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editorial

Vážení kolegové,  
milí čtenáři,

podzim už klepe na dveře, což znamená, že nadešel čas 
nabídnout vám třetí letošní vydání našeho bulletinu. Opět 
v něm najdete vše důležité a zajímavé, co se v předchozích třech 
měsících odehrálo ve sféře evropských dotací, ale pochopitelně 
zdaleka ne jen to. Možná ještě důležitější pro vás budou 
informace o tom, co se v této oblasti chystá a co konkrétně 
připravujeme v rámci pražského operačního programu.

Příští půlrok totiž bude ve znamení vyhlašování posledních 
výzev, ve kterých chceme rozdělit veškeré zbývající prostředky 
programu, což jsou přibližně tři miliardy korun. Pokud tedy 
stále váháte, zda s naší podporou zkusit rozjet vlastní projekt, 
rozhodně už na nic nečekejte. Jestliže si při přípravě projektové 
žádosti s něčím nebudete vědět rady, neváhejte a obraťte se na 
nás, jsme připraveni vám pomoci.

Inspiraci a motivaci můžete nyní načerpat na mnoha 
různých místech. Jak se dočtete jen o pár stránek dále, právě 
se totiž rozjíždí informační kampaň, jejímž prostřednictvím 
představujeme úspěšné projekty realizované s podporou 
z našeho operačního programu. 

Možná vás také osloví a přesvědčí některý ze tří projektů, které 
vám tentokrát v bullletinu představíme podrobně. Z každého 
z nich máme radost a chceme se o ni s vámi podělit: jde totiž 
o hmatatelný výsledek snahy všech zúčastněných vytvořit 
dobrou věc, s níž bude život v Praze ještě o něco příjemnější. 
A ještě lepší je, že podobně prospěšných projektů se nám od 

spuštění současného operačního programu podařilo uvést do 
života či na jeho práh už přes osm stovek. To už je docela slušný 
výsledek, co říkáte?  

Přeji vám příjemné čtení a pěkný podzim.

Ing. Karel Andrle

pověřený ředitel Odboru evropských fondů MHMP

Uzavřeny smlouvy již na 
820 projektů    

Celkem 943 z 1517 projektů předložených do Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR až dosud schválili pražští 
zastupitelé. Žádosti o dotace mířily do celkem 45 výzev, 
které byly zatím v pražském operačním programu vyhlášeny. 
Celkové způsobilé výdaje schválených projektů včetně dvou 
projektů technické pomoci přesáhly 8,5 miliardy korun. 
K 30. srpnu byly uzavřeny smlouvy ve výši 7,3 miliardy korun  
celkových způsobilých výdajů, a to u 820 projektů včetně dvou 
projektů technické pomoci.

Nejvíce projektů, a sice 636 z 990 předložených, schválilo 
pražské zastupitelstvo v 17 výzvách vyhlášených v rámci prioritní 
osy 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. 
Na tuto prioritní osu je vyčleněno bezmála 3,4 miliardy  
korun, celkové způsobilé výdaje projektů dosud schválených ZHMP 
činí 2,12 miliardy korun. Smlouvy byly uzavřeny u 539 projektů, a to 
ve výši 1,7 miliardy korun celkových způsobilých výdajů.

Celkem 208 z 373 předložených projektů schválili pražští 
zastupitelé v osmi výzvách vyhlášených v prioritní ose 3 Podpora 
sociálního začleňování a boj proti chudobě. Celková alokace 
této osy činí 1,2 miliardy korun, celkové způsobilé výdaje 
schválených projektů téměř dosahují této částky. Smlouvy 
byly uzavřeny u 195 projektů, a to ve výši jedné miliardy korun 
celkových způsobilých výdajů.

Celkem 74 ze 116 předložených projektů schválilo ZHMP 
v 10 výzvách vyhlášených v prioritní ose 1 Posílení výzkumu, 

technologického rozvoje a inovací. Celková alokace této osy 
převyšuje tři miliardy korun, celkové způsobilé výdaje projektů 
zatím schválených pražskými zastupiteli dosáhly 2,7 miliardy 
korun. Smlouvy byly uzavřeny u 63 projektů, a sice ve výši 
přes 2,53 miliardy korun celkových způsobilých výdajů včetně 
podpory prostřednictvím finančních nástrojů. 

Celkem 25 z 35 podaných projektů schválilo ZHMP v devíti 
výzvách vyhlášených v prioritní ose 2 Udržitelná mobilita 
a energetické úspory. Celková alokace této osy jsou 2,7 miliardy 
korun, celkové způsobilé výdaje projektů schválených ZHMP 
převýšily dvě miliardy korun. Uzavřeny byly smlouvy ve výši  
1,5 miliardy korun celkových způsobilých výdajů, a to u 21 projektů.

fakta o OP PPR
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výzvy OP PPR

Projekty lze podávat do 
pěti výzev, další se záhy 
otevřou  

V íce než 1,26 miliardy korun je v pražském 
operačním programu vyčleněno na pět výzev, 
do kterých se zájemci nyní mohou hlásit. 

Několik dalších výzev s celkovou možnou alokací až 
640 milionů korun na své vyhlášení ještě do konce 
letošního roku čeká.     

