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Samosprávné rozdělení hlavního města Prahy  

 
 
Území Prahy tvoří jednotný správní a samosprávný celek - hlavní město Prahu.  

Vnitřně se dělí na 22 městských správních obvodů a na 57 městských částí.  
 
Jednotlivé městské části jsou spravovány místně příslušnými zastupitelstvy v čele s 

radami a starosty. Volby do orgánů místní správy a samosprávy se konají každé čtyři roky 
a to tajnou volbou na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva.  

 
 

 

  



Správní členění  (od 1. 7. 2001) 
 
 
Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou vydává Statut 

hlavního města Prahy, dochází od 1. 7. 2001 v oblasti výkonu přenesené působnosti k 
rozšíření počtu městských správních obvodů na celkový počet 22. Jednotlivé činnosti, 
které budou těmito městskými částmi vykonávány nejen na svém území, ale i na území 
jiných městských částí jsou upraveny v části A, B, C přílohy č. 4 výše uvedené vyhlášky. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podklady použity z webových stránek Magistrátu hlavního města Prahy 
vyhláška ZHMP č. 55/2000 ze dne 21. 2. 2000 
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Slovo kronikářky 
 
 
Vážení čtenáři, 
 
 

Doslalo se mi velké cti, státi se kronikářkou městské části Praha 14. Plně doufám, že se 
tohoto nelehkého úkolu zhostím k plné spokojenosti a ku prospěchu všech budoucích... 

Jsem rodilou Pražankou a své rodiště - hlavní město Prahu - miluji jako celek. Podle 
mého názoru neexistují zde žádné hranice, byť jedna z jejích severovýchodních součástí je 
mým svěřeným regionem. Praha jako celek nabízí pestrobarevnou mozaiku k poznávání, 
neboť je plná vzájemných protikladů i nekonečných zajímavostí, které mohu stále 
objevovat.  

Praha vždy představovala důležitou úlohu v dějinách národa, země i Evropy. Od 
pradávna má pověst jednoho z nejkrásnějších měst ve světě. Vždyť český kronikář Kosmas 
používá  pochvalného přívlastku Praga tocius Boemie domma (Praha vévodící celým 
Čechám) či jmenujme další Praga mater urbium (Praha matka měst), Praga caput regni 
(Praha hlava království), Praha zlatá a stověžatá, Perla měst, Praha srdce Evropy, 
Praha-Řím severu. Dokladem pravdivosti těchto slov jsou nekonečné zástupy turistů v 
centru města, jehož duchovní síla všechny tolik ohromuje a nabízí k poznání mnoho 
esoterických souvislostí nejen cizincům, ale i občanům České republiky. Stačí jen umět 
naslouchat její kráse a opravdovosti. Nezbytné je také porozumět národním významům i 
pojmům, ale především najít hrdost a lásku ke svému národu.  

Dějiny lidstva provází zrody, vzestupy a pády. Je v nich mnoho lásky, bolesti i 
naděje v lepší budoucnost. Život, zde na Zemi, je časem neustálého hledání i 
objevování sebe sama. Svět tvoří cosi nahoře i dole. Kdo věří, ten nalézá. Kdo věří v 
dobro a lásku, ten je šťasten. Pochopení „jistého“ řádu, logické návaznosti, i svých 
odvěkých a pomyslných „kořenů“ má své důležité opodstatnění. Snad stačí si 
uvědomit: Kdo jsme? Odkud a hlavně a kam kráčíme? A také že vše souvisí se vším. 
Historie provází každého z nás, každý jednotlivec je originálním a neopakovatelným 
zdrojem informací, které je nutné zaznamenat do pomyslné knihy lidstva...  

 
S úctou  
 
 
 
 
 

 
kronikářka Prahy 14 

  



  



  

    Městská část Praha 14  
 

ěstská část Praha 14 vznikla na základě usnesení Zastupitelstva hlavního 
města Prahy číslo 41/14 (ze dne 23. 6. 1994) místo bývalé městské části Praha-
Kyje spolu s částí území Hloubětína (východně od Průmyslové) - dříve pod 
správou Prahy 9 sídlící ve Vysočanech - s účinností od 18. listopadu 1994.  

