné počty onemocnění u obou pohlaví a v Praze je tak druhou
nejčastější příčinou úmrtí.
Roky

Stand.incidence ZN,bez C44 (evr.stand.)-M+Ž

2007

441,3

2008

441,0

2009

457,3

2010

460,6

2011

461,8

2012

451,7

2013

459,8

2014

464,2

2015

460,7

2016

448,3

2017

434,7

Poznámka. MČ Praha 10 nemá údaje o svých občanech ohledně výskytu této nemoci. Obecně je tato
nemoc v Praze řazena mezi nejčastější.
Související informace
Referenční ID: 5.3.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:04 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví, » Veřejné zdraví,
Indikátory: » Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky (5.3.D),
Aktuální informace naleznete zde

Zdraví

114/419

Výskyt sexuálně přenosných chorob
5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Portál zdravotnických ukazatelů NZIS poskytuje data pouze za hl. m. Prahu jako celek, nikoliv za jednotlivé
městské části. Za uplynulých 10 let můžeme vidět, že absolutní počty hlášených případů syfilis oscilují
stabilně kolem 300 případů. Naopak u tzv. gonokokových infekcí vidíme od roku 2013 rapidní nárůst o
zhruba polovinu. Hlavní město jakožto metropole je dlouhodobě na špici pohlavně přenosných nemocí v
rámci celé ČR.
Roky

Hlášená-Gonokoková infekce-abs.

Hlášený-Syfilis-abs.

2008

221

287

2009

259

387

2010

293

336

2001

262

229

2012

399

251

2013

536

209

2014

487

242

2015

465

278

2016

491

245

2017

512

282

2018

531

321

Poznámka. MČ Praha 10 nemá údaje o svých občanech ohledně výskytu této nemoci. Obecně je však
výskyt sexuálně přenosných nemocí za celé hl. město Prahu podrobně sledován.
Související informace
Referenční ID: 5.3.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:07 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Monitorování zdraví, Indikátory: » Příklad
dobré praxe (spolupráce s místními podniky) (5.3.I), Aktuální informace naleznete zde

Výskyt alimentárních chorob
5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
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 případě salmonelózy došlo v průběhu let zcela jistě k rapidnímu snížení výskytu až 2,5x. Naopak v
případě kampylobakteriózy jsou evidovány 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.
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Pro ilustraci vývoje těchto typů onemocnění použijeme roky 2006, 2011 a 2018.
Rok

Absolutní počty salmonelóz u Absolutní počty kampylobakterióz u
obyvatel v Praze
obyvatel v Praze

2006

2125

2105

2011

703

1860

2018

821

1921

Poznámka. MČ Praha 10 nemá údaje o svých občanech ohledně výskytu těchto nemocí.
Související informace
Referenční ID: 5.3.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:11 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Monitorování zdraví, Indikátory: » Podpora
místní turistiky (5.3.J), Aktuální informace naleznete zde

Výskyt virové hepatitidy
5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
MČ Praha 10 tuto problematiku odděleně nesleduje. Z veřejně dostupných zdrojů v ČR lze konstatovat,
výskyt virových hepatitid v hl. m. Praze se pohybuje v posledních několika letech vesměs na podobné úrovni.
Markantní výchylka je dle níže uvedeného grafu patrná pouze u typu A, kdy v roce 2011 se číslo pohybovalo
v řádu jednotek nemocných, v roce 2014 číslo vyskočilo na téměř 250 případů, ale již o roku později kleslo
zpět více než o polovinu - na cca 75 případů.

Tabulku pro ilustraci doplníme čísly z let 2017 a 2018 poskytnutými od Hygienické stanice hl.m. Prahy za celé
hlavní město Prahu.
Typ virové hepatitidy

2017

2018

VHA

56

16

VHB

18

14

VHC

24

22

Z veřejně dostupných zdrojů jsme zjistili počet hlášených výskytů pouze na MČ Praha 10 v letech 2015 až
2017. Pro ilustraci: v roce 2015 bylo v celém hl. m. Praze hlášeno 75 případů VHA a asi 20 případů VHB. Z
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tabulky níže vztažené pouze na MČ Prahu 10 vyplývá, že Praha 10 představuje cca jednu desetinu případů,
což s ohledem na vysoký počet obyvatel (po nejlidnatější MČ Praze 4) lze hodnotit jako spíše lepší číslo.
Počet hlášených infekčních nemocí (hepatitida) – absolutně (zdroj: ÚZIS ČR)
Rok

Akutní hepatitida A Akutní hepatitida B

Ostatní virové
hepatitidy

Celkem

2015

9

2

20

31

2016

4

3

31

38

2017

6

1

38

45

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 školních zařízeních MČ Praha 10 probíhají osvětové a preventivní akce. U virové hepatitidy B se
dlouhodobě daří udržovat nízkou nemocnost díky dobré proočkovanosti obyvatel. Hrozbu spatřujeme v
komunitě bezdomovectví a u uživatelů drog aplikovaných injekčně.
Poznámka. Ukazatel výskytu onemocnění v MČ Praha 10 není sledován, jelikož se evidují a monitorují
jen data na úrovni celé Prahy. Není prováděna evidence dle městských částí.
Související informace
Referenční ID: 5.3.5 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 21.pro.2020 22:02 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Monitorování zdraví, Indikátory: » Počet
ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) (5.3.K), Aktuální informace naleznete zde

Počet případů hospitalizace pro úrazy a otravy
5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
MČ Praha 10 tuto problematiku odděleně nesleduje, jelikož to náleží krajským úřadům, resp. HMP. Ústav
zdravotnických informací a statistiky bohužel eviduje data pro hlavní město Prahu pouze za čtyři roky (20142017). Z nich vyplývá oscilace počtu ukončených případů hospitalizace z důvodu úrazu, otravy a vnějších
příčin.
Rok

Počet

2014

19 051

2015

17 880

2016

18 788

2017

18 887

Z dostupných veřejných zdrojů jsme porovnali stavy sledovaných hodnot. Z databáze ÚZIS byly zjištěny
následující údaje:
Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče – Praha (zdroj: ÚZIS ČR)
Skupiny diagnóz

2015

2016

2017

Nitrolební poranění (S06)

2 005

2 065

1 797

993

1 027

952

Zlomenina lokte a předloktí (S52)

1 058

1 150

1 208

Zlomenina kosti stehenní (S72)

1 959

2 012

1 910

Ostatní poranění hlavy (S00–S05, S07–S09)
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Skupiny diagnóz

2015

2016

2017

995

1 140

1 241

4 672

5 058

4 942

Popáleniny a poleptání (T20–T32)

232

228

165

Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické
účinky látek převážně mimo (T36–T65)

543

501

530

Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–
T98)

383

353

397

12 840

13 534

13 142

Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82)
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79)

Celkem

Z výše uvedeného je zřejmé, že sledované ukazatele jsou v rovnováze, za rok 2016 došlo k mírnému poklesu
sledovaných ukazatelů, avšak v roce 2017 došlo k jejich navýšení.
Více informací lze nalézt na portále UZIS – případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a
skupin diagnóz ISHMT) .
Poznámka. MČ Praha 10 nemá údaje o svých občanech ohledně počtu hospitalizací.
Související informace
Referenční ID: 5.3.6 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 21.pro.2020 22:05 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Monitorování zdraví, Indikátory: » Počet
podnikatelských subjektů (5.3.E), Aktuální informace naleznete zde

Celková úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost v důsledku úrazů
5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?
Městská část tyto údaje nezpracovává a samostatně nesleduje. Na zpracování této problematiky se podílí
ÚZIS ČR a ČSÚ. Oficiální statistika úmrtí pak vzniká na ČSÚ.1 Vývoj počtu zemřelých je v dlouhodobém
hodnocení na nižších hodnotách v hl. m. Praze. Jedná se o souvislost s hodnotami naděje dožití v daném
regionu. Pro Prahu 10 jsou zvoleny ilustrativní tabulky. Pokud porovnáme konečná čísla, lze konstatovat, že v
časovém horizontu došlo za poslední desetiletí k minimálnímu celkovému poklesu obyvatel Prahy 10 z 111
685 v roce 2008 na 109 955 obyvatel v roce 2018. Zemřelých v roce 2008 bylo 1468 a v roce 2018 jich bylo
1375.
V posledních letech se celkově počet úmrtí drží na stejné úrovni (pokles mezi lety 2008 – 2018 93 úmrtí) i s
ohledem na klesající počet obyvatel ve stejném období (méně o 1730 občanů).
Pohyb obyvatel v Městské části Praha 10 ((zdroj: ČSÚ)
Rok
Stav
obyvatel
k 31. 12.
Zemřelí
celkem

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

107 713 106 962 107 038 107 317 107 989 108 609 110 516 111 685 111 048 110 971
1 614

1 642

1 708

1 570

1 530

1 583

1 432

1 468

1 505

1 497

Počet obyvatel v kraji hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí 2018
Stav na počátku období 1. ledna 2018 (zdroj: ČSÚ)
Celkem

Muži

Ženy

109 790

52 109

57 681
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Střední stav obyvatelstva (zdroj: ČSÚ)
Celkem

Muži

Ženy

109 800

52 192

57 608

Celkem

Muži

Ženy

109 955

52 271

57 684

Stav na konci období 31. prosince 2018 (zdroj: ČSÚ)

Kojenecká úmrtnost
Údaje o počtu kojenecké úmrtnosti ÚMČ Praha 10 nezpracovává. Toto je v gesci ÚZIS ČR a ČSÚ. Vývoj počtu
úmrtnosti kojenců je částečně ovlivněn i vývojem počtu živě narozených dětí a celkovou schopností
reprodukce obyvatel.
Zemřelí v kraji hl. m. Praha podle 22 správních obvodů v 1. až 4. čtvrtletí v roce 1017 a 2018 (zdroj: ČSÚ)
Zemřelí ve
věkové skupině

Celkem

Zemřelí (do 1
roku)

Zemřelí (do 28
dnů)

Kojenecká
úmrtnost

Novorozenecká
úmrtnost

Praha 10, 2018

1 477

4

2

3,1

1,6

Praha 10, 2017

1 431

2

2

1,5

1,5

Počet úmrtí kojenců se v obvodu Prahy 10 výrazně snížil. Na grafu níže můžeme vidět klesající trend v
úmrtnosti kojenců celkem v ČR.
Kojenecká úmrtnost v letech 1950 – 2017

Poznámka. Úmrtnost a kojenecká úmrtnost je dle dostupných údajů po několika letech na stejné úrovni.
Související informace
Referenční ID: 5.3.7 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 21.pro.2020 21:20 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Kojenci, » Podpora zdraví, » Monitorování zdraví, Indikátory:
» Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy (5.3.B), » Příklad dobré praxe (z oblasti podpory
zaměstnanosti a podnikání) (5.3.G), Aktuální informace naleznete zde
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Vývoj předčasné úmrtnosti
5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?
MČ Praha 10 tuto problematiku odděleně nesleduje.
Ze zprávy Ministerstva zdravotnictví z roku 2014 vyplývá, že s prodlužující se průměrnou délkou života ve
zdraví až na 70 let, se dnes předčasná úmrtnost vymezuje věkovou hranicí 75 let. Standardizovaná míra
úmrtnosti ve věkové skupině 0–74 let od roku 1990 zaznamenala výrazný pokles a klesla v roce 2012 na 53
% hodnoty roku 1990 u mužů a 55 % u žen. Z dalších zjištění zaznamenáváme již dlouhodobě u mužů i žen v
hl. m. Praze větší naději na dožití. V mezidobí to bylo u mužů 77,5 roků dožití a u žen 82,5 roků.
I v roce 2017 byla stanovena nejvyšší naděje dožití v Hlavním městě Praze, kde se muži při narození mají
naději dožít 78 roku a ženy 82,7 roku. Tento stav má dlouhodobě klesající tendenci i přes navyšování
celkového počtu obyvatel v regionu.
Poznámka. Obecně se věk dožití prodlužuje, předčasné úmrtí má klesající tendenci.
Související informace
Referenční ID: 5.3.8 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:34 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Demografický vývoj, » Monitorování zdraví,
Indikátory: » Uživatelé drog (5.3.C), Aktuální informace naleznete zde

Incidence případů diabetes
5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?
MČ Praha 10 tuto problematiku nesleduje, jelikož to náleží krajským úřadům, resp. HMP. MČ Praha 10
pravidelně umožňuje setkávání Svazu diabetiků v Praze 10 v prostorách ÚMČ.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR i v případě incidence diabetu vede evidenci pouze od roku
2013. Na druhou stranu však alespoň v tomto případě jsou k dispozici data nejen za celé hl. m. Prahu, ale
také za jednotlivé městské obvody, resp. dle sídla zdravotnického zařízení, které léčbu nemoci provádí.
2013

13 743 (data dohromady za Prahu 10 a Prahu 15)

2014

14 176

2015

14 608

2016

14 546

2017

17 449

Z těchto dat je patrné, že v roce 2017 došlo ke značnému nárůstu léčby diabetu ve zdravotnických zařízeních
na Praze 10 - o 20 %.
Poznámka. Počet diabetiků pomalu roste.
Související informace
Referenční ID: 5.3.9 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:37 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Diabetes, » Podpora zdraví, » Monitorování zdraví, Indikátory:
» Podíl nezaměstnaných osob (5.3.F), Aktuální informace naleznete zde
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Incidence alergie a astma
5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?
MČ Praha 10 tuto problematiku nesleduje, jelikož to náleží krajským úřadům, resp. hl. m. Praha. Ústav
zdravotnických informací a statistiky ČR eviduje data pouze od roku 2013, a to navíc jen na úrovni hl. m.
Prahy.
Incidence astmatu v hl. m. Praze
Rok

Počet

2013

9 761

2014

8 836

2015

7 911

2016

9 981

2017

8 837

Z čísel je patrné, že incidence nezaznamenává výrazné výkyvy v počtu nově nemocných astmatem.
MČ Praha 10 ani hl. m. Praha nedisponují statistickými údaji v oblasti incidence pacientů pro alergie, tyto
údaje se nepodařilo získat. Obecně však podle dat Českého statistického úřadu platí, že alergie je v Česku
třetí nejrozšířenější onemocnění, které trápí především mladé lidi. Celkem se alergie vyskytuje u 11,7 %
obyvatelstva (údaj z roku 2018).
Poznámka. Počet pacientů pro alergii a astma se obecně zvyšuje.
Související informace
Referenční ID: 5.3.10 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:39 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Monitorování zdraví, Indikátory: » Podpora
turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci (5.3.L), Aktuální
informace naleznete zde

Počet uživatelů drog a jejich úmrtnost
5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?
Na MČ Praha 10 je realizován terénní program pro uživatele návykových látek, který provádí na otevřené a
uzavřené scéně organizace Středisko prevence a léčby drogových závislostí - DROP-IN, o.p.s., který MČ Praha
10 podporuje formou víceletého dotačního programu. Dále prostřednictvím dotace podporuje projekty
Tvoje šance Drop In o.p.s., Centrum metadonové substituce Drop In o.p.s., Centrum následné péče Drop In
o.p.s., Doléčovací centrum Magdaléna, projekt Fixpoint – pracovní resocializace uživatelů návykových látek
organizace Progressive o.p.s., Adiktologickou ambulanci Sananim a Poradnu Alma organizace Centrum Alma,
z.ú.
V předchozích letech nedošlo na MČ k výrazným změnám v situaci užívání návykových látek. V obecné
populaci dochází ke zneužívání tabáku, alkoholu, marihuany, MDMA, halucinogenů. Mezi injekčními uživateli
NL převládá užívání subutexu, pervitinu, v menší míře heroinu. V populaci dětí a mladistvých patří k
nejčastěji zneužívaným drogám tabák. Alkohol, marihuana, MDMA. Změny na otevřené drogové scéně
souvisí se stavebními úpravami některých objektů (zbourání squattů/vznik squattů v opuštěných objektech).
MČ Praha 10 zajišťuje v rozsahu 2 hodin týdně terénní program na otevřené drogové scéně a na uzavřené
drogové scéně v potřebném rozsahu.
Terénní pracovníci Střediska prevence a léčby drogových závislostí - DROP-IN, o.p.s., v roce 2018 měli na
otevřené drogové scéně 451 kontaktů s problémovými uživateli nelegálních návykových látek, užívajících je
převážně injekčně (jedná se o opakované kontakty). Primární drogou je subutex, pervitin a v menší míře
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heroin nevalné kvality. Co se týká trendů užívaných drog na uzavřené drogové scéně, primární drogou je zde
metadon a pervitin. V průběhu letních měsíců se část uživatelů přesouvá na maková pole na okrajích Prahy.
Na otevřené drogové scéně bylo vyměněno celkem 34016 ks použitého injekčního materiálu za 35639 ks
čistého materiálu. Na uzavřené drogové scéně bylo vyměněno celkem 5208 ks použitého za 5230 ks čistého
injekčního materiálu. Na území MČ Praha 10 terénní pracovníci provedli sběr 1314 ks použitého injekčního
materiálu. V roce 2018 došlo k úbytku nálezů použitého injekčního materiálu ve veřejném prostoru v
porovnání s předchozím rokem.
O úmrtí v důsledku užívání drog nemá MČ Praha 10 poznatky.
MČ Praha 10 má vhodně pokrytou síť služeb pro uživatele návykových látek i jejich blízké. Podpořené
projekty zahrnují jak práci s uživateli návykových látek v terénu, tak ambulantní služby a doléčovací
programy.
Situaci užívání drog na městské části lze považovat za stabilizovanou. I přes to, že nedochází ke zhoršování,
tak jako neuspokojivou hodnotíme situaci v některých ubytovnách a v jejich okolí, kde dochází ke kumulaci
sociálně rizikového chování, vč. užívání návykových látek.
MČ Praha 10 se v oblasti návykových látek zaměřuje zejména na spolupráci poskytovatelů sociálních a
návazných služeb. Organizace, které v této oblasti působí, podporuje primárně formou dotačního řízení z
rozpočtu MČ Praha 10. V roce 2017 podpořila tyto služby celkovou částkou 875 000 Kč a v roce 2018
celkovou částkou 1 363 000 Kč.
•

Portál MČ Praha 10 s protidrogovou tématikou

Poznámka. V rámci dostupných dat ČR a hl. m. Praha se zvyšují počty drogově závislých a závislých na
alkoholu.
Související informace
Referenční ID: 5.3.11 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:29 Odborný garant:
Pavel Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Požívání a zneužívání drog, » Úmrtí,
» Monitorování zdraví, Indikátory: » Spolupráce s místními podniky (5.3.H), » Vnímání rozvoje turistiky
místními obyvateli a podnikateli (5.3.N), Koncepční a strategické dokumenty: » Střednědobý plán rozvoje
a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020, » Akční plán
městské části Praha 10 na období 2019-2020 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a
udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, Aktuální
informace naleznete zde

Sledování zdravotních rizik
5.3.12 Disponuje městská část vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele
(např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.),
která nejsou sledována ÚZIS?
V podmínkách MČ Praha 10 k systematickému plánování nedochází.
MČ Praha 10 nedisponuje vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatelů.
Poznámka. MČ vlastním systémem sledování nedisponuje.
Související informace
Referenční ID: 5.3.12 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:45 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Podpora zdraví, » Monitorování zdraví, Aktuální informace
naleznete zde
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Další indikátory k tématu
5.3.13 Další indikátory k tématu
Poznámka. Nemoci oběhové soustavy nejčastěji vyžadují hospitalizaci.
Související informace
Referenční ID: Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:47 Odborný garant: Pavel Petřík
Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Veřejné zdraví, » Zdraví, Indikátory: » Příklad dobré praxe (podpory
cestovního ruchu a místní ekonomiky) (5.3.M), Aktuální informace naleznete zde

MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Podpora místní zaměstnanosti
MČ Praha 10 se ve svém “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030”
systémově věnuje spolupráci a podpoře podnikatelských subjektů, a to jak v budoucnu vytvoření Koncepce
pro rozvoj podnikání, tak spolupráce s podnikateli na akcích MČ nebo na setkáních s podnikateli ke zjišťování
jejich potřeb a předávání informací.

Nástroje podpory zaměstnanosti
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?
Městská část Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030”. Postup jeho zpracování byl realizován podle “Metodiky hodnocení udržitelných měst”, tj. podle
auditů udržitelného rozvoje. V oblasti nazvané Praha 10 Podnikavá (Místní ekonomika a podnikání) jsou ve
strategickém cíli “Praha 10 pro podnikatele, podnikatelé pro Prahu 10” uvedena tato opatření: Vytvořit
funkční systém spolupráce mezi radnicí a podnikateli, Podporovat oboustranně prospěšnou spolupráci mezi
městskou částí a podnikateli.
V rámci konkrétních aktivit pro naplnění strategického cíle bude zpracována analýza podnikatelů a jejich
potřeb. V současné době je připravováno v rámci rekonstrukce Kolbenovy vily její využití mimo jiné pro
coworkingové centrum.
Městská část nabízí podnikatelům k pronájmu volné nebytové prostory, které jsou zkolaudované pro využití
např. na prodejnu, sklad, restauraci, nebo služby (kadeřnictví, manikúru, pedikúru a masáže) nebo ordinace.
Pozemky svěřené do správy městské části pronajímá a konají se na nich oblíbené farmářské trhy, na kterých
mohou nabízet zboží nejen místní podnikatelé.
Mapa nebytových prostor k pronájmu
Rada MČ Praha 10 zřídila v roce 2019 Komisi pro podporu podnikání, která se bude podílet na zpracování
Koncepce pro rozvoj podnikání. Místostarosta MČ Praha 10 Ing. arch. Martin Valovič má přímo ve své gesci
podporu podnikání.
•

Sada strategických cílů

Poznámka. MČ Praha 10 má nově “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030”, který bude realizován pomocí Akčních plánů - prvně v roce 2021. Nyní je nastavována spolupráce
s podnikateli v komisi pro podporu podnikání.
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Související informace
Referenční ID: 6.1.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:54 Odborný garant: Martin
Bahenský Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Malé podniky, » Místní podnikatelské služby pro
veřejnost, » Rozvoj - místní ekonomika a podnikání, » Společenská odpovědnost podniků, Indikátory:
» Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty
(6.1.A), » Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí,
případně jiným zřizovatelem (6.1.B), » Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických
materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných
městskou částí, případně statutárním městem (6.1.D), Zdroje: » MČ Praha 10, Valovič Martin, » MČ Praha
10, Komise pro podporu podnikání, » HMP, Pommer Roman, Aktuální informace naleznete zde

Vývoj počtu podnikatelských subjektů
6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?
Vývoj počtu registrovaných podnikatelských subjektů i ekonomicky aktivních subjektů na MČ Praha 10
dlouhodobě vykazuje vzestupný charakter.
Počet podnikatelských subjektů se ve správním obvodu MČ Praha 10 zvyšuje průměrně o 1100 za rok.
Tabulka: Soukromí podnikatelé podnikající dle živnostenského zákona na Praze 10 (zdroj: Statistika RŽP)
rok

2014

2015

2016

2017

2018

právnické osoby

11278

11794

12255

13109

13994

fyzické osoby

26637

26950

27362

27965

28467

podnikatelé celkem

37915

38744

39617

41074

42461

Tabulka: Počet zemědělských subjektů na Praze 10 (zdroj: Veřejná databáze ČSÚ)
rok
počet

2014

2015

2016

2017

2018

56

73

81

90

92

Počet vydaných živnostenských oprávnění roste, počet registrovaných zemědělských podnikatelů mírně
roste.
Poznámka. Počet podnikatelských subjektů se zvyšuje.
Související informace
Referenční ID: 6.1.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:59 Odborný garant: Jana
Fraňková Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Podpora podnikání, » Rozvoj - místní ekonomika a
podnikání, » Zahájení podnikání, Indikátory: » Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských
zařízeních zřizovaných městskou částí, případně jiným zřizovatelem (6.1.B), Zdroje: » Český statistický úřad,
» MČ Praha 10, Fraňková Jana, » MPO, Živnostenský rejstřík, Aktuální informace naleznete zde
Referenční ID: 6.1.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:59 Odborný garant: Jana
Fraňková Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Podpora podnikání, » Rozvoj - místní ekonomika a
podnikání, » Zahájení podnikání, Indikátory: » Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských
zařízeních zřizovaných městskou částí, případně jiným zřizovatelem (6.1.B), Zdroje: » Český statistický úřad,
» MČ Praha 10, Fraňková Jana, » MPO, Živnostenský rejstřík, Aktuální informace naleznete zde
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Vývoj míry nezaměstnanosti
6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)
V hlavním městě Praze vzrůstá nabídka volných pracovních míst a klesá podíl nezaměstnaných osob.
Městská část Praha 10 kopíruje trend v hlavním městě. Ve srovnatelně lidnatých městských částech je podíl
nezaměstnaných osob velice podobný (např. Městská část Praha 8 – 2,2 %, Městská část Praha 6 – 1,8 %).
Městská část Praha 10 pomocí projektů podpořila rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené a ty, kteří
byli krátce po jejím ukončení registrováni na Úřadu práce, při jejich návratu do zaměstnání. Projekt s názvem
„Práce a rodina – jde to“ byl realizován v období března 2013 – srpna 2014. Dalším z projektů byl projekt s
názvem „Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb“, který
byl realizován od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2015. Další 2 projekty byly realizovány již dříve.
Na MČ Praha 10 je nezaměstnanost nízká, došlo ke snížení proti předchozím rokům. V době, kdy byla míra
nezaměstnanosti vyšší, realizovala městská část několik projektů, které byly zacíleny na znevýhodněné
skupiny obyvatel při vstupu na trh práce, např. návrat do zaměstnání po mateřské/rodičovské dovolené
„Práce a rodina – jde to!“ a „Podpora nezaměstnaných osob 50+“ V současnosti městská část řeší
problematiku podporou subjektů a poskytuje dotace, např. na projekty: „Z domova zpět do společnosti“,
„Do práce s hendikepem“, „Podporované zaměstnávání pro občany Prahy 10“.
Počet úspěšně podpořených osob v projektu „Práce a rodina – jde to!“: 127 a 73 úspěšných účastníků
projektu „Podpora nezaměstnaných osob 50+“. Pro vybrané absolventy tohoto projektu byla připravena
tréninková placená pracovní místa na tři měsíce, které absolvovalo 31 účastníků.
Podíl nezaměstnaných osob v % v Praze 10 (zdroj: ČSÚ)
2014 - 4,55
2015 - 4,17
2016 - 3,3
2017 - 2,39
2018 - 1,8
Volná pracovní místa celkem v hl. m. Praze (zdroj: ČSÚ)
2014 - 9426
2015 - 15016
2016 - 21054
2017 - 42380
2018 - 67323
Tabulka: Vývoj nezaměstnanosti 2018, 2017 (zdroj: ČSÚ)
lokalita
rok

hl. m. Praha Praha 10 hl. m. Praha Praha 10
2018

2018

2017

2017

18476

1407

21787

1885

16461

1248

19827

1655

uchazeči ženy

9649

743

11493

1016

dosažitelní uchazeči ženy ve věku 15-64 let

8580

653

10470

887

67323

2024

42380

1552

1,9

1,8

2,34

2,39

uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce celkem
z toho
dosažitelní ve věku 15-64 let

pracovní místa v evidenci úřadu práce
podíl nezaměstnaných osob v %
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Poznámka. Míra nezaměstnanosti klesá
Související informace
Referenční ID: 6.1.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:43 Odborný garant: Jana
Fraňková Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Dlouhodobá nezaměstnanost, » Nezaměstnanost a
hledání práce, » Řešení nezaměstnanosti a chudoby, Indikátory: » Podpora energeticky a materiálově
úsporného provozu škol (6.1.C), Analytické dokumenty: » Souhrnné informace o ekonomické aktivitě
obyvatel hl. m. Prahy, Zdroje: » Český statistický úřad, Aktuální informace naleznete zde
Referenční ID: 6.1.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:43 Odborný garant: Jana
Fraňková Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Dlouhodobá nezaměstnanost, » Nezaměstnanost a
hledání práce, » Řešení nezaměstnanosti a chudoby, Indikátory: » Podpora energeticky a materiálově
úsporného provozu škol (6.1.C), Analytické dokumenty: » Souhrnné informace o ekonomické aktivitě
obyvatel hl. m. Prahy, Zdroje: » Český statistický úřad, Aktuální informace naleznete zde

Výměna zkušeností z dobré podnikatelské praxe
MČ Praha 10 nastavila spolupráci s místními podnikateli a firmami v rámci společných setkání, jejich
zapojení do tvorby “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”,
společné diskuzi u kulatých stolů tematicky zaměřených a spolupracuje s nimi při pořádání místní veřejných
akcí společenských, kulturních nebo sportovních.

Komunikace MČ s podnikatelskými subjekty
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.)?
MČ Praha 10 v rámci tvorby Strategického plánu MČ Praha 10 oslovila na jaře 2019 podnikatele formou
dotazníku ke zjištění jejich potřeb. K oslovení využila spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Praha,
proto bylo osloveno celkem 377 podnikajících subjektů – členů Hospodářské komory na území MČ Praha 10.
Dále bylo osloveno dalších 89 podnikatelů z vlastních zdrojů MČ Praha 10 (seznam nebytových prostor,
vlastní rešerše). Z dotazníku vyplynulo, že by podnikatelé uvítali společná setkání. Z tohoto důvodu Komise
pro podporu podnikání uspořádala na podzim 2019 první setkání s podnikateli na téma zavedení zón
placeného stání. V roce 2020 bylo setkání z důvodu pandemie zrušeno. Původní záměr Komise pro podporu
podnikání byl zvát podnikatele na společná setkání alespoň 2x ročně.
V rámci expertních pracovních skupin, které byly v září a říjnu 2019 zapojeny do tvorby Strategického plánu
MČ Praha 10, byli účastni i zástupci podnikatelů.
Podnikatelé mohou podávat své podněty na webu MČ Praha 10 - odkaz pro podání podnětů.
Podnikatelé jsou zváni na veřejná projednání nebo kulaté stoly tematicky zaměřené. V roce 2019 se
například uskutečnilo šest tzv. kulatých stolů se subjekty vykonávající svou podnikatelskou činnost na území
Bohdalec-Slatiny za účasti místostarosty pro podporu podnikání Ing. arch. Martina Valoviče pro účely najití
koncensu pro dopracování urbanistické studii Bohdalec-Slatiny v návaznosti na podnikatelské aktivity a
záměry vlastníků předmětných pozemků. Zápisy ze setkání.
S provozovateli a majiteli “hlučných” restaurací a hotelů jsou pořádána setkání z důvodu stížností občanů.
Pro developery/podnikatele, kteří mají zájem na území MČ Praha 10 realizovat své developerské záměry,
zpracovala MČ Praha 10 ve spolupráci s ČVUT dokument "Metodika spoluúčasti privátního sektoru na
veřejných výdajích", který schválilo 2. března 2020 ZMČ Praha 10. V ní mají developeři jasné podmínky
možné účastni na budování veřejné infrastruktury. Tímto dokumentem je navázáno na Programové
prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018 - 2022:
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Oblast ÚZEMNÍ ROZVOJ: “Chceme Prahu 10 moderní, otevřenou a vstřícnou ke svým obyvatelům. Budeme
klást důraz na její promyšlený rozvoj. Otevřeme ji moderním způsobům plánování, i kvalitní soudobé
architektuře. Vše budeme provádět s respektem k místním hodnotám, ve snaze o zkvalitnění veřejného
prostoru a ochranu ploch zeleně. U zásadních projektů budeme vypisovat veřejné architektonické soutěže o
návrh dle pravidel České komory architektů a využijeme k tomu i potenciál vysokých škol. Zajistíme
participaci veřejnosti při přípravě a pořizování územně plánovací dokumentace. Ohledně stavebních záměrů
budeme komunikovat s občany a občanskými iniciativami, aby se o všech plánovaných stavbách ve svém
okolí dozvěděli včas. Budeme prosazovat sebevědomý přístup městské části k developerům, aby se
významným způsobem podíleli na řešení dopadů svých projektů na okolí – zvyšováním kapacity škol a
školek, opravami ulic a chodníků nebo budováním nových parkovacích stání a zastávek MHD.”
MČ Praha 10 se zapojila do kampaně “Dost bylo plastu” a tím vyzvala i podnikatele k tomuto opatření.
•

Programové prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018 - 2022

Poznámka. MČ Praha 10 nastavila spolupráci s podnikateli ve svém Strategickém plánu, RMČ zřídila
Komisi pro podnikání, gesčně má tuto oblast na starosti místostarosta MČ Praha 10. V roce 2019 se
mohli podnikatelé zapojit do tvorby strategického plánu, do anket, sběru podnětů a mohli se účastnit
veřejných setkání nebo tematicky zaměřených kulatých stolů. Toto je základ pro další spolupráci a to i na
tvorbě Koncepce pro rozvoj podnikání. ÚMČ Praha 10 prostřednictvím své koordinátorky přes sousedské
aktivity mapuje kavárny, bistra aj., ve kterých jsou pořádány komunitní aktivity. MČ Praha 10 působí i na
podnikatele v oblasti předcházení plastů.
Související informace
Referenční ID: 6.2.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:07 Odborný garant: Martin
Bahenský Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Místní podnikatelské služby pro veřejnost, » Partnerství
veřejného a soukromého sektoru, » Podpora podnikání, Indikátory: » Podpora sítí učitelů a vychovatelů
vzdělávajících v problematice UR (6.2.A), » Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi (6.2.B),
Zdroje: » MČ Praha 10, Valovič Martin, » MČ Praha 10, Kašpar David, » MČ Praha 10, Komise pro podporu
podnikání, » HMP, Pommer Roman, Aktuální informace naleznete zde

Udržitelný místní cestovní ruch
Podpora cestovního ruchu je realizována prostřednictvím různých akcí MČ Praha 10, které jsou hojně
navštěvovány. MČ Praha 10 má lokální naučné stezky, které objasňují některá zajímavá místa po celé Praze
10. Návštěvník Prahy 10 má možnosti v této městské části se ubytovat, občerstvit, pobavit i poznat zajímavé
nemovité památky nebo vily se svojí historií, např. Čapkova vila. MČ Praha 10 je dobře dostupná hromadnou
městskou dopravou - autobusy, tramvaje, linka A metra, která je napojena na střed Prahy.

Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO
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?
Cestovní ruch na území MČ Praha 10 s ohledem na historicky významný stavební fond nenabízí ucelený
soubor, který by uspokojil poptávku po objektech obecně širokou veřejností považovaných za atraktivní. Jde
spíše o jednotlivé nemovité kulturní památky (např. Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích).
Pro užší skupinu zájemců je však možné zmínit pozoruhodné stavby, které dokládají městský vývoj ve 20.
století. Jde zejména o řadu městských vil, které jsou dodnes v držení soukromých vlastníků, či drobnou
sakrální architekturu, ztrácející se v osídlených plochách (např. modlitebna Bét-el ve Strašnicích).
V MČ Praha 10 je několik naučných stezek, které jsou spíše lokálního charakteru. Představují nejen historii,
ale i zajímavosti MČ Praha 10. 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.
Místní ekonomika a podnikání
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Příležitostí je obnova památek v majetku městské části a podpora projektů směřujících k využívání
nemovitých kulturních památek.
Cestovní ruch je svázán spíše s městskými částmi Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 6, které disponují
historickými památkami a zajímavostmi. Účastníci cestovního ruchu využívají některá ubytovací zařízení v
MČ Praha 10. V oblasti Malešic v okolí Hotelu Rhea se ozývají nespokojení rezidenti, kteří jsou obtěžováni
hlukem hostů v pozdních nočních hodinách. Toto je pravidelně řešeno jak s majitelem hotelu, tak s
Městskou policií Praha.
V roce 2020 pořádá MČ Praha 10 několik významných akcí k uctění památky na Karla Čapka - 130 let od
narození. Vzhledem k tomu, že Karel Čapek na Praze 10 žil, mohou být tyto akce atraktivní i pro návštěvníky
Prahy 10.
•

Projekt Karel Čapek

Poznámka. V současné době rozvoj cestovního ruch v MČ Praha 10 není nijak regulován či koordinován.
Související informace
Referenční ID: 6.3.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:32 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Cestovní ruch a cestování, Indikátory: » Nevládní
neziskové organizace v městské části, zabývající se VUR (6.3.A), » Strategické dokumenty obce pro VUR
(6.3.D), Aktuální informace naleznete zde

Vývoj počtu ubytovaných hostů
6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území městské části?
Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení v posledních třech letech kolísá. V roce 2017 ve srovnání s
rokem 2016 nastal mírný pokles, zejména v počtů nerezidentů. Rok 2018 byl již opět ve znamení mírného
nárůstu, který však nedosáhl úrovně z roku 2016. Meziročně také poklesl průměrný počet přenocovaných
nocí.
Městská část Praha 10 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 zejména o krátkodobou turistiku.
50 % příjmu za lázeňský a rekreační pobyt se dle Statutu hl. m. Prahy čtvrtletně odvádí na Magistrát hl. m.
Prahy.
Dle výpisu z veřejných rejstříků bylo zjištěno, že na Praze 10 je v současné době evidováno více než 240
ubytovacích zařízení. Nicméně toto číslo nemá žádnou výpovědní hodnotu. Tento údaj vyjadřuje pouze, kolik
podnikatelů ohlásilo provozování živnosti s oborem činnosti Ubytovací služby do živnostenského rejstříku.
Následnými postupnými kontrolami je zjišťováno, že někteří podnikatelé nahlásili provozovnu k oboru
činnosti Ubytovací služby omylem, tyto služby neprovozují apod.
Naopak někteří ubytovatelé buď vůbec nemají k provozování ubytovacích služeb živnostenská oprávnění, a
tudíž ani řádně ohlášené provozovny. Jsou to zejména ubytovatelé prostřednictvím Airbnb. V návaznosti na
rozvíření debaty okolo nabídky ubytovacích služeb prostřednictvím Airbnb v roce 2018 začalo probíhat
monitorování ubytovacích zařízení v Praze 10. Někteří provozovatelé se sami přihlásili k placení poplatku z
ubytovacích zařízení a za rekreační pobyty, což se projevilo prudkým nárůstem výběru těchto poplatků.
Někteří vlastníci bytů, zejména pak cizí státní příslušníci, však zřejmě tuto povinnost neznají.
Nejen ubytování prostřednictvím Airbnb, ale i ubytovávání v klasických ubytovacích zařízení přináší pro
městkou část řadu problémů. Zvyšují se počty stížností obyvatel Prahy 10 na rušení nočního klidu hosty
těchto zařízení, zvyšují se náklady na úklid veřejných prostranství apod.
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Průměrný počet přenocovaných
nocí

Hosté celkem

Z toho rezidenti

Z toho nerezidenti Počet nocí

2018

256219

54358

201861

2,3

2017

231763

42795

188968

2,4

2016

263273

49114

214159

2,4

Příjmy z poplatků z ubytovacích zařízení a za rekreační pobyty
rok

počet

příjem

2016

40

582 955 Kč

2017

58

836 185 Kč

2018

133

1 251 010 Kč

(zdroj: Úřad MČ Praha 10)
Poznámka. MČ Praha 10 nabízí ubytování jak v hotelích tak penzionech, problémy vyplývají z pronájmu
Airbnb. Zároveň v okolí větších hotelů, např. v Malešicích si občan= stěžují na zvýšený hluk a nepořádek.
Toto je opakovaně s majitelem hotelu řešeno.
Související informace
Referenční ID: 6.3.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:49 Odborný garant: Jana
Fraňková Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Dočasné ubytování, » Turistické ubytování, Indikátory:
» Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace, zabývající se VUR (6.3.B), Zdroje: » Český
statistický úřad, » MČ Praha 10, Květoňová Monika, Aktuální informace naleznete zde
Referenční ID: 6.3.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:49 Odborný garant: Jana
Fraňková Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Dočasné ubytování, » Turistické ubytování, Indikátory:
» Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace, zabývající se VUR (6.3.B), Zdroje: » Český
statistický úřad, » MČ Praha 10, Květoňová Monika, Aktuální informace naleznete zde

Zatížení cestovním ruchem
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?
•

Městská část Praha 10 pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak
obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, kulturní nebo sportovní
akce.

•

Mezi ty nejznámější patří:
Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu
◦ velikonoční dílny – pletení pomlázek, barvení vajec, výroba dekorací, dětské tvořivé dílny,
kulturní program s důrazem na velikonoční tématiku,

•

Jarní slavnosti
◦ akce ve veřejném prostoru,
◦ jarmark, vztyčení májky, bohatý program pro všechny cílové skupiny obyvatel městské části i
návštěvníků,

Místní ekonomika a podnikání
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•

Dětský den
◦ akce spojená s různými hrami, soutěžemi pro děti různých věkových kategorií, včetně
doprovodného kulturního programu a tvořivých dílen pro děti,

•

Lokální akce menšího rozsahu – volnočasové a sousedské akce ve veřejném prostoru v okrajových
lokalitách Prahy 10,

•

Květinový bál pro seniory

•

Den pro Desítku
◦ akce pro širokou veřejnost s bohatým kulturním programem zaměřená i na podporu místních
živnostníků – možnost prezentace místních minipivovarů, řeznictví atd.,

•

Podzim na Praze 10 – několikadenní akce, v rámci níž jsou realizovány následující aktivity:
◦ Koncert pro všechny – vybraný interpret, který osloví širokou veřejnost,
◦ Pohádková cesta – oblíbená akce pro rodiny s dětmi plná soutěží, her a zábavných úkolů, jimiž
provázejí pohádkové bytosti ve svých pohádkových kostýmech,
◦ Staročeské trhy v rámci farmářského trhu na Kubánském náměstí – program plný staropražské
muziky s ukázkami řemesel a pouličních umělců,
◦ Večer s operou ve Strašnickém divadle – přední operní sólisté vybraných scén – Národní divadlo,
Státní opera aj.

•

Karneval pro seniory – tradiční a oblíbená akce pro seniory v Kulturním domě Barikádníků,

•

Vánoční trhy (zahájení a 4x v době adventu):
◦ slavnostní rozsvícení vánočního stromu MČ Praha 10 a stromečků MŠ a ZŠ s kulturním
programem,
◦ Mikulášský program na Kubánském náměstí,
◦ Vánoční tematický trh s ukázkami řemesel, zvyků a obyčejů,
◦ Vánoční koncert ve Strašnickém divadle – Rybova česká mše vánoční,
◦ při všech akcích jsou připraveny vánoční dílny a Ježíškova pošta,

•

Vánoční a tematické přehlídky školní a zájmové činnosti v době konání vánočních trhů na
Kubánském náměstí – akce pro širokou veřejnost nejen z Prahy 10,

•

Rybí polévka – tradiční akce s ochutnávkou polévky a cukroví s vánočním programem – akce určena
pro širokou veřejnost,

•

Výstavy k různým výročím – i ve venkovním prostoru, dostupná široké veřejnosti,

•

Výstava konaná jako vyvrcholení projektu „Příběhy našich sousedů“ (na veřejném prostranství,
volně přístupná veřejnosti)
◦ cílem celého uvedeného projektu je přispět k výuce moderních dějin zajímavou formou, a
zároveň napomoci ke zmapování historie naší městské části s využitím technik a znalostí žáků z
předmětu mediální výchova. Projekt je založen na oslovování pamětníků a čerpání informací z
veřejně dostupných zdrojů. Vše je zaznamenáváno např. pomocí audio techniky a následně
prezentováno na portálu Paměť národa. Účelem je, aby žáci poznali nejen pamětníky a
osobnosti naší městské části, ale získali i řadu zajímavých a možná i unikátních informací o
historii Prahy 10. Projekt je ze strany MČ Praha 10 finančně podporován již mnoho let.

Další akce jsou pořádány různými spolky a neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány v
rámci dotačního řízení MČ Praha 10 nebo soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“.
Na akcích, které městská část pořádá, oslovuje prioritně lokální dodavatele, kteří tak mají možnost
prezentovat své produkty. Je-li to možné, městská část nakupuje některé zboží pro potřeby úřadu od
místních podnikatelů nebo sociálních podniků.
Poznámka. MČ Praha 10 se snaží podporovat místní výrobky, historické tradice a akce.
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Související informace
Referenční ID: 6.3.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:16 Odborný garant: Jana
Tlamichová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Místní tradice, patriotismus a folklor, » Turistické
zajímavosti, » Události a výstavy, Indikátory: » Podpora síťování institucí zabývajících se VUR (6.3.C),
Zdroje: » MČ Praha 10, Procházka Tomáš, Aktuální informace naleznete zde

Vnímání cestovního ruchu obyvateli
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.)
Vliv cestovního ruchu na obyvatele či podnikatele MČ Praha 10 nebyl detailně zkoumán. V rámci zpracování
analytické části Strategického plánu MČ Praha 10 byl však jeden z průzkumů zaměřen na porovnávání témat,
kterým občané dávají přednost. Celkem bylo porovnáváno 70 témat. Cílem bylo seřadit jednotlivé položky
podle pocitu občanů, kterou tématiku upřednostňují. Cestovní ruch se umístil na 66. místě (ze 70) s
hodnocením 22 %.
Poznámka. MČ Praha 10 tuto oblast nesleduje.
Související informace
Referenční ID: 6.3.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:19 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Cestovní ruch, Indikátory: » Odborná podpora pro
občany z hlediska naplňování principů UR (6.3.E), Aktuální informace naleznete zde

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj na školách
Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj je uskutečňována jak ze strany MČ Praha 10, tak ze
strany Magistrátu hl. m. Praha a zřizovateli dalších škol. Školy jsou podporovány v rámci řešení energetických
úspor, v oblasti odpadového hospodářství a zapojení do různých projektů na podporu UR. Dochází k síťování
škol v rámci MAP, ale i dalších aktivit, např. školení, seminářů, konferencí, společných porad a výjezdních
zasedání. Na školách pracují koordinátoři EVVO, se kterými spolupracuje vedoucí Výboru pro životní
prostředí.

Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských
zařízeních prosazující 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)?
Městská část Praha 10 pravidelně se školami komunikuje a spolupracuje. Komunikaci zajišťuje
prostřednictvím zaměstnanců z Odboru školství, Oddělení strategického rozvoje a participace Odboru
ekonomického a Odboru sociálního. Všechny základní a mateřské školy byly již podruhé zapojeny do tvorby
„Místního akčního plánu vzdělávání“.
Praha 10 je zřizovatelem 13 základních škol a 23 mateřských škol s několika detašovanými pracovišti.
V současnosti je dokončena výstavba nové mateřské školy s kapacitou přes 100 dětí. Městská část podporuje
přípravné ročníky na školách, integraci cizinců tím, že podporuje aktivity za účelem zlepšování vzájemných
vztahů cizinců a majoritní společnosti, dále má na svém území mateřskou a základní školu zaměřenou na
Vzdělávání a výchova
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logopedii. Ve spolupráci s Odborem sociálním jsou zmapované a vyhodnocené ty objekty školských zařízení,
které mohou nabídnout celkovou nebo částečnou bezbarierovost.
Městská část se podílí na vzdělávání k udržitelnému rozvoji, které je podpořeno realizací projektů
financovaných z dotací EU a spoluúčastí MČ Praha 10.
•

MČ Praha 10 spolufinancuje 5 % MAP II.

•

V rámci OP PPR – výzva č. 20 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol, 28 - Inkluze a
multikulturní vzdělávání., 37 - Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II, 49 – Začleňování a
podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

•

NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady - rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u
předškolních dětí a žáků základních.

•

MHMP - Opatření č. 7: Otevírání hřišť provozovaných základními školami zřizovanými městskými
částmi za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost.

•

https://www.praha10.cz/mestska-cast/skolstvi/eu-dotac e
◦ https://www.praha10.cz/mestska-cast/skolstvi/o-skolstvi-na-praze-10/eu-dotace-do-ms

V rámci přímé podpory akcí na podporu VUR školy mohou využívat finanční prostředky z UZ na rozvoj školy z
rozpočtu MČ Praha 10, 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 nákupu tohoto materiálu, např. lisy na plastové lahve, kontejnery na tříděný odpad, koše na třídění ve
třídách. Zároveň využívají finance na DVPP dle dostupných nabídek. MČ Praha 10 zajistila instalaci měřičů
CO2 v ZŠ Eden, v MŠ podporuje MČ instalaci hmyzích domků na školních zahradách, zřizování bylinkových
záhonků, pítek pro ptáky, instalaci meteostanic.
Dokumenty k MAP MČ Praha 10 https://sites.google.com/view/map-praha-10/dokumenty/map-ii?
authuser=0
Koncept vzdělávání pro udržitelný rozvoj mohou v návaznosti na rámcové vzdělávací programy využít
mateřské a základní školy. Tematicky mohou zůstat u osvědčených oblastí, které mohou doplnit o
ekonomickou, sociální a environmentální perspektivu tam, kde se taková souvislost nabízí. Metodicky je
důležité propojit výuku s reálným děním, což zdůrazňuje zejména metoda místně zakotveného a situačního
učení, které jsou typické pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je často
realizováno formou projektů, kde lze uplatnit i další metodické přístupy.
Příklady projektů pro podporu situačního učení a vztahu žáků k místu, kde bydlí nebo se vzdělávají
•
•
•
•
•
•

ZŠ Eden realizovala v roce 2019 natáčení k výročí Sametové revoluce ve venkovním prostoru MČ
Praha 10
žáci a děti škol k výročí republiky sázeli stromy a realizovali doprovodné programy v okolí škol
některé školy – např. ZŠ U Roháčových kasáren kas. (i další) realizovala projekt s Českou spořitelnou
k finanční gramotnosti přímo v prostorách banky. Prostory MŠ využívají školy k veřejným
vystoupením – divadlo Mana, kostel na Čechově nám. apod.
Školy se mohou zapojit do participativního rozpočtu MČ Praha 10 - MOJE STOPA, který umožňuje
žákům, rodičům i pedagogům podílet se na udržitelném rozvoji Prahy 10
Některé školy se účastní kulturních, pietních akcí (památník Smutné jaro před Strašnickým
hřbitovem, Makuchova Lávka).
Příběhy našich sousedů – zúčastnilo se několik škol.

Finanční podpora pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji existuje prostřednictvím dotačního programu, který
je každý rok vypisován mimo jiné i v oblasti Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. V roce 2019
bylo poskytnuto 400 tisíc pro 7 projektů.
Rozvoji žáků v různých oblastech se také věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 převážně
v oblasti Vzdělávání a výchova, Globální odpovědnost a podpora osvěty v oblasti Životní prostředí,
Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava, Zdraví, Sociální prostředí, viz příloha.
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Zapojení škol do soutěží a vzdělávacích programů v oblasti VUR:
•

projekt Zelená škola – MŠ Bajkalská, MŠ Kodaňská, MČTroilova;

•

projekt Papír za papír – MŠ Magnitigorská, MŠ Dvouletky, MČ U Roháčových kasáren, MŠ Kodaňská,
MŠ Přetlucká, ZŠ U Roháčových kasáren;

•

Ekologická soutěž s panem Popelou – MŠ Omská, MŠ Štěchovická, MŠ Vladivostocká, MŠ Tolstého,
MŠ Nedvězská

•

Projekt Pěšky doškoly, Do práce na kole; Olej z kuchyně – MŠ Štěchovická.

•

Kovošrot – sběr papíru – MŠ Tuchorazská – 1. místo

•

Sešlápni s Evou Samkovou (AVE) – ZŠ Eden, ZŠ Břečťanová, ZŠ Švehlova, MŠ Vladivostocká, MŠ
Dvouletky, MŠ U Roháčových kasáren, MŠ Benešovská

•

Sběr víček od PET lahví – Plastožrout - MŠ Kodaňská, MŠ Chmelová, MŠ Omská

•

Záhony pro školky – MŠ Benešovská, Bajkalská, Tuchorazská, Magnitogorská, Troilova

•

Učíme se v zahradě – ZŠ Jakutská

•

Nadace Proměny: Zahrada hrou – MŠ Ve Stínu

•

Ekoškola – ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Břečťanová, ZŠ Jakutská, ZŠ Eden, MŠ Benešovská
◦ Projekt Naše lesy, udržitelný rozvoj se ZOO Praha, sponzorování ZOO

Ve šk. roce 2020/2021 je v plánu založení žákovského zastupitelstva ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
Prahy 10 - DŮM UM, jehož cílem bude zapojovat mládež do udržitelného rozvoje Prahy 10.
V rámci MAP je podporován osobnostní rozvoj pedagogů vedením škol, t.j. sdílení, síťování a předávání
informací – o projektovém učení, zážitkové pedagogice, místně zakotveném učením (informace o místě kde
žáci žijí), škola jako prostor k UR – třídění a recyklování odpadu.
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.
V základních školách V Rybníčkách, Jakutská, Eden, Olešská, U Roháčových kasáren působí koordinátoři
EVVO, kteří absolvovali specializační studium pro školní koordinátory. Účastnický poplatek školy hradí z
rozpočtu školy, který jim přiděluje MČ Praha 10. Všechny MŠ a ZŠ Švehlova mají koordinátory EVVO bez
absolvování specializačního studia.
Žáci škol se účastní soutěží, např. soutěž o nejlepší Ekokodex, fotosoutěž o nejhezčí lípu v Praze 10, Papír za
papír – sběr za recyklovaný papír. Pražský pramen – ZŠ Jakutská, Nad Vodovodem, V Rybníčkách, Karla
Čapka, Břečťanová, Gutova. MČ Bajkalská a MŠ Vladivostocká jsou zapojeny v projektu M.R.K.E.V.
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10

Poznámka. MČ Praha 10 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.
Související informace
Referenční ID: 7.1.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:25 Odborný garant: Jana
Vinterová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Granty - podpora školství, » Mateřské školy, » Výchova a
osvěta k udržitelné spotřebě, » Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji, » Základní školy, Indikátory:
» Osvětové akce UR v městské části (7.1.A), Aktuální informace naleznete zde
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Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
7.1.2 Existuje 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)?
MČ Praha 10 nemá zaveden systém hodnocení vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách. Monitoring lze
provést z výročních zpráv, vzdělávacích programů a akčního plánu jednotlivých škol. Informace o
vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj je zachycena ve školních vzdělávacích programech,
výročních zprávách, zprávách z České školní inspekce apod.
Výroční zprávy o činnosti základních škol jsou zpracovány dle platné legislativy, která ovšem neukládá
monitorovat a vyhodnocovat vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Výroční zprávy škol tvoří podklady pro
celkovou výroční zprávu. V rámci celkové výroční zprávy za oblast předškolního a školního vzdělávání v Praze
10 je hodnocena environmentální výchova v mateřských a základních školách.
Oblast environmentální výchovy je součástí školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. Základním
vodítkem je pochopení souvislostí životního prostředí a života člověka. Děti si na základě vlastních
zkušeností osvojují pravidla chování ve společnosti lidí a přírody. Jsou vedeny k pochopení a respektování
souvislostí mezi životním prostředím, péčí o ně a zdravým životním stylem v návaznosti na zdraví člověka.
Školy spolupracují s neziskovými organizacemi, které se zaměřují na ekologii, přírodní prostředí a jeho
udržitelnost, anebo se zapojují do samostatných programů.
•

Výroční zpráva za oblast předškolního a školního vzdělávání v Praze 10

Poznámka. Systém vyhodnocování neexistuje.
Související informace
Referenční ID: 7.1.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:25 Odborný garant: Jana
Vinterová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Hodnocení zvláštních vzdělávacích potřeb, » Mateřské
školy, » Předškolní vzdělávání, » Udržitelný rozvoj, » Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji, » Vzdělávací
politika, » Základní školy, Indikátory: » Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR (7.1.B), Zdroje: » MČ
Praha 10, Mottlová Martina, Aktuální informace naleznete zde

Využívání vzdělávacích databází v oblasti udržitelného rozvoje
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?
Základní školy aktivně využívají produkty středisek ekologické výchovy SEV HMP Toulcův dvůr a SEV Lesů
HMP popř. 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.
Programy a materiály poskytují:
•
•
•

Portál hl. m. Prahy – Ekologické výukové programy,
Informační, osvětové a vzdělávací materiály pro veřejnost, školy a další zájemce ,
Nabídka pomůcek, periodik, publikací Ekokatalog .
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Poznámka. Školy využívají tištěné materiály a jsou jim k dispozici. Databáze nejsou cíleně podporovány.
Související informace
Referenční ID: 7.1.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:12 Odborný garant: Jana
Vinterová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Environmentální vzdělávání a osvěta (informace,
programy, akce a kampaně), » Mateřské školy, » Předškolní vzdělávání, » Výchova a osvěta k udržitelné
spotřebě, » Základní školy, Indikátory: » Volně přístupná sportoviště v městské části (7.1.D), Webové
stránky a portály: » Portál životního prostředí, » Ekokatalog, » Ekovýchova, Aktuální informace naleznete
zde

Podpora udržitelného provozu ve školách
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?
MČ Praha 10 je zřizovatelem 13 základních škol, 20 mateřských škol s 9 odloučenými pracovišti a 1 školní
jídelny se 13 provozovnami v základních školách. Jsou zpracovány pasporty technického stavu objektů,
energetické audity budov a průkazy energetické náročnosti budov jednotlivých škol, které se aktualizují.
Školy mají budovy ve správě a jejich spotřeba energií je vyhodnocována v rámci rozborů hospodaření. MČ
Praha 10 nechala vypracovat pasportizace všech budov školských zařízení. Součástí je i plánování výměny
rozvodů a zateplení. O problematických objektech dlouhodobě městská část ví a postupně upravuje nebo
plánuje úpravu – zateplení, výhodnější tarify atd. V tomto zmapování stavu budov je rozhodně posun
směrem k efektivnějším plánování oprav a údržby.
Postupně se realizují energeticky úsporná opatření spočívající v zateplování střech, fasád, výměně oken, v
instalaci termoregulačních ventilů a hlavic, perlátorů, úsporných svítidel LED apod. Rekonstruují se sociální
zařízení, školní kuchyně, obnovuje se gastrovybavení, nábytek, herní prvky. Téměř všechny školy mají
vyměněná plastová okna, na jižní straně budov jsou nainstalovány okenní žaluzie. Všechny MŠ a ZŠ jsou
vybaveny dostatečným množstvím nádob na tříděný odpad a spolupracují s Odborem životního prostředí a
rozvoje MČ Praha 10.
V roce 2019 byl na Odboru hospodářské správy zaměstnán energetický manažer, který sleduje stavy
elektřiny a plynu ve školách a navrhuje opatření ke snížení spotřeby.
Z dotací EU byla financování tepelná čerpadla, která pohání el. energie, instalace fotovoltaiky v MŠ
Chmelová, MŠ i ZŠ U Roháčových MŠ Nedvězská.
Na základních školách proběhly následující stavební úpravy:
•
•
•
•
•
•

10 základních škol má zateplenou střechu,
5 základních škol má zateplenou fasádu,
v 9 ZŠ proběhla rekonstrukce školní kuchyně, spojená s výměnou gastrovybavení. V roce 2019 byla
uskutečněna rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská,
všechny školy mají instalovány termoregulační ventily a hlavice,
postupně ve všech školách probíhají rekonstrukce elektroinstalace, zdravotně technických instalací a
sociálních zařízení,
v roce 2020 se bude budovat větrání s rekuperací v budově ZŠ Olešská, společně se zateplením
fasády.

V mateřských školách na Praze 10 proběhly následující stavební úpravy
•
•
•
•
•
•

16 budov mateřských škol má zateplenou střechu,
15 MŠ má zateplenou fasádu,
ve 2 MŠ proběhla rekonstrukce školní kuchyně, včetně výměny gastrovybavení,
v roce 2019 byla uskutečněna rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kodaňská, spojená s výměnou
gastrovybavení a sanací proti vlhkosti,
v roce 2019 byla zateplena fasáda v MŠ Troilova,
v roce 2019 byla opravena střecha MŠ Tuchorazská,
Vzdělávání a výchova

135/419

•
•

v roce 2018 byla zahájena výstavba nové MŠ nad Vodovodem reflektující cíle udržitelného rozvoje,
v uplynulém období proběhla kompletní rekonstrukce objektu MŠ na Sychrově.

V roce 2018 došlo ke stavebním opravám a úpravám u 3 škol. U těchto objektů došlo k energetickým
úsporám:
•
•
•

ZŠ Brigádníků výměna oken vybraných učeben a kabinetů
ZŠ U Vršovického nádraží výměna oken
MŠ Dvouletky výměna oken na jižní a západní fasádě

Ve všech školských zařízení se třídí papír a plast. V některých také sklo, nápojové kartony, baterie, drobný
elektroodpad, plastová víčka, použitý textil, bioodpad,
Ve všech ZŠ a MŠ se třídí odpad. ZŠ Břečťanová a ZŠ Nad Vodovodem jsou zapojeny do projektu Ekoškola. ZŠ
Nad Vodovodem získala v roce 2010 titul Ekoškola a titul již potřetí obhájili v letošním školním roce. ZŠ
Brigádníků podporuje recyklování v rámci Recyklohraní a Papír za papír. MŠ Bajkalská je součástí sítě Zelená
škola, která spočívá v recyklaci elektroodpadu, kterou zaštiťuje firma Rema.
MŠ Benešovská podporuje v rámci zapojení do projektu Recyklohraní třídění odpadu a v rámci projektu
Ekoškola dbá na úsporu energií.
V rámci udržitelného rozvoje se někteří pedagogové škol vzdělávali samostudiem, formou besed a seminářů
pro děti, studia učitelů, zapojením do Ekoškoly, do Recyklohraní MŠ Benešovská, MŠ Omská, MŠ Kodaňská,
ZŠ Jakutská, ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ Olešská , ZŠ U Roháčových kasáren, ZŠ Eden.
MŠ Troilova třídí kromě běžných surovin i elektroodpad. Pod záštitou Ministerstva životního prostředí se
zapojila do projektu v oblasti ekologie a environmentálního vzdělávání - “Přírodní zahrady”. Škola zajišťuje i
vzdělávání v rámci polytechnické výchovy.
MŠ Zvonková zprostředkovává dětem výukové programy Ekocentra Podhoubí, zapojuje se do Vánoční sbírky
pro opuštěná zvířátka z útulků a do charitativní sbírky Fondu Sidus. Zřizované školy a školské zařízení
respektují ekologické principy, v rámci své činnosti zpravidla realizují aktivity v oblasti EVVO a udržitelného
rozvoje.
Žáci základních škol jsou vedeni k šetření s vodou a energiemi, postupně si instalují perlátory (spořiče) na
vodovodních kohoutcích a rovněž úsporná splachovadla. Třídí odpady – papír, plasty, sklo, baterie a také
bioodpad, který v některých případech putuje do kompostérů na školních zahradách. Na ZŠ Eden existuje
projekt k prevenci plýtvání potravinami, kdy je ve škole tzv. potravinová banka – místo, kam žáci mohou
odložit nepotřebnou svačinu a tím ji nabídnout někomu jinému. Dále si školy připomínaly ekologicky
významné dny jako Evropský den bez aut, Den stromů, Světový den vody, Den Země a Světový den životního
prostředí.
Co se týká konkrétních aktivit, školy se zaměřují se na témata ochrany přírody, ekosystémy, energetické
zdroje, kompostování, třídění odpadu, Den Země, voda v přírodě, vesmír, badatelsky orientovaná výuka
přírodních věd, žákovské projekty například na téma fosilní paliva, ochrana mořských želv, tání ledovců,
obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. V ZŠ V Rybníčkách pořádají školní konference na témata UR
např. Slow fashion, Kohoutková nebo balená?, Ekologická stopa, Odpad nebo surovina, Klimatizace města.
Některé školy byly zapojeny do projektu Papír za papír, např. MŠ Magnitogorská k využití recyklovaného
papíru.
Poznámka. Úsporný provoz je podporován, ale je to oblast, které se chceme v budoucnu cíleně věnovat
a vést evidenci úspor.
Související informace
Referenční ID: 7.1.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:14 Odborný garant: Hana
Fojtíková Politický garant: Olga Koumarová Štítky: » Energetické úspory, využívání obnovitelných zdrojů,
» Inovativní aktivity škol, » Školní budovy a pozemky, » Úspora energie, » Třídění odpadu, Indikátory:
» Komunitní centra v městské části (7.1.C), Analytické dokumenty: » Pasportizace budov základních škol -
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ZŠ Eden, » Pasportizace budov základních škol - ZŠ Gutova, » Pasportizace budov základních škol - ZŠ
Olešská, » Pasportizace budov základních škol - ZŠ Švehlova, » Pasportizace budov základních škol - ZŠ
Břečťanova, » Pasportizace budov základních škol - ZŠ Brigádníků, » Pasportizace budov základních škol ZŠ Hostýnská, » Pasportizace budov základních škol - ZŠ Jakutská, » Pasportizace budov základních škol - ZŠ
Kodaňská, » Pasportizace budov základních škol - ZŠ U Roháčových kasáren, » Pasportizace budov
základních škol - ZŠ U Vršovického nádraží, » Pasportizace budov základních škol - ZŠ V Rybníčkách,
Webové stránky a portály: » Ekoškola, » Recyklohraní, » Papír za papír, Aktuální informace naleznete zde

Podpora sítí vzdělavatelů v udržitelném rozvoji
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?
MČ podpořila síťování učitelů v rámci realizace projektu „Místní akční plán Praha 10“ (dále MAP), který
probíhal 2017–2018. Po ukončení projektu nadále probíhají společná výjezdní zasedání učitelů všech
základních a mateřských škol. Na výjezdních zasedáních jsou pořádány vzdělávací semináře a také probíhá
předávání zkušeností a dobré praxe. Cílem realizace těchto výjezdních zasedání je rozvoj kompetencí
pedagogických pracovníků, vytvoření podmínek pro spolupráci a také rozvoj školské infrastruktury. Do MAP
je zapojeno 46 škol z MČ Praha 10 a Praha 15.
Vzdělávání a síťování učitelů a škol v rámci MAP bylo uskutečněno například v těchto oblastech:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Projekt Ředitelská akademie a Učitel lídr – předávání a sdílení nosných témat škol, témat aktuálně
řešených nebo těch, ve kterých jsou školy výborné, mají zkušenost.
V oblasti vzdělávání dětí a žáků (rovné příležitosti, čtenářská a matematická gramotnost, inkluze,
pohyb pro zdravý rozvoj dítěte, pohybový rozvoj dětí předškolního věku (specifika zdravotní,
všestranný rozvoj, vhodné a nevhodné cviky, metodiky nácviku),
Badatelská výuka, matematika Hejného, inkluze v TV místo uvolňování z TV, Chytrý telefon ve výuce,
Výuka dějepisu zajímavě, čtenářské dílny, dílny psaní, edukavárny, inkluze, společná vzdělávání,
vzdělávání žáků s OMJ, Debrujáři, fyzika, přípravná třída, knihovna, čtenářský klub, učitelka na 1. st.
ZŠ, virtuální učebna, hudební aktivity ZŠ, bubny, street art, badatelská metoda, Pasco, EVVO (My
Day), Dramatická výchova
Výchovné poradenství, práce se žáky se SVP, řízení školy (možnost využití prvku agemanagementu
(AG) v provozech škol, klima školy, využití historické vily pro potřeby MŠ, projekt „Chtěla bych být
učitelkou v MŠ“, prevence sociálně – patologických jevů, začleňování a podpora dětí s odlišným
mateřským jazykem českého jazyka pro děti s OMJ – OP PPR 49;
Genderová složení pedagogického kolektivu a vliv na výskyt konfliktů, řízení lidských zdrojů
(stmelování kolektivu, FKSP, „leadership“), klima školy, prezentace stáží ve Finsku a na Maltě,
Inkluze a její úskalí v MŠ, čtenářská gramotnost v MŠ, plnění spotřebního koše z pohledu
neoblíbených potravin, představení projektu Les ve školce a jeho návaznost na školy v přírodě,
spotřební koš v MŠ a čerstvé potraviny, sportovní aktivity, školy v přírodě
ZŠ Brigádníků – Jak rozjet spolupráci učitelů navzájem - aneb Řešení problémů s výchovou či
vzděláváním, když není na blízku odborník
MŠ Bajkalská - muzikoterapie, vedení školního sboru
E-Twinning, prezentace ze zahraničního výjezdu, Mezi námi – práce se seniory, hudební výchova,
výtvarná výchova, EVVO (záhonky), vedení praxe studentů, organizace škol v přírodě, lyžařský výcvik,
zdravotní cvičení + jóga pro děti, komunikace s rodiči, malý zahradník, zvířátka ve školce, Zdravá
školka a mezinárodní kuchyně, Škola písničkou – propojení všech výchovně vzdělávacích oblastí
pomocí hudby a autorských písní (netradiční pojetí choreografie, hudebních nástrojů), interaktivní
tabule při práci s dětmi MŠ, harmoniky v MŠ, práce s dětmi v keramickém kroužku, mezigenerační
spolupráce a setkávání, kroužek pro děti s OMJ, spolupráce s divadlem, muzikál v MŠ, keramika,
výtvarná výchova
Školní dílna – jak na ni, formativní hodnocení, motivační hodnotící pohovory, personální rozvoj a
motivace učitelů, HV – školní kapely, prezentace souboru, autoevaluace školy, kodex učitele,
Ekoškola, spolupráce s PPP + ŠPP, Školní časopis, komunikace s problematickým rodičem.
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Projekt MAP II
Základním cílem projektu je pokračování v rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let na
správním území městské části Praha 10 zahrnující včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a
neformální vzdělávání ve shodě se všemi místními klíčovými aktéry a vytvořit tak MAP II Praha 10. Projekt
se věnuje naplňování konkrétních priorit a opatření aktuálního místního akčního plánu Prahy 10 zahrnující
také území MČ Praha Dolní Počernice. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj spolupráce všech aktérů v
oblasti vzdělávání, udržení společného setkávání, sdílení dobrých praxí, spolupráce škol všech stupňů. Dále
pak na podporu meziodborové spolupráce, zajištění materiálních podmínek předškolního, základního
školního, neformálního a zájmového vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů a dalších pracovníků škol,
zvyšování kvality vzdělávání, rozvoj inkluzivního vzdělávání, propojení MAP a plánu sociálních služeb a
prohloubení vazby na „Krajský akční plán hl. m. Prahy“.
Žádné didaktické pomůcky ani indikátory měření městská část školám neposkytuje. Avšak zprostředkovává
kvalitní nabídku ředitelům škol.
Veškeré informace k projektu MAP od roku 2017 do roku 2023.
Magistrát hl. m. Praha podporuje např. sítě M.R.K.E.V. v našich školách formou konferencí, vzděláváním
pedagogů, semináři, infoservisem. Pedagogové zajišťující vzdělávání dětí s OMJ mají od Magistrátu hl. m.
Praha zajištěn infoservis, školní metodici prevence také infoservis. MČ Praha 10 poskytuje na základě potřeb
škol finanční podporu na tyto vzdělávací aktivity a síťování. K síťování dochází na pravidelných poradách
ředitelů škol.
Poznámka. MČ Praha 10 i Magistrát hl. m. Praha podporují vzdělávání a síťování pedagogů v rámci MAP
a různými formami (semináře, infoservis, konference, výjezdní zasedání, společné porady ředitelů atd.).
Související informace
Referenční ID: 7.1.5 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:33 Odborný garant: Hana
Fojtíková Politický garant: David Kašpar Štítky: » Mateřské školy, » Podpora vzdělávání, » Udržitelný rozvoj,
» Základní školy, Indikátory: » Volnočasové aktivity občanů (7.1.E), Zdroje: » MČ Praha 10, Fojtíková Hana,
Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi
7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel městské části se vzdělávacími institucemi?
Spokojenost se velmi různí dle lokality v rámci MČ Praha 10. Nejnižší spokojenost je v oblastech, kde chybí
školky a školy, či kde jsou nedostatečné kapacity. Městská část tuto situaci aktuálně řeší výstavbou nových
školek v daných lokalitách a využíváním všech volných míst na základních školách. Co se týká úrovně škol, je
situace poměrně vyrovnaná. Na MČ Praha 10 nemáme žádnou školu nabízející alternativní vzdělávání a tak
se někdy dostává městské části ze strany občanů náznaků nespokojenosti. Také speciální školství, speciální
třídy pro děti s některými vzdělávacími potřebami městská část neeviduje. Tuto skutečnost se ředitelé škol
snaží řešit inkluzí.
Někdy je pro žáky a jejich rodiče umístění ve školském zařízení mimo jejich nejbližší okolí bydliště bráno jako
nekomfortní. Avšak vzhledem k silným populačním ročníkům se městské části daří všechny žadatele mající
trvalé bydliště v rámci Prahy 10 uspokojit.
Každá škola si provádí samostatné dotazníkové šetření ohledně spokojenosti a klimatu ve škole, odbor
školství úřadu MČ Praha 10 tuto aktivitu nekoordinuje ani do ní nezasahuje. Nemá vliv ani na obsah a
strukturu otázek. Výstupy si zpracovává každá škola sama a vedení škol je využívá v další práci při
zkvalitňování klimatu ve třídách i v celé škole. Výsledky šetření nejsou veřejně a ani zřizovateli dostupné,
slouží jen pro interní potřebu školy.
Spokojenost obyvatel byla v roce 2019 sledována prostřednictvím indikátoru ECI Spokojenost obyvatel s
místním společenstvím. Závěrečná zpráva je v příloze.
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V roce 2019 bylo okolo 30 stížností na školy, školská zařízení a Odbor školství. Rodičovská veřejnost má
možnost využít diskuze při veřejných jednáních v rámci MA21, t.j. kulaté stoly, veřejná projednání, plánovací
setkání a to hlavně při tvorbě Strategického plánu MČ Praha 10 v roce 2019.
•

Spokojenost obyvatel s místním společenstvím

Poznámka. Dle zjišťování spokojenosti evropskými indikátory ECI je spokojenost se vzdělávacími
institucemi uspokojivá.
Související informace
Referenční ID: 7.1.6 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:23 Odborný garant: Jana
Vinterová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Mateřské školy, » Měření výkonu, » Mimoškolní
vzdělávání, » Střední školy, » Základní školy, » Spokojenost občanů, Indikátory: » Písemný strategický
dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města (7.1.F), Zdroje:
» MČ Praha 10, Mottlová Martina, Aktuální informace naleznete zde

Podpora neformálního vzdělávání udržitelnému rozvoji
MČ Praha 10 podporuje NNO a další organizace zajišťující neformální VUR formou dotačního řízení, přímou
podporou z rozpočtu MČ Praha 10, ale i záštitou některých jejich akcí. UR deklaruje MČ ve svém
Strategickém plánu i Programovém prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018 - 2022.

Působení NNO v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj
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?
V hlavním městě Praze zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy
a školská zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů Enviromentální vzdělávání, výchovu, osvětu a
environmentální poradenství. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro VUR –
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, akreditovaná ekocentra ČSOP, a Sdružení Tereza a další.
V MČ Praha 10 nabízí VUR Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr z Prahy 15 – Hostivaře, se kterým školy
úzce spolupracují. Dále MČ Praha 10 historicky spolupracuje s místními organizacemi: Střediskem ekologické
výchovy Lesů hl. m. Prahy se sídlem v Záběhlicích a ČSOP „Natura, quo vadis?“ z Malešic.
MČ Praha 10 podporuje v rámci dotačního řízení projekty NNO v oblasti životního prostředí a udržitelný
rozvoj, kultura, sport, mládež a volný čas. Projekty jsou např. zaměřeny na osvětu v oblasti životního
prostředí, zdravého životního stylu, na podporu sousedských setkávání, diskuzí o Praze 10, což vše směřuje k
podpoře sounáležitosti obyvatel s Prahou 10 a uvědomění si potřeby udržitelného rozvoje Desítky.
Některé NNO spolupracují v oblasti VUR s místními školami, např. při kampani Den Země, Ukliďme Česko,
zapojování žáků a studentů do projektů k oživení veřejných prostor a zjištění jejich vnímání a využívání (např.
Gymnázium Přípotoční realizuje projekt ke zjištění užívání území v okolí Botiče, Heroldových sadů a
vyhodnocují účelnost s návrhem budoucího rozvoje, projekt bude na podzim tohoto roku představen
radním MČ Praha 10). Příklady spolupráce NNO a dalších organizací se školami pro VUR jsou uvedeny v části
7.1.1.
Městská část vyhodnocuje pouze aktivity organizací a center, která zřizuje, případně podporuje formou
dotační podpory a následně plánuje změny a inovace do budoucna. Činnost organizací, které nezřizuje, nijak
nevyhodnocuje a hodnocení si provádějí samy organizace v rámci svého pole působení a požadovaného
zlepšování.
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Poznámka. V MČ Praha 10 působí několik organizací, které poskytují vzdělávání pro udržitelný rozvoj. S
organizacemi spolupracuje MČ i školská zařízení.
Související informace
Referenční ID: 7.2.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:27 Odborný garant: Jana
Vinterová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Environmentální vzdělávání a osvěta (informace,
programy, akce a kampaně), » Výchova a osvěta k udržitelné spotřebě, » Neziskové organizace, Indikátory:
» Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám (7.2.A), Aktuální
informace naleznete zde

Grantová podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj
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?
Prostředky nevládním neziskovým organizacím jsou poskytovány formou dotačního řízení MČ Praha 10 v
oblastech uvedených v bodě 7.2.1. Zároveň mohou využívat dotační řízení vyhlašované Magistrátem hl. m.
Praha.
Větší část finančních prostředků v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 je poskytována NNO v oblasti
životního prostředí a udržitelného rozvoje, např. v roce 2019 poskytnuta částka 400 000 Kč, v roce 2018
částka 367 750 Kč, v roce 2017 částka 309 485 Kč.
Dotační prostředky vynaložené na tuto oblast meziročně rostou.
Přímá podpora aktivit VUR je z rozpočtu MČ Praha 10 pro MA21, např. na nákup vratných kelímků pro spolky
Malešický pivovar a Naše Malešice, kteří zajišťují akce, kampaně a osvětu v Malešicích pro širokou
veřejnost. Malešické spolky zapojené do iniciativy Canevalle ve spolupráci s místními základními školami
Hostýnská a Nad Vodovodem byly finančně podpořeny k pořádání workshopů s veřejností a žáky škol o
možném budoucím využití Malešického zámku, který je v majetku hl. m. Prahy a chátrá. Mimo jiné
uspořádali anketu na toto téma.
Poznámka. MČ Praha 10 vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu VUR realizovaného NNO a
dalšími organizacemi. Cílem Prahy 10 je udržitelný rozvoj,. což deklaruje i svým “Strategickým plánem
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”, zapojením do asociace Národní síť Zdravých
měst ČR a realizací MA21.
Související informace
Referenční ID: 7.2.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:32 Odborný garant: Hana
Fojtíková Politický garant: David Kašpar Štítky: » Udržitelný rozvoj, » Výchova a osvěta k udržitelné
spotřebě, » Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji, » Dotační programy, Indikátory: » Výdaje na kulturu
(7.2.B), Aktuální informace naleznete zde

Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO
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?
V hlavním městě Praze i na městské části Praha 10 je dostatek institucí zabývajících se problematikou
vzděláváním pro udržitelný rozvoj. Jejich činnost je podporována z dotačních programů. Městská část
podporuje jejich činnost také formou mediální podpory, propagace a zapůjčením prostor a vybavení.
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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.
Poznámka. MČ Praha 10 podporuje organizace zabývající se VUR finančně jak v rámci dotačního řízení,
tak přímou podporou. Sleduje VUR ve školách převážně zřizovaných MČ Praha 10, tj. zapojení do
projektů a aktivit různých organizací.
Související informace
Referenční ID: 7.2.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:37 Odborný garant: Jana
Vinterová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Udržitelný rozvoj, » Výchova a osvěta k udržitelnému
rozvoji, » Neziskové organizace, Aktuální informace naleznete zde

Podpora sítí ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
7.2.4 Podporuje městská část vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např.
školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)?
MČ Praha 10 spolupracuje s některými organizacemi, které se zabývají udržitelným rozvojem, např. SSEV
Pavučina, Ekocentrum Podhoubí, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Sdružení Mladých
ochránců přírody, akreditovaná ekocentra ČSOP (na Praze 10 ČSOP „Natura, quo vadis?“ a ČSOP Nyctalus),
Sdružení Tereza a další.
Příkladem síťování může být akce ke Dni Země, kterou ve spolupráci s MČ pořádají spolky z Malešic. V rámci
této akce dochází k propojování a síťování spolků, škol, hasičů a místních obyvatel. Základní školy z této
lokality připravují samostatná stanoviště s ekologickou tématikou, spolky podle svého zaměření vzdělávají k
UR a navíc se k akci připojují i další partneři. Den Země je hojně navštěvovanou akcí. Naší snahou je do
budoucna podpořit takovéto akce i v jiných lokalitách Prahy 10.
Také školy v rámci svých projektů se síťují a předávají si informace o VUR - zapojení do projektů, programů a
aktivit. Všechny základní a mateřské školy jsou zapojeny do projektu MAP a nyní do projektu MAP II stanovené cíle v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, v oblasti rovných příležitostí a inkluze, které
mají udržitelnost vzdělávání v těchto oblastech podpořit a zachovat.
Nelze však říci, že se městská část systematicky zasazuje o vytváření sítí v této oblasti. Magistrát hl. m. Praha
podporuje sítě M.R.K.E.V., kdy finančně podporuje pořádání konferencí a seminářů.
Poznámka. MČ Praha 10 podporuje vytváření sítí, ale ne systematicky.
Související informace
Referenční ID: 7.2.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:39 Odborný garant: Marie
Svatošová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Partnerství, » Udržitelný rozvoj, » Výchova a osvěta k
udržitelnému rozvoji, » Vzdělávací partnerství, Indikátory: » Existence vlastních strategických dokumentů v
kulturních organizacích městské části (7.2.D), Aktuální informace naleznete zde
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Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel k
udržitelnému rozvoji
“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” stanovuje strategické cíle v 11
oblastech udržitelného rozvoje (zpracováno dle Metodiky pro hodnocení udržitelných měst/městských
částí). Naplňování cílů, opatření a jednotlivých projektů tak bude koncepční a tudíž program vzdělávání,
výchovy a osvěty místních obyvatel k problematice udržitelného rozvoje bude systematický. V současné
době nedochází k vyhodnocování dopadů akcí na udržitelný rozvoj Desítky.