V polovině listopadu bude vyhlášena výzva s číslem 56, jejímž 
cílem je prostřednictvím inovačního partnerství podpořit rozvoj 
městské samosprávy. Připraveno je zde přibližně 220 milionů 
korun a pro žadatele o dotaci bude výzva otevřena od 
letošního prosince do září příštího roku. Ve stejných termínech 
bude také vyhlášena výzva číslo 55, která podpoří investice 
do podnikatelských inkubátorů a technologických parků.  
Na tuto výzvu bude připraveno zhruba 250 milionů korun.

Celkem sto milionů korun čeká na své příjemce ve výzvě 
s číslem 54, do níž bude možné podávat projekty od 
6. ledna do 26. června 2020. Tyto prostředky jsou určeny 
pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy zřízené 
hlavním městem Prahou a jejich cílem je dále zvýšit kvalitu 
vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní 
společnosti. 

Na konec tohoto roku je dále připravována výzva 
číslo 50, jejímž cílem je podpořit malé a střední podniky 
prostřednictvím ochrany jejich průmyslového vlastnictví 
a posílení míry využívání specializovaných služeb. Zájemci 
o podporu si budou v této výzvě moci rozdělit až 70 milionů 
korun.

OTEVŘENÉ VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU  
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 

Výzva Název výzvy Alokace výzvy Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu 
žádostí 

44 ITI Preference povrchové městské veřejné 
dopravy

200 000 000 Kč 28. 11. 2018 31. 10. 2019

49 Inkluze a multikulturní vzdělávání II 300 000 000 Kč 5. 12. 2018 26. 9. 2019

42 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti  21 000 000 Kč 7. 3. 2018 28. 11. 2019

INFIN Bezúročný úvěr k financování inovativních 
projektů v Praze (vyhlašovatelem výzvy je 
ČMZRB, bližší informace viz www.cmzrb.cz)

 400 000 000 Kč 15. 3. 2019 31. 12. 2022

43 Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým 
i dynamickým dobíjením 

340 000 000 Kč 27. 5. 2019 25. 6. 2020
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Informační kampaň 
představuje úspěšné 
projekty 

V e všech typech médií, ale i v nákupních 
centrech, na nádražích či na akcích 
pořádaných pod širým nebem - tam všude se 

nyní obyvatelé i návštěvníci Prahy mohou seznámit 
s desítkami úspěšných projektů realizovaných v rámci 
pražského operačního programu. 

Cílem komunikační kampaně, jež odstartovala na začátku 
nového školního roku, je přiblížit veřejnosti konkrétní výsledky, 
kterých Operační program Praha – pól růstu ČR až dosud 
dosáhl, a to především v oblasti vzdělávání a sociálního 
začleňování.

„Náš operační program sice patří v rámci České republiky k těm 
nejmenším, ale současně i k těm nejlépe fungujícím a mezi 
žadateli nejoblíbenějším. Praha na něj rozhodně může být 
hrdá, a proto bychom rádi, aby i její obyvatelé věděli, co díky 
němu vzniklo a jak dobře funguje,“ řekl Karel Andrle, pověřený 
řízením magistrátního odboru evropských fondů, který je řídicím 
orgánem programu.

Kromě reklam a informačních plakátů, které jsou nyní k vidění 
na řadě míst, se lidé s úspěšnými projekty mohou seznámit i na 
řadě outdoorových akcí. Poprvé se pražský operační program 
takto prezentoval 7. a 8. září na pražském Výstavišti v rámci 
zdejšího oblíbeného Burgerfestu. Mimo výstavy fotografií 
přibližujících jednotlivé projekty a informačních letáků tu také 

aktuality
byly připraveny oblíbené dětské atrakce, jako je malování na 
obličej či nafukování balónků.

Stánek pražského operačního programu najdou návštěvníci 
rovněž na akcích pořádaných ve Žlutých lázních 14. -15. 9. na 
Prosecco & Food Festivalu a 11.- 13. 10. na Prague International 
Food Festivalu. Objeví se i na Smíchovské náplavce, a to  
21. 9. na akci Středomoří na náplavce, 5. 10. na Food Truck 
Show a 19. 10. na Polívkování.

 

 

Knihovna  jako 
komunitní centrum

PRAHA
ROSTE
S VÁMI

Informace o aktuálním projektu a příjemci dotace najdete na:

 

 
 

 

 

 

www.MeziKnihami.cz 

DO KNIHOVNY NEJEN 
ZA KNIHAMI

Městská knihovna v Praze na Černém Mostě 
vybudovala nové komunitní centrum, které bude 
sloužit především k podpoře společenského života 
a dění v lokalitě. Služby v rámci projektu budou 
zaměřeny na některé skupiny sociálně 
znevýhodněných obyvatel.

Nové komunitní centrum pomůže začleňovat seniory, 
osoby sociálně slabší a znevýhodněné spoluobčany.

V rámci kampaně se lidé mohou seznámit s mnoha projekty. Na své si ve stánku OPPPR přišly i děti. 

Poprvé se operační program představil na pražském Výstavišti.
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rozhovor

Od vyhlášení prvních výzev 
v současném pražském operačním 
programu uplynuly právě čtyři roky 
a program pomalu, ale jistě míří 
do svého finále. Přesně po roce 
jsme požádali o krátký rozhovor 
Karla Andrleho, pověřeného 
řízením magistrátního odboru 
evropských fondů, který je 
řídicím orgánem programu. 