MČ Praha 14 se nachází se na severovýchodním okraji Prahy. Území zahrnuje původní 
historické obce Kyje, Hloubětín a Hostavice i sídliště Černý Most I. a II.  

M 
Městská část je spravována zastupitelstvem, v čele radou a starostou. MČ a řídí se 
vnitřními předpisy (organizační řád s organizační strukturou, pracovní řád, kolektivní 
smlouva, etický kodex, spisová a skartační služba) vyplývajícími ze zákona 131/2000 Sb. - 
O hlavním městě Praze a Statutem hl. m. Prahy, či dalšími právními předpisy v platném 
znění. 

 
MČ Praha 14 je tvořena katastrálními územími: Černý Most (210 ha), Hloubětín (73 

% k. ú. východně od Průmyslové ulice - 375,6 ha), Kyje (569,5 ha), Hostavice (197,6 ha) s 
těmito hranicemi:  Od TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín po katastrální hranici Vysočany-
Hloubětín směrem jižním k průmyslovému polookruhu a dále k jihu k severnímu okraji 
Kbelské. Na křižovatce s Kolbenovu opouští k. h. a vede středem Kbelské, dále se lomí 
podél severních hranic parcel v ulici Konzumní k západu až do středu komunikace 
spojující Poděbradskou a Kolbenovu, kde se lomí k jihu. Středem této komunikace vede až 
do středu Poděbradské, kde se lomí k východu a na křižovatce Poděbradská-Průmyslová se 
lomí opět k jihu a pokračuje středem Průmyslové až ke katastrální hranici Hloubětín-Kyje 
a dále po stávající hranici až k TKÚ Hostavice-Černý Most-Dolní Počernice dále po k. h. 
Černý Most -Dolní Počernice k TKÚ Černý Most-Dolní Počernice-Horní Počernice dále 
po k. h. Černý Most-Horní Počernice k TKÚ Černý Most-Horní Počernice-Kyje a dále po 
stávající hranici až k TKÚ Kyje-Kbely-Hloubětín a dále po k.h. Kbely-Hloubětín k TKÚ 
Kbely-Vysočany-Hloubětín. 

 
 
Zdroj: Příloha č. 1 k vyhlášce ZHMP č. 55/2000 ze dne 21. 2. 2000 

  



  



 
 

Symbolika - znak a prapor  
 

 
 
Znak: Polcený štít. V pravé - červené polovině je stříbrná kvádrovaná hranolová věž se 
zlatou valbovou střechou zakončenou dvěma zlatými makovicemi. V prvním patře je věž 
prolomená jedním, ve druhé a třetím čtyřmi románskými okny zmenšujícími se od prvního 
patra ke třetímu. V předsunuté ohradní zdi s vystupujícím portálem před věží jsou dřevěné 
dveře přirozené barvy, nad nimiž stojí na vrcholu zídky zlatý kříž. V levé - černé polovině 
je červený maltézský kříž a pod ním červená šestihrotá hvězda. 
 

    
 
Prapor: List praporu je podélně rozdělen na tři stejné pruhy - horní žlutý, prostřední černý 
a spodní červený. 
 
Symbolika: Městská část Praha 14 vznikla v roce 1994 spojením Městské části Praha-
Kyje a Hloubětína, který do té doby spadal pod Prahu 9. Ani jedna z obou lokalit však 
neužívala v historii znaku, i když Městská část Praha-Kyje o jeho přijetí uvažovala už 
v letech 1992 a 1993. Polcení znaku zdůrazňuje fakt, že Městská část Praha 14 sestává ze 
dvou bývalých obcí. Pravá polovina znaku představuje Kyje, které jsou v pramenech 
poprvé připomínány ve 13. století. Z pražského biskupa Jana II. (1227-1236) byl v Kyjích 
postaven kostel  
sv. Bartoloměje, jehož věž byla pojata do znaku jakožto nejvýznamnější symbol lokality. 
Levá polovina znaku náleží Hloubětínu, jenž se objevuje mezi vesnicemi, které věnovala 
roku 1233 královna Konstancie špitálskému bratrstvu. Bratrstvo se postupně přetvořilo 
v křižovnický řád, který roku 1252 potvrdil papež Inocenc IV. a dal mu znak s červeným 
křížem a červenou hvězdou v černém štítě. 
 