Systematická práce ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
7.3.1 Zajišťuje městská část systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
udržitelného rozvoje?
MČ Praha 10 v současnosti nezajišťuje systematickou přípravu vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
udržitelného rozvoje. V minulosti se například uskutečnilo jednorázové školení učitelů základních škol ve
středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr, z.s. na téma hospodaření s vodou.
Téma vzdělávání, osvěty, proškolování pedagogů i žáků prolíná strategickými cíli dokumentu “Strategický
plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10”:
•

STRATEGICKÝ CÍL 1.1 KVALITNÍ RADNICE SLOUŽÍCÍ LIDEM

•

STRATEGICKÝ CÍL 2.2 AKTIVNÍ ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•

STRATEGICKÝ CÍL 3.1 UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ÚŘADU A JEHO ORGANIZACÍ

•

STRATEGICKÝ CÍL 3.2 ODPOVĚDNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEDCHÁZENÍ JEJICH VZNIKU

•

STRATEGICKÝ CÍL 5.1 KVALITNÍ INFORMOVANOST, SPOLUPRÁCE A OSVĚTA V OBLASTI PREVENCE
NEMOCÍ A PODPORY ZDRAVÍ

•

STRATEGICKÝ CÍL 7.1 INSPIRATIVNÍ A VSTŘÍCNÉ PROSTŘEDÍ OBECNÍCH ŠKOL S DOSTATEČNOU
KAPACITOU

•

STRATEGICKÝ CÍL 7.2 ŠKOLA V CENTRU DĚNÍ

•

STRATEGICKÝ CÍL 8.2 PRAHA 10 KULTURNĚJŠÍ

•

STRATEGICKÝ CÍL 8.4. PREZENTOVAT NEMOVITÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ A PEČOVAT O NĚJ

•

STRATEGICKÝ CÍL 9.2 BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY SKUPINY OBYVATEL

•

STRATEGICKÝ CÍL 9.3 PŘÍZNIVÉ PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY PRO RODINY

•

STRATEGICKÝ CÍL 10.1 PARTNERSTVÍM K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

•

STRATEGICKÝ CÍL 10.2 LOKÁLNĚ REAGOVAT NA ZMĚNY KLIMATU

•

STRATEGICKÝ CÍL 11.1 MODERNÍ ZPŮSOB PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU

Vzdělávání se také zabývá Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020 - 2025.
Poznámka. Systematickou přípravu na vzdělávání pro udržitelný rozvoj MČ Praha 10 nezajišťuje.
Související informace
Referenční ID: 7.3.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:34 Odborný garant:
Martin Bahenský Politický garant: David Kašpar Štítky: » Mimoškolní vzdělávání, » Podpora vzdělávání,
» Výchova a osvěta k udržitelné spotřebě, » Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji, Indikátory:
» Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty (7.3.A), Zdroje: » MČ Praha 10, Bahenský
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Martin, » MČ Praha 10, Kaštovský Roman, » MČ Praha 10, Vinterová Jana, » MČ Praha 10, Komrsková Jana,
» MČ Praha 10, Kašpar David, Aktuální informace naleznete zde

Odborná podpora při řešení problémů udržitelného rozvoje
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)?
MČ Praha 10 v určité míře nabízí odbornou podporu občanům při řešení jejich problémů spojených s
naplňování principů udržitelného rozvoje. V obnoveném měsíčníku Praha 10 jsou pravidelně uveřejňovány
informace týkající se svozu velkoobjemového či nebezpečného odpadu, případně rady a tipy, jak odpadu
předcházet či redukovat.
Například v letním čísle sama svozová společnost AVE prostřednictvím sloupku vzdělává obyvatele Prahy 10,
aby minimalizovali objem vyhazovaného odpadu (zejména sešlapáváním plastovým obalů a rozkládáním
papírových krabic) s cílem předcházet přeplněným popelnicím na tříděný odpad - projekt Sešlápni to!
Městská část podporuje třídění odpadu a pravidelně informuje obyvatele o nových možnostech například o
umístění separačních nádob přímo v bytových domech.
Potřebné informace jsou uveřejňovány na webu MČ Praha 10, FB MČ Praha 10, Instagramu MČ Praha 10.
Aktivní malešické spolky informují na svém webu. Pro informace o tvorbě, zapojení a naplňování
strategického plánu MČ Praha 10 jsou vytvořeny webové stránky.
Dále jsou skrze webové stránky Odboru životního prostředí a rozvoje poskytovány obyvatelům Prahy 10
komplexní informace o odpadovém hospodářství, kompostování, údržbě zeleně či úklidu vozovek a
chodníků.
MČ Praha 10 je též podporována prostřednictvím projektu „Ekoporadna Praha 10“, kterou od roku 2010 jako
součást konsorcia pražského environmentálního poradenství Ekoporadny Praha.cz zajišťuje bezplatně ZO
ČSOP Natura, quo vadis? v Malešicích. Bezplatně jsou nabízeny rady či konzultace v tématech ochrany
přírody a životního prostředí na území hl. m. Prahy, šetrného zahradničení a zvyšování městské biodiverzity.
V roce 2020 byly oceněny Národní sítí Zdravých měst ČR jako příklad dobré praxe za přínos k udržitelnému
rozvoji.
Určitá forma odborné podpory občanům je nabízena také prostřednictvím stánku v rámci spolupořádaného
Dne Země nebo akce nazvané „Zahrada ve městě“ na Zahradním Městě.
Poznámka. MČ Praha 10 nabízí bezplatnou odbornou podporu v rámci webu, sociálních sítí a tištěného
měsíčníku.
Související informace
Referenční ID: 7.3.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:56 Odborný garant: Martin
Bahenský Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Poradenské služby, » Poradenství v oblasti
kompostování, » Výchova a osvěta k udržitelné spotřebě, » Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji,
» Třídění odpadu, Indikátory: » Účast občanů na tvorbě kulturní politiky (7.3.B), Zdroje: » MČ Praha 10,
Kaštovský Roman, » MČ Praha 10, Maršálek Milan, » MČ Praha 10, Komrsková Jana, » AVE CZ, Ivácková
Pavla, Aktuální informace naleznete zde
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Osvětové akce v oblasti udržitelného rozvoje
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?
MČ Praha 10 v určité míře iniciuje pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje jak vlastním
pořádáním, tak i podporou jiných subjektů. Témata pro tuto osvětu jsou volena shodou členů vedení,
koordinátora Místní Agendy 21 a příslušných zaměstnanců Úřadu MČ Praha 10
Městská část podporuje jak aktivity v oblasti životního prostředí, tak i zdravotní, sociální, kulturní a také
zajímavé aktivity komunitního charakteru.
Příklad osvětových akcí:
•
•
•
•
•

Den Země v Malešicích - MČ tuto akci podporuje propagací, záštitou i účastí
Ukliďme Česko - MČ tuto akci podporuje propagací, ale i vlastním přičiněním, protože je vedením
úřadu umožněno věnovat jeden pracovní den úklidu Prahy 10 zaměstnanci úřadu
Národní sbírka potravin - MČ tuto akci podporuje ve spolupráci s TESCO a zapojuje se do ní
prostřednictvím svých zaměstnanců
Dost bylo plastu - MČ se zapojila do této kampaně, jejíž cílem je mezi zaměstnanci úřadu,
příspěvkovými organizacemi MČ a pořadateli veřejných akcí v Praze 10 působit na snižováni plastů.
Zažít město jinak - MČ akci podporuje finančně v rámci dotačního řízení, medializací i svojí účastí a
pomoci organizátorům např. se zábory.

Témata jsou volena na základě diskuze v komisích Rady MČ Praha 10, např. Komisi pro strategii Zdravého
města a místní Agendu 21 , na základě potřeby zjištěné v rámci anket a dotazníků (záložka Ankety) nebo na
diskuzních setkáních s občany (v roce 2019 převážně k připravovanému strategickému plánu a sběru
podnětů občanů). Zároveň NNO realizují osvětu na základě zaměření své činnosti.
Poznámka. MČ Praha 10 realizuje a podporuje osvětové akce, pro další roky chce nastavit systém v
pořádání osvětových akcí i tím, že by bylo stanoveno téma roku, ke kterému by se osvěta vztahovala.
Související informace
Referenční ID: 7.3.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:00 Odborný garant: Martin
Bahenský Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Environmentální vzdělávání a osvěta (informace,
programy, akce a kampaně), » Udržitelný rozvoj, » Výchova a osvěta k udržitelné spotřebě, » Výchova a
osvěta k udržitelnému rozvoji, Indikátory: » Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany městské
části) (7.3.C), Aktuální informace naleznete zde

Vyhodnocování dopadu akcí
7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)
Na MČ Praha 10 v současnosti není vyhodnocován dopad osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje z
hlediska působnosti na obyvatele. Na ÚMČ Praha 10 působí nově koordinátorka sousedských aktivit, která
by měla vyhodnocovat dopad pořádání akcí na obyvatele. Toto je i potřebné v rámci vyhodnocování
realizace “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” - jsou stanoveny
indikátory pro sledování spokojenosti obyvatel s aktivitami, např. ID Spokojenost s nabízenými kulturními
aktivitami a projekty, ID Spokojenost občanů s dostupností a úrovní poskytovatelů volnočasových aktivit, ID
Vzdělávání k udržitelnému rozvoji a profilace škol, ID Pořádání kulturně-vzdělávacích akcí škol zřizovaných
MČ Praha 10.
Poznámka. V MČ Praha 10 není vyhodnocován dopad akcí, v budoucnu je ale toto žádoucí.
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Související informace
Referenční ID: 7.3.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:05 Odborný garant: Martin
Bahenský Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Environmentální vzdělávání a osvěta (informace,
programy, akce a kampaně), » Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji, Indikátory: » Podpora kulturních a
kreativních odvětví (ze strany městské části) (7.3.C), Aktuální informace naleznete zde

Pokrytí cílových skupin vzdělávacími akcemi
7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace městské části?
MČ Praha 10 se se snaží organizovat a podporovat aktivity pro všechny cílové skupiny obyvatel, ale je ve své
snaze na počátku. Osvětové akce se ale těší velkému zájmu obyvatel.
Vzdělávacími akce cílí především na žáky a pedagogické pracovníky, děti předškolního věku, rodiny s dětmi,
seniory.
Globálně lze konstatovat že v současnosti existují pravidelné a úspěšné akce pro všechny věkové skupiny, ale
systematicky MČ Praha 10 nepokrývá všechny cílové skupiny populace.
MČ Praha 10 pořádala v roce 2019 seminář NSZM ČR pro úředníky a zastupitele na téma “Principy
udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života”.
Poznámka. MČ Praha 10 se snaží cílit své akce na všechny skupiny obyvatel, ale je ve své snaze na
počátku. Schválením Strategického plánu (je to první dokument v Praze 10 tohoto charakteru) je
potřebné vzdělávací a osvětové akce plánovat koncepčněji v návaznosti na témata ve strategickém
plánu. Odbor kultury MČ Praha 10 např. pro rok 2021 plánuje vyhlásit téma roku: Rok architektury. K
němu se pak budou vztahovat různé aktivity a jejich podpora.
Související informace
Referenční ID: 7.3.5 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:07 Odborný garant: Martin
Bahenský Politický garant: David Kašpar Štítky: » Udržitelný rozvoj, » Výchova a osvěta k udržitelné
spotřebě, » Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji, » Vzdělávání a osvěta, Indikátory: » Podpora
nehmotného, příp. hmotného kulturního dědictví v rámci strategického dokumentu městské části pro
oblast kultury (7.3.D), Aktuální informace naleznete zde

Volnočasové aktivity
MČ Praha 10 realizuje a podporuje volnočasové aktivity pro různé věkové skupiny naplňující zdravý životní
styl a to finančně tak i propagací. Dbá na nepoškozování životního prostředí tím, že na požádání dodává
organizátorům pytle na odpadky a zajišťuje jejich odvoz. V areálech, které spravuje MČ Praha 10 dbá na
pořádek a čistotu.

Zaměření a využívanost komunitních center
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?
Ve Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017–2020 je
podpora center uvedena v prioritě 3 „Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé sociální situaci a
osoby touto situací ohrožené“, a to pod opatřeními „3.1 Podporovat rodinná a komunitní centra“ a „3. 4
Podporovat klubové aktivity a jednorázové akce pro seniory“.
MČ Praha 10 významně podporuje rodinná a komunitní centra zejména v rámci svého dotačního řízení. V
roce 2019 přispěla MČ Praha 10 na činnost mateřských/rodičovských center celkovou částkou 732 200 Kč.
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Některé organizace využívají i možnost pronájmu prostor od městské části za zvýhodněné nájemné, a to ve
výši 200 Kč/m2/rok.
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 se sídlem Sámova 7 je příspěvkovou organizací
zřízenou městskou částí Praha a poskytuje široké spektrum služeb v sociální a zdravotní oblasti včetně
„Střediska služeb pro děti a rodiče – dětské skupiny“, které je určeno pro děti od jednoho roku do čtyř let.
Kvalifikovaný personál se zaměřuje na péči o všestranný rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální
schopnosti a potřeby.
Pět klubů seniorů
Kluby seniorů, které jsou určeny pro aktivní využití volného času seniorů Prahy 10. Kluby seniorů pořádají
zájezdy jednodenní i pobytové, přednášky a besedy na různá témata, setkání s duchovními různých
křesťanských konfesí, vycházky, zájmové kroužky (šachy, bridž, ruční práce); klubové koncerty klasické
hudby, zahradní slavnosti, kurzy cvičení paměti, rekondiční cvičení, tvůrčí dílny, taneční odpoledne, atd.
Klub vzájemné a všestranné pomoci, o. p. s. SENIORBOX
Klub vzájemné a všestranné pomoci s adresou Kodaňská 11, 101 00 Praha 10. Činnost klubu představuje:
• čítárna vč. posezení při malém občerstvení,
• výuka práce na počítači,
• ovládání mobilu a další elektroniky,
• hudební večery s živou country hudbou,
• fitness, stolní tenis,
• právní poradenství (sociální, finanční aj.).
Krajská organizace hl. města Prahy Klub seniorů – Svaz důchodců na Praze 10
Sídlem Na Louži 19, Praha 10 – Vršovice. Věnuje se hlavně volnočasovým aktivitám seniorů. Pořádají
přednášky, koncerty, hromadné odpolední vycházky s výklady, jednodenní autobusové poznávací výlety,
dále týdenní rekreace pobytové, poznávací i spojené s lázeňskou léčbou.
YWCA v České republice
YWCA se orientuje na práci s aktivními seniory. Organizuje pro ně dvakrát měsíčně pravidelná setkávání u
kávy v klubovně Husova sboru ve Vršovicích, na která zve zajímavé hosty z kulturního a veřejného života.
Pořádá přednášky, společné oslavy svátků (např. Velikonoc, dne matek, Vánoc), organizuje výlety a zájezdy
aj.
Point 50+, o. p. s.
Point 50+ sídlí na adrese Ostružinová 3/2936, 106 00 Praha 10. Facilitační centrum pro seniory poskytuje
volnočasové aktivity podporující zdravý životní styl a pomoc v internetovém prostředí.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. – obvodní organizace Praha 10
Svaz sídlí na adrese Murmanská13, 100 00 Praha 10. Svaz sdružuje své členy s cílem hájit specifické potřeby
a zájmy tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.
Centrum pro rodinné aktivity Bambulky
Centrum sídlí na adrese Mirošovická 4, 100 00 Praha 10. Bambulky jsou centrem rodinného typu, které
poskytuje celou řadu služeb právě pro rodinu. Centrum je zaměřeno především pro rodiče a děti
předškolního věku, které mají zájem poznávat nové věci, rozvíjet se a setkávat s ostatními rodiči.
Rodinné centrum K2
Rodinné centrum sídlí na adrese Ostružinová 9, Praha 10 Olešská 18, Praha 10. K2 je místem, kde se
setkávají děti, rodiče i celé rodiny z okolí. Navazují vztahy, sdílejí zkušenosti, užívají si společně strávený čas
při různých aktivitách.
Dětské skupiny Školky K2
Dětské skupiny se nachází na adrese Olešská 18, Praha 10. V dětských skupinách je podnětné, bezpečné a
přátelské prostředí, v němž děti najdou inspiraci a chuť k poznávání a dalšímu rozvoji.
Vzdělávání a výchova
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Protěž, z. ú. – Školička Grébovka (dětská skupina)
Dětská skupina se nachází na adrese Rybalkova 33, 101 00 Praha 10 a poskytuje všestranný rozvoj
dovedností, respekt k individualitě dětí a vědomostí dětí, každodenní pobyt v přírodě, výchovně vzdělávací
program.
Rodinné centrum Jablíčkov, z. s.
Jablíčkov se nachází na adrese Počernická 524/64, Praha 10 – Malešice. Nezisková organizace poskytuje
logicky provázaný komplex služeb pro rodinu. Služeb mohou využít všechny generace od miminek po
seniory. Nejvíce programů je pro rodiny s dětmi.
Celkový počet klientů těchto center v uplynulých letech vzrostl. Podrobnou statistiku využívání organizací,
které nezřizuje, však městská část nevede.
MČ Praha 10 se touto otázkou zabývá i ve svém Strategickém plánu udržitelného rozvoje ve strategickém cíli
9.3 PŘÍZNIVÉ PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY PRO RODINY, Opatření 9.3.1 Systémově reagovat na potřeby rodin Potřeby rodin jsou rozsáhlé, proto jejich zmapováním a spoluprací s nimi je možno vytvořit komplexní
systém podpory rodin pro zkvalitnění jejich života v městské části. Příklady realizace:
•
•
•
•
•
•

vytvoření a naplňování Koncepce rodinné politiky
využívání moderních informačních kanálů
podpora rodinných center, provozu jeslí, dětských skupin apod.
zajištění odpovídajícího množství kvalitních škol a školek
dostupnost obchodů, dopravní obslužnost, přístup k zeleni
kvalitní veřejná prostranství, parky, hřiště, místa pro setkávání

V současné době je zpracovávána Koncepce rodinné politiky.
Poznámka. Pokrytí městské části komunitními centry pro seniory je dostatečné, centra jsou hojně
využívána. Rodinná centra nejsou schopna uspokojit poptávku, proto bude toto řešeno v rámci vznikající
Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 7.4.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:10 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Komunitní rozvoj, » Komunitní centra, Indikátory:
» Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví
(7.4.A), Aktuální informace naleznete zde

Zázemí pro neorganizované sportovní aktivity
7.4.2 Existují v městské části sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní
aktivity?
Na území MČ Praha 10 je kromě dětských hřišť pro veřejnost k dispozici rovnoměrně rozmístěných 15
veřejných sportovišť pro míčové hry a 22 veřejných fitness ploch (senior fitness, statické prvky). Jejich
provozní doba je zpravidla od 1. dubna do 30. září od 8.00 hod. do 20.00 hod., od 1. října do 31. března od
9.00 hod. do 18.00 hod. Jejich správu a údržbu zajišťuje MČ Praha 10 jako i opravy mobiliáře a dalších prvků.
Ve Strašnicích je pro veřejnost otevřen velký areál Gutovka - správu a údržbu zajišťuje MČ Praha 10.
V Malešicích je hojně navštěvován a využíván multifunkční Park Malešice, který je ve správě MČ Praha 10,
která také provádí údržbu a nutné opravy.
MČ Praha 10 má v plánu zpřístupnit všechna školní hřiště pro sportování veřejnosti pomocí tzv. kustodů,
financovaných z rozpočtu škol nebo MČ Praha 10.
Budování cyklostezek a cyklotras zajišťuje TSK Praha ve spolupráci s MČ Praha 10, která předává TSK
podněty občanů a spolupracuje s TSK po odborné stránce. Jejich údržbu zajišťuje TSK ovšem ne moc dobře,
proto se na ní podílí i MČ Praha 10.
Vzdělávání a výchova
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Poznámka. MČ Praha 10 je dostatečně pokryta sportovišti, kde je možné provozovat neorganizované
sporty.
Související informace
Referenční ID: 7.4.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:13 Odborný garant: Jana
Tlamichová Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Aktivity pro děti, » Aktivity pro děti a mládež,
» Aktivity pro starší lidi, » Hřiště, » Sport, pohybové aktivity a místní rekreace, » Sportovní a rekreační
zařízení, Indikátory: » Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic
(7.4.B), Zdroje: » MČ Praha 10, Uher Petr, Aktuální informace naleznete zde

Šetrnost volnočasových 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?
Akce jsou pořádány tak, aby nenarušovaly a nepoškozovaly životní prostření. Před pořádáním každé akce
probíhá komunikace s dotčenými odbory MČ Praha 10 týkající se zabezpečení a zajištění daných akcí z
hlediska technických požadavků a požadavků na dodržování předpisů. 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, toalety a je zajištěn úklid. Městská policie zajišťuje dodržování
pořádku na akcích. Dětská hřiště a sportoviště jsou opatřena provozními řády, odpadkovými koši.
MČ Praha 10 podporuje sportovní kluby v rámci dotačního řízení Sport, mládež a volný čas. V roce 2020
například podpořila přes 60 sportovních organizací podpořených okolo 6 mil. Kč. V rámci dvouletých
projektů bylo podpořeno 16 sportovních organizací s necelými 4 mil. Kč.
Další organizace mohou také využít dotační řízení MČ Praha 10, v roce 2020 byly vyhlášeny čtyři dotační
programy.
Celkem v roce 2020 bylo poskytnuto na projekty a akce sportovních i dalších organizací přes 20 mil. Kč.
Přímá podpora není moc podporována, protože se mohou organizace zapojit do dotačního řízení, kterým
jsou stanoveny všem rovné podmínky.
Každoročně je v Malešickém parku pořádán Sportovní veletrh, na kterém si mohou návštěvníci vyzkoušet
různé sporty.
Na akci Malešice v pohybu podpořila MČ Praha 10 finančně zakoupení vratných kelímků.
Poznámka. MČ Praha 10 podporuje pořádání akcí, které nezatěžují životní prostředí, podílí se na jejich
propagaci, uděluje záštity a finančně je podporuje převážně v rámci dotačního řízení MČ Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 7.4.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:15 Odborný garant: Jana
Tlamichová Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Kultura, společenský život, volnočasové aktivity,
dobrovolnictví, » Sport a rekreace, » Sport a volný čas, » Sport, pohybové aktivity a místní rekreace,
Indikátory: » Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti (7.4.C), Aktuální informace naleznete zde
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
Vztah města ke kultuře
MČ Praha 10 přistupuje ke kultuře jako k významné oblasti života na Desítce. Je to nezastupitelná propojka k
místním obyvatelům, spolkům a organizacím. Záměrem je vytvořit pevné vazby, vzájemnou důvěru a
partnerství při organizaci akcí. Kultura je pevně zakotvena ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro
období 2020-2030, stejně tak dotační granty na podporu nejen kulturním organizací. MČ Praha 10 zároveň
naplňuje Koncepci rozvoje kultury pro období 2020-2025. Hodnocení oblasti neobsahuje informaci o
strategii a existenci grantů.

Kulturní strategie
8.1.1 Má městská část pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika,
Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?
MČ Praha 10 má zpracovanou Koncepci rozvoje kultury pro období 2020-2025.
Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 představuje aktualizovanou, revidovanou a doplněnou verzi
původního pracovního dokumentu “Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na období 2018–
2025” od zpracovatele MEPCO, s.r.o., jež byla realizována v součinnosti s Úřadem městské části Praha 10.
Impulsem pro vznik “Koncepce rozvoje kultury pro období 2020-2025” tak bylo především doplnění a
aktualizace podkladových materiálů již naznačené koncepce. Autorsky se na zpracování materiálu podílel
tým Ateliéru pro veřejnou debatu a Michaela Hečková.
Nedílnou součástí vzniku koncepce bylo zmapování kulturních aktérů realizované Ateliérem pro veřejnou
debatu, jež vedlo k uskutečnění série šesti setkání s kulturními aktéry přímo v konkrétních lokalitách MČ
Praha 10. Tyto lokality konkrétně byly: Zahradní Město a Záběhlice, Vršovice, Strašnice, Malešice, Skalka
a Rybníčky, Bohdalec a Slatiny. Zapojeno bylo také vedení městské částí Praha 10, tzv. Radniční fórum, a
proběhla prezentace pracovní verze Koncepce rozvoje kultury před komisí pro kulturu a udělování čestného
občanství RMČ Praha 10.
NÁVRHOVÁ část Koncepce pro rozvoj kultury byla zpracována na základě analytických podkladů plynoucích
ze SWOT analýzy, realizované pro “Strategický plán udržitelnéhorozvoje MČ Praha pro období 2020–2030”,
dále pak reaguje na realizované kulaté stoly v jednotlivých částech MČ Praha 10. Stejně tak reviduje SWOT
analýzu týkající se kulturních zařízení na území MČ Praha 10 realizovanou společností MEPCO. Mezi další
externí materiály, z kterých tento dokument vychází, patří rovněž Koncepce kulturní politiky hlavního města
Prahy 2017–2021, Generel veřejných prostranství Prahy 10 či Programové prohlášení Rady městské části
Praha 10 2018–2022.
Koncepce je strukturována do šesti základních oblastí: Identita městské části, Kultura v lokalitách, Kulturní
objekty, Kulturní akce, Kultura ve veřejném prostoru a Nástroje podpory místní kultury.
Kultuře se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030 (7. Praha 10
vzdělaná, 7.2 Škola v centru dění, 7.2.2 Školy jako lokální kulturně-vzdělávací centra, 8. Praha 10 kulturní,
8.1. Inspirující prostředí pro rozvoje kultury, 8.2 Praha 10 kulturnější). Cíle a opatření v jednotlivých
oblastech Koncepce rozvoje kultury jsou uvedeny ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
•

Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10

Poznámka. Městská část Praha 10 má zpracovanou Koncepci rozvoje kultury, která je naplňována
akčními plány, zároveň byla vytvářena v koordinaci se Strategickým plánem udržitelného rozvoje MČ
Praha 10 pro období 2020-2030.
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Související informace
Referenční ID: 8.1.1 Hodnocení: 2 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:40 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: David Kašpar Štítky: » Granty - podpora kultury, » Kultura a umění,
» Náboženství a kultura, » Strategie, plány a politiky, Indikátory: » Neinvestiční grantové a dotační
(soutěžní) výdaje na kulturní projekty (8.1.A), Aktuální informace naleznete zde

Dostupnost kulturních služeb
8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost městské části kulturními službami?
Na území MČ Praha 10 se nachází několik knihoven, galerií, divadel a klubů, které mohou využívat různé
věkové skupiny s dobrou dostupností.
V částech Prahy 10 – Zahradní Město, Strašnice, se nachází méně kulturních zařízení oproti Vršovicím,
Vinohradům i Malešicím. V MČ Praha 10 je pouze funkční jeden kulturní dům - Kulturní dům Barikádníků,
který zřizuje městská část. Městská část vlastní několik dalších kulturních památek / objektů: např. Čapkova
vila, Trmalova vila, Kolbenova vila.
Městská část Praha 10 se v “Koncepci rozvoje kultury na období 2020-2025” zavazuje v oblasti 3 Kulturní
objekty: Cílem městské části je zajistit funkční a provozně udržitelnou kulturně komunitní infrastrukturu v
jednotlivých lokalitách městské části ve spolupráci s partnery, která zajistí místní potřeby a výběrově bude
atraktivní i pro celopražské publikum. Důraz bude kladen na špičkovou uživatelskou kvalitu revitalizací, která
odpovídá potřebám obyvatel hlavního města ve 21. století.
Kulturní služby a objekty jsou také součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro
období 2020-2030 (8. Praha 10 kulturní, 8.4 Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj, 8.4.1
Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské části, 8.4.2 Motivovat majitele
památkově hodnotných objektů k citlivému přístupu při jejich užívání a obnově). Zároveň se strategický plán
věnuje inspirujícímu kulturnímu prostředí (8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní
podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora
rozvoje kultury v Praze 10)
Seznam kulturních zařízení na území MČ Praha 10:
Zřizované MČ Praha 10:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galerie Deset – Waldesovo muzeum: široká veřejnost
Strašnické divadlo: široká veřejnost
Galerie v 5. patře Úřadu MČ Praha 10: široké spektrum návštěvníků úřadu
Kulturní dům Barikádníků: saturuje potřeby své tradiční cílové skupiny, a to zejména seniory
Čapkova vila: široké spektrum návštěvníků
Galerie v 5. patře Úřadu MČ Praha 10: široké spektrum návštěvníků úřadu
Kulturní dům Barikádníků: saturuje potřeby své tradiční cílové skupiny, a to zejména seniory
Trmalova vila: kulturní, společenské a občanské centrum MČ Praha 10 a působí v ní mimo jiné
umělecká agentura FOIBOS.
Čapkova vila: MČ Praha 10 usiluje společně se Společností bratří Čapků a Památníkem Karla Čapka
od roku 2013 o zpřístupnění vily veřejnosti a otevření kulturního, muzejního a badatelského
prostoru.
Kolbenova vila: zvažováno zřízení komunitního centra
Kino Vzlet: provoz s multifunkčním využitím a kvalitní umělecký program celopražského významu,
stejně tak by však měl saturovat potřeby prostoru pro veřejné a společenské akce městské části
Praha 10.
KD Eden (dezolátní stav): nevyužívá se

Další kulturní spolky:
•

Vršovické divadlo MANA: široká veřejnost

•

Městská knihovna v Praze – Korunní: široká veřejnost
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•

Městská knihovna v Praze – Dům čtení: široká veřejnost

•

Městská knihovna v Praze – Skalka: široká veřejnost

•

Městská knihovna v Praze – Zahradní Město: široká veřejnost

•

Městská knihovna v Praze – Malešice: široká veřejnost

•

Divadelní studio Neklid: široká veřejnost

•

Divadlo HarOLD: široká veřejnost

•

Divadelní ateliér Strašnice: široká veřejnost

•

Café v lese – hudební klub: široká veřejnost

•

Czech Inn Bar – Vršovice: široká veřejnost

•

Vinohradský pivovar: široká veřejnost

•

Kino Pilotů: široká veřejnost

•

Xaoxax – výstavní síň: široká veřejnost

•

Dům UM (DDM): mládež

•

Klub Sběrné suroviny – výstavní síň: široká veřejnost

•

TJ Sokol: široká veřejnost

•

ZUŠ: mládež

•

Dům čtení: široká veřejnost

•

církevní objekty, v nichž se také pořádají kulturní programy, jako je např. Milíčova modlitebna či
kostel sv. Václava a Mikuláše: široká veřejnost.

•

Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10

Poznámka. Široká nabídka kulturních služeb pro obyvatele Desítky. Stále je zde ale nerovnoměrné
rozložení kulturních zařízení a služeb. Objekty v majetku městské části vyžadují šetrnou obnovu v
následujících letech (např. Čapkova vila, KD Barikádníků).
Související informace
Referenční ID: 8.1.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:24 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: David Kašpar Štítky: » Kultura a tvořivost, » Kultura a umění, » Kultura,
společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví, Indikátory: » Otevřený grantový / dotační systém
pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit (8.1.B), Koncepční a strategické dokumenty: » Mapa
kulturních zařízení v Praze 1/2019, Zdroje: » IPR Praha, Aktuální informace naleznete zde

Struktura a výše výdajů na kulturu
8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?
MČ Praha 10 zajišťuje mnoho aktivit, které jsou určeny pro občany napříč generacemi. V rozpočtu na kulturu
jsou alokovány finanční prostředky na zajištění těchto aktivit. Celkově je v rozpočtu na rok 2019 alokována
částka 14 646 000 Kč a v dotačním řízení pro kulturní spolky 3 586 000,- Kč. Celkem tedy 18 232 000 Kč.
Mezi nejvýznamnější realizované akce, které jsou v rozpočtu zohledněny, patří:
•
•

Výstavní činnost, která zahrnuje cyklus výstav pořádaných v prostorách úřadu městské části Praha
10 a dalších akcí pořádaných MČ k prohloubení znalostí o městské části a významných kulturních
poznatků v tomto regionu. Alokovaná částka pro rok 2019 činí 506 000 Kč.
Další oblastí jsou občansko-společenské akce, které zahrnují vítání občánků Prahy 10, setkání
jubilantů dožívajících se 90 a více let, jubilejní svatby, setkání maturantů a předávání maturitních
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•
•

•
•
•

vysvědčení, cyklus komorních koncertů pořádaných pro širokou veřejnost. Na tyto aktivity je
alokována částka 1 445 000 Kč.
Do oblasti kultury patří i tiskové služby zajišťující propagaci akcí pořádaných městskou částí,
včasnou informovanost občanů o dění na území Prahy 10 včetně vydávání měsíčníku Praha 10. Na
zajištění uvedeného jsou alokovány finanční prostředky ve výši 4 000 000 Kč.
Dále jsou v rozpočtu odd. kultury alokovány finanční prostředky na zajištění akcí „většího rozsahu“
pořádané pro obyvatele městské části. Jedná se např. o Zahájení farmářských trhů na Kubánském
náměstí, Májové slavnosti, Velikonoční trhy, Květinový bál pro seniory, dále Dětský den včetně
programu, akce Zahájení léta a projekt Bezpečně na kole v ZŠ 20. 5. – 25. 6. 2019, zajištění dvou
hodin jógy pro děti, akce Kino na kolečkách – zajištění letního kina, akce Den IZS a mnoha dalších v
průběhu druhého pololetí. Dále jsou v rozpočtu na kulturu alokovány prostředky na akce Cena bratří
Čapků, výjezdní zasedání ředitelů ZŠ a MŠ Prahy 10, atd. Celkově je na uvedené akce i akce
realizované ve druhém pololetí a akce menšího rozsahu v rozpočtu alokována částka 7 560 000 Kč.
Celkem 370 000 Kč bylo určeno na nájemné a další služby.
V rozpočtové části kultury je zahrnuto i pořádání dětského letního tábora v Krkonoších a letních
pobytových turnusů pro seniory. Tuto činnost pokrývá částka ve výši 765 000 Kč.
MČ Praha 10 podporuje široké spektrum organizací zajišťujících volnočasové aktivity pro občany
Prahy 10, a to jak v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, školství a životního prostředí a
environmentální výchovy. Organizace poskytují zájmovou činnost pro různé cílové skupiny. Podpora
je poskytována formou poskytnutí finanční podpory v rámci Dotačního řízení. Pro projekty v oblasti
kultury byly pro rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 3 586 000 Kč (z 52 žádostí uspělo 43
z nich).

Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030
(8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních,
komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10).
Finanční podporu ze strany MČ Praha 10 řeší Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025
(6. Nástroje podpory místní kultury, 6.1 Utvářet stabilní systém finanční podpory včetně zavedení nového
dotačního systému a revize systému kulturních dotací s ohledem na priority podpory, 6.3 Nabízet materiální
podporu aktivním subjektům a jednotlivcům).
Rok

2017

Rozpočet ÚMČ Praha 10 Oblast kultura a volný čas (v Kč)
Dotační řízení oblast kultura (v Kč)
Celkem (v Kč)
Podpořené kulturní spolky - dotační řízení (počet
podpořených)
•

2018

2019

21 220 000,00 15 494 000,00 14 646 000,00
3 186 229,00

2 999 396,00

3 586 000,00

24 406 229,00 18 948 396,00 18 232 000,00
25

23

43

Rozpočet MČ Praha 10 na rok 2019

Poznámka. Trend výše výdajů na kulturu se oproti minulým letům snižuje, ale snahou je více zapojit do
aktivit místní spolky a program stavět na jejich činnosti a spolupráci.
Související informace
Referenční ID: 8.1.3 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:28 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: David Kašpar Štítky: » Kultura a tvořivost, » Kultura a umění, » Kultura,
společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví, » Náboženství a kultura, » Rozpočty, výdaje a
výkonnost, » Umění a kultura, » Veřejné výdaje, » Výdaje, Indikátory: » Různorodost podporovaných
projektů v rámci grantového systému (8.1.C), Zdroje: » MČ Praha 10, Procházka Tomáš, Aktuální informace
naleznete zde
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Kulturní strategie organizací
8.1.4 Mají kulturní organizace městské části vlastní strategické dokumenty?
Příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 10, je Kulturní dům Barikádníků. Ten vlastní
kulturní strategii nemá. MČ Praha 10 nemonitoruje strategie kulturních organizací, které nezřizuje.
Kulturním organizacím se věnuje “Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025”, kde se
zavazuje v oblasti 3 Kulturní objekty: Cílem městské části je zajistit funkční a provozně udržitelnou kulturně
komunitní infrastrukturu v jednotlivých lokalitách městské části ve spolupráci s partnery, která zajistí místní
potřeby a výběrově bude atraktivní i pro celopražské publikum. Důraz bude kladen na špičkovou
uživatelskou kvalitu revitalizací, která odpovídá potřebám obyvatel hlavního města ve 21. století. Danému
tématu se věnuje také příloha č. 2: Madailonky kulturních objektů.
Kulturní služby a objekty jsou také součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro
období 2020-2030 (8. Praha 10 kulturní, 8.4 Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj, 8.4.1
Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské části, 8.4.2 Motivovat majitele
památkově hodnotných objektů k citlivému přístupu při jejich užívání a obnově). Zároveň se strategický plán
věnuje inspirujícímu kulturnímu prostředí (8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní
podmínky pro rozvoj kulturních, komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora
rozvoje kultury v Praze 10).
•

Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2030

Poznámka. Jednotlivé kulturní organizace strategické dokumenty nemají, všechny je ale zohledňuje
Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025.
Související informace
Referenční ID: 8.1.4 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:41 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: David Kašpar Štítky: » Kultura, společenský život, volnočasové aktivity,
dobrovolnictví, » Strategie, plány a politiky, » Kulturní centra, Indikátory: » Umělecké a kulturní akce
iniciované městskou částí (8.1.D), Koncepční a strategické dokumenty: » Koncepce kulturní politiky
městské části Praha 10 na období 2018 – 2025, Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost obyvatel s kulturními službami
8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit v městské části?
Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, použitého i v jiných městech ČR.
Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a zaznamenává odpovědi
dotázaného) s využitím proškolených tazatelů. Šetření bylo provedeno v ulicích městské části v průběhu
května a června roku 2019 mezi vybranými obyvateli městské části.
Respondenti (obyvatelé starší 18 let) byli vybráni kvótním výběrem dle základních charakteristik (věk,
pohlaví a místní část). Cílem bylo získat více jak 500 správně vyplněných dotazníků. Výsledky dotazníkového
šetření jsou primárně zpracovávány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené CI2, o. p. s.
Výsledkem dotazníkového šetření je srovnatelné pozitivní hodnocení v oblasti kvality služeb (10 – nejvíce
kvalitní až 0 – nejméně kvalitní): kino (6,9), knihovny (6,8), KD Barikádníků (6,6), Divadla (7,0). V hodnocení
důležitosti jsou pro občany divadla a kino nejvíce důležité.
V roce 2019 proběhlo šetření poprvé. Plánujeme ho každé dva roky opakovat.
•

SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA OBYVATEL
MČ PRAHY 10, 2019

Poznámka. Hodnocení spokojenosti je lehce nadprůměrné.
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Související informace
Referenční ID: 8.1.5 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:34 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: David Kašpar Štítky: » Kultura, společenský život, volnočasové aktivity,
dobrovolnictví, » Spokojenost občanů, » Kultura, Indikátory: » Prezentace, propagace a publicita nabídky
kulturních akcí (8.1.E), Aktuální informace naleznete zde

Participace obyvatel na kulturním plánování
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?
Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025:
V průběhu roku 2015 byl zpracován podklad pro zpracování Koncepce kulturní politiky městské části Praha
10, a to Analýzu a návrhy dlouhodobé perspektivy a priorit při řešení kulturní politiky na území městské části
Praha 10. Součástí analytických prací bylo i mapování názorů a povědomí v oblasti kultury mezi občany
městské části Praha 10. Cílem bylo zmapovat názory a postoje široké veřejnosti městské části ke stavu a
směřování kulturních aktivit na jejím území. Pro získání informací bylo využito dotazníkové šetření, v rámci
kterého byly dotazníky zveřejněny na webových stránkách a rozdány na školách, informačních kancelářích
apod. Názory občanů byly zjišťovány rovněž formou kulatých stolů při setkání se zástupci kulturních subjektů
působících na území městské části Praha 10.
V jednotlivých lokalitách byla následně, pro získání dalších názorů k dopracování materiálu, realizována
setkání (kulaté stoly) se zástupci odborné veřejnosti a aktivních spolků, v rámci kterého byly otázky týkající
se dopracování Koncepce diskutovány.
Během roku 2019 se uskutečnila série šesti setkání s kulturními aktéry přímo v konkrétních lokalitách MČ
Praha 10. Tyto lokality konkrétně byly: Zahradní Město a Záběhlice, Vršovice, Strašnice, Malešice, Skalka
a Rybníčky, Bohdalec a Slatiny. Nedílnou součástí vstupních podkladů bylo také zapojení vedení městské
částí Praha 10, tzv. Radniční fórum, a prezentace pracovní verze Koncepce rozvoje kultury před komisí pro
kulturu a udělování čestného občanství RMČ Praha 10
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030:
V roce 2019 byla zahájena tvorba na Strategickém plánu rozvoje Prahy 10 pro období 2020–2030. Cílem
městské části bylo zapojit do přípravy strategie obyvatele MČ Praha 10. Podněty ke strategickému plánu
mohli lidé, kteří tu bydlí, pracují, o své okolí se zajímají a chtějí říct svůj názor a zkušenosti pro zlepšení
kvality života, sdělit při sběru podnětů na veřejných setkáních v ulicích MČ Praha 10 a v budovách škol nebo
vyplněním online formuláře v pohodlí domova. Dále se mohli občané zapojit do dotazníkového šetření mezi
obyvateli městské části, které mělo za cíl zjistit míru jejich spokojenosti s životem ve městě. Dále měli
možnost vyjádřit svůj názor v „pocitové mapě“.
Kulturní aktéři a občané se mohli zapojit do expertních pracovních skupin při tvorbě návrhové části
strategického plánu. Na webové stránce www.praha10.cz/strategie se lidé mohou zapojit do anket na různá
témata. Tématu kultury se věnoval např.průzkum zaměřený na oživení Malešického zámku.
Danému tématu se specificky věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030 (1. Praha 10 otevřená, 1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem, 1.1.2 Aktivní zapojení obyvatel do veřejného
života).
•

Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2030

Poznámka. Občané se mohou aktivně účastnit na kulatých stolech, veřejných projednáních či v anketách
a vyjadřovat se tak nejen ke kulturnímu dění v MČ Praha 10.
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Související informace
Referenční ID: 8.1.6 Hodnocení: 2 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:41 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: David Kašpar Štítky: » Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími
subjekty (participace), » Kultura a tvořivost, » Kultura a umění, » Kultura, společenský život, volnočasové
aktivity, dobrovolnictví, » Volný čas a kultura, Indikátory: » Informovanost o jiných zdrojích na podporu
kultury (8.1.F), Webové stránky a portály: » Moje stopa, » Strategie pro desítku, Aktuální informace
naleznete zde

Podpora kulturních a kreativních průmyslů
8.1.7 Existuje v městské části podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?
MČ Praha 10 se podařilo rekonstruovat kino Vzlet a vybrat kreativního provozovatele:
•
•
•
•

archiweb (2019): “V bývalém kině Vzlet bude opět kino, navíc i hudba a divadlo”
MČ Praha 10 (2019): “Vzlet má nového provozovatele, z kina bude produkční dům s mezinárodním
přesahem”
Respekt (2019): “Kultura, která se žije”
Cysnews (2019): “Vzlet má nového provozovatele, z kina bude produkční dům s mezinárodním
přesahem”

Základní osou vítězného projektu je spojení tří renomovaných partnerů, kteří pro Vzlet vytvořili společný
projekt. Jsou jimi originální autorské nezávislé divadlo Vosto5, světoznámý pražský barokní orchestr a
vokální ansámbl Collegium 1704 a tradiční vršovické Kino Pilotů.
Vůdčí osobnosti těchto organizací (Petr Prokop – Vosto5, Veronika Hyksová – Collegium 1704 a Jan Macola –
Kino Pilotů) založili zastřešující společnost Ústředna, s.r.o., která bude provozovatelem a správcem Vzletu a
jednotliví umělečtí partneři projektu budou zároveň dílčími dodavateli programu.
Podpora kulturních a kreativních aktivit je možná formou dotačního řízení a spoluprací na jednotlivých
projektech.
Tématu se věnuje také Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025 a Strategický plán
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030.
Poznámka. Podpora existuje formou dotačních programů a vzájemnou spoluprací.
Související informace
Referenční ID: 8.1.7 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:41 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: David Kašpar Štítky: » Granty - podpora kultury, » Kultura a tvořivost, » Kultura
a umění, » Dotační programy, Aktuální informace naleznete zde
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Vztah k historickému dědictví
MČ Praha 10 poskytuje podporu organizacím na nehmotné kulturní dědictví (grantový systém). Další granty
ale prozatím nevyužívá ani o nich neinformuje. Provozuje virtuální prohlídky, např. Čapkova vila a podporuje
propagaci kulturních objektů.

Koncepce podpory historického kulturního dědictví
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?
Městská část Praha 10 se nehmotnému a hmotnému kulturnímu dědictví věnuje ve Strategickém plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8. Praha 10 kulturní, 8.4. Prezentovat nemovité
kulturní dědictví a pečovat o něj, 8.4.1 Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území
městské části, 8.4.2 Motivovat majitele památkově hodnotných objektů k citlivému přístupu při jejich
užívání a obnově). Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020–2025 se věnuje
kulturním objektů v oblasti 3 Kulturní objekty (3.1 Zajišťovat vyhovující stav objektů ve správě MČ Praha 10,
odpovídající uživatelským potřebám obyvatel hl. m. Prahy ve 21. století, 3.2 Hledat strategická partnerství
pro pronájem městských kulturních objektů 3.3 Zajišťovat pro kulturní objekty ve vlastnictví MČ Praha 10
kvalitní řízení a strategii, jasnou programovou nabídku, která bude odrážet specifika lokality a bude hledat
i přiměřené možnosti nabízet program celopražskému publiku, 3.4. Realizovat spolupráci s ostatními
objekty na území MČ Praha 10, jejichž primárním účelem není kulturní činnost (např. Vršovický zámeček)) a
v příloze č. 2: Medailonky kulturních objektů.
Oddělení památkové péče a správy kulturních objektů MČ Praha 10 navazuje kontakty s majiteli historických
objektů a nabízí pomoc při řešení jejich problémů. S ohledem na výkon památkové péče by měla vzniknout
celková strategie zapracovaná do „Programu regenerace Městských památkových zón“ (MPZ) a jeho indukcí
i na oblasti mimo zónu na území MČ Praha 10. Tento krok je však závislý na personálních možnostech, které
v současné době nedostačují. Jedná se o práci, která plně vytíží přinejmenším jednoho pracovníka na plný
úvazek. Zatím je tedy strategie připravena v konceptu a po obsazení potřebné pracovní pozice může být
zahájena.
Dále Oddělení památkové péče navazuje spolupráci s odbornými organizacemi (dlouhodobě např. Sdružení
pro stavebně historický průzkum) a k jednotlivým úkolům vede konzultace (např. ohledně nastavení hloubky
stavebního zásahu vyhodnocování stavebně historické hodnoty či postupů záchrany takové hodnoty) a hledá
vhodné cesty k řešení; metodicky nejde o uzavřené rozhodování v rámci úřadu. Jde o činnost specifickou v
každém jednotlivém případě.
Výkon památkové péče však znesnadňuje nevyhovující legislativní úprava (zejména v oblasti péče o
stavebně historicky významné objekty, které nejsou přímo svěřeny do péče městské části):
•

•

•

na úseku památkové péče ve vztahu k zákonu o územním plánování a stavebním řádu (např.
odstranění odstavce c) a d) z § 85 zákona č. 183/2009 Sb. – vyloučení odborných subjektů z
územního řízení – proces řízení tak byl redukován na úřednickou činnost bez potřeby odborného
příspěvku),
nemožnost prosadit řádný výkon památkové péče – např. odborné vyjádření NPÚ není bráno jako
plně závazné, jakákoliv spolupráce s odbornými garanty a všeobecně uznávanými odborníky na
úseku památkové péče a městské části tak přichází vniveč tím, že žádný subjekt ve správním řízení
není povinen její výsledky respektovat,
a nemožnost vyjádřit se formou závazného stanoviska – např. závazná vyhláška č. 55/2000 bez
vysvětlení ubírá městské části tuto pravomoc a nezahrnuje ji ani na úrovni součinnosti. Hlavní město
Praha tedy nemá povinnost žádat městskou část o závazné stanovisko a rozhodovací pravomoc si
nechává ve své kompetenci. Pravomoci všech městských částí na úseku památkové péče jsou tedy
vyhláškou č. 55/2000 hl. m. Prahy velmi omezené.
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Navíc metodické pokyny nejsou právně závazné a jejich naplňování nelze vymáhat (viz výše), jejich charakter
zůstává pouze doporučující. Výkon památkové péče komplikuje též nedostatečné personální obsazení a
nedostatečné softwarové vybavení.
•

Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2030

Poznámka. Městská část má ve svých strategických dokumentech zakotvenou podporu nehmotného
kulturního dědictví.
Související informace
Referenční ID: 8.2.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:51 Odborný garant: Jan
Vašek Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Kulturní dědictví, památky, » Umění a kultura, Indikátory:
» Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem městské části (8.2.A), Koncepční a
strategické dokumenty: » Dotační programy pro oblast péče o historicky hodnotné stavební objekty,
Zdroje: » MČ Praha 10, Vašek Jan, Aktuální informace naleznete zde

Grantová podpora historického kulturního dědictví
8.2.2 Má městská část otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního
dědictví?
Od roku 2018 má MČ Praha 10 zpracovaný Dotační program pro oblast podpory péče o památkově
hodnotné nemovité objekty. Funguje zatím krátce, ale do budoucna bude periodicky na základě
vyhodnocení zkušeností z uplynulých ročníků nadále zlepšován a prosazován. Zvýšený zájem obyvatel a
kladení dotazů poukazují na slibný potenciál programu.
Městská část Praha 10 se podpoře historického kulturního dědictví věnuje ve Strategickém plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8. Praha 10 kulturní, 8.4. Prezentovat nemovité
kulturní dědictví a pečovat o něj, 8.4.1 Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území
městské části, 8.4.2 Motivovat majitele památkově hodnotných objektů k citlivému přístupu při jejich
užívání a obnově). Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020–2025 se věnuje
kulturním objektů v oblasti 3 Kulturní objekty (3.1 Zajišťovat vyhovující stav objektů ve správě MČ Praha 10,
odpovídající uživatelským potřebám obyvatel hl. m. Prahy ve 21. století, 3.4. Realizovat spolupráci s
ostatními objekty na území MČ Praha 10, jejichž primárním účelem není kulturní činnost (např. Vršovický
zámeček)).
Rok 2019-2020: 1.000.000 Kč
Rok 2018: 1.200.000 Kč (Dotační řízení 2018)
•

Zásady dotačního programu městské části Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově
hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 v roce 2020

Poznámka. Ano, MČ Praha 10 má od roku 2018 zaveden otevřený grantový program v této oblasti.
Související informace
Referenční ID: 8.2.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:46 Odborný garant: Jan
Vašek Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Kulturní dědictví, památky, » Umění a kultura, » Dotační
programy, Koncepční a strategické dokumenty: » Dotační programy pro oblast péče o historicky hodnotné
stavební objekty, Zdroje: » MČ Praha 10, Vašek Jan, Aktuální informace naleznete zde
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Další nástroje podpory historického kulturního dědictví
8.2.3 Má městská část další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory
tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou
péči?
Městská část má o pořízení takových nástrojů zájem, leč z důvodu nedostatečného personálního obsazení,
softwarového vybavení či omezení řádného výkonu památkové péče na úrovni městské části se stále nachází
ve fázi příprav a zpracování.
Naprosto zásadní se v této věci jeví tvorba plošné evidence nejen kulturních památek, které jsou navíc již
evidovány jinde, ale jejich evidence není pravidelně aktualizována, či nejsou vedeny revizní stavebněhistorické průzkumy, ale především jde o plošnou identifikaci stavebně historicky významných objektů či
jakýchkoliv jiných zachytitelných skutečností bez ohledu na to, jakou právní ochranu nyní požívají.
Neuspokojivé personální obsazení však nedovoluje dostatečně rychlý postup. Prioritně se totiž jedná o
časové náročnou terénní činnost, která je navíc náročná na příslušné znalosti v oblasti stavitelství, a tudíž
nelze zahrnout do agendy jediného pracovníka. MČ Praha 10 prozatím disponuje pouze interním pracovním
seznamem památek, které jsou v její správě.
Čerpání finančních prostředků se obvykle váže k finálnímu zpracování projektu včetně stavebního povolení.
Navíc příprava takové obnovy je dlouhodobý proces a na přípravné činnosti nikdo finance neposkytuje. V
současnosti připadá v úvahu pouze vila Karla Čapka (u dalších objektů jsme pouze v přípravné fázi), ale tam
zatím nemáme vydané pravomocné stavební povolení. Navíc nebyly schváleny finance na zahájení obnovy z
našeho rozpočtu, tedy nepřipadá v úvahu ani případná spoluúčast jiného subjektu.
Do budoucna by se ale tento fakt měl změnit, a to i postupným zaváděním projektového řízení a
naplňováním Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2020-2030.
Poznámka. Městská část nemá nástroje podpory historického dědictví.
Související informace
Referenční ID: 8.2.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 21.pro.2020 21:21 Odborný garant: Jan
Vašek Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Kulturní dědictví, památky, » Umění a kultura, » Získávání
finančních prostředků, Indikátory: » Veřejná místa pro spontánní setkávání (8.2.C), Zdroje: » MČ Praha 10,
Vašek Jan, Aktuální informace naleznete zde

Zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti
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.?
Objekty kulturních památek, které má MČ Praha 10 svěřeny do péče a které je možné prezentovat
veřejnosti, prezentovány jsou. Příkladem je den otevřených dveří ve vile Karla Čapka a různé nárazové akce v
bývalém Waldesově muzeu. Vila Karla Čapka má navíc zpřístupněné virtuální prohlídky. Pro ostatní objekty
je forma prezentace hledána a připravována, např. Kolbenova vila, hledání nového využití pro strašnickou
školu či Waldesovo muzeum. Jedná však výhradně o kompetence a rozhodnutí statutárních zástupců MČ,
kteří o otevření či neotevření a výsledků jednání rozhodují. Zároveň probíhají různé akce v Trmalově vile.
V roce 2020 MČ Praha 10 zároveň organizuje akci Karel Čapek 130, v rámci výročí probíhá série aktivit
věnována právě Čapkovi. Ve vile byla natočena reportáž “Výročí Karla Čapka připomene jeho vila i Matka”.
Pracovník odboru památkové péče do této diskuse vstupuje pouze jako přizvaný účastník svým odborným
názorem, který přispívá argumentací z pohledu na zachování příslušných zachycených hmotných situací,
dokládajících vývoj jednoho každého objektu.
Drtivá většina nemovitých kulturních památek však není MČ Praha 10 svěřena a nemůže tak v jejich správě
vykonávat svou vůli. Jsou v rukách jiných majitelů, ať už fyzických či právnických osob, kteří s nimi nakládají
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podle své vůle, a s ohledem na současnou právní úpravu městské části není umožněno se k jejich využití
vyjádřit ani na úrovni závazného stanoviska, pokud běží správní řízení.
Publikační či jiná činnost je zcela nemyslitelná, pokud nebude personální zajištění v blízké době zlepšeno.
Rozpočtové možnosti MČ Praha 10, které nelze v průběhu roku navyšovat, zároveň nedovolují takovouto
činnost zajišťovat externími odborníky.
Právě prezentaci kulturních památek se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro
období 2020-2030 (8. Praha 10 kulturní, 8.4. Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj, 8.4.1
Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské části) a Koncepce rozvoje kultury
městské části Praha 10 na období 2020–2025 v oblasti 3 Kulturní objekty (3.3 Zajišťovat pro kulturní objekty
ve vlastnictví MČ Praha 10 kvalitní řízení a strategii, jasnou programovou nabídku, která bude odrážet
specifika lokality a bude hledat i přiměřené možnosti nabízet program celopražskému publiku,
3.4. Realizovat spolupráci s ostatními objekty na území MČ Praha 10, jejichž primárním účelem není
kulturní činnost (např. Vršovický zámeček)) a v příloze č. 2: Medailonky kulturních objektů.
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Poznámka. Ano, konají se například virtuální prohlídky Čapkovy vily.
Související informace
Referenční ID: 8.2.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:51 Odborný garant: Jan
Vašek Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy,
akce a kampaně), » Kulturní dědictví, památky, » Umění a kultura, » Vzdělávání a osvěta, Indikátory:
» Kultura jako faktor rozvoje území (8.2.D), Zdroje: » MČ Praha 10, Vašek Jan, Aktuální informace
naleznete zde

Kulturní a umělecké aktivity
MČ Praha 10 aktivně zapojuje občany do dění ve městě. Vypisuje granty, má k dispozici zásobník projektů
nebo participativní rozpočet. Kulturní akce místních aktérů jsou prezentovány na webu MČ Praha 10 a v
tištěném měsíčníku Praha 10. S kulturními spolky se aktivně komunikuje.

Grantové a dotační výdaje na kulturu
8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?
Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to:
•
•
•
•
•

oblast kultury,
oblast sportu, mládeže a volného času,
oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb,
oblast školství,
oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy.

V oblasti kultury byly v roce 2019 podpořeny projekty ve výši 3 586 000 Kč na jednoleté dotace a 1 590 000
Kč na víceleté dotace.
Další akce jsou pořádány různými spolky a neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány
v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 nebo soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“. V roce
2019 bylo na tyto projekty, bez ohledu na oblast, vyčleněno 800 000 Kč.
Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030
(8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních,
komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10).
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Finanční podporu ze strany MČ Praha 10 řeší Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 20202025 (6. Nástroje podpory místní kultury, 6.1 Utvářet stabilní systém finanční podpory včetně zavedení
nového dotačního systému a revize systému kulturních dotací s ohledem na priority podpory, 6.3 Nabízet
materiální podporu aktivním subjektům a jednotlivcům).
•

Dotace 2019

Poznámka. Investiční grantové příležitosti se navyšují.
Související informace
Referenční ID: 8.3.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:39 Odborný garant: Marie
Svatošová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Granty - dobrovolné organizace, » Granty - podpora dětí
a mládeže, » Granty - podpora kultury, » Granty - podpora sportovních klubů, » Granty - podpora školství,
» Rozpočty, výdaje a výkonnost, » Řízení rozpočtu, » Granty - podpora ochrany životního prostředí,
Indikátory: » Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům (8.3.A), Webové stránky a portály: » Dotační
řízení, Praha 10, Aktuální informace naleznete zde

Otevřený grantový systém v oblasti kultury
8.3.2 Má městská část otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro
kulturní projekty otevřený a transparentní?
Dotační systém Prahy 10 je otevřen všem žadatelům bez rozdílu. Osoby oprávněné žádat o dotaci jsou:
zapsané spolky, včetně jejich pobočných spolků; obecně prospěšné společnosti a zapsané ústavy; církevní
právnické osoby; korporace (s.r.o., a.s., a jiné); fyzické osoby podnikající; další právnické osoby, které na
základě živnostenského či jiného oprávnění vykonávají alespoň některou z podporovaných činností; fyzické
osoby nepodnikající starší 18 let; příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 10 a organizace zřizované
Magistrátem hl. m. Prahy na území MČ Praha 10 (pouze pro oblast školství).
Dotační řízení MČ Praha 10 je transparentní, jelikož výběr projektů prochází několika stupňovým
schvalovacím procesem: Hodnocení projektů provádějí pětičlenné pracovní skupiny vytvořené podle
dotačních oblastí. Jejich členy jmenuje Rada MČ Praha 10 ve složení: tři zastupitelé, jeden vedoucí
příslušného odboru, jeden úředník příslušného odboru. Tajemníkem každé pracovní skupiny je pověřený
úředník odboru kultury a projektů. Výsledkem hodnocení je podkladový materiál pro Komisi dotační politiky
(dále jen „KDP“). KDP posoudí potřebnost předložených projektů na základě zpracovaného hodnocení. O
výši poskytnutých finančních prostředků na jednotlivé projekty nebo služby bude rozhodováno s ohledem
na celkový limit prostředků určených pro dotační oblast. Návrh s výší dotace pro jednotlivé projekty nebo
služby předkládá Odbor kultury a projektů Úřadu MČ Praha 10 k informaci příslušnému výboru
Zastupitelstva MČ Praha 10. Rada MČ Praha 10, případně Zastupitelstvo MČ Praha 10 schválí konkrétní výši
poskytnuté dotace.
Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030 (8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních,
komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10).
Finanční podporu ze strany MČ Praha 10 řeší Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025
(6. Nástroje podpory místní kultury, 6.1 Utvářet stabilní systém finanční podpory včetně zavedení nového
dotačního systému a revize systému kulturních dotací s ohledem na priority podpory, 6.3 Nabízet materiální
podporu aktivním subjektům a jednotlivcům).
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Poznámka. Systém je transparentní a otevřený.
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Související informace
Referenční ID: 8.3.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:16 Odborný garant: Marie
Svatošová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Granty - dobrovolné organizace, » Granty - komunitní
zařízení, » Granty - podpora bydlení, » Granty - podpora dětí a mládeže, » Granty - podpora charitativních
organizací, » Granty - podpora kultury, » Granty - podpora sportovních klubů, » Transparentnost, » Granty
- podpora ochrany životního prostředí, Indikátory: » Připravenost městské části, případně statutárního
města pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí (8.3.B), Webové stránky a portály:
» Dotační řízení, Praha 10, Aktuální informace naleznete zde

Podpora různorodosti projektů
8.3.3 Podporuje městská část různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?
Městská část Praha 10 má propracovaný systém dotačního řízení napříč mnoha oblastmi, a to:
•
•
•
•
•

oblast kultury,
oblast sportu, mládeže a volného času,
oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb,
oblast školství,
oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy.

Akce jsou pořádány především různými neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány
v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 nebo soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“.
Již několikátým rokem realizuje MČ Praha 10 projekt participativního rozpočtu „Moje stopa“.
Zároveň MČ Praha 10 podporuje lokální kulturní akce - Zažijte Prahu 10 jinak apod. MČ Praha 10 je
partnerem akce Zažít město jinak. Důležitou součástí komunitních aktivit je vytvořené pracovní místo na
ÚMČ Praha 10: Koordinátor/ka komunitních aktivit.
Dále MČ Praha 10 doplňuje spektrum kulturních aktivit z vlastního rozpočtu. Jedná se o projekty, o které je
zájem ze strany veřejnosti, ať již v oblasti kultury, aktivit pro seniory a sportu. Aktivity pro seniory jsou
hrazeny z rozpočtu MČ Praha 10 a nejsou hrazeny ze strany seniorů (s výjimkou letních pobytů pro seniory
pořádných MČ Praha 10, na kterých je vyžadována finanční spoluúčast seniorů). Nutno podotknout, že
uvedené aktivity jsou ze strany seniorů velmi pozitivně vnímány a poptávka je velká.
Stejně tak je vysoká poptávka ze strany rodičů na účast jejich dětí na letním dětském táboře i příměstském
táboře pořádaném MČ Praha 10.
Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030
(8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních,
komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10).
Finanční podporu ze strany MČ Praha 10 řeší Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 20202025 (6. Nástroje podpory místní kultury, 6.1 Utvářet stabilní systém finanční podpory včetně zavedení
nového dotačního systému a revize systému kulturních dotací s ohledem na priority podpory, 6.3 Nabízet
materiální podporu aktivním subjektům a jednotlivcům).
•

Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2030

Poznámka. MČ Praha 10 podporuje široké spektrum projektů.
Související informace
Referenční ID: 8.3.3 Hodnocení: 2 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:39 Odborný garant: Marie
Svatošová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Granty - dobrovolné organizace, » Granty - podpora dětí
a mládeže, » Granty - podpora kultury, » Granty - podpora sportovních klubů, » Granty - podpora školství,
» Podpora komunity, » Granty - podpora ochrany životního prostředí, Indikátory: » Počet sociálně
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potřebných domácností v městské části (8.3.C), Webové stránky a portály: » Dotační řízení, Praha 10,
Aktuální informace naleznete zde

Podpora kulturních a uměleckých akcí
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?
Městská část Praha 10 pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města,
tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, kulturní nebo sportovní akce. Mezi ty nejznámější patří:
•

Velikonoční trhy v rámci farmářského trhu
◦ velikonoční dílny – pletení pomlázek, barvení vajec, výroba dekorací, dětské tvořivé dílny,
kulturní program s důrazem na velikonoční tématiku,

•

Jarní slavnosti
◦ akce ve veřejném prostoru,
◦ jarmark, vztyčení májky, bohatý program pro všechny cílové skupiny obyvatel městské části i
návštěvníků,

•

Dětský den
◦ akce spojená s různými hrami, soutěžemi pro děti různých věkových kategorií, včetně
doprovodného kulturního programu a tvořivých dílen pro děti,

•

Lokální akce menšího rozsahu – volnočasové a sousedské akce ve veřejném prostoru v okrajových
lokalitách Prahy 10,

•

Květinový bál pro seniory,

•

Den pro Desítku
◦ akce pro širokou veřejnost s bohatým kulturním programem zaměřená i na podporu místních
živnostníků – možnost prezentace místních minipivovarů, řeznictví atd.,

•

Podzim na Praze 10 – několikadenní akce, v rámci níž jsou realizovány následující aktivity:
◦ Koncert pro všechny – vybraný interpret, který osloví širokou veřejnost,
◦ Pohádková cesta – oblíbená akce pro rodiny s dětmi plná soutěží, her a zábavných úkolů, jimiž
provázejí pohádkové bytosti ve svých pohádkových kostýmech,
◦ Staročeské trhy v rámci farmářského trhu na Kubánském náměstí – program plný staropražské
muziky s ukázkami řemesel a pouličních umělců,
◦ Večer s operou ve Strašnickém divadle – přední operní sólisté vybraných scén – Národní divadlo,
Státní opera aj.

•

Karneval pro seniory – tradiční a oblíbená akce pro seniory v Kulturním domě Barikádníků,

•

Vánoční trhy (zahájení a 4x v době adventu):
◦ slavnostní rozsvícení vánočního stromu MČ Praha 10 a stromečků MŠ a ZŠ s kulturním
programem,
◦ Mikulášský program na Kubánském náměstí,
◦ Vánoční tematický trh s ukázkami řemesel, zvyků a obyčejů,
◦ Vánoční koncert ve Strašnickém divadle – Rybova česká mše vánoční,
◦ při všech akcích jsou připraveny vánoční dílny a Ježíškova pošta,

•

Vánoční a tematické přehlídky školní a zájmové činnosti v době konání vánočních trhů na
Kubánském náměstí – akce pro širokou veřejnost nejen z Prahy 10,

•

Rybí polévka – tradiční akce s ochutnávkou polévky a cukroví s vánočním programem – akce určena
pro širokou veřejnost,

•

Výstavy k různým výročím – i ve venkovním prostoru, dostupná široké veřejnosti,
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•

Výstava konaná jako vyvrcholení projektu „Příběhy našich sousedů“ (na veřejném prostranství,
volně přístupná veřejnosti)
◦ cílem celého uvedeného projektu je přispět k výuce moderních dějin zajímavou formou, a
zároveň napomoci ke zmapování historie naší městské části s využitím technik a znalostí žáků z
předmětu mediální výchova. Projekt je založen na oslovování pamětníků a čerpání informací z
veřejně dostupných zdrojů. Vše je zaznamenáváno např. pomocí audio techniky a následně
prezentováno na portálu Paměť národa. Účelem je, aby žáci poznali nejen pamětníky a
osobnosti naší městské části, ale získali i řadu zajímavých a možná i unikátních informací o
historii Prahy 10. Projekt je ze strany MČ Praha 10 finančně podporován již mnoho let.

Městská část též podporuje „Zažít město jinak“ (sousedská setkání).
U příležitosti výročí 130 let od narození Karla Čapka, MČ Praha 10 pořádá sérii aktivit v rámci projektu “Karel
Čapek 130”.
Další akce jsou pořádány různými spolky a neziskovými organizacemi, jejichž projekty jsou podporovány v
rámci dotačního řízení MČ Praha 10 nebo soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“.
Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030 (8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních,
komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10, 8.2
Praha 10 kulturnější, 8.2.1 Podporovat informovanost o významných osobnostech, historii a památných
místech, 8.2.2 Podporovat kulturu po celém území Prahy 10).
Kulturní akce a podporu lokální kultury akcentuje Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 20202025 (2. Kultura v lokalitách: 2.1 Podporovat rovnoměrné rozložení kulturní infrastruktury na území Prahy
10 a zajistíme zázemí pro kulturně sousedský život v lokalitách, 2.4 Realizovat pomoc s propagací lokálních
akcí včetně realizace souhrnného kalendáře akcí, 4. kulturní akce: 4.1 Zlepšovat kvalitu programu a
zohlednit pečlivě poptávku obyvatel, stejně jako oslovení různých cílových skupin (a to zejména těch
specifických, jako jsou děti, mládež a senioři, včetně akcentace mezigeneračního hlediska akcí), 4.2
Zlepšovat kvalitu služeb dodávaných na kulturní akce (např. kvalitu servisu, gastronomie, služby s ohledem
na zdraví, životní prostředí a udržitelnost, nakládání s odpady), 4.3 Zapojovat místní aktivní spolky a
jednotlivce do akcí pořádaných městskou částí, a to zejména s ohledem na lokálnost a podporu kvality
kultury v konkrétních lokalitách, kdy je kultura vnímána jako podporovatel komunitního povědomí a
prohlubuje sounáležitost s danou lokalitou i celou Prahou 10, 4.4. Zlepšovat propagaci kulturních akcí na
území MČ Praha 10, a to včetně využití jiných než tradičních médií.).
Poznámka. MČ organizuje velké množství pravidelných aktivit za rok. Akce jsou organizované a z velké
míry zajišťované externími firmami.
Související informace
Referenční ID: 8.3.4 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 21.pro.2020 21:22 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: David Kašpar Štítky: » Granty - podpora kultury, » Kultura a tvořivost,
» Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví, » Místní tradice, patriotismus a folklor,
Indikátory: » Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením
(8.3.D), Aktuální informace naleznete zde

Systém publicity kulturních akcí
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?
Městská část disponuje systémem nástrojů pro prezentaci, propagaci a publicitu kulturních akcí. Na MČ
Praha 10 zajišťuje oblast propagace oddělení tiskové, které je součástí Kanceláře starostky.
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Web MČ Praha 10: MČ Praha 10 provozuje řadu tematicky zaměřených portálů, hlavní rozcestník se nachází
na hlavní stránce webové prezentace úřadu.
Facebook Prahy 10: Facebook 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. Aktuální počet fanoušků stránky Prahy 10 je kolem 15 800 „lajků“, což je nejvíce ze všech městských
částí v Praze, které pro svou komunikaci používají facebook.
Instagram Prahy 10: uveřejňujeme především soutěže apod. Slouží především jako označování místa. Na
Instagramu máme okolo 1 130 sledujících.
Kalendář akcí – online: V kalendáři akcí, který je dostupný na webové stránce MČ Praha 10 jsou pravidelně
zveřejňovány kulturní, společenské, sportovní a volnočasové akce, které jsou pořádané městskou částí Praha
10 nebo jiným subjektem.
Kalendář akcí – tištěný: Kalendář akcí vychází také jako dvoustrana kulturního přehledu v tištěných
měsíčních Praha 10. V měsíčníku se pravidelně mimo kalendáře prezentují úspěchy a události ze základních
a mateřských škol, z dění v neziskových organizacích a z veřejného prostoru. V tomto médiu jsou
publikovány články, fotografie a postřehy ze všech akcí na území Prahy 10. Toto periodikum je měsíčně
distribuováno do cca 69 000 schránek a cca 6 000 ks zůstává k odběru na Úřadu MČ Praha 10, v
informačních kancelářích a na akcích městské části. Měsíčník má běžně 24 stránek a je distribuován zdarma.
Promopanely – tzv. Forexy: Jedná se o stojany s výměnnou forexovou deskou, jehož rozměr je 1850 x 1250
mm. K dispozici je 40 forexů, během roku jsou několikrát přemísťovány po celém území městské části Praha
10 a slouží k propagaci akcí a informování veřejnosti.
Roznos do schránek: V případě vhodných akcí využívá městská část k distribuci pozvánek či informací způsob
osobního roznosu do schránek domů.
Mobilní rozhlas: Rozesílání informačních zpráv pomocí SMS, mailů a mobilních upozornění na různorodé
aktivity, pozvánky na kulturní a sportovní události a tp. Zároveň využíváme ankety.
Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8.2
Praha 10 kulturnější, 8.2.1 Podporovat informovanost o významných osobnostech, historii a památných
místech, 8.2.2 Podporovat kulturu po celém území Prahy 10).
Kulturní akce a podporu lokální kultury akcentuje Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 20202025 (2. Kultura v lokalitách: 2.4 Realizovat pomoc s propagací lokálních akcí včetně realizace souhrnného
kalendáře akcí, 4. kulturní akce: 4.4. Zlepšovat propagaci kulturních akcí na území MČ Praha 10, a to včetně
využití jiných než tradičních médií.).
•

Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025

Poznámka. MČ Praha 10 má tištěné i elektronické možnosti propagace. Od roku 2019 opět publiku
měsíčník Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 8.3.5 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:24 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: David Kašpar Štítky: » Kultura, společenský život, volnočasové aktivity,
dobrovolnictví, » Kulturní organizace, » Prezentace, propagace, publicita, Indikátory: » Míra předluženosti
obyvatel (8.3.E), Zdroje: » MČ Praha 10, Procházka Tomáš, Aktuální informace naleznete zde

Informování o jiných zdrojích na podporu kultury
8.3.6 Podporuje či umožňuje městská část poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury (např.
krajské, státní, nadační grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?
MČ Praha 10 neposkytuje veřejnosti žádné informace o jiných zdrojích na podporu kultury.
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Poznámka. MČ Praha 10 neposkytuje informace o jiných zdrojích.
Související informace
Referenční ID: 8.3.6 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:38 Odborný garant: Marie
Svatošová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Granty - podpora kultury, » Granty MHMP, » Informace
a komunikace, » Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment), Indikátory: » Podpora
sociální inkluze rodičů na rodičovské dovolené (8.3.F), Zdroje: » MČ Praha 10, Procházka Tomáš, Aktuální
informace naleznete zde

Mobilita místních umělců
8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů? Účastní se např. kulturní
organizace nadregionálních a zahraničních projektů a akcí?
Mobilita místních umělců souvisí s jejich úspěšností a navázanými kontakty. Na území MČ Praha 10 působí
uskupení, která pravidelně buď pořádají mistrovství pro příslušníky jiných měst či více zemí nebo se i účastní
vystoupení, mistrovství či soutěží v jiných městech ČR nebo jiných zemích.
Mezi takové soubory patří např. Pop Balet, který je profesionálním tanečním souborem s tradicí již od roku
1971. Věnuje se všem stylům, aktivně vystupuje v divadlech i na komerčních akcích. Tanečníci mají
vystudovanou taneční konzervatoř, pravidelně se účastní workshopů s prestižními choreografy (Tanec bez
hranic, World Dance Movement) a většina z nich se sama věnuje výuce tance (Taneční škola InDance).
K nejvýznamnějším uměleckým projektům souboru patří například celovečerní představení Tanecbook,
které se tančilo i na Nové scéně Národního divadla, představení Trinity (Divadlo Komedie) a také
nastudování Dvořákovy Rusalky společně se živým orchestrem (Brusel). Pop Balet se také umístil na 1. místě
v soutěži Taneční skupina roku s choreografií Lights. K nejúspěšnějším komerčním akcím se řadí turné
Optický klam Olgy Lounové, dále vystoupení na akci Fotbalista roku po boku Karla Gotta (píseň Za obzor),
tančili také pro společnosti Mary Kay nebo Symbio+ a pravidelně tvoříme doprovodný program na akci
Czech Hotel Awards. Velmi pozitivní ohlasy přinesla také spolupráce na swingové show Sinatrology.
Taneční škola InDance navazuje na Studio Pop Balet a v současnosti má přes 1200 žáků. Působnost taneční
školy je široká, zaměřuje se na kurzy vhodné pro děti, mládež i dospělé, a to ve stylu jazz dance, hip hop,
funky, TV + theatre and musical dance.
V jejích řadách se vzdělávají jak taneční amatéři, hledající taneční volnočasovou aktivitu a zábavu, tak i
talentovaní a cílevědomí studenti s aspirací stát se profesionálními tanečníky, lektory či choreografy.
Tanečníci mají rovněž možnost odjet studovat do zahraničí do spřátelených tanečních škol a studií.
Vybraní talentovaní tanečníci a tanečnice mají možnost stát se členy souborů Pop Balet a intenzivně rozvíjet
své nadání. Soubory jsou rozděleny dle věku a pracují s nimi nejen ti nejlepší pedagogové a choreografové
školy, ale i externisté působící u nejlepších souborů v ČR (Laterna Magika, Národní divadlo, DOT504 aj.) či
špičkoví zahraniční choreografové z USA a Evropy. Kromě dalšího vzdělávání v oblasti umění připravují
soubory vlastní projekty a reprezentují práci školy na domácí a zahraniční taneční scéně.
Soubory Pop Balet často prezentují taneční školu InDance na různých společenských akcích a tanečních
přehlídkách. Žáci taneční školy InDance například každoročně vystupují na vánočních a velikonočních trzích
na Staroměstském náměstí a jsou součástí programu International Choir of Pratur v divadle Minor. Mezi
další aktivity taneční školy InDance patří účast na přehlídkách Mezinárodní týdny tance, Tancesse, Tanec,
tanec,… a International Festival Jazz Dance Open.
V ZUŠ Olešská se vyučují následující obory: hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Řada
absolventů školy se věnuje umělecké činnosti profesionálně, a to nejen v rámci ČR, ale sbírají ocenění i v
zahraničí. ZUŠ Olešská disponuje též vlastním orchestrem, který by mohl spolupracovat s MČ na kulturních
akcích.
Taneční studio COOL DANCE má již své pevné místo v tanečním světě. Má několik studií po celé ČR.
Vytváří taneční kurzy pro veřejnost, vedou sportovní klub, organizují taneční soutěže a v neposlední řadě
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jsou spoluorganizátory největší mezinárodní soutěže v ČR – Prague Open Dance Festival. Nabízí sportovní
tanec, vystoupení a show, taneční kurzy a kroužky pro děti, dospělé, páry i sólo ženy. Spolupracují s
hvězdami Star Dance.
Rinceoiri, klub irských tanců je nejstarší taneční klub zabývající se irskými tanci v České republice. Rinceoiri
Irish Dance Academy (RIDA) je škola irského tance a stepu založená v září roku 2004 při taneční skupině
Rinceoiri. Již od roku 1997, kdy vznikl jako občanské sdružení, se věnuje šíření irské taneční kultury). Pořádá
kurzy podle úrovní – od úplných začátečníků až po velmi pokročilé (beginners – open). Kurzy irského tance a
stepu vedou zkušení lektoři z řad tanečníků Rinceoiri. Škola každoročně pořádá mezinárodní soutěž v Praze s
názvem Prague Feis. Je to nejlepší příležitost, jak si soutěžení vyzkoušet, a také se porovnat s ostatními
tanečníky. Pořádají také společné akce pro všechny tanečníky RIDA, jako např. několikadenní jarní
soustředění, letní školu a závěrečné vystoupení, kterým je tradičně ukončen školní rok. Soubor za svou
historii vystupoval v ČR i v okolních evropských státech v divadlech, na festivalech a dalších akcích. Své
choreografie představil i v takových prostorách jako je Kongresové centrum, Tesla aréna Praha (u příležitosti
oslav 10 let irského tance v ČR a v rámci projektu Crazy Day), či na přeplněném náměstí Trafalgar Square v
Londýně při oslavách svátku svatého Patrika. V jedné z televizních talentových show dokázali tanečníci
Rinceoiri uchvátit porotu natolik, že se dostali až do finále. V roce 2010 pak vyhráli ve své kategorii soutěž
Taneční skupina roku. V březnu 2013 soubor získal ocenění CIBCA Cultural Oscar za přínos irské kultuře v
České republice. Mezi největší úspěchy souboru dále patří dvě vlastní celovečerní taneční show. První z nich
byla pod názvem Dancing Dream (původně Swan Legend) představována divákům v mnoha městech po celé
České republice v letech 2008–2013. Druhou celovečerní show souboru bylo představení 7 Reasons to
Dance, které mělo premiéru na podzim 2013 a v nabídce skupiny Rinceoiri bylo do roku 2016. Tanečníci
Rinceoiri jsou úspěšní i na mezinárodních soutěžích (feisanna a championships), pravidelně se umisťují na
předních příčkách soutěží v Evropě v nejvyšších kategoriích intermediate/open. Každoročně se prezentují
také na soutěžích na Britských ostrovech. Od roku 2010 se pravidelně účastní světových šampionátů a to jak
v týmových, tak i sólových tancích. Přední příčky tanečníci skupiny Rinceoiri obsazují i na mistrovství
kontinentální Evropy.
RIDA spolupracuje s plně kvalifikovanou lektorkou TCRG, která v Čechách zastupuje londýnskou školu
McGahan Lees Academy. McGahan Lees Academy byla založena v roce 1996 a patří mezi velmi úspěšné
školy irského tance. Zakladatelka sama dosáhla největšího úspěchu v roce 2004, kdy složila porotcovské
zkoušky a získala tak titul ADCRG. Přestože je McGahan Lees Academy poměrně mladá, její členové
pravidelně vyhrávají šampionáty po celém světě. Největší úspěch slavila škola v roce 2006, kdy se 2 její
členové stali světovými šampiony. Následovalo vítězství další členky v kategorii Senior Ladies v roce 2008.
Vedle 3 vytoužených titulů světových šampionů jsou tanečníci McGahan Lees Academy vítězi soutěží All
Ireland´s, Great Britain´s, British National´s, All Scotland´s a North American Irish Dance Championships.
MČ Praha 10 pořádala v roce 2019 akci Den pro Desítku, na které hostoval soubor Hradišťan. V roce 2020 z
důvodu epidemie COVID 19 nehostoval žádný soubor.
Poznámka. V MČ se nachází několik mezinárodních subjektů, především v oblasti tance.
Související informace
Referenční ID: 8.3.7 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:27 Odborný garant: Tomáš
Procházka Politický garant: David Kašpar Štítky: » Kultura a umění, » Školy - jazyková a kulturní podpora,
» Umění a kultura, » Volný čas a kultura, » Kulturní organizace, Indikátory: » Rovný přístup obyvatel ke
vzdělávání (8.3.G), Aktuální informace naleznete zde
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Atraktivita a vzhled města
Městská část Praha 10 se aktivně stará o veřejný prostor, který považuje za nedílnou součást kulturního
prostředí. Důležitým aspektem jsou místní spolky, které vytváří program jednotlivých lokalit.