Chystají se poslední 
výzvy, žadatelé si 
v nich rozdělí tři 
miliardy korun    

Karel Andrle
pověřený ředitel Odboru 
evropských fondů Magistrátu 
hlavního města Prahy

Loni touto dobou jste byl mírně napjatý, zda se podaří 
naplnit tzv. pravidlo N+3, tedy objem schválených prostředků 
v realizovaných projektech, vztažený vždy k určitému 
časovému období. Podařilo se. Jaká situace je v tomto směru 
letos a v jaké kondici program nyní je?

Vyhodnocování tzv. milníků jednotlivých prioritních os nás letos 
čeká již poněkolikáté, ovšem naplňování zmíněného pravidla 
N+3 jsme loni sledovali poprvé. Upřímně říkám, že kromě 
pracovního vypětí všech členů týmu v závěru loňského roku 
nás úspěch v tomto hodnocení stál i značné nervové vypětí. 
Abychom předešli opakování tohoto scénáře, stanovili jsme 
si na začátku letošního roku plán, 
kolik musíme v jednotlivých měsících 
schválit finančních prostředků. Tento 
rozvrh pečlivě hlídáme a zatím ho 
naprosto přesně dodržujeme. Jsem 
proto přesvědčen, že - stejně jako v minulosti zatím vždy - náš 
program i letos všechny zásadní ukazatele naplní.  

Na své vyhlášení ještě čeká několik výzev. Do jakých oblastí 
zbývající prostředky zamíří a jaké typy projektů chcete 
podpořit?

Nejprve bych rád upozornil, že ve většině případů půjde 
v jednotlivých oblastech o poslední vyhlášené výzvy, což 
znamená, že žadatelé budou mít poslední možnost předložit 
nám své projekty a požádat o podporu z programu. Většina 
výzev bude vyhlášena koncem tohoto a začátkem příštího 
roku. V zásadě mezi ně bude rozdělena zbývající alokace 
programu, tedy veškeré vyčleněné a dosud nevyčerpané 
finanční prostředky, což jsou přibližně tři miliardy korun. Výzvy 

povedou napříč všemi prioritními 
osami, půjde například o výzvy 
zaměřené na inovační partnerství 
či podnikatelské inkubátory v první 
prioritní ose, o sociální témata 

a komunitní aktivity ve třetí ose a samozřejmě nebudou 
chybět ani výzvy pro oblast školství v rámci prioritní osy  
číslo 4. Konkrétní informace najdou zájemci jak na našem webu 
penize.proprahu.cz, tak na úvodních stránkách tohoto bulletinu. 

V příštích výzvách budou mít  

žadatelé poslední možnost požádat  

o dotaci z programu.
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rozhovor
Před rokem jsme na tomto místě poprvé formulovali priority, 
které by Praha měla sledovat v příštím programovém období 
EU. Od té doby se však situace výrazně změnila a Praha 
z rozhodnutí vlády pravděpodobně vůbec nebude vlastní 
operační program mít. Jak bude agenda evropských dotací 
určených pro Prahu vypadat a co tato změna bude znamenat 
pro Prahu a zájemce o eurodotace?   

Bohužel můžeme potvrdit, že Praha v příštím období vlastní 
operační program skutečně mít 
nebude. Potenciální zájemce 
o eurodotace určené na rozvoj 
Prahy bych však rád uklidnil, 
že o přístup k těmto penězům 
nepřijdou. Budou ovšem muset 
využít služeb jiných operačních 
programů, protože magistrát již vlastní řídicí orgán mít 
nebude. 

O konkrétní podobě budoucího programového období se 
v současnosti intenzivně jedná, přičemž zásadní je vyjednat 
pro Prahu co nejširší přístup k finančním prostředkům. 
Vzhledem k tomu však, že Praha je podle příslušných hledisek 
jediným více rozvinutým regionem České republiky, má 
přístup k financím ztížen. Už teď je proto jasné, že Evropská 
unie na projekty v našem regionu přispěje nejvýše 40 
procenty, zbytek bude muset být dodán ze zdrojů příjemce či 

z veřejných zdrojů ČR.

I tak ale jednáme o několika 
zajímavých tématech, která by 
v Praze mohla být podporována 
z unijních peněz. Ve všech případech 
jde o aktivity, které by činila život 
v Praze pro její obyvatele ještě 

příjemnější. K tomuto tématu se ale ještě určitě podrobněji 
vrátíme v některém z dalších vydání bulletinu.

Praha už vlastní operační program  

mít nebude, zájemci o eurodotace  

budou muset využít jiné programy.
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Vůbec první akce a její účastníci: Zbyněk Smoleňák, Ingrid Vaňková, Martin Ballaty a Artur Cibulka.     

Koblížky s heslem 
„Handicap? No a co!“  
si získávají zákazníky

I ngrid, Zbyněk, Tomáš a Lucka – čtveřice 
handicapovaných lidí, která odmítá zvláštní 
pracovní podmínky a dokazuje, že je schopna 

stejného výkonu, jako zdraví lidé. Jejich upravená 
dodávka, z níž se line vůně smažících se miniaturních 
koblížků a kávy, láká milovníky teplých pochoutek 
všude, kde se objeví. Na svou první akci se tento food 
truck vydal díky dotacím z pražského operačního 
programu letos v květnu.  