Místní zastupitelstvo přijalo tento znak usnesením č. 17/MZ/96 dne 30. ledna 1996 a 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy ho schválilo usnesením č. 18/14 ze dne 6. června 1996. 
Parlamentem České republiky byl znak udělen 31. ledna 1997. 

  



 

  



   Historie a památky  
 
Městská část Praha 14 má přes 39 000 obyvatel, žijících na území, které 

zahrnuje původní historické obce Kyje, Hostavice, Hloubětín a sídliště Černý Most.  
 
HHiissttoorriiee  KKyyjjíí  aa  HHoossttaavviicc  
Ves Kyje (dříve se nazývala Keje) byla prastará zemědělská osada. V předhusitské době 
byly Kyje společně s Hostavicemi v majetku pražského biskupství a po určitou dobu 
sdílely i stejný osud. Roku 1306 Kyje daroval tehdejší biskup Jan IV. z  Dražic bílinskému 
arcijáhenství. Kyjský manský dvůr, jehož součástí byla pravděpodobně i tvrz, náležel roku 
1386 Ješkovi (Janovi), šafáři arcibiskupského dvora. Roku 1403 se majetku ujal jeho syn 
Otík, místopísař zemských desek. V 16. století držely Kyje - tvrz s vesničkou - staroměstští 
měšťané pražští, než jim byly roku 1547 za stavovské rebelie proti Ferdinandu I. 
Habsburskému odňaty. V roce 1549 koupil dvorec s tvrzí Jan Rašín z Riezenburku a po 
něm tu vládl Adam Šťastný Hrzán z Harasova, od roku 1587 pak Václav Robinhap ze 
Suché. O rok později obdržela majetek rodina Zapských, za nichž byly Kyje připojeny 
k Dubči, s nimi se dostaly za třicetileté války k uhříněveskému panství, které vlastnila 
knížata z Lichtenštejna.  
Obec Kyje byla připojena k Praze v roce 1968 a skládá se ze čtvrtí Hutě, Rajské zahrady  
(severně od Chlumecké ulice), Lehovce, Nad rybníkem a Aloisova (označovaného také 
Lehovec - podle kopce nad vsí, na němž rostl loh = hloh; pojmenováno na počest  knížete a 
rakouského generála Aloise Josefa z Lichtenštejna). Dále pak centrum okolo kostela sv. 
Bartoloměje nazývané Staré Kyje a  konečně Jiráskova čtvrť.  

Do katastru Hostavice patří původní obec Hostavice a její čtvrť Jahodnice. Původní 
název obce Hostavice (Hostawicz) podle Antonína Profouse znamená ves lidí 
hostivinných. Na jih od vsi, při bývalé vídeňské silnici (Českobrodská), vznikla po roce 
1925 legionářská kolonie nazvaná JAHODNICE. Když se začaly vyměřovat první 
stavební pozemky budoucí vilové čtvrti, zakladateli obce se stalo dvacet dva 
československých legionářů. Jahodnice převzala název místního označení Na Jahodnici, 
zaznamenaného na mapě z roku 1841. Katastrálně bývalá legionářská kolonie patřila a 
stále patří k Hostavicím a ve třicátých letech 20. století nesla zajímavý název Nové 
Hostavice Na Jahodnici u Dolních Počernic. 
 