Nástroje ke zvyšování atraktivního vzhledu města
8.4.1 Má městská část pro oblast atraktivity a vzhledu městské části konkrétní nástroje a strategické
dokumenty?
Kultura ve veřejném prostoru vychází ze strategického dokumentu Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10
na období 2020-2025 (5. Kultura ve veřejném prostoru, 5.1 Podporovat a pozitivně usměrňovat snahu
obyvatel participovat na zvelebování veřejného prostoru a pořádání kulturních a komunitních akcí ve
veřejném prostoru, 5.2 Vnímat kultivovaný veřejný prostor jako základ kvality života ve městě, 5.3
Podporovat umění ve veřejném prostoru v lokalitách.
Tématem se také zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8.2
Praha 10 kulturnější, 8.2.1 Podporovat informovanost o významných osobnostech, historii a památných
místech, 8.2.2 Podporovat kulturu po celém území Prahy 10).
Dále vychází jak ze strategických dokumentů hl. m. Prahy, u kterých se podílela či podílí na tvorbě, a to
přímo či formou připomínkování. Jedná se např. o Manuál tvorby veřejných prostranství, Metropolitní plán,
Strategický plán hl. m. Prahy, Územně analytické podklady hl. m. Prahy, apod.
MČ Praha 10 je též zadavatelem dokumentů „Generel veřejných prostranství“, na který navazuje zpracování
dílčích generelů veřejných prostranství oblastí Nové Vršovice, Strašnice, Staré Vršovice, Sídliště Malešice,
Záběhlice. Dále MČ Praha 10 zpracovala architektonicko-urbanistickou studii veřejných prostor sídliště
Solidarita, aj.
Poznámka. Městská část má několik strategií, které se věnují veřejnému prostoru. Jsou navíc
zpracovávány pro jednotlivé lokality.
Související informace
Referenční ID: 8.4.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:38 Odborný garant: Pavel
Ludvík Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Strategie, plány a politiky, » Veřejný prostor, Indikátory:
» Bezbariérová mobilita (8.4.A), Koncepční a strategické dokumenty: » Generel veřejných prostranství MČ
Praha 10, » Strategický plán hlavního města Prahy, » Územně plánovací dokumentace a podklady hlavního
města Prahy, » Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, » Návrh Strategie rozvoje veřejných
prostranství hl. m. Prahy, Analytické dokumenty: » Architektonicko-urbanistická studie veřejných prostor
sídliště Solidarita, » Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2016, Aktuální informace naleznete zde

Možnost participace občanů na rozvoji MČ
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)?
MČ Praha 10 se problematice zapojování veřejnosti věnuje. Možnosti občanů uplatňovat své podněty a
náměty k záměrům města, ať už se to týká úprav veřejných prostor, parků či ulic, mohou několika způsoby.
Každý významnější i lokálnější záměr města je prezentován veřejnosti se snahou získat zpětnou vazbu. A to
formou místních setkání, výstav, prezentací či dnů otevřených dveří k tématům na půdě Úřadu MČ Praha 10,
kde je mimo jiné pro takové účely vyhrazen prostor SÚR (Středisko územního rozvoje Prahy 10).
MČ Praha 10 aktivně podporuje zájem obyvatel o dění v obci.
Kultura a volný čas
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Příklady aktivit:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Veřejná setkání: setkání k tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období
2020-2030, projednání zavádění parkovacích zón, sběr dat v rámci Generelu veřejných prostranství
pro jednotlivé oblasti
Setkání v ulicích měst ke strategickému plánu
Zapojení dobrovolníků do pracovních skupin a zpracování podnětů ke strategii
Otevřené hodiny vašich radních
Online zapojení: ankety (Zjišťujeme míru spokojenosti obyvatel, online sběr podnětů, Rodiny na
Desítce, Organizace a spolky na Desítce, Podnikatelé na Desítce, Dětské hřiště Hřibská, Dobíjecí
stanice pro elektromobily, Oživení Malešického zámku), pocitové mapy, sběr podnětů Co zlepšit na
Desítce
Zapojování hlavních aktérů: Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny
Komentování dokumentů: Analytická část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
pro období 2020-2030
Granty a participativní rozpočet: Moje stopa, Zásobník projektů
Vernisáže výstav: Generel veřejného prostranství: Strašnice, Revitalizace Botiče, apod.
Tvorba Koncepce rozvoje kultury (setkání kulturních aktérů)
Tvorba metodiky “Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích: Regulace v procesu
plánování, rešerše evropských plánovacích systémů”. (kulaté stoly s developery)
a další

Informace o veřejných setkáních a výzvy k zapojení se jsou dostupné na
webu www.praha10.cz/strategie, www.verejneprostory.cz, www.praha10.cz.
Zapojování veřejnosti je nedílnou součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro
období 2020-2030 (1. Praha 10 otevřená, 1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem, 1.1.1 Transparentní radnice,
1.1.2 Aktivní zapojení obyvatel do veřejného života)
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Poznámka. Městská část používá širokou škálu nástrojů pro začlenění podnětů občanů. Výzvy k zapojení
prezentuje především na webu www.praha10.cz/strategie.
Související informace
Referenční ID: 8.4.2 Hodnocení: 2 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 01:29 Odborný garant:
Martin Pecánek Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Komunikace mezi veřejnou správou, občany a
dalšími subjekty (participace), » Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji, » Vzdělávání a osvěta,
Indikátory: » Péče o zranitelné skupiny obyvatel (8.4.B), Analytické dokumenty: » Participace veřejnosti na
rozvoji veřejných prostranství, Webové stránky a portály: » Veřejné prostory Prahy 10, » Středisko
územního rozvoje, Aktuální informace naleznete zde

Údržba a obnova městského mobiliáře
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
v městské části další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?
Údržba vyjmenovaných prvků je řešena v rámci agendy více odborů. Zejména Odboru životního prostředí,
dopravy a rozvoje a Odboru kultury a projektů. V případě základního mobiliáře je zajišťována průběžná
údržba i obnova (lavičky, koše, pítka, stojany na kola, informační tabule, kašny). U pomníků a pamětních
desek se úpravy dělají dle aktuálního stavu.
U laviček a košů je ustálen základní model těchto prvků. V případě ucelenějších rekonstrukcí ploch je vždy
mobiliář měněn za vysoce kvalitní mobiliář. Je též navázána spolupráce s Institutem plánování a rozvoje hl.
m. Praha na umisťování mobiliáře ze strany města.
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Mezi projekty zvyšující atraktivitu města patří menší i větší počiny. Mezi větší patří rekonstrukce ploch. V
posledních letech park Malinová – Chrpová, Malešický park, park U Vršovického nádraží, probíhající
rekonstrukce náměstí u OC CÍL. Dále sem patří i připravované projekty např. revitalizace parčíku Rybalkova,
úpravy podél toku Botiče. Pak sem ale patří i malé realizace, které zvyšují atraktivitu. Sem patří příprava
rozšíření sítě pítek.
Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030 (8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury, 8.1.1 Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních,
komunitních a společenských aktivit obyvatel, 8.1.2 Systémová podpora rozvoje kultury v Praze 10, 8.2
Praha 10 kulturnější, 8.2.2 Podporovat kulturu po celém území Prahy 10).
Kulturní akce a podporu kultury ve veřejném prostoru akcentuje Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na
období 2020-2025 (5. Kultura ve veřejném prostoru, 5.1 Podporovat a pozitivně usměrňovat snahu obyvatel
participovat na zvelebování veřejného prostoru a pořádání kulturních a komunitních akcí ve veřejném
prostoru, 5.2 Vnímat kultivovaný veřejný prostor jako základ kvality života ve městě, 5. 3 Podporovat umění
ve veřejném prostoru).
•

Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2030

Poznámka. Městská část se aktivně stará o mobiliář, navíc iniciuje revitalizace veřejných prostranství. Z
důvodu omezeného množství pracovníků oddělení koncepce a rozvoje se ale tématu nelze věnovat v
plné míře.
Související informace
Referenční ID: 8.4.3 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:38 Odborný garant: Pavel
Ludvík Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Městský mobiliář, » Údržba, Indikátory: » Podpůrné
aktivity domácí péče (8.4.C), Aktuální informace naleznete zde

Využívání kultury při revitalizaci brownfields
8.4.4 Využívá městská část kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?
MČ Praha 10 v rámci revitalizace brownfields snaží o jejich dočasné využití se zapojením místních sdružení, a
to i formou přípravy coworkingových míst, workshopů a dočasných řešení využití ploch. Příkladem je
realizace komunitní zahrádky na území VRÚ Bohdalec – Slatiny v rámci soutěže „Zásobník projektů –
partnerství pro Prahu 10“, která podporuje aktivitu a zájem obyvatel městské části Praha 10 o úpravu
veřejného prostoru, komunitní a sousedské akce a akce menšího rozsahu významné pro kulturní a
společenský rozvoj městské části Praha 10. Zároveň městská část realizuje projekt Moje stopa - participativní
rozpočet.
V roce 2020 zároveň probíhala série aktivit oživení Malešického zámku. Občané Prahy 10 se měli možnost
vyjádřit k záměru, jaké aktivity by bylo možné provozovat právě ve zmíněném zámku. Ve stejném roce byl
pro nově rekonstruovaný objekt Kino Vzlet vysoutěžen provozovatel s velmi kvalitním kulturním programem
celopražškého významu.
Tématem se zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (8.4 Praha 10
Kulturní, 8.4.1 Představovat památkově hodnotné objekty a lokality na území městské část, 8.4.2 Motivovat
majitele památkově hodnotných objektů k citlivému přístupu při jejich užívání a obnově).
Dále se kulturním objektům a jejich využití věnuje Koncepce rozvoje kultury Prahy 10 na období 2020-2030.
(3. Kulturní objekty, 3.1 Zajišťovat vyhovující stav objektů ve správě MČ Praha 10, odpovídající uživatelským
potřebám obyvatel hl. m. Prahy ve 21. století, 3. 2 Hledat strategická partnerství pro pronájem městských
kulturních objektů, 3.3 Zajišťovat pro kulturní objekty ve vlastnictví MČ Praha 10 kvalitní řízení a strategii,
jasnou programovou nabídku, která bude odrážet specifika lokality a bude hledat i přiměřené možnosti
nabízet program celopražskému publiku, 3.4 Realizovat spolupráci s ostatními objekty na území MČ Praha
10, jejichž primárním účelem není kulturní činnost (např. Vršovický zámeček).
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•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Poznámka. Oživení lokalit, brownfieldů probíhá. Poptávka je řízená ze strany občanských iniciativ. MČ
Praha 10 má ale stále několik objektů, které aktivně nevyužívá.
Související informace
Referenční ID: 8.4.4 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:36 Odborný garant: Pavel
Ludvík Politický garant: David Kašpar Štítky: » Komunitní rozvoj, » Kultura a umění, » Místní ekonomika,
» Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields, » Územní plánování a regionální rozvoj, urbanismus a
revitalizace, Indikátory: » Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života (8.4.D), Koncepční
a strategické dokumenty: » Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10, Aktuální informace naleznete
zde

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
MČ Praha 10 disponujeme Zásadami pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 (2019), dle nichž
přiděluje MČ byty na základě potřeb žadatelů. Disponuje i dvěma krizovými byty. Zároveň nabízí široké
množství programů a podporuje svoji dotační politikou místní spolky a služby věnující se prevenci a
terénním službám. V roce 2019 zřídila Kontaktní centrum pro bydlení, kde se mohou občané dozvědět
informace z této oblasti.
MČ Praha 10 podepsala v roce 2019 “Memorandum o spolupráci v rámci Sítě Partnerství”. Ta spojuje obce a
neziskové organizace, které usilují o efektivní řešení bytové nouze a bezdomovectví.

Finanční rezerva pro pomoc obětem neštěstí
9.1.1 Vytváří městská část, případně statutární město ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro
případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?
MČ Praha 10 finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem vytváří. MČ Praha 10 má
zpracované zásady pro pronajímání bytů ve své správě a v těchto zásadách je pamatováno i na krizové byty
pro oběti neštěstí (např. požár, povodeň).
Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 dále disponuje ve svém rozpočtu s částkou, která je určena na akutní
řešení situace klienta (např. nákup základních potravin). Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 velmi úzce
spolupracuje s Úřadem práce ČR (finanční výpomoc v případě mimořádné události – živelné pohromy lze
žádat dle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů) a krizové situace
klientů řeší individuálně. V případě potřeby MČ Praha 10 ve věci finanční pomoci obětem neštěstí
spolupracuje s Magistrátem hl. m. Prahy.
V rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb podporujeme rozsáhlou síť sociálních a
návazných služeb, za jejichž pomoci je daná situace vždy individuálně a intenzivně řešena. Seznam těchto
organizací je uveden na sociálním a zdravotním portálu MČ Praha 10.
Danému tématu se také věnuje “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”
(Oblast 9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.2 Financování sociální péče a služeb).
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Poznámka. Finanční rezervy nejsou vytvářeny v rámci samostatné položky v rozpočtu MČ Praha 10.
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Související informace
Referenční ID: 9.1.1 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:34 Odborný garant:
Monika Srncová Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Krizové situace, Indikátory: » Sociální bariéry
(9.1.A), Webové stránky a portály: » Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10, Zdroje: » MČ Praha 10,
Petřík Pavel, Aktuální informace naleznete zde

Zajištění dočasného nouzového bydlení
9.1.2 Má městská část, případně statutární město v rámci jí 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.)?
MČ Praha 10 má pro nouzové ubytování osob zřízeny dva „krizové byty“ se základním vybavením (postele,
stůl se židlemi, nádobí, koupelna, záchod, kuchyňská linka, vařič, mikrovlnná trouba). Dále je k dispozici osm
míst na ubytovně pro učitele.
V případě velkého množství osob, které budou muset být v důsledku mimořádné události (přírodní
katastrofa, průmyslová havárie aj.) ubytováni, budou tyto osoby ubytováni v tělocvičnách základních škol.
V červnu roku 2019 bylo zřízeno Kontaktní centrum pro bydlení, které kromě poskytování informací o
dostupném a sociálním bydlení zprostředkovává poradenství ve složitějších případech. Občanům nabízí
například kontakt na právníka nebo občansko-právní poradnu, na sociální pracovníky, úřad práce, finanční
poradenství, prevenci zadlužení a mnoho dalšího. Městská část také v roce 2019 schválila “Zásady
pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10”, které kladou důraz na dostupné a sociální bydlení.
Obložnost krizových bytů je nahodilá, dle situace. V roce 2020 pouze 1 byt obsazen a 1 místo na ubytovně,
v roce 2019 nebyl žádný z bytů obsazen. Kapacitu vnímáme jako dostatečnou.
Dále jsou zde soukromé ubytovny, např. Ubytovna v ulici Nad Slávií (cca 70 lůžek), v ulici Štěchovická, v ulici
Černokostelecká.
Koncepční přístup k rozdělování bytů potřebným deklaruje i zakotvení dostupného a sociálního bydlení ve
“Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” (Oblast 9. Praha 10
přátelská, 9.4. Dostupné a sociální bydlení, 9.4.1. Systémově reagovat na potřeby v oblasti bydlení).
•

Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10

Poznámka. MČ Praha 10 má rezervu pro poskytnutí bytů v nouzi, zřídila Kontaktní centrum pro bydlení,
vydala Zásady pronajímání bytů. Oblast bydlení řeší koncepčně i ve “Strategickém plánu udržitelného
rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030.”
Související informace
Referenční ID: 9.1.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:34 Odborný garant: Roman
Březina Politický garant: Petr Beneš Štítky: » Dočasné ubytování, » Domácí násilí, » Komunální bytový
fond, » Krizové plánování, Návodné otázky: » Dostupné a sociální byty, Indikátory: » Spokojenost občanů
s místem, ve kterém žijí (9.1.B), Zdroje: » MČ Praha 10, Jurča Miloš, Aktuální informace naleznete zde

Vývoj počtu sociálně potřebných domácností
9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v městské části?
MČ Praha 10 patří počtem obyvatel mezi největší městské části hl. m. Prahy (přes 110 tis. obyvatel), proto
lze předpokládat, že počet sociálně potřebných domácností je vyšší než v jiných městských částech.
Současně si uvědomuje svou společenskou a veřejnou odpovědnost a vnímá existenci konkrétních skupin
osob, které jsou z různých důvodů znevýhodněny na trhu s bydlením nebo je v zájmu obce těmto osobám
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poskytnout byt (např. učitelé, strážníci). Těmto občanům poskytuje MČ Praha 10 v souladu s novými
zásadami možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek.
Počty sociálně potřebných domácností MČ Praha 10 neeviduje. V uvedené oblasti úzce spolupracujeme
s Úřadem práce ČR, který nám poskytuje potřebná statistická data ovlivňující výkon činností sociální práce.
Dále MČ Praha 10 úzce spolupracuje s cca 100 poskytovateli sociálních a návazných služeb (katalog
kontaktů, sociální a zdravotní portál - katalog), se kterými průběžně (v rámci procesu komunitního plánování
sociálních a návazných služeb) monitoruje sociálně potřebné domácnosti. Od roku 2007 jsou potřeby těchto
domácností zapracovány do priorit komunitního plánování. Určitá data, která ovlivňují poskytování služeb
sociálně potřebným domácnostem lze dohledat v analýzách (potřeb a služeb), které jsou zpracovávány
v souvislosti s tvorbou střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb a jsou
k dispozici veřejnosti.
Za sociálně potřebné domácnosti lze považovat zejména všechny příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi.
Jedná se o osoby, které jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci, a to s ohledem na nedostatek
finančních prostředků. Současně je nutné řadit mezi sociálně potřebné domácnosti i všechny příjemce
příspěvku na péči. Jedná se o osoby, které jsou s ohledem na zdravotní stav závislé na pomoci druhé osoby.
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MPSV (2019):

V současné době se zpracovává nový Střednědobý plán na období 2021 – 2024, jehož přílohou budou
aktualizované tabulky. Zároveň je nutné upozornit na fakt, že není možné získat od ÚP ČR všechna potřebná
data, a to i zejména na územní členění obvodů Prahy a také proto, že některá data jako např. sociálně
potřebná domácnost nelze vyfiltrovat. Další údaje pak obsahuje každoroční statistika MPSV ČR, pro kterou
předáváme podklady. Z této statistky vyplývají další potřebné údaje za MČ Praha 10, které shromažďuje
odbor sociální v rámci svojí činnosti.
Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9.
Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných
služeb, 9.1.2 Financování sociální péče a služeb).
•

Roční výkaz o sociální práci MPSV pro rok 2019

Poznámka. MČ Praha 10 dlouhodobě komunitně plánuje sociální a návazné služby, proto sleduje vývoj
různých cílových skupin, jejich počet, problémy a v rámci dvouletého Akčního plánu nastavuje způsob
řešení.
Související informace
Referenční ID: 9.1.3 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 20:47 Odborný garant: Roman
Březina Politický garant: Petr Beneš Štítky: » Sociální péče pro dospělé, Indikátory: » Účast občanů na
veřejném dění (9.1.C), Koncepční a strategické dokumenty: » Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti
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sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020, Webové stránky a portály:
» Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10, Aktuální informace naleznete zde

Dostupné a sociální byty
9.1.4 Disponuje městská část, případně statutární město byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální
nebo životní situaci spojené s bydlením?
MČ Praha 10 disponuje bytovým fondem (více než 3 300 bytů). Od roku 2019 provozuje Kontatkní centrum
pro bydlení. Na Kontaktní centrum bydlení se v úřední dny obrátí zhruba 15 – 20 občanů.
Zároveň postupuje při rozdělování bytů dle Zásad pronajímání bytů svěřených MČ Praha 10:
Byty jsou rozděleny do tří kategorií: A. Dostupné a sociální bydlení, B. Byty v zájmu obce, C. Byty s tržní výší
nájemného.
A. Dostupné a sociální bydlení: Byty v této kategorii (v rámci kvóty bytů schválené RMČ) jsou určeny pro
osoby, které se ocitly v bytové nouzi, případně jim bytová nouze akutně hrozí, a tuto situaci nejsou schopny
řešit vlastními prostředky ani s pomocí městské části. Byty v této kategorii se pronajímají za cenu 140
Kč/m2/měsíc.
Bytový fond není rozdělen do jednotlivých kategorií. Byty žadatelům a byty, které budou zařazeny do aukce,
se vybírají individuálně. Byty se přidělují dle schválených Zásad pronajímání bytů svěřených městské části
Praha 10. V roce 2020 bylo přiděleno 105 bytů v rámci dostupného a sociálního bydlení, kdy převážná
většina žadatelů byla v obtížné sociální situaci.
Koncepční přístup k rozdělování bytů potřebným deklaruje i zakotvení dostupného a sociálního bydlení ve
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.4.
Dostupné a sociální bydlení, 9.4.1. Systémově reagovat na potřeby v oblasti bydlení).
•

Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10

Poznámka. MČ Praha 10 disponuje velkým počtem sociálních bytů, které průběžně rekonstruuje. Pro
informace o bydlení je zřízeno Kontaktní centrum pro bydlení. “Strategický plán udržitelného rozvoje
MČ Praha 10 pro období 2020-2030” se zabývá problematikou bydlení v oblasti 9, strategický cíl:
Dostupné a sociální bydlení, v rámci opatření je snaha o podporu družstevní výstavby bydlení,
rekonstrukce bytového fondu a vytvořit systém pro potřeby rodin v oblasti bydlení.
Související informace
Referenční ID: 9.1.4 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:34 Odborný garant: Roman
Březina Politický garant: Petr Beneš Štítky: » Bytová péče a bydlení, » Dočasné ubytování, Návodné
otázky: » Zajištění dočasného nouzového bydlení, Indikátory: » Komunikace mezi specifickými skupinami
obyvatel (9.1.D), Zdroje: » MČ Praha 10, Strieglová Daniela, Aktuální informace naleznete zde

Vývoj počtu předlužených osob
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?
MČ Praha 10 v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb ve spolupráci se všemi
aktéry průběžně monitoruje počet předlužených klientů. U klientů se ve většině případů jedná o kumulaci
různých problémů, které jsou řešeny individuálně a komplexně. Situace v oblasti dluhové problematiky je
dlouhodobě spíše stabilní.
Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 poskytuje základní sociální poradenství i v dluhové oblasti. Dále od roku
2014 zajišťuje službu bezplatného právního poradenství, která je určena občanům Prahy 10 – klientům
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odboru sociálního, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. K právnímu poradenství zájemce
objednávají sociální pracovníci a jednou z nejčastějších problematik, které klienti řeší, je právě problematika
dluhová. Dotazy se nejčastěji týkají dluhů, exekučních řízení, daní či pojištění. Odbor sociální Úřadu MČ
Praha 10 má následně zpětnou vazbu o vývoji v oblasti dluhů od klientů a přehled o počtu hodin
věnovaných klientovi v rámci domluveného bezplatného poradenství. MČ Praha 10 podporuje poskytovatele
v rámci dotačního řízení a pořádá pro veřejnost semináře s finanční tématikou.
Od roku 2017 v oblasti přenášení informací široké veřejnosti a spolupracujícím poskytovatelům sociálních a
návazných služeb spolupracuje Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 s organizací REMEDIUM Praha. Uvedená
organizace v rámci svého projektu uspořádala v letech 2017 a 2018 zdarma semináře dle požadavků
účastníků.
Právní poradenství 2018
•

18 konzultací k dluhové/ finanční problematice

•

29 konzultací k bytové problematice, a to včetně dluhů na nájemném

Právní poradenství 2019
•

12 konzultací k dluhové/ finanční problematice

•

34 konzultací k bytové problematice, a to včetně dluhů na nájemném

Roční výkaz 2018 – osoby neschopné splácet závazky a pohledávky – 558
Roční výkaz 2019 – osoby neschopné splácet závazky a pohledávky – 511
Je nutno zdůraznit, že se jedná jen o dílčí informace získané v rámci sociální práce a právního poradenství.
Právní poradenství pro klienty odboru sociálního se týká celé řady dalších oblastí, proto jsou klienti
odkazováni i na další bezplatné právní poradny jako je Člověk v tísni, Společnou cestou, Remedium atd. A
nelze opomenout fakt, že ve výčtu nejsou zahrnuti občané, kteří jsou schopni si pomoc vyhledat sami.
Na webových stránkách městské části jsou také uvedeny kontakty na sociální pracovníky, a to zejména pro
občany, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci. Na sociálním a zdravotním portálu jsou dále uvedeny
různé životní situace a stručný návod, jak v daném případě postupovat a kam se obrátit.
Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9.
Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných
služeb).
Poznámka. Vývoj počtu předlužených osob není komplexně sledován.
Související informace
Referenční ID: 9.1.5 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 21.pro.2020 21:23 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Dluhová pomoc a poradenství, Indikátory: » Stížnosti obyvatel
na sociálně nevhodné jevy (9.1.E), Koncepční a strategické dokumenty: » Střednědobý plán rozvoje a
udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020, Webové stránky a
portály: » Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10, Aktuální informace naleznete zde

Rovný přístup k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
MČ Praha 10 se intenzivně věnuje potírání nerovností, a to na základě Střednědobého plánu rozvoje a
udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 – 2020.
Podporuje místní spolky a sociální služby pomocí dotační politiky. Provozuje Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci. Věnuje se i bezbariérovému přístupu do veřejných institucí a snižování nerovnostem
ve školách.
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Podpora mateřských center
9.2.1 Je městskou částí podporován vznik a fungování zařízení (vyjma školských), která zprostředkovávají
kontakty v rámci komunity?
Podpora mateřských/rodičovských center je dlouhodobě jednou z priorit komunitního plánování sociálních
a návazných služeb na území MČ Praha 10. MČ Praha 10 si uvědomuje, že je nezbytné na svém území
podporovat nejen sociální služby, ale i služby návazné, které vhodně doplňují právě ty registrované. Mezi
nejpotřebnější patří právě mateřská/rodičovská centra. S ohledem na komplexnost podpory uvedených
center považuje MČ Praha 10 aktivity za nadstandardní. MČ Praha 10 významně podporuje rodinná a
komunitní centra zejména v rámci dotačního řízení. V roce 2019 přispěla MČ Praha 10 na činnost
mateřských/rodičovských center celkovou částkou 732 200 Kč. Některé organizace využívají i možnost
pronájmu prostor od městské části za zvýhodněné nájemné, a to ve výši 200 Kč/m2/rok. Zároveň se dané
organizace zapojují do Zásobníku projektů MČ Praha 10.
O mateřská, rodinná a komunitní centra je velký zájem, vyplývá to i z níže uvedených výsledků ankety
“Potřeby rodin na Desítce”.
Aktéři v území:
•

Malešice - Jablíčkov

•

Strašnice/Skalka – Klub K2, Jablíčkov, Komunitní centrum Kruh, Bambulky

•

Vinohrady - Protěž

•

Záběhlice/Zahradní Město - Klub K2

•

Vršovice - Protěž

Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov:
•

Poslání: Podporovat zdravé fungování rodiny prostřednictvím široké škály prorodinných služeb;
poskytovat logicky provázaný komplex pedagogicky kvalitních programů pro všechny věkové
kategorie dětí, rodiče i prarodiče; posilovat rodičovské kompetence, preventivně působit proti burnout syndromu pečujících a výskytu negativních psychosociálních jevů v rodinách; vytvářet přátelský
prostor pro setkávání rodin s dětmi, smysluplné trávení volného času, sdílení a výměnu zkušeností;
podporovat komunitní soužití v lokálních podmínkách - pěstování vazeb k místu, oživení vztahů mezi
lidmi.

•

Cílová skupina: rodiny s dětmi ve věku 0–10 let, nastávající rodiče

•

Kapacita: 500 jedinečných rodin / rok

•

Lokalita: Malešice, Strašnice

•

Možný rozvoj služeb: ano

•

Potřeby pro udržení a rozvoj služeb: zachování stávající finanční podpory a prostor či jejich rozšíření

•

Besedy, workshopy, semináře zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí: cca 20 vzdělávacích
akcí za rok s kapacitou okolo 10 osob

•

Tréninkové aktivity na posilování rodičovských kompetencí: 13 pololetních kurzů, každý o rozsahu 16
lekcí, zhruba 150 jedinečných účastníků

•

Poradenství pro rodiče – 7 druhů, celkem cca 70 jedinečných účastníků za rok, 260 – 300 hodin za
rok

•

Práce s celou rodinou, akce pro rodiče s dětmi: 5 pravidelných programů, 15 akcí za rok

•

Komunitní akce v lokalitě: 6 velkých venkovních akcí za rok

•

Aktivně se zapojují do aktivit MČ Praha 10 – ANO

•

Programy zaměřené na všeobecný rozvoj dětí – 25 kroužků pro děti ve věku 3–10 let

•

Podpora slaďování práce a rodiny: dětská skupina, herna s hlídáním, příměstské tábory

•

Rozvojové a relaxační aktivity pro rodiče (cvičení, vzdělávání): 12 pravidelných programů
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Klub K2, o.p.s.
•

Poslání: Přispíváme k naplnění potřeb rodin s malými dětmi a usilujeme o celkové zlepšení
postavení rodičů ve společnosti.

•

Cílová skupina: rodiny s dětmi

•

Práce s celou rodinou: ano

•

Kapacita: 500 rodin ročně

•

Lokalita Strašnice/Skalka, Záběhlice/Zahradní Město

•

Možný rozvoj služeb: ano

•

Potřeby pro udržení a rozvoj služeb, ohrožení fungování: vyřešit situaci v Ostružinové - nekvalitní
prostory neodpovídající práci s rodinami s nejmenšími dětmi, zachovat stávající fin. podporu P10,
vyjasnit majitele zahrady v Olešské, abychom ji mohli systematicky rozvíjet

•

kurzy, semináře, zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí – 10 půlročních kurzů/ 40 rodin, 25
seminářů ročně/ 300 účastníků seminářů

•

tréninkové aktivity na posilování rodičovských kompetencí: 4 typy tréninků / 50 rodin

•

Poradenství pro rodiče: 7 poraden/ 100 klientů ročně

•

Komunitní akce v lokalitě: 14 akcí ročně

•

Nízkoprahové aktivity pro rodiny: herny, akce, sociální, právní poradenství

•

Aktivně se zapojují do aktivit MČ Praha 10: KPSS, RP

•

Další aktivity: Školka K2 – Dětské skupiny – 45 dětí od 2 let, naučná stezka Zahrada ve městě,
metodická práce

Centrum pro rodinné aktivity – Bambulky
•

Poslání: Vytvořit příjemné rodinné prostředí, kde můžete s dětmi strávit volný čas

•

Cílová skupina: Rodiče s dětmi

•

kapacita

•

Lokalita: Mirošovická, P10 – Strašnice/Skalka

•

Možný rozvoj služeb

•

Potřeby pro udržení a rozvoj služeb

•

kurzy, semináře, přednášky zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí

•

tréninkové aktivity na posilování rodičovských kompetencí

•

Poradenství pro rodiče

•

Práce s celou rodinou, s celým systémem rodiny

•

Komunitní akce v lokalitě

•

Nízkoprahové aktivity pro rodiny

•

Aktivně se zapojují do aktivit MČ Praha 10

•

Další služby – kurzy pro rodiče s dětmi, předškolka, hlídání

Komunitní centrum Kruh
•

Poslání: Otevřená škola, která využívá svůj potenciál, vybavení a personální zabezpečení ve
prospěch celé komunity.

•

Cílová skupina: rodiče s malými dětmi, školáci a jejich rodiny, senioři

•

kapacita

•

Lokalita: Mirošovická, P10 – Strašnice/Skalka
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•

Možný rozvoj služeb

•

Potřeby pro udržení a rozvoj služeb

Komunitní centrum Protěž
•

Poslání: Prevence sociálního vyloučení, aktivizace komunity, zvýšení počtu dobrovolníků.

•

Cílová skupina:

•

Kapacita

•

Lokalita: Vinohrady

•

Možný rozvoj služeb

•

Potřeby pro udržení a rozvoj služeb

V roce 2019 realizovala MČ Praha 10 průzkum zaměřený na potřeby rodin na Desítce ve spolupráci se
spolkem K2 a Jablíčkov. Celkem bylo odevzdáno 163 vyplněných dotazníků, které jsou podkladem i pro
tvorbu Koncepce rodinné politiky. Dotazník byl propagován na webu www.praha10.cz/strategie a Facebooku
MČ Praha 10, zároveň byl dostupný i v tištěné verzi v klubu K2 a Jablíčkov.
Výsledky ankety Potřeby rodin na Desítce
Silné stránky
•

Aktivní rodiny s dětmi na území MČ Praha 10

•

Vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí

•

Rodiny se silným vztahem k území MČ Praha 10 – velká znalost prostředí

•

Silné rodinné zázemí (min. 3 členné rodiny)

•

Aktivity Rodinného a komunitního centra Jablíčkov a Klubu K2

•

Podmínky pro volnočasové aktivity (Malešický park, areál Gutovka, Hamerský rybník),

Slabé stránky
•

Průměrné hodnocení podpory rodin ze strany MČ Praha 10

•

Naplněná kapacita jeslí a mateřských školek

•

Nedostatečné kulturní vyžití pro rodiny (divadlo, koncerty, kino, kampaně)

•

Nebezpečné prostory v okolí metra Skalka a Strašnice (výskyt nepohodlných lidí, zanedbané

veřejné prostranství)
•

Nedostatek míst k parkování aut

•

Naplněná kapacita rodinných center

•

Intenzivní hustota dopravy

•

Nedostatek inovativních a alternativních škol

•

Chybějící aktivity pro matky s dětmi

•

Nízká podpora rodin s dětmi s hendikepem a seniory (např. odlehčovací služby)

Příležitosti
•

Navýšení kapacit jeslí a mateřských škol

•

Podpora rodinných center v MČ Praha 10 (fungujících, iniciace nových projektů)

•

Rozvoj sportovních aktivit (cvičení maminek s dětmi, kvalitní síť cyklostezek)

•

Podpora místních organizací v pořádání kulturních akcí (finanční, propagační)

•

Zapojení se do projektu Bezpečné cesty do školy (nebezpečné křižovatky a přechody)

•

Podpora kaváren a restaurací (např. kavárna přátelská rodině)
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•

Zavedení odlehčovacích služeb (pro rodiny s hendikepem, seniory, rodiče samoživitelé)

•

Revitalizace prostor v okolí metra Skalka a Strašnická (pobytové plochy)

•

Zavedení parkovacích zón, výstavba parkovacích domů

•

Podpora inovativních a alternativních typů výuky (jesle, mateřské a základní školy)

•

Vznik platformy pro rodiny (podstránka webu www.praha10.cz)

•

Informovat rodiče o službách v městské části již při vítání občánků

•

Úklid psích exkrementů (osvěta, zajištění specializovaných odpadkových košů)

•

Vznik Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10

Hrozby
•

Omezené množství finančních prostředků MČ Praha 10 na podporu aktivit směřujících k podpoře
rodin

•

Neochota místních organizací spolupracovat

•

Zákonná opatření a jiné externí vlivy

MČ Praha 10
•

každoročně pořádá Veletrhy sociálních a návazných služeb (více v tiskové zprávě, 24.4.2020:
“Veletrh sociálních a návazných služeb”)

•

má zpracovaný Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služebna území
městské části Praha 10na období 2017-2020 (priorita 3 „Komunitní aktivity podporující osoby v
nepříznivé sociální situaci a osoby touto situací ohrožené“, a to pod opatřením 3.1 „Podporovat
rodinná a komunitní centra“). V rámci plánu pravidelně svolává schůzky pracovních skupin, a to i
organizací zabývající se rodinným prostředí.

•

připravuje koncepci rodinné politiky na základě Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10
pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.3. Příznivé prostředí a podmínky pro rodiny, 9.3.1
Systémově reagovat na potřeby rodin).

•

V roce 2019 se uskutečnilo celkem šest setkání s kulturními aktéry přímo v konkrétních lokalitách
MČ Praha 10: Zahradní Město a Záběhlice, Vršovice, Strašnice, Malešice, Skalka a Rybníčky,
Bohdalec a Slatiny. Cílem setkání bylo zmapování potřeb a vzájemné sdílení kontaktů. Na základě
setkání zároveň vznikla Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2025.

•

provozuje Sociální a zdravotní portál, kde návštěvník nalezne potřebné informace dle jednotlivých
cílových skupin.

•

podporuje svoji grantovou politikou jednotlivé organizace, a to i rodinná a komunitní centra (více v
tiskové zprávě, 4. 3. 2020: “30,6 milionu korun na podporu prospěšných projektů! MČ Praha 10
schválila dotace na tento rok”. V roce 2019 přispěla MČ Praha 10 na činnost
mateřských/rodičovských center celkovou částkou 732 200 Kč. Některé organizace využívají i
možnost pronájmu prostor od městské části za zvýhodněné nájemné, a to ve výši 200 Kč/m2/rok.
Celkové

•

každoročně pořádá letní příměstský tábor, a to zpravidla ve dvou turnusech, jehož hlavním cílem je
usnadnit rodičům dětí mladšího školního věku sladění pracovního rytmu s péčí o děti v době
hlavních školních prázdnin. Pro děti z městské části Praha 10, které navštěvují ZŠ v Praze 10 je za
zvýhodněnou cenu.

•

Sama MČ Praha 10 v minulosti realizovala projekty zaměřené na podporu aktivit umožňujících
rodičům snazší návrat do zaměstnání nebo zvyšování jejich kvalifikace v období čerpání rodičovském
dovolené. Konkrétně se jednalo o projekt s názvem „Práce a rodina – jde to“, který byl zaměřen na
podporu rodičů na mateřské/ rodičovské dovolené a těch, kteří byli krátce po jejím ukončení
registrováni na Úřadu práce ČR, při jejich návratu do zaměstnání. Podmínkou zapojení do projektu
bylo trvalé bydliště na Praze 10. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu, Praha & EU:
Investujeme do Vaší budoucnosti, operačního programu Praha – Adaptabilita a byl realizován v
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období březen 2013 až srpen 2014. Na projekt dále navázal stejnojmenný projekt”Práce a rodina jde to II" (leden - říjen 2015).
•

Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2017-2020

Poznámka. MČ Praha 10 spolupracuje s desítkami organizací a s nimi pořádá různé aktivity, podílejí se
na komunitním plánování sociálních a návazných služeb, zapojují se do dotačního řízení MČ a do různých
projektů.
Související informace
Referenční ID: 9.2.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:42 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Mateřské školy, » Matky, » Výhody pro rodiče a děti,
Indikátory: » Dobrovolnictví (9.2.A), Koncepční a strategické dokumenty: » Střednědobý plán rozvoje a
udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020, Webové stránky a
portály: » Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10, Aktuální informace naleznete zde

Rovný přístup ke vzdělávání
9.2.2 Monitoruje městská část rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských
zařízeních zřizovaných městskou částí?
MČ Praha 10 se řídí Koncepcí rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020-2025, (5. Zvyšování
motivace dětí a žáků 5.2 Kvalitní vzdělávání pro všechny, podpora inkluzívního vzdělávání, 5.4 Podpora
prevence) a Strategickým plánem udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (7. Praha 10
vzdělaná, 7.2 Škola v centru dění, 7.2.1 Rozvoj žáků ve všech oblastech, podpora rovných příležitostí a
inovativní vzdělávání).
V MŠ i ZŠ je rovný přístup zajištěn nejen obecně platnými dokumenty, ale i školskými právními předpisy,
zejména:
•

Všeobecnou deklarací lidských práv a svobod OSN 1948

•

Úmluvou OSN o právech dítěte 1989

•

Světovou deklarací vzdělání pro všechny tzv. Jomtienská deklarace 1990

•

Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením 2006

•

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

•

vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

•

vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších předpisů

•

vyhláškou č. 27/20016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění pozdějších předpisů

•

vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

•

vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Městská část zřizuje celkem 20 mateřských škola 13 škol základních. V mateřských školách je 3106 míst,
v základních 7980 míst. I tak, dle Krátkodobého plánování kapacit MŠ a ZŠ je to do budoucna malý počet na
pokrytí poptávky.
Školské zařízení Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvková organizace a školní jídelny, které
jsou součástí mateřských škol umožňují stravování i dětem ze sociálně slabšího prostředí – stravování je
možné uhradit z finančních prostředků Magistrátu hl. m. Prahy – v rámci každoročního projektu Operačního
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programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) s názvem „Školní obědy dostupné pro každé dítě“ a
nebo z nadace Women for Women. Zapojení do projektu je však zcela na konkrétním řediteli příspěvkové
organizace, který musí v případě OP PMP odhadovat počet dětí, které by pomoc potřebovali, odhadovat
s velkým časovým předstihem.
V roce 2018 žádalo o podporu 12 škol pro 159 dětí, v roce 2019 pak 17 škol pro 198 dětí, pro rok 2020
žádalo 29 škol pro 266 dětí. Ne vždy jsou však finanční prostředky vyčerpány, a to z různých důvodů (žáci
nedocházejí do školní jídelny nebo do školy, nesplní požadavky na možnost čerpat podporu apod.). I přes to
však MČ motivuje školy k tomu, aby o OP PMP žádaly.
Asistentů pedagogů bylo v ZŠ cca 83 a v MŠ cca 20. Každá mateřská škola má navíc finanční prostředky na
provozního asistenta – pro rok 2020 se jednalo cca o 4.600 tis. Kč. Provozní asistent má pracovní náplň dle
potřeb školy, každopádně se jedná o nepedagogického pracovníka, který může být nápomocen řediteli nebo
pedagogům a dětem. S osobou asistenta pedagoga se počítá i do roku 2021. O pomocníka v ZŠ, který bude
moci vykonávat pedagogickou i nepedagogickou funkci ve škole je nyní pamatováno v návrhu rozpočtu na
další rok 2021.
V ZŠ jsou k dispozici 6 přípravných tříd, pro školní rok 2020/2021 bude kapacitně postačovat pouze 5
otevřených – ZŠ Eden, ZŠ V Rybníčkách, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ Olešská a ZŠ Břečťanová.
V MČ Praha 10 jsou i speciální školy, jejichž zřizovatel je HMP. ZŠ Práčská; MŠ, ZŠ a SŠ Chotouňská; ZŠ
logopedická v Moskevské; ZŠ speciální Starostrašnická, které jsou s ostatními našimi školami i školami jiných
zřizovatelů zapojeny do MAP II. Dále máme kontakt s DDM Praha 10 - Dům UM, Pod Strašnickou vinicí,
Základní uměleckou školou v Bajkalské a Základní uměleckou školou v Olešské.
Bezbariérovost škol je s ohledem na jejich stáří velmi malá.
Dětem ze sociálně slabšího prostředí zajišťujeme se školami obědy zdarma, a to v rámci výzvy MHMP nebo
organizace Women for women. MČ P-10 přispívá finančně na realizaci škol v přírodě základních škol v
Horském hotelu, což jiná MČ nerealizuje v takové míře.
Jedna ze škol má zřízený nadační fond pro potřebné, každá ze škol má uskupení rodičů, které ze svých
příspěvků podporuje „svou“ MŠ nebo ZŠ. Pro děti, které to na jaře potřebovaly, zapůjčily některé školy IT
vybavení, některým nabídla IT MČ, a to prostřednictvím školy. Se stejným nasazením počítáme i v případě
potřeby na podzim. Všem zřizovaným školám byla nabídnuta možnost zapojit se do výzvy MHMP „Fond
solidarity“ a získat příspěvek na výlety, aktivity škol, školy v přírodě apod. za podmínek stanovených výzvou.
V rámci MAP II a jeho oblasti rovných příležitostí školy hledají příležitosti pro aktivity, které jiným umožní
lepší přístup ke vzdělávání nebo k sociálním kontaktům.
•

Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020-2025

Poznámka. MČ Praha 10 ve spolupráci se školami zřizovanými MČ vyhledává sociálně potřebné děti a
snaží se jim zajistit stravu ve školách s externí finanční pomoci. Rovný přístup ke vzdělávání je školami
podporován i z důvodu plnění různých závazných dokumentů a zákonů.
Související informace
Referenční ID: 9.2.2 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 02:34 Odborný garant: Jana
Vinterová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Mateřské školy, » Podpora vzdělávání, » Základní školy,
Indikátory: » Kriminalita (9.2.B), Aktuální informace naleznete zde
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Zvyšování počtu bezbariérových objektů
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?
Jednou z dlouhodobých priorit MČ Praha 10 je odstraňování bariér, a to nejen stavebních, ale i smyslových,
komunikačních, jazykových apod.
Bezbariérovému pohybu se věnujeme Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 20202030 (4. Praha 10 mobilní, 4.2 Zklidňovat automobilovou dopravu, 4.2.2 Prosazovat úpravy dopravně
nebezpečných a rizikových, 4.3.1 Vytvářet bezpečný a příjemný prostor pro pohyb pěších, 4.3.2 Informovat a
vzdělávat veřejnost v oblasti udržitelné mobility a bezpečnosti v dopravě míst).
Projekty Prahy 10
Společně proti bariérám
Praha 10 v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb již desátým rokem přijímá podněty
občanů týkající se bariér, které jim komplikují každodenní život. Na zdravotním a sociální portálu je
zveřejněna výzva pro občany, aby v případě, že se s bariérovým místem potýkají, toto nahlásili. Jedná se
např. o vysoký obrubník, bariérový přechod, signalizaci na přechodu, chybějící zábradlí. Vždy se snažíme
konkrétní podnět vyřešit. Pokud se jedná o bariéru, která nespadá do kompetence městské části,
předáváme podnět kompetentním orgánům. MČ Praha 10 se podnětům občanů věnuje také na
webu www.praha10.cz/strategie, kde se bariérovým překážkám intenzivně věnujeme. Stav řešení podnětu
je možné sledovat zde: https://strategieprodesitku.cz/podnety/.
Mapování bezbariérovosti/přístupnosti objektů na Praze 10
Městská část Praha 10 se v roce 2015 zapojila do projektu, jehož cílem je vytvoření mapy přístupnosti a
bezbariérovosti objektů na území městské části Praha 10 pro osoby s tělesným postižením pohybujících se
po území městské části. Mapování z důvodu zachování vysokého odborného standardu a využitelnosti pro
celoměstskou mapu bylo provedeno profesionály znalými metodiku kategorizace přístupnosti objektů
z Pražské organizace vozíčkářů.
Zmapované veřejné objekty byly zapracovány do interaktivní mapy, na kterou je umístěn link na
internetových stránkách městské části Praha 10. Informace byly zpracovávány i formou strukturovaného
textového popisu objektu. Do textu jsou zaznamenávány všechny klíčové údaje. Každý klient na základě
přesných informací a s nejlepší znalostí vlastních možností a potřeb může rozhodnout, zda je schopen
konkrétní objekt navštívit, případně jaké pomůcky či míru dopomoci bude třeba zajistit. MČ Praha 10 nemá
přímou možnost odstraňování některých bariér ovlivnit. Veškeré úpravy provádí TSK hl. m. Prahy, který je
správcem komunikací na celém území Prahy 10. MČ Praha 10, konkrétně Odbor dopravy a ochrany životního
prostředí předkládá na TSK požadavky a je na investorovi (Magistrát hl. m. Prahy), kdy tyto práce budou
provedeny. Samozřejmostí je, že všechny opravy splňují znaky bezbariérovosti (např. chodníky v místech
přechodů).
MČ Praha 10 prostřednictvím Pražské organizace vozíčkářů ke dni 31. 12. 2018 zmapovala celkem 70
objektů. Výstupy z uvedeného mapování jsou průběžně předávány kompetentní organizaci, která může
bariéry zohlednit při rekonstrukci, případně odstranit přímo a především jsou zaneseny do mapy zveřejněné
na stránkách Pražské organizace vozíčkářů.
Do konce roku 2018 byly zmapovány objekty níže uvedených institucí a organizací (v některých případech se
jednalo o více objektů):
•

Úřad MČ Praha 10,

•

PSSZ Praha 10,

•

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.,

•

Domov pro seniory Malešice, p. o.,
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•

Domov pro seniory Zahradní Město, p. o.,

•

Česká pošta (6 poboček),

•

Policie ČR,

•

MO Vršovice (Přípotoční 300),

•

MO Zahradní Město (Jabloňová 3000),

•

MO Strašnice (V Zátočce 1),

•

Městská policie hl. m. Prahy:

•

Ředitelství OŘ MP Praha 10 (Počernická 634/95),

•

Okrsková služebna OŘ MP Praha 10 (Litevská 1282/1),

•

Okrsková služebna OŘ MP Praha 10 (Sedmidomky 462/14),

•

Okrsková služebna OŘ MP Praha 10 (V Korytech 8),

•

Dům Naděje Praha – Záběhlice – azylový dům,

•

Dům Naděje Praha – Vršovice – azylový dům,

•

Centrum sociálních služeb Praha – Azylový dům pro matky s dětmi,

•

Kino Pilotů,

•

Kulturní dům Barikádníků,

•

Vršovické divadlo MANA,

•

Poliklinika Malešice,

•

Strašnické divadlo (ul. Solidarity 1986/53),

•

FÚ pro hl. m. Prahu – Územní pracoviště pro Prahu 10,

•

Poliklinika Zahradní Město,

•

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510,

•

ZŠ, Praha 10, Břečťanová 6/ 2919,

•

ZŠ, Praha 10, Gutova 39/1987,

•

ZŠ, Praha 10, Hostýnská 2/2100,

•

ZŠ, Praha 10, Jakutská 2/1210,

•

ZŠ, Praha 10, Kodaňská 16/658,

•

ZŠ, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460,

•

ZŠ, Praha 10, Olešská 18/2222,

•

ZŠ, Praha 10, Švehlova 12/2900,

•

ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381,

•

ZŠ, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950,

•

ZŠ, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980,

•

ZŠ, Praha 10, Vladivostocká 6/1035,

•

MŠ Bajkalská 1534/19, Praha 10,

•

MŠ Benešovská 2291/28, Praha 10,

•

MŠ Hradešínská 1974/17, Praha 10,

•

MŠ Na Sychrově 941/10, Praha 10,

•

MŠ Hřibská 2102/1, Praha 10,
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•

MŠ Kodaňská 989/14, Praha 10,

•

MŠ Magnitogorská 1430/14, Praha 10,

•

MŠ Omská 1354/6, Praha 10,

•

MŠ Jakutská 1210/2, Praha 10,

•

MŠ Mrštíkova 205/23, Praha 10,

•

MŠ Tolstého 1353/2a, Praha 10,

•

MŠ Útulná 2099/6, Praha 10,

•

MŠ U Roháčových kasáren 1215/14, Praha 10,

•

MŠ U Vršovického nádraží, Sámova 2a/1529, Praha 10,

•

MŠ Vladivostocká 1034/8, Praha 10.

Prostřednictvím občanů se MČ Praha 10 věnuje vyhledávání bariérových míst a snažíme se o jejich
odstranění. Podílíme se na tvorbě webové mapy přístupnosti objektů.
Na základě dohody byly výsledky mapování vždy předány organizaci, které se mapování týkalo. Dále byly
některé výstupy předány kompetentnímu odboru ÚMČ Praha 10, a to pro využití v případě stavebních úprav.
Dovolujeme si připomenout, že výsledky byly zpracovány do interaktivní mapy a je možno přes tento „link“
uvedené údaje získat. Vzhledem k tomu, že nebyly zmapovány všechny veřejné objekty, tak nelze vyjádřit v
%. V rámci procesu KPSS shromažďuje OSO i podněty, které se týkají objektů, jež nespravuje městská část.
ÚMČ se pak v mnoha případech obrací na kompetentní orgány.
Bezbariérové komunikace a přístupy do veřejných budov:
Technická správa komunikací hl. města Prahy (TSK, a.s.) spravuje na území MČ Praha 10 celkem 289 km
pěších komunikací. V současnosti je 240 km bezbariérových (tedy 83%). Zároveň TSK a.s. spravuje na území
MČ Praha 10 cca 10 142 cílových objektů (budov) poskytujících služby. Celkem 108 vstupů má charakter
bezbariérovosti (cca 59 %), 75 ks je vyhodnoceno jako bariérové (výsledné číslo je v součtu odlišné z
důvodu vyššího počtu vstupů do některých cílových míst).
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Poznámka. Byla zpracována mapa bezbariérovosti. Na zpřístupnění budov a veřejných prostranství se
dále pracuje.
Související informace
Referenční ID: 9.2.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 01:26 Odborný garant: Filip
Koucký Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Bezbariérový přístup do budov a k parkování, Indikátory:
» Krizové řízení obce (9.2.C), Koncepční a strategické dokumenty: » Střednědobý plán rozvoje a
udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020, Webové stránky a
portály: » Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10, Aktuální informace naleznete zde

Podpora obyvatel v obtížných životních situacích
9.2.4 Zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na
specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v
obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou
o této podpoře obyvatelé informováni?
Podpora specifických skupin obyvatel je primárně řešena v rámci procesu komunitního plánování sociálních
a návazných služeb (dále i KPSS). Tento proces je na území MČ Praha 10 realizován již od roku 2004, a to za
spolupráce občanů, poskytovatelů sociálních a návazných služeb a vedení MČ Praha 10. Všechny zjištěné
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potřeby jsou na jednáních pracovních skupin KPSS řešeny společně s občany a poskytovateli služeb, kdy po
vzájemné dohodě všech aktérů dochází k návrhu řešení a následnému zavedení služby.
Řešení specifických potřeb skupiny obyvatel nacházejících se v obtížné životní situaci a ohrožené skupiny je
zakotveno ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10
přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných služeb).
Mapování potřeb probíhá průběžně v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb,
kde v současnosti působí čtyři pracovní skupiny:
•
•
•
•

„senioři“,
„osoby se zdravotním postižením“,
„rodina, děti a mládež“,
„osoby ohrožené sociálním vyloučením“.

Pro občany městské části Praha 10 je vytvořena rozsáhlá síť sociálních a návazných služeb (cca 100
poskytovatelů sociálních a návazných služeb), a to včetně služeb zaměřených na specifické cílové skupiny
osob. Cílem KPSS je, aby zde byly zastoupené služby potřebné a v požadované kvalitě.
Zajištění kvalitní a dostupné sítě sociálních a návazných služeb považuje MČ Praha 10 za jednu ze svých
priorit, proto poskytovatelům uvedených služeb poskytuje podporu prostřednictvím dotačního řízení.
Finanční prostředky vyčleněné na podporu sociálních a návazných služeb z rozpočtu MČ Praha 10 se
každoročně zpravidla navyšují (2013 – 900 000 Kč, 2014 – 2 993 000 Kč, 2015 – 2 606 000 Kč, 2016 – 3 193
000 Kč, 2017 – 8 200 000 tis. Kč, 2018 – 9 648 200 Kč, 2019 – 10 343 200 Kč).
Každoročně se zvyšuje nejen celková částka poskytnutá organizacím v rámci dotačního řízení, ale i počet
podaných žádostí. Z celkového počtu 123 podaných žádostí MČ Praha 10 v rámci dotačního řízení v roce
2019 podpořila celkem 110 projektů či služeb v jednoletém programu a 8 projektu v programu víceletém.
Dále MČ Praha 10 od roku 2014 zajišťuje službu bezplatného právního poradenství, která je určena
občanům Prahy 10 – klientům odboru sociálního, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. K právnímu
poradenství zájemce objednávají sociální pracovníci. V roce 2017 bylo podpořeno celkem 127 osob a v roce
2018 celkem 110 osob. Nejvíce uskutečněných konzultací (rozsah jedné konzultace je 60 minut) se týkalo
problematiky bytů a nemovitostí (30 případů/2017, 29 případů/2018). Jednalo se zejména o problematiku
nájmu, nájemních smluv, vlastnictví a spoluvlastnictví nemovitostí. Druhou nejčastěji zastoupenou oblastí,
ve které byly právní služby poskytovány, byla finanční problematika (26 případů/2017, 18 případů/2018).
Dotazy se nejčastěji týkaly dluhů, exekučních řízení, daní či pojištění. Časté zastoupení měla i problematika
práva rodinného.
Od roku 2018 zavedla MČ Praha 10 ve spolupráci s Tichým světem o.p.s. službu pro neslyšící – online
tlumočení prostřednictvím Tiché linky, kdy se neslyšící, komunikující českým znakovým jazykem, mohou s
žádostmi (občanské průkazy, cestovní pasy, sociálně-právní záležitosti, bytová agenda apod.) obrátit na
svého úředníka. Zavedení této služby je dalším krokem k bourání komunikačních bariér mezi úřady a jejich
neslyšícími klienty.
Městská část Praha 10 podporuje integraci dětí s těžkým zdravotním postižením do běžného života, a proto
od roku 2004 poskytuje finanční dary dětem, které jsou těžce zdravotně postižené, plní školní docházku
denní formou a mají trvalé bydliště na území městské části Praha 10. Výše jednoho finančního daru (za
každé pololetí) činí 10 000 Kč v případě, že dítě plní školní docházku ve škole, která se specializuje na práci s
dětmi se zdravotním postižením, a 22 500 Kč v případě, že dítě plní školní docházku ve škole, která není
zřízena jako škola se specializací na práci s dětmi se zdravotním postižením. O výši finančního daru
rozhoduje Rada městské části Praha 10. Finanční dary jsou aktuálně poskytovány dle zásad, které schválila
Rada MČ Praha 10 v červnu 2016.
Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 10 (zdroj: MČ Praha 10)
Období

Počet podpořených dětí

Vynaložené prostředky

1. pol. školního roku 2016/2017

32

410 000 Kč

2. pol. školního roku 2016/2017

29

377 500 Kč

1. pol. školního roku 2017/2018

30

375 000 Kč
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Období

Počet podpořených dětí

Vynaložené prostředky

2. pol. školního roku 2017/2018

28

342 500 Kč

1. pol. školního roku 2018/2019

28

342 500 Kč

147

1 847 500 Kč

Celkem

MČ Praha 10 považuje za potřebné podporovat služby pro ohrožené děti a rodiny, proto poskytuje dary
organizacím, které poskytují specifické služby pro ohrožené děti a rodiny. V tabulce jsou uvedeny podpořené
spolupracující organizace.
Výše podpory pro ohrožené děti v letech 2017 a 2018 (zdroj: MČ Praha 10)
Organizace

Podpora v roce 2017 (Kč)

Podpora v roce 2018 (Kč)

Barevný svět dětí, z. s.

40 000

50 000

HoSt Home Start ČR, z. ú.

40 000

50 000

Prostor Plus, o. p. s.

40 000

50 000

Střep – České centrum pro sanaci
rodiny, z. ú.

40 000

50 000

Triadis, o. p. s.

40 000

0

Centrum LOCIKA, z. ú.

0

50 000

Středisko výchovné péče

0

50 000

200 000

300 000

Celkem

V návaznosti na výstupy komunitního plánování sociálních a návazných služeb působí na území MČ Praha 10
od roku 2012 terénní program pro děti a mládež, jehož smyslem je předcházet sociálně rizikovému chování
dětí a mládeže a s tím souvisejících problémů jako je vandalství, užívání návykových látek a jejich prodej aj.
Terénní programy 2018
Terénní program pro děti a
mládež 2018

Počet dní v
terénu

Počet prvních
kontaktů

Počet všech
kontaktů

Počet služeb

Leden

18

1

108

160

Únor

16

0

60

125

Březen

18

3

122

284

Duben

17

3

125

409

Květen

15

1

165

263

Červen

14

0

152

472

Červenec

12

1

118

228

Srpen

14

7

122

230

Září

12

0

210

233

Říjen

16

6

187

382

Listopad

15

4

74

181

Prosinec

8

1

57

180

175

27

1 500

3 147

Celkem

Od roku 2014 působí na území MČ Praha 10 terénní program pro osoby bez přístřeší. Osobám z cílové
skupiny byly služby poskytovány anonymně, zdarma, dobrovolně (ze strany klientů), s respektem ke
každému klientovi. Hlavními cíli sociální práce s klienty terénního programu byla minimalizace sociálních
rizik jejich způsobu života, motivace k řešení nepříznivé sociální situace, zajištění sociálního poradenství,
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nejnutnějšího zdravotnického ošetření přímo v terénu a poskytování nezbytné materiální pomoci – stravy
(polévka, čaj, potraviny), ošacení, hygienických potřeb a v rámci ošetření také zdravotnických potřeb.
Terénní program považuje městská část Praha 10 rovněž za preventivní opatření směrem k „běžné“
veřejnosti, a to v oblasti zdravotní (šíření infekčních chorob) a rizikových sociálních jevů, které s
bezdomovectvím souvisí (např. drobná kriminalita, žebrání).
Počty kontaktů terénních programů
Období

2017

2018

591

607

12

13

Počet protipožárních opatření v místě přespávání lidí bez domova (protipožární
prevence)

1

3

Počet vydaných pozvánek do nízkoprahového denního centra (pozvánky byly
vydány pouze zcela novým klientům, a to pouze v případě, že služby denního
centra nevyužívali)

3

6

29

27

Celkový počet kontaktů
Počet kontaktů zdravotníka

Počet doprovodů na úřední jednání, k lékaři, do zařízení sociálních služeb

Dále MČ Praha 10 významně podporovala formou dotačního řízení zavedení a udržení mobilních týmů pro
osoby s duševním onemocněním. Na území MČ Praha 10 působí týmy dva. Konkrétně se jedná o komunitní
tým organizace Eset Help (Strašnice, Malešice, Záběhlice) a komunitní tým organizace Fokus Praha (Vršovice,
část Vinohrad, Michle).
Městská část Praha 10 má projekt „Program podpory studia“, který připravila společně s Centrem sociální a
ošetřovatelské pomoci Praha 10, p. o. Program je pro děti odcházejících z dětských domovů a dětí, které
prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou, který je podpoří v dalším studiu
na vyšší odborné nebo vysoké škole mající své sídlo nebo pobočku na území hlavního města Prahy. Cílem
Programu podpory studia je poskytnout podmínky pro úspěšné absolvování studia a získat vyšší odborné či
vysokoškolské vzdělání, které jim umožní lépe se uplatnit na trhu práce. MČ Praha 10 poskytuje studentům
zapojeným do programu bezplatné ubytování ve Studentském domě v Záběhlické ulici. V budově podporuje
studenty i odborný personál, který studentům pomáhá jednak při studiu, tak i při řešení každodenních
problémů. Studenti zařazení do Programu podpory studia mají z prostředků MČ Praha 10 hrazeno školné,
poplatky za studium, a dále náklady spojené s ubytováním ve Studentském domě.
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace se sídlem Sámova 7, je zřízena
městskou částí Praha 10 a slouží hlavně občanům Prahy 10, jako organizace s širokým okruhem činností.
Hlavním posláním a účelem organizace je poskytovat kvalitní podporu a pomoc občanům, kteří se ocitli
vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou částečně nebo
úplně odkázáni na pomoc jiných.
Městská část Praha 10 podporuje od roku 2014 finančním darem uživatele sociální služby tísňová péče.
Hlavním cílem projektu je podpořit osamělé seniory a osoby se zdravotním postižením, jež mají trvalé
bydliště na území MČ Praha 10 a využívají tísňovou péči, a to prostřednictvím registrovaného poskytovatele
sociální služby.
Počty podpořených osob
Období
Počet podpořených osob
Vynaložené finanční prostředky z
rozpočtu MČ Praha 10

2017

2018

95

67

231 592

164 421

V roce 2017 vyhlásila MČ Praha 10 nový dotačního program pro oblast paliativní péče, čímž podpořila
občany městské části Praha 10, kteří využívají služeb mobilního nebo lůžkového hospice, ale také
poskytovatele těchto služeb. V období od 3. čtvrtletí 2017 do 3. čtvrtletí 2018 bylo v rámci uvedeného
dotačního řízení celkem vyplaceno 714 281 Kč a tím podpořeno 125 občanů Prahy 10.
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S účinností od 1. 11. 2012 občané nad 75 let věku. Na základě objednávky služby „Pojízdného úřadu“ jsou v
domluveném termínu vysíláni zaměstnanci úřadu ke klientovi domů popř. do zdravotnického zařízení, kde s
nimi jeho úřední záležitost vyřídí (služba je vykonávána pouze v územním obvodu městské části Prahy 10).
Je možné vyřídit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

žádosti o OP,
doručení OP,
ověření podpisu,
Výpis z katastru nemovitostí,
Výpis z rejstříku trestů,
Výpis z obchodního rejstříku,
Výpis ze živnostenského rejstříku,
Výpis z bodového hodnocení osob,
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH,
podání žádosti o invalidní vyhrazené stání (+pomoc s výběrem vhodného místa),
pomoc s vyplněním žádosti o uzavření výpůjční smlouvy s Technickou správou komunikací hl. m.
Prahy,
doručení vydaného rozhodnutí, na vyžádání,
dočasné zakrytí značky v době nepřítomnosti vozidla, na vyžádání.

Občané žijící na MČ Praha 10 se mohou se všemi dostupnými informacemi seznámit na webových stránkách
MČ Praha 10. Významným zdrojem přenosu informací ze sociální oblasti je sociální a zdravotní portál, kde
informace aktualizují sociální pracovníci odboru sociálního již od roku 2013. V roce 2017 i 2018 byly
průběžně zpracovávány e-maily, doručené do portálové pošty – jedná se o dotazy občanů a informace
neziskových organizací. Odpovědi na případné dotazy vyřizují pověření pracovníci Odboru sociálního Úřadu
MČ Praha 10 v návaznosti na téma dotazu. Do pošty sociálního a zdravotního portálu bylo v roce 2017
doručeno celkem 114 příspěvků, z tohoto počtu bylo 96 dotazů občanů, na které bylo odpovězeno. V roce
2018 to bylo celkem 109 doručených e-mailů. Písemně bylo v roce 2018 zpracováno 74 odpovědí na dotazy
občanů, které byly doručeny do portálové pošty.
Dále MČ Praha 10 od roku 2010 vydává katalog sociálních a návazných služeb.
Jedná se o dokument, který je k dispozici v tištěné i elektronické podobě a je distribuován občanům MČ
Praha 10 prostřednictvím poskytovatelů sociálních a návazných služeb a praktických lékařů z Prahy 10:
•
•

v roce 2017 bylo zhotoveno 3 000 ks aktualizovaného Katalogu sociálních a návazných služeb,
v roce 2018 bylo zhotoveno 3 000 ks aktualizovaného Katalogu sociálních a návazných služeb.

Veletrh sociálních a návazných služeb patří k významným příležitostem, jak lze předat na jednom místě co
nejvíce informací a navíc dát občanům možnost seznámit se s činností poskytovatelů sociálních a návazných
služeb. Premiérový veletrh se konal v roce 2012. V roce 2017 se veletrhu zúčastnilo 43 organizací, v roce
2018 celkem 45 organizací a v roce 2019 celkem 52 organizací.
MČ Praha 10 v rámci spolupráce s poskytovateli sociálních a návazných služeb po dohodě a na základě
zaslaných podkladů zveřejňuje na webových stránkách MČ Praha 10 akce spolupracujících organizací. V roce
2017 bylo zveřejněno 87 akcí a v roce 2018 celkem 96 akcí.
Ve spolupráci se sociálními pracovníky jednotlivých oddělení Odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10
probíhají aktualizace informací na sociálním portálu, jsou vydávány letáky k problematice sociálně-právní
ochrany dětí, k agendám oddělení sociální práce, k projektům MČ Praha 10 v sociální oblasti, k činnosti
příspěvkových organizací (CSOP v Praze 10 a k LDN Vršovice). V rámci Katalogu sociálních a návazných služeb
dostávají občané informaci o činnosti poskytovatelů sociálních a návazných služeb, obdobně
prostřednictvím Adresáře služeb pro děti a mládež v tíživé situaci.
MČ Praha 10 využívá široké spektrum podpory občanům se zaměření na specifické skupiny obyvatel. Na
aktivitách a konkrétní pomoci spolupracuje s odborníky přímo z Úřadu MČ Praha 10 a z dalších organizací.
MČ Praha 10 oceňuje každoročně poděkováním práci dobrovolníků a pěstounských rodin. Kontakty na
organizace pro pomoc při domácím násilí.
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Požadavky na sociální práci se stále zvyšují a bylo by potřebné zvýšit počet sociálních pracovníků, a to i
s ohledem na nově zavedené zásady pro přidělování bytů ze sociálních důvodů. Typové pozice jako
koordinátor seniorů apod. nejsou potřebné. V rámci KPSS působí 4 pracovní skupiny (senioři, RDM, OZP a
OOSV) a každá skupina má svého garanta. Kapacita a obo garanta. Kapacita a objem sociální práce vyplývá
z přiložené statistiky pro MPSV ČR (2019):

•

Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2017-2020

Poznámka. Městská část Praha 10 podporuje jak finančně, tak svými aktivitami ohrožené cílové skupiny
(např. děti, seniory, děti s handicapem, lidé bez domova).
Související informace
Referenční ID: 9.2.4 Hodnocení: 2 Datum poslední aktualizace: 21.pro.2020 21:44 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Dětská sociální péče, » Poradenství a sociální zabezpečení,
» Sociálně patologické jevy, místní bezpečnost, kriminalita, » Sociální bydlení, » Sociální péče a vzdělávání,
» Sociální péče o dospělé, » Sociální péče pro děti a mládež, » Sociální politika, » Sociální pracovníci,
» Sociální služby, » Zdravotní a sociální péče, » Sociálně vyloučené osoby a lokality, Indikátory: » Vnímání
kriminality občany (9.2.D), Webové stránky a portály: » Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10, Aktuální
informace naleznete zde

Podpora slaďování práce a rodinného života
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)?
Podpora mateřských/rodičovských center je jednou z priorit komunitního plánování sociálních a návazných
služeb na území MČ Praha 10. Ve „Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb
na období 2017–2020“ je podpora uvedena v prioritě 3 „Komunitní aktivity podporující osoby v nepříznivé
sociální situaci a osoby touto situací ohrožené“, a to pod opatřením 3.1 „Podporovat rodinná a komunitní
centra“.
MČ Praha 10 nyní připravuje koncepci rodinné politiky na základě Strategického plánu udržitelného rozvoje
MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.3. Příznivé prostředí a podmínky pro rodiny,
9.3.1 Systémově reagovat na potřeby rodin). V roce 2019 realizovala MČ Praha 10 průzkum zaměřený
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na potřeby rodin na Desítce ve spolupráci se spolkem K2 a Jablíčkov. Celkem bylo odevzdáno 163
vyplněných dotazníků, které jsou podkladem i pro tvorbu Koncepce rodinné politiky. Dotazník byl
propagován na webu www.praha10.cz/strategie a Facebooku MČ Praha 10, zároveň byl dostupný i v tištěné
verzi v klubu K2 a Jablíčkov. Výsledky ankety naleznete v otázce č. 9.2.1.
Městská část zřizuje 20 mateřských škol, přičemž celkový počet pracovišť je 30. Dále zřizuje městská část 13
základních škol a jedno školské zařízení – školní jídelnu. V letošním školním roce 2020/2021 se v MŠ
vzdělávají i dvouleté děti (8), pokud to kapacita dovolila a 585 dětí ve věku od 3 let. Vzhledem k celkovému
počtu dětí kolem 3 tis. v MŠ je složení dětí od 3 do 6 let rovnoměrné. Počty nepřijatých nejsou validní
vzhledem k tomu, že rodiče podávají v rámci našich škol 2 a více žádostí o předškolní vzdělávání.
MŠ a ZŠ v MČ Praha 10:
MŠ obecní: počet 20, rejstříková kapacita 3106
ZŠ obecní: počet 13, rejstříková kapacita 8000
Dětské skupiny na území MČ Praha 10 zřizuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci.
Kapacita školních družin je celkem 2993 míst v 95 odděleních. Některé školy poskytují i službu školního
klubu, a to s ohledem na prostorové možnosti školy.
Předškolní vzdělávání nebo péči poskytují fyzické či právnické osoby, některé jsou zapsané v rejstříku škol,
jiné ne. Jedná se např.: Mateřskou školu speciální Diakonie ČCE Praha 5 v Saratovské ulici; Kouzelné školy –
MŠ; Mateřská škola mašinka; Mateřská škola KIDS Company Praha; Mateřská škola LADA; BEEHIVE
INTERNATIONAL SCHOOL; GENIUS Mateřská škola; Mateřská škola Sluníčka; Mateřská škola Barevná
školička. Se školami, které nejsou zapojeny v MAP II (nejsou v rejstříku škol) nemáme kontakt.
U DDM a ZUŠ nemáme informace.
Kvalita MŠ a ZŠ MČ Praha 10 by měla být zlepšována i na základě Koncepcí rozvoje školství městské části
Praha 10 na období 2020-2025 (1. Dobré materiální a technické podmínky pro vzdělávání, 1.1 Budování
kapacit škol, 1.2 Vytvoření plánu oprav a investic). Aktualizované demografické statistiky naznačují, že
současná kapacita je nedostatečná. MČ Praha 10 zpracovala dlouhodobý záměr s názvem ´kompletní
obnova materiálně technické základny MŠ a ZŠ´. Jedná se o podrobný plán oprav, rekonstrukcí a výstavby
budov mateřských a základních škol. Předpokládaný objem nákladů je (v současných cenách) více než 1,7
miliardy korun na deset let, letošní rozpočet (2020) počítá s 86 miliony. Městská část bude u jednotlivých
projektů usilovat o co nejvyšší využití dotací.
Podpoře rodinných, mateřských a komunitních center se věnujeme v kapitole 9.2.1.
MČ Praha 10 v minulých letech sama realizovala několik projektů zaměřených na podporu slaďování
rodinného a pracovního života, které jsou podrobněji specifikovány v části Podpora mateřských center.
V rámci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. působí Středisko služeb pro děti a rodiče –
Dětské skupiny (Motýlci, Broučci a Sluníčka):
•
•
•
•
•
•

jsou určeny pro děti od 1 roku do 4 let, přednostně s trvalým pobytem v Praze 10,
kapacita 55 dětí, rozdělených do tří dětských skupin dle jejich věku,
kvalifikovaný personál – pracovnice v přímé péči,
vlastní kuchyň, strava podávána 4x denně, pravidelný pitný režim,
provozní doba 6:30–17:00 hod,
zajištění péče a všestranný rozvoj dítěte.

Pohled na individuální schopnosti a potřeby dítěte (zdroj: MČ Praha 10)
Rok

2017

2018

Počet žádostí

71

69

Počet neuspokojených žadatelů

29

24

Počet míst

55

55

Návazné aktivity pro děti a mládež MČ Praha 10 podporuje prostřednictvím dotačního řízení z rozpočtu MČ
Praha 10.
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Návazné aktivity pro děti a mládež byly zahrnuty zejména v projektech, které byly podpořeny v oblasti
školství. V roce 2017 se jednalo celkem o 29 projektů v celkové výši 1 118 500 Kč a v roce 2018 se jednalo o
celkem 31 projektů v celkové výši 1 280 000 Kč. Další aktivity pro děti a mládež, které mají charakter
návazných, byly v letech 2017 a 2018 podpořeny i v rámci oblasti kultury, sportu, mládeže a volného času.
MČ Prahy 10 již několik let finančně přispívá na vybavenost škol, na nákup pomůcek a učebnic (cca 3,1 mil.
Kč v roce 2019 a 4,3 mil. Kč v roce 2020 v ZŠ a cca 5,4 mil. Kč v roce 2019 a 3,2 mil. Kč v roce 2020 v MŠ), ale
také na platy učitelů, asistentů pedagoga, logopeda a ostatní zaměstnance (v roce 2019 to bylo 7,8 mil. Kč
v ZŠ a 9,2 mil. Kč v MŠ). Poskytuje služby, které ostatní městské části nabídnout nemohou.
Finanční prostředky alokované na podporu výjezdů do školy v přírodě do Horského hotelu na Černou hory
činili v roce 2019 cca 16,9 mil. Kč a pro rok 2020 pak cca 15,2 mil. Kč. Školy se aktivně zapojují do získávání
dalších finančních prostředků (kromě finančních prostředků státního rozpočtu nebo příspěvku zřizovatele.
V mezích možností provozují doplňkové činnosti anebo se zapojují do výzev, grantů, projektů apod.
vyhlašovaných MŠMT, MHMP apod.
škola

Výzva

částka (v tis.) projekt

ZŠ Brigádníků

UZ 33063

1460,9

EU-Šablony II

ZŠ Brigádníků

UZ 13014

27,4

Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.