Základní myšlenku celého projektu vystihuje slogan 
„Handicap? No a co! My na to máme GULE!“ spolu 
s dodatkem osvětlujícím význam čtyř písmen v závěru 
hesla - „Gastronomie Umožňující Lidem Existovat“. Jasným 
odkazem ke smyslu a podstatě věci je i název sociálního 
podniku, který food truck provozuje - Postminium, což 
v latině znamená „právo na návrat“. Přesně o to tu totiž jde. 

Nápad nabídnout ve food trucku uplatnění lidem 
s postižením se zrodil v hlavě zakladatele a jednatele 
podniku Martina Ballaty, jehož přístup k životu výrazně 
ovlivnilo dospívání vedle handicapovaného bratra.

Bratrův handicap určil směr  

„Bratrovi byla diagnostikována středně těžká mentální retardace 
a současně i chromozomální aberace s názvem Klinefelterův 
syndrom, což je porucha pohlavních chromozomů, doprovázená 
osteoporózou. Tato životní zkušenost mě nasměrovala ke studiu 
resocializační pedagogiky, během něhož jsem tři roky docházel na 
praxi do zařízení poskytujícího sociální služby klientům s různými 
typy znevýhodnění, včetně mého bratra,“ říká Martin Ballaty.   

Inspiraci pro svůj podnik si přivezl z druhé strany zeměkoule – 
z Austrálie, kde během svého studijního pobytu pracoval ve 
street-foodovém podniku. Po návratu si zmapoval situaci na 
domácím trhu, zajistil si spolupracovníky s potřebnou kvalifikací 
a přišel s konceptem, který tu zatím nikdo jiný nenabídl. 

„Češi se začínají zajímat o kvalitní potraviny, a týká se to 
i nabídky food trucků. Ty však z teplého sortimentu zatím nabízejí 
především slané věci, jako jsou burgery, hot dogy, langoše, 
sendviče bramboráky a ze sladkého jen trdelníky či palačinky. 
My jsme přišli s nabídkou tvarohových mini koblížků, které 
lze díky speciálnímu dávkovači těsta připravovat přímo před 
zákazníkem, servírovat je teplé a v mnoha chuťových variantách,“ 
popisuje své podnikatelské začátky Martin Ballaty.

o čem se mluví
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o čem se mluví
Základem je dobrý tým

Kromě něj se na fungování podniku podílí také vedoucí 
tréninkové kavárny Jedličkova ústavu Andrea Šváchová, za 
oblast gastronomie odpovídá Libor Bednář, který má ze svého 
dřívějšího působiště rovněž zkušenosti s handicapovanými 
lidmi, a také pekař Artur Cibulka zodpovídající za vývoj 
produktů a provozní dokonalost. Věci se daly do pohybu loni 
v září nákupem dodávky, v prosinci byla zahájena realizace 
projektu a vyhlášeno výběrové řízení na její přestavbu, která 
byla dokončena letos v dubnu. Současně se uskutečnil nábor 
zaměstnanců z cílové skupiny projektu – tři vytipovala Andrea 
Šváchová, čtvrtý se přihlásil na inzerát. Všichni mají uznaný 
nejvyšší možný stupeň invalidity III., pobírají invalidní důchod 
a ve food trucku pracují na poloviční úvazky.

Dvě ženy, dva muži

Ačkoli je Ingrid bezmála o dvě desetiletí starší než Lucie a dělí 
je i odlišné životní zkušenosti, spojil je tréninkový program v TA 
KAVÁRNĚ organizace Borůvka Praha o.p.s. při Jedličkově 
ústavu. Ingrid, bývalá majitelka cestovní agentury, hovořila 
čtyřmi světovými jazyky, před dvěma lety ji však postihla 
mozková příhoda, po níž se učila znovu mluvit a ovládat hrubou 
i jemnou motoriku. V kavárně při Jedličkově ústavu se znovu učila 
základním pracovním návykům, práci s penězi, obsluze kavárny 
za barem.

Sedmadvacetiletá Lucka se narodila s dětskou mozkovou 
obrnou a v Jedličkově ústavu vystudovala obor sociálně 
právní činnost pro oblast sociální péče. Rovněž pracovala ve 

vyšehradské TA KAVÁRNĚ, odkud se přesunula do řetězce 
sociálních podniků MAMA COFEE. „Zde se však nedostala 
z pozice myčky nádobí na vysněný bar, a proto nabídku 
zaměstnání ve food trucku přijala okamžitě jako obrovskou 
výzvu a krok vpřed. Patří k nejsvědomitějším zaměstnancům 
podniku,“ pochválil nejmladší členku týmu Martin Ballaty. 
O Lucčině motivaci k práci ve food trucku svědčí i její odpovědi 
do dotazníku, který noví zaměstnanci vyplňovali:. „Chtěla bych 
se naučit všechno …“.

