
ZPRAVODAJ
 Sdružení Mladých ochráncù pøírody

ochrana pøírody

životní prostøedí

ekologická výchova

1/2010

Územní plán Prahy
Vlastní listopadové veøejné projednávání územního

plánu hodnotí jeho úèastníci velmi rozdílnì - nìkteøí to vidí

takto, jiní to však vidí zase opaènì. Oficiální stránky Prahy

moudøe mlèí (patrnì již komunikace s obèany netøeba).

Aby se v tom èert vyznal...

Pøesto však UP zjevnì zajímal (a doufejme ještì zajímá)

mnoho pražanù a to i ve sférách, kde by to jeden neèekal.

Dokonce se tato problematika stala tématem jednoho z èísel

Nového prostoru - ano, to je ten èasopis, který v Praze na

nárožích prodávají nezamìstnaní. Vùbec se však nedivím,

jsou to také obyvatelé Prahy.

Jedna fáze zmìny UP byla ukonèena 8.prosince, kdy byl

koneèný termín pro podávání pøipomínek obèanù k novému

územnímu plánu Prahy. Sešlo se cca 8.000 podnìtù a nyní

zaèíná jejich zdlouhavé vyhodnocování...

Probíhající stavební akce v Praze však nìkteré stále nutí

k zamýšlení po dùvodech pøipomínek.

Roèenka životního prostøedí
Prahy za rok 2008 vyšla v prosinci 2009, k nahlédnutí

je v informaèním støedisku a ke stažení (vèetnì starších

verzí) je zde. Ještì v loòském roce byla roèenka zdarma k

dispozici na Magistrátu, nyní patrnì již ne... Na nìkterých

vìcech se zkrátka šetøit musí.

Svoboda zvíøat
Na podzim jste si možná na Staromìstském námìstí

(pøed palácem Kinských) všimli víceménì amatérské ozvu-

èené videoprojekce zábìrù z kožešinových farem a velko-

chovù zvíøat - bylo to opravdu jen pro silné nátury. Podob-

nou tematikou se zabývá pomìrnì agilní spolek Svoboda

zvíøat, který zahájil zajímavou kampaò „Proti srsti“, jejíž

cílem je omezit provoz kožešinových farem v ÈR.

Kodaòský summit...
...skonèil a jeho hodnocení bylo ve sdìlovacích pro-

støedcích více než rozpaèité. Jeden úèastník o neúspìchu

napsal zcela otevøenì.

Veøejná doprava v Praze...
...je téma stále živé. Podle vyjádøení Auto*Matu pražští

radní porušují svùj slib a pøipravované šetøení na MHD je

bludný kruh, který povede jen k navýšení automobilového

provozu v Praze - podrobnosti.

Golf v Klánovicích...
...je skvìlou ukázkou možností obèanské spoleènosti v

boji za udržení èi zlepšení životního prostøedí. Po prosinco-

vém rozsudku pražského Mìstského soudu, kterým zamítl

stížnost proti platnosti výsledku referenda obèanù Klánovic

(usnesení, podrobné zdùvodnìní), se zdá, že stìžovatelé po-

dají novou žalobu k Ústavnímu soudu. A co potom? Asi

Štrasburk. A pak?

Fórum o krajinì
V lednu 2010 se v Praze uskuteènilo 1. Fórum o krajinì,

poøádané spoleèností CENELC.cz, o.p.s.. Cílem setkání nì-

kolika desítek zástupcù státní správy, nìkolika èeských uni-

verzit a vysokých škol, èlenù nevládních organizací a dal-

ších oborových úèastníkù byla debata k 10. výroèí schvále-

ní Úmluvy o krajinì. V ÈR byla Úmluva ratifikována v ro-

ce 2004 (právnì se jedná o nezávazný dokument). To, jak

jsou její body promítány v realitì posuïte sami jejím pøe-

ètením zde. Další podobné setkání by mìlo následovat bì-

hem jara letošního roku. Kromì zajímavé a podnìtné deba-

ty je snahou dojít ke konkrétním závìrùm a programu aktiv-

ního prosazování Úmluvy do reálného života.

Blanka zlobí
Ani lednové veøejné projednávání „pøínosu tunelu Blan-

ka“ s obèany Prahy 7 nepøineslo úøedníkùm MÈ klidné spa-

ní. Podle zveøejnìné zprávy si obèané postižených ètvrtí za-

èínají uvìdomovat hrozící nevratné zásahy do kvality svého

života a èím dál více se oprávnìnì ptají Kam to až povede?

Navíc sám Metrostav veøejnì pøiznává „poklesy na teré-

nu a objektech v rozmezí 2 – 10 mm ... Tento stav zdaleka

není nebezpeèný“...

Pomìrnì jasno však mají patrnì stavební firmy a odpo-

vìdní úøedníci, kteøí potichu plánují obchvaty a podtunelo-

vání skoro celé Prahy. Tedy, budou-li na to peníze...