ZŠ Brigádníků

výzva 28

305,2

Zvyšování proinkluzivního prostředí v ZŠ

ZŠ Brigádníků

výzva 37

2313,1

zábava s přírodou

ZŠ Brigádníků

UZ 115

72,5

primární prevence

ZŠ Brigádníků

UZ 115

59

prevence - hřiště

ZŠ Břečťanová

UZ 33063

1561,3

EU-Šablony II

ZŠ Břečťanová

UZ 13014

97,3

Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.

ZŠ Břečťanová

UZ 81

151,5

Abaku

ZŠ Břečťanová

UZ 115

70,5

prevence - hřiště

ZŠ Eden

UZ 33063

1684,7

EU-Šablony II

ZŠ Eden

UZ 115

151,5

primární prevence

ZŠ Eden

výzva 37

3364,6

Modernizace učebny přírodních věd

ZŠ Eden

výzva 7

xxx

Přírodní zahrady

ZŠ Gutova

UZ 33063

1817,3

EU-Šablony II

ZŠ Gutova

UZ 115

65,3

primární prevence

ZŠ Hostýnská

UZ 33063

2421,3

EU-Šablony II

ZŠ Hostýnská

UZ 13014

173,4

Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.

ZŠ Hostýnská

UZ 115

52,2

primární prevence

ZŠ Hostýnská

UZ 115

70,5

prevence - hřiště

ZŠ Jakutská

UZ 33063

1636,8

EU-Šablony II

ZŠ Jakutská

UZ 115

63,8

primární prevence

ZŠ Jakutská

výzva 49

646

Začleňování a podpora žáků s OMJ

ZŠ Jakutská

Výzva 7

xxx

přírodní zahrady

ZŠ Karla Čapka

UZ 33063

1351,7

EU-Šablony II

ZŠ Karla Čapka

UZ 13014

172

Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.

ZŠ Karla Čapka

UZ 115

39,9

primární prevence

ZŠ Karla Čapka

UZ 115

59

prevence - hřiště
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škola

Výzva

částka (v tis.) projekt

ZŠ Karla Čapka

UZ 81

151,5

Abaku

ZŠ Karla Čapka

výzva 49

408,4

ZŠ Karla Čapka - multikulturní šablony II

ZŠ Nad Vodovodem

UZ 33063

1315,1

EU-Šablony II

ZŠ Nad Vodovodem

UZ 13014

59,3

Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.

ZŠ Nad Vodovodem

UZ 115

63,5

primární prevence

ZŠ Nad Vodovodem

UZ 81

151,5

Abaku

ZŠ Nad Vodovodem

výzva 37

3290

Modernizace učebny fyziky

ZŠ Olešská

UZ 33063

1562,3

EU-Šablony II

ZŠ Olešská

UZ 13014

94

Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.

ZŠ Olešská

UZ 115

63,5

primární prevence

ZŠ Olešská

UZ 115

70,5

prevence - hřiště

ZŠ Olešská

UZ 81

151,5

Abaku

ZŠ Olešská

výzva 28

1084,8

Otevřené dveře do Evropy

ZŠ Olešská

výzva 37

2338

Multimediální učebna ve výuce základní školy

ZŠ Olešská

výzva 20

2453,3

Vybavení učebny přírodních věd a vybavení
učeben cizích jazyků

ZŠ Švehlova

UZ 33063

1363,1

EU-Šablony II

ZŠ Švehlova

UZ 13014

73

Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.

ZŠ Švehlova

UZ 115

113,4

primární prevence

ZŠ Švehlova

UZ 115

70,5

prevence - hřiště

ZŠ Švehlova

UZ 81

151,5

Abaku

ZŠ Švehlova

výzva 28

625,4

Společně si rozumíme ZŠŠ

ZŠ Švehlova

výzva 49

849,9

Výzva 49 ZŠŠ

ZŠ U Roháčových kasáren UZ 33063

1239,6

EU-Šablony II

ZŠ U Roháčových kasáren UZ 115

58

primární pravence

ZŠ U Roháčových kasáren UZ 115

41

prevence - hřiště

ZŠ U Roháčových kasáren UZ 81

151,5

Abaku

ZŠ U Roháčových kasáren výzva 20

2169,1

Modernizace odborné učebny fyziky za účelem
badatelsky orientované výuky

ZŠ U Vršovického nádraží

UZ 33063

1110,5

EU-Šablony

ZŠ U Vršovického nádraží

UZ 13014

114,3

Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.

ZŠ U Vršovického nádraží

výzva 28

1110,5

Zvyšování kvality školy

ZŠ U Vršovického nádraží

výzva 49

1139

Výzva 49 ZŠ UVN

ZŠ V Rybníčkách

UZ 33063

1694,7

EU-Šablony II

ZŠ V Rybníčkách

UZ 13014

54,3

Školní obědy dostupné pro každé dítě IV.

ZŠ V Rybníčkách

UZ 115

90,3

primární prevence

ZŠ V Rybníčkách

UZ 115

59

prevence - hřiště

ZŠ V Rybníčkách

UZ 81

151,5

Abaku
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škola

Výzva

částka (v tis.) projekt

ZŠ V Rybníčkách

Výzva 37

2449,6

Modernizace odborné učebny přírodních věd

ZŠ V Rybníčkách

výzva 49

944

Začleňování a podpora žáků s OMJ

MČ Praha 10 průběžně monitoruje potřeby v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. V dané
oblasti spolupracuje s organizacemi a institucemi působících v různých profesí (sociální služby, školství,
bytová problematika, volnočasovém aktivity apod.)
•

Potřeby rodin na Desítce (srpen 2019)

Poznámka. Městská část systémově reaguje na potřeby rodin s dětmi. I přesto, že je v současné době
vyšší poptávka než nabídka, MČ Praha 10 podniká aktivní kroky k uspokojení poptávky na základě
širokého spektra analýz.
Související informace
Referenční ID: 9.2.5 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 21.pro.2020 21:47 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Mateřské školy, » Podpora rodiny, Indikátory: » Domácí násilí
(9.2.E), Koncepční a strategické dokumenty: » Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a
návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020, Zdroje: » MČ Praha 10, Petřík Pavel,
Aktuální informace naleznete zde

Podpora při hledání pracovních příležitostí
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?
Je třeba zdůraznit, že za efektivní a fungující síť sociálních služeb je plně zodpovědný Magistrát hl. města
Prahy a je na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, povinen
zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Jednotlivé městské části stejně tak jako MČ Praha
10 tuto síť doplňují tak, aby zajistily co nejlepší péči pro své občany. Propojování sociálních a zdravotních
služeb je zejména v oblasti sociální práce naprosto nezbytné. MČ Praha 10 si potřebu zajištění fungující
(propojené) sítě těchto služeb uvědomuje, proto je zřizovatelem nejen Léčebny dlouhodobé péče Vršovice,
která se zaměřuje na služby zdravotní, ale i Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, které
poskytuje jak registrované sociální služby, tak i služby zdravotní. Pečujícím osobám je věnována pozornost
v rámci KPSS, kde se stále hledají možnosti jejich další podpory. Provázání sociálních a zdravotních služeb je
velmi důležité a ke spolupráci dochází v rámci a v mezích zákona, a to zejména s ohledem na ochranu údajů.
MČ Praha 10 podporuje aktivity v pečování o seniory, dlouhodobě nemocné a lidé se zdravotním
postižením. Provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 (CSOP), které poskytuje kvalitní
podporu a pomoc občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení. Služby poskytuje ve formě pobytové, ambulantní i terénní. Provozuje mimo jiné kluby
pro seniory a rozváží obědy do domácností.
Distribuuje brožuru “Chci zůstat doma” (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2015), kde se čtenáři
doví, jak na terénní sociální, zdravotní péči, praktické rady apod. Brožura je určená zejména seniorům a
jejich blízkým. Brožura je ke stažení na webových stránkách Sociálního a zdravotního portálu.
Lidem z ohrožených skupin je nabízeno bezplatné právní poradenství, pomoc v případě hledání bytu,
sociální a finanční poradenství. Zároveň MČ Praha 10 poskytuje ve formě psychické podpory kontakty na
Psychologické a psychiatrické ordinace a pracoviště.
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Výše zmíněné služby a služby CSOP jsou podstatnou součástí Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti
sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020.
Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9.
Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných
služeb, 9.3. Příznivé prostředí a podmínky pro rodiny, 9.3.1 Systémově reagovat na potřeby rodin).
•

Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2017-2020

Poznámka. MČ Praha 10 zřizuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, které zajišťuje potřebné
služby, podporuje finančně terénní program skrze neziskové organizace, oceňuje dobrovolníky, kteří se
podílejí na zkvalitňování sociálních služeb - Dobrovolník roku
Související informace
Referenční ID: 9.2.6 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:36 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání
cílových skupin, » Řešení nezaměstnanosti a chudoby, Indikátory: » Prevence kriminality (9.2.F), Aktuální
informace naleznete zde

Sociálně integrované bydlení
Městská část se komplexně věnuje zajištění kvalitní sociálně péče a potírání sociálně-patologických jevů.
Velmi podstatným nástrojem je strategické plánování sociálních služeb již od roku 2004.

Sociálně vyloučené osoby a lokality
9.3.1 Existují v městské části sociální bariéry a sociálně vyloučené osoby a lokality?
MČ Praha 10 nemá sociálně vyloučenou lokalitu tak, jak ji definuje analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR.
Některé znaky sociálně vyloučené lokality/domu podle našich poznatků naplňuje objekt ubytovny v ulici
Nad Slávií a její okolí a objekt ubytovny Černokostelecká, kde se ve větší míře pohybují mimo jiné uživatelé
návykových látek a dochází zde ke kumulaci rizikových faktorů. V okolí ubytovny probíhá terénní program
pro děti a mládež a terénní program pro uživatele návykových látek.
Označení lokality: Ubytovna Nad Slavií
• Počet osob 2016: 79
• Počet osob 2017: 79
• Počet osob 2018: 79
Specifika lokality
Kapacita ubytovny je 79 lůžek. Ubytování poskytuje i rodinám s nezletilými dětmi. Ubytovna naplňuje
některé z charakteristik sociálně vyloučené lokality. Podstatná část ubytovaných s trvalým pobytem v Praze a
mimo Prahu jsou dlouhodobí příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi, a to bez možnosti získat standardní
byt. V poslední době se v dané lokalitě setkáváme s nárůstem sociálně nežádoucích jevů (užívání
návykových látek, bezdomovectví a problematikou dětí a mládeže ohroženými rizikovými jevy).
Označení lokality: Ubytovna Černokostelecká
• Počet osob 2016: 170
• Počet osob 2017: 170
• Počet osob 2018: 170
Specifika lokality
Ubytovna Černokostelecká (kapacita 170 lůžek) je prostorově umístěna mimo běžnou rezidenční zástavbu.
Významná část ubytovaných osob a rodin jsou dlouhodobými příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi. Jedná
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se o osoby, které jsou vyloučeny z ekonomického, sociálního a kulturního (v rovině vztahů, institucí, struktur
a symbolů) života či vytlačeny z převažující (majoritní) společnosti. V současné době pracovníci terénního
programu pro děti a mládež zjišťují možnosti svého působení v okolí ubytovny.
Dané problematice se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9.
Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných
služeb, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel, 9.2.1 Zajišťovat pravidelné sdílení informací o
problematických místech, 9.2.2 Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na prevenci).
Mapování prostředí shrnuje pocitová mapa oblasti v sekci “Kde se necítím bezpečně” (srpen 2019). MČ
Praha 10 se podnětům občanů věnuje také na webu www.praha10.cz/strategie, kde se bariérovým
překážkám intenzivně věnujeme. Stav řešení podnětu je možné sledovat zde: https://strategieprodesitku.cz/
podnety/.
V rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb působí pracovní skupina „osoby ohrožené
sociálním vyloučením“, jejímž cílem je ve spolupráci s občany a poskytovateli sociálních a návazných služeb
mj. hledat možnosti, jak předcházet a zmírňovat důsledky sociálního vyloučení.
Občané městské části mají dlouhodobě možnost upozorňovat na bariéry, které jim nějakým způsobem
ztěžují život, a to nejen bariéry stavební, ale i smyslové, jazykové, kulturní aj. V rámci podpory odstraňování
bariér MČ Praha 10 na sociálním a zdravotním portálu dlouhodobě zveřejňuje výzvu k nahlášení bariér, které
komplikují občanům každodenní život. Výzva byla zveřejněna v rámci komunitního plánování sociálních a
návazných služeb.
V rámci odstraňování smyslových bariér MČ Praha 10 dlouhodobě podporuje organizace poskytující
tlumočnické služby v rámci dotačního řízení. Současně je v rozpočtu MČ Praha 10 vyčleněna částka na
zajištění tlumočnických služeb pro klienty Odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10.
V oblasti jazykových bariér MČ Praha 10 v roce 2017 zpracovala letáky pro cizince a v roce 2018
spolupracovala s neziskovou organizací na realizaci kurzů českého jazyka pro občany/cizince z MČ Prahy 10.
Kurzy českého jazyka byly realizovány spolupracujícím poskytovatelem sociálních a návazných služeb a
proběhly v prostorách ZŠ Eden.
V lednu 2018 zajistila MČ Praha 10 přetlumočení některých částí webových stránek a sociálního portálu
Prahy 10 do českého znakového jazyka. Neslyšící občané tak mohou získat informace o základních životních
situacích v jazyce, který je jim přirozený – což psaná čeština není. MČ Praha 10 od července 2018 zavedla ve
spolupráci s Tichým světem o.p.s. službu pro neslyšící –online tlumočení prostřednictvím Tiché linky.
Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené se obvykle nepotýkají jen s jedním
problémem, ale s celou řadou problémů, které se postupně kumulují. Cílem terénního programu je osoby
bez přístřeší vyhledávat přímo v terénu, poskytovat sociální poradenství, informovat o dalších službách a
minimalizovat rizika způsobu jejich života. Činnost terénního programu je současně prevencí sociálně
rizikového chování osob bez přístřeší a určitou zdravotní prevencí šíření infekčních chorob, čímž se
minimalizují patologické jevy a dochází tak zároveň k ochraně většinové společnosti.
Mobilní týmy pro osoby s duševním onemocněním, zdravotní terénní programy, služby pomoci se základním
zdravotním ošetřením a nízkoprahová sociální práce jsou podporovány v rámci dotačního řízení MČ Praha
10, a to dle prokázané potřeby.
Již dlouhodobě se hledají možnosti, jak podpořit vznik nízkoprahového centra pro osoby sociálně vyloučené.
Téma je pravidelně probíráno na pracovní skupině KPSS Osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Terénní program je službou sociální prevence poskytovanou dle ustanovení § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Obecně se jedná o terénní službu poskytovanou osobám,
které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Jako v předcházejících čtyřech letech zajišťovala Městská část Praha 10 i v roce 2017 a v roce 2018
poskytování sociální služby – terénní program pro osoby sociálně vyloučené (dále pouze terénní program)
externím dodavatelem. Terénní program vhodně doplňoval sociální práci kurátorů Odboru sociálního Úřadu
MČ Praha 10. Terénní program realizovala NADĚJE, a to na základě smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 10 a
NADĚJÍ č. 2015/OSO/1755.
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Osoby s duševním onemocněním jsou další neopomenutelnou skupinou ohroženou sociálním vyloučením,
proto MČ Praha 10 významně podporuje formou dotačního řízení zavedení a udržení mobilních týmů pro
osoby s duševním onemocněním. Na území MČ Praha 10 působí týmy dva. Konkrétně se jedná o komunitní
tým organizace Eset Help (Strašnice, Malešice, Záběhlice) a komunitní tým organizace Fokus Praha (Vršovice,
část Vinohrad, Michle).
Významnou preventivní aktivitou je samotná terénní práce zaměřená na děti a mládež, které tráví volný čas
neorganizovaně na ulicích a jsou tak buď ohroženy sociálně patologickými jevy (drogy, záškoláctví, extrémní
postoje, kriminalita apod.) nebo s nimi měly osobní zkušenost.
Dva terénní pracovníci Streetworku Beztíže – Praha 10 působící pod záštitou služeb Beztíže při Domu dětí a
mládeže Praha 3 – Ulita se „na ulici“ mezi dětmi a mládeží pohybují v pracovních dnech odpoledne, s
výjimkou úterý a mimo standardních služeb terénního programu (viz výše) se zaměřují i na smysluplné
využití volného času svých klientů (např. sport, street art). Děti a mládež mají možnost vyhledat pracovníky
terénního programu a konzultovat s nimi své problémy individuálně jednou týdně na předem určeném
místě a čase. K nejvíce řešeným problémům patří domov, škola, vztahy, návykové látky, projevy agrese,
hooligans a extremistická hnutí.
Za významnou preventivní aktivitu považuje MČ Praha 10 zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále i NZ) jsou sociální služba, která je poskytována podle § 62
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. NZ poskytují ambulantní,
popřípadě terénní služby dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let, které jsou ohroženy společensky
nežádoucími jevy a které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Cílem práce NZ je jejich sociální začlenění a
pozitivní změna v životním stylu, poskytování informací, odborné pomoci a podpory, snížení sociálních a
zdravotních rizik, která souvisí se způsobem jejich života, umožnění orientace v sociálním prostředí a
vytváření podmínek k řešení jejich nepříznivé životní situace.
NZ funguje na principu nízkoprahovosti – je maximálně dostupné (bez časových, prostorových,
psychologických a finančních bariér) a vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké
přirozenému pohybu cílové skupiny.
V současné době má MČ Praha 10 vytipovaný vhodný projekt.
MČ Praha 10 se intenzivně v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb věnuje
problematice sociálního vyloučení, a to zejména se zaměřením na osoby ohrožené či již vyloučené.
•

Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2017-2020

Poznámka. MČ Praha 10 má vytipované problémové lokality, ve kterých systémově pracuje s
potřebnými občany.
Související informace
Referenční ID: 9.3.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 01:26 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Sociálně vyloučené osoby a lokality, Indikátory: » Etický
obchod (9.3.A), Zdroje: » MČ Praha 10, Petřík Pavel, Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost obyvatel s místem, kde žijí
9.3.2 Jaká je spokojenost obyvatel s místem, ve kterém žijí? (sousedské vztahy, kulturní vyžití, kvalita
okolního prostředí – čistota, zeleň, graffiti apod.)
Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku použitého i v jiných městech ČR.
Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru (tazatel se ptá a zaznamenává odpovědi
dotázaného) s využitím proškolených tazatelů. Šetření bylo provedeno v ulicích městské části v průběhu
května a června roku 2019 mezi vybranými obyvateli městské části.
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Respondenti (obyvatelé starší 18 let) byli vybráni kvótním výběrem dle základních charakteristik (věk,
pohlaví a místní část). Cílem bylo získat více jak 500 správně vyplněných dotazníků. Výsledky dotazníkového
šetření jsou primárně zpracovávány v prostředí programu MS Access do databáze vytvořené CI2, o. p. s.
Celková spokojenost dotázaných občanů je 79,4 %.
MČ Praha 10 plánuje šetření každé dva roky opakovat.
Jak jste spokojen(a) s MČ Praha 10, jako s místem, kde žijete či pracujete?
•
•
•
•

34,1 % velmi spokojen
45,3 % mírně spokojen
20,4 % mírně nespokojen
0,2 % velmi nespokojen

Jak jste spokojen(a) s/se (10 – největší spokojenost; 0– nejmenší spokojenost):
•
•
•
•
•
•

Mezilidskými vztahy (7,0)
Možnostmi provozovat své záliby a koníčky (7,1)
Se základními veřejnými službami (7)
Kvalitou okolního životního prostředí (7,2)
Pracovními příležitostmi (6,8)
Možností účastnit se místního plánování (6,6)

Jak jste spokojen(a) s/se (10 – největší spokojenost; 0– nejmenší spokojenost):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mateřskými školkami (6,7)
Základními školami (6,8)
Středními školami (6,9)
Fungování Městské policie (6,8)
Fungování MČ Praha 10 (7,0)
Zdravotními službami (6,9)
Sociálními službami (6,6)
Úklidem a údržbou města (6,7)
Tříděním odpadů a jejich odvozem (6,7)

Jak jste spokojeni se službami, které nabízí MČ Praha 10 (10 – největší spokojenost; 0 –nejmenší
spokojenost):
•
•
•
•
•
•
•
•

Dostupnost služeb (6,9)
Spolehlivost služeb (6,9)
Čekací doba (6,9)
Rychlost obsluhy a její vstřícnost (6,6)
Doba vyřízení (6,8)
Kompetence a způsobilost zaměstnanců ÚMČ Praha 10 (7,0)
Technické vybavení ÚMČ Praha 10 (7,0)
Prostředí ÚMČ Praha 10 (6,8)

Hodnocení kvality služeb – Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb (10 – nejvíce kvalitní až 0 –
nejméně kvalitní):
•
•
•
•
•
•
•

Kino (6,9)
Informační centra – Malešice, Vršovice (6,6)
Knihovny (6,8)
Kulturní dům Barikádníků (6,6)
Bazén (6,1)
Divadla (7,0)
Sportovní zařízení (7,2)

Hodnocení kvality prostředí – Zhodnoťte kvalitu následujících položek (10 – nejvíce kvalitní až 0 –
nejméně kvalitní):
•
•

Stav veřejných parků, zeleně obecně (7,2)
Stav veřejných prostranství – náměstí, ulice (7,0)
Sociální prostředí
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•
•
•
•

Zastavené prostory – zastavěné plochy, výstavba (6,7)
Svoz a třídění odpadu (6,5)
Čistota městské části (6,5)
Kvalita ovzduší (6,8)

Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Prahy 10, 2019
Poznámka. Spokojenost občanů s místem, kde žijí, je v celku vysoká. Dotazníkové šetření bylo v roce
2019 uskutečněno poprvé a sloužilo jako jeden z podkladů pro vznikající “Strategický plán udržitelného
rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. Občané se mohli v průběhu dubna - května zapojit do
sběru podnětů, které jsou průběžně vyhodnocovány.
Související informace
Referenční ID: 9.3.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 00:28 Odborný garant: Marie
Svatošová Politický garant: David Kašpar Štítky: » Spokojenost občanů, Indikátory: » Globální partnerství
(9.3.B), Analytické dokumenty: » Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní
přeprava obyvatel MČ Praha 10, 2019, Aktuální informace naleznete zde

Zájem obyvatel o veřejné dění
9.3.3 Mají obyvatelé městské části zájem podílet se na veřejném dění městské části?
MČ Praha 10 aktivně podporuje zájem obyvatel o dění v obci.
Příklady aktivit:
•

Veřejná setkání: setkání k tvorbě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období
2020-2030, projednání zavádění parkovacích zón, sběr dat v rámci Generelu veřejných prostranství
pro jednotlivé oblasti

•

Setkání v ulicích měst ke strategickému plánu

•

Zapojení dobrovolníků do pracovních skupin a zpracování podnětů ke strategii

•

Otevřené hodiny vašich radních

•

Online zapojení: ankety (Zjišťujeme míru spokojenosti obyvatel (504 respondentů), online sběr
podnětů, Rodiny na Desítce (163 vyplněných anket), Organizace a spolky na Desítce (78 vyplněných
anket), Podnikatelé na Desítce (41 vyplněných anket), Dětské hřiště Hřibská (96
respondentů), Dobíjecí stanice pro elektromobily (102 respondentů), Oživení Malešického
zámku), pocitové mapy, sběr podnětů Co zlepšit na Desítce (více jak 1100 podnětů)

•

Zapojování hlavních aktérů: Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny

•

Komentování dokumentů: Analytická část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
pro období 2020-2030

•

Granty a participativní rozpočet: Moje stopa, Zásobník projektů

•

Vernisáže výstav: Generel veřejného prostranství: Strašnice, Revitalizace Botiče, apod.

•

Tvorba Koncepce rozvoje kultury (setkání kulturních aktérů)

•

Tvorba metodiky “Spoluúčast privátního sektoru na veřejných výdajích: Regulace v procesu
plánování, rešerše evropských plánovacích systémů”. (kulaté stoly s developery)

•

a další.

Trend v návštěvnosti je konstantní (okolo 50-100 lidí na akci), lidé mají zájem účastnit se veřejných debat a
oceňují jejich organizaci. Zapojují se aktivně do anket a zajímají se o dění v jejich městské části. V současné
době je účast na akcích zkreslená, a to z důvodu opatření v rámci COVID-19.
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Informace o veřejných setkáních a výzvy k zapojení se jsou dostupné na
webu www.praha10.cz/strategie, www.verejneprostory.cz, www.praha10.cz.
Zapojování veřejnosti je nedílnou součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro
období 2020-2030 (1. Praha 10 otevřená, 1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem, 1.1.1 Transparentní radnice,
1.1.2 Aktivní zapojení obyvatel do veřejného života)
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 ¨

Poznámka. Zapojení veřejnosti funguje na úrovni veřejných setkání, sběru podnětů na ulici, online i
offline vyplnění ankety, výstav, kulatých stolů s hlavními aktéry. Nedílnou součástí jsou otevřené hodiny
radních a zapojování veřejnosti v rámci participativního rozpočtu.
Související informace
Referenční ID: 9.3.3 Hodnocení: 2 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:11 Odborný garant: Iva
Hájková Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími
subjekty (participace), Indikátory: » Partnerské město v rozvojovém světě (9.3.C), Aktuální informace
naleznete zde

Nástroje odstraňování sociálních bariér
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?
Komunitní politika obce k odstraňování bariér a k dobré komunikaci mezi specifickými skupinami obyvatel je
řešena zejména v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb (dále KPSS). Tento
proces je na území MČ Praha 10 realizován již od roku 2004, a to za spolupráce občanů, poskytovatelů
sociálních a návazných služeb a vedení MČ Praha 10. Všechny zjištěné potřeby jsou na jednáních pracovních
skupin KPSS řešeny společně s občany a poskytovateli služeb, kdy po vzájemné dohodě všech aktérů dochází
k návrh řešení a následnému zavedení služby. Mapování potřeb probíhá průběžně v rámci procesu
komunitního plánování sociálních a návazných služeb, kde v současnosti působí čtyři pracovní skupiny:
•
•
•
•

„senioři“,
„osoby se zdravotním postižením“,
„rodina, děti a mládež“,
„osoby ohrožené sociálním vyloučením“.

Nástroje a aktivity směřující k odstraňování sociálních bariér jsou podrobně popsány v části Sociálně
vyloučené osoby a lokality.
Všechny aktivity MČ Praha 10 v celkovém kontextu podporují dobrou komunikaci osob se specifickými
potřebami. MČ Praha 10 úzce spolupracuje a podporuje neziskové organizace, které se danou
problematikou zabývají. Podpora odstraňování bariér je uvedena ve „Střednědobém plánu rozvoje a
udržitelnosti sociálních a návazných služeb na období 2017–2020“ v prioritě 6.
MČ tuto problematiku uchopuje v podobě nástrojů realizace:
•

Nástroji dotační politiky, zejména v oblastech podpory KULTURA a SPORT, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS.
Zde jsou realizační nástroje zejména v dotačních tematických oblastech:

•

„1.2. Kulturní akce“ , dále „2.3. Pořádání jednorázových sportovních a volnočasových akcí pro
širokou veřejnost“ a také v tematické oblasti „2.4. Podpora sportovní a volnočasové činnosti
handicapovaných sportovců“.

•

Je na místě upozornit v tomto kontextu také na významnou oblast dotační podpory – kapitolu
„SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ“, která zahrnuje také výše uvedené skupiny obyvatel.
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•

Aktivní pracovní náplň na pozici Koordinátor sousedských aktivit, která zahrnuje podporu
komunitních projektů, právě typu sousedská setkávání, projektů a akcí na propojování různých
generačních skupin také se zaměřením na seniorní obyvatele MČ, dále akce na propojení
národnostních a náboženských skupin s majoritní společností.

Dané problematice se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9.
Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných
služeb).
•

Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2017-2020

Poznámka. Komunitní politika MČ Praha 10 je dlouhodobě na vysoké úrovni. Různé cílové skupiny
získávají povědomí, kam a na koho se mohou obrátit se svými problémy, zároveň je s těmito skupinami
pracováno v terénu.
Katalog kontaktů
Katalog sociálních a návazných služeb
Související informace
Referenční ID: 9.3.4 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:54 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Dobrovolné organizace a podpůrné skupiny, » Komunitní
rozvoj, » Menšinové skupiny, Indikátory: » Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc (9.3.D),
Koncepční a strategické dokumenty: » Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020, Aktuální informace naleznete zde

Vývoj počtu stížností na sociálně-patologické chování
9.3.5 Došlo v městské části ke změně v počtu stížností obyvatel na sociálně patologické jevy (bezdomovectví,
výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)?
Městská část Praha 10 má zpracovanou vnitřní normativní instrukci „Pravidla pro vyřizování stížností,
pochval a petic“, která sjednocuje postupy při řešení přijatých stížností směřujících jak do samostatné, tak
přenesené působnosti. V rámci Úřadu městské části Praha 10 je zřízeno samostatné oddělení stížností a
svobodného přístupu k informacím, v němž je začleněn referát stížností, který vede evidenci došlých
stížností a sjednocuje praxi, a dále oddělení bezpečnostního managementu, jehož pracovníci monitorují tyto
patologické jevy, provádějí místní šetření v oblasti a úzce spolupracují s Policií ČR a Městskou policií hl. m.
Prahy. Zároveň je každý rok pravidelně prováděno vyhodnocení Pravidel pro vyřizování stížností, pochval a
petic. V rámci městské části byl pravidelně probíhal Antigraffiti, který spočíval v aplikaci nástřiku odolného
graffiti na vybrané nemovitosti. Nedostatkem těchto řešení je zejména nemožnost přijímat vyhlášky,
respektive nařízení v této oblasti, které by měly širší dopad, neboť městská část hlavního města Prahy nemá
tuto pravomoc. Městská část Praha 10 však pravidelně využívá možností připomínkovat vyhlášky a nařízení
hlavního města Prahy.
Sociálně patologickými jevy jsme se také zabývaly v rámci ankety: Co zlepšit na Desítce a v pocitové mapě.
Podněty byly řešeny přímo ÚMČ Praha 10 nebo byly předány Policii ČR a Městské policii. Každý měsíc ve
spolupráci s PČR a MP probíhá místní šetření vždy na jiná témata, tím tak reagujeme na dané stížnosti
obyvatel.
Vedení MČ Praha 10 zároveň vyslovilo podporu úplnému zákazu hazardu: “MČ Praha 10 chce úplný zákaz
hazardu na svém území”.
Téma bezpečnosti a sociálně patologických jevů je součástí Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ
Praha 10 pro období 2020-2030 (9. Praha 10 přátelská, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny
obyvatel, 9.2.1 Zajišťovat pravidelné sdílení informací o problematických místech, 9.2.2 Spolupracovat na
šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na prevenci).
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•

Pocitová mapa

Poznámka. Aktivní sběr podnětů a stížností, jejich pravidelné vyhodnocování a řešení.
Související informace
Referenční ID: 9.3.5 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:11 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Hazardní hry - prostory, » Odstranění graffiti, » Požívání a
zneužívání drog, » Sociálně patologické jevy, místní bezpečnost, kriminalita, » Stížnosti, připomínky a
návrhy, Indikátory: » Zastoupení městské části v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným
rozvojem (9.3.E), Koncepční a strategické dokumenty: » Pravidla pro vyřizování stížností, Analytické
dokumenty: » Rozbor stížností za rok 2015, » Rozbor stížností za rok 2016, » Rozbor stížností za rok 2017,
» Rozbor stížností za rok 2018, Webové stránky a portály: » Sociální a zdravotní portál, Sociální prevence
rizikového chování, včetně prevence kriminality, Zdroje: » MČ Praha 10, Kosmel Tomáš, Aktuální informace
naleznete zde

Dobrovolnická činnost
9.3.6 Existují v městské části dobrovolnická centra nebo jiná forma dobrovolnické činnosti?
Dobrovolnictví je oblast, které věnuje MČ Praha 10 dlouhodobě náležitou pozornost.
Dobrovolnická služba je definována zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolníci poskytují své služby potřebným, a to ve svém volném
čase bez nároku na odměnu. MČ Praha 10 si velmi váží této užitečné a potřebné činnosti, proto se snaží
dobrovolnickou činnost ocenit, a to jak volbou „Dobrovolníka roku“, tak i akcí „Poděkování dobrovolníkům
za jejich činnost v sociální oblasti“.
Ve „Střednědobém plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2017–2020“ je dobrovolnictví zakotveno v prioritě 6., a to opatřením „Podporovat
zviditelňování dobrovolnictví a jeho rozvoj“.
MČ Praha 10 podporuje služby dobrovolníků, kteří pomáhají občanům Prahy 10. Nejvýznamnější podporou
je poskytování dotací organizacím, které spolupracují s dobrovolníky. Dobrovolnictví je dlouhodobě
prezentováno na sociálním a zdravotním portálu, v katalogu sociálních a návazných služeb a samozřejmě i na
veletrhu sociálních a návazných služeb. Na sociálním a zdravotním portálu je dobrovolnictví věnovaná
samostatná záložka, a to včetně organizací, které v oblasti dobrovolnictví poskytují své služby občanům
Prahy 10.
V případě špičky je zde možnost aktivizace skupiny dobrovolníků, jenž čítá několik desítek dobrovolníků
ovšem s klesající poptávkou (situační) jejich počet klesá na jednotky.
V situaci COVID, I. vlna, se dobrovolníci registrovali pod MČ a byli evidováni, bohužel nelze však identifikovat
profesní zaměření jednotlivců, neboť tato informace není sdělována.
MČ na skutečnost dobrovolníků - aktivních občanů nahlíží jako na vysoce přínosnou a důležitou.
Dobrovolník roku
MČ Praha 10 chce anketou „Dobrovolník roku“ vyjádřit svůj respekt k práci všech, kteří věnují svůj čas,
energii, znalosti či dovednosti druhým spoluobčanům bez nároku na odměnu a ocenit podle svých možností
každoročně několik dobrovolníků, jejichž činnost si v předchozím roce zasloužila nejvyššího uznání.
Současně chce vyhlašovatel s využitím ankety upozornit co nejširší veřejnost na to, že v případě
dobrovolníků se nejedná o jednorázovou činnost, jako je např. náhodná pomoc někomu blízkému, nýbrž o
činnost soustavnou a relativně dlouhodobou. Cílem akce je zlepšit povědomí co nejširší občanské veřejnosti
o významu a hodnotách dobrovolnictví pro MČ Praha 10 a současně upevnit své vztahy s neziskovým
sektorem.
Dobrovolník roku 2017
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•

Počet nominovaných dobrovolníků: 11

•

Počet oceněných dobrovolníků: 10

•

Datum předání ocenění: 13. 12. 2017 (Vršovický zámeček)

Dobrovolník roku 2018
•

Počet nominovaných dobrovolníků: 9

•

Počet oceněných dobrovolníků: 9

•

Datum předání ocenění: 3. 12. 2018 (Vršovický zámeček)

Dobrovolník roku 2019
•

Počet oceněných dobrovolníků: 9

•

Datum předání ocenění: 5. 12. 2019 (Vršovický zámeček)

Poděkování dobrovolníkům za jejich činnost v sociální oblasti
Podpora činnosti dobrovolníků v oblasti sociálních a návazných služeb je jedním z pilířů komunitního
plánování sociálních a návazných služeb a v jeho rámci se také akce již několik let uskutečňuje v KD
Barikádníků. Akci pořádá MČ Praha 10 od roku 2013 se záměrem ocenit dobrovolnickou činnost v sociální
oblasti. Pro dobrovolníky jsou každoročně připraveny drobné dárky a doprovodný hudební program.
Vzhledem k tomu, že v dobrovolnické činnosti působí lidé různého věku, je v rámci akce zajištěno pro
dobrovolníky – rodiče i hlídání dětí ve výtvarném koutku.
Poděkování dobrovolníkům 2017
•

Počet zúčastněných dobrovolníků: 98

•

Počet zastoupených organizací: 17

•

Datum konání akce: 18. 9. 2017

Poděkování dobrovolníkům 2018
•

Počet zúčastněných dobrovolníků: 95

•

Počet zastoupených organizací: 13

•

Datum konání akce: 10. 9. 2018

Poděkování dobrovolníkům 2019 (datum konání akce: 9.12. 2019)
V rámci MČ Praha 10 působí organizace zajišťující dobrovolnickou činnost občanům Prahy 10. Současně této
problematice MČ Praha 10 zejména v rámci procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb
věnuje velkou pozornost.
Městská část Praha 10 se zároveň zapojuje do dobrovolnických akcí, např. Ukliďme Česko (Společně uklidíme
Desítku), Potravinová sbírka. V roce 2020 jsou dobrovolníci vyzýváni a shromažďováni pomocí webu MČ, FB,
plakátů, pro pomoc v období nemoci COVID-19.
Danému tématu se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9.
Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných
služeb).
•

Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2017-2020
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Poznámka. MČ Praha 10 má mnoho kvalitních dobrovolníků v různých organizacích. Z tohoto důvodu je
odměňuje v rámci každoroční akce “Dobrovolník roku”.
Související informace
Referenční ID: 9.3.6 Hodnocení: 2 Datum poslední aktualizace: 06.pro.2020 23:55 Odborný garant: Pavel
Petřík Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Dobrovolnictví, » Dobrovolnictví a dobrovolnické organizace,
» Dotační programy, Indikátory: » Osvětové akce v oblasti změny klimatu (9.3.F), Koncepční a strategické
dokumenty: » Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha
10 na období 2017-2020, » Akční plán městské části Praha 10 na období 2019-2020 - prováděcí dokument
ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části
Praha 10 na období 2017-2020, » Příloha střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a
návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020, » Akční plán městské části Praha
10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a
návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016, Analytické dokumenty:
» Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na
území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2015, » Vyhodnocení plnění priorit
Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha
10 na období 2017-2020 za období 2017-2018, Aktuální informace naleznete zde

Bezpečnost a prevence kriminality
MČ Praha 10 analyzuje kriminalitu v lokalitách, intenzivně spolupracuje se složkami IZS a podporuje je. Má
zpracované plány (např. povodňový plán) pro případ živelných katastrof. Zjišťuje mezi občany míru
bezpečnosti a pocit jejího vnímání. Sleduje počty trestných činů a lokality jejich páchání.

Vývoj trestné činnosti
9.4.1 Došlo k poklesu trestných činů na správním území městské části (podle kategorií – vraždy, krádeže,
násilné trestné činy)?
Ve statistikách kriminality je území MČ Praha 10 rozděleno do tří teritorií:
•
•
•

V teritoriu Vršovice došlo k meziročními poklesu zaznamenaných trestných činů o 83 (tj. 4%) mezi
lety 2018 a 2019. V roce 2019 proběhlo celkem 1 895 trestných činů. Nejvyšší pokles lze zaznamenat
v oblasti krádeží věcí z automobilu.
V teritoriu Strašnice došlo k meziročnímu poklesu zaznamenaných trestných činů o 34 (tj. 3 %) mezi
lety 2018 a 2019. V roce 2019 proběhlo celkem 1053 trestných činů.
V teritoriu Zahradní Město se počet trestných činů téměř nezměnil mezi lety 2018 a 2019. V roce
2019 proběhlo celkem 853 trestných činů. Nejvyšší pokles je v oblasti krádeží věcí z automobilu.

Pozitivně lze hodnotit mírný pokles trestné činnosti ve všech teritoriích MČ Praha 10.
Zdroj dat: https://www.mapakriminality.cz/#
Poznámka. Počet trestných činů klesá.
Související informace
Referenční ID: 9.4.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:14 Odborný garant: Miloš
Jurča Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví, » Trestné činy,
Indikátory: » Spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti
environmentálního a globálního vzdělávání (9.4.A), Zdroje: » MČ Praha 10, Jurča Miloš, Aktuální informace
naleznete zde
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Efektivní řešení přírodních katastrof a havárií
9.4.2 Dovede městská část, případně statutární město rychle a účinně řešit situaci po přírodních
katastrofách nebo průmyslových haváriích?
Je zpracován „Krizový plán MČ Praha 10“, který zpracovává Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a schvaluje
starostka městské části. Dále je zpracován „Povodňový plán MČ Praha 10“, který řeší oblast ochrany před
povodněmi.
Na Úřadu MČ Praha 10 je zřízeno Oddělení bezpečnostního managementu, které řeší krizové řízení, havarijní
plánování a obranné plánování.
Je zřízena Bezpečnostní rada a Krizový štáb MČ Praha 10, které jsou poradními a pracovními orgány
starostky pro přípravu a řešení krizových situací. Dále je zřízena i Povodňová komise MČ Praha 10, která plní
úkoly při ochraně před povodněmi.
Běžné mimořádné události (dopravní nehody, požáry, úniky nebezpečných látek a podobně) jsou řešeny
příslušnými složkami „Integrovaného záchranného systému“.
Pracovníci oddělení bezpečnostního managementu a Rada MČ Praha 10 dostávají SMS zprávy od
Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy ohledně nastalých mimořádných událostí na území MČ
Praha 10 (v případě nutnosti jsou pracovníci městské části a členové Rady povoláni na místo).
MČ Praha 10 má pro nouzové ubytování osob zřízeny dva „krizové byty“ se základním vybavením (postele,
stůl se židlemi, nádobí, koupelna, záchod, kuchyňská linka, vařič, mikrovlnná trouba). Městská část
disponuje i materiálním vybavením pro řešení mimořádných událostí (povodňové pytle, násypky, vysoušeče,
dodávkové automobily).
Opatření pro mimořádné události je popsáno zde. Zároveň je zpracován postup při evakuaci.
V MČ Praha 10 také pravidelně zasedá Komise bezpečnostní.
MČ podporuje integrovaný záchranný systém (více v tiskové zprávě 27.9.2019: Policisté a hasiči dostanou
odměny a nové vybavení. Návrhy schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10).
Během první vlny opatření ke COVID-19 jsme pravidelně organizovali zasedání krizového štábu Prahy 10,
jehož součástí jsou i složky IZS. Pravidelně jsme informovali všechny zaměstnance ÚMČ Praha 10 a obyvatele
Desítky o opatřeních hygienické stanice a nařízení vlády. Spolupracovali jsme s dobrovolníky, rozdělovali se
ochranné prostředky a dezinfekce. Zápisy jsou dostupné na webových stránkách www.praha10.cz. Zároveň
jsme vydávali pravidelné aktuality ke COVID-19.
Daným tématem se zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9.
Praha 10 přátelská, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel, 9.2.1 Zajišťovat pravidelné sdílení
informací o problematických místech, 9.2.2 Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na
prevenci, 9.2.3 Podporovat složky integrovaného záchranného systému).
Poznámka. Městská část Praha 10 přistupuje komplexně k řešení podnětů, má zpracovaný povodňový
plán, podporuje finančně složky IZS a další organizace, které podporují prevenci.
Související informace
Referenční ID: 9.4.2 Hodnocení: 2 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:17 Odborný garant: Miloš
Jurča Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Krizové plánování, » Krizové situace, Indikátory: » Orientační
ekologická stopa (9.4.B), Zdroje: » MČ Praha 10, Jurča Miloš, » MČ Praha 10, Komise bezpečnostní (KB),
Aktuální informace naleznete zde
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Míra obav obyvatel z kriminality
9.4.3 Jaká je míra obav obyvatel městské části z kriminality (členění po činech – krádež, ublížení na zdraví,
vražda atd.?
V roce 2019 proběhl sběr dat v rámci „Pocitové mapy“ (otázka: “Kde se necítím bezpečně”), zároveň MČ
Praha 10 sbírala podněty od občanů Co zlepšit na Praze 10. Výstupy byly předány Policii ČR a Městské policii
k přijetí vlastních opatření. Některé případy řeší přímo Oddělení bezpečnostního managementu a Komise
bezpečnostní.
Kromě reálné kriminality pocit bezpečí značně ovlivňují další vlivy, například sdělovací prostředky, internet,
sociální sítě atd. Dochází tak nárazově k možnému kolísání v této míře obav obyvatelstva z kriminality.
Veškeré relevantní informace a podněty jsou bezodkladně předávány jak Policii ČR, tak Městské policii k
provedení dalších vlastních opatření. Rovněž zdejší Oddělení bezpečnostního managementu v rámci
institutu místního šetření, využívá místní a osobní znalosti pro omezování tohoto negativního chování.
MČ Praha 10 pracuje též s mapou kriminality.
V roce 2019 MČ Praha 10 uspořádala dotazníkové šetření indikátoru A1 ECI mezi 500 respondenty.
Hodnocení pocitu bezpečí – Jak bezpečné je podle Vás? (10 – nejvíce kvalitní až 0 – nejméně kvalitní)
•
•
•
•

Být přes den doma s nezamknutými dveřmi (7,6)
Nechat přes noc otevřené okno (7,3)
Chodit v noci po hlavních ulicích (6,6)
Chodit v noci po veřejných prostranstvích - parky, veřejně přístupné plochy, hřiště (6,3)

Daným tématem se zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 (9.
Praha 10 přátelská, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel, 9.2.1 Zajišťovat pravidelné sdílení
informací o problematických místech, 9.2.2 Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na
prevenci, 9.2.3 Podporovat složky integrovaného záchranného systému).
•

Pocitová mapa

Poznámka. MČ Praha 10 si aktivně zjišťuje, kde se obyvatelé cítí nebezpečně a získává podněty od
občanů, co zlepšit.
Související informace
Referenční ID: 9.4.3 Hodnocení: -2 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 00:23 Odborný garant: Miloš
Jurča Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví, » Prevence a
omezování kriminality, Indikátory: » Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) (9.4.C), Analytické
dokumenty: » Pocitová mapa, Webové stránky a portály: » Mapa kriminality, Aktuální informace
naleznete zde

Řešení domácího násilí
9.4.4 Jak je v městské části řešena problematika domácího násilí?
Řešení této problematiky je primárně v gesci Policie ČR, která v rámci institutu tzv. “vykázání” může
agresivní osobu vykázat z bytu nebo zahájit trestní stíhání. Policie ČR spolupracuje s Odborem sociálním, a
to hlavně v případech, kdy je postiženo násilím také dítě.
Odbor sociální má k dispozici veřejný seznam organizací, na koho je možné se v této otázce obrátit.
Následně je situace řešena s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí a práce s rodinou a využívá se
Magistrátem hl. m. Prahy zřízeného intervenčního centra a dalších neziskových organizací. Některé případy
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také řeší Odbor občansko-správní, kde jsou na přestupkovém oddělení řešeny přestupky, jedná se o
jednotlivé případy, které nenaplnily skutkovou podstatu trestného činu.
Důležitým dokumentem je nově schválená “Strategie EU pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025”
(5.3.2020), která mimo jiné klade důraz na evidenci domácího násilí a boj proti násilí na ženách.
Daným tématem se také zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030
(9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.1.1 Komunitní plánování sociálních a návazných
služeb, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel, 9.2.2 Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti
bezpečnosti a dbát na prevenci).
Poznámka. Touto problematikou se primárně zabývá Policie ČR.
Související informace
Referenční ID: 9.4.4 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:38 Odborný garant: Miloš
Jurča Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Domácí násilí, Indikátory: » Emise CO2 a energetický
management (9.4.D), Zdroje: » MČ Praha 10, Chochoulová Anna, Aktuální informace naleznete zde

Preventivní akce v oblasti kriminality
9.4.5 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivních akcí proti kriminalitě?
Tuto oblast zajišťuje Policie ČR Krajské ředitelství hl. m. Prahy, oddělení prevence a Městská policie, a to
hlavně na ZŠ zřizovaných městskou částí a v domovech důchodců. Nicméně MČ Praha 10 uspořádala dne 9.
6. 2019 za účasti všech složek “Den IZS”. Prezentoval se tam také BESIP a Červený kříž. Akce byla zaměřena
také na mládež, kdy byl prováděn nácvik bezpečné jízdy na kolech atd. Na Odboru sociálním (OSO) je řešena
až sekundární prevence (např. děti, OSPOD) a terciální (kurátoři pro dospělé, navrátilci z výkonu trestu atd.).
V minulosti byla pořádána „Senior akademie“.
V roce 2014 pořádán cyklus přednášek v rámci projektu „Bezpečná desítka“.
Daným tématem se také zabývá Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030
(9. Praha 10 přátelská, 9.1 Kvalitní sociální péče a služby, 9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny
obyvatel, 9.2.2 Spolupracovat na šíření osvěty v oblasti bezpečnosti a dbát na prevenci).
Poznámka. V MČ Praha 10 se uspořádalo v průměru 20 akcí, besed, seminářů pro různé věkové
kategorie.
Související informace
Referenční ID: 9.4.5 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:42 Odborný garant: Miloš
Jurča Politický garant: Michal Kočí Štítky: » Prevence a omezování kriminality, » Sociálně patologické jevy,
místní bezpečnost, kriminalita, Indikátory: » 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) (9.4.E), Aktuální informace naleznete zde
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GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST
Mezinárodní spolupráce měst a obcí
MČ Praha 10 nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě a nepodporuje systematicky konkrétní
projekty humanitární pomoci nebo rozvojové spolupráce. Spolupracuje s některými organizacemi, které se
zabývají humanitární a rozvojové pomoci. Této oblasti se věnuje nový strategický plán MČ Praha 10, různé
programy s podporou uvedené pomoci realizují školy zřizované MČ Praha 10.

Podpora etického obchodu
10.1.1 Podporuje městská část myšlenku “etického obchodu”? Jakým způsobem?
MČ Praha 10 podporuje myšlenku etického obchodu nákupem fairtrade výrobků pro účely reprezentace
(káva, čaj, cukr). Dárkové předměty v soutěžích a anketách pořádaných MČ Praha 10 jsou vyrobeny mj. v
chráněné dílně či v sociálním podniku ENVIRA o. p. s. Realizace farmářských trhů na území městské části trhy probíhají již několikátý rok vždy třikrát v týdnu na Kubánském náměstí. Jde o podporu drobných
farmářů a podnikatelů. V roce 2019 byl zvolen nový koncept farmářských trhů.
Základní školy zřizované městskou částí se věnují otázce etického obchodu v rámci výuky, např. v hodinách
předmětu „Společenské vědy“. MŠ Benešovská: etický obchod byl v roce 2019 jedním z témat při podzimní
účasti školy na projektu Inner Peace Day – Den vnitřního míru. V MŠ Benešovská je rozvojová spolupráce
podporována projekty e-twinning; projekt Duhové povídání, do kterého se zapojilo pět škol po celé Evropě,
získal Národní cenu Label. ZŠ Eden spolupracuje s UNICEF: každoroční zakoupení panenek UNICEF všemi
třídami, které zajistí očkování několika dětem proti smrtelným nemocem.
Poznámka. Myšlenka etického obchodu je podporována nahodile, nesystematicky.
Související informace
Referenční ID: 10.1.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 04.led.2021 01:11 Odborný garant:
Martin Bahenský Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » fairtrade a podpora lokálních výrobků,
» Fairtrade, ap., Indikátory: » Čištění odpadních vod (10.1.A), Aktuální informace naleznete zde

Zahraniční rozvojová spolupráce
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?
MČ Praha 10 má svůj první “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”, ve
kterém v oblasti 10 Globální odpovědnost stanovuje strategický cíl: “Partnerství k udržitelnému rozvoji” .
Pro jeho naplňování jsou stanoveny projekty jako: Navázání partnerství s municipalitou v rámci tzv.
rozvojových zemí nebo Zvyšování povědomí o principech etického obchodu. Strategický plán byl v roce 2019
zpracován dle Metodiky pro hodnocení udržitelných měst.
Partnerskými městy městské části jsou města ze členských zemí EU: Ballerup (Dánsko), Jasło (Polsko),
Nyíregyháza (Maďarsko), Prešov (Slovensko).
Partnerské vztahy mezi Prešovem a Prahou 10 se datují již od roku 1992 a v průběhu těchto let došlo k
nejrůznějším kontaktům. V posledních čtyřech letech se nejvíce rozvíjejí styky mezi základními a středními
školami formou aktivní účasti na sportovních akcích, mezinárodních fotbalových a volejbalových turnajích.
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V koncepci rozvoje města Nyíregyháza, která je východním centrem Maďarska, je i budování partnerských
vztahů mezi různými městy. Městská část Praha 10 právě prostřednictvím sportovních aktivit našich škol
navázala kontakt s vedením radnice v Nyíregyháze, které projevilo zájem o bližší spolupráci a výměnu
zkušeností mezi našimi městy.
Začátek mezinárodní spolupráce mezi MČ Praha 10 a dánským městem Ballerup se datuje do roku 1992. Za
tu dobu se uskutečnila celá dlouhá řada vzájemných návštěv a akcí, díky kterým mají občané obou měst
výbornou možnost se vzájemně poznávat. V roce 1999 bylo na radnici městské části Prahy 10 otevřeno
Koordinační centrum Ballerup – Praha 10 a od té doby se počet akcí trvale rozšiřuje. Tyto partnerské
kontakty se svým mimořádným rozsahem vymykají běžným vztahům a rozhodně nikdy nebyly formalitou. I
proto bylo letos Dánsko zastoupeno Ballerupským školním orchestrem na slavnostním koncertu ke vstupu
České republiky do Evropské unie.
Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 10 a městem Jaslo byla podepsána 12. 5. 2008 v Praze 10.
Některé školy mají navázanou spolupráci v rámci E-Twinningu, projektu Erasmus, Šablon apod. se
zahraničními školami (ne rozvojovými). Naše školy jsou navštěvovány delegacemi ze zahraničí – pod záštitou
organizace OMEP apod.
V jedné ze škol je realizován projekt Rodiče dětem – přednášková činnost o životě v jiných zemích ze strany
cizinců, kteří se do ČR přistěhovali. Některé školy se zapojují do sbírek Fond Sidus. MČ Praha 10 pravidelně
10. března vyvěšuje vlajku Tibetu, čímž vyjadřuje svou podporu a připomíná výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci v roce 1959.
•
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Poznámka. MČ Praha 10 nemá nastavený systém pro zahraniční rozvojovou spolupráci.
Související informace
Referenční ID: 10.1.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 23:07 Odborný garant:
Martin Bahenský Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Partnerství měst, » Rozvojová spolupráce a
rozvojová pomoc, Indikátory: » Nakládání s dešťovými vodami (10.1.B), Webové stránky a portály:
» Partnerská města MČ Praha 10, Aktuální informace naleznete zde

Partnerská obec v rozvojových zemích
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,…)?
MČ Praha 10 nemá navázanou spolupráci s partnerskými městy v rozvojovém světě. Má však vytvořené
partnerství v rámci zemí EU. Mezi partnerská města MČ Praha 10 patří: Prešov (Slovensko), Nyíregyháza
(Maďarsko), Jaslo (Polsko).
Poznámka. Městská část nemá partnerské město v rozvojovém světě.
Související informace
Referenční ID: 10.1.3 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 21.pro.2020 21:48 Odborný garant:
Martin Bahenský Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Partnerství měst, Indikátory: » Invazní druhy
rostlin (10.1.C), Zdroje: » MČ Praha 10, Procházka Tomáš, Aktuální informace naleznete zde
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Humanitární projekty
10.1.4 Vyčleňuje městská část každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo
rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?
MČ Praha 10 nemá v rozpočtu alokovány finanční prostředky na humanitární a rozvojovou spolupráci v tzv.
rozvojových zemích.
Poznámka. MČ Praha 10 každoročně nevyčleňuje určitou částku.
Související informace
Referenční ID: 10.1.4 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 23:07 Odborný garant:
Martin Bahenský Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Rozpočty, výdaje a výkonnost, » Rozvojová
spolupráce a rozvojová pomoc, » Řízení rozpočtu, Indikátory: » Koeficient ekologické stability (10.1.D),
Aktuální informace naleznete zde

Členství v mezinárodní organizaci pro udržitelný rozvoj
10.1.5 Je městská část nebo některá její organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se
udržitelným rozvojem?
MČ Praha 10 je členem Národní sítě Zdravých měst ČR, která je součástí programu Zdravé město pod
Světovou zdravotnickou organizací.
MŠ Vladivostocká je zapojena do projektu Adopce na dálku (adoptovali holčičku z Indie), ZŠ V Rybníčkách je
zapojena do projektu Adopce na dálku (adoptovali holčičku z Ugandy), ZŠ Eden má zřízen Nadační fond a
spolupracuje na projektech UNICEF, ZŠ Brigádníků realizuje projekt Sněhuláci pro Afriku a adoptovali
chlapce z Indie.
Poznámka. MČ Praha 10 je zapojena v organizaci Národní síť Zdravých měst ČR. 2 základní školy jsou
členy projektu Ekoškola.
Související informace
Referenční ID: 10.1.5 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 23:07 Odborný garant:
Martin Bahenský Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Instituce EU, » Spolupráce, » Udržitelný
rozvoj, Indikátory: » Zábory zemědělské půdy (10.1.E), Aktuální informace naleznete zde

Zvyšování povědomí o globálních souvislostech
MČ Praha 10 zatím systematicky nezvyšuje povědomí občanů o globálních souvislostech. Toto téma řeší
školy zřizované MČ Praha 10 v frámci spolupráce s různými organizacemi a zapojením se do předmětných
programů.
Osvěta široké veřejnosti ke změnám klimatu je realizována nahodile, a to v rámci Dnů Země. Na základě
hodnocení dostupných informací vztahujících se k podkapitolám 10.2.1. + 10.2.2., je možné snahy směřující
ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech a globální odpovědnosti mezi veřejností Prahy 10 zatím
hodnotit úrovní „lehce“ uspokojivou. Stávající stav je “podhoubím” k rozšiřování systematicky intenzivnější a
kvalifikované osvěty UR a GO, vč. ochrany klimatu, a to nejen v rámci vzdělávacích organizací na území MČ,
ale i vůči místní široké veřejnosti.
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Osvěta v oblasti klimatických změn
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 města.
Na MČ Praha 10 dosud neproběhly žádné akce, které by se daly charakterizovat explicitně jako osvětové
akce zaměřené na oblast změny klimatu. “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období
2020-2030” toto řeší v oblasti 5, strategický cíl: 10.2 Lokálně reagovat na změny klimatu - jeho naplňování
bude uskutečňováno jak realizací konkrétních projektů, tak osvětovými akcemi.
MŠ Benešovská spolupracuje s Technickou universitou v Liberci na projektu Zeleninová Nina, Záhony pro
školu a Recyklohraní. ZŠ V Rybníčkách spolupracuje na projektu Staň se strážcem pralesa. MŠ Ve stínu je již 4
rokem zapojena do projektu Les ve školce.
•
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Poznámka. Žádné takové akce neproběhly.
Související informace
Referenční ID: 10.2.1 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 11.pro.2020 17:17 Odborný garant:
Martin Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Environmentální vzdělávání a osvěta
(informace, programy, akce a kampaně), » Klima a počasí, » Klimatická změna, » Udržitelnost životního
prostředí, » Udržitelný rozvoj, » Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji, Indikátory: » Koncentrace
polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) (10.2.A), Zdroje: » MČ Praha 10, Bahenský Martin, » MČ Praha 10,
Kaštovský Roman, » MČ Praha 10, Maršálek Milan, » MČ Praha 10, Komrsková Jana, » HMP, Holý Petr,
Aktuální informace naleznete zde

Spolupráce s NNO v oblasti ekologické výchovy
10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti
environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo
aktivity NNO na území městské části)?
MČ Praha 10 v současnosti systematicky nespolupracuje se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou
nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání. Nahodile však
dochází k zapojení ekoosvětových prvků (Lesy hl. m. Prahy, Ekodomov, z.s.) do programu Dne Země, který
MČ Praha 10 spolupořádá s neziskovým sektorem na katastrálním území Malešice, eventuálně i na
farmářských trzích na Kubánské náměstí. Tato spolupráce však probíhá pouze na základě jednorázových
objednávek, nikoliv tedy prostřednictvím dlouhodobé a systematizované spolupráce. Zároveň také v
minulosti proběhlo jednorázové školení učitelů základních škol ve středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr,
z.s. na téma hospodaření s vodou.
Mateřské a základní školy zřizované MČ Praha 10 jsou zapojeny do programů realizující uvedenými
organizacemi:
•
•
•
•
•
•
•

Mezinárodní program Ekoškola
M.R.K.E.V, Mrkvička
Lesy ČR
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
EKODOMOV
Záhony pro školky
RECYKLOHRANÍ – projekt MŠMT

Dům dětí a mládeže “DůmUM” realizuje aktivity v rámci kampaně Den Země, účastní se kampaně Ukliďme
Česko (na území MČ Praha 10 je jeden DDM).
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Poznámka. Ano, taková spolupráce existuje, ale není systematická a oboustranně koncepčně vedená.
Související informace
Referenční ID: 10.2.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 23:08 Odborný garant:
Martin Bahenský Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Environmentální vzdělávání a osvěta
(informace, programy, akce a kampaně), » Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji, » Neziskové
organizace, Indikátory: » Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší (10.2.B), Zdroje: » MČ Praha
10, Bahenský Martin, » MČ Praha 10, Kaštovský Roman, » MČ Praha 10, Vinterová Jana, » MČ Praha 10,
Maršálek Milan, » MČ Praha 10, Komrsková Jana, » HMP, Holý Petr, Aktuální informace naleznete zde

Přístup města ke zmírnění klimatických změn
MČ Praha 10 má zřízenou pozici energetického manažera od září 2019. Energetickou koncepci zatím nemá
zpracovanou, ani nesleduje Ekologickou stopu. Tyto oblasti jsou řešeny ve “Strategickém plánu udržitelného
rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030”. MČ disponuje mnoha příklady dobré praxe v oblasti zmírnění
klimatických změn a udržitelného rozvoje.
Pozitivním zjištěním stávajícího stavu této části GO, jsou realizace aktivit “dobrých praxí” podporujících UR
MČ a také nedávné zřízení samostatné pozice energetického manažera. Velkým příslibem jsou budoucí
realizace opatření vyplývají z implementace jak „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Prahy 10 pro
období 2020-2030“ (čerstvě schváleného V/2020), tak z„Implementačního plánu Strategie adaptace
hl.města Prahy na klimatickou změnu“ (schváleného ZHMP 2018). Avšak místní samospráva nyní
nedisponuje energetickou koncepcí a nemonitoruje a nevyhodnocuje žádný z ECI indikátorů k této
tématické části relevantní, tj. ani ekologickou či uhlíkovou stopu, ani místní příspěvky ke globálním změnám
klimatu. Toto sledování je nutné nejen z hlediska vyhodnocování jejich vývojových trendů na území MČ, ale i
z důvodů hodnocení efektivity zde realizovaných aktivit vůči klimatickým změnám. Toto hodnocení stačí
provádět v pětiletých časových periodách.
Na základě těchto zjištění a v porovnání s ostatními srovnatelnými municipalitami, není férové ponechat zde
navrhované sebehodnocení na úrovni uspokojení.

Měření ekologické stopy
10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně
pro celé město?
Ekologická stopa a biokapacita města jsou komplexními ukazateli environmentální udržitelnosti města.
Ekologická stopa města převádí zdroje (např. elektrický proud, zemní plyn, benzín, stavební materiál,
potraviny, dřevo) spotřebované obyvateli a institucemi sídlícími ve městě na odpovídající bioproduktivní
plochy. Porovnává je se zdroji, které má město k dispozici – s jeho biokapacitou.
MČ Praha 10 nemá vypočítanou ekologickou stopu pro celé území a ani pro jednotlivé objekty v majetku
městské části.
Ekologická stopa hl. m. Prahy jako celku byla spočítána pouze jednou v roce 2010. Hodnota činila 5,08 gha
na obyvatele. Ekologická stopa České republiky činila v roce 2005 5,47 gha/obyvatele.
Jedním z indikátorů “Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” je
zahájení sledování a vyhodnocování Ekologické stopy.
•
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Související informace
Referenční ID: 10.3.1 Hodnocení: -2 Datum poslední aktualizace: 11.pro.2020 17:11 Odborný garant:
Martin Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Analýza dat, » Měření výkonu, » Udržitelný
rozvoj, » Ekologická stopa, Indikátory: » Izolační zeleň (10.3.A), Aktuální informace naleznete zde

Příklady dobré praxe pro udržitelný rozvoj
10.3.2 Lze najít v městské části tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?
Konkrétní projekty a aktivity na podporu udržitelného rozvoje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP „Dost bylo plastu“
celkově snaha o snižování produkce odpadů na území Prahy 10, třídění odpadů v domech,
kontejnery na bioodpad, kompostéry pro občany, další uvedeno zde https://verejneprostory.cz/ v
záložce “Odpady a péče o VP”
podpora zahradničení a vznik komunitních zahrad,
další podpora pěší chůze a cyklodopravy,
rozvoj solárních technologií na území MČ Praha 10 – lampy, lavičky, koše,
podpora elektromobility (nebo pohonu na CNG) – vozový park radnice a podpora rozšiřování
nabíjecích míst,
realizace úprav pro zadržování vody v městských plochách zeleně a podpora podobných aktivit
(vsakovací nádrže, retence),
realizace aktivit na podporu městské biodiverzity – výsev lučních porostů, omezení seče na
vybraných plochách,
pokračování v úpravách objektů městské části z pohledu omezení jejich energetické náročnosti, v
září 2019 zřízení pozice energetického manažera ÚMČ Praha 10,
pokračování výsadeb nových stromů, a to zejména snaha o rozšíření uličních stromořadí, přestože se
většinou jedná o plochy ve správě hl. m. Prahy a jeho organizací,
rozšiřování drobných vodních prvků – pítka, mlhoviště aj. například v rámci participativního
rozpočtu MČ Praha 10 “Moje stopa”

Další dlouhodobě realizované činnosti:
•

•
•
•
•
•
•

stálá podpora rozvoje třídění odpadu na území MČ Praha 10. Aktivní přístup městské části při
zajištění dostatečné dostupnosti prostor a míst pro oddělené odkládání odpadu, tedy vznik nových
separačních stanovišť, navyšování kapacity stávajících sběrných nádob tam, kde je to potřeba a
zabezpečování nádob i na další odpadové komodity, např. kovové obaly, rostlinné oleje či použitý
textil. Je však nutné podotknout, že systém sběru a svozu komunálního odpadu na území města
zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy a jednotlivé městské části jsou v pozici žadatele o nové sběrné
nádoby či úpravy stávajících separačních stanovišť,
podpora aktivit směřujících k předcházení vzniku odpadu, např. kompostování (domácí i komunitní)
na území MČ Praha 10 nebo omezování vzniku plastových obalů na akcích a v budově úřadu, a
obecně snižování množství produkovaných odpadů,
podpora projektů proti plýtvaní potravinami (např. již realizovaná osvětová akce dne 27. 4. 2019 s
Potravinovou bankou),
realizace aktivit na podporu městské biodiverzity – instalace hmyzích hotelů,
podpora a realizace osvětových akcí pro obyvatele MČ Praha 10 (např. dne 27. 4. 2019 proběhl Den
Země nebo dne 6. 4. 2019 úklidová akce Společně ukliďme Prahu 10) a ve školách městské části,
instalace solárních panelů na objekty a též jejich zateplování,
zpracování pasportu energetických úspor pro školy a školky a zpracování plánu rekonstrukcí s cílem
snižování provozních nákladů budov.

“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” řeší udržitelný rozvoj MČ Praha
10 pro desetileté období.
•
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Poznámka. MČ Praha 10 může být příkladem dobré praxe v různých oblastech, např. předcházení vzniku
odpadů, třídění různých složek, zapojení do kampaně “Dost bylo plastu”, osvětové akce v oblasti
životního prostředí, snižování energetické náročnosti budov aj.
Související informace
Referenční ID: 10.3.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 23:08 Odborný garant:
Martin Bahenský Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Environmentální vzdělávání a osvěta
(informace, programy, akce a kampaně), » Udržitelný rozvoj, » Příklady dobré praxe, Indikátory: » Ochrana
před prašností (10.3.B), Zdroje: » MČ Praha 10, Pecánek Martin, Aktuální informace naleznete zde

Měření emisí CO2
10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku městské části?
MČ Praha 10 nerealizuje měření ani výpočet emisí CO2.
Problematika kvality ovzduší a množství výskytu a produkce skleníkových plynů je řešena v rámci hl. m.
Prahy. V období mezi roky 2001 a 2017 emise oscilují v rozmezí 7,3 až 9,2 mil. t CO2 ekv. Po přepočtu na
obyvatele se emise pohybují na úrovni přibližně 5,9 až 7,4 t CO2 ekv. V roce 2017 byly emise 6,47 t CO2 ekv.
na obyvatele. Pokles emisí pozorovatelný mezi lety 2010 až 2014 se zastavil a v letech 2015 i 2016 došlo k
nárůstu emisí, který se nakonec v roce 2017 zastavil. Největším podílem v roce 2017 přispěly emise z výroby
elektřiny (37 %.), dále emise z dopravy (26 %), ze spalování zemního plynu (23 %) a z výroby dálkově
dodávaného tepla (9 %). Nejvýznamnější vliv má pokles emisí z výroby elektřiny spotřebované v Praze.
Vedení hlavního města přijalo závazek, že do roku 2030 sníží emise CO2 na území metropole o 45 %. Do roku
2050 má být město bezuhlíkové. Plán konkrétních opatření by měl být hotov do září 2020.
Magistrát připravuje například výstavbu bioplynové stanice, podporu elektromobility, zavedení mýta pro
vjezd do centra, lepší zpracování a energetické využití odpadu nebo lepší využití energie v budovách.
V průběhu května 2019 byl na odbory životního prostředí všech 57 městských částí rozeslán dotazník,
týkající se aktuální potřeby řešení adaptačních opatření na změnu klimatu.
Hl. m. Praha zvažuje v rámci připravovaného Implementačního plánu k Adaptační strategii hl. m. Prahy na
roky 2020–2024 dotační titul motivující městské části zapojit se do podpory plánů Adaptační strategie.
ČR se aktuálně nachází na 18. místě v produkci tun CO2 na jednoho obyvatele a hodnota činí 10,2. Čtyři
největší znečišťovatelé jsou zodpovědní za polovinu veškerého objemu skleníkových plynů. A první
patnáctka pak za tři čtvrtiny celkových světových emisí CO2.
V dopravě vzniká téměř 30 % všech emisí oxidu uhličitého v EU, přičemž ta silniční se na nich podílí ze 72 %.
Unie si proto nastavila cíl omezit produkci CO2 v dopravě do roku 2050 o 60 % (vůči úrovni emisí v roce
1990). Je to důležitá součást snahy snížit emise skleníkových plynů.
Emisní limity pro nová osobní auta mají klesnout o 37,5 % a u dodávek o 31 % do roku 2030. Dne 18. dubna
schválili poslanci také návrh na snížení emisí CO2 z nových nákladních vozidel o 30% do roku 2030 ve
srovnání s emisními úrovněmi roku 2019.
Měrné emise skleníkových plynů na území hl. m. Prahy [t CO2 ekv. / obyvatel] (zdroj: Praha – Životní
prostředí 2017)
Zdroj emise skleníkových plynů

2001

2005

2010

2014

2015

2016

2017*

Zemní plyn

1,74

1,62

1,85

1,37

1,38

1,49

1,50

Tuhá paliva

0,62

0,54

0,53

0,36

0,44

0,36

0,34

Kapalná paliva

0,05

0,02

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Biomasa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emise z výroby externí elektřiny

2,23

2,48

2,47

2,06

2,41

2,66

2,41
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Zdroj emise skleníkových plynů

2001

2005

2010

2014

2015

2016

2017*

Emise z výroby externího tepla

0,75

0,90

0,92

0,50

0,55

0,57

0,56

Doprava

1,21

1,48

1,58

1,57

1,61

1,66

1,66

Celkem

6,61

7,04

7,37

5,86

6,40

6,74

6,47

Poznámka. MČ Praha 10 nesleduje emise CO2, energetický management je zaváděn.
Související informace
Referenční ID: 10.3.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 21.pro.2020 21:52 Odborný garant:
Martin Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Udržitelnost životního prostředí, » Ekologická
stopa, » Uhlíková stopa, Indikátory: » Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování (10.3.C), Analytické
dokumenty: » Praha – Životní prostředí 2017 – příloha B1 – Ovzduší, Aktuální informace naleznete zde

Energetická koncepce MČ
10.3.4 Existuje energetická koncepce městské části? Má městská část energetického manažera?
Energetická koncepce MČ Praha 10 neexistuje. Městská část realizovala energetická opatření pouze na
úrovni jednotlivých budov ve svém vlastnictví. “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro
období 2020-2030” se této oblasti věnuje ve strategickém cíli 1.2 Městská část je dobrým hospodářem.
Snaha je o vytvoření Energetické koncepce MČ Praha 10 a postupné snižování energetické náročnosti budov
v majetku MČ Praha 10.
MČ Praha 10 průběžně uskutečňuje zateplení fasád, střech a výměnu otvorových prvků bytových domů,
budov mateřských a základních škol a zajišťuje komplexní služby zahrnující modernizaci bytů a nebytových
prostor. V parcích, na veřejných prostranstvích a v areálech základních škol obnovuje dětská a sportovní
hřiště. MČ Praha 10 vybudovala a provozuje jedinečný areál volnočasových aktivit, areál Gutovka.
Téměř v každé budově mateřské a základní školy Prahy 10 a veřejných budovách bylo provedeno úplné,
popř. částečné zateplení a výměna oken.
V období roku 2010–2015 byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí investiční projekty
týkající se snížení energetické náročnosti budov 8 mateřských škol Prahy 10, dále byly vybudovány
fotovoltaické a solární systémy, a to v jedné základní škole, ve čtyřech budovách mateřských škol a ve třech
domech pečujících o seniory. Z programu Státního fondu životního prostředí ČR Zelená úsporám byly
podpořeny projekty úspor energie v 19 bytových domech.
Z Operačního programu Životní prostředí byl v roce 2018 a 2019 rekonstruován a zateplen objekt kulturního
domu na Zahradním Městě, v roce 2018 byla zahájena rekonstrukce pláště budovy Polikliniky Malešice.
Pozici energetického manažera městská část zřídila od září 2019.
Poznámka. MČ Praha 10 vytvořila pozici energetického manažera, energetická koncepce není zatím
zpracována, je ale snaha o její vytvoření.
Související informace
Referenční ID: 10.3.4 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 23:06 Odborný garant:
Tomáš Urbánek Politický garant: Petr Beneš Štítky: » Energetické úspory, využívání obnovitelných zdrojů,
» Strategie, plány a politiky, » Úspora energie, » Energetický manažer, Zdroje: » MČ Praha 10, Doležal Jiří,
Aktuální informace naleznete zde
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ÚZEMNÍ ROZVOJ
Prostorové a funkční uspořádání území
MČ Praha 10 má zájem o kvalitní rozvoj svého území ve vztahu k občanům Prahy 10 a návštěvníkům. Z
tohoto důvodu se intenzivně zapojuje do tvorby Metropolitního plánu se zapojením veřejnosti,
ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030” stanovuje vizi, strategické cíle a
opatření, které budou od roku 2021 realizovány pomocí ročních Akčních plánů.
Pro informace o veřejném prostoru MČ Praha 10 je zřízena webová stránka.