Tréninkovou vyšehradskou kavárnou prošel i dvaapadesátiletý 
Zbyněk, který celý život pracoval v gastronomii. Zbyněk má již půl 
století, tedy od svých dvou let, diagnózu Diabetes melitus 1.typu 
(endokrinologie), trpí nedostatkem inzulinu v těle, jeho správnou 

hladinu zabezpečuje speciální přístroj, který neustále měří jeho 
hodnoty a sám mu během dne dávkuje správné množství. „Tento 
typ cukrovky je naopak pro náš provoz ideální, protože vzhledem 
k nedostatku cukru v těle může koblížky směle ochutnávat 
a zvyšovat si tak svoje hodnoty,“ usmívá se jednatel podniku.

Nejstarším ze čtveřice zaměstnanců je osmapadesátiletý Tomáš, 
absolvent Matematicko – fyzikální fakulty UK s doktorátem, který 
pracoval v Akademii věd ČR, Českém hydrometeorologickém 
ústavu, ale také třeba pro Ministerstvo vnitra ČR či Českou 
národní banku. „V roce 2011 však nastal zlom, Tomáš se 
psychicky zhroutil a upadl do těžkých depresí. Absolvoval více jak 
roční pobyt v psychiatrické léčebně, prošel několika programy, 
nicméně se již nikdy nevrátil ke svému původnímu povolání. Po 
ukončení léčení nastoupil do řetězců Starbucks a McDonald´s 
jako pomocný pracovník. V dubnu odpověděl na náš inzerát 
a stal se součástí týmu,“ říká Martin Ballaty.

První velký úspěch 

Dvě ženy a dva muži pracují jako „obsluha food trucku“, což 
znamená, že mají na starosti a musejí umět vše od zajištění 
jednotlivých komponentů, přípravy těsta, smažení a zdobení 
koblížků, přípravy kávy, výdeje produktů zákazníkovi, práce 
u poklady až po závěrečný úklid. Většinou pracují ve dvojici, 
jako vedoucí směny je vždy přítomen také jeden ze „zdravých“ 
členů týmu, který odpovídá za vyzvednutí auta v zázemí, jeho 
přepravu na místo a bezproblémový průběh směny. 

Na první cestu za zákazníky se novotou zářící food truck vydal 
5. května, a to na královéhradecké „nábřeží gurmánů“. A pak už 
to šlo jedno za druhým: farmářské trhy, festivaly, sportovní akce, 

Výběr z příchutí koblížků je široký. 

Největší oblibě se těší koblížky s příchutí SLANÝ KARAMEL. 
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o čem se mluví

oslavy… „Nejzajímavější byl festival Mezi ploty v Bohnicích, bylo 
to tematické, vládla tam velmi příjemná atmosféra a měli jsme 
skvělou odezvu od zákazníků. Příští rok se tam určitě vrátíme,“ 
říká jednatel podniku.

S podzimem nic nekončí

Léto sice pomalu končí, ne tak ovšem aktivity food trucku. 
„Zákazníci nás budou moci najít na mnoha různých festivalech, 
aktuální informace vždy najdou na našich sociálních sítích 

@gulefoodtruck. Protože už ale také máme za sebou dobrou 
spolupráci se třetí pražskou městskou částí, počítáme se stálými 
místy na náměstí Jiřího z Poděbrad a u polikliniky Olšanská. Pevně 
věříme, že tato spolupráce bude příkladem dobré praxe i pro další 
městské části, se kterými plánujeme jednat. Finišujeme rovněž 
s prodejní strategií pro období od října do března, kdy počasí 
není úplně nakloněno street foodu. Možnosti se nabízejí zejména 
v oblasti cateringu v privátním i veřejném sektoru, přičemž oproti 
konkurenci máme i tu výhodu, že náš food truck má instalovaný 
benzinový agregát, díky němuž můžeme přijet i tam, kde chybí 
připojení k elektřině,“ přibližuje plány Martin Ballaty. 

Jejich součástí je i ambice nabídnout zákazníkům nové příchuti 
koblížků a zapracovat na vývoji slaného produktu, který by 
zapadl do konceptu GULE, což znamená, že by šlo o kuličku.

Iniciátor projektu se netají tím, že by rád inspiroval i další 
podnikatele. „Rádi bychom provozem food trucku prolomili 
pomyslnou bariéru mezi zaměstnavateli a lidmi s handicapem 
a potvrdili, že platí přísloví ´Kdo chce, hledá způsob. Kdo 
nechce, hledá důvod.´,“ dodává Martin Ballaty.

FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora z OP PPR schválená ve 34. výzvě nazvané 
Podpora komunitního života a sociálního podnikání:  
5 milionů korun 

• Doba realizace projektu: 1. 12. 2018 - 31. 8. 2020

• Žadatel: Postiminium s.r.o. - sociální podnik

Na příští festival Mezi ploty se už teď všichni těší. 

Upravená dodávka vyvolává velký zájem. 
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Unikátní mikrostěna  
z recyklátu umí odclonit 
hluk tramvají

Protihluková mikrostěna, využitelná i v místech, 
která před ruchem produkovaným tramvajemi 
jinak chránit nelze, přitom vyrobená z levného 

recyklátu a schopná opticky téměř splynout s okolím – 
takový je dosavadní výsledek jednoho z projektů, který 
spolu se sedmi dalšími dílčími inovativními projekty 
uskutečňuje s podporou z Operačního programu 
Praha - Pól růstu ČR Fakulta stavební ČVUT v Praze.