 
HHiissttoorriiee  HHlloouubběěttíínnaa  
Hloubětín se stal v roce 1922 součástí Prahy a skládá ze čtvrtí Nového Hloubětína, Za 
horou a sídlišť Lehovec a Hloubětín. Podle starých zápisů byla obec Hloupětín založena v 
10. století. Původně zde stávala tvrz, jejíž zbytky bylo vidět ještě v 17. století. Své jméno 
dostala snad po zdejším vladykovi Hlúpatovi, jenž tvrz obýval. Nejstarší písemná zpráva o 
Hloubětíně je z roku 1207: Innocenc III. v ní potvrdil řádu německých rytířů pět vesnic, 
které jim darovali Přemyslovci. Roku 1233 Hloubětín od řádu odkoupila královna 
Konstancie, vdova po Přemyslu Otakarovi I., a o dva roky později je se sousedním 
Humencem (ves zaniklá v 16. století, ležící na sever od Hloubětína) a s Hnidošicemi 
(zanikly v 15. století) věnovala špitálu sv. Františka na Starém Městě, kde poté vznikl řád 
křižovníků s červenou hvězdou. Roku 1253 král Václav I. potvrdil špitálu jeho statky. 
V roce 1365, v době vlády Karla IV., byl v Hloubětíně postaven kostel sv. Jiří. Za husitské 
revoluce byl křižovníkům Hloubětín zabaven, ale roku 1454 jej král Ladislav Pohrobek 
opět řádu vrátil. V roce 1477 pronajali křižovníci na šest let hloubětínský dvůr Ondřejovi 
Běchovskému. K povinnostem nájemce patřilo odvádět polovinu výlovu z hloubětínských 

  



rybníků. Byl zde také kamenolom, z něhož byl ve 2. polovině 16. století dovážen kámen 
pro některé stavby na Pražském hradě. Počátkem 17. století křižovníci kamenolom 
pronajali Novému Městu. Za stavovského povstání byl Hloubětín na krátkou dobu 
zkonfiskován a předán Zdeňku Smolíkovi z Lavic a na Velké Baště, ale brzy po bělohorské 
bitvě byl vrácen původními majiteli. Na konci třicetileté války byl Hloubětín vypálen a 
pobořen, ale brzy došlo k jeho obnově. V roce 1767 tu byl otevřen nejstarší pražský důl na 
kamenec, pojmenovaný podle sv. Antonína. V roce 1770 byla těžba rozšířena i na uhlí, a to 
v místech, kde se dnes říká V Hutích. Zmíněné doly nebyly jediné, pokusy o těžbu jsou 
doloženy asi na devatenácti místech a na hloubětínském území se dolovalo více než jedno 
století. 

První krčma byla ve dnešním čísle popisném 18 a po jejím vypálení Švédy za třicetileté 
války, Křižovníci měli další pravděpodobně ve statku č. 3. Proto Velmistr řádu Křižovníků 
Pospíchal koupil louku „blíže silnici“ a na ní nechal postavit novou „Starou hospodu“ roku 
1711. Hloubětín stál na velmi frekventované poděbradské stezce (odtud ulice 
Poděbradská), kde existovalo mnoho zájezdních hostinců, kde se dalo přespat, nasytit 
cestující či vyměnit koně. Od roku 1363 jsou známi Hloubětínští faráři. V Hloubětíně se 
dochovala původní náves nejstaršími budovami: Křižovnický dvůr čp. 5. čp. 14 (zadní 
chalupa) a čp. 16, 17, 19 a 20. V šedesátých letech minulého století byly budovy čp. 3 a 4 
zbourány. Zajímavé je se také zmínit o Hloubětínském mlýnu čp. 15 (zvaný Kejřův mlýn, 
MČ Praha 9) za hranicí ulice Průmyslové a Kbelské, který je také jedním z nejstarších 
budov Hloubětína. Hořejší rybník s náhonem ke Kejřově mlýnu – nejstarší zmínka je 
z roku 1544 v křižovnické soudní knize.  

Ve Staré hospodě, kde je v patře krb z roku 1783. Dalším důležitým objektem je areál 
křižovnického dvora, který byl centrem křižovnického panství v Hloubětíně. Další 
pozoruhodnou stavbou je hloubětínský zámeček (v bezprostřední blízkosti kostela sv. 
Jiří) z konce 19. století, postavený v pseudogotickém tudorovském slohu. Dnes tu sídlí 
společnosti GynCentrum a Iscare, poskytující nadstandardní zdravotnickou péči.  
  