Omezování dopravní zátěže generované novou výstavbou
1.5.1 Prosazuje městská část při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo
zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Snahou MČ Praha 10 je při umisťování nových staveb dopravní zátěž minimalizovat. S ohledem na to, že
umístění novostaveb musí být v souladu s platným ÚP SÚ HMP, je zajištěna jednak funkční různorodost
území, ale zejména v kontextu dopravy jsou funkční plochy generující zvýšenou dopravní zátěž umístěny při
významných dopravních tepnách nadmístního významu. Z toho vyplývá, že významnou možností, kdy MČ
Praha 10 může ovlivňovat případnou dopravní zátěž na okolí, je při projednávání změn ÚP SÚ HMP. V
procesu pořizování změn ÚP SÚ HMP je městská část vždy aktivním účastníkem. Nedostatkem může být
časově náročný proces projednání změn ÚP SÚ HMP.
Další možností městské části je ovlivňovat podobu návrhu nového územního plánu – Metropolitního plánu.
V rámci prvního kola připomínkování Metropolitního plánu podala MČ Praha 10 více než 50 jednotlivých
připomínek k jeho návrhu. Zde je významnou hrozbou nezapracování připomínek MČ Praha 10 do návrhu
Metropolitního plánu.
Na území MČ Praha 10 se dále nachází několik významných ploch s rozvojovým potenciálem (např. VRÚ
Bohdalec-Slatiny, brownfield Strašnice, Malešická průmyslová oblast apod.). Cílem MČ Praha 10 je jejich
celková koncepční proměna vycházející ideově ze zpracovaných urbanistických studií. V roce 2017 MČ Praha
10 dokončila zpracování Urbanistické studie Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice. V roce 2019 se uvedená
studie na základě požadavku na snížení kapacity dotčeného území vycházející z návrhu Metropolitního plánu
upravila a v rámci jejího dopracování je kladen velký důraz na zpracování dopravní studie celé lokality. V
rámci dopracování této studie byla intenzivně zapojena veřejnost a vlastníci dotčených pozemků.
MČ Praha 10 též podporuje alternativní druhy individuální dopravy, a to nejen v kontextu samotné městské
části, ale i z hlediska celoměstského. Z tohoto důvodu je k dispozici zpracovaný Generel cyklistické dopravy
Prahy 10, aktualizovaný v roce 2014, jehož hlavním cílem je stanovení základních principů a systému pro
řešení cyklistické dopravy a rekreace na území MČ Praha 10.
V neposlední řadě je vhodné uvést i snahu MČ Praha 10 o koncepční přístup k řešení dopravy v klidu v
podobě dokumentu Analýza dopravy v klidu.
“Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030” v oblasti územního rozvoje
stanovuje dva strategické cíle: 11.1 Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru a 11.2
Sebevědomý přístup MČ Praha 10 při rozvoji území. Snahou MČ Praha 10 je zlepšit koordinaci záměrů v
území se soukromými investory, aktivně přistupovat ke koordinaci záměrů v území s městskými a státními
organizacemi, vytvořit na MČ Praha 10 kvalitní tým architektů plánující rozvoj MČ, posilovat sounáležitost
obyvatel s veřejným prostorem a důsledně používat podrobnější plánovací nástroje.
V březnu 2020 schválilo ZMČ Praha 10 “Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích”,
která stanovuje některá pravidla a postupy v této oblasti.
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030
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Poznámka. MČ Praha 10 toto prosazuje ve svém prvním “Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ
Praha 10 pro období 2020-2030” v návaznosti na Programové prohlášení RMČ Praha 10 pro volební
období 2018 - 2022. Důležitým dokumentem je Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných
výdajích.
Související informace
Referenční ID: 1.5.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 13:26 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Dopravní bezpečnost a zklidňování dopravy,
» Udržitelná výstavba, Indikátory: » Urbanistická struktura (1.5.A), Koncepční a strategické dokumenty:
» Generel cyklistických cest - aktualizace, » ÚP SÚ HMP, » Usnesení ZMČ č. 17/5/2017, Analytické
dokumenty: » Urbanistická studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice, » Parkování a parkovací zóny,
Aktuální informace naleznete zde

Účelnost funkční diferenciace území
1.5.2 Prosazuje městská část takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek
fungování městské části a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života
obyvatel i návštěvníků?
Funkční diferenciace využití území je nastavena dle platného ÚP SÚ HMP. Možnost ovlivnění této
diferenciace je tak při projednávání změn ÚP SÚ HMP či při návrhu nového územního plánu. V obou
případech je MČ Praha 10 vždy aktivním účastníkem všech fází projednávání. V rámci prvního kola
připomínkování Metropolitního plánu podala MČ Praha 10 více než 50 jednotlivých připomínek k jeho
návrhu. Uplatněné připomínky městské části jsou k nahlédnutí na webových stránkách „Veřejné prostory
Prahy 10“, v sekci Metropolitní plán.
Dlouhodobá strategie podoby a uspořádání ulic, náměstí, parků a dalších veřejných ploch je cílem
koncepčního dokumentu nazvaného Generel veřejných prostranství Prahy 10. Čistopis generelu byl schválen
orgány Městské části Praha 10 (usnesení RMČ č. 276 ze dne 6. 4. 2017, usnesení ZMČ č. 16/20/2017 ze dne
12. 6. 2017) a stal se tak závazným koncepčním a strategickým dokumentem pro rozhodování samosprávy v
oblasti nakládání s veřejnými prostranstvími na Praze 10.
Jako další významný koncepční dokument, který se zabývá fenoménem vodního toku Botiče a k němu
přilehlých veřejných prostranství, je možné zmínit v roce 2018 dopracovanou urbanistickou studii Botič. Tato
urbanistická studie nabízí vizi rozvoje koryta Botiče a jeho blízkého okolí s důrazem na obnovu přirozeného
vztahu města a toku samotného. Zabývá se především architektonicko-urbanistickými hledisky, hledá ideální
lineární prostupnost podél toku a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí.
V roce 2014 byla zahájena systematická péče o veřejný prostor sídliště Solidarita v první fázi zpracováním
architektonické studie veřejných prostor sídliště, která stanovuje celkovou koncepci budoucích úprav
veřejného prostoru lokality. Studie řeší zejména hierarchii a typologii veřejných prostranství, hledá principy
materiálového řešení povrchů, dopravy v klidu a situování kontejnerů pro tříděný odpad. Prioritou studie je
celkové zkvalitnění prostorů řešeného území z hlediska funkčního, estetického a bezpečnostního se
zaměřením na zpřehlednění veřejných prostor a posílení významu ploch centrálního charakteru.
Poznámka. MČ Praha 10 zapojuje veřejnost do projednávání urbanistických studií, pořádá výstavy k
jednotlivým lokalitám ve Středisku územního rozvoje MČ Praha 10, udržitelný rozvoje je obsažen v
prvním strategickém dokumentu MČ Praha 10 “Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období
2022-2030”. Z vývoje počtu bytů je patrné, že v roce 2018 došlo k nejmenšímu nárůstu bytů v bytových
domech. Z tohoto důvodu jsou ve strategickém plánu opatření: 9.4.1 Systémově reagovat na potřeby v
oblasti bydlení, 9.4.2 Zajišťování oprav bytového fondu ve správě MČ Praha 10, 9.4.3 Vytvořit podmínky
pro městskou bytovou výstavbu.
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Související informace
Referenční ID: 1.5.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 13:27 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Udržitelnost životního prostředí, » Udržitelný rozvoj,
» Územní plánování a regionální rozvoj, urbanismus a revitalizace, » Funkční diferenciace, Indikátory:
» Nově navrhované zastavitelné plochy (1.5.B), » Využívání externí odborné pomoci (1.5.D), Koncepční a
strategické dokumenty: » Generel veřejných prostranství MČ Praha 10, » Usnesení RMČ č. 276 ze dne 6. 4.
2017, » ZMČ 16/20/2017 ze dne 12. 6. 2017, Analytické dokumenty: » Architektonicko-urbanistická studie
veřejných prostor sídliště Solidarita, » Urbanistická studie Botič, » Připomínkování Metropolitního plánu,
Aktuální informace naleznete zde

Vize rozvoje MČ v rámci územně plánovací dokumentace (ÚPD)
1.5.3 Má městská část jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
MČ Praha 10 je aktivním účastníkem procesu pořizování nového územního plánu (Metropolitní plán). Dne
18. 4. 2018 obdržela MČ Praha 10 informace o aktuálním vývoji a harmonogramu příprav nového územního
plánu Prahy – Metropolitního plánu (MP), přičemž nejzásadnější informací uvedeného dopisu byl stanovený
termín pro zasílání připomínek k návrhu MP, a to počínaje středou 27. 6. 2018. Konečný termín pro podání
připomínek byl pátek 27. 7. 2018. Podmínkou podání připomínek městských částí je jejich předchozí
projednání Zastupitelstvem dané městské části, což vychází ze zákona o hlavním městě Praze (Zákon č.
131/2000 Sb., §89, odst. 1) písm. d).
Území MČ Praha 10 je významnou součástí hlavního města Prahy i jejího územního plánu, ať už s ohledem
na jeho geografickou polohu, rozlohu či počet obyvatel. Zájmem MČ Praha 10 bylo proto poskytnout
zpracovateli MP takové informace, podklady a zkušenosti s dotčeným územím, aby vznikl ucelený a
komplexní územně plánovací dokument, díky němuž se bude nejen Praha 10 moci nadále kvalitně rozvíjet.
Nejen z výše uvedených důvodů spolupracuje MČ Praha 10 aktivně od samého počátku procesu tvorby MP
se zpracovatelem, IPR.
I přes uvedenou intenzivní a aktivní spolupráci MČ Praha 10 s IPR v podobě účasti zástupců MČ Praha 10 ve
všech vlnách konzultací k návrhu MP, i přes opakované připomínkování jednotlivých verzí návrhu MP, se
platný návrh MP v mnoha částech rozchází s názory MČ Praha 10, a to jak v pasážích textové části, tak i (a
zejména) v celé řadě záležitostí grafické části návrhu MP.
Návrhem zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu se zabývala:
•
•
•
•
•

Komise územního rozvoje na svém 35. jednání dne 21. 5. 2018,
Výbor dopravy a cyklostezek na svém 31. jednání dne 21. 5. 2018,
Výbor životního prostředí na svém 35. jednání dne 28. 5. 2018,
Rada MČ Praha 10 na své 11. schůzi dne 31. 5. 2018,
Zastupitelstvo MČ Praha 10 na svém 21. zasedání dne 11. 6. 2018.

Zásadní připomínky MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu byly postoupeny Odboru územního rozvoje
Magistrátu hl. m. Prahy dne 23. 7. 2018. Zásadní připomínky MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu
schválené Zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 11. 6. 2018 jsou k nahlédnutí na webových stránkách „Veřejné
prostory Prahy 10“, v sekci Metropolitní plán.
Dále od druhé poloviny dubna probíhalo představení návrhu MP veřejnosti na Úřadu MČ Praha 10. Návrh
MP bylo možné shlédnout každý týden osobně na dnech otevřených dveří ve Středisku územního rozvoje
MČ Praha 10, které se konaly 23. 4., 30. 4., 7. 5., 14. 5., 23. 5., 28. 5., 4. 6., 11. 6. a 18. 6. 2018.
Prvním termínem dne otevřených dveří na Úřadu MČ Praha 10 byl fakticky zahájen sběr připomínek
veřejnosti k návrhu MP, který byl následně po více než dvou měsících ukončen v úterý 26. 6. 2018. Za
uvedenou dobu obdržela MČ Praha 10 více než 90 připomínek k návrhu MP od téměř 30 přispěvatelů.
Veškeré tyto připomínky byly průběžně předávány odbornému zpracovateli vyhodnocení, společnosti Jiran a
partner architekti s.r.o. tak, aby došlo k jejich nezávislému rozboru a vyhodnocení.
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Návrhem vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu se zabývala:
•
•
•

Komise územního rozvoje na svém 37. jednání dne 9. 7. 2018,
Rada MČ Praha 10 na své 14. schůzi dne 12. 7. 2018,
Zastupitelstvo MČ Praha 10 na svém 22. zasedání dne 25. 7. 2018.

Kompletní znění všech připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu včetně jejich vyhodnocení bylo
postoupeno Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy dne 26. 7. 2018, s ohledem na svou velikost
je k nahlédnutí po předchozí dohodě na Úřadu MČ Praha 10, Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje,
Oddělení koncepce a rozvoje.
Anonymizované vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu schválené
Zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 25. 7. 2018 jsou k nahlédnutí na webových stránkách „Veřejné prostory
Prahy 10“, v sekci Metropolitní plán.
Odkazy z webu MČ Praha 10 - Veřejné prostory:
•
•
•
•

Projednání s veřejností
Připomínkování Metropolitního plánu
Aktuality k Metropolitnímu plánu
Vyhodnocení připomínek

Vize dalšího rozvoje MČ Praha 10 je stanovena ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období
2022-2030”.
Poznámka. MČ Praha 10 má jasnou vizi rozvoje městské části ve svém “Strategickém plánu udržitelného
rozvoje pro období 2022-2030”. Intenzivně připomínkovala Metropolitní plán ve spolupráci s veřejností.
Související informace
Referenční ID: 1.5.3 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 00:32 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Udržitelný rozvoj, » Územní plánování a regionální
rozvoj, urbanismus a revitalizace, » Územně plánovací dokumentace, Indikátory: » Dostupnost veřejných
parků, prostranství a služeb (1.5.C), Koncepční a strategické dokumenty: » Usnesení Zastupitelstva MČ
Praha 10, » Usnesení Rady MČ Praha 10, Analytické dokumenty: » Připomínkování Metropolitního plánu,
» Anonymizované vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu, Aktuální informace
naleznete zde

Udržitelné projektování a výstavba
MČ Praha 10 má oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10, ve kterém jsou zaměstnáni architekti, kteří se
podílejí na udržitelném projektování a výstavbě, oddělení strategického rozvoje a participace zajišťuje
participaci s občany. Občané mají možnost zapojit se do participativního rozpočtu.Oddělení koncepce a
rozvoje MČ Praha 10 spolupracuje s ČVUT, externími architekty. V březnu 2019 ZMČ Praha 10 schválilo
Metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích pro udržitelný rozvoje výstavby Prahy 10.
“Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2022-2030” přispívá k udržitelnému rozvoji.

Architektonické soutěže
1.6.1 Vyhlašuje městská část na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo
architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
MČ Praha 10 vypisuje na projekty veřejných prostranství a staveb vyzvaná poptávková řízení (plně v režii a
kompetenci Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10, za odborně-technické podpory Odboru životního
prostředí, dopravy a rozvoje). Úskalím výše uvedeného je skutečnost, že ve většině případů je jediným
kritériem hodnocení řízení nabídková cena.
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Uspořádání architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA bylo uvažováno k záměru rekonstrukce radnice MČ
Praha 10 v roce 2012, nicméně záměr se neuskutečnil a s ním ani architektonická soutěž.
MČ intenzivně spolupracuje s ČVUT s katedrou architektury tím, že umožňuje studentům zpracovávat studie
na různé rozvojové lokality Prahy 10. Uspořádá výstavu ve Středisku územního rozvoje, kde si studenty své
práce představí a obhajují. S těmito studiemi je pak nadálo pracováno jako jedním z podkladů při zadávání
zpracování urbanistických studií.
Urbanistické a architektonické soutěže nejsou vyhlašovány pro finanční a časovou náročnost a neúčelnost
pro malé projekty. V současné době je s ČKA připravováno vyhlášení soutěže pro oblast Nový Eden, tj.
prostor bývalého kulturního domu a jeho okolí.
Poznámka. MČ Praha 10 nevyhlašuje urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA. Na
ÚMČ Praha 10 je zřízené oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10, jehož architekti úzce spolupracují se
zpracovateli urbanistických studií a zároveň spolupracují se studenty ČVUT, katedra architektury.
Související informace
Referenční ID: 1.6.1 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 13:46 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Spolupráce s ČKA, » Urbanisticko architektonická
soutěž, » Zadávání veřejných zakázek, Indikátory: » Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností
(1.6.A), Zdroje: » MČ Praha 10, Morávková Petra, Aktuální informace naleznete zde

Městský architekt
1.6.2 Má městská část smluvně zajištěnou spolupráci se stálým architektem městské části?
Vzhledem ke své velikosti má MČ Praha 10 z hlediska územního rozvoje vytvořeno oddělení koncepce a
rozvoje (spadající pod Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje), které zahrnuje mimo jiné i pět
architektů na plný úvazek, zabývajících se problematikou od strategických dokumentů přes úpravy veřejných
prostranství po posuzování staveb. Ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030” je v
cíli “Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru” opatření “Kvalitní tým plánující rozvoj městské
části Praha 10”. Z tohoto důvodu bude MČ Praha 10 usilovat o vytvoření tak kvalitního týmu v oddělení
koncepce a rozvoje MČ Praha 10, aby některé studie zpracovávalo samo toto oddělení. Tato snaha je
uvedena i v Programovém prohlášení RMČ Praha 10 pro volební období 2018-2022.
Poznámka. MČ Praha 10 zaměstnává své architekty v oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10, kteří
spolupracují jak s externími architekty, tak studenty ČVUT.
Související informace
Referenční ID: 1.6.2 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 00:33 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Městský architekt, Indikátory: » Projednávání velkých
investičních záměrů s veřejností (1.6.A), Webové stránky a portály: » Veřejné prostory Prahy 10, Zdroje:
» MČ Praha 10, Ludvík Pavel, Aktuální informace naleznete zde

Autorský dozor na veřejných zakázkách
1.6.3 Uplatňuje městská část důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až
do dokončení stavby?
MČ Praha 10 vypisuje na projekty veřejných prostor a staveb vyzvaná poptávková řízení, nikoli
architektonické soutěže. Nicméně zásadu, že zpracovatel projektové dokumentace vykonává pro MČ Praha
10 autorský dozor, uplatňuje městská část v maximální možné míře. Aktivní účast zástupce zpracovatele
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projektové dokumentace během realizace záměru je pro městskou část nezbytná. Pokud by tomu tak
nebylo, hrozí nebezpečí ztráty části kvality odvedené práce a možných neautorských zásahů do díla v
průběhu jeho realizace ze strany dodavatelské firmy.
Poznámka. Autorský dozor vykonává zpracovatel projektové dokumentace.
Související informace
Referenční ID: 1.6.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 13:50 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Urbanisticko architektonická soutěž, » Autorský dozor,
Indikátory: » Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností (1.6.A), Zdroje: » MČ Praha 10, Koucký
Filip, » MČ Praha 10, Pecánek Martin, Aktuální informace naleznete zde

Zohledňování kvality nabídek u veřejných zakázek
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?
MČ Praha 10 ve větší míře zatím uplatňuje při výběru projektanta a dodavatele stavby při vyzvaných
poptávkových řízeních hlavní kritérium, a to cenu. V poslední době dochází ke snaze portfolio kritérií
rozšiřovat tak, aby byl kladen důraz nejen na cenu, ale i na kvalitu výsledku s přihlédnutím k výtvarné či
užitné hodnotě.
S ohledem na skutečnost, že oslovované společnosti v rámci vyzvaných poptávkových řízení týkajících se
veřejného prostoru tvoří vždy zkušené týmy architektů, je přesto zajištěna vysoká kvalita zpracovaných
dokumentů.
Poznámka. MČ Praha 10 zohledňuje kromě ceny i kvalitu.
Související informace
Referenční ID: 1.6.4 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 13:52 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Zadávání veřejných zakázek, » Kritéria výběru,
Indikátory: » Přehled „brownfields“ (1.6.B), Zdroje: » MČ Praha 10, Morávková Petra, Aktuální informace
naleznete zde

Metodika participace veřejnosti
1.6.5 Uplatňuje městská část metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
MČ Praha 10 uplatňuje řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností, a to aktivně od roku 2008, a
později od roku 2012. Větší i menší záměry MČ Praha 10 jsou projednávány s veřejností ve snaze získat
zpětnou vazbu, která se následně promítne do samotného projektu. S ohledem na rozsah záměru byly
participace vedeny jak externími společnostmi (D21, Agora, Národní síť Zdravých měst České republiky), tak
i zaměstnanci Úřadu MČ Praha 10 (OKR-OŽD) ve spolupráci se zpracovateli projektové dokumentace. V
Indexu participace se umístila v letech 2015–2016 na 1. místě v žebříčku 101 největších měst České
republiky a městských částí nad 10 tisíc obyvatel. Dále má MČ Praha 10 má za sebou již 4. ročník
Participativního rozpočtu – Moje stopa, nyní je vyhlášen 5. ročník.
Od února 2019 je na ÚMČ Praha 10 zřízeno oddělení strategického rozvoje a participace v Kanceláři
starostky, které mimo jiné zajišťuje participativní setkání s občany různými metodami, zajišťuje ankety,
dotazníky atd. a vše umisťuje na web.
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Strategie pro veřejné prostory MČ Praha 10
Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích
Participativní rozpočet MČ Praha 10
Strategický plán udržitelného rozvoje pro období 2022-2030
Počet realizovaných anket a dotazníkových šetření v roce 2019
Název

od

do

počet respondentů

důvod/téma

Rodiny

17.05.2019

08.07.2019

163

strategický plán

Organizace a spolky

13.05.2019

08.07.2019

78

strategický plán

Podnikatelé

13.05.2019

08.07.2019

41

strategický plán

květen 2019

červen 2019

504

strategický plán

Dobíjecí stanice pro elektromobily

02.10.2019

30.10.2019

102

doprava

Hřiště Hřibská

30.09.2019

21.10.2019

94

hřiště

Malešický zámek

04.11.2019

25.11.2019

306

kultura

Spokojenost a mobilita ECI

Celkem

1288

Počet projednávaných témat s veřejností a jejich účast v roce 2019
Téma

Datum

počet lidí bez
zaměstnanců
ÚMČ (garantů) a
politiků

Představení studie Bohdalec x Slatiny

23.4.

102

sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Břečťanová

13.5.

30

sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Brigádníků

15.5.

33

sběr podnětů ke strategickému plánu v Knihovně Malešice

20.5.

49

sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Olešská

22.5.

17

sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ Jakutská

29.5.

31

sběr podnětů ke strategickému plánu v ZŠ U Vršovického nádraží

3.6.

31

sběr podnětů ke strategickému plánu u Polikliniky Květ

9.5.

29

30

sběr podnětů ke strategickému plánu u metra Strašnická

14.5.

22

30

sběr podnětů ke strategickému plánu u OC Eden

15.5.

6

5

sběr podnětů ke strategickému plánu u knihovny Malešice

16.5.

31

30
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Téma

Datum

počet lidí bez
zaměstnanců
ÚMČ (garantů) a
politiků

osloveno
na ulici

sběr podnětů ke strategickému plánu u metra Skalka

21.5.

56

30

sběr podnětů ke strategickému plánu na Kubánské náměstí

23.5.

34

30

sběr podnětů ke strategickému plánu v Malešickém parku

26.5.

21

20

sběr podnětů ke strategickému plánu na ul. Krymská

30.5.

56

20

1. kulatý stůl s vlastníky pozemků v území Bohdalec x Slatiny

17.5.

20

2. kulatý stůl s vlastníky pozemků v území Bohdalec x Slatiny

20.5.

15

Veřejné projednání zavedení parkovacích zón

13.6.

100

3. kulatý stůl s vlastníky pozemků v území Bohdalec x Slatiny

27.6.

6

Veřejné projednání analytické čási SPUR

18.9.

113

7.9.

12

4. kulatý stůl s vlastníky pozemků v území Bohdalec x Slatiny

9.10.

29

setkání s podnikateli k zavedení parkovacích zón

5.11.

17

Projednání Generelu Staré Záběhlice

3.12.

24

Veřejné projednání k využití Malešického zámku

•

celkem
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

814

195

Poznámka. MČ Praha 10 prostřednictvím oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10
realizuje participativní setkání s občany. Občané mají možnost zapojit se do participativního rozpočtu.
Související informace
Referenční ID: 1.6.5 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 17:33 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími
subjekty (participace), Indikátory: » Přehled „brownfields“ (1.6.B), Analytické dokumenty: » Participace
veřejnosti na rozvoji veřejných prostranství, » Index participace 2015-2016, Webové stránky a portály:
» Moje stopa, Aktuální informace naleznete zde
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Revitalizace nevhodně využívaných pozemků a staveb
MČ Praha 10 vede přehled nevyužívaných pozemků a staveb a jako naplňování “Strategického plánu
udržitelného rozvoje pro období 2022-2030” je udržitelný rozvoj území Prahy 10. Statistické údaje ale nejsou
k dispozici.
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Regenerace brownfields
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území městské části?
K regeneraci existujících brownfields je přistupováno systematicky, vzhledem k jejich rozsáhlosti na území
MČ Prahy 10 převážně přípravou územně plánovacích podkladů směřujících k jejich znovuvyužití. Kupříkladu
byla zpracována Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny-brownfield Strašnice.
Problematický v případě brownfields může být rozdílný pohled městské části a hlavního města Prahy na
funkční využití daného území, který následně komplikuje zpracování předmětné dokumentace a její pozdější
uplatňování v praxi. Výše uvedené se projevilo při snaze o zpracování územní studie průmyslové zóny
Malešice, jejíž vznik nebyl, právě z důvodu rozdílného pohledu městské části a hlavního města Prahy na
funkční využití tohoto území, umožněn.
Průmyslová zóna Malešice a Posuzování vlivu na kvalitu života
MČ Praha 10 vede pod označením brownfields tato větší území, převážná většina není v majetku MČ Praha
10:
•
•
•
•
•
•
•

Malešická průmyslová zóna
Bohdalec x Slatiny
část objektu a území Koh-i-noor
Rezervy pro městský okruh, tj. u Depa Hostivař a území Švehlova
Hagibor
oblast u Seřadiště
Drážní promenáda

Data IPR Praha:
•
•
•
•

Územní plán - funkční využití ploch - 4 322 ha
Současný stav využití území - 25 932 ha
USES - 12 966 ha
Platný územní plán - 8 644 ha

Poznámka. K regeneraci existujících brownfields je přistupováno systematicky, průběžně a v koordinaci s
IPR Praha.
Související informace
Referenční ID: 1.7.1 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 00:36 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Obnova a regenerace, » Odpady, staré ekologické
zátěže, brownfields, » Územní plánování a regionální rozvoj, urbanismus a revitalizace, Indikátory:
» Plocha „brownfields“ na území města (1.7.A), » Využití „brownfields“ (1.7.B), Analytické dokumenty:
» Urbanistická studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice, Aktuální informace naleznete zde
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Evidence brownfields
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“?
MČ Praha 10 si udržuje interní obecný aktuální přehled a snaží se s těmito objekty či plochami pracovat
formou jejich postupné revitalizace.
Poznámka. MČ si udržuje interní aktuální přehled v obecné rovině.
Související informace
Referenční ID: 1.7.2 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 18:16 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Obnova a regenerace, » Odpady, staré ekologické
zátěže, brownfields, » Územní plánování a regionální rozvoj, urbanismus a revitalizace, Indikátory: » Péče
o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku městské části (1.7.C), Webové stránky a portály:
» Brownfields, Aktuální informace naleznete zde

Podpora investorů při revitalizaci brownfields
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?
MČ Praha 10 vede jednání s investory i ve snaze usnadnit využití brownfields na jejím území. S ohledem na
lukrativní polohu městské části v rámci celého města a rozsah brownfields na jejím území, zejména VRÚ
Bohdalec-Slatiny, je zájem investorů o vstup do území patrný i bez nabízené pomoci ze strany městské části.
Aktuálně městská část dopracovala urbanistickou studii na velké rozvojové území Bohdalec-Slatinybrownfield Strašnice, a to i ve spolupráci s vlastníky v daném území. Cílem je zkrátit dobu znemožňující
rozvoj území, které je dlouhodobě ve stavební uzávěře, a připravit kvalitní podklad pro přípravu nového
územního plánu SÚ hl. m. Prahy, tzv. Metropolitního plánu.
Seznam dalších brownfields viz 1.7.1 (Regenerace brownfields).
Poznámka. MČ Praha 10 vede jednání s investory i ve snaze usnadnit využití brownfields na jejím území.
Spolupracuje s vlastníky pozemků v území brownfieldu Bohdalec Slatiny i z důvodu řešení možné
dopravní zátěže pro občany Prahy 10. V rámci tohoto tématu byly uskutečněny 4 kulaté stoly s vlastníky
pozemků a jedno velké setkání pro veřejnost.
Související informace
Referenční ID: 1.7.3 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 00:37 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Obnova a regenerace, » Odpady, staré ekologické
zátěže, brownfields, » Územní plánování a regionální rozvoj, urbanismus a revitalizace, » Komunikace mezi
veřejnou správou a investorem, Analytické dokumenty: » Urbanistická studie Bohdalec – Slatiny –
brownfield Strašnice, Aktuální informace naleznete zde
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Regenerace bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a
veřejných prostranství
MČ Praha 10 tuto problematiku řeší ve “Strategickém plánu udržitelného rozvoje pro období 2022-2030”
•

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030

Regenerace obecních domů a bytů
1.8.1 Provádí městská část regeneraci domů a bytů ve vlastnictví městské části, městské občanské
vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
Městská část Praha 10 průběžně uskutečňuje zateplení fasád, střech a výměnu otvorových prvků bytových
domů, budov mateřských a základních škol a zajišťuje komplexní služby zahrnující modernizaci bytů a
nebytových prostor ve vlastnictví městské části. V parcích, na veřejných prostranstvích a v areálech
základních škol obnovuje dětská a sportovní hřiště. Městská část vybudovala, provozuje a udržuje jedinečný
areál volnočasových aktivit, areál Gutovka.
Městská část Praha 10 má okolo 110 tisíc obyvatel. Spravuje kolem 3 500 bytů a z toho je dlouhodobě
pronajato přibližně 81% bytového fondu. Až 1 760 obyvatel je dle Zprávy o vyloučení z bydlení za rok 2018 v
bytové nouzi, včetně více než 200 dětí. Z tohoto důvodu MČ Praha 10 otevřela v roce 2019 "Kontaktní
centrum pro bydlení", ve kterém občané mohou řešit problémy spojené s bydlením.
Poznámka. K průběžné regeneraci bytů a domů dochází v závislosti na dostupných financích.
Související informace
Referenční ID: 1.8.1 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 18:21 Odborný garant: Roman
Březina Politický garant: Petr Beneš Štítky: » Obnova a regenerace, Indikátory: » Péče o komunikace a
inženýrské sítě v majetku městské části (1.8.A), Zdroje: » MČ Praha 10, Doležal Jiří, Aktuální informace
naleznete zde

Obnova technické infrastruktury
1.8.2 Provádí městská část systematickou obnovu technického vybavení městské části a inženýrských sítí?
Obnovu technického vybavení města neprovádí MČ Praha 10, ale hlavní město Praha pomocí svých
organizací. Obecně lze říci, že úpravy jsou prováděny nekoordinovaně (slovy Technické správy komunikací:
„… pokud možno bez vědomí samosprávy městské části a Institutu plánování a rozvoje …“) a mnohdy velmi
komplikovaně, bez ohledu na další aktéry v území, případně na možné možnosti zlepšení před/po. Často
dochází úpravami ke zhoršení výsledného stavu, např. zásahy správců sítí do povrchů komunikací a chodníků
a jejich následná nekvalitní oprava.
MČ Praha 10 přistupuje ke svému mobiliáři systematicky, kdy dochází k jeho průběžné obměně se snahou o
zvyšování jeho kvality a odrazu identity místa.
V rámci péče o veřejný prostor MČ Praha 10 provádí údržbu zeleně. Historicky fungoval na území MČ Praha
10 též tzv. Chodníkový program, v rámci něhož byly obnovovány povrchy chodníků na území městské části.
MČ Praha 10 nemá ve správě účelové komunikace a chodníky, ty jsou ve správě Technické správy komunikací
Praha. Inženýrské sítě mají ve správě příslušní správci, MČ Praha 10 není správcem sítí.
Poznámka. MČ obnovu svého technického vybavení a inženýrských sítí provádí systematicky.
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Související informace
Referenční ID: 1.8.2 Hodnocení: -1 Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 19:30 Odborný garant: Jiří
Zákostelný Politický garant: Martin Valovič Štítky: » Obnova a regenerace, » Technické vybavení,
» Inženýrské sítě, Indikátory: » Opatření proti povodním (1.8.B), Koncepční a strategické dokumenty:
» Chodníkový program, Webové stránky a portály: » Veřejné prostory Prahy 10, Aktuální informace
naleznete zde

Připravenost na důsledky globální změny klimatu
MČ Praha 10 má schválený “Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030", ve
kterém se oblasti 2 Životní prostředí a 10 Globální odpovědnost, věnujeme změně klimatu: cíl 2.1.3 Šetrné
nakládání s přírodními zdroji, cíl 10.2.1 Podporovat a realizovat opatření ke zmírnění a dopadům změny
klimatu. Magistrát hl. m. Prahy žádáme o finanční prostředky na některá opatření ke zmírnění klimatických
změn v návaznosti na”Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu".

Plán protipovodňových opatření
1.9.1 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán protipovodňových opatření?
MČ Praha 10 má zpracován Povodňový plán, který obsahuje způsoby zajištění včasných a spolehlivých
informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích
prací. Dále obsahuje způsoby zajištění včasné aktivace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové
služby a ochranu objektů, přípravu a organizaci záchranných prací a zajištění povodní narušených základních
funkcí v objektech a v území a stanovení směrodatných limitů povodňové aktivity.
Aktuálně je zpracováván digitální povodňový plán MČ Praha 10. Ten je financován z Operačního programu
životní prostředí 2014–2020 a ze zdrojů hl. m. Prahy.
Ve skladech Úřadu MČ Praha 10 je k dispozici 2000 kusů pytlů na písek a 2 kusy násypek na pytle. Na území
městské části jsou dále k dispozici 3 vodočetné (limnigrafické) latě ve vlastnictví MČ Praha 10.
Každoročně probíhají povodňové prohlídky na tocích na území MČ Praha 10. Každoročně probíhá cvičení
„Botič“, které ověřuje prostup informace o povodni po toku (od středních Čech až po ústí s Vltavou).
Poznámka. MČ Praha 10 má zpracovaný Protipovodňový plán. Městskou částí protéká Botič, jehož
úprava toku a okolí je řešena urbanistickou studií. V následujících letech by se měla realizovat postupně
navržená opatření v návaznosti na finanční prostředky.
Související informace
Referenční ID: 1.9.1 Hodnocení: 1 Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 19:34 Odborný garant: Miloš
Jurča Politický garant: Renata Chmelová Štítky: » Krizové řízení, protipovodňová opatření, Indikátory:
» Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku (1.9.A), Zdroje: » MČ Praha 10,
Jurča Miloš, Aktuální informace naleznete zde

Plán krizového hospodaření s vodou
1.9.2 Má městská část, resp. statutární město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového
hospodaření s vodou?
MČ Praha 10 nemá zpracovaný vlastní Plán opatření proti suchu, protože se tato otázka řeší na úrovni hl. m.
Prahy. Institut plánování rozvoje hl. m. Prahy vypracoval ve spolupráci s projektem Urban Adapt – Rozvoj
strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst Návrh Strategie adaptace hl. m. Prahy na
klimatickou změnu. Rada hl. m. Prahy schválila v červenci 2017 Strategii adaptace hl. m. Prahy na
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klimatickou změnu. Jde o první krok v přípravě města na probíhající změnu klimatu, kdy se její negativní
důsledky v městském prostředí projevují ještě více než v otevřené krajině. Adaptační strategie je zaměřena
hlavně na zachování vodních, půdních a biologických složek městské krajiny a zachování ekosystémů,
přispívajících k prevenci negativních jevů. Na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu navazuje
příprava Implementačního plánu hl. m. Prahy, ve kterém budou podrobněji rozpracovány kroky vedoucí k
implementaci jednotlivých dílčích opatření ve spolupráci se zainteresovanými subjekty, včetně rozdělení
kompetencí a stanovení zodpovědnosti za jednotlivé aktivity a jejich časové rámce.
Poznámka. MČ Praha 10 využívá Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Vlastní
dokument nemá.
Související informace
Referenční ID: 1.9.2 Hodnocení: 0 Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 19:39 Odborný garant: Martin
Pecánek Politický garant: Jana Komrsková Štítky: » Klimatická změna, » Odtoky dešťové vody, » Ochrana
vody, » Strategie, plány a politiky, » Vodní toky, » Zdroj vody, Indikátory: » Celková spotřeba pitné vody v
domácnostech (1.9.B), Koncepční a strategické dokumenty: » Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu
klimatu, Aktuální informace naleznete zde
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INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH
Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD
města včetně měřitelného souboru indikátorů) (1.1.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
bez jednotky (ano/ne)
Zdroj dat
Městský úřad a jeho webové stránky
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Doložení systematické práce a konzistentního plánování a rozhodování při naplňování strategií, koncepcí a
programů rozvoje ve všech oblastech veřejné správy města (například pravidelné vyhodnocování plánů
včetně jejich indikátorů, hodnocení opatření ve vztahu k udrž. rozvoji a podobně). Je třeba doložit též
připravenost municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny,
migrační politika).
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 1.1.A Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:29 Odborný garant: Josef Neklan
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Odpovědná správa a řízení, » Odpovědné plánování,
» Provázanost strategií a územně plánovací dokumentace (ÚPD) , » Provázanost koncepčních dokumentů ,
Aktuální informace naleznete zde

Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu (1.1.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
bez jednotky (ano/ne)
Zdroj dat
Materiály předkládané gesčními odbory do jednání Rady a Zastupitelstva městské části a přijímaná usnesení
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Systém poskytování veřejných služeb musí být efektivní, pravidelně vyhodnocován a musí odpovídat
místním podmínkám. Doložení reagování na změny k předcházení nedostatků ve fungování služeb a úřadu
nebo plýtvání kapacitami.
Hodnota indikátoru
ANO
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Související informace
Referenční ID: 1.1.B Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:31 Odborný garant: Josef Neklan Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Optimalizace veřejných služeb, Aktuální informace naleznete
zde

Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty
města (1.1.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
bez jednotky (ano/ne)
Zdroj dat
Jedná se o rozvojové dokumenty uvedené v rámci indikátoru 1.1.A
Frekvence zjišťovaní
2x ročně
Význam indikátoru
Doložení vazeb a zejména toho, že disponibilní veřejné prostředky jsou směrovány na akce obsažené ve
schválených nadřízených a vlastních rozvojových dokumentech.
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 1.1.C Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:33 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Provázanost investic s rozvojovými dokumenty ,
» Provázanost rozvojových dokumentů s rozpočtem, Aktuální informace naleznete zde

Výkonnost a kvalita (1.2.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
bez jednotky (ano/ne)
Zdroj dat
Interní předpisy pro orgány městské části, usnesení orgánů
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Doložení institucionální sebekontroly městských orgánů při hospodaření a zajišťování chodu města a jím
řízených organizací. Doložení zahrnuje kromě pravidel pro (ne)zadlužování také přístup města k zásadám
zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání rizik a příležitostí
atd.).finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání rizik a příležitostí atd.).
Hodnota indikátoru
NE
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Související informace
Referenční ID: 1.2.A Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:34 Odborný garant: Josef Neklan
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Efektivní řízení úřadu, » Rozpočtová odpovědnost,
Aktuální informace naleznete zde

Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování (1.2.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
bez jednotky (ano/ne)
Zdroj dat
Informační a správní servis městské části pro občany na Městském Úřadu a u řízených organizací městské
části.
Frekvence zjišťovaní
2x ročně
Význam indikátoru
Doložení využívání všech dostupných prostředků pro aktivní komunikaci městské části s občany/zákazníky
při vyřizování jejich záležitostí a jejich informování o dění v městské části, resp. ve statutárním městě.
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 1.2.B Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:35 Odborný garant: Josef Neklan Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Efektivní řízení úřadu, » Orientace na občana, Aktuální
informace naleznete zde

Orientace na občany / zákazníky (1.2.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Verbální hodnocení
Zdroj dat
Standardizované metody hodnocení, kontrolní zprávy
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Stanovení výkonnostních a kvalitativních parametrů pro práci úřadu a klíčových organizací městské části
Hodnota indikátoru
SLEDOVÁNA
Související informace
Referenční ID: 1.2.C Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:36 Odborný garant: Josef Neklan Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Měření výkonnosti a kvality, » Efektivní vnitřní komunikace,
Aktuální informace naleznete zde
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Společensky odpovědné a ekologické chování úřadu a městských organizací,
úspory a opatření proti plýtvání (1.2.D)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Vnitřní správa úřadu městské části a jí řízených organizací, deklarace a mechanizmy naplňování konceptu
společensky odpovědného a ekologického chování úřadu a městských organizací.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Prokázání u úřadu a všech organizací městské části, že mají mechanizmy pro kontrolu a dodržování zákonů a
stanovených pravidel, jejich naplňování příp. i nad rámec předpisů a respektují koncept společensky
odpovědného a ekologického chování úřadu a městských organizací. Tento koncept vnímá organizaci veřejné
správy jako odpovědného partnera v oblasti ekonomické stability, ochrany životního prostředí a sociálního
rozvoje.
Hodnota indikátoru
Úřad MČ Praha 10 je ve společensky odpovědném a ekologickém chování teprve na počátku, ale snaží se
doposud zavedenými opatření nastavit směr a trend pro další změny.
Související informace
Referenční ID: 1.2.D Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:45 Odborný garant: Josef Neklan
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Efektivní řízení úřadu, » Ekologicky odpovědné
chování, » Hospodárné nakládání se zdroji, Aktuální informace naleznete zde

Partnerství a synergie (1.3.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Úřední deska, webové stránky městské části, vývěsní skříňky v městské části, místní tisk
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Provádění veřejných projednávání (či srovnatelných způsobů komunikace) při všech důležitých
rozhodováních a případné nadstandardní formy či příležitosti komunikace s občany a zájmovými skupinami.
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 1.3.A Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:58 Odborný garant: Josef Neklan
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Náležitá komunikace s občany, » Veřejná projednání
a participace, Aktuální informace naleznete zde
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Veřejná projednávání (1.3.B)
Související informace
Referenční ID: 1.3.B Datum poslední aktualizace: 13.kvě.2019 01:37 Odborný garant: Iva Hájková
Politický garant: Renata Chmelová Aktuální informace naleznete zde

Transparentní úřad (1.3.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Úřední deska, webové stránky městské části, místní tisk, lokální televize a rozhlasový kanál, záznamy z
jednání, smlouvy s partnery
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Prokázání funkčního partnerství v klíčových oblastech pomocí konkrétních příkladů vytvářejících synergické
efekty
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 1.3.C Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:58 Odborný garant: Josef Neklan Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Náležitá komunikace s občany, » Synergické efekty
partnerství, Aktuální informace naleznete zde

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) (1.3.D)
Hlavní indikátor v metodice
Jednotky měření
Zdroj dat
popis dat: Indikátor sleduje dostupnost a aktualizaci informací o aktivitách městské části v oblasti MA21 a
udržitelného rozvoje. Povinnými informacemi jsou zápisy ze schůzí, případně výtahy z jednání neformální
skupiny MA21/oficiálního orgánu MA21. V názvu úvodní webové stránky (musí se jednat o podstránku
oficiálního webu MČ) s informacemi o MA21 je nutno uvést, že webová stránka je k tématu „místní Agenda
21 nebo MA21“. Hlavní stránka města musí obsahovat přímý odkaz na podstránku s informacemi o MA21 (v
názvu i obsahu může být kombinováno s dalšími programy)
Jednotka: Bez jednotky
Cílová hodnota – webové stránky/podstránky s alespoň 1 aktualizací ročně
Hlavní indikátor v metodice: <U+2713>
Poznámka ke zdroji dat: zveřejnění odkazu – webové stránky MČ – stránka/podstránka k MA21 a UR
Frekvence zjišťovaní
roční
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Význam indikátoru
Doložení existence a pravidelné aktualizace webové stránky/podstránky města o aktivitách v oblasti MA21 a
UR pro zajištění úplných informací a příp. interaktivity pro veřejnost, podnikatelský i neziskový sektor.
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:59 Odborný garant: Josef Neklan Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Náležitá komunikace s občany, » Transparentnost úřadu,
» Efektivní komunikace s veřejností, Aktuální informace naleznete zde

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) (1.3.E)
Hlavní indikátor v metodice
Jednotky měření
Zdroj dat
popis dat: Indikátor sleduje aktivní sdílení (poskytování) vlastních příkladů dobré praxe v oblasti MA21 a UR,
kterých MČ při realizaci svých aktivit dosáhla, jsou jedinečné a přenositelné do praxe dalších realizátorů
MA21 a UR.
Jednotka: Počet zveřejněných příkladů dobré praxe v aktuálním období
Cílová hodnota – alespoň 1 příklad dobré praxe ročně
Poznámka ke zdroji dat: odkaz(-y) na veřejně přístupná databáze, celostátní či mezinárodní weby dobré
praxe, regionální/celostátní/zahraniční tisk či jiná média, prezentace na konferencích či jiných akcích na
celostátní/mezinárodní úrovni
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Dosažení, sdílení a přenos vlastních příkladů dobré praxe, opakovatelná možnost využití v podmínkách
dalších realizátorů s prokazatelným přínosem v oblasti UR na regionální, celostátní a/nebo mezinárodní
úrovni.
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 10:00 Odborný garant: Martin Bahenský Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Náležitá komunikace s občany, » Veřejná projednání a
participace, » Zveřejňování výročních zpráv, » Řešení stížností občanů, » Transparentnost úřadu,
» Protikorupční opatření, » Efektivní komunikace s veřejností, » Synergické efekty partnerství, Aktuální
informace naleznete zde
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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) (1.3.F)
Hlavní indikátor v metodice
Jednotky měření
Zdroj dat
Indikátor sleduje podporu MČ konkrétním aktivitám v oblasti UR, vzešlým z komunitního plánování.
Optimálně s doložením využití finanční podpory a jejího dopadu na uplatňování principů UR v hodnoceném
období, příp. jejich očekávané přínosy v této oblasti.
Jednotka: bez jednotky
Cílová hodnota – Přidělení finanční podpory z rozpočtu MČ na konkrétní aktivity v oblasti UR/MA21
Poznámka ke zdroji dat: scan výpisu z usnesení rady/zastupitelstva města, odkaz na webové stránky města s
příslušným usnesením, popř. informací o schválené/přidělené finanční podpoře a jejím využití a doložením,
že podpořená aktivita vzešla z komunitního plánování.
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Doložení spolupráce, partnerství a podpory (včetně finanční) MČ akcím a aktivitám v oblasti UR/MA21,
vzešlým z komunitního plánování a realizovaným ve spolupráce s veřejným, neziskovým či podnikatelským
sektorem. Doložení očekávaných a/nebo skutečných dopadů této spolupráce a podpory na UR.
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 10:00 Odborný garant: Martin Bahenský Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Veřejná projednání a participace, » Synergické efekty
partnerství, Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost občanů s místním společenstvím (1.3.D)
Hlavní indikátor v metodice
Jednotky měření
Zdroj dat
popis dat: Indikátor sleduje dostupnost a aktualizaci informací o aktivitách městské části v oblasti MA21 a
udržitelného rozvoje. Povinnými informacemi jsou zápisy ze schůzí, případně výtahy z jednání neformální
skupiny MA21/oficiálního orgánu MA21. V názvu úvodní webové stránky (musí se jednat o podstránku
oficiálního webu MČ) s informacemi o MA21 je nutno uvést, že webová stránka je k tématu „místní Agenda
21 nebo MA21“. Hlavní stránka města musí obsahovat přímý odkaz na podstránku s informacemi o MA21 (v
názvu i obsahu může být kombinováno s dalšími programy)
Jednotka: Bez jednotky
Cílová hodnota – webové stránky/podstránky s alespoň 1 aktualizací ročně
Hlavní indikátor v metodice: <U+2713>
Poznámka ke zdroji dat: zveřejnění odkazu – webové stránky MČ – stránka/podstránka k MA21 a UR
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Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Doložení existence a pravidelné aktualizace webové stránky/podstránky města o aktivitách v oblasti MA21 a
UR pro zajištění úplných informací a příp. interaktivity pro veřejnost, podnikatelský i neziskový sektor.
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 09:59 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Náležitá komunikace s občany, » Transparentnost úřadu,
» Efektivní komunikace s veřejností, Aktuální informace naleznete zde

ÚZEMNÍ ROZVOJ
Kompaktnost městské zástavby (1.4.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% (podíl obyvatel)
Zdroj dat
Vyhodnocení průzkumů a anket, počty stížností na práci Úřadu městské části a jí řízených
organizacívyhodnocených jako oprávněné. Spokojenost se měří na kvalitativní stupnici (0 – 10), výsledný
indikátor jako podíl spokojených a nespokojených osob (viz European Common Indicators – A1: indikátor
„Spokojenost s místním společenstvím“)
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Doložení sledování trendů, vyhodnocení výsledků, přijímání opatření k nápravě při negativním trendu,
pravidelná prezentace výsledků šetření na web. stránkách, na veřejném fóru a ve vedení městské části.
Hodnota indikátoru
V roce 2019 byla spokojenost 79,4%.
Související informace
Referenční ID: 1.4.A Datum poslední aktualizace: 17.lis.2020 10:01 Odborný garant: Jiří Zákostelný
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Metodika měření spokojenosti, » Seznamování
veřejnosti s výsledky měření, » Vývoj a porovnání spokojenosti, » Analýza výsledků měření spokojenosti,
» Přijímání opatření na základě výsledků šetření, Aktuální informace naleznete zde

Urbanistická struktura (1.5.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
Územně analytické podklady a územní plán v GIS, např. IPR
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Frekvence zjišťovaní
1x za 4 roky
Význam indikátoru
Doložení trendu, že měnící se urbanistická struktura městské části zajišťuje minimalizaci ztrát v dopravě,
tepelném hospodářství a obsluze ostatní technickou infrastrukturou, využívá přednostně zastavěné území
městské části a minimalizuje zábory dosud nezastavěného území, ZPF, okolní přírody a krajiny
Hodnota indikátoru
Data budou doplněna na základě vyjádření IPR Praha.
Související informace
Referenční ID: 1.5.A Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 13:24 Odborný garant: Jiří Zákostelný
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Omezování dopravní zátěže generované novou
výstavbou, Aktuální informace naleznete zde

Nově navrhované zastavitelné plochy (1.5.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% bytů
Zdroj dat
Územně analytické podklady a územní plán
Frekvence zjišťovaní
1x za 4 roky
Význam indikátoru
Doložení možnosti uspokojení poptávky po plochách a pozemcích pro různé typy bydlení v městské části.
Indikátor slouží na sledování vývojových tendencí.
Hodnota indikátoru
Ze srovnání let 1999 do 2018 ve vývoji počtu bytů v rodinných a bytových domech k celkovému počtu bytů
je patrné, že v roce 2005 došlo k největšímu nárůstu bytů v bytových domech, v roce 2012 v rodinných
domech. Celkově byl v roce 2018 počet bytů nejnižší za sledované období.
Související informace
Referenční ID: 1.5.B Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 20:32 Odborný garant: Jiří Zákostelný
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Účelnost funkční diferenciace území, Aktuální
informace naleznete zde

Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb (1.5.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% ploch
Zdroj dat
Územně analytické podklady a územní plán v GIS
Frekvence zjišťovaní
1x za 4 roky
Význam indikátoru
Doložení vážně míněné ochrany ZPF před zábory
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Hodnota indikátoru
Data budou doplněna na základě vyjádření IPR Praha.
Související informace
Referenční ID: 1.5.C Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 13:39 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Vize rozvoje MČ v rámci územně plánovací
dokumentace (ÚPD), Aktuální informace naleznete zde

Využívání externí odborné pomoci (1.5.D)
Jednotky měření
% obyvatel
Zdroj dat
Územně analytické podklady a územní plán v GIS
Frekvence zjišťovaní
1x za 4 roky
Význam indikátoru
Téma dostupnosti veřejných ploch a služeb je považováno za důležité v rámci kohezní politiky EU a Strategie
regionálního rozvoje ČR 2014+.
Hodnota indikátoru
Dostupnost je na dobré úrovni.
Související informace
Referenční ID: 1.5.D Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 13:35 Odborný garant: Jiří Zákostelný
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Účelnost funkční diferenciace území, Aktuální
informace naleznete zde

Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností (1.6.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky (event. Kč)
Zdroj dat
Smlouvy, zápisy, doklady o veřejných soutěžích ap. Informace o vyčleněných prostředcích na odměny v
rozpočtu, o zřízení funkce architekta městské části, o výběru zpracovatele projektové dokumentace pro
veřejné stavby formou architektonické soutěže o návrh a následná spolupráce s vybraným architektem až do
fáze dokončení realizace stavby, o výběru zpracovatele ÚPD podle kvalitativních kritérií, nebo jen dle
nejnižšího honoráře apod.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Doložení zajištění externí odborné pomoci a konstruktivní oponentury orgánům městské části
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 využívá externí architektonické kanceláře, spolupracuje s ČVUT katedrou architektury,
disponuje architekty v oddělení koncepce a rozvoje MČ Praha 10 a využívá autorský dozor zpracovatelem
projektové dokumentace.
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Související informace
Referenční ID: 1.6.A Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 13:44 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Architektonické soutěže, » Městský architekt, » Autorský dozor
na veřejných zakázkách, Aktuální informace naleznete zde

Přehled „brownfields“ (1.6.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet
Zdroj dat
Úřední deska, webové stránky městské části, místní tisk, lokální televizní a rozhlasový kanál
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Zajištění včasného zapojování veřejnosti do ověřování přijatelnosti záměrů na výrazné změny v území
městské části
Hodnota indikátoru
V roce 2019-10 participačních setkání k rozvojovým záměrům MČ Praha 10-14 setkání pro tvorbu
strategického plánu - 7 anket, dotazníkových šetření.
Související informace
Referenční ID: 1.6.B Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 13:53 Odborný garant: Jiří Zákostelný
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Zohledňování kvality nabídek u veřejných zakázek,
» Metodika participace veřejnosti, Aktuální informace naleznete zde

Plocha „brownfields“ na území města (1.7.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet, % (podíl z rozvojových ploch), bez jednotky (popis nových funkcí)
Zdroj dat
Územně analytické podklady, územní plán či pomocná průběžně aktualizovaná evidence brownfields
Frekvence zjišťovaní
1x za 4 roky
Význam indikátoru
Doložení schopnosti nabídnout přednostně přestavbová území před výstavbou „na zelené louce“, zvyšování
kompaktnosti zástavby, využití stávající dopravní a technické infrastruktury a obsluhy městské části a
ochrany dosud nezastavěného území - ZPF, PUKPFL, volné krajiny a přírody
Hodnota indikátoru
7 větších ploch
Související informace
Referenční ID: 1.7.A Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 18:11 Odborný garant: Jiří Zákostelný
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Regenerace brownfields, Aktuální informace naleznete
zde
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Využití „brownfields“ (1.7.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% (podíl z celkové plochy zastavěného území městské části)
Zdroj dat
Územně analytické podklady města, územní plán či pomocná průběžně aktualizovaná evidence brownfields
Frekvence zjišťovaní
1x za 4 roky
Význam indikátoru
Doložení cílevědomého směřování k postupnému omezování ploch brownfields na území městské části
Hodnota indikátoru
Na základě vyjádření IPR Praha má MČ Praha 10 - 8 644 ha transformačního území.
Související informace
Referenční ID: 1.7.B Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 18:10 Odborný garant: Jiří Zákostelný
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Regenerace brownfields, Aktuální informace naleznete
zde

Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku městské části (1.7.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
Územně analytické podklady, územní plán
Frekvence zjišťovaní
1x za 4 roky
Význam indikátoru
Doložení, že rozvojové záměry jsou směrovány převážně na plochy brownfields s cílem omezit zábory
zemědělských a lesních pozemků a zelených ploch ve městské části.
Hodnota indikátoru
Brownfieldy jsou využívány v souladu s platným územním plánem.
Související informace
Referenční ID: 1.7.C Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 18:15 Odborný garant: Helena Minářů
Politický garant: Petr Beneš Návodné otázky: » Evidence brownfields, Aktuální informace naleznete zde

Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku městské části (1.8.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
Evidence majetku městské části, plán investic, rozpočet městské části
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Frekvence zjišťovaní
1x za 4 roky
Význam indikátoru
Doložení zajištění řádné údržby, oprav a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v
majetku městské části po dobu jejich životnosti
Hodnota indikátoru
V roce 2019 bylo opraveno 105 bytů, což je 3,6 % z celkového počtu bytů svěřené do správy MČ Praha 10.
Související informace
Referenční ID: 1.8.A Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 19:24 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Regenerace obecních domů a bytů, Aktuální informace
naleznete zde

Opatření proti povodním (1.8.B)
**Hlavní indikátor**
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
Evidence majetku městské části, plán investic, rozpočet městské části
Frekvence zjišťovaní
1x za 4 roky
Význam indikátoru
Doložení zajištění řádné údržby, oprav a modernizace komunikací a inženýrských sítí v majetku městské části
po dobu jejich životnosti.
Hodnota indikátoru
V roce 2019 MČ Praha 10 opravila či zrekonstruovala komunikace (spíše chodníky) o délce 183 bm. Jedná se
o parkové chodníky.
Související informace
Referenční ID: 1.8.B Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 19:32 Odborný garant: Miloš Jurča Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Obnova technické infrastruktury , Aktuální informace
naleznete zde

Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku (1.9.A)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Plán protipovodňové ochrany.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Doložení zpracování a schválení orgány městské části, resp. statutárního města, zapracování akcí do
veřejných rozpočtů.
Hodnota indikátoru
ANO
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Související informace
Referenční ID: 1.9.A Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 19:35 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Plán protipovodňových opatření, Aktuální informace
naleznete zde

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Celková spotřeba pitné vody v domácnostech (1.9.B)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Plán opatření proti suchu.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Doložení zpracování a schválení orgány městské části, resp. statutárního města, zapracování akcí do
veřejných rozpočtů.
Hodnota indikátoru
Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu
Související informace
Referenční ID: 1.9.B Datum poslední aktualizace: 18.lis.2020 19:40 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Plán krizového hospodaření s vodou, Aktuální
informace naleznete zde

UDRŽITELNÁ VÝROBA A SPOTŘEBA
Nakupované zboží s ekoznačkou (2.1.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
l/os/den
Zdroj dat
Údaje za jednotlivou městskou část (spotřeba i cena vody) poskytne příslušná vodárenská společnost
(celkové vyrobené množství vody fakturované domácnostem). V případě, že tato data ani po jednání s
vodárenskou společností nebudou k dispozici, může městská část získat data jiným relevantním způsobem a
metodiku sběru dat uvést a zdůvodnit.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Dlouhodobým cílem je efektivní využívání pitné vody.
Hodnota indikátoru
v roce 2016 - 112 l/osoba/den v roce 2017 - 115 l/osoba/den v roce 2018 - 116 l/osoba/den v roce 2019 114 l/osoba/den (zdroj: PVK)
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Související informace
Referenční ID: 2.1.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:15 Odborný garant: Karolina Götzová
Politický garant: Lucie Sedmihradská Návodné otázky: » Meziroční změny spotřeby pitné vody, » Úsporná
opatření na úsporu vody, Indikátory: 10.3.C Emise CO2 a energetický management , Zdroje: » PVK,
Aktuální informace naleznete zde

Používání recyklovaného papíru (2.1.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% (Podíl obyvatel nebo domácností napojených na čištění odpadních vod)
Zdroj dat
Údaje o počtu obyvatel napojených na centrální ČOV poskytne příslušný provozovatel kanalizace a ČOV,
údaje o domovních ČOV jsou dostupné z evidence vodoprávního úřadu.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně až 1x za 3 roky
Význam indikátoru
Dlouhodobým cílem je zajistit kvalitní čištění odpadních vod (tj. mechanicko-biologické s dalším
odstraňováním dusíku a/nebo fosforu) – blížící se 100 % obyvatel odvádějících vodu na ČOV, nicméně s
ohledem na konkrétní podmínky (centrální nebo vlastní).
Hodnota indikátoru
Podíl obyvatel nebo domácností napojených na čištění odpadních vod: 2017, 2018 a 2019: 99,6 % (zdroj:
PVK). Podíl obyvatel napojených na ČOV v Praze 10 za rok 2019: 98,87 % (zdroj: PVS).
Související informace
Referenční ID: 2.1.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:15 Odborný garant: Karolina Götzová
Politický garant: Lucie Sedmihradská Návodné otázky: » Podíl osob napojených na kanalizaci, » Snížení
objemu znečišťujících látek, Zdroje: » PVK, Aktuální informace naleznete zde

Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě (2.1.C)
Jednotky měření
% (plochy zastavěného území městské části, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace,
zasakuje do země nebo je znovu využívána).
Zdroj dat
Zjistit postupně prostřednictvím leteckých snímků a GIS technologií. U pozemků všech rodinných domů je
nutno znát plochu domu a způsob odvádění vody. U stavebních parcel se nepočítá celá plocha parcely, ale
pouze skutečně zastavěná. Případně je možno použít odborný odhad (průměrná zastavěnost jednotlivých
ploch). Postup zjištění: - GIS - zastavěná plocha budov a zpevněných ploch v první fázi na základě leteckých
snímků, - GIS a pasport kanalizací – vytipování a změření ploch s odváděním dešťových vod do jednotné,
splaškové, oddílné kanalizace, přímo do povrchových nebo podzemních vod, apod., - stavební dokumentace
– plocha RD a zpevněných ploch, způsob odvádění dešťových vod (případně odborný odhad)
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Cílem je zajistit, aby dešťová voda nebyla odváděna společnou kanalizací na ČOV, ale aby bylo zajištěno její
vsakování nebo využití. Tj. snižovat množství ploch s odváděním dešťových ploch do splaškové a jednotné
kanalizace a na ČOV
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Hodnota indikátoru
Zpevněné plochy jsou dle dat IPR na 48,1 % území MČ Praha 10 (2020). Odkanalizováno je 61,2 % území MČ
(2020). K navýšení podílu zastavěného území, odkud je odváděna dešťová voda popsanými způsoby došlo v
posledních 3 letech na 0,5 ha. Údaj je odborným odhadem ze známých zdrojů a projektů MČ.
Související informace
Referenční ID: 2.1.C Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:15 Odborný garant: Karolina Götzová
Politický garant: Petr Beneš Návodné otázky: » Vývoj v plošné míře území, odkud není srážková voda
odváděna jednotnou kanalizací do čističek odpadních vod (ČOV) , » Podmínky pro akumulaci vody, Zdroje:
» PVK, Aktuální informace naleznete zde

Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem
na UR (2.2.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
ha
Zdroj dat
Plocha dle skutečné pokryvnosti, případně odborný odhad. Nutno zjišťovat na všech plochách (bez ohledu
na druh vlastnictví)
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Zabránit šíření invazních druhů rostlin – cílová plocha blížící se 0 ha
Hodnota indikátoru
Na území MČ Praha 10 se vyskytuje 22 z celkového počtu 31 druhů z tzv. černém seznamu ČR.
Související informace
Referenční ID: 2.2.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:16 Odborný garant: Karolina Götzová
Politický garant: Lucie Sedmihradská Návodné otázky: » Další indikátory k tématu, Aktuální informace
naleznete zde

Dostupnost nádob na separovaný sběr odpadů (2.2.B)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Dle ÚAP, sledovat trend v průběhu plánovacího cyklu pořizování ÚP. Poskytovatel indikátoru: Český
statistický úřad. Zdroj dat: Katastr nemovitostí – data o typech pozemků
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Ekologická stabilita je významná z hlediska nosné kapacity prostředí. Aby krajina mohla odolávat větším či
menším změnám (stresům, zátěži apod.), musí dosahovat určité úrovně ekologické stability. Ekologickou
stabilitu území lze považovat přímo za jeden z klíčových principů (environmentální) udržitelnosti.
Hodnota indikátoru
0,146 v roce 2012 0,145 v letech 2014 a 2016 0,143 v roce 2020 (Data IPR)
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Související informace
Referenční ID: 2.2.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:16 Odborný garant: Roman Kaštovský
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Měření ekologické stability území, Aktuální informace
naleznete zde

Množství nádob na separovaný sběr odpadů (2.3.A)
Jednotky měření
% (podíl záborů ZPF v I. a II. třídě ochrany k celkovému území městské části)
Zdroj dat
Na základě údajů o využití území městské části, Odboru životního prostředí ad.; zpracování pomocí GIS
apod. Zahrnuty budou jen skutečné zábory, i když se jedná o malé plochy. Nezahrnuje se tedy kupř. celý
stavební pozemek ale pouze zpevněné plochy (budovy, komunikace, parkoviště apod.). Prvním krokem je
zjištění stávajícího referenčního stavu.
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Dlouhodobým cílem je minimalizovat zábory zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany – blížící se 0 %
Hodnota indikátoru
0% v I. a II. třídě
Související informace
Referenční ID: 2.3.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:16 Odborný garant: Roman Kaštovský
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Ochran půdního fondu, Aktuální informace naleznete
zde

Počet druhů separovaných odpadů, které je možné třídit v rámci nádob na
separovaný sběr odpadů (2.4.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
µg/m3 (mikrogram znečišťující látky v metru krychlovém vzduchu)
Zdroj dat
Městská část podle svých možností volí PM10 nebo PM2,5 (nelze měnit v průběhu sledovaného období).
Zdroj dat může být vlastní zařízení, AIMS provozovaný ČHMÚ, stanice hygienické služby apod. Reportovat
průměr hodnot všech stanic v městské části s uvedením nejhorších hodnot. Při neexistenci naměřených
údajů z území městské části lze nahradit hodnotou z rozptylového modelu. Při interpretaci počítat s
meteorologickými podmínkami a hodnotit delší časovou řadu (nejen změnu meziroční). Vhodné doplnit
identifikací původce znečišťujících látek.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Snížit koncentrace polétavého prachu v ovzduší a sledovat dodržování legislativních limitů – dlouhodobý
pokles. Vzhledem k alternativám využití dat (měření kontinuální, opakované jednorázové, výpočet dle
modelu, apod.) je nutno dodržet podmínku porovnávat vždy stejný typ zjišťování hodnot (navzájem
srovnatelné).
Hodnota indikátoru
PM10 roční o (µg/m3) - 24. Vypočteno jako průměr ze čtverců 1 x 1 km poskytovaných ČHMÚ za roky 2014 -
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2018. 36. nejvyšší hodnota 24 h koncentrace se průměrně pohybuje okolo 41,8 µg/m3. Pokud je limit
stanoven na 50 µg/m3 a povoleno je 35 překročení v roce, je limit splněn.
Související informace
Referenční ID: 2.4.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:17 Odborný garant: Roman Kaštovský
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Kvalita ovzduší, » Dopad lokálních topenišť na kvalitu
ovzduší, » Hlavní zdroje znečištění ovzduší, Aktuální informace naleznete zde

Produkce směsného komunálního odpadu (2.4.B)
Jednotky měření
µg/m3 (mikrogram znečišťující látky v metru krychlovém vzduchu)
Zdroj dat
Každá obec především dle charakteru znečištění ovzduší a dále svých možností
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Cílem je snižování koncentrací znečišťujících látek, resp. dodržování legislativních limitů
Hodnota indikátoru
NO2 roční o (µg/m3) - 25,9 PM2,5 roční o (µg/m3) - 18 B(a)P roční o (ng/m3) - 0,9 ČHMÚ průměr z dat ze
čtverců 1x1 km za období 2014-2018.
Související informace
Referenční ID: 2.4.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:16 Odborný garant: Roman Kaštovský
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Kvalita ovzduší, Aktuální informace naleznete zde

Počet tříděných složek komunálního odpadu (2.4.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
Vytvořit inventarizaci izolační zeleně na území městské části, která bude sloužit jako základní podklad pro
následující opakovaná hodnocení. Pozn.: V tomto kontextu je izolační zelení chápána vegetace oddělující
osídlenou zástavbu od významnějšího zdroje znečištění ovzduší (např. dopravní komunikace, průmyslové
zóny, apod.).
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Snížit expozici znečišťujícími látkami z komunikací a průmyslových areálů realizací pásů izolační zeleně
Hodnota indikátoru
Délka izolační zeleně byla určena na 17 346 m.
Související informace
Referenční ID: 2.4.C Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:16 Odborný garant: Roman Kaštovský
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Dopad lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, » Hlavní
zdroje znečištění ovzduší, Aktuální informace naleznete zde
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Existence systému energetického managementu (2.4.D)
Jednotky měření
m2/rok (celková ošetřená plocha, tj. velikost jednorázově ošetřené plochy vynásobená počtem úklidů v
roce).
Zdroj dat
Údaje poskytnuté firmou provádějící úklid; využití mapových podkladů Odboru životního prostředí a GIS
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Dlouhodobá činnost vedoucí ke snižování sekundárního znečištění ovzduší suspendovanými částicemi
Hodnota indikátoru
TSK spravuje (rozloha násobená intenzitou úklidu) 76 919 120 m2 chodníků a vozovek ročně (zdroj TSK). MČ
Praha 10 pak spravuje 154 390 919 m2. Dohromady je tedy uklízeno 231 310 039 m2 ročně.
Související informace
Referenční ID: 2.4.D Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:17 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Petr Beneš Návodné otázky: » Další indikátory k tématu, Aktuální informace naleznete
zde

Spotřeba energie (3.1.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části – odbor ekonomický. Předpis pro nakupování minimálně ve třech oblastech, např.:
Stavební materiál a dílčí celky; Elektrické spotřebiče a přístroje; Kancelářské potřeby; Služby. Cena může být
100 % hodnotícím kritériem pouze v případě, že jsou ostatní parametry/kritéria dodávky jednoznačně
stanoveny – například nákup oken, jednoznačně definována „U“ celého okna vč. rámu nejvýše na úrovni
hodnot doporučených normou, případně další parametry. Nejde pouze o energetické parametry, ale je např.
nepřípustné pořídit nové kopírky a tiskárny, které nemohou zpracovávat recyklovaný papír.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Účinnost předpisu může být sledována dalšími indikátory, důležitým atributem daného předpisu je jeho
závaznost a důslednost dodržování. Cílová hodnota – městské části mají povinnost předpis vytvořit a
dodržovat, nebo zajistit zelené nakupování jiným odpovídajícím způsobem; pokud je zelené nakupování
zajištěno jiným předpisem, je potřeba, aby městská část cca jedenkrát za 2 roky vyhodnocovala účinnost
předpisu a důslednost dodržování a případně provedla jeho revize.
Hodnota indikátoru
Instrukce QI 63-01-06 „Zásady hospodaření s majetkem MČ Praha 10“ v rámci normy ISO 9001
Související informace
Referenční ID: 3.1.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:13 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Petr Beneš Návodné otázky: » Zohledňování energetické efektivnosti produktů, Aktuální
informace naleznete zde
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Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje (3.1.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% (resp. Kč/Kč)
Zdroj dat
Odbor finanční úřadu městské části. U tohoto indikátoru 3.1.B se kromě evidence nákupů zboží s
ekoznačkou jedná o první fázi, tj. pouze na úrovni úřadu městské části a podřízených organizací. K diskusi je
vytvoření společného seznamu ekoznaček a správce tohoto seznamu tak, aby byla zajištěna aktuálnost a
kontrola vhodnosti sledování; jedná se o nově nakupované zboží, nebudou hodnocena historická data.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor sekundárně hodnotí podíl udržitelného nakupování v rámci celého úřadu; zásadní podmínkou je
zahrnutí celé samosprávy i přenesené správy, vč. příspěvkových a dalších zřizovaných organizací městské
části. Cílová hodnota – neklesající podíl zboží s ekoznačkou.
Hodnota indikátoru
ÚMČ Praha 10 nemá účetně oddělený nákup zboží s ekoznačkou, proto hodnotu nelze určit.
Související informace
Referenční ID: 3.1.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:13 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Lucie Sedmihradská Návodné otázky: » Zohledňování energetické efektivnosti produktů,
Aktuální informace naleznete zde

Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje (3.1.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% (resp. ks/ks)
Zdroj dat
Odbor finanční úřadu městské části; Odbor ŽP. Sledování hodnoty indikátoru doporučujeme v absolutní
hodnotě, sekundárně možno v procentech; absolutní hodnota umožní stanovit např. hodnotu indikátoru.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor poměrně dobře odpovídá na 2 otázky – jak je hospodařeno s papírem obecně (absolutní hodnota
spotřeby papíru, kterou je možno sledovat samostatně, vč. např. hodnoty spotřeby na pracovníka) a jaký je
podíl recyklovaného. Cílová hodnota je 100 %.
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 pro potřeby úřadu nenakupuje recyklovaný papír.
Související informace
Referenční ID: 3.1.C Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:18 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Lucie Sedmihradská Návodné otázky: » Zohledňování energetické efektivnosti produktů,
Aktuální informace naleznete zde
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Spotřeba zemního plynu (3.1.D)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% (ks/ks)
Zdroj dat
Odbor finanční úřadu městské části; Odbor ŽP. Sledování v rámci účetního programu, resp. v jiném systému
– např. pro sdružené nákupy; ideální příležitostí je sledování v rámci povinných revizí elektrospotřebičů, kde
postačí v seznamu spotřebičů evidovat jejich energetickou třídu. Indikátor lze doplňkově sledovat podle
druhů spotřebičů (dle zákona 299/201 Sb. o hospodaření s energií) a také v peněžní hodnotě.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor vystihuje zásadní segment udržitelného nakupování – s ohledem na dlouhou ekonomickou
životnost tohoto zboží má velký vliv i na indikátor 3.3.B. Cílová hodnota je 100 % spotřebičů v nejvyšší
energetické třídě (dle druhu spotřebiče). Poznámka: Připravované nařízení / směrnice EK (ekodesign) ve
výhledu několika let upraví značení spotřebičů tak, aby se navrátila původní logika a odstranila inflace
značení A+++.
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 nesleduje energetickou třídu spotřebičů a toto hledisko neuplatňuje při výběru nových
produktů.
Související informace
Referenční ID: 3.1.D Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:14 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Lucie Sedmihradská Návodné otázky: » Zohledňování energetické efektivnosti produktů,
Aktuální informace naleznete zde

Spotřeba tepla z CZT (3.1.E)
Jednotky měření
% (resp. Kč/Kč)
Zdroj dat
Odbor finanční MÚ; Odbor ŽP. Indikátor bude aktivován pouze v případě, že bude k dispozici jednotná
metodika sledování (MŽP pro jednotlivé oblasti postupně vydává metodiky pro stanovení podílu udržitelné
spotřeby druhy zboží; bude nutno posoudit, do jaké míry lze tyto metodiky použít pro tento účel).
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Indikátor lépe odpovídá na návodné otázky, ale s ohledem na složitost zjišťování bude zastoupen alespoň
zpočátku indikátorem 3.1.B.; jedná se o nově nakupované zboží, nebudou hodnocena historická data. Cílová
hodnota – neklesající podíl zboží s pozitivním vlivem na UR za současné podmínky nerostoucího podílu
celkových nákupů
Hodnota indikátoru
ÚMČ Praha 10 nemá ve vnitřní směrnici definován pojem “pozitivní vliv na UR”, proto nelze určit hodnotu.
Související informace
Referenční ID: 3.1.E Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 09:18 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Lucie Sedmihradská Návodné otázky: » Zohledňování energetické efektivnosti produktů,
Aktuální informace naleznete zde
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Spotřeba PHM (3.2.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
kg/obyv.
Zdroj dat
Evidence odpadů a statistické výkazy - odbor ŽP. Jedná se pouze o sledování oblasti komunálního odpadu
(KO); pokud nejsou data předešlého roku, uvedou se data roku, kdy jsou naposledy k dispozici v požadované
formě (v závorce bude uveden rok).
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor poměrně jasně popisuje míru udržitelnosti chování obyvatel; je však významně ovlivněn ostatními
faktory – počtem tříděných složek a mírou třídění, proto je pro celkovou úroveň nutné posuzovat celkovou
produkci SKO (pro zohlednění rozdílů mezi vysokou měrou třídění, ale celkovou vysokou produkcí SKO, a
opačným případem). Cílová hodnota: bude stanovena po srovnávací analýze měst, příp. městských částí
Hodnota indikátoru
Produkce směsného komunálního odpadu činí v roce 2018 211,5 kg/obyvatele/rok a v roce 2019 212,9
kg/obyvatele/rok.
Související informace
Referenční ID: 3.2.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 11:47 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Lucie Sedmihradská Návodné otázky: » Motivace k třídění odpadu, Aktuální informace
naleznete zde

Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii
en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) (3.2.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet
Zdroj dat
Evidence odpadů a statistické výkazy - odbor ŽP. Možné tříděné složky: plasty, papír, sklo, bioodpad (BRKO),
nápojové kartony, železo a neželezné kovy, elektroodpad a baterie, nebezpečný odpad, oděvy. Evidence se
týká složek, které musejí být tříděny plošně na větší části městské části; do celkového počtu se započítává i
třídění BRKO formou veřejně přístupných kompostérů, a/nebo svozových nádob.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor doplňuje celkový obraz o situaci v oblasti udržitelné spotřeby; samotný ukazatel je potřeba doplnit
slovním popisem vývoje a kontextu – do jaké míry např. vyšší počet složek ovlivňuje absolutní produkci
směsného SKO. Cílová hodnota: neklesající počet tříděných složek (minimální hodnota: 7)
Hodnota indikátoru
10
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Související informace
Referenční ID: 3.2.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 11:41 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Lucie Sedmihradská Návodné otázky: » Rozsah třídění odpadu, Aktuální informace
naleznete zde

Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a
rekonstrukce (3.2.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
ks/1000 obyvatel
Zdroj dat
Údaje mají MČ k dispozici v digitální podobě (v Praze jsou součástí „Komplexního systému nakládání s
komunálním odpadem“).
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor sleduje, zda mají obyvatelé městské části přístup ke kontejnerům na tříděný odpad a mohou tak
zodpovědně nakládat s odpadem, který v domácnostech produkují. Cílová hodnota: bude stanovena po
srovnávací analýze měst, příp. městských částí
Hodnota indikátoru
272 veřejných stanovišť tříděného sběru a 9 tzv. domovních stanovišť tříděného sběru.
Související informace
Referenční ID: 3.2.C Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 11:44 Odborný garant: Jiří Zákostelný
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Rozsah třídění odpadu, Aktuální informace naleznete
zde

Certifikované stavby (3.2.D)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data MČ
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor popisuje možnosti obyvatel ve třídění komunálního odpadu. Cílová hodnota: ideálně nabídka
sběrných nádob pro třídění všech složek komunálního odpadu, které mohou být recyklovatelné
Hodnota indikátoru
8
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Související informace
Referenční ID: 3.2.D Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 11:48 Odborný garant: Jiří Zákostelný
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Motivace k třídění odpadu, Aktuální informace
naleznete zde

DOPRAVA
Podíl garantovaných nízkopodlažních spojů veřejné dopravy na celkovém počtu
spojů (3.2.E)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Údaje mají MČ k dispozici v digitální podobě (v Praze jsou součástí „Komplexního systému nakládání s
komunálním odpadem“). S výhodou lze pro sledování využít systém GIS.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor sleduje, zda mají obyvatelé městské části přístup ke kontejnerům na tříděný odpad a zda jsou tyto
kontejnery v takové vzdálenosti, která je pro třídění odpadů motivující. Cílová hodnota: bude stanovena po
srovnávací analýze měst, příp. městských částí
Hodnota indikátoru
Dostupnost nádob na separovaný odpad je dostačující.
Související informace
Referenční ID: 3.2.E Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 11:44 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Rozsah třídění odpadu, Aktuální informace naleznete zde

Bezbariérovost komunikací (3.3.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Jde o ověření, jaká je úroveň zavedení systému energetického managementu a zda je energetický manažer
vybaven dostatečnými kompetencemi, vyhodnocení přínosu této pozice a případně vylepšení interních
předpisů s ohledem na vývoj v oblasti energ. managementu. „Veškerým majetkem“ se rozumí majetek
městské části pod přímou kontrolou městské části a přísp. organizací (tj. vše, co je hrazeno z rozpočtu
městské části) a dále majetek vlastněný městskou částí, ale u něhož za energii platí jiný subjekt (např.
nájemce). V těchto případech, vč. bytového fondu městské části, je hodnocena úroveň nepřímého působení
– motivování, působení na snížení spotřeby apod. Za nejvyšší úroveň energetického managementu lze
považovat certifikovaný systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001. Je tudíž možné stanovit
následující úrovně: nejvyšší úroveň: udržovaná certifikace ISO50001 1) EM vedený v souladu s ISO 50001,
ale ne certifikovaný, pouze na základě prohlášení o shodě a vnitřních kontrol a auditů 2) EM vedený na
jiném základě, ale doložitelně splňující všechny požadavky na EM kladené: Monitoring, Plánování,
Vyhodnocování (dle indikátorů), Kontrola, Stanovisko vedení a nastavení cílů
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
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Význam indikátoru
Doplňkovým indikátorem je „procento naplnění hlavního indikátoru“ – jaký podíl majetku je městská část
schopna sledovat (u druhé kategorie). Systém energetického managementu by se měl zaměřit především na
řízení reálné energetické účinnosti u významných nákladových středisek, která má městská část pod
kontrolou (příspěvkové organizace - obvykle především jejich budovy, budovy úřadu a VO). Hodnocen by
měl být především přínos systému k vývoji ostatních indikátorů jako je 3.3.B Spotřeba energie (souhrnný
ukazatel spotřeby veškeré energie v rámci majetku města v MW/rok). Význam existence kompetentní osoby
je zásadní pro systematické provádění energetického managementu. Případně může být tato pozice
posílena zavedením systému EM podle ISO 50 001, resp. EN ČSN 16 001. Pozn.: Za zavedení EM nelze
považovat realizaci opatření metodou EPC na části majetku. EM je zde veden třetí stranou a městská část
nemá přehled na zbytku budov. Je nutno usilovat o zavedení systému, kdy je z jednoho místa možno obdržet
informaci alespoň o ročních spotřebách všech druhů energie na všech budovách. Tyto informace by měly
být systémem nastavení vnitřních procesů shromažďovány automaticky, tzn. bez toho, aby bylo nutné je
každoročně pracně dohledávat u všech relevantních odborů úřadu a PO. Cílová hodnota: zvyšující se
kvalifikace a kompetence energ. manažera (týmu energ. manažera – podle velikosti úřadu městské části,
resp. velikosti spravovaného majetku). Hodnocení indikátoru 3.3.A bude ANO/NE, velikost úvazku ani počet
zapojených osob přitom nerozhoduje.
Hodnota indikátoru
funkce energetického manažera zřízena v září 2019, Koncepce energetického managementu bude v souladu
se Strategickým plánem MČ Praha 10 zpracována v budoucnu
Související informace
Referenční ID: 3.3.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 11:55 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Energetický management, Aktuální informace naleznete zde

Vybavenost cyklistickými komunikacemi (3.3.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
MWh/rok; MWh/rok/m2 (spotřeba bude uvedena také ve spotřebě na m2 celkové plochy budov, vyjma
veřejného osvětlení; spotřeba tepla bude normována)
Zdroj dat
Data ze systému EM, resp. data příslušného odboru úřadu městské části a přísp. organizací
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
U všech indikátorů se jedná o sledování dat na majetku městské části a podřízených organizací; Indikátor
3.3.B bude představen prostým součtem veškeré spotřeby energie (v jednotkách MWh nebo GJ) a městské
části bude sloužit pro nastavení vlastních cílů a pro sledování trendů ve snižování celkové energetické
spotřeby. Cílová hodnota: bude stanovena individuálně, po srovnávací analýze měst, příp. městských částí
bude výhledově možné stanovit cílovou měrnou hodnotu, zásadně by měl být dodržen klesající (min.
nerostoucí) trend.
Hodnota indikátoru
V roce 2019 činí elektřina 5 GWh, plyn 5,5 GWh. Podíl obnovitelných zdrojů energie v rámci majetku MČ
Praha 10 činí 0,3 - 0,5 % .
Související informace
Referenční ID: 3.3.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 12:22 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Využívání dat pro snižování energetické náročnosti ,
Aktuální informace naleznete zde
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Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty (3.3.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
MWh/rok
Zdroj dat
Data ze systému EM, resp. data příslušného odboru úřadu městské části, přísp. a dalších organizací městské
části.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Spotřeba elektřiny je zásadním ukazatelem, byť se ve většině případů jedná o nezaměnitelnou spotřebu,
elektřina z neobnovitelných zdrojů však v sobě nese vysoký podíl emisí skleníkových plynů a ovlivňuje další
faktory – soběstačnost, bezpečnost. Cílová hodnota: bude stanovena individuálně, po srovnávací analýze
měst, případně městských částí bude výhledově možné stanovit cílovou měrnou hodnotu, zásadně by měl
být dodržen klesající (min. nerostoucí) trend.
Hodnota indikátoru
5 GWh
Související informace
Referenční ID: 3.3.C Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 12:23 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Využívání dat pro snižování energetické náročnosti ,
Aktuální informace naleznete zde

Přeprava cestujících MHD (3.3.D)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
MWh/rok
Zdroj dat
Data ze systému EM, resp. data příslušného odboru úřadu městské části přísp. a dalších organizací městské
části. Pokud městská část vyrábí vlastní energii z obnovitelných zdrojů, desagreguje spotřebu elektřiny na
elektřinu dodanou z vlastních zdrojů a dalších zdrojů.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů je důležitým ukazatelem udržitelnosti ve vztahu ke globální
klimatické změně. Vyšší podíl obnovitelné elektřiny znamená nižší emise skleníkových plynů a pozitivně
přispívá k dalším faktorům - energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Cílová hodnota: bude stanovena
individuálně, po srovnávací analýze měst, příp. městských částí bude výhledově možné stanovit cílovou
měrnou hodnotu, zásadně by měl být dodržen rostoucí trend.
Hodnota indikátoru
V roce 2019 činí elektřina 5 GWh, plyn 5,5 GWh. Podíl obnovitelných zdrojů energie v rámci majetku MČ
Praha 10 činí 0,3 - 0,5 % . Jedná se o solární elektrárny umístěné na mateřských a základních školách
zřizovaných MČ Praha 10.