Se svými 30 centimetry je tato clona vůbec nejnižším 
zařízením na snížení hluku v Evropě. Vypadá jako vyšší 
obrubník a ne každého na první pohled napadne, 
k jakému účelu v těsné blízkosti kolejí vlastně slouží. Velmi 
pravděpodobně ji však čeká velká budoucnost v podobě 
využití na desítkách kilometrů pražských tramvajových 
tratí. Výsledky, jakých dosahuje na zkušebním úseku trati 
v Hloubětíně, jsou totiž nanejvýš slibné.  

Základem je recyklát

„Protihlukové opatření je nejefektivnější, pokud je umístěno 
co nejblíže u zdroje hluku, v tomto případě hluku vznikajícího 
při kontaktu tramvajového kola a kolejnice. Naší snahou bylo 
navrhnout a ověřit, jak se bude chovat co nejnižší protihluková 
stěna umístěná co nejtěsněji k hranici průjezdného průřezu, což 
je prostor u kolejnice, který musí zůstat volný. Současně jsme 

k výrobě clony chtěli využít zvukově pohltivý levný materiál,“ říká 
vedoucí katedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT 
v Praze a iniciátor projektu Martin Lidmila.

Využívání druhotných surovin v drážním stavitelství se tento 
výzkumník věnuje dlouhodobě - pracoval již například 
s materiálem na bázi elektrárenského popílku či recyklovaného 
asfaltu. V případě jednotlivých dílů městské protihlukové clony 
použil gumový granulát vzniklý rozdrcením pneumatik, spojený 
polyuretanovým pojivem. Povrch clony je proto porézní, takže 
zvuk snadno proniká dovnitř, ale díky několikanásobnému 
odrazu zvukové vlny uvnitř vychází ven výrazně zeslabený. 
Vyvinutý koncept je chráněn uděleným Průmyslovým vzorem 
a Užitným vzorem jako duševní vlastnictví.  

o čem se mluví

Mikrostěna je vyrobena z recyklátu.Clona se testuje na trati v Hloubětíně.
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Úspěch znamená budoucnost

Praha se pyšní hustou tramvajovou sítí, kterou chce dále rozšiřovat 
a upravovat. Přes veškerou snahu a nemalé investice však na 
mnoha místech zatím nelze zcela eliminovat hluk způsobený 
provozem tramvají, což je nepříjemné zejména pro lidi žijící 
v okolí. Protihluková mikrostěna má před sebou ještě téměř rok 
testování a pokud se skutečně osvědčí, nejspíš se záhy dočká 
širokého využití. Míst, kde nelze postavit klasickou protihlukovou 
stěnu, ani nízkou betonovou clonu a kde by toto řešení výrazně 
pomohlo, je v Praze bezpočet. Tím spíše, že o dobré řešení jde 
i z ekologického, ale rovněž z estetického hlediska. Kromě základní 
černošedé barvy lze totiž clonu vyrobit i v řadě jiných barevných 
provedení, záleží jen na architektonických požadavcích. 

FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora z OP PPR schválená ve 24. výzvě nazvané 
Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných 
organizací do praxe:  1,8 milionu korun 

• Doba realizace projektu:    1. 1. 2018 - 31. 6. 2020 

• Žadatel:  ČVUT 

Mikrostěna dokáže splynout s okolím a je účinná i přes svou minimální výšku. 

o čem se mluví
Testuje se již druhá generace

První generace této protihlukové clony, na jejímž vývoji se 
od počátku podílí také firma MONTSTAV CZ, zabývající 
se recyklací opotřebených pneumatik, byla v roce 2016 
vybudována na tramvajové trati v Praze - Braníku. O dva 
roky později, loni v červnu, byla na padesátimetrovém úseku 
právě rekonstruované trati v Hloubětíně zkušebně instalována 
druhá, modernější generace clony, která se kromě konstrukčních 
vylepšení může pochlubit také lepším vzhledem. 

Nízká černošedá stěna je položena ve štěrku na betonových 
základových pásech, na něž jsou její jednotlivé díly nasunuty 
a vzájemně spojeny. Na rozdíl od klasických protihlukových stěn 
je tato velmi lehká, její dílec bez potíží unese jediný člověk. Je také 
snadno odstranitelná, což je důležité v případě nehody či třeba 
opravy kolejí. A především je podle výsledků dosavadních testů 
skutečně účinná. 

 „Testování probíhá jak přímo ve zkušebních úsecích, kde měříme 
hluk od projíždějících tramvajových vozů, tak v laboratořích, 
v nichž sledujeme pohltivost a neprůzvučnost dílců clony. 
K výsledkům lze obecně říci, že aplikací městské protihlukové 
clony dojde při technickém měření hluku ve vzdálenosti 7,5 metru 
od osy tramvajové koleje ke snížení o tři až pět decibelů, a to 
v závislosti na typu tramvaje a technickém stavu koleje. Dosažené 
výsledky jsou již lidským uchem rozpoznatelné. Mimořádně 
pozitivní hodnoty, porovnatelné s komerčně dostupnými 
protihlukovými stěnami, vykazují i laboratorní výsledky,“ uvedl 
Martin Lidmila.

