
                                                                                                                  

Zápis z  jednání 1. kulatého stolu v rámci projektu „Zpracování 
návrhu Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty hlavního města Prahy“ 

Datum 18. 6. 2015 

čas 14:00 – 17:00 

místo Praha – Toulcův dvůr  
 

1. Program jednání  

Úvod 
Základní informace o zpracování KK EVVO hl. m. Prahy: 

- zadání a cíl projektu 
- dosavadní průběh zpracování 
- SWOT analýza 

Diskuse: 
- ke zjištěným problémům cílových skupin 
- k vizi KK EVVO 
- ke směrům a cílům KK EVVO  

 

2. Projednané záležitosti    

 Hlavní krajský koordinátor EVVO hl. m. Prahy přivítal všechny přítomné a představil cíl a 
účel tohoto jednání 

 Zástupci zpracovatele ze společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 
seznámili účastníky s dosavadním průběhem zpracování nové KK EVVO: 
- analýza plnění cílů KK EVVO hl. města Prahy 2005 – 2015 byla schválena 30. 4. 2015; 
- v současné době probíhá zpracování Analýzy současného stavu EVVO v hl. městě 

Praha (do 30. 6. 2015); 
- v dubnu a květnu 2015 byl realizován sociologický průzkum za účelem získání 

informací, podnětů a názorů od klíčových aktérů působících v oblasti EVVO (zástupci 
veřejné správy, škol a školních zařízení, organizací působících v EVVO, podnikatelský 
sektor); 

 Byla představena SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek – příležitostí a 
opatření) stávající situace EVVO na území hl. m. Prahy - jednotlivé výroky ve SWOT 
analýze byly diskutovány a verifikovány - návrh na doplnění:  

• Silné stránky – vyčleněné finanční zdroje z rozpočtu města na realizaci Akčního plánu; 
některé školy fungují jako centra pro udržitelný rozvoj  

• Slabé stránky – nejistota a časové prodlevy ve vyhlašování grantů na aktivity EVVO 

• Příležitosti: místo „Rozšiřování přírodních ploch na území města“ nahradit „Větší 
využití stávajících přírodních ploch na území města“ 

 



                                                                                                                  

3. Diskuze ke Krajské koncepci EVVO hl. m. Prahy 2016 - 2025  

 Zpracovatelé postupně představili 3 stěžejní témata, která byla účastníky diskutována: 
 
A) Diskuze ke zjištěným problémům cílových skupin: 

• veřejná správa = upravit znění „absence kvalifikovaných pracovníků s odbornými znalostmi 
v oblasti EVVO a ochrany ŽP“ – „absence“ nahradit slovem „nedostatek“ 

• diskuze k politické podpoře EVVO – je nestabilní, navíc funkce krajského koordinátora 
přesunuta v r. 2014 z Magistrátu hl. m. Prahy na příspěvkovou organizaci Lesy hl. m. 
Prahy – nyní úvahy o znovupřesunutí na magistrát. 

• finanční náročnost programů EVVO není velkým problémem – mnoho organizací má 
relativně příznivé ceny  

• vyhlašování grantových témat – až v průběhu daného roku (příliš pozdě, složité pro 
jednotlivé organizace reagovat) 

B) Diskuze k Vizi KK EVVO: 

Zpracovatelem byl představen návrh vize k diskuzi: 
„Hl. m. Praha má kvalitně fungující systém EVVO, který vede k  dostatečné informovanosti veřejnosti 
o životním prostředí, k  aktivnímu zapojení rodin i jednotlivců do ochrany přírody a krajiny a ke 

vzájemné a efektivní spolupráci subjektů působících v EVVO.“ 

   Z diskuze vyvstaly tyto náměty: 
• zvážit šířku zaměření koncepce – není nutno se zabývat záležitostmi, které koncepce 

příliš neovlivní (např. větší zapojení podnikatelů do EVVO)  
• znění vize položit na základě toho, co už bylo v rámci původní koncepce úspěšně 

realizováno  
• v KK EVVO zdůraznit potřebu nárůstu personálních kapacit ve všech cílových 

skupinách – vhodné začlenit do vize, případně prioritních oblastí 
• fungující systém EVVO – jedná se spíše o prostředek k naplnění koncepce – podobně 

spolupráce subjektů => zvážit formu zařazení do vize 
• zaměření na rodinu (i neúplnou) 
• zaimplementovat Agendu 21 
• provázanost se strategií udržitelného rozvoje => vhodné do vize použít „udržitelný 

rozvoj“ 
• místo „ochrana přírody a krajiny“ použít „životní prostředí“ 

Diskuze ke směrům a cílům KK EVVO  

• větší zapojení městských částí  
• provázanost a intenzivní komunikaci mezi subjekty EVVO na pravidelné bázi 
• finanční náklady na aktivity EVVO pro školy od NNO jsou poměrně vyvážené 
• podpora přírodních zahrad u škol a lesních mateřských školek 
• podpora příměstských táborů (zaměřená na EVVO) – zvážit časové možnosti 

organizátorů táborů 
• hřiště pro děti – mnohá nejsou dostatečně zařízena pro EVVO =>zlepšit vybavení 
• pokud podpora podnikatelů tak zaměření na environmentální management a EMAS   



                                                                                                                  

 
 

4. Ostatní 

• Přítomní účastníci byli vyzváni k zasílání dodatečných podnětů/námětů/názorů 
k prezentovaným a diskutovaným záležitostem (představeným problémů, k vizi a 
směrům a cílům KK EVVO) – termín stanoven do 3. 7. 2015. 

• Během července a srpna bude zpracována Návrhová část KK EVVO – její ucelená verze 
bude představena a projednána na 2. kulatém stole konaném v září 2015. 

 

• Příloha:  
- 1. část prezentace: KK EVVO_1_Kulaty_stul_18_6_2015_ppt 

- 2. část prezentace: KK EVVO_1_Kulaty_stul_18_6_2015_word 

 

V Praze 18. 6. 2015         Zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič, Ing. Radek Fujak 