Èistá a zelená Praha
Situace v Praze se dostává do povìdomí celé republiky

nejen ve spojitosti s OpenCard, ale pomalu i s celkovým

pøístupem vedení mìsta ke svým spoluobèanùm. Jeden pre-

zentovaný pohled se týká svého èasu adorovaného projektu

„Èistá a zelená Praha“ - podrobnosti.

Zmìny na radnici
Hluboký rozkol mezi ODS a SZ na pražské radnici, kte-

ré vyústilo odstoupením radního pro životní prostøedí Petra

http://praha.zeleni.cz/14606/clanek/radni-na-jednani-o-uzemnim-planu-neprisli
http://www.stuz.cz/rs/index.php?option=com_content&view=article&id=667:to-u-neni-jen-setrvanost-myleni-zakuklenych-anarchist-to-je-bezoivost&catid=32:cleni&Itemid=
http://www.uppraha.cz
http://www.novyprostor.cz/archiv-cisel.html?p=341
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=658525
http://www.arnika.org/clanky/mesto-na-papire
http://envis.praha-mesto.cz/%28ud3kva55hq4ofb3pp5utpb55%29/default.aspx?id=82414&ido=5632&sh=-289514280
http://envis.praha-mesto.cz/%28ud3kva55hq4ofb3pp5utpb55%29/default.aspx?ido=5632&sh=603971803
http://www.svobodazvirat.cz/novinky
http://www.svobodazvirat.cz/novinky
http://www.protisrsti.cz
http://kravcik.blog.sme.sk/c/213447/Kodansky-summit-o-klimatickej-zmene-neuspesny.html
http://www.auto-mat.cz/2010/01/setreni-na-verejne-doprave-praze-skodi-radni-porusuji-svuj-slib-o-podpore-mhd/#more-2323
http://infodeska.justice.cz/vyveseni.aspx?verzeid=318027
http://www.ujezdskystrom.info/rmujse/index.php?option=com_content&view=article&id=683%3Aoduvodneni-rozhodnuti-12-ca-52009-37-mestskeho-soudu-v-praze&catid=44%3Anovinky-kolem-golfu&Itemid=186&lang=cs
http://golf.idnes.cz/kauza-klanovickeho-referenda-pujde-asi-az-k-ustavnimu-soudu-pld-/golfova-hriste-resorty.asp?c=A091208_082737_golfova-hriste-resorty_jok
http://www.cenelc.cz/novinky-20100118-forum-o-krajine.html
http://www.cenelc.cz/components/pages/euok/bin/CETS-no176-cze.pdf
http://www.auto-mat.cz/2010/01/co-prinese-tunel-blanka-praze-6-a-7-jen-husty-provoz-osklive-ulice-a-horsi-parkovani
http://www.praha7.cz/11020_Razeni-tunelu-v-oblasti-Letne
http://zpravy.idnes.cz/praha-planuje-dalsi-tunely-pro-auta-povedou-pod-dejvicemi-ci-libni-1cq-/praha.asp?c=A100120_121943_praha_itu
http://respekt.ihned.cz/bez-penez/c1-39835370-skvele-primatore-beme


Štìpánka, patrnì vnese do ochrany pøírody a péèe o životní

prostøedí ponìkud jiný pohled. P.Štìpánek ve svém abdi-

kaèním projevu uvedl zajímavou rekapitulaci èeho se v Pra-

ze od roku 2006 dosáhlo. Není toho moc, ale není toho ani

málo.

Vysvìdèení pro Prahu
Sdružení Auto*Mat vystavilo radnímu zodpovìdnému

za dopravu vysvìdèení za školní rok 2008/09. Není to žád-

ná sláva (pouze „prospìl“)... - podrobnosti.

Budeme sbírat?
Nezisková firma Ekolamp, s.r.o.  (zajímavé spojení, že?)

pomìrnì nenápadnì rozjela akci „Malá sbìrná nádoba“,

jejíž cílem je zájemcùm poskytnout ocelový kontejner ke

sbìru vysloužilých svìtelných zdrojù (záøivky, halogeny,

LED diody,...) s garantovaným odbìrem firmou Ekolamp.

V Praze sbìrných míst není moc (nejedná se totiž o žádnou

malou krabièku), takže se „za pár korun“ mùžete pøidat i vy

- podrobnosti .

Ochrana rorýsù a netopýrù...
...pøi rekonstrukcích budov je stále aktuální. Pro zástup-

ce bytových družstev, stavebníky, projektanty, neziskovým

organizace, pracovníky mìstských úøadù a další je urèen se-

mináø s volným vstupem, který probìhne ve ètvrtek 11.3.

od 9  hodin ve støedoèeském KÚ - 00 podrobnosti.

Soutìž o stromech
Celkem pìknou soutìž o stromech vyhlásila Arnika -

pokud už se soutìže nezúèastníte, lze doporuèit alespoò

proètení otázek, je to zajímavý prùøez „stromových vìdo-

mostí“.