Clona je lehká a snadno odstranitelná. Clona vypadá jako vyšší obrubník.
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Dětská skupina poskytla 
rodičům v Dubči 
potřebnou pomoc   

První dva týdny seznamování se se zcela novým 
prostředím a lidmi má za sebou dvanáct 
batolat z Dubče, která minulé pondělí začala 

navštěvovat dětskou skupinu působící při zdejší 
mateřské školce. Kromě nových dovedností, zážitků 
a kamarádů poskytl vznik skupiny, podpořený 
z pražského operačního programu, jejich rodičům 
možnost vrátit se do zaměstnání. 

Zkrabacené čelíčko, ručky, držící se křečovitě mámy nebo 
táty kolem krku, a rozhodné NE i na tu sebezajímavější 
alternativu náruče – situace, kterou zná většina rodičů, jež 
se po mateřské či rodičovské dovolené vracejí do práce 
a přivádějí své potomky do kolektivních zařízení. Slzy na 
krajíčku ze srdceryvného loučení mívají často zpočátku 
i sami rodiče, kteří tak do práce nastupují nejen s obavami, 
jak se jim po dlouhé pauze povede, ale navíc s těžkým 
srdcem. 

Neocenitelnou pomocí pro ně i pro děti proto bývají laskavé 
a zkušené vychovatelky, díky nimž dětem oschnou slzičky 
téměř současně s tím, jak se za rodiči zavřou dveře. Nejinak 
je tomu v dubečské mateřince, k jejímž sedmi třídám loni 
v září nově přibyla dětská skupina. Protože ji navštěvují 
nejmladší děti, dvou až tříleté, dostala příznačný název 
Koťata.   

Dobrý nápad přinesl řešení

„Jsme jediná mateřská škola v Dubči a naše kapacita, která činí 
188 míst v sedmi třídách, potřebám rozrůstající se obce nestačila 
ani přes nedávnou přístavbu dalšího pavilonu, rovněž pořízeného 
v rámci projektu podpořeného z pražského operačního 
programu. Museli jsme děti odmítat, a proto naše městská část 
nechala zpracovat projekt na přestavbu nebytových přízemních 
prostor v obecním domě, které sloužily jako ordinace praktického 
lékaře. Loni na jaře a v létě se zde uskutečnila rekonstrukce, díky 
níž vznikl pro dětskou skupinu nádherný prostor sloužící jako 
herna, jídelna a lehárna, poskytující i veškeré další potřebné 
zázemí, jako jsou šatny, sociální zázemí, sklady a technické 
zázemí. V zadním traktu domu je navíc menší zahrada, kterou 
děti mohou využívat, výhodou je i nedaleký velký park,“ říká 
ředitelka školky Lenka Šmerdová..  

o čem se mluví

Děti mají k dispozici i zahradu. Vhodný prostor vznikl rekonstrukcí prostor někdejší ordinace.  
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o čem se mluví
Nejmenším pomáhají chůvy

O loňských letních prázdninách získala nová dětská skupina 
potřebnou registraci a v sedm hodin ráno první pracovní den 
nového školního roku mohli její zaměstnanci přivítat v upravených 
prostorách děti. „Podařilo se nám zajistit dvě skvělé chůvy, které umějí 
dobře komunikovat s rodiči a maximálně se věnují dětem. Práce 
s touto věkovou skupinou je velmi náročná, protože děti si teprve 
zvykají na odloučení od rodičů, učí se poznávat a respektovat jiné 
dospělé osoby, mají problém s pozorností, bývají unavené, některé 
ještě občas vyžadují dudlík. Protože se teprve učí samostatnosti, je 
potřeba pomáhat jim s hygienou, oblékáním i stolováním, často 
je nutné je krmit. Na chodu skupiny se proto podílí rovněž paní 
uklízečka, která je zároveň i pomocnou kuchařkou a kromě jiného 
dětem připravuje jídlo dovážené z mateřské školky,“ přibližuje 
fungování dětské skupiny její ředitelka.

Zajímavé aktivity tu čekají i nejmenší děti. Nechybí ani dětská kuchyňka.  Rodiče mohou být v práci bez starostí, protože s chůvami je dětem dobře.  
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o čem se mluví

S batolaty za hasiči

Ačkoli je režim skupiny přizpůsoben nízkému věku dětí, nejsou 
ani ony ochuzeny o leckteré zajímavé zážitky – z těch posledních 
rozhodně stojí za zmínku návštěva u dubečských hasičů, kde si 
děti nejenom prohlédly jejich výstroj a vybavení, ale mohly si 
také vyzkoušet, jaké to je sedět za volantem hasičského vozu, 
obléknout si hasičskou vestu, nazout si obří vysoké boty a na 
hlavu nasadit žlutou přilbu.

Zájem o umístění dětí v novém zařízení, které se nachází v centru 
obce a je dobře dostupné veřejnou dopravou, po jeho otevření 
rychle stoupal a v lednu již bylo všech 12 míst obsazeno. „Rodiče 
jsou velmi spokojeni a věřím, že i děti, a to včetně těch, které 
z loňské dětské skupiny přešly do naší školky. Po prázdninách 

se totiž ve třídách opět setkaly se svými kamarády,“ podotkla 
Lenka Šmerdová.

Plně obsazeno má dubečská dětská skupina i letos, některé 
zájemce bylo dokonce nutné odmítnout. 