Doprava

253/419

Související informace
Referenční ID: 3.3.D Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 12:23 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Využívání dat pro snižování energetické náročnosti , Aktuální
informace naleznete zde

Dostupnost spojení veřejnou dopravou (3.3.E)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
MWh/rok
Zdroj dat
Data ze systému EM, resp. data příslušného odboru úřadu městské části přísp. a dalších organizací městské
části.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Cílová hodnota: bude stanovena individuálně, po srovnávací analýze měst, případně městských částí bude
výhledově možné stanovit cílovou měrnou hodnotu, zásadně by měl být dodržen klesající (min. nerostoucí)
trend – nutno zohlednit (zprávou, resp. popisem), že může dojít k nárůstu díky náhradě jiného zdroje. Pro
korekci těchto vlivů slouží souhrnný indikátor 3.3.B.
Hodnota indikátoru
5,5 GWh
Související informace
Referenční ID: 3.3.E Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 12:24 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Využívání dat pro snižování energetické náročnosti , Aktuální
informace naleznete zde

Plán dopravy / udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) (3.3.F)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
MWh/rok
Zdroj dat
Data ze systému EM, resp. data příslušného odboru úřadu městské části a přísp. organizací MČ. Je možné
uplatnit dále podrobnější členění dle paliva v CZT - uhlí, LTO, ZP. Je možné sledovat i v GJ/rok, ale pro
zajištění kompatibility s ostatními indikátory je nutno hodnotu přepočítat.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor významně poukazuje na míru závislosti na centrálním teple. Nelze z něho samotného však
vyvozovat závěr, zda je dobrá vyšší nebo nižší hodnota, nutno hodnotit v kontextu ostatních energ.
indikátorů. Cílová hodnota: nelze stanovit.
Hodnota indikátoru
MČ má sumarizovaná data pouze za školská zařízení, viz přiložená tabulka
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Související informace
Referenční ID: 3.3.F Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 12:31 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Využívání dat pro snižování energetické náročnosti , Aktuální
informace naleznete zde

Mobilita a místní přeprava cestujících (3.3.G)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
MWh a kWh/km
Zdroj dat
Odbor finanční, resp. ostatní organizace městské části. Zjišťování je již dnes na úřadech městských částí
zavedeno, nejjednodušším způsobem je systém karet CCS, ale možné jsou i jiné varianty.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor je základním ukazatelem, který může být použit např. pro hodnocení měrné spotřeby na
pracovníka, ale s omezením. V měrném vyjádření na km má úřad možnost snižovat tuto hodnotu např.
postupnou obnovou vozového parku a pořádáním kurzů šetrné jízdy pro zaměstnance
(http://www.uspornajizda.cz/). Ukazatel je možné rozšířit na MHD, nicméně vhodné je toto sledovat
odděleně od referentských vozů, vozů TS – komunální techniky, městské policie apod. Do budoucna bude
vhodné najít způsob, jak sledovat spotřebu PHM v rámci celé městské části.
Hodnota indikátoru
motorová nafta 5 942,16 litrů/rok motorový benzín 945,62 litrů/rok
Související informace
Referenční ID: 3.3.G Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 12:38 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Využívání dat pro snižování energetické náročnosti , Aktuální
informace naleznete zde

Zavedený systém regulace parkování a dopravy (3.3.H)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
Odbor výstavby, stavební odbor – majetek městské části. Řešení ve dvou úrovních: 1) Pouze na majetku
městské části. 2) Veškeré budovy na území městské části. U nových a rekonstruovaných staveb. Jedná se o
sledování dle legislativy - zákona o hospodaření energií, vyhláška 148/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Cílová hodnota: všechny nové stavby městské části ve třídě A, rekonstruované alespoň třída B. Pro budovy v
kategorii A je doporučeno indikátor považovat za hlavní (pro budovy v majetku městské části).
Hodnota indikátoru
Ve 13 objektech ve vlastnictví MČ Praha 10 došlo v roce 2018 a 2019 k energetickým úsporám vlivem
stavebních úprava a oprav. MČ Praha 10 vlastní celkem 207 objektů, některé jen částečně s jednotkami bytů.
Doprava
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Energetické úspory v roce 2018
Projekt energetických úspor a změny dispozice 2. NP Topolová 2961/12a, Záběhlice, Praha 10
ZŠ Brigádníků výměna oken vybraných učeben a kabinetů
Výměna oken bytového domu Na Hroudě 667/21
Rekonstrukce polikliniky Malešice
Výměna oken v ZŠ U Vršovického nádraží
Výměna oken na uliční fasádě a fasádě vnitrobloku BD Ruská 562/20, Praha 10
BD Na Louži 1306/19 Praha 10 VÝMĚNA OKEN
Výměna oken na jižní a západní fasádě MŠ Dvouletky
Zateplení fasády objektu U Nových vil č.p. 943/28
Energetické úspory v roce 2019
Zateplení fasády objektu MŠ Troilova 474/17, Praha 10 – Malešice
Výměna oken bytového domu Francouzská 464/62, Praha 10
Výměna oken BD Ruská 562/20, Praha 10
Výměna oken objektu Na Hroudě 1280/1, Praha 10 – Vršovice
Související informace
Referenční ID: 3.3.H Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 12:36 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Využívání dat pro snižování energetické náročnosti , Aktuální
informace naleznete zde

Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v
majetku městské části a jí zřízených organizací (3.4.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Odbor správy majetku a investic. Ze zákona vyplývá pro novou výstavbu nutnost dosažení parametrů budovy
s téměř nulovou spotřebou (ve lhůtách a za podmínek daných zákonem o hospodaření energií). Parametry
stanovené pro budovy s téměř nulovou spotřebou jsou aktuálně velmi benevolentní, proto by tento vnitřní
předpis měl stanovit parametry na úrovni pasivního domu a s vyšším podílem využití obnovitelné energie a
přírodních materiálů jak pro novou výstavbu, tak pro renovace.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Cílová hodnota: pravidelně revidovaný předpis s doložitelným dopadem v praxi – tj. nová výstavba a
rekonstrukce na majetku městské části jsou prováděny v souladu s principy UR (viz. např. MA21 ve
stavebnictví) a v zadávací dokumentaci pro výstavbu a rekonstrukce jsou tyto parametry vždy uplatněny, ve
výjimečných případech je zdůvodněno proč nebylo možné je uplatnit.
Hodnota indikátoru
Ano - Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích
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Související informace
Referenční ID: 3.4.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 13:01 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Podpora udržitelného stavitelství, Aktuální informace naleznete
zde

Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy (3.4.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet nebo %
Zdroj dat
Odbor správy majetku a investic – pro majetek městské části. Monitoring tisku, tiskové konference
certifikovaných subjektů
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Indikátor bude více vypovídající, bude-li hodnocen komplexně na úrovni města ve spolupráci se soukromými
investory či příslušnými institucemi a profesními organizacemi (např. Rada pro šetrné budovy). Povinnost
sledování tohoto indikátoru nebude představovat výraznou zátěž, certifikace je v ČR v začátcích a hodnota
indikátoru tak bude narůstat velmi pomalu. Mezní ani cílovou hodnotu není možné nyní stanovit, trend by
měl být v dvouletých cyklech rostoucí.
Hodnota indikátoru
Nesledujeme.
Související informace
Referenční ID: 3.4.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 13:02 Odborný garant: Jana Vinterová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Podpora udržitelného stavitelství, Aktuální informace
naleznete zde

Nehodovost v silniční dopravě (4.1.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% (podíl nízkopodlažních spojů na celkovém počtu spojů)
Zdroj dat
Data úřadu městské části – odbor dopravy; provozovatelé veřejné dopravy; analýza využití vozidel v provozu.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení zvyšování komfortu MHD. Cílová hodnota – žádoucí je postupný růst hodnoty indikátoru až do
hodnoty 100 % (= ideální stav)
Hodnota indikátoru
Metro: podíl nízkopodlažních spojů na celkovém počtu spojů obsluhujících MČ Praha 10 je 100% (všechny 3
stanice metra na území MČ Praha 10 jsou bezbariérové) Tramvaje: podíl nízkopodlažních spojů na celkovém
počtu spojů obsluhujících MČ Praha 10 je 49% (vlivem delší životnosti vozů je obnova pomalejší) Autobusy:
podíl nízkopodlažních spojů na celkovém počtu spojů obsluhujících MČ Praha 10 je 84%.
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Související informace
Referenční ID: 4.1.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:22 Odborný garant: Miloš Jurča Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Zvyšování komfortu MHD, Aktuální informace naleznete zde

Odstranění krizových nehodových míst (4.1.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
km/100 km komunikací (délka pěších komunikací upravených jako bezbariérové k celkové délce komunikací
pro pěší -chodníky, smíšené stezky společné s cyklisty, obytné zóny, atd.)
Zdroj dat
Data úřadu městské části – odbor dopravy, investic, dále Technická správa komunikací a Institut plánování a
rozvoje hlavního města Prahy (pro pražské MČ); analýza dat z pasportu komunikací; Projektová
dokumentace.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení, jak městská část přispívá k budování infrastruktury pro environmentálně šetrné druhy dopravy a
občany se sníženou pohyblivostí.
Hodnota indikátoru
Cyklo infrastruktura zaujímá cca 7 km/100km (ve správě TSK, a.s.). Praha 10 má na svém území pouze 3
“cykloobousměrky” z důvodu špatné situace parkování a nesplnění požadovaných podmínek pro jejich
schválení. Odbor dopravy MČ Praha 10 průběžně předává TSK, a.s. žádosti o opravy chodníků.
Související informace
Referenční ID: 4.1.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:18 Odborný garant: Miloš Jurča Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Podpora ekologické dopravy, Aktuální informace naleznete zde

Hodnocení Strategického plánu dopravy / udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a
zdraví (4.1.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
km/100 km komunikací (délka silnic a místních komunikací - vč. cyklostezek a smíšených stezek - na kterých
je provoz cyklistů povolen, k celkové délce komunikací); km/100 km komunikací (délka bezpečných
komunikací v katastru městské části vhodných pro cyklistiku
Zdroj dat
Data úřadu městské části – odbor dopravy, investic, dále Technická správa komunikací a Institut plánování a
rozvoje hlavního města Prahy; analýza dat z pasportu komunikací; projektová dokumentace
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení, jak městská část přispívá k budování infrastruktury pro environmentálně šetrné druhy dopravy.
Hodnota indikátoru
V Praze 10 je vyznačeno cca 7 km / 100 km pro komunikace ve správě TSK, a.s.
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Související informace
Referenční ID: 4.1.C Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:18 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Podpora ekologické dopravy, Aktuální informace naleznete zde

Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty městské
části (4.1.D)
Jednotky měření
% (podíl budov v majetku městské části a jí zřízených organizací vybavených parkovací infrastrukturou pro
cyklisty).
Zdroj dat
Data úřadu městské části a jím zřízených organizací – odbor dopravy, investic; analýza dat z pasportu budov;
projektová dokumentace. Za majetek městské části se považují budovy v majetku městské části a jí zřízených
organizací, které aktivně slouží zájmům veřejnosti (úřady, školy, sportoviště, kulturní zařízení apod.).
Volitelně lze zahrnout také další (veřejné) budovy, např. v majetku statutárního města.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení, jak městská část přispívá k budování infrastruktury pro environmentálně šetrné druhy dopravy.
Cílová hodnota – žádoucí je postupný růst hodnoty indikátoru až do hodnoty 100 % (= ideální stav).
Hodnota indikátoru
Celkem je v MČ Praha 10 20 MŠ a 13 ZŠ. 70% budov MŠ je vybaveno stojany nebo klecemi na kola. 23% ZŠ je
vybaveno stojany nebo klecemi na kola. Budova úřadu je vybavena stojany na kola. Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci žádný stojan nemá. U jiných budov není vybavenost sledována. Mobiliář je
pravidelně udržován. V případě potřeby a vyhodnocení smysluplnosti umístění, je mobiliář doplněn o další
prvky. MČ P10 spolupracuje s IPR Praha na umísťování pražských židlí&stolků.
Související informace
Referenční ID: 4.1.D Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:21 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Podpora doprovodné infrastruktury, Aktuální informace naleznete
zde

ZDRAVÍ
Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v městské
části (4.2.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet cestujících vystupujících a nastupujících na zastávkách na území městské části
Zdroj dat
Data úřadu městské části; provozovatelé veřejné dopravy, analýza přepravy cestujících
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení podpory veřejné dopravy a její využívání. Cílová hodnota – není stanovena, žádoucí je postupný
růst hodnoty indikátoru.
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Hodnota indikátoru
Na území MČ Praha 10 projde stanicemi metra průměrně 72837 cestujících/pracovní den (obrat cestujících,
sledované období 5:00 – 24:00 hod.) Průměrný obrat na tramvajových zastávkách na území MČ Praha 10 je
178275 cestujících/pracovní den (sledované období 6:00 – 23:00 hod.) Průměrný obrat na autobusových
zastávkách na území MČ Praha 10 je 177367 cestujících/pracovní den (sledované období 6:00 – 20:00 hod.).
Související informace
Referenční ID: 4.2.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:48 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Zvyšování výkonnosti MHD, Aktuální informace naleznete zde

Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích městské části a jako kritérium při
hodnocení projektů (4.2.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet spojů (bus, vlak, MHD, …)
Zdroj dat
Data úřadu městské části; výkaznictví dopravců; analýza dat dopravců.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení podpory veřejné dopravy. Cílová hodnota – postupné rozšiřování nabídky spojení
Hodnota indikátoru
Celkový počet spojů linek PID (trakce metro, tramvaje a autobusy) obsluhujících MČ Praha 10 je 7828 (v
obou směrech příslušných tras linek).
Související informace
Referenční ID: 4.2.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:48 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Zvyšování výkonnosti MHD, Aktuální informace naleznete zde

Kompetence městské části (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel
(4.2.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části; existence plánu.
Frekvence zjišťovaní
Dle doby platnosti dokumentu
Význam indikátoru
Posouzení, zda městská část strategicky řeší problematiku dopravy a mobility. Cílová hodnota – realizace
plánu (binární kritérium ano/ne).
Hodnota indikátoru
Analýza dopravy v klidu 2018 MČ Praha 10 , Cyklogenerel MČ Praha 10
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Související informace
Referenční ID: 4.2.C Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:59 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Integrované plánování dopravy, Aktuální informace naleznete zde

Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých (4.2.D)
Jednotky měření
Počet každodenních cest, počet hodin (čas strávený cestováním), druh cesty a druh dopravy, celková
průměrná denní vzdálenost na osobu na druh cesty a způsob dopravy aj.
Zdroj dat
Reprezentativní dotazníkový výzkum (např. v rámci indikátoru „Šetření spokojenosti občanů“)
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Hodnocení, jak občané využívají environmentálně šetrné druhy dopravy. Cílová hodnota – pokles podílu IAD,
růst podílu veřejné, pěší a cyklistické dopravy. Indikátor se hodnotí pouze tehdy, je-li k dispozici
reprezentativní průzkum dopravního chování.
Hodnota indikátoru
45,2 % respondentů využívá k přepravě osobní automobil 54,4 % způsobů dopravy je hodnoceno jako
udržitelných.
Související informace
Referenční ID: 4.2.D Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:49 Odborný garant: JIří Procházka
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Zvyšování výkonnosti MHD, Aktuální informace
naleznete zde

Činnosti věnované aktivnímu stárnutí (4.2.E)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části; popis systémů.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení aktivit městské části, jakým způsobem řeší dopravu v klidu. Cílová hodnota – realizace opatření
(binární kritérium ano/ne).
Hodnota indikátoru
Systém parkování bude zaveden v první etapě v roce 2020 (Vršovice, Strašnice, Malešice, Vinohrady), ve
druhé v roce 2021 (Zahradní Město, Bohdalec, Michle).
Související informace
Referenční ID: 4.2.E Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 16:55 Odborný garant: Jana Tlamichová
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Ekonomické nástroje pro regulaci dopravy, Aktuální
informace naleznete zde
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Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu (4.3.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% (podíl výkonů vozidel EEV z celkových vzkm ujetých všemi vozidly)
Zdroj dat
Data úřadu městské části; analýza dat z provozu vozidel.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení podpory městské části prosazovat využívání EEV vozidel. Cílová hodnota – není stanovena;
žádoucí je postupný růst.
Hodnota indikátoru
MČ žádný takový vůz nevlastní, podíl je 0.
Související informace
Referenční ID: 4.3.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:10 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Podíl ekologicky šetrných vozidel MHD , Aktuální informace
naleznete zde

Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí (4.4.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% (podíl žáků I. stupně ZŠ, kteří se v hodnoceném roce zúčastnili preventivní akce)
Zdroj dat
Data úřadu městské části resp. příslušných škol; rozbor a charakter struktury preventivních programů.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení iniciativy městské části při podpoře a zajištění vzdělávacích akcí v oblasti bezpečnosti dopravy.
Hodnota indikátoru
Na 1. stupni zapojených základních škol je celkem 2500 žáků, na preventivních akcích se účastní 1900 žáků.
Související informace
Referenční ID: 4.4.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:26 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Dopravně-bezpečnostní prevence, Aktuální informace naleznete
zde

Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím (4.4.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet mrtvých a zraněných při dopravních nehodách na území městské části vztažený na 100 km
komunikací.
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Zdroj dat
Data úřadu městské části; Policie ČR; analýza dat z protokolů o dopravních nehodách.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení iniciativy městské části při snaze snižovat počty a následky dopravních nehod. Cílová hodnota –
není stanovena; žádoucí je pokles.
Hodnota indikátoru
254 se zraněním v době 1.1.2018 až 31.12.2019
Související informace
Referenční ID: 4.4.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:21 Odborný garant: Marie Svatošová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Opatření ke zklidňování dopravy, Aktuální informace
naleznete zde

Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví (4.4.C)
Jednotky měření
% (podíl odstraněných nehodových míst z celk. počtu identifikovaných nehodových míst)
Zdroj dat
Data úřadu městské části resp. příslušných správců komunikací; projektová dokumentace. Informace lze
získat buď od TSK, nebo ze specializovaných portálů - např. INFOBESI.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení iniciativy městské části a správce komunikací při řešení krizových míst.
Hodnota indikátoru
Pro výčet podílu z celkového počtu identifikovaných nehodových míst na Praze 10 nemá TSK, a.s. komplexní
data. V roce 2019 proběhla realizace dvou akcí z kapitoly BESIP - úprava křižovatky Záběhlická x Na Lávce a
úprava křižovatky Karafiátová x Topolová x Macešková.
Související informace
Referenční ID: 4.4.C Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:30 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Pasport problémových míst v dopravě, Aktuální
informace naleznete zde

Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví (4.5.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části, popis systémů.
Frekvence zjišťovaní
Dle doby platnosti dokumentu
Význam indikátoru
Posouzení aktivit městské části při zpracovávání strategických plánů obce. Cílová hodnota – realizace
vyhodnocení (binární kritérium: ano/ne).
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Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 4.5.A Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:36 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Plán dopravy, Aktuální informace naleznete zde

Střední délka života při narození (4.5.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části; popis systémů.
Frekvence zjišťovaní
Dle strategických dokumentů
Význam indikátoru
Analýza, zda je problematika negativních vlivů dopravy reflektována ve strategických dokumentech městské
části, resp. statutárního města, a jak jsou realizována opatření k jejich snížení. Cílová hodnota – realizace
opatření (binární kritérium: ano/ne).
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 4.5.B Datum poslední aktualizace: 22.lis.2020 17:41 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Dopravní strategie/akční plán, Aktuální informace naleznete zde

Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy (5.1.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Metoda zjišťování: podkladem je vyhodnocení indikátorů zdravotního stavu obyvatel městské části,
případně statutárního města, aktivní zjišťování potřeb, údaje ze zdravotní a sociální komise ad. Městská část
při verbálním popisu dokládá konkrétní příklady řešení problémů.
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Nelze vyjádřit číselně. Základní indikátor UR definující vzájemný vztah zdraví obyvatel, zdravotních a
souvisejících služeb a politiky městské části. Cílová hodnota není stanovena.
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 nesleduje pomocí indikátorů zdravotní stav obyvatel MČ Praha 10. V rámci nového
strategického plánu MČ Praha 10 je v oblasti zdraví zkvalitněna spolupráce s místními lékaři, Fakultní
nemocnicí Královské Vinohrady a zdravotnickou školou a to převážně na preventivních programech v
oblastech, které jsou v oblasti zdraví v Praze kritická.
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Související informace
Referenční ID: 5.1.A Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:23 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Zdravotní plán MČ, » Dotační podpora Zdraví 21/Zdraví 2020 ,
» Plnění cílů Zdraví 21/Zdraví 2020, » Diskuse a průzkumy v oblasti podpory zdraví , » Informování občanů o
možnostech zapojení, Aktuální informace naleznete zde

Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64 let) ze všech příčin u mužů a u žen (5.1.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Metoda zjišťování: podkladem je Zdravotní plán městské části, Plán zdraví a kvality života, Komunitní plán
sociálních služeb, Plán strategického rozvoje, Koncepce rodinné politiky městské části ad. dle situace. Dále
konkrétní posouzení vlivů na veřejné zdraví při stavebních a dalších aktivitách městské části.
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Nelze vyjádřit číselně. Kromě obecného důrazu na zdraví obyvatelstva je vzhledem k přímé souvislosti kvality
životního prostředí se zdravotním stavem obyvatelstva posouzení vlivů na veřejné zdraví (HIA - Health
Impact Assessment) nedílnou součástí posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA, SEA dle zákona č.
100/2001 Sb.v akt. znění) nebo projektů pro územní a stavební řízení. Příkladem podkladu pro zpracování
posouzení vlivů staveb na veřejné zdraví jsou hlukové nebo rozptylové studie. Doplnění dalších posudků
závisí na charakteru záměru. Posuzování vlivů na veřejné zdraví provádí držitel Osvědčení odborné
způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví (dle zákona č. 93/2004Sb. v akt. znění, uděluje
Ministerstvo zdravotnictví). Hodnocení zdravotních rizik (HRA - Health Risk Assessment) provádí také držitel
Osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí (uděluje SZÚ).
Při posuzování a realizaci drobných projektů a aktivit, kde není nutný posudek autorizované osoby, městská
část prokazuje, že podporuje aktivity v souladu s Evidence Based Medicine (postupy založené na
objektivních důkazech).
Hodnota indikátoru
ANO: - Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030 - Komunitní plánování Programové prohlášení RMČ Praha 10 na volební období 2018-2022 - Zpráva o zdraví obyvatel hlavního
města Prahy 2015, vydala Krajská hygienická stanice Praha.
Související informace
Referenční ID: 5.1.B Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:21 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Zdraví ve strategiích MČ, » Zdravotní plán MČ, » Dotační podpora
Zdraví 21/Zdraví 2020, » Plnění cílů Zdraví 21/Zdraví 2020 , Aktuální informace naleznete zde

Výskyt zhoubných novotvarů (5.1.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Metoda zjišťování: doložení personální odbornosti na příslušném odboru městské části, příp. v příslušných
komisích, výborech atp., nebo smluvní zajištění externí spolupráce.
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Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Nelze vyjádřit číselně. Cílová hodnota - splnění požadavku indikátoru.
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 má zřízený Výbor sociální a zdravotní ZMČ, koordinační skupinu pro Komunitní plánováním
sociálních a návazných služeb, kterou řídí pracovnice z Odboru sociálního. Tento odbor realizuje a
vyhodnocuje opatření ve Střednědobém plánu rozvoje udržitelnosti sociálních a návazných služeb. V roce
2020 je zahájena činnost pro vytvoření plánu pro další období.
Související informace
Referenční ID: 5.1.C Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:22 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Systematické plánování dopravních služeb , » Plnění cílů Zdraví
21/Zdraví 2020, Aktuální informace naleznete zde

Hospitalizace pro poranění a otravy (5.2.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet akcí
Zdroj dat
K dispozici na webu městské části
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor vyjadřuje převod strategického plánování do konkrétních realizací, proto je klíčový. Ideálně též
indikovat počet subjektů a partnerských organizací zapojených do preventivních aktivit (případně počet či
odhadovaný počet zúčastněných osob při preventivních akcích). Cílová hodnota není stanovena.
Hodnota indikátoru
11
Související informace
Referenční ID: 5.2.A Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:34 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Preventivní akce na podporu zdraví, » Výchova ke zdraví ve školách,
Aktuální informace naleznete zde

Výskyt (prevalence) diabetu (5.2.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet
Zdroj dat
O využití území pro sport rozhoduje městská část, odpovídá za bezpečnost a kvalitu prostředí. Rozhoduje i o
umístění a provozu hřišť a sportovišť pro děti i dospělé. Metoda zjišťování: evidence městské části prostor
pro sport a volnočasové aktivity.
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky

Zdraví

266/419

Význam indikátoru
Pozitivní vliv aktivního životního stylu a pohybových volnočasových aktivit a sportu na zdravotní stav a
celoživotní vývoj osobnosti člověka je zásadní a objektivně prokázaný. Cílová hodnota není stanovena.
Hodnota indikátoru
117
Související informace
Referenční ID: 5.2.B Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:40 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Počet hřišť a podpora pohybu dětí, Aktuální informace naleznete
zde

Kojenecká úmrtnost (5.2.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet akcí, počet účastníků
Zdroj dat
Počet akcí pro seniory / počet účastníků ve významných organizacích, zajištujících péči o seniory v městské
části.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Vychází se z konceptu žádoucího prodloužení zdravé délky života tzv. HLY (Healthy Life Years), resp. délky
života bez disability, DFLE (Disability Free Life Expectancy) - viz např. http://www.uzis.cz/jaehleis/ukazatelhly, příp. data Eurostatu. Cílová hodnota není stanovena.
Hodnota indikátoru
3
Související informace
Referenční ID: 5.2.C Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:36 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Preventivní akce na podporu zdraví, Aktuální informace naleznete
zde

Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami (5.2.D)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Městská část podporuje nekuřácké prostředí a má přehled o akcích a kampaních na podporu nekouření.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Aktivity, zprostředkované městskou částí či dalšími organizacemi, které se konají na území městské části,
jejichž záměrem je podpora nekuřáckého prostředí a osvěta veřejnosti s cílem ochránit zdraví aktivních i
pasivních kuřáků. Cílová hodnota není stanovena.
Hodnota indikátoru
V základních školách v MČ Praha 10 se konají besedy na podporu nekouření. Ve spolupráci s Fakultní
nemocnicí královské Vinohrady se konají osvětové akce u příležitosti Světového dne bez tabáku.
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Související informace
Referenční ID: 5.2.D Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:38 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Podpora aktivit podporujících nekouření , Aktuální informace
naleznete zde

Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) (5.2.E)
Jednotky měření
Bez jednotky (event. počet akcí apod.)
Zdroj dat
Městská část podporuje aktivity ostatních složek veřejného života v oblasti podpory zdraví veřejnosti.
Metoda zjišťování: např. podpořené projekty, akce ve spolupráci nebo za podpory městské části ad.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor je zaměřený na monitorování aspektů komunitní práce v oblasti zdraví. Lze číselně vyjádřit - např.
počtem konkrétních podpůrných kroků. Cílová hodnota není stanovena.
Hodnota indikátoru
Ano. MČ Praha 10 má nastaven fungující Dotační program.
Související informace
Referenční ID: 5.2.E Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:31 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Spolupráce s NNO v oblasti zdraví, Aktuální informace naleznete
zde

Alimentární onemocnění (salmonelóza, kampylobakteriózy) (5.2.F)
Jednotky měření
Bez jednotky (event. počet akcí apod.)
Zdroj dat
Městská část spolupracuje s podnikatelskou sférou a zaměstnavateli v oblasti podpory zdraví – společné
akce, účast v komisích, péče o zaměstnance ad. Verbální popis.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor je zaměřený na monitorování aspektů komunitní práce v oblasti zdraví. Cílová hodnota není
stanovena.
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 5.2.F Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:32 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Spolupráce s NNO v oblasti zdraví, Aktuální informace naleznete
zde

Nová onemocnění hepatitidou typu A, B, C (5.2.G)
Jednotky měření
Bez jednotky (event. počet akcí, počet účastníků apod.)
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Zdroj dat
Městská část podporuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti podpory zdraví – např. kvalifikace pracovníků,
kurzy a školení atd.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Cílová hodnota není stanovena.
Hodnota indikátoru
0
Související informace
Referenční ID: 5.2.G Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 20:53 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » , » Další indikátory k tématu, Aktuální informace naleznete zde

Léčení alergici a astmatici (prevalence) (5.3.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Roky
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) + odborná
interpretace
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Základní ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatelstva v městské části, resp. městě, dostupný pro
statutární město, ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci
lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním
trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících
indikátor je nutná odborná interpretace.
Hodnota indikátoru
V hlavním městě Praze vykazují muži i ženy dlouhodobě nárůst v délce dožití při narození i ve věků 65 let. V
Praze se muži dožívají 78,1 roku, ženy 82,9 roku.
Související informace
Referenční ID: 5.3.A Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:03 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Střední délka života, Aktuální informace naleznete zde

Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy (5.3.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet zemřelých na 100 tis. obyvatel
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) + odborná
interpretace
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Zdraví
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Význam indikátoru
Základní ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatelstva v městské části, resp. ve městě dostupný pro
statutární město, ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci
lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním
trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících
indikátor je nutná odborná interpretace.
Hodnota indikátoru
v 1 - 3 čtvrtletí roku 2019 zemřelo v Praze 10 1005 osob
Související informace
Referenční ID: 5.3.B Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:32 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Celková úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost v důsledku úrazů ,
Aktuální informace naleznete zde

Uživatelé drog (5.3.C)
Jednotky měření
Počet zemřelých na 100 tis. obyvatel
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) + odborná
interpretace
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Základní ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatelstva v městské části, resp. městě, dostupný pro
statutární město, ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci
lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními země a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu).
Díky standardizaci lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: pokles nebo setrvalý
stav trendu. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace.
Hodnota indikátoru
v roce 2017 zemřelo v hl. m. Praze 91 mužů a 49 žen na 100 tisíc obyvatel celkem je jedná o 140 zemřelých
osob na 100 tisíc obyvatel
Související informace
Referenční ID: 5.3.C Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:35 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Vývoj předčasné úmrtnosti, Aktuální informace naleznete zde

MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky
(5.3.D)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet nemocných
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka a další zdroje ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky),
Národní onkologický registr, webový portál SVOD: epidemiologie zhoubných nádorů v České republice ad.
Hodnocení trendu za min. 5 posledních let + odborná interpretace
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Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Základní ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatelstva v městské části, resp. městě, dostupný pro
statutární město, ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci
lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním
trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících
indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech nových případů
zhoubných novotvarů ve statutárním městě celkem, dle pohlaví a věkových kategorií.
Hodnota indikátoru
Incidence v letech 2007-2017 se v celém hl. m. Praze pohybovala kolem hodnoty 450.
Související informace
Referenční ID: 5.3.D Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:05 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Incidence zhoubných novotvarů, Aktuální informace
naleznete zde

Počet podnikatelských subjektů (5.3.E)
Jednotky měření
Počet hospitalizovaných osob
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) + odborná
interpretace
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Základní ukazatel vývoje úrazovosti jako jednoho ze základních ukazatelů zdrav. stavu obyvatelstva v městské
části, resp. ve městě dostupný pro statutární město, ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz
data Eurostatu). Díky standardizaci lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota:
průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru.
Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji
o absolutních počtech hlášených úrazů ve statutárním městě celkem, dle pohlaví a věkových kategorií.
Hodnota indikátoru
13 142 případů
Související informace
Referenční ID: 5.3.E Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:24 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Počet případů hospitalizace pro úrazy a otravy,
Aktuální informace naleznete zde

Podíl nezaměstnaných osob (5.3.F)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet (léčených diabetiků)
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) Hodnocení trendu za
min. 5 posledních let+ odborná interpretace
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Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Ukazatel vývoje prevalence rozšířeného neinfekčnícho chronického onemocnění, které souvisí se životním
stylem obyvatelstva. Data jsou dostupná pro statutární město, ORP, kraje, ČR a jsou porovnatelná s
ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za
uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je
nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech léčených diabetiků v městě
celkem a dle věkových kategorií.
Hodnota indikátoru
17 449 léčených diagnóz v roce 2017
Související informace
Referenční ID: 5.3.F Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:37 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Incidence případů diabetes, Aktuální informace
naleznete zde

Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) (5.3.G)
Jednotky měření
Počet zemřelých na 100 tis. obyvatel
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky). Hodnocení trendu za
min. 5 posledních let + odborná interpretace
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Důležitý ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatel obce ve vztahu k reprodukčnímu zdraví a zdraví
nejmenších dětí. Je dostupný pro ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu).
Díky přepočtu na 1000 živě narozených dětí lze porovnávat mezi ORP, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní
hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj
indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se
doplnit údaji o absolutních počtech nových úmrtí v obci v daném roce. Cílová hodnota není stanovena.
Hodnota indikátoru
v 1 - 3 čtvrtletí roku 2019 činí v Praze 10 hodnota 1,4 - počet zemřelých kojenců do 1 roku na tisíc živě
narozených, průměrná hodnota v hl. m. Praze činí 2,1
Související informace
Referenční ID: 5.3.G Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:33 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Celková úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost v
důsledku úrazů, Aktuální informace naleznete zde

Spolupráce s místními podniky (5.3.H)
Jednotky měření
Počet zemřelých
Zdroj dat
Zdroje dat: Policie České republiky, lokální sociální služby. Hodnocení trendu od posledního zjištění +
odborná interpretace
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Místní ekonomika a podnikání
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Význam indikátoru
Ukazatel sociálního a sociálně zdravotního klimatu v městské části, resp. městě. Vzhledem k řadě faktorů
ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace.
Hodnota indikátoru
v roce 2018 zemřelo v hl. m. Praze na přímá drogová úmrtí 17 osob v ČR zemřelo na smrtelná předávkování
drogami 89 osob
Související informace
Referenční ID: 5.3.H Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:42 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Počet uživatelů drog a jejich úmrtnost, Aktuální
informace naleznete zde

Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) (5.3.I)
Jednotky měření
Počet nově hlášených osob
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), Krajské hygienické
stanice. Hodnocení trendu za min. 5 posledních let + odborná interpretace
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Důležitý ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatel městské části, resp. města ve vztahu k infekčním
nemocem a sexuálnímu zdraví. Je dostupný pro statutární města, ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními
zeměmi (viz data Eurostatu). Díky přepočtu na 100 000 obyvatel lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními
zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze
sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace.
Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech nových případů ve statutárním městě celkem.
Hodnota indikátoru
rok 2018 v hl. m. Praze 321 případů syfilis, 531 kapavky
Související informace
Referenční ID: 5.3.I Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:07 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Výskyt sexuálně přenosných chorob, Aktuální
informace naleznete zde

Podpora místní turistiky (5.3.J)
Jednotky měření
Počet nemocných
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), Krajské hygienické
stanice. Hodnocení trendu za min. 5 posledních let + odborná interpretace
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Důležitý ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatel městské části, resp. města se vztahem k hygienickému
standardu v městské části, resp. statutárním městě. Je dostupný pro statutární město, ORP, kraje, ČR a
porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky přepočtu na 100 000 obyvatel lze porovnávat
mezi městy, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za
uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je
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nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech nových případů ve
statutárním městě či MČ, event. počet epidemických výskytů a další dostupné údaje.
Hodnota indikátoru
821 případů salmonelozy v roce 2018, 1921 případů cympylobakterů v roce 2018
Související informace
Referenční ID: 5.3.J Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:13 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Výskyt alimentárních chorob, Aktuální informace
naleznete zde

Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) (5.3.K)
Jednotky měření
Počet nemocných
Zdroj dat
ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), Krajské hygienické stanice Hodnocení trendu za min. 5
posledních let + odborná interpretace
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Důležitý ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatel městské části, resp. města se vztahem k celkovému
hygienickému standardu v obci. Je dostupný pro statutární město, ORP, kraje, ČR a částečně porovnatelný s
ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky přepočtu na 100 000 obyvatel lze porovnávat mezi městy, s ČR i
ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5
let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná
interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech nových případů, event. počtem
epidemických výskytů ve statutárním městě celkem a vzhledem k odlišným cestám přenosu i dle typu
hepatitidy (A, B, C).
Hodnota indikátoru
Hepatitida A 16 osob, hepatitida B 14 osob, hepatitida C 22 osob
Související informace
Referenční ID: 5.3.K Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:19 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Výskyt virové hepatitidy, Aktuální informace naleznete
zde

Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních
akcí v obci (5.3.L)
Jednotky měření
Počet léčených osob
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), Krajské hygienické
stanice.
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Důležitý ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatel obce se vztahem k životnímu prostředí v obci. Je
dostupný pro ORP, kraje, ČR a částečně porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky přepočtu
na 100 000 obyvatel lze porovnávat mezi ORP, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném
roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů
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ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech
nových případů v obci celkem a dle věkových kategorií obyvatel.
Hodnota indikátoru
počet léčených astmatiků v roce 2017 je 8837 osob
Související informace
Referenční ID: 5.3.L Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:39 Odborný garant: Jana Tlamichová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Incidence alergie a astma, Aktuální informace naleznete
zde

Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) (5.3.M)
Jednotky měření
Počet hospitalizovaných osob
Zdroj dat
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky). Hodnocení trendu za
min. 5 posledních let + odborná interpretace
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Důležitý ukazatel vývoje nemocnosti na skupinu onemocnění, tvořících nejčastější příčinu úmrtnosti české
populace. Vzhledem k významu je dostupný pro statutární města, ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními
zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní
hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj
indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se
doplnit údaji o absolutních počtech hospitalizovaných z těchto příčin v obci celkem, dle věkových kategorií a
pohlaví.
Hodnota indikátoru
Nemoci oběhové soustavy se řadí mezi nejčastější onemocnění.
Související informace
Referenční ID: 5.3.M Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:48 Odborný garant: Jan Vašek Politický
garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Další indikátory k tématu, Aktuální informace naleznete zde

Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli (5.3.N)
Jednotky měření
Počet uživatelů
Zdroj dat
Zdroje dat: ÚZIS - DPS, dostupné pro okresní úroveň v přepočtu na 1.000 obyvatel, pro ORP: Krajské
hygienické stanice (povinná hlášení AT ambulancí), zprávy sociálních služeb - nízkoprahových center a
dalších harm reduction služeb, evidovaných krajskými úřady
Frekvence zjišťovaní
Význam indikátoru
Ukazatel sociálního a sociálně zdravotního klimatu v městské části, resp. městě. Sledováním trendu lze
sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace.
Doporučuje se doplnit údaji o podílu alkoholu a dalších drog a členit dle věkových kategorií, příp. pohlaví.
Hodnota indikátoru
7509 v celé ČR, 1 306 v Praze
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Související informace
Referenční ID: 5.3.N Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:43 Odborný garant: Jan Vašek Politický
garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Počet uživatelů drog a jejich úmrtnost, Aktuální informace
naleznete zde

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA
Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných
školskými dokumenty (6.1.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Příslušná městská část (investiční odbor / ekonomické oddělení). Údaje a podklady k tomuto indikátoru by
měla městská část sledovat sama z hlediska vlastní iniciativy a využití možností podpory endogenního
potenciálu své lokality.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Této části by městská část měla věnovat pozornost, protože může prokázat vlastní roli v oblasti podnikání,
zaměstnanosti a struktury místní ekonomiky ve svém katastrálním území. Další indikátory 6.1.B a 6.1.C patří
do kategorie, kterou městská část již nemůže zcela ovlivnit ve vazbě na vnější hospodářský vývoj v regionu či
státu.
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 spolupracuje s podnikateli na pořádání veřejných akcí např. zprostředkováním účasti s
možností prezentace nebo prodeje svých výrobků. Nabízí k pronájmu své nebytové prostory a zjišťuje
potřeby podnikatelů ne vzájemných setkáních pořádaných Komisí pro podporu podnikání. MČ zrekonstruuje
Kolbenovu vilu pro coworkingové centrum.
Související informace
Referenční ID: 6.1.A Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:53 Odborný garant: Jana Vinterová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Nástroje podpory zaměstnanosti, Aktuální informace
naleznete zde

Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných
městskou částí, případně jiným zřizovatelem (6.1.B)
Jednotky měření
Počet subjektů
Zdroj dat
ČSÚ – údaje jsou dostupné za každou obec v ČR v části „Statistiky“ – „Regionální statistiky“ – „Časové řady kraje, okresy a správní obvody“ (tabulka pro správní obvody Hl. m. Prahy, tj.:
https://www.czso.cz/csu/xa/casove-rady-za-mestske- casti-prahy). Dále je vhodné využít v případě Hl. m.
Prahy data IPR - Institutu plánování a rozvoje Hl. m. Prahy. Pro porovnatelnost situace je nezbytné hodnoty
výše uvedených indikátoru také přepočítat na počet obyvatel ve věku 15–64 let. Údaje pro přepočet jsou
dostupné na stejné webové stránce ČSÚ pro každou městskou část v souboru „časové řady".
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Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Vývoj počtu podnikatelských subjektů naznačuje míru podnikatelské aktivity, příp. stabilitu podnikatelského
prostředí v dané lokalitě. Tento indikátor má určitá omezení ve své vypovídací hodnotě (velké vs. střední
vs. malé podniky), a proto je potřeba jej vyhodnocovat velmi obezřetně v kontextu vývoje následujícího
indikátorů, tj. ve vazbě na zaměstnanost. Indikátor počtu aktivních podnikatelských subjektů doplňuje a
částečně upřesňuje indikátor v interpretaci skutečného vývoje a reálných podmínek dané lokality.
Hodnota indikátoru
rok 2018: 42461
Související informace
Referenční ID: 6.1.B Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:54 Odborný garant: Jana Vinterová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Nástroje podpory zaměstnanosti, » Vývoj počtu
podnikatelských subjektů, Aktuální informace naleznete zde

Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol (6.1.C)
Jednotky měření
%
Zdroj dat
ČSÚ – údaje jsou dostupné za městské části Hl. m. Prahy v části „Statistiky“ – „Regionální statistiky“ –
„Územně analytické podklady“. Údaje jsou v tabulce „Datové vrstvy pro GIS“ - Městské části Hl. m. Prahy
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 .Z tabulky je možné doplnit trend posledních let
pouze od roku 2014. V roce 2014 provedl ČSÚ změnu definice tohoto ukazatele, tudíž údaje do roku 2013
nejsou porovnatelné. Dále je vhodné využít v případě Hl. m. Prahy data IPR - Institutu plánování a rozvoje Hl.
m. Prahy.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Při interpretaci je nutné propojit výsledky s předchozí otázkou a rozlišit trendy.
Hodnota indikátoru
rok 2018 - 1,8 %
Související informace
Referenční ID: 6.1.C Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:03 Odborný garant: Jana Vinterová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Vývoj míry nezaměstnanosti, Aktuální informace
naleznete zde

Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro
VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti)
podporovaných městskou částí, případně statutárním městem (6.1.D)
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Příklady dobré praxe je vhodné dokumentovat nejen na aktuálním stavu, ale zejména dlouhodobějších
zkušeností s podporou podnikání a zaměstnanosti.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
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Význam indikátoru
Hodnota indikátoru
Spolupráce na znovuotevření Farmářských trhů na Kubánském náměstí (pozemek MČ Praha 10) a
spolupráce na společných akcích pro veřejnost. Spolupráce veřejného, neziskového a soukromého sektoru
na akcích “malešických spolků”
Související informace
Referenční ID: 6.1.D Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 21:56 Odborný garant: Jana Vinterová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Nástroje podpory zaměstnanosti, Aktuální informace
naleznete zde

Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR (6.2.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Zápisy ze společných jednání a jejich vyhodnocení
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Význam indikátoru spočívá v doložení činnosti městské části z hlediska její možné role jako aktivního
koordinátora socioekonomických aktivit v území. Městská část by měla průběžně a korektně komunikovat 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.).
Hodnota indikátoru
Spolupráce s místními podniky je realizována formou jejich účasti na veřejných kulturních, sportovních a
společenských akcích MČ. Mohou se účastnit kulatých stolů tematicky zaměřených, podávat podněty přes
webový odkaz www.praha10.cz/strategie, měli možnost zapojit se do tvorby “Strategického plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030”.
Související informace
Referenční ID: 6.2.A Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:06 Odborný garant: Jana Vinterová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Komunikace MČ s podnikatelskými subjekty, Aktuální
informace naleznete zde

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi (6.2.B)
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Způsoby realizace a zavádění společných stanovisek do praxe (např. schválení zastupitelstvem, komunikace s
konkrétním odborem či oddělením dané městské části)
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
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Význam indikátoru
Způsoby realizace a zavádění společných stanovisek do praxe (např. schválení zastupitelstvem, komunikace s
konkrétním odborem či oddělením dané městské části)
Hodnota indikátoru
Metodika spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích je východiskem pro další spolupráci se
soukromým sektorem.
Související informace
Referenční ID: 6.2.B Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:08 Odborný garant: Jana Vinterová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Komunikace MČ s podnikatelskými subjekty, Aktuální
informace naleznete zde

Nevládní neziskové organizace v městské části, zabývající se VUR (6.3.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Příslušná městská část (odbor regionálního rozvoje / ekonomické oddělení); Koncepce cestovního ruchu a
její zaměření
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Každá městská část se snaží zaměřovat na různé formy a možnosti využití cestovního ruchu pro vlastní
rozvoj. Hlavní formy zaměření cestovního ruchu jsou zpravidla uvedeny v koncepci cestovního ruchu, příp.
obecně v plánu rozvoje městské části. Konkrétní aktivity cestovního ruchu jsou zpravidla k dispozici na
odboru regionálního rozvoje či ekonomickém oddělení. Význam indikátoru spočívá v tom, že se jedná o
konkrétní přístup městské části k tomuto rozvojovému odvětví, který reprezentuje její aktivitu.
Hodnota indikátoru
Místní turistika je podporována formou lokálních naučných stezek nebo udržováním a obnovou nemovitých
kulturních památek.
Související informace
Referenční ID: 6.3.A Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:11 Odborný garant: Marie Svatošová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO, Aktuální informace
naleznete zde

Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace, zabývající se VUR (6.3.B)
Jednotky měření
Počet hostů
Zdroj dat
Počet ubytovaných hostů v rozdělení na rezidenty a nerezidenty je dostupný na webových stránkách
Českého statistického úřadu (www.czso.cz).Postup nalezení dat je přes web ČSÚ - dále v horní záložce
kliknout na „Databáze, registry" - dále otevřít část „Veřejné databáze“- nechat vyhledat ve statistikách
„Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních” - dále kliknout na dostupné tabulky pro MČ (tj.
městské části) - a přes ikonu „Změnit" upravit vyhledávání pro konkrétní městskou část. Pozn.: Pro některé
městské části se zobrazuje prázdná tabulka a místo údajů za jednotlivé roky se zobrazí zkratka „i.d.“. V
takovém případě do auditu vyplňte jen údaje, které lze vyčíst po rozkliknutí „i.d.” s poznámkou, že údaje
jsou na webu ČSÚ označeny jako individuální (důvěrný) údaj. Případně je vhodné uvést údaje z vnitřní
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evidence úřadů městských částí a nepřímo údaje odvodit z poplatků za ubytování. V každém případě
prosíme o uvedení zdroje dat, aby byl v průběhu hodnocení zřejmý původ prezentovaných statistických dat.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Jedná se o indikátor, jehož vývoj může městská část ovlivnit jen nepřímo prostřednictvím aktivní podpory
rozvoje cestovního ruchu v dlouhodobějších trendech či podpory realizace tradičních a každoročních akcí.
Hlavní význam spočívá v naznačení míry atraktivity městské části ze strany cestovního ruchu. Jako pozitivní
lze rovněž označit i stabilizovaný vývoj tohoto ukazatele.
Hodnota indikátoru
v roce 2018: 256 219
Související informace
Referenční ID: 6.3.B Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:14 Odborný garant: Marie Svatošová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Vývoj počtu ubytovaných hostů, Aktuální informace
naleznete zde

Podpora síťování institucí zabývajících se VUR (6.3.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Příslušná městská část (odbor regionálního rozvoje / ekonomické oddělení)
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Tento indikátor zahrnuje nejen aktivity přímo organizované městskou částí, ale rovněž i další akce, které byly
městskou částí částečně podpořeny či jen umožněny. Jedná se zejména o podporu místních výrobků,
tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané lokality, které
podporují rozvoj místní turistiky.
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 pořádá mnoho akcí, na kterých umožňuje místním podnikatelům a sociálním podnikům prodej
svých výrobků.
Související informace
Referenční ID: 6.3.C Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:17 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Zatížení cestovním ruchem, Aktuální informace
naleznete zde

Strategické dokumenty obce pro VUR (6.3.D)
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Příslušná městská část (odbor regionálního rozvoje / ekonomické oddělení)
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
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Význam indikátoru
Hodnota indikátoru
Příklady v oblasti podpory místní ekonomiky
Související informace
Referenční ID: 6.3.D Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:11 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO, Aktuální informace
naleznete zde

Odborná podpora pro občany z hlediska naplňování principů UR (6.3.E)
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Realizované průzkumy či dotazníková šetření v městské části (včetně jejich vyhodnocení a reflexe v praxi).
Příslušná městská část (odbor regionálního rozvoje / ekonomické oddělení)
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Tento indikátor lze aplikovat zejména v turistických destinacích (např. památka UNESCO, lázeňská města),
kde má význam. Při jeho aplikaci je třeba vzít v úvahu, že řada městských částí může být ovlivněna
atraktivitou statutárního města jako celku a může tím být pozitivně / negativně ovlivněna. V řadě městských
částí nemá řešení tohoto indikátoru naopak velké opodstatnění, proto je pro ně nerelevantní. Hlavní význam
indikátoru spočívá v tom, že daná městská část zkoumá, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají
cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky v dané lokalitě.
Hodnota indikátoru
vnímání rozvoje turistiky není sledováno
Související informace
Referenční ID: 6.3.E Datum poslední aktualizace: 23.lis.2020 22:19 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Vnímání cestovního ruchu obyvateli, Aktuální
informace naleznete zde

Osvětové akce UR v městské části (7.1.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Jednotka podle sledované veličiny (např. Kč) nebo bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části – odbor školství. Analýza podpory v dané oblasti: Finanční – vývoj finančních
prostředků alokovaných pro VUR, Materiální – možno rovněž vývoj alokovaných finančních prostředků pro
VUR Odborná – stručný popis (školení učitelů, přednášková činnost apod.)
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení formálního vzdělávání v městské části z hlediska UR ve školách a školských zařízeních zřizovaných
městskou částí, případně statutárním městem jako prostředek pro vzdělání populace dětí a mládeže v tomto
tématu. Cílová hodnota – jakákoli forma podpory + monitoring efektivity vynaložených prostředků či
podpory
Vzdělávání a výchova
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Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 7.1.A Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:01 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách ,
Aktuální informace naleznete zde

Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR (7.1.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data škol a školských zařízení, resp. úřadu městské části. Odborná analýza školních vzdělávacích programů
škol, výročních zpráv a dalších dostupných materiálů (např. evaluačních zpráv, externích evaluačních zpráv
apod.) ze škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí, případně jiným zřizovatelem, se
srozumitelnou interpretací závěrů, vypracovaná odborníkem nebo skupinou odborníků v dané oblasti. Nebo
strukturovaná metodika hodnocení VUR na školách a ve školských zařízeních a z ní vycházející zprávy škol
zpracované do odborné souhrnné zprávy.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Posouzení formálního vzdělávání v městské části z hlediska UR ve školách a školských zařízeních jako
prostředek pro vzdělání populace dětí a mládeže v tomto tématu. Cílová hodnota – písemně zpracovaný
systém monitoringu dané oblasti, který probíhá v delší časové řadě, kde je možno porovnávat vývoj s
ohledem na priority municipality z hlediska VUR.
Hodnota indikátoru
Ne
Související informace
Referenční ID: 7.1.B Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:08 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve
školách, Aktuální informace naleznete zde

Komunitní centra v městské části (7.1.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Množství energetických úspor – kWh; množství úspor vody TUV/SUV – m3 Třídění odpadu – počet složek
tříděného odpadu
Zdroj dat
Data škol a školských zařízení, resp. úřadu městské části. Odborná analýza výročních zpráv škol – např.
energetické audity, úspora vody, třídění odpadu.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení informálního vzdělávání ve školách a školských zařízeních z hlediska UR jako prostředku pro
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vzdělávání a výchovu žáků jinými než tradičními metodami formálního vzdělávání. Cílová hodnota –
zpracovaný audit úspor zařízení.
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 7.1.C Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:16 Odborný garant: Marie Svatošová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Podpora udržitelného provozu ve školách, Aktuální
informace naleznete zde

Volně přístupná sportoviště v městské části (7.1.D)
Jednotky měření
Počet přístupů do databáze z unikátních IP adres nebo počet výpůjček nebo počet darovaných kusů
materiálů fyzických (např. tištěných)
Zdroj dat
Data provozovatele databáze. Analýza využívaných databází a didaktických materiálů s reflexí dostatečnosti
pokrytí důležitých témat UR.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Posouzení existence studijních opor pro žáky a učitele v oblasti UR jako prostředků pro snazší implementaci
principů UR. Cílová hodnota – využívání databází vhodných materiálů s dostatečným pokrytím všech témat
UR. Využívání dalších didaktických materiálů podporovaných městskou částí či statutárním městem.
Hodnota indikátoru
Pro výuku VUR využívají školská zařízení tištěné materiály.
Související informace
Referenční ID: 7.1.D Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:13 Odborný garant: Petr Uher Politický
garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Využívání vzdělávacích databází v oblasti udržitelného rozvoje ,
Aktuální informace naleznete zde

Volnočasové aktivity občanů (7.1.E)
Jednotky měření
Počet zapojených subjektů v rámci „sítě“
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Zjišťování počtu subjektů zapojených v rámci „sítě“ a stručný popis podpory ze
strany městské části (prostory, webové platformy, odborná pomoc).
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Posouzení podpory ve vytváření sítí mezi účastníky formálního vzdělávání a dalšími subjekty jako prostředek
pro efektivnější vzdělávání v tématech UR a pro potencionální rozvoj místní ekonomiky, resp. zamezení
úbytku obyvatel města v důsledku nezaměstnanosti.
Hodnota indikátoru
ANO
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Související informace
Referenční ID: 7.1.E Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:21 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Podpora sítí vzdělavatelů v udržitelném rozvoji,
Aktuální informace naleznete zde

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového
strategického plánu města (7.1.F)
Jednotky měření
Bez jednotky, počet nebo %
Zdroj dat
Dotazníkové šetření (lze realizovat jako součást sledování indikátoru 1.4.A Šetření spokojenosti občanů)
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Indikátor sleduje spokojenost obyvatel městské části s kvalitou a dostupností škol.
Hodnota indikátoru
6,7 s mateřskými školami 6,8 se základními školami 6,9 se středními školami z hodnotící školy 1 (nejnižší) až
10 (nejvyšší)
Související informace
Referenční ID: 7.1.F Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:23 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi,
Analytické dokumenty: » Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava
obyvatel MČ Praha 10, 2019, Aktuální informace naleznete zde

Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým
skupinám (7.2.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Zajišťování přehledu subjektů, které se zabývají VUR, a analýza jejich činnosti (z
hlediska pokrytí témat UR a cílových skupin).
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Posouzení neformálního vzdělávání v městské části z hlediska UR jako jiný prostředek vzdělávání než jsou
metody a postupy formálního vzdělání populace dětí a mládeže v tématu UR, a jako prostředek pro další
vzdělávání obyvatel. Cílová hodnota – takový počet a struktura subjektů, které pokryjí témata UR i cílové
skupiny v dané městské části.
Hodnota indikátoru
Ano
Související informace
Kultura a volný čas
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Referenční ID: 7.2.A Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:28 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Působení NNO v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj,
Aktuální informace naleznete zde

Výdaje na kulturu (7.2.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet žadatelů, finanční částka (Kč)
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Zjišťování vývoje investic do VUR, zájem účastnit se grantových řízení a počet
žadatelů, kteří v řízení uspěli.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení neformálního vzdělávání v obci z hlediska vynakládání finančních prostředků obce. Cílová
hodnota – není nastavena
Hodnota indikátoru
ANO, v rámci dotačního řízení MČ Praha 10 a přímé podpory z rozpočtu MČ Praha 10
Související informace
Referenční ID: 7.2.B Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:33 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Grantová podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj,
Aktuální informace naleznete zde

Existence vlastních strategických dokumentů v kulturních organizacích městské
části (7.2.D)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Stručný popis principu činnosti sítě (např. dělení témat vzdělávání, aby
nedocházelo k zaměření se pouze jedním směrem UR, vytváření konsorcií pro možnost žádat o podporu
komplexnějších programů, vzájemná informovanost) subjektů zapojených v rámci sítě a stručný popis
podpory ze strany obce (prostory, webové platformy, odborná pomoc).
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Posouzení podpory ve vytváření sítí mezi účastníky neformálního vzdělávání a dalšími subjekty jako
prostředek pro efektivnější vzdělávání v tématech UR (např. výběr konkrétních témat vzdělávacích
programů, vytváření konsorcií pro možnost tvorby komplexnějších vzdělávacích programů, vzájemná
informovanost). Cílová hodnota – není stanovena
Hodnota indikátoru
Jednorázově ano, systematicky ne
Související informace
Referenční ID: 7.2.D Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:40 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Podpora sítí ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, Aktuální
informace naleznete zde
Kultura a volný čas
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Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty (7.3.A)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Analýza dokumentů systematické činnosti v oblasti VUR v rámci městské části,
případně statutárního města – monitoring a vyhodnocování potřeb v oblasti vzdělávání, strategie VUR v
dalším období.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 až 3 roky
Význam indikátoru
Posouzení přípravy strategie městské části, případně podíl městské části na přípravě strategie na úrovni
statutárního města v oblasti vzdělávání jako prostředku pro systematické a efektivní vzdělávání v oblasti UR.
Cílová hodnota – existence strategie VUR na úrovni městské části, případně statutárního města, a způsob
jejího vyhodnocování.
Hodnota indikátoru
Ano
Související informace
Referenční ID: 7.3.A Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:43 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Systematická práce ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj,
Aktuální informace naleznete zde

Účast občanů na tvorbě kulturní politiky (7.3.B)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Analýza podpory občanů, včetně stručného popisu funkce podpory; zjišťování
zájmu občanů o tuto odbornou podporu.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení odborné podpory městské části samotné nebo ve spolupráci s dalšími subjekty pro občany jako
prostředek pro naplňování myšlenek UR. Poučený občan lépe participuje na jejich prosazování. Cílová
hodnota – alespoň jeden druh odborné podpory pro občany snadno dostupný všem cílovým skupinám,
který pokrývá témata UR důležitá pro městskou část.
Hodnota indikátoru
ANO
Související informace
Referenční ID: 7.3.B Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 21:57 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Odborná podpora při řešení problémů udržitelného
rozvoje, Aktuální informace naleznete zde

Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany městské části) (7.3.C)
Jednotky měření
Bez jednotky (případně počet účastníků)
Zdroj dat
Data úřadu městské části, resp. data organizátorů akcí. Analýza programů městské části (podporovaných
Kultura a volný čas
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subjektů) z hlediska náplně – zaměření se na témata UR důležitá pro městskou část, resp. město. Počet
účastníků na jednotlivých akcích a vyhodnocení efektivity akce z hlediska účastníků (statisticky vyhodnocené
ankety, dotazníky, rozhovory apod. - pochopení významu akce, zvýšení zájmu o problematiku apod.)
Frekvence zjišťovaní
V rámci každé konané akce
Význam indikátoru
Posouzení iniciativy městské části v pořádání nebo podpoře osvětových akcí jako podpora neformálního a
informálního vzdělávání obyvatel v obci. Cílová hodnota – není stanovena.
Hodnota indikátoru
Ano
Související informace
Referenční ID: 7.3.C Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:00 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Osvětové akce v oblasti udržitelného rozvoje,
» Vyhodnocování dopadu akcí, Aktuální informace naleznete zde

Podpora nehmotného, příp. hmotného kulturního dědictví v rámci strategického
dokumentu městské části pro oblast kultury (7.3.D)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části, resp. data organizátorů akcí. Rozbor jednotlivých aktivit z hlediska cílových skupin
obyvatel obce (např. věkových skupin), jež jsou aktivitami osloveny.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení efektivity osvětových akcí jako podpora neformálního a informálního vzdělávání obyvatel v obci z
hlediska oslovení všech cílových skupin. Cílová hodnota – stoupající trend zájmu jednotlivých cílových skupin
a zahrnutí všech cílových skupin do aktivit obce z hlediska UR.
Hodnota indikátoru
Ano
Související informace
Referenční ID: 7.3.D Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:07 Odborný garant: Jan Vašek Politický
garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Pokrytí cílových skupin vzdělávacími akcemi, Aktuální informace
naleznete zde

Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického
kulturního dědictví (7.4.A)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části, resp. příslušných komunitních center. Rozbor struktury komunitních center z
hlediska cílových skupin – zda jsou rovnoměrně pokryty všechny důležité cílové skupiny a trend návštěvnosti
těchto center.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
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Význam indikátoru
Posouzení iniciativy městské části v podpoře komunitních center v městské části jako podpora neformálního
a informálního vzdělávání obyvatel a jako prostředek pro vytváření pozitivních sociálních vazeb mezi
obyvateli. Cílová hodnota – existence komunitních center (zařízení pro konání různých typů aktivit –
kulturních, vzdělávacích, atp. - pro určitou komunitu) pro všechny potřebné cílové skupiny a dostatečná
absorpční kapacita center.
Hodnota indikátoru
Ano
Související informace
Referenční ID: 7.4.A Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:11 Odborný garant: Jan Vašek Politický
garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Zaměření a využívanost komunitních center, Aktuální informace
naleznete zde

Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic
(7.4.B)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části, resp. příslušných „správců“ sportovišť. Rozbor struktury sportovišť vzhledem ke
struktuře obyvatelstva a posouzení faktu, zda není absorpční kapacita nadbytečná nebo naopak
nedostatečná.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Posouzení iniciativy městské části v podpoře sportovního vyžití na volně přístupných sportovištích v městské
části jako podpora vytváření pozitivních sociálních vazeb mezi obyvateli městské části a podpora utváření
jejich zdravého životního stylu. Cílová hodnota – existence volně přístupných sportovišť v takové struktuře,
která absorpční kapacitou odpovídá cílovým skupinám.
Hodnota indikátoru
Ano
Související informace
Referenční ID: 7.4.B Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:13 Odborný garant: Jan Vašek Politický
garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Zázemí pro neorganizované sportovní aktivity, Aktuální
informace naleznete zde

Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti (7.4.C)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Rozbor struktury volnočasových aktivit vzhledem ke struktuře obyvatelstva a
posouzení faktu, zda absorpční kapacita není nadbytečná nebo naopak nedostatečná.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Posouzení iniciativy městské části v podpoře volnočasových aktivit obyvatel a jejich struktura s ohledem na
jednotlivé cílové skupiny obyvatel v městské části. Cílová hodnota – existence volnočasových aktivit v takové
struktuře, která absorpční kapacitou odpovídá cílovým skupinám.
Kultura a volný čas
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Hodnota indikátoru
Ano
Související informace
Referenční ID: 7.4.C Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:04 Odborný garant: Jan Vašek Politický
garant: Martin Valovič Návodné otázky: » Šetrnost volnočasových aktivit, Aktuální informace naleznete
zde

Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty (8.1.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Dokument zohledňující přístup městské části ke kultuře a nástroje k jejímu rozvoji a projednaný
zastupitelstvem, radou městské části, případně na úrovni příslušného odboru (např. kulturní politika nebo
samostatný cíl ve strategickém plánu, a zároveň programové prohlášení rady zahrnující oblast kultury).
Uveďte, zda strategický dokument vznikl se zapojením veřejnosti. Seznam opatření v celkovém strategickém
plánu městské části, která se týkají kultury, kulturně komunitního rozvoje nebo kulturního turismu, včetně
finančních alokací.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně (ve vztahu k platnosti dokumentu, zpravidla střednědobého charakteru, nebo k volebnímu období,
či plánovacímu cyklu městské části)
Význam indikátoru
Indikátor sleduje existenci dokumentu, který formuluje kulturní politiku městské části, koncepci či strategii
podpory a rozvoje kultury. Posuzován je význam přikládaný kultuře při stanovování priorit a řízení, a podoba
koncepčního přístupu ke kultuře (např. střednědobá strategie zpracovaná pro oblast kultury přijatá
zastupitelstvem, případně koncepční dokument na úrovni odboru městského úřadu, projednaný Radou
městské části). Indikátor navazuje na řadu opatření Státní kulturní politiky 2015-2020, např. 3.2.1
Podporovat identifikaci obyvatel s jedinečnými hodnotami kulturního prostředí regionů, 3.2.2 Využívat
metody otevřené koordinace pro účinnější prosazení ochrany kulturních hodnot a rozvoje kulturní
rozmanitosti v koncepčních materiálech krajů a obcí). Indikátor sleduje význam kultury v celkovém
strategickém plánu městské části a návaznost na rozpočet.
Hodnota indikátoru
Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025, Strategický plán udržitelného rozvoje MČ
Praha 10 pro období 2020-2030
Související informace
Referenční ID: 8.1.A Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:22 Odborný garant: Marie Svatošová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Kulturní strategie, Aktuální informace naleznete zde

Otevřený grantový / dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých
aktivit (8.1.B)
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Seznam organizací poskytujících veřejné kulturní služby, a to 1) veřejnoprávní organizace (PO městské,
krajské, příp. jiné na území městské části), 2) soukromoprávní organizace poskytující kulturní služby
(neziskové i komerční). Má městská část kulturní adresář či mapu pro veřejnost? Jak si městská část definuje
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cílové skupiny uživatelů? Které cílové skupiny jsou z hlediska organizací zajišťujících služby pokryty dobře a
které méně? Je zajištěna dostupnost kulturních služeb pro všechny cílové skupiny (hendikepovaní, nižší
příjmové skupiny, děti, senioři atd.)?
Frekvence zjišťovaní
Význam indikátoru
Cílová hodnota – městská část vybavenost sleduje, pravidelně ji vyhodnocuje a v rámci možností aktualizuje
dle zájmu občanů. V rámci hodnocení lze zohlednit zázemí statutárního města, které kulturní služby zajišťuje
i pro obyvatele městské části. Indikátor navazuje na řadu opatření Státní kulturní politiky 2015-2020, např.
Podporovat zlepšení přístupu ke kulturnímu dědictví Podporovat projekty usnadňující přístup seniorů,
znevýhodněných občanů a minorit ke kulturním službám, včetně seberealizačních aktivit znevýhodněných
osob.
Hodnota indikátoru
10 kulturních zařízení / objektů v gesci MČ Praha 10, 22 dalších spolků provozujících kulturní činnosti.
Cílovou skupinou je především široká veřejnost.
Související informace
Referenční ID: 8.1.B Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:25 Odborný garant: Marie Svatošová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Dostupnost kulturních služeb, Aktuální informace
naleznete zde

Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému (8.1.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Finanční částka vyjádřená v korunách (celkem, na 1 obyv., event. jako % z rozpočtu městské části).
Zdroj dat
Tabulka, kde budou uvedeny následující položky v časovém horizontu posledních 3 let: 1) Celkové výdaje
městské části 2) Počet obyvatel, 3) Výdaje na kulturní příspěvkové organizace - provoz a investice zvlášť 4)
Grantové výdaje na kulturní akce (tj. soutěžní finance rozdělované s pomocí odborné komise), 5) Dotace na
činnost nezávislých kulturních organizací 6) Výdaje na péči o kulturní dědictví (grantové výdaje, jiné) 7)
Výdaje na kulturní akce a organizace 8) Výdaje na umělecké vzdělávání z rozpočtové kapitoly kultura a
dalších (investice a provoz zvlášť)
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Zjištění, kolik financí plyne na kulturu celkově, kolik z toho na kulturní organizace městské části a kolik na
granty dostupné i pro jiné subjekty, dále zjistit výši kulturních výdajů na 1 obyvatele. To vše v horizontu
posledních 3 let. Výdaje budou posouzeny z hlediska benchmarkingu (srovnání s dalšími městskými částmi
podobné velikosti v dané lokalitě).
Hodnota indikátoru
18 232 000 Kč - 1,3 % rozpočtu (2019) 18 948 396 Kč - 1,5 % rozpočtu (2018) 24 406 229 - 3,2 % rozpočtu
(2017)
Související informace
Referenční ID: 8.1.C Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:29 Odborný garant: Marie Svatošová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Struktura a výše výdajů na kulturu, Aktuální informace
naleznete zde
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Umělecké a kulturní akce iniciované městskou částí (8.1.D)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Strategické dokumenty, koncepce, status a další dokumenty, které definují směřování (vizi) a základní
poslání kulturních organizací městské části.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Indikátor sleduje schopnost organizací strategicky plánovat, dlouhodobě se rozvíjet, sledovat trendy a
zapojit se do rozvoje městské části jako celku. Cílová hodnota: dlouhodobé strategické řízení kulturních
organizací městské části, které není závislé jen na aktuálních pracovnících.
Hodnota indikátoru
Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020-2025, kulturní organizace zřizované MČ Praha 10
strategické dokumenty nemají.
Související informace
Referenční ID: 8.1.D Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:32 Odborný garant: Jana Tlamichová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Kulturní strategie organizací, Aktuální informace
naleznete zde

Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí (8.1.E)
Jednotky měření
Bez jednotky, počet nebo %
Zdroj dat
Indikátor, který zohledňuje celkovou spokojenost návštěvníků / uživatelů (veřejnost, školy) se službami
kulturních organizací. Jak kvantitativními metodami (např. počet návštěvníků, podíl opakovaných a
unikátních návštěvníků), tak kvalitativními - např. dotazníková šetření (lze realizovat jako součást sledování
indikátoru Šetření spokojenosti občanů), focus groups s otevřenými i uzavřenými otázkami zaměřenými na
kvalitu programu a služeb a spokojenost cílových skupin. Reprezentativní vzorek z hlediska cílových skupin.
Evaluace činnosti kulturních organizací ve spolupráci s nezávislými hodnotiteli.
Frekvence zjišťovaní
1x za 1-2 roky
Význam indikátoru
Indikátor sleduje znalost organizací o svých návštěvnících a ochotu ke kritické reflexi a ke změně v
návaznosti na potřeby obyvatel. Navazuje na Státní kulturní politiku 2015-2020, např. opatření 6.6.1 Zavést
systém evaluace veřejných kulturních služeb, 6.9.4. Pokračovat v projektech evaluace nabídky veřejných
kulturních služeb.
Hodnota indikátoru
kino (6,9), knihovny (6,8), KD Barikádníků (6,6), Divadla (7,0)
Související informace
Referenční ID: 8.1.E Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:34 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Spokojenost obyvatel s kulturními službami, Analytické
dokumenty: » Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ
Praha 10, 2019, Aktuální informace naleznete zde
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Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury (8.1.F)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Indikátor popisuje dialog města s občany, strukturaci takového dialogu, schopnost města reagovat na
podněty občanů, zapojení občanů do realizace kulturních aktivit, podporu novým občanským iniciativám ze
strany města. Provádění dotazníkových šetření v oblasti kultury, konání veřejných debat k tématu, veřejné
konzultace a projednání kulturní politiky města. Zohledňování podnětů občanů, schopnost realizovat nové
projekty na základě poptávky občanů, konkrétní příklady.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Indikátor zkoumá otevřenost města, účast občanů na veřejné debatě o podobě města, schopnost
zohledňovat kulturní potřeby občanů a ověřovat potřebnost projektových záměrů.
Hodnota indikátoru
Rok 2019: 110 kulturních aktérů zapojeno do přípravy koncepce rozvoje kultury, 306 podnětů v anketě
“Kultura a volný čas v Malešicích”, 29 podnětů v oblasti kultury v anketě “Co zlepšit na Praze 10”
Související informace
Referenční ID: 8.1.F Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:37 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Participace obyvatel na kulturním plánování, Aktuální
informace naleznete zde

Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů (8.1.G)
Související informace
Referenční ID: 8.1.G Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:07 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem městské části
(8.2.A)
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Dokument zohledňující přístup městské části k historickému kulturnímu dědictví (zejména nehmotné
povahy).Dokument by měl být projednaný zastupitelstvem, radou městské části, na úrovni příslušného
odboru, který má kulturu na starosti. Případně Programové prohlášení zastupitelstva zahrnující oblast
kultury.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky (ve vztahu k platnosti dokumentu, zpravidla střednědobého charakteru, nebo k volebnímu
období, či plánovacímu cyklu v městské části)
Význam indikátoru
Indikátor je zaměřen zejména na promítání péče o nehmotné kulturní dědictví do strategických dokumentů
městské části. Cílová hodnota - koncepční dokument projednaný na úrovni zastupitelstva a realizovaný v
praxi. Indikátor navazuje na řadu opatření Státní kulturní politiky 2015-2020, např. Podporovat identifikaci
obyvatel s jedinečnými hodnotami kulturního prostředí region Využívat metody otevřené koordinace pro
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účinnější prosazení ochrany kulturních hodnot a rozvoje kulturní rozmanitosti v koncepčních materiálech
krajů a obcí.
Hodnota indikátoru
Nehmotnému i hmotnému kulturnímu dědictví se věnuje Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10
a Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 na období 2020-2025.
Související informace
Referenční ID: 8.2.A Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:44 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Koncepce podpory historického kulturního dědictví ,
Aktuální informace naleznete zde

Participace občanů na záměrech městské části týkající se vzhledu města (8.2.B)
Související informace
Referenční ID: 8.2.B Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:06 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Veřejná místa pro spontánní setkávání (8.2.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Čerpá městská část finanční prostředky z programů ministerstva kultury a dalších zdrojů určených na
památkovou péči? Pokud ano, jak jsou tyto finance dále využity či rozděleny? Seznam projektů z oblasti
kultury nebo kulturního turismu, které byly hrazeny z dotací MK, EU aj. Uveďte další příklady podpory
(včetně nefinanční), např. spolupořadatelství, smlouvy o spolupráci apod.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Indikátor sleduje aktivní zapojení městské části v zajišťování dalších zdrojů na památkovou péči. Cílová
hodnota - existence dlouhodobého systému podpory (finanční i nefinanční).
Hodnota indikátoru
O dotace na nemovité a movité kulturní dědictví není v současné době žádáno.
Související informace
Referenční ID: 8.2.C Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:49 Odborný garant: Marie Svatošová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Další nástroje podpory historického kulturního dědictví ,
Aktuální informace naleznete zde

Kultura jako faktor rozvoje území (8.2.D)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Konkrétní příklady nově zpřístupněných objektů, publikace apod.
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Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Cílová hodnota – dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov);
kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, apod. Navazuje na Státní kulturní politiku
2015-2020, opatření 4.4 Zefektivnit využívání kulturního dědictví pro poskytování kulturních služeb
obyvatelstvu.
Hodnota indikátoru
virtuální prohlídky: vila Karla Čapka, konání dnů otevřených dveří, akce k výročí Karel Čapek 130
Související informace
Referenční ID: 8.2.D Datum poslední aktualizace: 24.lis.2020 22:50 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti, Aktuální
informace naleznete zde

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům (8.3.A)
Jednotky měření
Kč (finanční částka)
Zdroj dat
Uveďte soutěžní výdaje na granty a dotace v horizontu posledních 3 let. Má městská část vedle toho další
programy podpory, např. dotace na činnost nezávislých subjektů? Mají v rozpočtu městské části
samostatnou položku?
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Zjištění, kolik financí plyne na granty a dotace dostupné i pro nezávislé jiné subjekty
Hodnota indikátoru
2018: 2.999.396,- Kč, 2019: 3.586.000,- Kč, 2020: 4.910.000,- Kč
Související informace
Referenční ID: 8.3.A Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:14 Odborný garant: Helena Minářů
Politický garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Grantové a dotační výdaje na kulturu , Aktuální informace
naleznete zde

Připravenost městské části, případně statutárního města pro případ potřeby náhlé
finanční pomoci obětem neštěstí (8.3.B)
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Pro koho je grantový / dotační systém otevřený - neziskové organizace, právnické osoby, fyzické osoby …Jak
probíhá výběr (nominace) členů nezávislé komise? Je složení komise konzultováno/podporováno místní
komunitou? Jaký je podíl nezávislých odborníků v komisi? Jak probíhá výběr soutěžních projektů? (Např.
kritéria, bodový systém apod.) Jak je složitá žádost o grant? Jakým způsobem probíhá (papírově, online …)?
Probíhá zpětná evaluace ex post podpořených projektů?
Frekvence zjišťovaní
V návaznosti na hodnocení kat. A
Sociální prostředí
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Význam indikátoru
Indikátor sleduje kompetentnost posuzování, respektive otevřenost a transparentnost výběru projektů
podporovaných městskou částí. Cílová hodnota - transparentní a otevřené přidělování veřejných prostředků,
maximální otevřenost (i vůči městským organizacím, aby soutěžily s ostatními subjekty).
Hodnota indikátoru
systém je transparentní a otevřený všem žadatelům bez rozdílu
Související informace
Referenční ID: 8.3.B Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:16 Odborný garant: Helena Minářů
Politický garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Otevřený grantový systém v oblasti kultury , Aktuální
informace naleznete zde

Počet sociálně potřebných domácností v městské části (8.3.C)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Strukturovaný seznam podporovaných projektů, a subjektů s krátkou anotací, pokud nevyplývá z názvů,
případně co v městské části chybí a proč.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Různorodost kultury je považována za zdroj kreativity a inovace. Indikátor zkoumá obecnou otevřenost
města / městské části a jeho obyvatel k různorodosti, schopnost podpory nových, inovativních i netradičních
projektů nebo naopak obnovování starších tradic, projektů nových aktérů apod. Cílová hodnota – městská
část při podpoře kultury zohledňuje aspekt různorodosti
Hodnota indikátoru
Moje stopa, Zásobník projektů- partnerství pro Prahu 10, dotační řízení, podpora komunitních aktivit (Zažít
město jinak!, Noc literatury a další), existence pracovního místa koordinátor komunitních aktivit.
Související informace
Referenční ID: 8.3.C Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:18 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Podpora různorodosti projektů, Aktuální informace naleznete zde

Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s
bydlením (8.3.D)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Příklady nových kulturních aktivit iniciovaných (ne nutně realizovaných) městskou částí s cílem doplnit
různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické
události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor dokládá schopnost hledání nových příležitostí a „nesetrvačného“ proaktivního přístupu ke kultuře.
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Hodnota indikátoru
Příběhy našich sousedů, Zažít město jinak, projekt “Karel Čapek 130”, Vánoční a velikonoční trhy, akce pro
seniory, a další.
Související informace
Referenční ID: 8.3.D Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:20 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Petr Beneš Návodné otázky: » Podpora kulturních a uměleckých akcí, Aktuální informace
naleznete zde

Míra předluženosti obyvatel (8.3.E)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Pravidelná kulturní rubrika v radničních listech; kalendář kulturních akcí na internetových stránkách městské
části; zvýhodněné plakátovací / reklamní plochy pro kulturní inzerenty; distribuce propagačních materiálů
kulturních organizací v informačním centru městské části, příp. statutárním městě apod. Propagace
kulturních aktivit může být realizována i v rámci dalších agend, např. cestovní ruch. Kdo může inzerovat? Jak
složitý je proces?
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor zkoumá aktivní účast na propagaci a vytvoření prostoru pro propagaci kulturních aktivit ve městě.
Cílová hodnota - realizováno a vyhodnocováno v návaznosti na plánovací cyklus ve městské části.
Hodnota indikátoru
Facebook (cca 15.800 fanoušků), Instagram (cca 1 100 fanoušků), kalendář akcí v měsíčníku Praha 10
(75.000 výtisků), web MČ Praha 10 (kalendář akcí).
Související informace
Referenční ID: 8.3.E Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:23 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Systém publicity kulturních akcí , Aktuální informace naleznete zde

Podpora sociální inkluze rodičů na rodičovské dovolené (8.3.F)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Příklady neziskových organizací a subjektů ze soukromého sektoru, které čerpají podporu např. ze státního
rozpočtu, EU fondů, soukromých či zahraničních nadací apod., či příklady projektů public private
partnership. Jak spolupracují kulturní organizace městské části, krajské a nezávislé neziskové i komerční
subjekty na území městské části?
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Indikátor zkoumá aktivní vyhledávání dalších možností podpory kultury. Indikátor popisuje schopnost
městské části sledovat kulturu v širším kontextu, nejen to co „patří" městské části či městská část přímo
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podporuje. Jde o celkové prostředí kultury, schopnost různých aktérů ve městě pracovat a využívat
potenciálu kultury a dále ji rozvíjet. Navazuje na Státní kulturní politiku, opatření 6.7.3 Podporovat
vzájemnou spolupráci jednotlivých stupňů veřejné správy na přípravě a realizaci dotačních programů.
Navrhnout funkční model kooperativního a víceletého financování. Rozvíjet mimorozpočtové zdroje na
podporu kultury, posilovat soukromou podporu kultury.
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 neposkytuje veřejnosti žádné informace o jiných zdrojích na podporu kultury.
Související informace
Referenční ID: 8.3.F Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:26 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Informování o jiných zdrojích na podporu kultury , Aktuální
informace naleznete zde

Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání (8.3.G)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Verbální vyjádření
Zdroj dat
Konkrétní příklady účasti místních umělců a skupin, odborných pracovníků na přehlídkách, festivalech,
výstavách, veletrzích, rezidenčních pobytech apod. (výjezdy místních do zahraničí). Příležitosti zahraničních
umělců a souborů prezentovat se v městské části (hostování zahraničních subjektů v městské části).
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Indikátor ukazuje na takové kulturní aktivity městské části, které mají zahraniční přesah, nejsou pouze
lokální a mají potenciál obstát v konkurenci. Co je lokální, může se stát národním i globálním. Navazuje na
Státní kulturní politiku 2015-2020, opatření 4.2 Podporovat mobilitu.
Hodnota indikátoru
Pop Balet, Cool Dance, InDance, Rinceoiri
Související informace
Referenční ID: 8.3.G Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:27 Odborný garant: Jana Vinterová
Politický garant: David Kašpar Návodné otázky: » Mobilita místních umělců, Aktuální informace naleznete
zde

Bezbariérová mobilita (8.4.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Např. koncepce obnovy městské části na základě urbanistických studií, koncepce rozvoje veřejných
prostranství, MPR, případně jiný podobný dokument, který např. zohledňuje atraktivitu městské části v
návaznosti na získávání nových obyvatel a investorů a také v návaznosti na kulturní aktivity na veřejných
prostranstvích.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
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Význam indikátoru
Atraktivita městské části a její vzhled, respektive péče o něj, je důležitá z hlediska nejen větší spokojenosti
občanů, ale také rozvoje cestovního ruchu, a při získávání nových občanů i investorů.
Hodnota indikátoru
Generel veřejných prostranství, dílčí generel veřejných prostranství Nové Vršovice, Strašnice, (zpracovává se
dílčí generel veřejných prostranství Staré Záběhlice), architektonicko-urbanistickou studii veřejných prostor
sídliště Solidarita, aj. Koncepce rozvoje kultury na období 2020-2025, Strategický plán udržitelného rozvoje
pro období 2020-2030
Související informace
Referenční ID: 8.4.A Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:30 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Návodné otázky: » Nástroje ke zvyšování atraktivního vzhledu města , Aktuální
informace naleznete zde

Péče o zranitelné skupiny obyvatel (8.4.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Uveďte konkrétní příklady zapojování občanů do veřejné diskuze, např. kampaně, diskuze s odborníky (i v
místním tisku). Příklady řešení požadavků občanských iniciativ, které např. brání některým záměrům městské
části.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Indikátor mapuje možnosti občanů uplatňovat podněty a účastnit se projednávání záměrů městské části v
oblasti vzhledu městské části, projednávání investičních záměrů městské části atd. Indikátor tak vyjadřuje
úroveň politické kultury, respektive možnosti a účast občanů na vytváření podoby města, ve kterém lze
předpokládat, že se jim bude i dobře žít, pokud budou zohledněny jejich zájmy a potřeby.
Hodnota indikátoru
Jedná se o místní setkání, výstavy, prezentace či dny otevřených dveří k tématům v prostorech Úřadu MČ
Praha 10, kde je mimo jiné pro takové účely vyhrazen prostor SÚR (Středisko územního rozvoje Prahy 10).
Dále je k dispozici web územního rozvoje, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace týkající se dění v
oblasti rozvoje MČ Praha 10 i témat hl. m. Prahy týkajících se městské části včetně aktuálního dění, tedy
setkání s občany.
Související informace
Referenční ID: 8.4.B Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:32 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Možnost participace občanů na rozvoji MČ, Aktuální informace
naleznete zde

Podpůrné aktivity domácí péče (8.4.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Jednotka podle sledované veličiny (např. počet) nebo bez jednotky
Zdroj dat
Obnova a doplňování mobiliáře městské části – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola,
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orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky, parky, květinová výzdoba aj.
Uveďte příklady praxe v městské části.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Indikátor sleduje, zda městská část vytváří dostatečně kvalitní prostor pro spontánní setkávání občanů a zda
je tento prostor rozšiřován (event. i další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu
veřejného prostoru).
Hodnota indikátoru
Revitalizace řady parků, pravidelná obnova mobiliáře, rekonstrukce ulice Moskevská
Související informace
Referenční ID: 8.4.C Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:35 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » , » Údržba a obnova městského mobiliáře , Aktuální informace
naleznete zde

Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života (8.4.D)
Jednotky měření
Bez jednotky - verbální vyjádření
Zdroj dat
Příklady dobré praxe z vlastního města
Frekvence zjišťovaní
Význam indikátoru
Indikátor sleduje povědomí městské části o progresivních trendech využití kultury a kulturních a kreativních
průmyslů v rozvoji území. Jedná se např. o využití „kulturou taženého rozvoje" při revitalizaci brownfields
atd. (Culture led development).
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 spolupracuje na dočasném využití objektů, připravuje coworkingová místa, workshopy a
dočasná řešení využití ploch, komunitní zahrádky na území VRÚ Bohdalec – Slatiny.
Související informace
Referenční ID: 8.4.D Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 12:37 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Využívání kultury při revitalizaci brownfields, Aktuální informace
naleznete zde

Sociální bariéry (9.1.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Kč (finanční částka)
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Analýza finančních rezerv pro případ nutnosti pomoci obyvatelům v případě
neštěstí.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení připravenosti městské části, případně statutárního města v oblasti podpory občanů v případě
nenadálého neštěstí.
Sociální prostředí
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Hodnota indikátoru
V rozpočtu MČ Praha 10 není vyčleněna položka pro náhlou finanční pomoc obětem neštěstí. Případné
finanční prostředky jsou vypláceny přímo z rozpočtu Odboru sociálního.
Související informace
Referenční ID: 9.1.A Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 20:36 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Finanční rezerva pro pomoc obětem neštěstí , Aktuální informace
naleznete zde

Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí (9.1.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Jednotka podle sledované veličiny nebo bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části event. dalších subjektů podporovaných obcí (NNO, charita, zapsané spolky (dříve
občanská sdružení) apod.). Analýza nabídky a potřeby / poptávky po alternativním bydlení pro obyvatele
městské části v ohrožení. Indikátor vyjádřen jako poměr nabídky a poptávky.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení schopnosti městské části zajistit bydlení potřebným občanům, tj. občanům ohroženým různým
typem nenadálých životních událostí.
Hodnota indikátoru
2 krizové byty, osm míst na ubytovně pro učitele. V roce 2020 pouze 1 krizový byt obsazen a 1 místo na
ubytovně. V roce 2019 nebyl žádný z krizových bytů obsazen.
Související informace
Referenční ID: 9.1.B Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 20:43 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Zajištění dočasného nouzového bydlení , Aktuální informace
naleznete zde

Účast občanů na veřejném dění (9.1.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet nebo % domácností.
Zdroj dat
Data Úřadu práce (vyplácí dávky) a úřadu městské části (počet rodin, které vyhledají pomoc). Kvantitativní
analýza vývoje sociálně potřebných domácností v městské části.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení trendu sociálně potřebných domácností v městské části jako monitoring budoucích nároků
podpory těmto domácnostem. Cílová hodnota – kontinuální snižování sociálně potřebných domácností.
Hodnota indikátoru
17 386 příjemců pomoci v hmotné nouzi v MČ Praha 10
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Související informace
Referenční ID: 9.1.C Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 20:49 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Vývoj počtu sociálně potřebných domácností , Aktuální
informace naleznete zde

Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel (9.1.D)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet nebo % (vyjádřeno jako poměr nabídky a potřeby / poptávky bydlení pro občany, kteří neplatí
nájemné)
Zdroj dat
Data úřadu městské části event. dalších subjektů podporovaných obcí. Analýza nabídky a potřeby / poptávky
po ubytovacích kapacitách pro obyvatele, kteří neplatí nájemné.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení schopnosti městské části vypořádat se vhodným způsobem s občany, kteří neplatí nájemné.
Cílová hodnota – nabídka alternativního bydlení pro neplatiče nájemného (vlastní byty městské části,
případně statutárního města, či jiná vhodná alternativa) je v rovnováze s potřebou / poptávkou takového
bydlení. Městská část, případně statutární město má zpracovaný plán pro práci s těmito občany (např. plán
splátkových kalendářů).
Hodnota indikátoru
V roce 2018 MČ Praha 10 poskytla 106 bytů v rámci sociálního bydlení. V roce 2019 bylo v rámci sociálního a
dostupného bydlení přiděleno 56 bytů a v roce 2020 celkem 105 bytů.
Související informace
Referenční ID: 9.1.D Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 20:55 Odborný garant: Linda Zákorová
Politický garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Dostupné a sociální byty, Aktuální informace naleznete
zde

Stížnosti obyvatel na sociálně nevhodné jevy (9.1.E)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet nebo %
Zdroj dat
Data úřadu městské části a zařízení MČ, kam se klienti obracejí. Analýza trendu předluženosti obyvatel a
sledování bilance nabídky a poptávky po poradenských službách v oblasti pomoci s předlužením.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení míry předluženosti obyvatel a odborné pomoci v problematice zadlužování a řešení předlužení
obyvatel jako zdroje prohlubování chudoby a sociálních rozdílů. Při interpretaci hodnot indikátoru je nutno
vzít do úvahy, že výsledek nemusí nutně prokazovat reálnou situaci (tedy míru předluženosti obyvatel), ale
třeba jen důvěru a kvalitu služby poradny. Jedná se o podporu zadlužených občanů - nárůst míry a kvality
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pomoci je vnímán pozitivně. Cílová hodnota – nabídka odborné pomoci, kde je nabídka a poptávka po
službě v rovnováze.
Hodnota indikátoru
12 konzultací k dluhové / finanční problematice (2019), 34 konzultací k bytové problematice, a to včetně
dluhů na nájemném (2019), osoby neschopné splácet závazky a pohledávky – 511 (2019), Komplexně není
sledováno.
Související informace
Referenční ID: 9.1.E Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:01 Odborný garant: Linda Zákorová
Politický garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Vývoj počtu předlužených osob, Aktuální informace
naleznete zde

Dobrovolnictví (9.2.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet nebo %
Zdroj dat
Data (mateřských, rodinných, komunitních apod.) center. Analýza trendu návštěvnosti (mateřských,
rodinných, komunitních apod.) center a analýza struktury nabídek činností v centrech.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení podpory městské části centrům, která usnadňují rodičům na rodičovské dovolené snazší sociální
začlenění.
Hodnota indikátoru
5 organizací: Klub K2 a Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov (cca 1000 rodin / rok), Centrum pro rodinné
aktivity – Bambulky, Komunitní centrum Kruh, Komunitní centrum Protěž
Související informace
Referenční ID: 9.2.A Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:14 Odborný garant: Jan Hamrník Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Podpora mateřských center, Aktuální informace naleznete
zde

Kriminalita (9.2.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet nebo %
Zdroj dat
Data škol a školských zařízení. Data úřadu městské části. Analýza výročních zpráv a dalších podkladů ze škol a
školských zařízení z hlediska programů integrace sociálně vyloučených a různě handicapovaných dětí a
mládeže do škol a školských zařízení zřizovaných městskou částí. Indikátor se vyjadřuje jako poměr nabídky a
potřeby / poptávky po místech pro handicapované a sociálně vyloučené obyvatele ve školách a školských
zařízeních zřizovaných městskou částí.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
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Význam indikátoru
Posouzení rovného přístupu dětí a mládeže ke vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných
městskou částí jako prostředku pro integraci různě znevýhodněných obyvatel do běžného života. Cílová
hodnota – nabídka a poptávka po místech ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí je
vyrovnaná.
Hodnota indikátoru
Ve školním roce 2019/2020 bylo v základních školách cca 612 cizinců a 666 dětí se SVP z celkového počtu
6546 žáků. V MŠ se vzdělávalo cca 259 cizinců a 21 dětí se SVP. Počty se však v průběhu školního roku mění,
a to s ohledem na stěhování obyvatel nebo přiznání SVP či ukončení jejich podpory. Pro letošní školní rok
ještě nemáme čísla k dispozici
Související informace
Referenční ID: 9.2.B Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:18 Odborný garant: Miloš Jurča Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Rovný přístup ke vzdělávání, Aktuální informace naleznete
zde

Krizové řízení obce (9.2.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet nebo %
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Analýza vývoje počtu míst s bezbariérovým přístupem (zpracovaná např. pomocí
GIS)
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Posouzení trendu v počtu míst s bezbariérovým přístupem jako prostředku pro integraci handicapovaných
obyvatel do chodu společnosti. Cílová hodnota – není stanovena (ideálně plné pokrytí bezbariérovým
přístupem všech veřejných prostor, budov a zařízení poskytujících služby)
Hodnota indikátoru
Praha 10 zmapovala v roce 2018 celkem 70 objektů zřizovaných samotnou městskou částí. Technická správa
komunikací hl. města Prahy (TSK, a.s.) spravuje na území MČ Praha 10 celkem 289 km pěších komunikací. V
současnosti je 240 km bezbariérových (tedy 83%). Zároveň TSK a.s. spravuje na území MČ Praha 10 cca 10
142 cílových objektů (budov) poskytujících služby. Celkem 108 vstupů má charakter bezbariérovosti (cca 59
%), 75 ks je vyhodnoceno jako bariérové (výsledné číslo je v součtu odlišné z důvodu vyššího počtu vstupů
do některých cílových míst).
Související informace
Referenční ID: 9.2.C Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:20 Odborný garant: Miloš Jurča Politický
garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Zvyšování počtu bezbariérových objektů, Aktuální informace
naleznete zde

Vnímání kriminality občany (9.2.D)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Jednotka podle sledované veličiny nebo bez jednotky
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Zdroj dat
Data úřadu městské části, resp. jiných subjektů poskytujících tuto službu pomoci.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení druhu pomoci zranitelným skupinám obyvatel a zájmu o pomoc ze strany těchto skupin, tj.
využívání této pomoci jako prostředku k zapojení zranitelných skupin obyvatelstva do chodu městské části a
města.
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 podporuje zranitelné skupiny formou poradenství, v rámci Komunitního plánování sociálních a
návazných služeb, terénními službami, finančně: integraci dětí s těžkým zdravotním postižením (1 847 500
Kč, 1. pololetí 2016 - 1. pololetí 2019), Výše podpory pro ohrožené děti (200 000,- Kč v roce 2017, 300 000,Kč v roce 2018), Terénní program pro děti a mládež (1 500 kontaktů v roce 2018), Terénní programy pro lidé
bez domova (607 kontaktů v roce 2018), Tísňová péče (164 421,- Kč v roce 2018), Terénní program pro
seniory (4911 přepravených osob v roce 2018), vytištěno 3000ks Katalogu sociálních a návazných služeb v
roce 2018
Související informace
Referenční ID: 9.2.D Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:23 Odborný garant: Miloš Jurča Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Podpora obyvatel v obtížných životních situacích , Aktuální
informace naleznete zde

Domácí násilí (9.2.E)
Jednotky měření
Jednotka podle sledované veličiny nebo bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části, resp. jiných subjektů poskytujících tuto službu. Analýza podpory městské části z
hlediska počtu míst v jeslích, mateřských školách, zájmových kroužcích pro děti a dalších činnostech, které
umožňují vhodné propojení pracovního s osobním a rodinným životem. Indikátor je vyjádřen jako poměr
nabídky a potřeby / poptávky po těchto službách.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení podpory rodinám v souladu osobního života s pracovním životem jako prostředek podpory
harmonického života v městské části, resp. ve městě.
Hodnota indikátoru
55 míst v dětských skupinách zřizovaných MČ Praha 10, 20 ZŠ (3106 kapacita) a 13 MŠ (8000 kapacita).
Zpracovaný plán “Kompletní obnova materiálně technické základny MŠ a ZŠ” v hodnotě 1,7 mld Kč na 20202029, grantová podpora mateřských/rodičovských center v hodnotě 732 200 Kč (2019), Výsledky dotazníku
Potřeby rodin na Desítce
Související informace
Referenční ID: 9.2.E Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:29 Odborný garant: Miloš Jurča Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Podpora slaďování práce a rodinného života, Aktuální informace
naleznete zde

Prevence kriminality (9.2.F)
Jednotky měření
Bez jednotky
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Zdroj dat
Data úřadu městské části, resp. jiných subjektů poskytujících tuto službu
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení aktivit městské části směřujících k podpoře domácí péče, která umožňuje rodinným příslušníkům
starat se o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí.
Hodnota indikátoru
Provozování Centra sociální a ošetřovatelské péče, poskytování širokého spektra poradenství, kvalitní
dostupnost informací pro ohrožené skupiny.
Související informace
Referenční ID: 9.2.F Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:32 Odborný garant: Miloš Jurča Politický
garant: Michal Kočí Návodné otázky: » Podpora při hledání pracovních příležitostí , Aktuální informace
naleznete zde

GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST
Etický obchod (9.3.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Jednotka podle sledované veličiny nebo bez jednotky
Zdroj dat
Data úřadu městské části, data Policie ČR a Městské policie. Analýza druhů sociálního vyloučení v městské
části (chudoba, etnická odlišnost, náboženská odlišnost apod.) a trend počtu obyvatel takto vyloučených.
Mapování lokalit s takto vyloučenými obyvateli a počet zásahů policie v těchto lokalitách.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Cílová hodnota – není stanovena (ideálně: neexistence sociálně vyloučených lokalit a osob); městská část by
měla usilovat o klesající trend v počtu sociálně vyloučených obyvatel
Hodnota indikátoru
2 ubytovny a její okolí vykazují znaky sociálně vyloučené lokality/domu, Pocitová mapa “kde se necítím
bezpečně” (1042 označených bodů v mapě)
Související informace
Referenční ID: 9.3.A Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:38 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Sociálně vyloučené osoby a lokality, Aktuální
informace naleznete zde

Globální partnerství (9.3.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% obyvatel

Globální odpovědnost
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Zdroj dat
Data úřadu městské části z dotazníkových šetření. Analýza spokojenosti obyvatel městské části z hlediska
subjektivního vnímání bezpečnosti v městské části, kvality sousedských vztahů, kvality životního prostředí,
kulturního vyžití v městské části, resp. statutárním městě, struktury nabídky vzdělávání, dostupnosti
zdravotních služeb a dalších parametrů. Spokojenost se měří na kvalitativní stupnici (0 – 10), výsledný
indikátor jako podíl spokojených a nespokojených osob (viz European Common Indicators – A1: indikátor
„Spokojenost s místním společenstvím“)
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Posouzení subjektivní spokojenosti obyvatel i jako reflexe vlastní činnosti městské části, resp. města. Cílová
hodnota – není stanovena, městská část, resp. město by však mělo usilovat o nárůst spokojenosti obyvatel
se životem v místě.
Hodnota indikátoru
79,4 % respondentů
Související informace
Referenční ID: 9.3.B Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:53 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Spokojenost obyvatel s místem, kde žijí, Analytické
dokumenty: » Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ
Praha 10, 2019, Aktuální informace naleznete zde

Partnerské město v rozvojovém světě (9.3.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet účastníků (veřejných setkáních / slyšeních vedoucích k rozhodovacím procesům v městské části)
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Kvantitativní analýza účasti obyvatel městské části na veřejných slyšeních, jejich
aktivita z hlediska příspěvků k dané problematice související s UR a jejich příspěvek k rozhodovacím
procesům zastupitelstva obce.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posouzení míry participace obyvatel na veřejném dění, zejména z hlediska různých typů různých
rozhodovacích procesů, např. veřejných slyšení. Cílová hodnota – není stanovena, městská část by měla
usilovat o nárůst počtu účastníků na veřejných setkáních ovlivňujících rozhodovací procesy zastupitelů.
Hodnota indikátoru
814 lidí (veřejná projednání), 9636 vyplněných anket různého charakteru, 68 odborníků a dobrovolníků
zapojeno do pracovních skupin strategického plánu
Související informace
Referenční ID: 9.3.C Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 21:57 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Zájem obyvatel o veřejné dění, Aktuální informace
naleznete zde

Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc (9.3.D)
Jednotky měření
Bez jednotky
Globální odpovědnost
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Zdroj dat
Data úřadu městské části. Analýza nabídky prostoru na různých typech akcí a programů pro spojování
(síťování) různých skupin obyvatel v městské části (např. děti – senioři, zdravá populace – handicapovaní).
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Posouzení komunitní politiky městské části pro odstraňování bariér mezi různými skupinami obyvatel jako
prostředek pro zvýšení sociální soudržnosti.
Hodnota indikátoru
4 pravidelně fungující pracovní skupiny komunitního plánování, kontinuální strategické plánování od roku
2004, naplňování Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území
městské části Praha 10 na období 2017-2020
Související informace
Referenční ID: 9.3.D Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:01 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Nástroje odstraňování sociálních bariér , Aktuální
informace naleznete zde

Zastoupení městské části v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným
rozvojem (9.3.E)
Jednotky měření
Počet (nebo %) stížností
Zdroj dat
Data úřadu městské části. Analýza počtu stížností obyvatel obce podle druhu sociálně patologických jevů
(bezdomovectví, výtržnosti, graffiti, drogy, gambling / herny, prostituce apod.)
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posuzuje počet stížností obyvatel jako subjektivní reakci na sociálně patologické jevy v městské části a
přispívá tak k reflexi prevence sociálně patologických jevů iniciované městskou částí.
Hodnota indikátoru
Pocitová mapa (2019): 1042 podnětů (kde se necítím bezpečně), anketa Co zlepšit na Desítce: 111 podnětů
k sociálnímu prostředí (z nichž 4 bezpečnost, 4 grafity, 10 herny a casina, 68 lidé bez domova), OKK v roce
2019 evidoval v režimu samostatné působnosti celkem: 73 stížností, 5 anonymních podání, 2 petice a 14
podání, která měla charakter související korespondence. • Bezdomovectví: 2 podání • Rušení nočního klidu
z provozu restauračního nebo ubytovacího zařízení: 12 podání • Narušování sousedských vztahů: 4 podání
Procentní vyjádření uvedených případů ve vztahu k celkovému počtu evidovaných podání (stížnosti,
anonymní podání, petice a korespondence) činí 17,02 %, po jednotlivých „kategoriích“ se jedná u stížností o
21,92 % a u korespondence o 14,29 %. Evidované petice a anonymní podání se netýkaly předmětného
indikátoru.
Související informace
Referenční ID: 9.3.E Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:05 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Vývoj počtu stížností na sociálně-patologické
chování, Aktuální informace naleznete zde

Osvětové akce v oblasti změny klimatu (9.3.F)
Jednotky měření
Počet odpracovaných hodin
Globální odpovědnost
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Zdroj dat
Data subjektů zabývajících se dobrovolnickou činností. Analýza struktury a činností dobrovolnických center v
městské části a počet dobrovolnicky odpracovaných hodin
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Posuzuje ochotu občanů městské části věnovat se dobrovolnické činnosti ve prospěch komunity a přispívat
tak k rozvoji městské části. Cílová hodnota – není stanovena, městská část by měla usilovat o navyšování
počtu hodin dobrovolnické práce v obci
Hodnota indikátoru
14 organizací, které mají programy pro dobrovolníky, ročně dobrovolníci v každé organizace vykonají celkem
okolo 20 tis. hodin.
Související informace
Referenční ID: 9.3.F Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:09 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Dobrovolnická činnost, Aktuální informace naleznete
zde

Spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti
environmentálního a globálního vzdělávání (9.4.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Počet trestných činů
Zdroj dat
Data Policie České republiky. Analýza vývoje počtu trestných činů v obci (v členění podle druhu trestných
činů).
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posuzuje míru trestné činnosti v městské části jako ukazatel bezpečnosti občanů v daném místě. Cílová
hodnota – není stanovena, městská část by měla usilovat o průběžné snižování trestné činnosti (rovněž
možné porovnání výsledků mezi městskými částmi v rámci města, či městskými částmi ve srovnatelných
městech)
Hodnota indikátoru
3 801 (2019), 3 919 (2018), 4 445 (2017)
Související informace
Referenční ID: 9.4.A Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:15 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Vývoj trestné činnosti, Aktuální informace naleznete
zde

Orientační ekologická stopa (9.4.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky

Globální odpovědnost
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Zdroj dat
Veřejně vypisované grantové / dotační řízení s předem formulovanými pravidly pro posuzování. Odkaz na
stránky podpořených projektů, výzvu, podmínky a kritéria výběru, složení výběrové komise.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Posuzuje kvalitu plánu městské části, případně statutárního města na krizové řízení v nepředvídatelných
událostech.
Hodnota indikátoru
Příspěvek 600 000,- Kč na nové vybavení pro Integrovaný záchranný systém (IZS), 400 000,-Kč na motivační
odměny pro IZS. Dotační řízení MČ Praha 10 (oblast prevence - sociální služby).
Související informace
Referenční ID: 9.4.B Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:18 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Efektivní řešení přírodních katastrof a havárií,
Aktuální informace naleznete zde

Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) (9.4.C)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% obyvatel
Zdroj dat
Viz indikátor 9.3.2. Viz indikátor A1 sady European Common Indicators.
Frekvence zjišťovaní
1x za 3 roky
Význam indikátoru
Viz indikátor 9.3.2.
Hodnota indikátoru
Nejvíce se obyvatelé necítí bezpečně ve večerních hodinách ve veřejných prostranství) - výsledky dotazníku
ECI (2019). Zároveň MČ Praha 10 pracuje s výstupy z pocitové mapy a úzce spolupracuje s Městkou i státní
policií.
Související informace
Referenční ID: 9.4.C Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:21 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Míra obav obyvatel z kriminality, Aktuální informace
naleznete zde

Emise CO2 a energetický management (9.4.D)
Jednotky měření
Počet podchycených případů domácího násilí v obci.
Zdroj dat
Policie ČR a krizová centra poskytující pomoc v této oblasti. analýza vývoje počtu případů kvalifikovaných
jako domácí násilí.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Posuzuje míru domácího násilí v městské části jako jednoho ze závažných sociálně patologických jevů. Cílová
Globální odpovědnost
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hodnota – není stanovena (žádoucí je pokles při hodnocení trendu; event. možno porovnávat mezi
městskými částmi v daném městě či srovnatelnými městy).
Hodnota indikátoru
Policie ČR statistiky případů pro jednotlivé městské části prozatím nevede, Rostoucí trend domácího násilí v
Praze (177 případů v roce 2019).
Související informace
Referenční ID: 9.4.D Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:39 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Řešení domácího násilí, Aktuální informace naleznete
zde

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) (9.4.E)
Jednotky měření
Počet akcí, počet účastníků
Zdroj dat
Data subjektů poskytujících tuto službu. Analýza struktury preventivních akcí proti kriminalitě, počet těchto
akcí, počet účastníků a oslovení cílových skupin (např. děti, mládež, senioři). Lze analyzovat také poměr
nabídky a potřeby / poptávky.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2 roky
Význam indikátoru
Posuzuje programy prevence proti kriminalitě jako prostředek pro snížení následků kriminality v městské
části, resp. ve městě.
Hodnota indikátoru
Městská policie, oddělení prevence uspořádalo 225 akcí v roce 2019, z toho 10 přednášek pro děti v MŠ,
178 přednášek v ZŠ, 35 přednášek na SŠ, 1x ukázka MP pro žáky s mentálním postižením, 1x účast na Dni IZS
Prahy 10.
Související informace
Referenční ID: 9.4.E Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:43 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Návodné otázky: » Preventivní akce v oblasti kriminality , Aktuální
informace naleznete zde

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Čištění odpadních vod (10.1.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Archiv úřadu městské části – fotodokumentace, získání statusu Fairtradová městská část, usnesení RMČ –
schválení Deklarace, pracovní smlouva koordinátora/koordinátorky podpory fairtrade (FT), tiskové zprávy.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně

Životní prostředí
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Význam indikátoru
Cílová hodnota - není kvantitativně určena, závisí i na velikosti městské části (např. počet prodejních míst s
fairtrade výrobky)
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 využívá fairtradové občerstvení a umožňuje prezentaci výrobků chráněných dílen a sociálních
podniků.
Související informace
Referenční ID: 10.1.A Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:46 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Podpora etického obchodu, Aktuální informace
naleznete zde

Nakládání s dešťovými vodami (10.1.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Archiv nevládních organizací, věnujících se rozvojové spolupráci, a úřadu městské části – fotodokumentace,
tiskové zprávy, darovací smlouvy a např. dopisy od chlapců z Keni - adopce dětí.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Význam indikátoru
Cílová hodnota - alespoň jedna organizace na území městské části věnující se rozvojové spolupráci (resp. s
tím spojenému globálnímu vzdělávání).
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 spolupracuje s několika organizacemi.
Související informace
Referenční ID: 10.1.B Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:48 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Zahraniční rozvojová spolupráce, Aktuální informace
naleznete zde

Invazní druhy rostlin (10.1.C)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Archiv úřadu městské části
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Cílová hodnota - alespoň jedno partnerské město z rozvojového regionu.
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 nemá partnerské rozvojové město

Životní prostředí
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Související informace
Referenční ID: 10.1.C Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:50 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Partnerská obec v rozvojových zemích, Aktuální
informace naleznete zde

Koeficient ekologické stability (10.1.D)
Jednotky měření
Kč (finanční částka)
Zdroj dat
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Cílová hodnota - městská část vyčleňuje každoročně příspěvek na rozvojovou spolupráci a humanitární
pomoc, např. ve výši 3 Kč / obyvatele (konkrétní doporučenou hodnotu zatím nelze stanovit)
Hodnota indikátoru
V roce 2019 poskytnutí humanitární pomoci městu Prešov ve výši 250 tis. Kč
Související informace
Referenční ID: 10.1.D Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:51 Odborný garant: Roman Kaštovský
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Humanitární projekty, Aktuální informace naleznete
zde

Zábory zemědělské půdy (10.1.E)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Frekvence zjišťovaní
Význam indikátoru
Cílová hodnota - zastoupení městské části v alespoň jedné mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným
rozvojem; jde však o indikátor dobrovolný a pro většinu městských částí nejspíše nebude příliš relevantní.
Hodnota indikátoru
ANO - Národní síť Zdravých měst ČR 2 základní školy jsou členy projektu Ekoškola
Související informace
Referenční ID: 10.1.E Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:53 Odborný garant: Petra Bartolloti
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Členství v mezinárodní organizaci pro udržitelný
rozvoj, Aktuální informace naleznete zde

Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) (10.2.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky

Životní prostředí
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Zdroj dat
Archiv úřadu městské části – dotace na pořízení solárního ohřevu TUV, fotodokumentace z jednotlivých akcí,
tiskové zprávy
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Sleduje se počet osvětových a vzdělávacích akcí v oblasti změny klimatu, konkrétní hodnota není stanovena.
Hodnota indikátoru
Zatím nerealizovány
Související informace
Referenční ID: 10.2.A Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:55 Odborný garant: Alena Růžičková
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Osvěta v oblasti klimatických změn, Aktuální
informace naleznete zde

Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší (10.2.B)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Archiv úřadu městské části – fotodokumentace, tiskové zprávy z akcí organizovaných obvykle ve spolupráci s
nevládní organizací.
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Cílová hodnota - systematická spolupráce s alespoň jednou nevládní organizací věnující se
environmentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání.
Hodnota indikátoru
MČ Praha 10 spolupracuje s některými organizacemi, např. Toulcův dvůr, Lesy HMP, Ekodomov, Český svaz
ochránců přírody. Mateřské i základní školy a Dům dětí a mládeže spolupracují s některými ekologickými
organizacemi nebo realizují ekologické programy
Související informace
Referenční ID: 10.2.B Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 22:58 Odborný garant: Alena Růžičková
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Spolupráce s NNO v oblasti ekologické výchovy,
Aktuální informace naleznete zde

Izolační zeleň (10.3.A)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Tzv. globální ha / os.
Zdroj dat
Sdělení úřadu městské části – komunikace ke sledování ekologické stopy města s organizací zabývající se
výpočtem ekologické stopy apod.
Frekvence zjišťovaní
1x za 2-3 roky
Životní prostředí

313/419

Význam indikátoru
Cílová hodnota - konkrétní hodnota ekologické stopy nepřesahující biologickou kapacitu území ČR, tedy 2,7
globálního ha na obyvatele.
Hodnota indikátoru
Není sledováno
Související informace
Referenční ID: 10.3.A Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 23:00 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Měření ekologické stopy, Aktuální informace
naleznete zde

Ochrana před prašností (10.3.B)
Jednotky měření
Bez jednotky
Zdroj dat
Archiv úřadu městské části – obdržená razítka dobré praxe, umístěné příklady v systému
www.dobrapraxe.cz, tiskové zprávy, fotodokumentace, ocenění a diplom z mezinárodních a národních
soutěží
Frekvence zjišťovaní
1x ročně
Význam indikátoru
Indikátor sleduje výčet „nadstandardních“ akcí, které městská část dělá v oblasti změny klimatu, resp. v
oblasti snižování skleníkových plynů.
Hodnota indikátoru
Příklady dobré praxe na webu Národní sítě Zdravých měst ČR
Související informace
Referenční ID: 10.3.B Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 23:02 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Návodné otázky: » Příklady dobré praxe pro udržitelný rozvoj, Aktuální
informace naleznete zde

Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování (10.3.C)
Jednotky měření
Tuny vypouštěného oxidu uhličitého za rok, v oblasti energetického managementu bez jednotky
Zdroj dat
Archiv úřadu městské části – tiskové zprávy, dokument Energetická koncepce městské části, pracovní
smlouva energetického manažera, software pro sledování dat ve veřejných budovách, databáze spotřeby
energie u jednotlivých příspěvkových organizací.
Frekvence zjišťovaní
Význam indikátoru
Cílová hodnota - existuje na úrovni městské části energetický management (resp. energetický manažer) a
emise CO2 nemají stoupající tendenci (alespoň u budov a majetku, který může městská část ovlivnit), v
dlouhodobějším horizontu pak městská část „kopíruje“ přijaté závazky na národní, resp. mezinárodní úrovni,
tedy např. snížení emisí CO2 do roku 2020 o 20 %, bude-li takový závazek přijat. Lze využít ECI indikátor –
Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu.
Hodnota indikátoru
Od 1.9.2019 je zřízena pozice energetického manažera ÚMČ Praha 10, snaha je o zpracování Energetické
koncepce MČ Praha 10.
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Související informace
Referenční ID: 10.3.C Datum poslední aktualizace: 25.lis.2020 23:04 Odborný garant: Karolina Götzová
Politický garant: Lucie Sedmihradská Návodné otázky: » Měření emisí CO2, Indikátory: 2.1.A Celková
spotřeba pitné vody v domácnostech , Aktuální informace naleznete zde
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INDIKÁTORY STRATEGICKÉHO PLÁNU UDRŽITELNÉHO
ROZVOJE
SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH - PRAHA 10 OTEVŘENÁ
Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí (I1)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Zjištění míry spokojenosti občanů s dostupností a kvalitou služeb pomocí dotazníkového šetření.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I1 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: Renata Chmelová Aktuální informace naleznete zde

Účast občanů na veřejném dění (I2)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet účastníků
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Posouzení míry participace obyvatel sledováním počtu zúčastněných na jednotlivých participačních
setkáních.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
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Cíle SPUR
1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I2 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: Renata Chmelová Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost zaměstnanců Úřadu MČ Praha 10 (I3)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
procento
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Zjištění míry spokojenosti zaměstnanců s prostředím, kde pracují, klima, pomocí dotazníkového šetření.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem
Zodpovědnost
OKK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I3 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Josef Neklan Politický
garant: Renata Chmelová Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost zastupitelů MČ Praha 10 (I4)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
procento
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
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Význam indikátoru
Zjištění míry spokojenosti zastupitelů se zapojením do rozvoje MČ, informovanosti a zapojení do
spolurozhodování pomocí dotazníkového šetření.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem
Zodpovědnost
OKK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I4 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Josef Neklan Politický
garant: Renata Chmelová Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost zákazníků se službami ÚMČ Praha 10 (I5)
Hlavní indikátor
NE
Jednotky měření
známka
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Zjištění míry spokojenosti zákazníků/klientů s kvalitou poskytovaných služeb na Úřadu MČ Praha 10.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem
Zodpovědnost
OKK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I5 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Josef Neklan Politický
garant: Renata Chmelová Aktuální informace naleznete zde

Podmínky recertifikačního a dozorového auditu ISO 9001 (I6)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
hodnotící zpráva
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Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování a vyhodnocování plnění podmínek daných systémem řízení kvality ISO 9001 pomocí auditu.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem
Zodpovědnost
OKK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I6 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Josef Neklan Politický
garant: Renata Chmelová Aktuální informace naleznete zde

Sada kritérií místní Agendy 21 (I7)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
databáze CENIA
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Naplňování oficiální sady kritérií místní Agendy 21 v kategorii C, do budoucna v kategorii B.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I7 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Aktuální informace naleznete zde

Audity udržitelného rozvoje (I8)
Hlavní indikátor
ANO
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Jednotky měření
výsledk auditů
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
tříletá
Význam indikátoru
Sebehodnocení v 11 oblastech udržitelného rozvoje dle Metodiky hodnocení udržitelných měst/městských
částí s vyhodnocením externími odborníky.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
1.1 Kvalitní radnice sloužící lidem
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I8 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Aktuální informace naleznete zde

Udržitelné hospodaření MČ (I9)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
hodnotící zpráva
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sebekontrola při hospodaření a zajišťování chodu městské části a zřízených organizací.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
1.2 Městská část je dobrým hospodářem
Zodpovědnost
OEK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I9 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Radek Vališ Politický
garant: Lucie Sedmihradská Aktuální informace naleznete zde
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Provázanost rozpočtu a rozpočtového výhledu se Strategickým plánem MČ Praha
10 (I10)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
hodnotící zpráva
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
pololetní
Význam indikátoru
Zavedením projektového řízení budou projekty a aktivity pro realizaci Strategického plánu MČ Praha 10 a
dílčích koncepcí realizovány ročními Akčními plány s každoročním vyhodnocováním.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
1.2 Městská část je dobrým hospodářem
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I10 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Radek Vališ Politický
garant: Lucie Sedmihradská Aktuální informace naleznete zde

Zapojení občanů do programů Moje stopa a Zásobník projektů (I11)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet/počet/počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování počtu podaných návrhů ve vztahu k počtu hlasovatelných projektů a počtu realizovaných projektů
a počtu hlasujících.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
udržet
Cíle SPUR
1.2 Městská část je dobrým hospodářem
Zodpovědnost
OKP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
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Související informace
Referenční ID: I11 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Marie Svatošová
Politický garant: Lucie Sedmihradská Aktuální informace naleznete zde

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PRAHA 10 ZELENÁ
Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) (I12)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
vyjádření v hmotnosti suspendovaných částic (mikrogramy) v metru krychlovém vzduchu (m3)
Zdroj dat
ČHMÚ (ISKO), SZÚ, vlastní měření MČ
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování kvality ovzduší prostřednictvím měřicích stanic tzv. imisního monitoringu.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
2.1 Kvalitní péče o životní prostředí
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I12 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Alena Růžičková
Politický garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

Ekologická stopa (I13)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
globální ha/os
Zdroj dat
zajišťující organizace
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Sledování množství zdrojů, které spotřebováváme a odpadů, které produkujeme, přepočítané na plochu
potřebnou k zajištění daných aktivit.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
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Cíle SPUR
2.1 Kvalitní péče o životní prostředí
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I13 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Roman Kaštovský
Politický garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost s kvalitou veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství (I14)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
procento
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Zjištění míry spokojenosti občanů s kvalitou veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství pomocí
dotazníkového šetření.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
2.1 Kvalitní péče o životní prostředí
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I14 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Jiří Procházka
Politický garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

Vyřešené podněty občanů na čistotu a úklid (I15)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
procento
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
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Význam indikátoru
Sledování počtu přijatých podnětů ve vztahu k počtu vyřešených podnětů.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
2.1 Kvalitní péče o životní prostředí
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I15 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Roman Kaštovský
Politický garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

Projekty na zadržování vody (I16)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet projektů
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Počet projektů podaných do dotačního grantového řízení pro oblast zadržování dešťové vody.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
2.1 Kvalitní péče o životní prostředí
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I16 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Martin Valovič Aktuální informace naleznete zde

Zábory zemědělské a lesní půdy (I17)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
procento
Zdroj dat
vlastní sledování, GIS
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Frekvence zjišťovaní
tříletá
Význam indikátoru
Objem záborů zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
2.1 Kvalitní péče o životní prostředí
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I17 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Petra Bartolloti
Politický garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

Ekologické dobrovolnické aktivity (I18)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet akcí/počet účastníků
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování a vyhodnocování počtu osvětových a úklidových akcí se zaměřením na ekologii a počtu účastníků.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
2.2 Aktivní zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I18 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Roman Kaštovský
Politický garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

Zapojení občanů do grantového řízení v rámci programu pro životní prostředí MČ
Praha 10 (I19)
Hlavní indikátor
ANO
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Jednotky měření
počet/Kč/projekt
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování počtu podaných žádostí, počtu podpořených žádostí, k objemu finančních prostředků a počtu
zapojených občanů do realizací jednotlivých projektů.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
2.2 Aktivní zapojení veřejnosti do péče o životní prostředí
Zodpovědnost
OKP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I19 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Marie Svatošová
Politický garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA - PRAHA 10
UDRŽITELNÁ
Systém energetického managementu (I20)
Hlavní indikátor
NE
Jednotky měření
Kč
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Vyhodnocování úrovně zavedení systému energetického managementu a úspor.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
3.1 Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací
Zodpovědnost
OHS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
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Související informace
Referenční ID: I20 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Lucie Sedmihradská Aktuální informace naleznete zde

Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování (I21)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
% nebo Kč
Zdroj dat
Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Vyhodnocování podílu veškerého spotřebního materiálu a dlouhodobého hmotného majetku s pozitivním
vlivem na udržitelný rozvoj.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
3.1 Udržitelná spotřeba úřadu a jeho organizací
Zodpovědnost
OHS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I21 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Karolina Götzová
Politický garant: Lucie Sedmihradská Aktuální informace naleznete zde

Produkce vytříděného odpadu (I22)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
tuny na osobu (tn/os.)
Zdroj dat
databáze IDOS (CHAPS spol. s r.o), svozové společnosti
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování množství vytříděného odpadu.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí/stabilizace/klesající
Cíle SPUR
3.2 Odpovědné nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku
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Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I22 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Roman Kaštovský
Politický garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

DOPRAVA A MOBILITA - PRAHA 10 DOSTUPNÁ
Míra dopravní obslužnosti městské části (I23)
Hlavní indikátor
NE
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
Dopravní podnik Praha, ROPID, SŽDC, MHMP
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování vývoje počtu linek, spojů, zastávek městské a integrované hromadné dopravy.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
udržet
Cíle SPUR
4.1 Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava
Zodpovědnost
ODO
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I23 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Aktuální informace naleznete zde

Využívání městské hromadné dopravy (I24)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet cestujících
Zdroj dat
Dopravní podnik Praha, ROPID, SŽDC
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování počtu přepravených osob v městské, integrované i železniční dopravě.

Doprava a mobilita - Praha 10 Dostupná
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Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
4.1 Dostupná, kvalitní a atraktivní městská hromadná doprava
Zodpovědnost
ODO
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I24 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Aktuální informace naleznete zde

Pocitová mapa dopravně nebezpečných míst (I25)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet míst/ počet řešení
Zdroj dat
Pasport komunikací
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Pomocí “pocitové mapy” zjišťování počtu dopravně nebezpečných míst mezi občany a řešení jejich
zkvalitnění.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
4.2 Zklidňovat automobilovou dopravu
Zodpovědnost
OKK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I25 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Aktuální informace naleznete zde

Parkovací místa (I26)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
Studie dopravy v klidu

Doprava a mobilita - Praha 10 Dostupná
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Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Analýza vývoje počtu parkovacích míst, možno jen ve vytipovaných problémových oblastech.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
udržet
Cíle SPUR
4.2 Zklidňovat automobilovou dopravu
Zodpovědnost
ODO
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I26 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Daniel Čech Politický
garant: Martin Sekal Aktuální informace naleznete zde

Vybavenost cyklistickými komunikacemi (I27)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
km
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování míry budování infrastruktury environmentálně šetrných druhů dopravy (cyklostezky, smíšené
stezky).
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
4.3 Prostupné území pro bezpečný a bezbariérový pohyb
Zodpovědnost
ODO
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I27 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Martin Sekal Aktuální informace naleznete zde

Úprava komunikací ve prospěch chodců (I28)
Hlavní indikátor
ANO

Doprava a mobilita - Praha 10 Dostupná
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Jednotky měření
délka v m/počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
tříletá
Význam indikátoru
Úprava komunikací pro chodce s vazbou na délku jejich úpravy nebo počtu míst.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
4.3 Prostupné území pro bezpečný a bezbariérový pohyb
Zodpovědnost
ODO
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I28 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Martin Sekal Aktuální informace naleznete zde

ZDRAVÍ A SPORT - PRAHA 10 ZDRAVÁ
Spokojenost občanů s dostupností a úrovní zdravotních služeb (I29)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Zjištění míry spokojenosti občanů s dostupností a kvalitou služeb pomocí dotazníkového šetření.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
5.1 Kvalitní informovanost, spolupráce a osvěta v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I29 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Aktuální informace naleznete zde

Zdraví a sport - Praha 10 Zdravá
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Dostupnost informací a preventivních aktivit v oblasti zdraví (I30)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet akcí/počet oblastí
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Zmapování počtu preventivních aktivit na podporu zdraví, vyhodnocení komplexnosti pokrytí problematiky a
návrh na případné doplnění aktivit v oblastech, které budou vyhodnoceny jako nedostatečně zajištěné.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí/udržet
Cíle SPUR
5.1 Kvalitní informovanost, spolupráce a osvěta v oblasti prevence nemocí a podpory zdraví
Zodpovědnost
OSO
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I30 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Michal Kočí Aktuální informace naleznete zde

Volně přístupná sportoviště a dětská hřiště (I31)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
tříletá
Význam indikátoru
Sledování počtu využívaných veřejných sportovních ploch.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
udržet
Cíle SPUR
5.2 Pestrá nabídka sportovních a volnočasových aktivit pro každého
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován

Zdraví a sport - Praha 10 Zdravá
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Související informace
Referenční ID: I31 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Petr Uher Politický
garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

Volně přístupná školní hřiště (I32)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování počtu využívaných školních hřišť veřejností.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
5.2 Pestrá nabídka sportovních a volnočasových aktivit pro každého
Zodpovědnost
OŠK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I32 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Daniel Novák Politický
garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

Organizované sportovní a volnočasové akce se zaměřením na různé cílové skupiny
(I33)
Hlavní indikátor
NE
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování počtu akcí organizovaných MČ Praha 10 pro různé cílové skupiny nebo podporovaných v dotačním
řízení.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
udržet
Cíle SPUR
5.2 Pestrá nabídka sportovních a volnočasových aktivit pro každého
Zdraví a sport - Praha 10 Zdravá
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Zodpovědnost
OKP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I33 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Daniel Novák Politický
garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - PRAHA 10
PODNIKAVÁ
Spolupráce s místními podniky a podnikateli (I34)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Počet zápisů ze společných jednání, jejich vyhodnocení a řešení.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
6.1 Praha 10 pro podnikatele a podnikatelé pro Prahu 10
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I34 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Martin Valovič Aktuální informace naleznete zde

VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA - PRAHA 10 VZDĚLANÁ
Umístění dětí v mateřských a základních školách zřizovaných MČ Praha 10 (I35)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
vlastní sledování

Vzdělání a výchova - Praha 10 Vzdělaná
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Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování počtu neumístěných dětí v MŠ a ve spádové/preferované ZŠ .
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
7.1 Inspirativní a vstřícné prostředí obecních škol s dostatečnou kapacitou
Zodpovědnost
OŠK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I35 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Kára Válková Politický
garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Modernizace vybavení škol a jejich technického stavu (I36)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Kč
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Sledování výdajů a dokončených akcí na modernizaci škol zřizovaných MČ Praha 10.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
7.1 Inspirativní a vstřícné prostředí obecních škol s dostatečnou kapacitou
Zodpovědnost
OMP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I36 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Filip Koucký Politický
garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Energeticky a materiálově úsporný provoz ve školách zřizovaných MČ Praha 10
(I37)
Hlavní indikátor
ANO

Vzdělání a výchova - Praha 10 Vzdělaná
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Jednotky měření
hodnotící zpráva/jednotky podle sledované veličiny
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování úsporného provozu škol a jejich chování vůči životnímu prostředí, např. energetické audity, úspory
vody, třídění odpadů.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
7.1 Inspirativní a vstřícné prostředí obecních škol s dostatečnou kapacitou
Zodpovědnost
OMP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I37 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Tomáš Urbánek
Politický garant: Lucie Sedmihradská Aktuální informace naleznete zde

Síťování pedagogů vzdělávajících se v problematice udržitelného rozvoje i dalších
oblastech (I38)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
hodnotící zpráva
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování síťování škol v různých oblastech pro předávání si zkušeností a příkladů dobré praxe. Počet setkání
a počet příkladů dobré praxe.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
7.1 Inspirativní a vstřícné prostředí obecních škol s dostatečnou kapacitou
Zodpovědnost
OŠK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I38 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Jana Vinterová
Politický garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Vzdělání a výchova - Praha 10 Vzdělaná
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Vzdělávání k udržitelnému rozvoji a profilace škol (I39)
Hlavní indikátor
NE
Jednotky měření
hodnotící zpráva
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Vyhodnocování a monitoring vzdělávání učitelů a dalších pracovníků ve školství k udržitelnému rozvoji a
profilace škol. Doplňkový indikátor - anketa.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí/udržet
Cíle SPUR
7.1 Inspirativní a vstřícné prostředí obecních škol s dostatečnou kapacitou
Zodpovědnost
OŠK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I39 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Jana Vinterová
Politický garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost strávníků se školním stravováním (I40)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Míra spokojenosti strávníků se školním stravováním, dotazník/anketa, externí hodnocení Českou školní
inspekcí, Hygienickou stanicí HMP.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
7.1 Inspirativní a vstřícné prostředí obecních škol s dostatečnou kapacitou
Zodpovědnost
OŠK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
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Související informace
Referenční ID: I40 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Jaroslav Vrtiška
Politický garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi (I41)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Zjištění míry spokojenosti občanů s dostupností a kvalitou škol pomocí dotazníkového šetření.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
7.2 Škola v centru dění
Zodpovědnost
Ks
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I41 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Naplněnost tříd v družinách, mateřských a základních školách zřizovaných MČ
Praha 10 (I42)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování naplněnosti tříd v MŠ, ZŠ, družinách.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
7.2 Škola v centru dění
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Zodpovědnost
OŠK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I42 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Kára Válková Politický
garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Pořádání kulturně vzdělávacích akcí škol zřizovaných MČ Praha 10 (I43)
Hlavní indikátor
NE
Jednotky měření
počet/počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování počtu akcí škol pro rodiče a veřejnost ve vztahu k počtu účastníků.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
7.2 Škola v centru dění
Zodpovědnost
OŠK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I43 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Kára Válková Politický
garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

KULTURA A VOLNÝ ČAS - PRAHA 10 KULTURNÍ
Soulad s Koncepcí rozvoje kultury MČ Praha 10 (I44)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční

Kultura a volný čas - Praha 10 Kulturní

339/419

Význam indikátoru
Vyhodnocování plnění Koncepce ve vztahu k počtu zrealizovaných akcí uvedených v Koncepci rozvoje kultury
MČ Praha 10.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury
Zodpovědnost
OKP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I44 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Vlastní strategické dokumenty v kulturních organizacích městské části (I45)
Hlavní indikátor
NE
Jednotky měření
hodnotící zpráva
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Strategické dokumenty, které definují směřování (vizi) a poslání kulturních organizací, zda jsou zpracovány,
sledovány a vyhodnocovány.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
8.1 Inspirující prostředí pro rozvoj kultury
Zodpovědnost
OKP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I45 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty (I46)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet

Kultura a volný čas - Praha 10 Kulturní
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Zdroj dat
databáze MF ČR - Monitor a rozpočet MČ Praha 10
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Celková spokojenost návštěvníků/uživatelů se službami kulturních organizací. Jak kvantitativními metodami
(počet návštěvníků), tak kvalitativními (dotazníkové šetření).
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
8.2 Praha 10 kulturnější
Zodpovědnost
OKP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I46 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: David Kašpar Aktuální informace naleznete zde

Výdaje na kulturu (I47)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Kč/% z rozpočtu MČ
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Objem a struktura (charakter) výdajů.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
8.2 Praha 10 kulturnější
Zodpovědnost
OKP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I47 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Tomáš Procházka
Politický garant: Lucie Sedmihradská Aktuální informace naleznete zde

Kultura a volný čas - Praha 10 Kulturní
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Spokojenost občanů s dostupností a úrovní poskytovatelů volnočasových aktivit
(I48)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Zjištění míry spokojenosti občanů s dostupností a kvalitou služeb pomocí dotazníkového šetření.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
8.3 Pestrá nabídka volnočasových aktivit
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I48 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

Zpřístupňování místního kulturního dědictví veřejnosti (I49)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet/ hodnotící zpráva
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Schopnost městské části i dalších subjektů vyhledávat, revitalizovat, využívat a propagovat kulturní dědictví
sledováním počtu akcí, subjektů, propagace, zásahů.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
8.4 Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj
Zodpovědnost
OKP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován

Kultura a volný čas - Praha 10 Kulturní
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Související informace
Referenční ID: I49 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Jan Vašek Politický
garant: Martin Valovič Aktuální informace naleznete zde

Otevřený grantový systém zahrnující projekty z oblasti historického kulturního
dědictví (I50)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Kč
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Grantové řízení s jasně formulovanými pravidly pro posuzování projektů.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
8.4 Prezentovat nemovité kulturní dědictví a pečovat o něj
Zodpovědnost
OKP
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I50 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Jan Vašek Politický
garant: Martin Valovič Aktuální informace naleznete zde

SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ - PRAHA 10 PŘÁTELSKÁ
Spokojenost občanů s dostupností a úrovní sociálních služeb (I51)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
%
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Zjištění míry spokojenosti občanů s dostupností a kvalitou sociálních služeb pomocí dotazníkového šetření.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí

Sociální prostředí - Praha 10 Přátelská
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Cíle SPUR
9.1 Kvalitní sociální péče a služby
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I51 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Iva Hájková Politický
garant: Michal Kočí Aktuální informace naleznete zde

Výdaje na sociální služby (I52)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Kč
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Městská část vede a zveřejňuje přehled poskytnutých prostředků do sociální oblasti sledováním objemu
financí.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
9.1 Kvalitní sociální péče a služby
Zodpovědnost
OSO
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I52 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Pavel Petřík Politický
garant: Lucie Sedmihradská Aktuální informace naleznete zde

Naplňování priorit stanovených ve Střednědobém plánu sociálních a návazných
služeb MČ Praha 10 (I53)
Hlavní indikátor
NE
Jednotky měření
hodnotící zpráva
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční

Sociální prostředí - Praha 10 Přátelská
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Význam indikátoru
Vyhodnocování úrovně naplňování priorit ze Střednědobého plánu sociálních a návazných služeb.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
udržet
Cíle SPUR
9.1 Kvalitní sociální péče a služby
Zodpovědnost
OSO
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I53 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Linda Zákorová
Politický garant: Michal Kočí Aktuální informace naleznete zde

Míra kriminality (I54)
Hlavní indikátor
NE
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
Policie ČR
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Analýza vývoje počtu trestných činů v městské části (členění podle druhu trestných činů) s přihlédnutím ke
statistikám hl. m. Praha, doplňkový indikátor: Pocitová mapa.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel
Zodpovědnost
OKK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I54 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Miloš Jurča Politický
garant: Michal Kočí Aktuální informace naleznete zde

Počet přestupků (I55)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet

Sociální prostředí - Praha 10 Přátelská
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Zdroj dat
Městská policie
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Vývoj počtu přestupků členěných podle jejich druhů s přihlédnutím ke statistikám hl. m. Praha.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
9.2 Bezpečné prostředí pro všechny skupiny obyvatel
Zodpovědnost
OKK
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I55 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Tomáš Kosmel
Politický garant: Michal Kočí Aktuální informace naleznete zde

Oblasti pro zkvalitnění prostředí přátelské rodině (I56)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
hodnotící zpráva
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Zjištění oblastí, na které se odbory úřadu zaměřují pro zlepšování života rodin a monitorování jejich kvality
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
9.3 Příznivé prostředí a podmínky pro rodiny
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I56 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Michal Kočí Aktuální informace naleznete zde

Přidělené byty dostupného a sociálního bydlení (I57)
Hlavní indikátor
ANO

Sociální prostředí - Praha 10 Přátelská
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Jednotky měření
počet/Kč
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Počet přidělených bytů dostupného a sociálního bydlení ve vztahu k nákladům na jejich opravy.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
9.4 Dostupné a sociální bydlení
Zodpovědnost
OBN
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I57 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Helena Minářů
Politický garant: Petr Beneš Aktuální informace naleznete zde

GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST - PRAHA 10 ODPOVĚDNÁ
Globální partnerství (I58)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
zajišťující organizace
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Zapojení do rozvojové pomoci a humanitární pomoci ve spolupráci s nevládními orgnanizacemi či jinými
aktéry.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
klesající
Cíle SPUR
10.1 Partnerstvím k udržitelnému rozvoji
Zodpovědnost
KS
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I58 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Martin Bahenský
Politický garant: Renata Chmelová Aktuální informace naleznete zde
Globální odpovědnost - Praha 10 Odpovědná
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Uhlíková stopa (I59)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
Uhlíková stopa se vyjadřuje v ekvivalentech oxidu uhličitého (CO2), udává se v hmotnostních jednotkách –
gramech, kilogramech a tunách.
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Uhlíková stopa, tedy agregovaná emise skleníkových plynů, je měřítkem dopadu lidské činnosti na životní
prostředí a zejména na klimatické změny. Uhlíková stopa je (obdobně jako ekologická stopa) nepřímým
ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
10.2 Lokálně reagovat na změny klimatu
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I59 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

Adaptační opatření (I60)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Počet adaptačních opatření, která mají pozitivní dopad na klima.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
10.2 Lokálně reagovat na změny klimatu
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován

Globální odpovědnost - Praha 10 Odpovědná
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Související informace
Referenční ID: I60 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Martin Pecánek
Politický garant: Jana Komrsková Aktuální informace naleznete zde

ÚZEMNÍ ROZVOJ - PRAHA 10 MODERNÍ
Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností (I61)
Hlavní indikátor
NE
Jednotky měření
počet projednání/počet občanů
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Zapojování veřejnosti do rozvoje území moderními participačními metodami, sledováním počtu akcí a počtu
zúčastněných.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
11.1 Moderní způsob plánování a rozvoje veřejného prostoru
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I61 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Pavel Ludvík Politický
garant: Martin Valovič Aktuální informace naleznete zde

Využívání strategických dokumentů při proměně území (I62)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
roční
Význam indikátoru
Sledování využívání strategických dokumentů (např. generely, koncepce, studie) při tvorbě studií, při vlastní
realizaci a při posuzování žádostí o prodeje a pronájmy pozemků.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí

Územní rozvoj - Praha 10 Moderní
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Cíle SPUR
11.2 Sebevědomý přístup MČ Praha 10 při rozvoji území
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I62 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:08 Odborný garant: Pavel Ludvík Politický
garant: Martin Valovič Aktuální informace naleznete zde

Využívání “City development” (I63)
Hlavní indikátor
ANO
Jednotky měření
počet/Kč
Zdroj dat
vlastní sledování
Frekvence zjišťovaní
dvouletá
Význam indikátoru
Vyhodnocování naplňování manuálu pro developery - počet zrealizovaných navrhovaných opatření/objem
financí poskytnutých developery.
Trend/vývoj hodnoty indikátoru
rostoucí
Cíle SPUR
11.2 Sebevědomý přístup MČ Praha 10 při rozvoji území
Zodpovědnost
OŽR
Hodnota indikátoru
Indikátor doposud neaktualizován
Související informace
Referenční ID: I63 Datum poslední aktualizace: 07.pro.2020 23:07 Odborný garant: Pavel Ludvík Politický
garant: Martin Valovič Aktuální informace naleznete zde

Územní rozvoj - Praha 10 Moderní
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REJSTŘÍK PODLE ODBORNÝCH GARANTŮ
Odborný garant je pověřený pracovník úřadu, který má svou pracovní náplní nejblíže ke konkrétní tématické
oblasti a který se podílel na zpracování souhrnu informací k dané problematice.

Alena Růžičková
Celkové hodnocení oblastí
2.4.1 Kvalita ovzduší
2.4.2 Dopad lokálních topenišť na kvalitu ovzduší
2.4.3 Hlavní zdroje znečištění ovzduší
2.4.4 Další indikátory k tématu

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) (I12)

Indikátory udržitelného rozvoje
10.2.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) (10.2.A)
10.2.B Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší (10.2.B)

Daniel Čech
Celkové hodnocení oblastí
4.1.1 Podpora ekologické dopravy
4.1.2 Podpora doprovodné infrastruktury
4.1.3 Zvyšování komfortu MHD
4.1.4 Řešení dopravy v klidu
4.2.1 Zvyšování výkonnosti MHD
4.2.2 Ekonomické nástroje pro regulaci dopravy
4.2.3 Integrované plánování dopravy
4.3.1 Ekologicky šetrná vozidla MHD
4.3.2 Podíl ekologicky šetrných vozidel MHD
4.3.3 Síť čerpacích stanic pro alternativní paliva
4.3.4 Zvýhodnění ekologicky šetrných vozidel
4.4.1 Opatření ke zklidňování dopravy
4.4.2 Dopravně-bezpečnostní prevence
4.4.3 Pasport problémových míst v dopravě

Rejstřík podle odborných garantů
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4.5.1 Plán dopravy
4.5.2 Vyhodnocování vlivu dopravní zátěže na ŽP
4.5.3 Dopravní strategie/akční plán

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Míra dopravní obslužnosti městské části (I23)
Využívání městské hromadné dopravy (I24)
Pocitová mapa dopravně nebezpečných míst (I25)
Parkovací místa (I26)

Indikátory udržitelného rozvoje
3.2.E Podíl garantovaných nízkopodlažních spojů veřejné dopravy na celkovém počtu spojů (3.2.E)
3.3.A Bezbariérovost komunikací (3.3.A)
3.3.D Přeprava cestujících MHD (3.3.D)
3.3.E Dostupnost spojení veřejnou dopravou (3.3.E)
3.3.F Plán dopravy / udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) (3.3.F)
3.3.G Mobilita a místní přeprava cestujících (3.3.G)
3.3.H Zavedený systém regulace parkování a dopravy (3.3.H)
3.4.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku městské části a jí
zřízených organizací (3.4.A)
4.1.C Hodnocení Strategického plánu dopravy / udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví (4.1.C)
4.1.D Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty městské části (4.1.D)
8.4.A Bezbariérová mobilita (8.4.A)

Daniel Novák
Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Volně přístupná školní hřiště (I32)
Organizované sportovní a volnočasové akce se zaměřením na různé cílové skupiny (I33)

Filip Koucký
Celkové hodnocení oblastí
3.3.3 Předpisy upravující energetickou náročnost nových staveb
3.4.3 Energetická úspora v souvislosti se zateplením objektů
9.2.3 Zvyšování počtu bezbariérových objektů

Rejstřík podle odborných garantů
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Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Modernizace vybavení škol a jejich technického stavu (I36)

Hana Fojtíková
Celkové hodnocení oblastí
7.1.4 Podpora udržitelného provozu ve školách
7.1.5 Podpora sítí vzdělavatelů v udržitelném rozvoji
7.2.2 Grantová podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Helena Minářů
Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Přidělené byty dostupného a sociálního bydlení (I57)

Indikátory udržitelného rozvoje
1.7.C Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku městské části (1.7.C)
8.3.A Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům (8.3.A)
8.3.B Připravenost městské části, případně statutárního města pro případ potřeby náhlé finanční pomoci
obětem neštěstí (8.3.B)

Iva Hájková
Celkové hodnocení oblastí
1.3.2 Veřejná projednání a participace
9.3.3 Zájem obyvatel o veřejné dění

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí (I1)
Účast občanů na veřejném dění (I2)
Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi (I41)
Spokojenost občanů s dostupností a úrovní poskytovatelů volnočasových aktivit (I48)
Spokojenost občanů s dostupností a úrovní sociálních služeb (I51)

Indikátory udržitelného rozvoje
1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města (1.1.C)
1.3.B Veřejná projednávání (1.3.B)

Rejstřík podle odborných garantů
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Iva Hájková
Indikátory udržitelného rozvoje
1.3.D Spokojenost občanů s místním společenstvím (1.3.D)

Iva Hájková
Indikátory udržitelného rozvoje
1.6.A Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností (1.6.A)
6.3.D Strategické dokumenty obce pro VUR (6.3.D)
9.1.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí (9.1.B)
9.1.C Účast občanů na veřejném dění (9.1.C)

Ivana Paterová
Celkové hodnocení oblastí
1.3.6 Protikorupční opatření

Jan Hamrník
Celkové hodnocení oblastí
1.2.5 Efektivní vnitřní komunikace
1.3.1 Náležitá komunikace s občany
1.3.3 Zveřejňování výročních zpráv
1.3.5 Transparentnost úřadu
1.3.7 Efektivní komunikace s veřejností
1.3.8 Synergické efekty partnerství

Indikátory udržitelného rozvoje
9.2.A Dobrovolnictví (9.2.A)

Jan Vašek
Celkové hodnocení oblastí
8.2.1 Koncepce podpory historického kulturního dědictví
8.2.2 Grantová podpora historického kulturního dědictví
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8.2.3 Další nástroje podpory historického kulturního dědictví
8.2.4 Zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Zpřístupňování místního kulturního dědictví veřejnosti (I49)
Otevřený grantový systém zahrnující projekty z oblasti historického kulturního dědictví (I50)

Indikátory udržitelného rozvoje
5.3.M Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) (5.3.M)
5.3.N Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli (5.3.N)
7.3.D Podpora nehmotného, příp. hmotného kulturního dědictví v rámci strategického dokumentu městské
části pro oblast kultury (7.3.D)
7.4.A Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví
(7.4.A)
7.4.B Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic (7.4.B)
7.4.C Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti (7.4.C)

Jana Fraňková
Celkové hodnocení oblastí
6.1.2 Vývoj počtu podnikatelských subjektů
6.1.3 Vývoj míry nezaměstnanosti
6.3.2 Vývoj počtu ubytovaných hostů

Jana Tlamichová
Celkové hodnocení oblastí
6.3.3 Zatížení cestovním ruchem
7.4.2 Zázemí pro neorganizované sportovní aktivity
7.4.3 Šetrnost volnočasových aktivit

Indikátory udržitelného rozvoje
4.2.E Činnosti věnované aktivnímu stárnutí (4.2.E)
5.3.L Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci (5.3.L)
8.1.D Umělecké a kulturní akce iniciované městskou částí (8.1.D)
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Jana Vinterová
Celkové hodnocení oblastí
7.1.1 Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
7.1.2 Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
7.1.3 Využívání vzdělávacích databází v oblasti udržitelného rozvoje
7.1.6 Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi
7.2.1 Působení NNO v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj
7.2.3 Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO
9.2.2 Rovný přístup ke vzdělávání

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Síťování pedagogů vzdělávajících se v problematice udržitelného rozvoje i dalších oblastech (I38)
Vzdělávání k udržitelnému rozvoji a profilace škol (I39)

Indikátory udržitelného rozvoje
3.4.B Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy (3.4.B)
6.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými
dokumenty (6.1.A)
6.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí,
případně jiným zřizovatelem (6.1.B)
6.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol (6.1.C)
6.1.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 (6.1.D)
6.2.A Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR (6.2.A)
6.2.B Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi (6.2.B)
8.3.G Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání (8.3.G)

Jaroslav Vrtiška
Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Spokojenost strávníků se školním stravováním (I40)

Jiří Procházka
Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Spokojenost s kvalitou veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství (I14)
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Indikátory udržitelného rozvoje
4.2.D Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých (4.2.D)

Jiří Zákostelný
Celkové hodnocení oblastí
2.1.8 Vývoj v plošné míře území, odkud není srážková voda odváděna jednotnou kanalizací do čističek
odpadních vod (ČOV)
2.2.6 Ochrana přírodních a zemědělských ploch
2.2.7 Další indikátory k tématu
1.5.1 Omezování dopravní zátěže generované novou výstavbou
1.5.2 Účelnost funkční diferenciace území
1.5.3 Vize rozvoje MČ v rámci územně plánovací dokumentace (ÚPD)
1.6.1 Architektonické soutěže
1.6.2 Městský architekt
1.6.3 Autorský dozor na veřejných zakázkách
1.6.4 Zohledňování kvality nabídek u veřejných zakázek
1.6.5 Metodika participace veřejnosti
1.7.1 Regenerace brownfields
1.7.2 Evidence brownfields
1.7.3 Podpora investorů při revitalizaci brownfields
1.8.2 Obnova technické infrastruktury

Indikátory udržitelného rozvoje
1.4.A Kompaktnost městské zástavby (1.4.A)
1.5.A Urbanistická struktura (1.5.A)
1.5.B Nově navrhované zastavitelné plochy (1.5.B)
1.5.D Využívání externí odborné pomoci (1.5.D)
1.6.B Přehled „brownfields“ (1.6.B)
1.7.A Plocha „brownfields“ na území města (1.7.A)
1.7.B Využití „brownfields“ (1.7.B)
3.2.C Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce (3.2.C)
3.2.D Certifikované stavby (3.2.D)

Josef Neklan
Celkové hodnocení oblastí
1.1.1 Odpovědná správa a řízení
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1.1.2 Odpovědné plánování
1.1.3 Provázanost strategií a územně plánovací dokumentace (ÚPD)
1.1.4 Provázanost koncepčních dokumentů
1.1.5 Optimalizace veřejných služeb
1.1.6 Provázanost investic s rozvojovými dokumenty
1.1.7 Provázanost rozvojových dokumentů s rozpočtem
1.2.1 Efektivní řízení úřadu
1.2.2 Rozpočtová odpovědnost
1.2.3 Orientace na občana
1.2.4 Měření výkonnosti a kvality
1.2.6 Ekologicky odpovědné chování
1.2.7 Hospodárné nakládání se zdroji
1.4.1 Metodika měření spokojenosti
1.4.2 Seznamování veřejnosti s výsledky měření
1.4.3 Vývoj a porovnání spokojenosti
1.4.4 Analýza výsledků měření spokojenosti
1.4.5 Přijímání opatření na základě výsledků šetření

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Spokojenost zaměstnanců Úřadu MČ Praha 10 (I3)
Spokojenost zastupitelů MČ Praha 10 (I4)
Spokojenost zákazníků se službami ÚMČ Praha 10 (I5)
Podmínky recertifikačního a dozorového auditu ISO 9001 (I6)

Indikátory udržitelného rozvoje
1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně
měřitelného souboru indikátorů) (1.1.A)
1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu (1.1.B)
1.2.A Výkonnost a kvalita (1.2.A)
1.2.B Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování (1.2.B)
1.2.C Orientace na občany / zákazníky (1.2.C)
1.2.D Společensky odpovědné a ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti
plýtvání (1.2.D)
1.3.A Partnerství a synergie (1.3.A)
1.3.C Transparentní úřad (1.3.C)
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) (1.3.D)
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Kára Válková
Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Umístění dětí v mateřských a základních školách zřizovaných MČ Praha 10 (I35)
Naplněnost tříd v družinách, mateřských a základních školách zřizovaných MČ Praha 10 (I42)
Pořádání kulturně vzdělávacích akcí škol zřizovaných MČ Praha 10 (I43)

Karolina Götzová
Celkové hodnocení oblastí
3.1.1 Zohledňování energetické efektivnosti produktů
3.3.1 Energetický management
3.3.2 Využívání dat pro snižování energetické náročnosti
3.3.4 Měsíční data o spotřebě energií (a vody)

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování (I21)

Indikátory udržitelného rozvoje
2.1.A Nakupované zboží s ekoznačkou (2.1.A)
2.1.B Používání recyklovaného papíru (2.1.B)
2.1.C Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě (2.1.C)
2.2.A Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR (2.2.A)
10.3.C Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování (10.3.C)

Linda Zákorová
Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Naplňování priorit stanovených ve Střednědobém plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 (I53)

Indikátory udržitelného rozvoje
9.1.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel (9.1.D)
9.1.E Stížnosti obyvatel na sociálně nevhodné jevy (9.1.E)
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Marie Svatošová
Celkové hodnocení oblastí
7.2.4 Podpora sítí ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
8.3.1 Grantové a dotační výdaje na kulturu
8.3.2 Otevřený grantový systém v oblasti kultury
8.3.3 Podpora různorodosti projektů
8.3.6 Informování o jiných zdrojích na podporu kultury
9.3.2 Spokojenost obyvatel s místem, kde žijí

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Zapojení občanů do programů Moje stopa a Zásobník projektů (I11)
Zapojení občanů do grantového řízení v rámci programu pro životní prostředí MČ Praha 10 (I19)

Indikátory udržitelného rozvoje
4.4.B Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím (4.4.B)
6.3.A Nevládní neziskové organizace v městské části, zabývající se VUR (6.3.A)
6.3.B Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace, zabývající se VUR (6.3.B)
7.1.C Komunitní centra v městské části (7.1.C)
8.1.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty (8.1.A)
8.1.B Otevřený grantový / dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit (8.1.B)
8.1.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému (8.1.C)
8.2.C Veřejná místa pro spontánní setkávání (8.2.C)

Martin Bahenský
Celkové hodnocení oblastí
6.1.1 Nástroje podpory zaměstnanosti
6.2.1 Komunikace MČ s podnikatelskými subjekty
7.3.1 Systematická práce ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
7.3.2 Odborná podpora při řešení problémů udržitelného rozvoje
7.3.3 Osvětové akce v oblasti udržitelného rozvoje
7.3.4 Vyhodnocování dopadu akcí
7.3.5 Pokrytí cílových skupin vzdělávacími akcemi
10.1.1 Podpora etického obchodu
10.1.2 Zahraniční rozvojová spolupráce
10.1.3 Partnerská obec v rozvojových zemích
10.1.4 Humanitární projekty
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10.1.5 Členství v mezinárodní organizaci pro udržitelný rozvoj
10.2.2 Spolupráce s NNO v oblasti ekologické výchovy
10.3.2 Příklady dobré praxe pro udržitelný rozvoj

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Sada kritérií místní Agendy 21 (I7)
Audity udržitelného rozvoje (I8)
Spolupráce s místními podniky a podnikateli (I34)
Oblasti pro zkvalitnění prostředí přátelské rodině (I56)
Globální partnerství (I58)

Indikátory udržitelného rozvoje
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) (1.3.E)
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) (1.3.F)
4.4.C Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví (4.4.C)
4.5.A Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví (4.5.A)
5.3.D Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky (5.3.D)
5.3.E Počet podnikatelských subjektů (5.3.E)
5.3.F Podíl nezaměstnaných osob (5.3.F)
5.3.G Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) (5.3.G)
5.3.H Spolupráce s místními podniky (5.3.H)
5.3.I Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) (5.3.I)
6.3.C Podpora síťování institucí zabývajících se VUR (6.3.C)
6.3.E Odborná podpora pro občany z hlediska naplňování principů UR (6.3.E)
7.1.A Osvětové akce UR v městské části (7.1.A)
7.1.B Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR (7.1.B)
9.3.A Etický obchod (9.3.A)
9.3.B Globální partnerství (9.3.B)
9.3.C Partnerské město v rozvojovém světě (9.3.C)
9.3.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc (9.3.D)
9.3.E Zastoupení městské části v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem (9.3.E)
9.4.A Spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a
globálního vzdělávání (9.4.A)
9.4.E 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) (9.4.E)
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Martin Pecánek
Celkové hodnocení oblastí
2.1.1 Meziroční změny spotřeby pitné vody
2.1.2 Meziroční změny spotřeby vody v objektech MČ
2.1.3 Srovnání spotřeby vody v rámci ČR
2.1.4 Úsporná opatření na úsporu vody
2.1.5 Osvěta o šetření pitnou vodou
2.1.6 Podíl osob napojených na kanalizaci
2.1.7 Snížení objemu znečišťujících látek
2.1.9 Podmínky pro akumulaci vody
2.2.1 Změna v podílu území zahrnutého do územního systému ekologické stability (ÚSES)
2.2.5 Výměra ploch veřejné zeleně
8.4.2 Možnost participace občanů na rozvoji MČ
10.2.1 Osvěta v oblasti klimatických změn
10.3.1 Měření ekologické stopy
10.3.3 Měření emisí CO2
1.9.2 Plán krizového hospodaření s vodou

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Projekty na zadržování vody (I16)
Vybavenost cyklistickými komunikacemi (I27)
Úprava komunikací ve prospěch chodců (I28)
Uhlíková stopa (I59)
Adaptační opatření (I60)

Indikátory udržitelného rozvoje
1.5.C Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb (1.5.C)
1.8.A Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku městské části (1.8.A)
1.9.A Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku (1.9.A)
1.9.B Celková spotřeba pitné vody v domácnostech (1.9.B)
3.3.B Vybavenost cyklistickými komunikacemi (3.3.B)
3.3.C Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty (3.3.C)
9.3.F Osvětové akce v oblasti změny klimatu (9.3.F)
9.4.B Orientační ekologická stopa (9.4.B)
9.4.C Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) (9.4.C)
10.1.A Čištění odpadních vod (10.1.A)
10.1.B Nakládání s dešťovými vodami (10.1.B)
10.1.C Invazní druhy rostlin (10.1.C)
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10.3.A Izolační zeleň (10.3.A)
10.3.B Ochrana před prašností (10.3.B)

Michaela Vojáčková
Celkové hodnocení oblastí
2.2.2 Zvlášť chráněná území, území Natura 2000
2.2.3 Úbytek ploch přírodního/přírodě blízkého charakteru
2.2.4 Měření ekologické stability území

Miloš Jurča
Celkové hodnocení oblastí
9.4.1 Vývoj trestné činnosti
9.4.2 Efektivní řešení přírodních katastrof a havárií
9.4.3 Míra obav obyvatel z kriminality
9.4.4 Řešení domácího násilí
9.4.5 Preventivní akce v oblasti kriminality
1.9.1 Plán protipovodňových opatření

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Míra kriminality (I54)

Indikátory udržitelného rozvoje
1.8.B Opatření proti povodním (1.8.B)
4.1.A Nehodovost v silniční dopravě (4.1.A)
4.1.B Odstranění krizových nehodových míst (4.1.B)
9.2.B Kriminalita (9.2.B)
9.2.C Krizové řízení obce (9.2.C)
9.2.D Vnímání kriminality občany (9.2.D)
9.2.E Domácí násilí (9.2.E)
9.2.F Prevence kriminality (9.2.F)

Monika Srncová
Celkové hodnocení oblastí
9.1.1 Finanční rezerva pro pomoc obětem neštěstí
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Pavel Ludvík
Celkové hodnocení oblastí
3.4.1 Podpora udržitelného stavitelství
3.4.2 Indikátory pro sledování udržitelnosti staveb
8.4.1 Nástroje ke zvyšování atraktivního vzhledu města
8.4.3 Údržba a obnova městského mobiliáře
8.4.4 Využívání kultury při revitalizaci brownfields

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností (I61)
Využívání strategických dokumentů při proměně území (I62)
Využívání “City development” (I63)

Pavel Petřík
Celkové hodnocení oblastí
5.1.1 Systematické plánování dopravních služeb
5.1.2 Zdraví ve strategiích MČ
5.1.3 Zdravotní plán MČ
5.1.4 Dotační podpora Zdraví 21/Zdraví 2020
5.1.5 Plnění cílů Zdraví 21/Zdraví 2020
5.2.1 Spolupráce s NNO v oblasti zdraví
5.2.2 Preventivní akce na podporu zdraví
5.2.3 Podpora aktivit podporujících nekouření
5.2.6 Podpora aktivního stárnutí
5.2.7 Výchova ke zdraví ve školách
5.2.8 Diskuse a průzkumy v oblasti podpory zdraví
5.2.9 Informování občanů o možnostech zapojení
5.2.10 Další indikátory k tématu
5.3.1 Střední délka života
5.3.2 Incidence zhoubných novotvarů
5.3.3 Výskyt sexuálně přenosných chorob
5.3.4 Výskyt alimentárních chorob
5.3.5 Výskyt virové hepatitidy
5.3.6 Počet případů hospitalizace pro úrazy a otravy
5.3.7 Celková úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost v důsledku úrazů
5.3.8 Vývoj předčasné úmrtnosti
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5.3.9 Incidence případů diabetes
5.3.10 Incidence alergie a astma
5.3.11 Počet uživatelů drog a jejich úmrtnost
5.3.12 Sledování zdravotních rizik
5.3.13 Další indikátory k tématu
9.1.5 Vývoj počtu předlužených osob
9.2.1 Podpora mateřských center
9.2.4 Podpora obyvatel v obtížných životních situacích
9.2.5 Podpora slaďování práce a rodinného života
9.2.6 Podpora při hledání pracovních příležitostí
9.3.1 Sociálně vyloučené osoby a lokality
9.3.4 Nástroje odstraňování sociálních bariér
9.3.5 Vývoj počtu stížností na sociálně-patologické chování
9.3.6 Dobrovolnická činnost

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Spokojenost občanů s dostupností a úrovní zdravotních služeb (I29)
Dostupnost informací a preventivních aktivit v oblasti zdraví (I30)
Výdaje na sociální služby (I52)

Indikátory udržitelného rozvoje
4.2.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v městské části (4.2.A)
4.2.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích městské části a jako kritérium při hodnocení projektů (4.2.B)
4.2.C Kompetence městské části (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel (4.2.C)
4.3.B Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu (4.3.B)
4.4.A Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí (4.4.A)
4.5.B Střední délka života při narození (4.5.B)
5.1.A Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy (5.1.A)
5.1.B Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64 let) ze všech příčin u mužů a u žen (5.1.B)
5.1.C Výskyt zhoubných novotvarů (5.1.C)
5.2.A Hospitalizace pro poranění a otravy (5.2.A)
5.2.B Výskyt (prevalence) diabetu (5.2.B)
5.2.C Kojenecká úmrtnost (5.2.C)
5.2.D Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami (5.2.D)
5.2.E Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) (5.2.E)
5.2.F Alimentární onemocnění (salmonelóza, kampylobakteriózy) (5.2.F)
5.2.G Nová onemocnění hepatitidou typu A, B, C (5.2.G)
5.3.A Léčení alergici a astmatici (prevalence) (5.3.A)
5.3.B Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy (5.3.B)
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5.3.C Uživatelé drog (5.3.C)
8.3.C Počet sociálně potřebných domácností v městské části (8.3.C)
8.3.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením (8.3.D)
8.3.E Míra předluženosti obyvatel (8.3.E)
8.3.F Podpora sociální inkluze rodičů na rodičovské dovolené (8.3.F)
8.4.B Péče o zranitelné skupiny obyvatel (8.4.B)
8.4.C Podpůrné aktivity domácí péče (8.4.C)
8.4.D Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života (8.4.D)
9.1.A Sociální bariéry (9.1.A)

Petr Uher
Celkové hodnocení oblastí
5.2.4 Počet hřišť a podpora pohybu dětí
5.2.5 Sportoviště pro dospělé a podpora pohybu obyvatel

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Volně přístupná sportoviště a dětská hřiště (I31)

Indikátory udržitelného rozvoje
7.1.D Volně přístupná sportoviště v městské části (7.1.D)

Petra Bartolloti
Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Zábory zemědělské a lesní půdy (I17)

Indikátory udržitelného rozvoje
10.1.E Zábory zemědělské půdy (10.1.E)

Celkové hodnocení oblastí
2.3.1 Výměra ploch ekologického zemědělství
2.3.2 Výměra lesních ploch
2.3.3 Protierozní opatření
2.3.4 Ochran půdního fondu
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Radek Vališ
Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Udržitelné hospodaření MČ (I9)
Provázanost rozpočtu a rozpočtového výhledu se Strategickým plánem MČ Praha 10 (I10)

Roman Březina
Celkové hodnocení oblastí
9.1.2 Zajištění dočasného nouzového bydlení
9.1.3 Vývoj počtu sociálně potřebných domácností
9.1.4 Dostupné a sociální byty
1.8.1 Regenerace obecních domů a bytů

Roman Kaštovský
Celkové hodnocení oblastí
3.2.1 Rozsah třídění odpadu
3.2.2 Motivace k třídění odpadu
3.2.3 Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Ekologická stopa (I13)
Vyřešené podněty občanů na čistotu a úklid (I15)
Ekologické dobrovolnické aktivity (I18)
Produkce vytříděného odpadu (I22)

Indikátory udržitelného rozvoje
2.2.B Dostupnost nádob na separovaný sběr odpadů (2.2.B)
2.3.A Množství nádob na separovaný sběr odpadů (2.3.A)
2.4.A Počet druhů separovaných odpadů, které je možné třídit v rámci nádob na separovaný sběr odpadů
(2.4.A)
2.4.B Produkce směsného komunálního odpadu (2.4.B)
2.4.C Počet tříděných složek komunálního odpadu (2.4.C)
10.1.D Koeficient ekologické stability (10.1.D)
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Tomáš Kosmel
Celkové hodnocení oblastí
1.3.4 Řešení stížností občanů

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Počet přestupků (I55)

Tomáš Procházka
Celkové hodnocení oblastí
6.3.1 Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO
6.3.4 Vnímání cestovního ruchu obyvateli
7.4.1 Zaměření a využívanost komunitních center
8.1.1 Kulturní strategie
8.1.2 Dostupnost kulturních služeb
8.1.3 Struktura a výše výdajů na kulturu
8.1.4 Kulturní strategie organizací
8.1.5 Spokojenost obyvatel s kulturními službami
8.1.6 Participace obyvatel na kulturním plánování
8.1.7 Podpora kulturních a kreativních průmyslů
8.3.4 Podpora kulturních a uměleckých akcí
8.3.5 Systém publicity kulturních akcí
8.3.7 Mobilita místních umělců

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Soulad s Koncepcí rozvoje kultury MČ Praha 10 (I44)
Vlastní strategické dokumenty v kulturních organizacích městské části (I45)
Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty (I46)
Výdaje na kulturu (I47)

Indikátory udržitelného rozvoje
5.3.J Podpora místní turistiky (5.3.J)
5.3.K Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) (5.3.K)
7.1.E Volnočasové aktivity občanů (7.1.E)
7.1.F Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu
města (7.1.F)
7.2.A Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám (7.2.A)
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7.2.B Výdaje na kulturu (7.2.B)
7.2.D Existence vlastních strategických dokumentů v kulturních organizacích městské části (7.2.D)
7.3.A Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty (7.3.A)
7.3.B Účast občanů na tvorbě kulturní politiky (7.3.B)
7.3.C Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany městské části) (7.3.C)
8.1.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí (8.1.E)
8.1.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury (8.1.F)
8.1.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů (8.1.G)
8.2.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem městské části (8.2.A)
8.2.B Participace občanů na záměrech městské části týkající se vzhledu města (8.2.B)
8.2.D Kultura jako faktor rozvoje území (8.2.D)

Tomáš Urbánek
Celkové hodnocení oblastí
10.3.4 Energetická koncepce MČ

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Systém energetického managementu (I20)
Energeticky a materiálově úsporný provoz ve školách zřizovaných MČ Praha 10 (I37)

Indikátory udržitelného rozvoje
2.4.D Existence systému energetického managementu (2.4.D)
3.1.A Spotřeba energie (3.1.A)
3.1.B Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje (3.1.B)
3.1.C Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje (3.1.C)
3.1.D Spotřeba zemního plynu (3.1.D)
3.1.E Spotřeba tepla z CZT (3.1.E)
3.2.A Spotřeba PHM (3.2.A)
3.2.B Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie
C, D, E, F, G) (3.2.B)
9.4.D Emise CO2 a energetický management (9.4.D)
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REJSTŘÍK PODLE POLITICKÝCH GARANTŮ
Politický garant je člen Rady MČ Praha 10, který má konkrétní tematickou oblast ve své kompetenci.