Mezinárodní rok biodiverzity
Letošní rok nebyl pouze poèastován hrdým titulem, ale

MŽP  hodlá vydávat každý mìsíc informaèní list se dvìma

pøírodními prvky. Zatím vyšel jen ten lednový (proè je však

v lednu propagován høib královský?). A mimochodem: v

ÈR není oficiálním partnerem tohoto mezinárodního pro-

jektu vùbec žádný subjekt...

Jak hospodaøit s dìš�ovou vodou...
...na soukromém pozemku - tento praktický rádce pro

obnovu propustnosti povrchù a zasakování je možno získat

zdarma buï v knižní podobì nebo si ji stáhnout z webu.

Buï „in“, zkus to jinak
MÈ Praha 2 se snaží o zmìnu pohledu mnoha pražanù,

kteøí na dopravu MHD hledí jako na poslední šanci pro

„sociální pøípady“. Snahou je prosazovat MHD jako opti-

mální dopravu a nikoliv jen pro „socky“ - podrobnosti.

EIA v Praze
Posuzování vlivù na životní prostøedí u všech staveb-

ních investic ve smyslu zákona 100/2001 Sb. je význam-

ným nástrojem ochrany životního prostøedí. Zájemci o tuto

problematiku mohou øadu podrobností o chystaných stav-

bách na území ÈR ještì pøed jejich zahájením, tedy ve fázi

„kdy je ještì èas vstoupit do procesu povolování“, zjistit

tøeba na stránkách CENIA. Je to trochu nároènìjší, možno

však použít pøímý link k vyhledání pražských staveb.

Zúžení Legerovy ulice...
...a s tím i související omezení rychlosti na magistrále na

50 km/hod. s cílem „ztišit provoz“ nemá jednoznaènou ode-

zvu (dotazník). Obyvatelé jsou pro, øidièi jsou zásadnì pro-

ti - vìru oøíšek pro ty volené (podrobnosti).

Ekologická stopa...
...se èím dál více dostává do povìdomí odpovìdných lidí

- z dílny TIMURu  je pro zájemce k dispozici i speciální

kalkulaèka pro celou školu (tedy vhodné pro výuku) èi mìs-

ta (vhodné pro pražany) - podrobnosti.

Kompostování na školních zahradách
Cílem tohoto projektu je za finanèní podpory Magistrátu

Prahy vybavit školy v Praze, které o projekt projeví zájem,

pomùckami + metodickými materiály a zároveò jim poskyt-

nout služby, které pomohou nastartovat jednoduchou a plnì

funkèní separaci tohoto druhu odpadu na školách. Podmín-

kou zaøazení do projektu je úèast pedagoga na jednom ze tøí

semináøù, z nichž první se koná již 12.2. - podrobnosti.

Utlumíme ekology?
Zajímavé zamyšlení nad souèasnou situací „zelených

NNO“ nedávno vyšlo v èasopise A2. Každému zúèastnìné-

mu lze doporuèit k zamyšlení.

Pøivítáme jakékoliv pøipomínky,

námìty, pøíspìvky, podnìty,...

ale i elektronické adresy pro další pøíjemce.
 

Tento elektronický zpravodaj obsahuje mnoho odka-
zù a po vytištìní tedy ztrácí informaèní hodnotu.
 

Pokud vás uvedené informace neoslovily, prosíme o
zprávu - z pøíjemcù vás prostì vyøadíme.
 

Vydávání je podpoøeno z grantu Hl.m. Prahy.
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http://www.youtube.com/v/O_evIe5-eLQ&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=cs_CZ&feature=player_embedded&fs=1
http://www.auto-mat.cz
http://www.auto-mat.cz/wp-content/uploads-atm/2009/07/Steiner_vysvedceni_2009.jpg
http://www.auto-mat.cz/2010/01/magistrat-dostal-vysvedceni-za-dopravni-politiku-resi-jen-drobnosti-zasadni-problemy-pretrvavaji
http://www.ekolamp.cz/predstaveni
http://www.ekolamp.cz/msn/technicke-informace
http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=ztzx1--&x=2215328
http://www.stromy.arnika.org/soutezte
http://www.cbd.int/2010/welcome
http://www.mzp.cz/cz/mezinarodni_rok_biodiverzity
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_100119_biodiverzita/$FILE/Infolist%20%C4%8D.1%20Biodiverzita.pdf
http://ekopolitika.cz/cs/tiskove-zpravy/tiskova-zpravajak-hospodarit-s-destovou-vodou.html
http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=724&aid=646
http://www.praha2.cz/default.aspx?id=14623&ido=110&sh=1266613976
http://www.cenia.cz/__C12571B20041F1F4.nsf/index.html
http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp?view=eia_cr&query=PHA
http://www.praha4.cz/lang/l=1?ucS13sr=40
http://www.praha4.cz/2333_Zuzeni-Legerovy-ulice-a-padesatka-na-magistrale-ano-ci-ne
http://timur.cz
http://www.ekostopa.cz/ekologicka-stopa
http://www.ekodomov.cz/?id=208
http://www.advojka.cz/archiv/2010/2/utlumime-tezbu-anebo-ekology
http://www.smop.cz
mailto:Praha@smop.cz