 

FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora z OP PPR schválená ve 42. výzvě nazvané 
Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti: 3,4 milionu korun 

• Doba realizace projektu:   1. 9. 2018 - 31. 8. 2021

• Žadatel:  MŠ Praha 10 - Dubeč 
Návštěva u hasičů byla pro děti velkým zážitkem.  

Na zahradě se děti vyřádí do sytosti. 
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metodické okénko

Fotografování  
na projektových akcích  
má jasná pravidla    

V rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR se 
množí dotazy na dokladování fotografií pořízených na akcích 
pořádaných příjemci, ať už jde o semináře, školení či o akce 
pro širokou veřejnost. Akcí se účastní jak dospělí, tak i nezletilí. 
O vyjádření jsme proto požádali Miroslavu Sobkovou, 
pověřenkyni pro ochranu osobních údajů hlavního města 
Prahy.

Jak přistupovat k používání a šíření fotografií, 
případně audiovizuálních záznamů fyzických 
osob z hlediska zpracování osobních údajů?

K pořizování, používání, šíření či zveřejňování fotografií 
či jiných záznamů fyzických osob nebo skupin osob může 
docházet jak v režimu zpracování osobních údajů, tak pouze 
v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pořízení a použití fotografie nebo  
záznamu dle OZ

Ochranu soukromí zdůrazňuje občanský zákoník v § 86 
a § 87. Stanoví však několik výjimek, kdy k pořízení nebo 
použití podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu 
člověka není jeho svolení třeba. V souladu s § 88 odst. 2 
není svolení třeba k úřednímu účelu na základě zákona  

např. při pořizování záznamů policií, správním či kontrolním 
orgánem, je-li zákonem předpokládán. Svolení není třeba ani 
v případě, že osoba veřejně vystoupí v záležitosti veřejného 
zájmu. Může tedy jít o záznam vystoupení na jednání 
zastupitelstva obce, avšak pouze takového, které se týká 
záležitosti veřejného zájmu, nikoli soukromých záležitostí 
určitého občana. 

Poslední výjimkou je pořízení nebo použití přiměřeným 
způsobem k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, 
rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství podle § 89 
občanského zákoníku tj. zpravodajská licence.

Záležitost souhlasu a poučení podrobněji také upravuje 
zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.), 
v ustanovení 17, jež reaguje zejména na praktické problémy 
při výkonu novinářské profese, kdy je obtížně představitelné, 
že by před každým kontaktem se správcem bylo nejdřív nutné 
subjekt údajů informovat o jeho právech na úseku ochrany 
osobních údajů. Zcela postačuje zveřejnit vhodným způsobem 
identitu správce např. označením vydavatele, pokud si subjekt 
údajů může potřebné podrobné poučení dohledat např.  
na internetových stránkách. 
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metodické okénko
Povaha pořizovaných údajů

Fotografie fyzických osob, obrazové a zvukové záznamy 
jejich projevů jsou dokumenty obsahující osobní údaje a často 
umožňující identifikaci těchto osob na základě jejich podoby, 
případně hlasu. Je zřejmé, že portrétní fotografie vypovídá 
o rasovém nebo etnickém původu zobrazené osoby, oblečení 
nebo pokrývka hlavy může vypovídat o náboženství apod. 
Fotografie nebo jiný záznam fyzické osoby jsou dokumentem 
osobní povahy, který mimo jiné obsahuje biometrické i jiné 
charakteristiky subjektu údajů, které vypovídají o skutečnostech 
uvedených v čl. 9 GDPR (zvláštní kategorie osobních údajů), 
pro které se stanoví přísnější režim. 

Jestliže jsou však informace z fotografie subjektu údajů 
používány pro pouhé rozlišení jeho podoby ve srovnání s jinými 
osobami a tyto informace nejsou nadále zpracovávány, 
nelze takové používání fotografií posuzovat jako zpracování 
zvláštních kategorií osobních údajů.  

Je zřejmé, že ne každé pořizování nahrávek a fotografií 
podléhá režimu GDPR. V konkrétních hraničních případech 
bude záležet na posouzení, zda pořizování nebo používání 
fotografií či záznamů naplňuje pojem zpracování osobních 
údajů.

Pro dokladování projektů 
OP PPR platí:

• pokud jsou fotografovány akce pro širokou veřejnost, 
tak součástí letáků a pozvánek na tyto akce je 
upozornění, že z akce bude pořizována obrazová 
dokumentace, a odkaz na příslušné webové stránky 
správce, kde je zveřejněno poučení pro subjekt údajů  
(http://penizeproprahu.cz/ochrana-osobnich-udaju/)

• v případě pořádání seminářů, nejrůznějších setkání, 
schůzí, školení, workshopů apod. jsou účastníci 
dopředu informováni, že z akce bude pořizována 
fotodokumentace, včetně poučení pro subjekt 
údajů; pokud je to možné, tak by část prostoru, 
ve kterém se akce koná, měla být vyhrazena 
pro účastníky, kteří nesouhlasí s pořízením 
fotodokumentace.

Výše uvedené platí i pro fotografování nezletilých osob.

Na straně řídicího orgánu pak při kontrole obrazové 
dokumentace dochází ke zpracování ve smyslu 
nahlédnutí, nedochází ke ztotožňování osob ani 
k jinému dalšímu zpracování. 
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