David Kašpar
Celkové hodnocení oblastí
6.3.3 Zatížení cestovním ruchem
7.1.1 Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
7.1.2 Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
7.1.3 Využívání vzdělávacích databází v oblasti udržitelného rozvoje
7.1.5 Podpora sítí vzdělavatelů v udržitelném rozvoji
7.1.6 Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi
7.2.1 Působení NNO v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj
7.2.2 Grantová podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj
7.2.3 Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO
7.2.4 Podpora sítí ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
7.3.1 Systematická práce ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
7.3.5 Pokrytí cílových skupin vzdělávacími akcemi
8.1.1 Kulturní strategie
8.1.2 Dostupnost kulturních služeb
8.1.3 Struktura a výše výdajů na kulturu
8.1.4 Kulturní strategie organizací
8.1.5 Spokojenost obyvatel s kulturními službami
8.1.6 Participace obyvatel na kulturním plánování
8.1.7 Podpora kulturních a kreativních průmyslů
8.3.1 Grantové a dotační výdaje na kulturu
8.3.2 Otevřený grantový systém v oblasti kultury
8.3.3 Podpora různorodosti projektů
8.3.4 Podpora kulturních a uměleckých akcí
8.3.5 Systém publicity kulturních akcí
8.3.6 Informování o jiných zdrojích na podporu kultury
8.3.7 Mobilita místních umělců
8.4.4 Využívání kultury při revitalizaci brownfields
9.2.2 Rovný přístup ke vzdělávání
9.3.2 Spokojenost obyvatel s místem, kde žijí
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Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Umístění dětí v mateřských a základních školách zřizovaných MČ Praha 10 (I35)
Modernizace vybavení škol a jejich technického stavu (I36)
Síťování pedagogů vzdělávajících se v problematice udržitelného rozvoje i dalších oblastech (I38)
Vzdělávání k udržitelnému rozvoji a profilace škol (I39)
Spokojenost strávníků se školním stravováním (I40)
Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi (I41)
Naplněnost tříd v družinách, mateřských a základních školách zřizovaných MČ Praha 10 (I42)
Pořádání kulturně vzdělávacích akcí škol zřizovaných MČ Praha 10 (I43)
Soulad s Koncepcí rozvoje kultury MČ Praha 10 (I44)
Vlastní strategické dokumenty v kulturních organizacích městské části (I45)
Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty (I46)

Indikátory udržitelného rozvoje
3.4.B Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy (3.4.B)
4.4.B Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím (4.4.B)
5.3.J Podpora místní turistiky (5.3.J)
5.3.K Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) (5.3.K)
5.3.L Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci (5.3.L)
6.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými
dokumenty (6.1.A)
6.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných městskou částí,
případně jiným zřizovatelem (6.1.B)
6.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol (6.1.C)
6.1.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 (6.1.D)
6.2.A Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR (6.2.A)
6.2.B Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi (6.2.B)
6.3.A Nevládní neziskové organizace v městské části, zabývající se VUR (6.3.A)
6.3.B Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace, zabývající se VUR (6.3.B)
7.1.C Komunitní centra v městské části (7.1.C)
7.1.F Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu
města (7.1.F)
7.2.A Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám (7.2.A)
7.2.B Výdaje na kulturu (7.2.B)
7.2.D Existence vlastních strategických dokumentů v kulturních organizacích městské části (7.2.D)
7.3.A Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty (7.3.A)
7.3.B Účast občanů na tvorbě kulturní politiky (7.3.B)
7.3.C Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany městské části) (7.3.C)
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8.1.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty (8.1.A)
8.1.B Otevřený grantový / dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit (8.1.B)
8.1.C Různorodost podporovaných projektů v rámci grantového systému (8.1.C)
8.1.D Umělecké a kulturní akce iniciované městskou částí (8.1.D)
8.1.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí (8.1.E)
8.1.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury (8.1.F)
8.1.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů (8.1.G)
8.2.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem městské části (8.2.A)
8.2.B Participace občanů na záměrech městské části týkající se vzhledu města (8.2.B)
8.2.C Veřejná místa pro spontánní setkávání (8.2.C)
8.2.D Kultura jako faktor rozvoje území (8.2.D)
8.3.G Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání (8.3.G)

Jana Komrsková
Celkové hodnocení oblastí
1.2.6 Ekologicky odpovědné chování
2.1.1 Meziroční změny spotřeby pitné vody
2.1.2 Meziroční změny spotřeby vody v objektech MČ
2.1.3 Srovnání spotřeby vody v rámci ČR
2.1.4 Úsporná opatření na úsporu vody
2.1.5 Osvěta o šetření pitnou vodou
2.1.6 Podíl osob napojených na kanalizaci
2.1.7 Snížení objemu znečišťujících látek
2.1.8 Vývoj v plošné míře území, odkud není srážková voda odváděna jednotnou kanalizací do čističek
odpadních vod (ČOV)
2.1.9 Podmínky pro akumulaci vody
2.2.2 Zvlášť chráněná území, území Natura 2000
2.2.4 Měření ekologické stability území
2.2.5 Výměra ploch veřejné zeleně
2.3.1 Výměra ploch ekologického zemědělství
2.3.2 Výměra lesních ploch
2.3.3 Protierozní opatření
2.3.4 Ochran půdního fondu
2.4.1 Kvalita ovzduší
2.4.2 Dopad lokálních topenišť na kvalitu ovzduší
2.4.3 Hlavní zdroje znečištění ovzduší
2.4.4 Další indikátory k tématu
3.2.1 Rozsah třídění odpadu
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3.2.2 Motivace k třídění odpadu
3.2.3 Mobilní sběr nebezpečného odpadu
5.2.4 Počet hřišť a podpora pohybu dětí
5.2.5 Sportoviště pro dospělé a podpora pohybu obyvatel
7.3.2 Odborná podpora při řešení problémů udržitelného rozvoje
7.4.2 Zázemí pro neorganizované sportovní aktivity
7.4.3 Šetrnost volnočasových aktivit
8.4.3 Údržba a obnova městského mobiliáře
10.2.1 Osvěta v oblasti klimatických změn
10.2.2 Spolupráce s NNO v oblasti ekologické výchovy
10.3.1 Měření ekologické stopy
10.3.3 Měření emisí CO2
1.9.2 Plán krizového hospodaření s vodou

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) (I12)
Ekologická stopa (I13)
Spokojenost s kvalitou veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství (I14)
Vyřešené podněty občanů na čistotu a úklid (I15)
Zábory zemědělské a lesní půdy (I17)
Ekologické dobrovolnické aktivity (I18)
Zapojení občanů do grantového řízení v rámci programu pro životní prostředí MČ Praha 10 (I19)
Produkce vytříděného odpadu (I22)
Volně přístupná sportoviště a dětská hřiště (I31)
Volně přístupná školní hřiště (I32)
Organizované sportovní a volnočasové akce se zaměřením na různé cílové skupiny (I33)
Spokojenost občanů s dostupností a úrovní poskytovatelů volnočasových aktivit (I48)
Uhlíková stopa (I59)
Adaptační opatření (I60)

Indikátory udržitelného rozvoje
1.9.A Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku (1.9.A)
1.9.B Celková spotřeba pitné vody v domácnostech (1.9.B)
2.2.B Dostupnost nádob na separovaný sběr odpadů (2.2.B)
2.3.A Množství nádob na separovaný sběr odpadů (2.3.A)
2.4.A Počet druhů separovaných odpadů, které je možné třídit v rámci nádob na separovaný sběr odpadů
(2.4.A)
2.4.B Produkce směsného komunálního odpadu (2.4.B)
2.4.C Počet tříděných složek komunálního odpadu (2.4.C)
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4.2.D Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých (4.2.D)
4.2.E Činnosti věnované aktivnímu stárnutí (4.2.E)
7.1.D Volně přístupná sportoviště v městské části (7.1.D)
7.1.E Volnočasové aktivity občanů (7.1.E)
9.3.F Osvětové akce v oblasti změny klimatu (9.3.F)
9.4.B Orientační ekologická stopa (9.4.B)
9.4.C Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) (9.4.C)
9.4.D Emise CO2 a energetický management (9.4.D)
10.1.A Čištění odpadních vod (10.1.A)
10.1.B Nakládání s dešťovými vodami (10.1.B)
10.1.C Invazní druhy rostlin (10.1.C)
10.1.D Koeficient ekologické stability (10.1.D)
10.1.E Zábory zemědělské půdy (10.1.E)
10.2.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) (10.2.A)
10.2.B Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší (10.2.B)
10.3.A Izolační zeleň (10.3.A)
10.3.B Ochrana před prašností (10.3.B)

Lucie Sedmihradská
Celkové hodnocení oblastí
1.1.7 Provázanost rozvojových dokumentů s rozpočtem
1.2.1 Efektivní řízení úřadu
1.2.2 Rozpočtová odpovědnost

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Udržitelné hospodaření MČ (I9)
Provázanost rozpočtu a rozpočtového výhledu se Strategickým plánem MČ Praha 10 (I10)
Zapojení občanů do programů Moje stopa a Zásobník projektů (I11)
Systém energetického managementu (I20)
Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování (I21)
Energeticky a materiálově úsporný provoz ve školách zřizovaných MČ Praha 10 (I37)
Výdaje na kulturu (I47)
Výdaje na sociální služby (I52)

Indikátory udržitelného rozvoje
2.1.A Nakupované zboží s ekoznačkou (2.1.A)
2.1.B Používání recyklovaného papíru (2.1.B)
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2.2.A Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR (2.2.A)
3.1.B Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje (3.1.B)
3.1.C Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje (3.1.C)
3.1.D Spotřeba zemního plynu (3.1.D)
3.1.E Spotřeba tepla z CZT (3.1.E)
3.2.A Spotřeba PHM (3.2.A)
3.2.B Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie
C, D, E, F, G) (3.2.B)
10.3.C Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování (10.3.C)

Martin Sekal
Celkové hodnocení oblastí
4.1.1 Podpora ekologické dopravy
4.1.2 Podpora doprovodné infrastruktury
4.1.3 Zvyšování komfortu MHD
4.1.4 Řešení dopravy v klidu
4.2.1 Zvyšování výkonnosti MHD
4.2.2 Ekonomické nástroje pro regulaci dopravy
4.2.3 Integrované plánování dopravy
4.3.1 Ekologicky šetrná vozidla MHD
4.3.2 Podíl ekologicky šetrných vozidel MHD
4.3.3 Síť čerpacích stanic pro alternativní paliva
4.3.4 Zvýhodnění ekologicky šetrných vozidel
4.4.1 Opatření ke zklidňování dopravy
4.4.2 Dopravně-bezpečnostní prevence
4.4.3 Pasport problémových míst v dopravě
4.5.1 Plán dopravy
4.5.2 Vyhodnocování vlivu dopravní zátěže na ŽP
4.5.3 Dopravní strategie/akční plán

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Míra dopravní obslužnosti městské části (I23)
Využívání městské hromadné dopravy (I24)
Pocitová mapa dopravně nebezpečných míst (I25)
Parkovací místa (I26)
Vybavenost cyklistickými komunikacemi (I27)
Úprava komunikací ve prospěch chodců (I28)
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Indikátory udržitelného rozvoje
3.2.E Podíl garantovaných nízkopodlažních spojů veřejné dopravy na celkovém počtu spojů (3.2.E)
3.3.A Bezbariérovost komunikací (3.3.A)
3.3.B Vybavenost cyklistickými komunikacemi (3.3.B)
3.3.C Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty (3.3.C)
3.3.D Přeprava cestujících MHD (3.3.D)
3.3.E Dostupnost spojení veřejnou dopravou (3.3.E)
3.3.F Plán dopravy / udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) (3.3.F)
3.3.G Mobilita a místní přeprava cestujících (3.3.G)
3.3.H Zavedený systém regulace parkování a dopravy (3.3.H)
3.4.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku městské části a jí
zřízených organizací (3.4.A)
4.1.A Nehodovost v silniční dopravě (4.1.A)
4.1.B Odstranění krizových nehodových míst (4.1.B)
4.1.C Hodnocení Strategického plánu dopravy / udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví (4.1.C)
4.1.D Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty městské části (4.1.D)
8.4.A Bezbariérová mobilita (8.4.A)

Martin Valovič
Celkové hodnocení oblastí
2.2.1 Změna v podílu území zahrnutého do územního systému ekologické stability (ÚSES)
2.2.3 Úbytek ploch přírodního/přírodě blízkého charakteru
2.2.6 Ochrana přírodních a zemědělských ploch
2.2.7 Další indikátory k tématu
3.3.3 Předpisy upravující energetickou náročnost nových staveb
3.4.1 Podpora udržitelného stavitelství
6.1.1 Nástroje podpory zaměstnanosti
6.1.2 Vývoj počtu podnikatelských subjektů
6.1.3 Vývoj míry nezaměstnanosti
6.2.1 Komunikace MČ s podnikatelskými subjekty
6.3.1 Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO
6.3.2 Vývoj počtu ubytovaných hostů
6.3.4 Vnímání cestovního ruchu obyvateli
8.2.1 Koncepce podpory historického kulturního dědictví
8.2.2 Grantová podpora historického kulturního dědictví
8.2.3 Další nástroje podpory historického kulturního dědictví
8.2.4 Zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti
8.4.1 Nástroje ke zvyšování atraktivního vzhledu města
Rejstřík podle politických garantů
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8.4.2 Možnost participace občanů na rozvoji MČ
1.5.1 Omezování dopravní zátěže generované novou výstavbou
1.5.2 Účelnost funkční diferenciace území
1.5.3 Vize rozvoje MČ v rámci územně plánovací dokumentace (ÚPD)
1.6.1 Architektonické soutěže
1.6.2 Městský architekt
1.6.3 Autorský dozor na veřejných zakázkách
1.6.4 Zohledňování kvality nabídek u veřejných zakázek
1.6.5 Metodika participace veřejnosti
1.7.1 Regenerace brownfields
1.7.2 Evidence brownfields
1.7.3 Podpora investorů při revitalizaci brownfields
1.8.2 Obnova technické infrastruktury

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Projekty na zadržování vody (I16)
Spolupráce s místními podniky a podnikateli (I34)
Zpřístupňování místního kulturního dědictví veřejnosti (I49)
Otevřený grantový systém zahrnující projekty z oblasti historického kulturního dědictví (I50)
Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností (I61)
Využívání strategických dokumentů při proměně území (I62)
Využívání “City development” (I63)

Indikátory udržitelného rozvoje
1.4.A Kompaktnost městské zástavby (1.4.A)
1.5.A Urbanistická struktura (1.5.A)
1.5.B Nově navrhované zastavitelné plochy (1.5.B)
1.5.C Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb (1.5.C)
1.5.D Využívání externí odborné pomoci (1.5.D)
1.6.A Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností (1.6.A)
1.6.B Přehled „brownfields“ (1.6.B)
1.7.A Plocha „brownfields“ na území města (1.7.A)
1.7.B Využití „brownfields“ (1.7.B)
1.8.A Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku městské části (1.8.A)
3.2.C Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce (3.2.C)
3.2.D Certifikované stavby (3.2.D)
4.4.C Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví (4.4.C)
4.5.A Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví (4.5.A)
5.3.D Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky (5.3.D)
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5.3.E Počet podnikatelských subjektů (5.3.E)
5.3.F Podíl nezaměstnaných osob (5.3.F)
5.3.G Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) (5.3.G)
5.3.H Spolupráce s místními podniky (5.3.H)
5.3.I Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) (5.3.I)
5.3.M Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) (5.3.M)
5.3.N Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli (5.3.N)
7.3.D Podpora nehmotného, příp. hmotného kulturního dědictví v rámci strategického dokumentu městské
části pro oblast kultury (7.3.D)
7.4.A Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví
(7.4.A)
7.4.B Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic (7.4.B)
7.4.C Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti (7.4.C)

Michal Kočí
Celkové hodnocení oblastí
5.1.1 Systematické plánování dopravních služeb
5.1.2 Zdraví ve strategiích MČ
5.1.3 Zdravotní plán MČ
5.1.4 Dotační podpora Zdraví 21/Zdraví 2020
5.1.5 Plnění cílů Zdraví 21/Zdraví 2020
5.2.1 Spolupráce s NNO v oblasti zdraví
5.2.2 Preventivní akce na podporu zdraví
5.2.3 Podpora aktivit podporujících nekouření
5.2.6 Podpora aktivního stárnutí
5.2.7 Výchova ke zdraví ve školách
5.2.8 Diskuse a průzkumy v oblasti podpory zdraví
5.2.9 Informování občanů o možnostech zapojení
5.2.10 Další indikátory k tématu
5.3.1 Střední délka života
5.3.2 Incidence zhoubných novotvarů
5.3.3 Výskyt sexuálně přenosných chorob
5.3.4 Výskyt alimentárních chorob
5.3.5 Výskyt virové hepatitidy
5.3.6 Počet případů hospitalizace pro úrazy a otravy
5.3.7 Celková úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost v důsledku úrazů
5.3.8 Vývoj předčasné úmrtnosti
5.3.9 Incidence případů diabetes
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5.3.10 Incidence alergie a astma
5.3.11 Počet uživatelů drog a jejich úmrtnost
5.3.12 Sledování zdravotních rizik
5.3.13 Další indikátory k tématu
7.4.1 Zaměření a využívanost komunitních center
9.1.1 Finanční rezerva pro pomoc obětem neštěstí
9.1.5 Vývoj počtu předlužených osob
9.2.1 Podpora mateřských center
9.2.3 Zvyšování počtu bezbariérových objektů
9.2.4 Podpora obyvatel v obtížných životních situacích
9.2.5 Podpora slaďování práce a rodinného života
9.2.6 Podpora při hledání pracovních příležitostí
9.3.1 Sociálně vyloučené osoby a lokality
9.3.4 Nástroje odstraňování sociálních bariér
9.3.5 Vývoj počtu stížností na sociálně-patologické chování
9.3.6 Dobrovolnická činnost
9.4.1 Vývoj trestné činnosti
9.4.2 Efektivní řešení přírodních katastrof a havárií
9.4.3 Míra obav obyvatel z kriminality
9.4.4 Řešení domácího násilí
9.4.5 Preventivní akce v oblasti kriminality

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Spokojenost občanů s dostupností a úrovní zdravotních služeb (I29)
Dostupnost informací a preventivních aktivit v oblasti zdraví (I30)
Spokojenost občanů s dostupností a úrovní sociálních služeb (I51)
Naplňování priorit stanovených ve Střednědobém plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 (I53)
Míra kriminality (I54)
Počet přestupků (I55)
Oblasti pro zkvalitnění prostředí přátelské rodině (I56)

Indikátory udržitelného rozvoje
4.2.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v městské části (4.2.A)
4.2.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích městské části a jako kritérium při hodnocení projektů (4.2.B)
4.2.C Kompetence městské části (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel (4.2.C)
4.3.B Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu (4.3.B)
4.4.A Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí (4.4.A)
4.5.B Střední délka života při narození (4.5.B)
5.1.A Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy (5.1.A)
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5.1.B Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64 let) ze všech příčin u mužů a u žen (5.1.B)
5.1.C Výskyt zhoubných novotvarů (5.1.C)
5.2.A Hospitalizace pro poranění a otravy (5.2.A)
5.2.B Výskyt (prevalence) diabetu (5.2.B)
5.2.C Kojenecká úmrtnost (5.2.C)
5.2.D Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami (5.2.D)
5.2.E Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) (5.2.E)
5.2.F Alimentární onemocnění (salmonelóza, kampylobakteriózy) (5.2.F)
5.2.G Nová onemocnění hepatitidou typu A, B, C (5.2.G)
5.3.A Léčení alergici a astmatici (prevalence) (5.3.A)
5.3.B Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy (5.3.B)
5.3.C Uživatelé drog (5.3.C)
8.3.A Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům (8.3.A)
8.3.B Připravenost městské části, případně statutárního města pro případ potřeby náhlé finanční pomoci
obětem neštěstí (8.3.B)
8.3.C Počet sociálně potřebných domácností v městské části (8.3.C)
8.3.E Míra předluženosti obyvatel (8.3.E)
8.3.F Podpora sociální inkluze rodičů na rodičovské dovolené (8.3.F)
8.4.B Péče o zranitelné skupiny obyvatel (8.4.B)
8.4.C Podpůrné aktivity domácí péče (8.4.C)
8.4.D Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života (8.4.D)
9.1.A Sociální bariéry (9.1.A)
9.1.D Komunikace mezi specifickými skupinami obyvatel (9.1.D)
9.1.E Stížnosti obyvatel na sociálně nevhodné jevy (9.1.E)
9.2.D Vnímání kriminality občany (9.2.D)
9.2.E Domácí násilí (9.2.E)
9.2.F Prevence kriminality (9.2.F)

Olga Koumarová
Celkové hodnocení oblastí
3.4.3 Energetická úspora v souvislosti se zateplením objektů
7.1.4 Podpora udržitelného provozu ve školách

Petr Beneš
Celkové hodnocení oblastí
3.1.1 Zohledňování energetické efektivnosti produktů
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3.3.1 Energetický management
3.3.2 Využívání dat pro snižování energetické náročnosti
3.3.4 Měsíční data o spotřebě energií (a vody)
3.4.2 Indikátory pro sledování udržitelnosti staveb
9.1.2 Zajištění dočasného nouzového bydlení
9.1.3 Vývoj počtu sociálně potřebných domácností
9.1.4 Dostupné a sociální byty
10.3.4 Energetická koncepce MČ
1.8.1 Regenerace obecních domů a bytů

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Přidělené byty dostupného a sociálního bydlení (I57)

Indikátory udržitelného rozvoje
1.7.C Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku městské části (1.7.C)
2.1.C Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě (2.1.C)
2.4.D Existence systému energetického managementu (2.4.D)
3.1.A Spotřeba energie (3.1.A)
8.3.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením (8.3.D)

Renata Chmelová
Celkové hodnocení oblastí
1.1.1 Odpovědná správa a řízení
1.1.2 Odpovědné plánování
1.1.3 Provázanost strategií a územně plánovací dokumentace (ÚPD)
1.1.4 Provázanost koncepčních dokumentů
1.1.5 Optimalizace veřejných služeb
1.1.6 Provázanost investic s rozvojovými dokumenty
1.2.3 Orientace na občana
1.2.4 Měření výkonnosti a kvality
1.2.5 Efektivní vnitřní komunikace
1.2.7 Hospodárné nakládání se zdroji
1.3.1 Náležitá komunikace s občany
1.3.2 Veřejná projednání a participace
1.3.3 Zveřejňování výročních zpráv
1.3.4 Řešení stížností občanů
1.3.5 Transparentnost úřadu

Rejstřík podle politických garantů

381/419

1.3.6 Protikorupční opatření
1.3.7 Efektivní komunikace s veřejností
1.3.8 Synergické efekty partnerství
1.4.1 Metodika měření spokojenosti
1.4.2 Seznamování veřejnosti s výsledky měření
1.4.3 Vývoj a porovnání spokojenosti
1.4.4 Analýza výsledků měření spokojenosti
1.4.5 Přijímání opatření na základě výsledků šetření
7.3.3 Osvětové akce v oblasti udržitelného rozvoje
7.3.4 Vyhodnocování dopadu akcí
9.3.3 Zájem obyvatel o veřejné dění
10.1.1 Podpora etického obchodu
10.1.2 Zahraniční rozvojová spolupráce
10.1.3 Partnerská obec v rozvojových zemích
10.1.4 Humanitární projekty
10.1.5 Členství v mezinárodní organizaci pro udržitelný rozvoj
10.3.2 Příklady dobré praxe pro udržitelný rozvoj
1.9.1 Plán protipovodňových opatření

Indikátory Strategického plánu udržitelného rozvoje
Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí (I1)
Účast občanů na veřejném dění (I2)
Spokojenost zaměstnanců Úřadu MČ Praha 10 (I3)
Spokojenost zastupitelů MČ Praha 10 (I4)
Spokojenost zákazníků se službami ÚMČ Praha 10 (I5)
Podmínky recertifikačního a dozorového auditu ISO 9001 (I6)
Sada kritérií místní Agendy 21 (I7)
Audity udržitelného rozvoje (I8)
Globální partnerství (I58)

Indikátory udržitelného rozvoje
1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně
měřitelného souboru indikátorů) (1.1.A)
1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu (1.1.B)
1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města (1.1.C)
1.2.A Výkonnost a kvalita (1.2.A)
1.2.B Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování (1.2.B)
1.2.C Orientace na občany / zákazníky (1.2.C)
1.2.D Společensky odpovědné a ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti
plýtvání (1.2.D)
Rejstřík podle politických garantů
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1.3.A Partnerství a synergie (1.3.A)
1.3.B Veřejná projednávání (1.3.B)
1.3.C Transparentní úřad (1.3.C)
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) (1.3.D)
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) (1.3.E)
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) (1.3.F)
1.3.D Spokojenost občanů s místním společenstvím (1.3.D)
1.8.B Opatření proti povodním (1.8.B)
6.3.C Podpora síťování institucí zabývajících se VUR (6.3.C)
6.3.D Strategické dokumenty obce pro VUR (6.3.D)
6.3.E Odborná podpora pro občany z hlediska naplňování principů UR (6.3.E)
7.1.A Osvětové akce UR v městské části (7.1.A)
7.1.B Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR (7.1.B)
9.1.B Spokojenost občanů s místem, ve kterém žijí (9.1.B)
9.1.C Účast občanů na veřejném dění (9.1.C)
9.2.A Dobrovolnictví (9.2.A)
9.2.B Kriminalita (9.2.B)
9.2.C Krizové řízení obce (9.2.C)
9.3.A Etický obchod (9.3.A)
9.3.B Globální partnerství (9.3.B)
9.3.C Partnerské město v rozvojovém světě (9.3.C)
9.3.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc (9.3.D)
9.3.E Zastoupení městské části v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem (9.3.E)
9.4.A Spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a
globálního vzdělávání (9.4.A)
9.4.E 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) (9.4.E)
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REJSTŘÍK ŠTÍTKŮ (KLÍČOVÝCH SLOV)
Aktivity pro děti
Počet hřišť a podpora pohybu dětí
Zázemí pro neorganizované sportovní aktivity

Aktivity pro děti a mládež
Zázemí pro neorganizované sportovní aktivity

Aktivity pro starší lidi
Zázemí pro neorganizované sportovní aktivity

Analýza dat
Řešení stížností občanů
Analýza výsledků měření spokojenosti
Přijímání opatření na základě výsledků šetření
Měření ekologické stopy
Využívání dat pro snižování energetické náročnosti

Analýza rizik
Odpovědná správa a řízení

Automobily
Podíl ekologicky šetrných vozidel MHD

Autorský dozor
Autorský dozor na veřejných zakázkách

Benchmarking
Odpovědná správa a řízení
Měření výkonnosti a kvality
Synergické efekty partnerství
Vývoj a porovnání spokojenosti
Srovnání spotřeby vody v rámci ČR

Bezbariérový přístup do budov a k parkování
Zvyšování počtu bezbariérových objektů

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Bezpečnost chodců
Dopravně-bezpečnostní prevence

Bezpečnost na silnicích
Dopravně-bezpečnostní prevence

Bytová péče a bydlení
Dostupné a sociální byty

Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace a speciální vzdělávání cílových skupin
Podpora při hledání pracovních příležitostí

Cestovní ruch
Vnímání cestovního ruchu obyvateli

Cestovní ruch a cestování
Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO

Čištění a likvidace odpadních vod
Podíl osob napojených na kanalizaci
Snížení objemu znečišťujících látek

Demografický vývoj
Podpora aktivního stárnutí
Střední délka života
Vývoj předčasné úmrtnosti

Dětská sociální péče
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích

Diabetes
Incidence případů diabetes

Dlouhodobá nezaměstnanost
Vývoj míry nezaměstnanosti

Dluhová pomoc a poradenství
Vývoj počtu předlužených osob
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Dobrovolné organizace a podpůrné skupiny
Nástroje odstraňování sociálních bariér

Dobrovolnictví
Dobrovolnická činnost

Dobrovolnictví a dobrovolnické organizace
Dobrovolnická činnost

Dočasné ubytování
Vývoj počtu ubytovaných hostů
Zajištění dočasného nouzového bydlení
Dostupné a sociální byty

Domácí násilí
Zajištění dočasného nouzového bydlení
Řešení domácího násilí

Domácí odpad
Motivace k třídění odpadu

Doprava dětí do škol
Zvyšování komfortu MHD

Dopravní bezpečnost a zklidňování dopravy
Omezování dopravní zátěže generované novou výstavbou
Opatření ke zklidňování dopravy

Dopravní infrastruktura
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Podpora ekologické dopravy
Podpora doprovodné infrastruktury
Opatření ke zklidňování dopravy
Pasport problémových míst v dopravě

Dopravní výchova a osvěta (programy, akce a kampaně)
Dopravně-bezpečnostní prevence
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Dotační programy
Dotační podpora Zdraví 21/Zdraví 2020
Preventivní akce na podporu zdraví
Grantová podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Podpora kulturních a kreativních průmyslů
Grantová podpora historického kulturního dědictví
Dobrovolnická činnost

Ekologická stabilita území
Změna v podílu území zahrnutého do územního systému ekologické stability (ÚSES)
Měření ekologické stability území

Ekologická stopa
Měření ekologické stopy
Měření emisí CO2

Ekologicky šetrná doprava, alternativní pohony
Podpora ekologické dopravy
Ekologicky šetrná vozidla MHD
Podíl ekologicky šetrných vozidel MHD
Síť čerpacích stanic pro alternativní paliva
Zvýhodnění ekologicky šetrných vozidel

Elektromobilita
Podíl ekologicky šetrných vozidel MHD
Síť čerpacích stanic pro alternativní paliva
Zvýhodnění ekologicky šetrných vozidel

Energetické úspory, využívání obnovitelných zdrojů
Energetická koncepce MČ
Zohledňování energetické efektivnosti produktů
Energetický management
Využívání dat pro snižování energetické náročnosti
Měsíční data o spotřebě energií (a vody)
Energetická úspora v souvislosti se zateplením objektů
Podpora udržitelného provozu ve školách

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Energetický manažer
Energetická koncepce MČ
Energetický management
Využívání dat pro snižování energetické náročnosti

Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)
Osvěta v oblasti klimatických změn
Spolupráce s NNO v oblasti ekologické výchovy
Příklady dobré praxe pro udržitelný rozvoj
Využívání vzdělávacích databází v oblasti udržitelného rozvoje
Působení NNO v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Osvětové akce v oblasti udržitelného rozvoje
Vyhodnocování dopadu akcí
Zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti

Eroze půdy
Protierozní opatření

fairtrade a podpora lokálních výrobků
Podpora etického obchodu

Fairtrade, ap.
Podpora etického obchodu

Finanční prognóza
Rozpočtová odpovědnost

Finanční řízení
Provázanost rozvojových dokumentů s rozpočtem
Efektivní řízení úřadu
Rozpočtová odpovědnost

Funkční diferenciace
Účelnost funkční diferenciace území

Granty - dobrovolné organizace
Grantové a dotační výdaje na kulturu
Otevřený grantový systém v oblasti kultury
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Podpora různorodosti projektů

Granty - komunitní zařízení
Otevřený grantový systém v oblasti kultury

Granty - podpora bydlení
Otevřený grantový systém v oblasti kultury

Granty - podpora dětí a mládeže
Grantové a dotační výdaje na kulturu
Otevřený grantový systém v oblasti kultury
Podpora různorodosti projektů

Granty - podpora charitativních organizací
Otevřený grantový systém v oblasti kultury

Granty - podpora kultury
Kulturní strategie
Podpora kulturních a kreativních průmyslů
Grantové a dotační výdaje na kulturu
Otevřený grantový systém v oblasti kultury
Podpora různorodosti projektů
Podpora kulturních a uměleckých akcí
Informování o jiných zdrojích na podporu kultury

Granty - podpora ochrany životního prostředí
Grantové a dotační výdaje na kulturu
Otevřený grantový systém v oblasti kultury
Podpora různorodosti projektů

Granty - podpora sportovních klubů
Grantové a dotační výdaje na kulturu
Otevřený grantový systém v oblasti kultury
Podpora různorodosti projektů

Granty - podpora školství
Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
Grantové a dotační výdaje na kulturu

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Podpora různorodosti projektů

Granty MHMP
Informování o jiných zdrojích na podporu kultury

Hazardní hry - prostory
Vývoj počtu stížností na sociálně-patologické chování

Hodnocení zvláštních vzdělávacích potřeb
Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách

Hromadná doprava a dopravní obslužnost
Zvyšování komfortu MHD
Zvyšování výkonnosti MHD

Hřiště
Počet hřišť a podpora pohybu dětí
Sportoviště pro dospělé a podpora pohybu obyvatel
Zázemí pro neorganizované sportovní aktivity

Imigrace a azyl
Provázanost koncepčních dokumentů

Informace a komunikace
Efektivní vnitřní komunikace
Náležitá komunikace s občany
Zveřejňování výročních zpráv
Transparentnost úřadu
Informování o jiných zdrojích na podporu kultury

Informovanost, informační systémy a technologie (e-goverment)
Transparentnost úřadu
Informování o jiných zdrojích na podporu kultury

Inovativní aktivity škol
Podpora udržitelného provozu ve školách
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Instituce EU
Členství v mezinárodní organizaci pro udržitelný rozvoj

Interní komunikace
Efektivní vnitřní komunikace

Investice
Odpovědné plánování

Inženýrské sítě
Obnova technické infrastruktury

Klima a počasí
Osvěta v oblasti klimatických změn

Klimatická změna
Provázanost koncepčních dokumentů
Plán krizového hospodaření s vodou
Osvěta v oblasti klimatických změn

Kojenci
Celková úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost v důsledku úrazů

Komerční likvidace odpadů
Rozsah třídění odpadu

Komunální bytový fond
Provázanost rozvojových dokumentů s rozpočtem
Zajištění dočasného nouzového bydlení

Komunikace mezi veřejnou správou a investorem
Podpora investorů při revitalizaci brownfields

Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty (participace)
Orientace na občana
Náležitá komunikace s občany
Veřejná projednání a participace
Efektivní komunikace s veřejností
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Metodika participace veřejnosti
Informování občanů o možnostech zapojení
Participace obyvatel na kulturním plánování
Možnost participace občanů na rozvoji MČ
Zájem obyvatel o veřejné dění

Komunikační kanály
Zveřejňování výročních zpráv
Efektivní komunikace s veřejností

Komunitní centra
Zaměření a využívanost komunitních center

Komunitní rozvoj
Zaměření a využívanost komunitních center
Využívání kultury při revitalizaci brownfields
Nástroje odstraňování sociálních bariér

Krajinný ráz
Zvlášť chráněná území, území Natura 2000

Kritéria výběru
Zohledňování kvality nabídek u veřejných zakázek

Krizové plánování
Zajištění dočasného nouzového bydlení
Efektivní řešení přírodních katastrof a havárií

Krizové řízení, protipovodňová opatření
Plán protipovodňových opatření

Krizové situace
Finanční rezerva pro pomoc obětem neštěstí
Efektivní řešení přírodních katastrof a havárií

Kultura
Spokojenost obyvatel s kulturními službami

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Kultura a tvořivost
Dostupnost kulturních služeb
Struktura a výše výdajů na kulturu
Participace obyvatel na kulturním plánování
Podpora kulturních a kreativních průmyslů
Podpora kulturních a uměleckých akcí

Kultura a umění
Kulturní strategie
Dostupnost kulturních služeb
Struktura a výše výdajů na kulturu
Participace obyvatel na kulturním plánování
Podpora kulturních a kreativních průmyslů
Mobilita místních umělců
Využívání kultury při revitalizaci brownfields

Kultura, společenský život, volnočasové aktivity, dobrovolnictví
Šetrnost volnočasových aktivit
Dostupnost kulturních služeb
Struktura a výše výdajů na kulturu
Kulturní strategie organizací
Spokojenost obyvatel s kulturními službami
Participace obyvatel na kulturním plánování
Podpora kulturních a uměleckých akcí
Systém publicity kulturních akcí

Kulturní centra
Kulturní strategie organizací

Kulturní dědictví, památky
Koncepce podpory historického kulturního dědictví
Grantová podpora historického kulturního dědictví
Další nástroje podpory historického kulturního dědictví
Zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti

Kulturní organizace
Systém publicity kulturních akcí
Mobilita místních umělců

Rejstřík štítků (klíčových slov)

393/419

Lesy
Ochrana přírodních a zemědělských ploch
Výměra lesních ploch

Likvidace nebezpečného odpadu
Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Malé podniky
Nástroje podpory zaměstnanosti

Mateřské školy
Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
Využívání vzdělávacích databází v oblasti udržitelného rozvoje
Podpora sítí vzdělavatelů v udržitelném rozvoji
Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi
Podpora mateřských center
Rovný přístup ke vzdělávání
Podpora slaďování práce a rodinného života

Matky
Podpora mateřských center

Menšinové skupiny
Nástroje odstraňování sociálních bariér

Měření výkonu
Měření ekologické stopy
Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi

Městské parky
Výměra ploch veřejné zeleně

Městský architekt
Městský architekt

Městský mobiliář
Údržba a obnova městského mobiliáře
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Mimoškolní vzdělávání
Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi
Systematická práce ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Místní ekonomika
Využívání kultury při revitalizaci brownfields

Místní podnikatelské služby pro veřejnost
Nástroje podpory zaměstnanosti
Komunikace MČ s podnikatelskými subjekty

Místní tradice, patriotismus a folklor
Zatížení cestovním ruchem
Podpora kulturních a uměleckých akcí

Monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví
Incidence zhoubných novotvarů
Vývoj trestné činnosti
Míra obav obyvatel z kriminality

Monitorování zdraví
Incidence alergie a astma
Počet uživatelů drog a jejich úmrtnost
Sledování zdravotních rizik
Výskyt sexuálně přenosných chorob
Výskyt alimentárních chorob
Výskyt virové hepatitidy
Počet případů hospitalizace pro úrazy a otravy
Celková úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost v důsledku úrazů
Vývoj předčasné úmrtnosti
Incidence případů diabetes

Monitorování životního prostředí
Plán dopravy
Vyhodnocování vlivu dopravní zátěže na ŽP

Náboženství a kultura
Kulturní strategie

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Struktura a výše výdajů na kulturu

Nakládání s dešťovou vodou
Snížení objemu znečišťujících látek
Vývoj v plošné míře území, odkud není srážková voda odváděna jednotnou kanalizací do čističek odpadních
vod (ČOV)

Nakládání s komunálním odpadem
Rozsah třídění odpadu
Motivace k třídění odpadu

Nakládání s odpady
Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Nákup
Zohledňování energetické efektivnosti produktů

Nebezpečný odpad
Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Nezaměstnanost a hledání práce
Vývoj míry nezaměstnanosti

Neziskové organizace
Synergické efekty partnerství
Spolupráce s NNO v oblasti ekologické výchovy
Působení NNO v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO

Obnova a regenerace
Regenerace brownfields
Evidence brownfields
Podpora investorů při revitalizaci brownfields
Regenerace obecních domů a bytů
Obnova technické infrastruktury
Měsíční data o spotřebě energií (a vody)

Obyvatelstvo a migrace
Provázanost koncepčních dokumentů
Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Odpad a recyklace
Rozsah třídění odpadu

Odpadový místní plán
Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Odpady, staré ekologické zátěže, brownfields
Regenerace brownfields
Evidence brownfields
Podpora investorů při revitalizaci brownfields
Ochrana přírodních a zemědělských ploch
Využívání kultury při revitalizaci brownfields

Odpovědnost
Odpovědné plánování
Ekologicky odpovědné chování

Odstranění graffiti
Vývoj počtu stížností na sociálně-patologické chování

Odtoky dešťové vody
Plán krizového hospodaření s vodou
Vývoj v plošné míře území, odkud není srážková voda odváděna jednotnou kanalizací do čističek odpadních
vod (ČOV)
Podmínky pro akumulaci vody

Odvodňování a kanalizace
Vývoj v plošné míře území, odkud není srážková voda odváděna jednotnou kanalizací do čističek odpadních
vod (ČOV)

Ochrana přírody
Zvlášť chráněná území, území Natura 2000
Úbytek ploch přírodního/přírodě blízkého charakteru

Ochrana vodních toků
Snížení objemu znečišťujících látek

Ochrana vody
Plán krizového hospodaření s vodou
Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Osvěta o šetření pitnou vodou
Podmínky pro akumulaci vody

Ochrana životního prostředí
Další indikátory k tématu

Organizace městské části
Efektivní vnitřní komunikace

Ovzduší, klima, hluk
Kvalita ovzduší
Dopad lokálních topenišť na kvalitu ovzduší
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Další indikátory k tématu

Parkovací a jízdní schémata
Řešení dopravy v klidu

Parkování
Řešení dopravy v klidu

Partnerství
Synergické efekty partnerství
Podpora sítí ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Partnerství měst
Synergické efekty partnerství
Zahraniční rozvojová spolupráce
Partnerská obec v rozvojových zemích

Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Komunikace MČ s podnikatelskými subjekty

Pěší a cyklistická doprava (vč. dalších typů nemotorové dopravy)
Podpora ekologické dopravy
Podpora doprovodné infrastruktury

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Pitná voda, voda povrchová a odpadní (vč. revitalizace vodních toků)
Meziroční změny spotřeby pitné vody
Meziroční změny spotřeby vody v objektech MČ
Srovnání spotřeby vody v rámci ČR
Úsporná opatření na úsporu vody
Osvěta o šetření pitnou vodou
Podíl osob napojených na kanalizaci
Snížení objemu znečišťujících látek
Podmínky pro akumulaci vody
Měsíční data o spotřebě energií (a vody)

Plánování
Analýza výsledků měření spokojenosti
Přijímání opatření na základě výsledků šetření

Plánování a politika dopravy
Ekonomické nástroje pro regulaci dopravy
Integrované plánování dopravy

Plánování dopravy
Integrované plánování dopravy
Pasport problémových míst v dopravě
Plán dopravy
Vyhodnocování vlivu dopravní zátěže na ŽP
Dopravní strategie/akční plán

Podpora komunity
Podpora různorodosti projektů

Podpora podnikání
Vývoj počtu podnikatelských subjektů
Komunikace MČ s podnikatelskými subjekty

Podpora rodiny
Podpora slaďování práce a rodinného života

Podpora vzdělávání
Podpora sítí vzdělavatelů v udržitelném rozvoji

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Systematická práce ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Rovný přístup ke vzdělávání

Podpora zdraví
Systematické plánování dopravních služeb
Zdraví ve strategiích MČ
Dotační podpora Zdraví 21/Zdraví 2020
Plnění cílů Zdraví 21/Zdraví 2020
Spolupráce s NNO v oblasti zdraví
Preventivní akce na podporu zdraví
Diskuse a průzkumy v oblasti podpory zdraví
Incidence alergie a astma
Počet uživatelů drog a jejich úmrtnost
Sledování zdravotních rizik
Výskyt sexuálně přenosných chorob
Výskyt alimentárních chorob
Výskyt virové hepatitidy
Počet případů hospitalizace pro úrazy a otravy
Celková úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost v důsledku úrazů
Vývoj předčasné úmrtnosti
Incidence případů diabetes
Další indikátory k tématu

Poradenské služby
Odborná podpora při řešení problémů udržitelného rozvoje

Poradenství a sociální zabezpečení
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích

Poradenství v oblasti kompostování
Odborná podpora při řešení problémů udržitelného rozvoje

Postup při podávání stížností
Řešení stížností občanů

Povolení k parkování
Ekonomické nástroje pro regulaci dopravy

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Požívání a zneužívání drog
Počet uživatelů drog a jejich úmrtnost
Vývoj počtu stížností na sociálně-patologické chování

Prevence a omezování kriminality
Míra obav obyvatel z kriminality
Preventivní akce v oblasti kriminality

Prezentace, propagace, publicita
Systém publicity kulturních akcí

Projektový management
Provázanost investic s rozvojovými dokumenty

Projekty a programy
Provázanost investic s rozvojovými dokumenty

Protikorupční strategie
Protikorupční opatření

Průzkumy
Metodika měření spokojenosti
Seznamování veřejnosti s výsledky měření
Diskuse a průzkumy v oblasti podpory zdraví

Předškolní vzdělávání
Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
Využívání vzdělávacích databází v oblasti udržitelného rozvoje

Příklady dobré praxe
Příklady dobré praxe pro udržitelný rozvoj

Rozpočet
Provázanost rozvojových dokumentů s rozpočtem

Rozpočty, výdaje a výkonnost
Efektivní řízení úřadu
Rozpočtová odpovědnost

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Humanitární projekty
Struktura a výše výdajů na kulturu
Grantové a dotační výdaje na kulturu

Rozvoj - místní ekonomika a podnikání
Nástroje podpory zaměstnanosti
Vývoj počtu podnikatelských subjektů

Rozvojová spolupráce a rozvojová pomoc
Zahraniční rozvojová spolupráce
Humanitární projekty

Řešení nezaměstnanosti a chudoby
Vývoj míry nezaměstnanosti
Podpora při hledání pracovních příležitostí

Řízení projektů (PRINCE2,..)
Provázanost investic s rozvojovými dokumenty

Řízení rizik
Odpovědná správa a řízení
Protikorupční opatření

Řízení rozpočtu
Efektivní řízení úřadu
Humanitární projekty
Grantové a dotační výdaje na kulturu

Řízení výkonnosti
Měření výkonnosti a kvality

Sběr nebezpečných odpadů
Mobilní sběr nebezpečného odpadu

Sociálně patologické jevy, místní bezpečnost, kriminalita
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích
Vývoj počtu stížností na sociálně-patologické chování
Preventivní akce v oblasti kriminality

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Sociálně vyloučené osoby a lokality
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích
Sociálně vyloučené osoby a lokality

Sociální bydlení
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích

Sociální péče a vzdělávání
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích

Sociální péče o dospělé
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích

Sociální péče pro děti a mládež
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích

Sociální péče pro dospělé
Vývoj počtu sociálně potřebných domácností

Sociální politika
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích

Sociální pracovníci
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích

Sociální služby
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích

Spokojenost občanů
Metodika měření spokojenosti
Seznamování veřejnosti s výsledky měření
Vývoj a porovnání spokojenosti
Zvyšování komfortu MHD
Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi
Spokojenost obyvatel s kulturními službami
Spokojenost obyvatel s místem, kde žijí

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Společenská odpovědnost podniků
Nástroje podpory zaměstnanosti

Spolupráce
Synergické efekty partnerství
Členství v mezinárodní organizaci pro udržitelný rozvoj
Spolupráce s NNO v oblasti zdraví

Spolupráce s ČKA
Architektonické soutěže

Sport a rekreace
Šetrnost volnočasových aktivit

Sport a volný čas
Počet hřišť a podpora pohybu dětí
Šetrnost volnočasových aktivit

Sport, pohybové aktivity a místní rekreace
Počet hřišť a podpora pohybu dětí
Sportoviště pro dospělé a podpora pohybu obyvatel
Zázemí pro neorganizované sportovní aktivity
Šetrnost volnočasových aktivit

Sportovní a rekreační zařízení
Zázemí pro neorganizované sportovní aktivity

Sportovní hřiště
Počet hřišť a podpora pohybu dětí

Správa věcí veřejných
Odpovědná správa a řízení

Stárnutí obyvatel
Podpora aktivního stárnutí
Střední délka života

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Stavební předpisy
Předpisy upravující energetickou náročnost nových staveb

Stížnosti, připomínky a návrhy
Řešení stížností občanů
Vývoj počtu stížností na sociálně-patologické chování

Strategie, plány a politiky
Odpovědná správa a řízení
Provázanost strategií a územně plánovací dokumentace (ÚPD)
Provázanost koncepčních dokumentů
Provázanost investic s rozvojovými dokumenty
Provázanost rozvojových dokumentů s rozpočtem
Efektivní řízení úřadu
Protikorupční opatření
Plán krizového hospodaření s vodou
Energetická koncepce MČ
Dopravní strategie/akční plán
Kulturní strategie
Kulturní strategie organizací
Nástroje ke zvyšování atraktivního vzhledu města

Střední školy
Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi

Systém parkování
Řešení dopravy v klidu
Ekonomické nástroje pro regulaci dopravy

Školní budovy a pozemky
Podpora udržitelného provozu ve školách

Školy - jazyková a kulturní podpora
Mobilita místních umělců

Technické vybavení
Obnova technické infrastruktury

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Transparentnost
Transparentnost úřadu
Otevřený grantový systém v oblasti kultury

Trestné činy
Vývoj trestné činnosti

Třídění odpadu
Ekologicky odpovědné chování
Motivace k třídění odpadu
Podpora udržitelného provozu ve školách
Odborná podpora při řešení problémů udržitelného rozvoje

Turistické ubytování
Vývoj počtu ubytovaných hostů

Turistické zajímavosti
Zatížení cestovním ruchem

Účinnost, efektivita, hospodárnost
Odpovědné plánování
Provázanost koncepčních dokumentů
Optimalizace veřejných služeb
Efektivní řízení úřadu
Rozpočtová odpovědnost
Efektivní vnitřní komunikace
Hospodárné nakládání se zdroji
Úsporná opatření na úsporu vody
Energetický management

Události a výstavy
Zatížení cestovním ruchem

Údržba
Údržba a obnova městského mobiliáře

Udržitelná výstavba
Omezování dopravní zátěže generované novou výstavbou

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Ochrana přírodních a zemědělských ploch
Předpisy upravující energetickou náročnost nových staveb
Podpora udržitelného stavitelství
Indikátory pro sledování udržitelnosti staveb

Udržitelnost
Ekologicky odpovědné chování

Udržitelnost životního prostředí
Účelnost funkční diferenciace území
Osvěta v oblasti klimatických změn
Měření emisí CO2
Plán dopravy
Vyhodnocování vlivu dopravní zátěže na ŽP

Udržitelný rozvoj
Odpovědné plánování
Účelnost funkční diferenciace území
Vize rozvoje MČ v rámci územně plánovací dokumentace (ÚPD)
Členství v mezinárodní organizaci pro udržitelný rozvoj
Osvěta v oblasti klimatických změn
Měření ekologické stopy
Příklady dobré praxe pro udržitelný rozvoj
Podpora udržitelného stavitelství
Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
Podpora sítí vzdělavatelů v udržitelném rozvoji
Grantová podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO
Podpora sítí ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Osvětové akce v oblasti udržitelného rozvoje
Pokrytí cílových skupin vzdělávacími akcemi

Uhlíková stopa
Měření emisí CO2

Umění a kultura
Struktura a výše výdajů na kulturu
Koncepce podpory historického kulturního dědictví
Grantová podpora historického kulturního dědictví
Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Další nástroje podpory historického kulturního dědictví
Zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti
Mobilita místních umělců

Úmrtí
Počet uživatelů drog a jejich úmrtnost

Urbanisticko architektonická soutěž
Architektonické soutěže
Autorský dozor na veřejných zakázkách

ÚSES
Změna v podílu území zahrnutého do územního systému ekologické stability (ÚSES)

Úspora energie
Ekologicky odpovědné chování
Hospodárné nakládání se zdroji
Energetická koncepce MČ
Zohledňování energetické efektivnosti produktů
Energetický management
Předpisy upravující energetickou náročnost nových staveb
Měsíční data o spotřebě energií (a vody)
Podpora udržitelného provozu ve školách

Územně plánovací dokumentace
Provázanost strategií a územně plánovací dokumentace (ÚPD)
Vize rozvoje MČ v rámci územně plánovací dokumentace (ÚPD)

Územní plánování a regionální rozvoj, urbanismus a revitalizace
Provázanost strategií a územně plánovací dokumentace (ÚPD)
Účelnost funkční diferenciace území
Vize rozvoje MČ v rámci územně plánovací dokumentace (ÚPD)
Regenerace brownfields
Evidence brownfields
Podpora investorů při revitalizaci brownfields
Úbytek ploch přírodního/přírodě blízkého charakteru
Měření ekologické stability území
Využívání kultury při revitalizaci brownfields

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Veřejná doprava
Zvyšování komfortu MHD
Zvyšování výkonnosti MHD
Ekologicky šetrná vozidla MHD

Veřejné služby
Optimalizace veřejných služeb

Veřejné výdaje
Struktura a výše výdajů na kulturu

Veřejné zdraví
Incidence zhoubných novotvarů
Další indikátory k tématu

Veřejný prostor
Nástroje ke zvyšování atraktivního vzhledu města

Vodní toky
Plán krizového hospodaření s vodou

Volný čas a kultura
Participace obyvatel na kulturním plánování
Mobilita místních umělců

Výdaje
Struktura a výše výdajů na kulturu

Výhody pro rodiče a děti
Podpora mateřských center

Výchova a osvěta k udržitelné spotřebě
Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
Využívání vzdělávacích databází v oblasti udržitelného rozvoje
Působení NNO v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Grantová podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Systematická práce ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Odborná podpora při řešení problémů udržitelného rozvoje

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Osvětové akce v oblasti udržitelného rozvoje
Pokrytí cílových skupin vzdělávacími akcemi

Výchova a osvěta k udržitelnému rozvoji
Osvěta v oblasti klimatických změn
Spolupráce s NNO v oblasti ekologické výchovy
Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
Grantová podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Podpora vzniku NNO v oblasti EVVO
Podpora sítí ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Systematická práce ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Odborná podpora při řešení problémů udržitelného rozvoje
Osvětové akce v oblasti udržitelného rozvoje
Vyhodnocování dopadu akcí
Pokrytí cílových skupin vzdělávacími akcemi
Možnost participace občanů na rozvoji MČ

Výsadba stromů
Výměra ploch veřejné zeleně

Vzdělávací partnerství
Podpora sítí ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Vzdělávací politika
Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách

Vzdělávání a osvěta
Pokrytí cílových skupin vzdělávacími akcemi
Zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti
Možnost participace občanů na rozvoji MČ

Zadávání veřejných zakázek
Architektonické soutěže
Zohledňování kvality nabídek u veřejných zakázek

Zahájení podnikání
Vývoj počtu podnikatelských subjektů

Rejstřík štítků (klíčových slov)
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Zajištění kvality
Měření výkonnosti a kvality

Zákaz kouření
Podpora aktivit podporujících nekouření

Základní školy
Podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
Vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách
Využívání vzdělávacích databází v oblasti udržitelného rozvoje
Podpora sítí vzdělavatelů v udržitelném rozvoji
Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi
Rovný přístup ke vzdělávání

Zateplování budov
Energetická úspora v souvislosti se zateplením objektů

Zdraví
Další indikátory k tématu

Zdraví seniorů
Sportoviště pro dospělé a podpora pohybu obyvatel

Zdravotní a sociální péče
Podpora obyvatel v obtížných životních situacích

Zdravotní plán
Zdravotní plán MČ

Zdravotní politiky a strategie
Zdraví ve strategiích MČ
Zdravotní plán MČ
Plnění cílů Zdraví 21/Zdraví 2020

Zdravý život
Preventivní akce na podporu zdraví
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Zdravý životní styl
Výchova ke zdraví ve školách

Zdroj vody
Plán krizového hospodaření s vodou
Meziroční změny spotřeby vody v objektech MČ
Osvěta o šetření pitnou vodou
Měsíční data o spotřebě energií (a vody)

Zeleň, mobiliář a čistota veřejných ploch
Výměra ploch veřejné zeleně

Zemědělská půda
Ochrana přírodních a zemědělských ploch
Výměra ploch ekologického zemědělství
Protierozní opatření
Ochran půdního fondu

Zemědělské hospodaření, lesnictví a rybářství
Výměra ploch ekologického zemědělství
Výměra lesních ploch
Ochran půdního fondu

Získávání finančních prostředků
Provázanost rozvojových dokumentů s rozpočtem
Další nástroje podpory historického kulturního dědictví

Zklidnění provozu
Opatření ke zklidňování dopravy

Zlepšování úřadu
Zohledňování energetické efektivnosti produktů

Znečištění ovzduší
Kvalita ovzduší
Dopad lokálních topenišť na kvalitu ovzduší
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Další indikátory k tématu
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Zvlášť chráněná území
Zvlášť chráněná území, území Natura 2000
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SEZNAM DOKUMENTŮ A ANALÝZ
Působnost: MČ Praha 10
1.

Akční plán městské části Praha 10 na období 2019-2020 - prováděcí dokument ke Střednědobému
plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na
období 2017-2020, [stáhnout]

2.

Akční plán městské části Praha 10 na rok 2015 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu
rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období
2014-2016, [stáhnout]

3.

Analýza dopravy v klidu, aktualizace 2018, [stáhnout]

4.

Anketa spokojenosti návštěvníků ÚMČ 2017

5.

Anonymizované vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu, [stáhnout]

6.

Architektonicko-urbanistická studie veřejných prostor sídliště Solidarita, [webová stránka]

7.

Bezbariérová Praha 10, [webová stránka]

8.

Cíle kvality 2019 Odbor bytů a nebytových prostor, [stáhnout]

9.

Cíle kvality 2019 Odbor ekonomický, [stáhnout]

10. Cíle kvality 2019 Odbor hospodářské správy, [stáhnout]
11. Cíle kvality 2019 Odbor kontroly a komunikace, [stáhnout]
12. Cíle kvality 2019 Odbor kultury a projektů, [stáhnout]
13. Cíle kvality 2019 Odbor majetkoprávní, [stáhnout]
14. Cíle kvality 2019 Odbor občanskosprávní, [stáhnout]
15. Cíle kvality 2019 Odbor sociální, [stáhnout]
16. Cíle kvality 2019 Odbor stavební, [stáhnout]
17. Cíle kvality 2019 Odbor školství, [stáhnout]
18. Cíle kvality 2019 Odbor živnostenský, [stáhnout]
19. Cíle kvality 2019 Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, [stáhnout]
20. Cíle kvality 2019 Oddělení personální, [stáhnout]
21. Demografická studie, [stáhnout]
22. Dílčí generel veřejných prostranství P10 - Nové Vršovice, [stáhnout]
23. Dotační programy pro oblast péče o historicky hodnotné stavební objekty, [webová stránka]
24. Dotační řízení, Praha 10, [webová stránka]
25. Dotační řízení, Praha 10, [webová stránka]
26. Generel cyklistických cest - aktualizace, [weblink]
27. Generel cyklistických cest - aktualizace, [attachment]
28. Generel veřejných prostranství MČ Praha 10, [webová stránka]
29. Chodníkový program , [webová stránka]
30. Index participace 2015-2016, [webová stránka]
31. Interaktivní mapa dopravních opatření MČ Praha 10, [webová stránka]
32. Katalog sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 (aktualizace 2018/2019), [stáhnout]
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33. Koncepce kulturní politiky městské části Praha 10 na období 2018 – 2025
34. Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v MČ P10, [stáhnout]
35. Koncepce sportovní politiky, [webová stránka]
36. Krátkodobé plánování kapacit MŠ a ZŠ (červenec 2019), [stáhnout]
37. Místní akční plán vzdělávání, [webová stránka]
38. Moje stopa, [webová stránka]
39. Moje stopa, [webová stránka]
40. Návrh řešení veřejného prostoru u OC Cíl, [webová stránka]
41. Návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy, [webová stránka]
42. Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek
43. Parkování a parkovací zóny, [webová stránka]
44. Participace veřejnosti na rozvoji veřejných prostranství, [webová stránka]
45. Partnerská města MČ Praha 10, [webová stránka]
46. Pasportizace budov základních škol - ZŠ Brigádníků, [stáhnout]
47. Pasportizace budov základních škol - ZŠ Břečťanova, [stáhnout]
48. Pasportizace budov základních škol - ZŠ Eden, [stáhnout]
49. Pasportizace budov základních škol - ZŠ Gutova, [stáhnout]
50. Pasportizace budov základních škol - ZŠ Hostýnská, [stáhnout]
51. Pasportizace budov základních škol - ZŠ Jakutská, [stáhnout]
52. Pasportizace budov základních škol - ZŠ Kodaňská, [stáhnout]
53. Pasportizace budov základních škol - ZŠ Olešská, [stáhnout]
54. Pasportizace budov základních škol - ZŠ Švehlova, [stáhnout]
55. Pasportizace budov základních škol - ZŠ U Roháčových kasáren, [stáhnout]
56. Pasportizace budov základních škol - ZŠ U Vršovického nádraží, [stáhnout]
57. Pasportizace budov základních škol - ZŠ V Rybníčkách, [stáhnout]
58. Pasportizace pozemků
59. Pocitová mapa, [webová stránka]
60. Pravidla pro vyřizování stížností, [attachment]
61. Pravidla pro vyřizování stížností, [weblink]
62. Programové prohlášení RMČ na volební období 2018 – 2022, [stáhnout]
63. Protikorupční strategie , [stáhnout]
64. Průměrné denní obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích - základní sídelní
jednotky, [stáhnout]
65. Průměrné noční obsazenosti parkovacích kapacit na místních komunikacích - základní sídelní
jednotky, [stáhnout]
66. Průzkum mezi organizacemi a spolky
67. Průzkum mezi podnikateli a soukromými společnostmi
68. Průzkum mezi rodinami
69. Připomínkování Metropolitního plánu, [webová stránka]
70. Příručka kvality MČ Praha 10 ČSN EN ISO 9001:2016, [stáhnout]
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71. Revitalizace Moskevské ulice, [webová stránka]
72. Revitalizace předprostoru parku Grébovka, [webová stránka]
73. Rozbor stížností za rok 2015, [attachment]
74. Rozbor stížností za rok 2015, [weblink]
75. Rozbor stížností za rok 2016, [attachment]
76. Rozbor stížností za rok 2016, [weblink]
77. Rozbor stížností za rok 2017, [weblink]
78. Rozbor stížností za rok 2017, [attachment]
79. Rozbor stížností za rok 2018, [weblink]
80. Rozbor stížností za rok 2018, [attachment]
81. Rozborová mapa parkovacích deficitů na úrovni základních sídelních jednotek, [stáhnout]
82. Rozborová mapa výskytů lokálních parkovacích deficitů na místních účelových komunikacích,
[stáhnout]
83. Sociálně demografická analýza, [stáhnout]
84. Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10, [webová stránka]
85. Sociální a zdravotní portál, Sociální prevence rizikového chování, včetně prevence kriminality,
[webová stránka]
86. Specifikace navržených cyklotras na území Prahy 10, [webová stránka]
87. Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel MČ Praha 10,
2019
88. Společně měníme Prahu 10, [stáhnout]
89. Strategický rámec MAP do roku 2023, [stáhnout]
90. Strategie pro desítku, [webová stránka]
91. Strategie pro veřejné prostory, [webová stránka]
92. Středisko územního rozvoje, [webová stránka]
93. Urbanistická studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice, [webová stránka]
94. Urbanistická studie Botič, [webová stránka]
95. Usnesení Rady MČ Praha 10, [webová stránka]
96. Usnesení RMČ č. 276 ze dne 6. 4. 2017, [webová stránka]
97. Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10, [webová stránka]
98. Usnesení ZMČ č. 17/5/2017, [webová stránka]
99. Veřejné prostory Prahy 10, [webová stránka]
100. Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2015, [stáhnout]
101. Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 za období 2017-2018, [stáhnout]
102. Zásady pro prodej volných bytových a nebytových jednotek, [webová stránka]
103. Zásady pronajímání bytů svěřených MČ a bytů z kvóty MHMP, [stáhnout]
104. Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10, [webová stránka]
105. ZMČ 16/20/2017 ze dne 12. 6. 2017, [webová stránka]
106. Zóny placeného stání na území MČ Praha 10 - veřejné setkání 13. 6. 2019, [stáhnout]
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107. Zpráva z přezkoumání QMS 2018, [stáhnout]

Působnost: Hlavní město Praha
108. Praktické informace / P+R, B+R, K+R / na stránkách PID, [webová stránka]
109. Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2019, [webová stránka]
110. Analýza infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy (zaměřená na infrastrukturu vybrané občanské
vybavenosti) | leden 2019, [webová stránka]
111. Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunálního plánování sociálních a návazných služeb na
území MČ Praha 10, [stáhnout]
112. Analýza vývoje sociální struktury velkých pražských sídlišť mezi lety 2001 a 2011, [stáhnout]
113. Analýza života cizinců v MČ Praha 10, [stáhnout]
114. Analýza životních podmínek domácností v hl. m. Praze – ohrožení chudobou a náklady na bydlení,
[stáhnout]
115. Atlas životního prostředí v Praze, [webová stránka]
116. Cizinci na pražském trhu práce - 2018, [stáhnout]
117. Cyklistický portál hl. města Prahy
118. Cyklistický portál TSK, [webová stránka]
119. Čistou stopou Prahou, [webová stránka]
120. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze - bydlení, [stáhnout]
121. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze - Kultura, [stáhnout]
122. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze - Obchod, [stáhnout]
123. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze - Regionální školství, [stáhnout]
124. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze - Shrnutí, [stáhnout]
125. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze - Sociální služby a zdravotnictví, [stáhnout]
126. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze - Sport a rekreace, [stáhnout]
127. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze - Sport a rekreace, [stáhnout]
128. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze - Vysoké školy, [stáhnout]
129. Demografie, bydlení a veřejná vybavenost | červen 2015, [webová stránka]
130. Demografie, bydleni´ a verˇejna´ vybavenost v Praze - Demografie, [stáhnout]
131. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání - Aktualizace 2018, [stáhnout]
132. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy - aktualizace 2016, [stáhnout]
133. Dopravní plán hl. města Prahy na roky 2018 až 202O s výhledem do roku 2022, [stáhnout]
134. Generel odvodnění hl.m. Prahy (GO HMP), [webová stránka]
135. Hodnocení SEA, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, [stáhnout]
136. Infrastrukturní opatření pro rozvoj cyklistické dopravy , [stáhnout]
137. IPR hl. m. Praha, Emisní mapy, [webová stránka]
138. IPR hl. m. Praha, Hlukové mapy, [webová stránka]
139. IPR hl. m. Praha, Imisní mapy, [webová stránka]
140. Kde v Praze bydlí cizinci - Aktualizace 2016, [stáhnout]
141. Kde v Praze bydlí cizinci prosinec 2013, [stáhnout]
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142. Komunitní plánování sociálních služeb MČ Praha 10 (webový portál)
143. Koncepce cyklistické dopravy v Praze
144. Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, [webová stránka]
145. Mapa kulturních zařízení v Praze 1/2019 , [stáhnout]
146. Mapa přístupnosti, [webová stránka]
147. Metodika hodnocení udržitelných měst, [stáhnout]
148. Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na období 20192020, [stáhnout]
149. Parkoviště P+R, [webová stránka]
150. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, [webová stránka]
151. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, [webová stránka]
152. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, [webová stránka]
153. Podpora integrace cizinců v MČ Praha 10, [webová stránka]
154. Portál životního prostředí, [webová stránka]
155. Portál životního prostředí Praha - ochrana klimatu, [webová stránka]
156. Praha – Životní prostředí 2017 – příloha B1 – Ovzduší, [stáhnout]
157. Pražské stavební předpisy, [stáhnout]
158. Problémová místa v dopravě, [webová stránka]
159. Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha, [webová stránka]
160. Projekt Envis, 2008–2014, [webová stránka]
161. Příloha střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území
městské části Praha 10 na období 2017-2020, [stáhnout]
162. Ročenky Technické správy komunikací hl. m. Prahy, [webová stránka]
163. Souhrnné informace o ekonomické aktivitě obyvatel hl. m. Prahy, [webová stránka]
164. Správci drobných vodních toků na území hl. m. Prahy (k 25.5.2016), [stáhnout]
165. Standard zastávek, [webová stránka]
166. Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. Prahy (6/2019), [stáhnout]
167. Strategický plán hlavního města Prahy, [webová stránka]
168. Strategický plán hlavního města Prahy, [webová stránka]
169. Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, [attachment]
170. Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, [weblink]
171. Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na
období 2017-2020, [stáhnout]
172. Typová příloha pro městské části a městské obvody k metodice pro hodnocení udržitelných měst,
[stáhnout]
173. Typy nízkopodlažních vozů, [webová stránka]
174. ÚP SÚ HMP, [webová stránka]
175. Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2016, [webová stránka]
176. Územně plánovací dokumentace a podklady hlavního města Prahy, [webová stránka]
177. Vize Prahy roku 2030, [webová stránka]
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178. Zásady dopravní politiky, [webová stránka]
179. Zpráva z přezkoumání systému managementu kvality ÚMČ Praha 10 k 31.12.2018, [stáhnout]

Působnost: Národní
180. Brownfields, [webová stránka]
181. ČHÚ, Informace o kvalitě ovzduší v ČR, [webová stránka]
182. Ekokatalog, [webová stránka]
183. Ekovýchova, [webová stránka]
184. Chodci sobě, [webová stránka]
185. Mapa kriminality, [webová stránka]
186. Papír za papír, [webová stránka]
187. Recyklohraní, [webová stránka]
188. Státní energetická koncepce ČR (aktualizace 12/2014), [stáhnout]
189. Strategický rámec ČR 2030, [webová stránka]
190. ÚHÚL, Oblastní plány rozvoje lesů, [webová stránka]
191. ÚHÚL, Oblastní plány rozvoje lesů, [webová stránka]

Působnost: Nadnárodní
192. Cíle strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti a jejich srovnání s národními cíli ČR, [stáhnout]
193. Cíle udržitelného rozvoje, [webová stránka]
194. Ekoškola, [webová stránka]
195. Mezinárodní charta chůze, [webová stránka]
196. Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020
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