HHiissttoorriiee  ČČeerrnnééhhoo  MMoossttuu  

Ve východní části regionu vznikla postupně panelová sídliště Černý Most I. a 
Černý Most II. od sebe pomyslně rozdělených Pospíchalovou ulicí a pásmem zeleně 
Centrálního parku. V současnosti se v oblasti Černého Mostu II. dokončuje 5. stavba.  

Na východním okraji sídliště vyrostla veliká nákupní oblast zahrnující Centrum 
Černý Most (slavnostně otevřeno 30. listopadu 1997) s hypermarketem Globus a Zábavní 
centrum Černý Most s multikinem Village Cinemas a dalšími zábavními či sportovními 
podniky. Severně od Chlumecké ulice stojí od září 2001 prodejna Siko-koupelny a na jaře 
roku 2003 bylo v této části Černého Mostu otevřeno obchodní centrum Skanska Černý 
Most (na pozemcích bývalé Benziny), kde je největší prodejnou ElectroWorld (slavnostně 
otevřeno 29. dubna 2003). V prosinci roku 2004 byl slavnostně otevřen obchodní dům 
IKEA. Obchodní oblast doplňují prodejny Sconto, Makro, Hornbach, Humanic severně od 
Chlumecké ulice, které již leží na území Prahy 20-Horních Počernic.  

Černý Most se stal součástí Prahy 1. 1. 1988. Název Černý most patřil podle místní 
legendy původně kamennému mostu nad železniční tratí směrem na Hutě, černému od 
kouře z parních lokomotiv. Zbytky tohoto mostu je možné spatřit ještě dnes.   

  



 
 

PPAAMMÁÁTTKKYY  
  

KKYYJJEE    
  Kostel sv. Bartoloměje 

 
 

 

Kostel sv. Bartoloměje je nejstarší a architektonicky velmi cenná stavba 
Prahy 14, jejíž vyobrazení nechybí v žádné literatuře, pojednávající o 
románské architektuře. Jednolodní stavba z pravoúhle tesaných 
pískovcových kvádrů se čtvercovým chórem, obdélnou lodí, tribunou 
v mohutné hranolové západní věži v šíři stavby a systémem schodišť a 
chodeb v síle zdi. Farní kostel, jenž je zasvěcen svatému Bartoloměji, 
jednomu ze dvanácti Ježíšových apoštolů, se rozprostírá v prastaré 
zemědělské osadě, původně pojmenované Keje, která odedávna patřila ke 
statkům pražského biskupství. Ves Kyje vznikla již v raném středověku, 
což lze odvodit i ze samotného názvu obce (místní jméno Kyje se vykládá 
jako ves Kyjovy rodiny, přičemž vlastní jméno Kyj je doloženo již k roku 
1052). Pravděpodobným zakladatelem kostela je dvacátý biskup Jan II. 
(1226-1236), jak svědčí doložený nápis v presbytáři kostela: „Fundator 
huius ecclessiae Johannes Pragensis episcopus“ (čili „tento kostel založil 
pražský biskup Jan“). První skutečně doloženou písemnou zmínkou o obci 
je text z formuláře biskupa Tobiáše, datovaný rokem 1289.     

Při bližším průzkumu exteriéru a interiéru stavby nelze přehlédnout jeho pevnostní 
charakter, jak prozrazují silné zdi, mohutná věž v celé šíři stavby, velmi úzká okna a 
chodby ve věži a zdivu severní a jižní části. Středověcí stavitelé kostel pojali jako součást 
biskupského dvora, sloužícího nejen ke správě diecézního majetku, ale v dobách ohrožení 
kostel sloužil pravděpodobně také k obraně a ochraně obyvatel z nejbližšího okolí. Ke 
Kyjím patří  neodmyslitelně i legenda o podzemních chodbách, které měly údajně vést až 
do Staré Boleslavi, do Dolních Počernic, Chval a Jenštejna. Ze sklepa chvalské hospody 
měly pokračovat až do vinořského zámku. Pádným dokladem tohoto tvrzení byly propady 
a sesuvy půdy na začátku minulého století.  

Někdy na počátku 17. století byla postavena sakristie. Barokního mobiliáře se dočkal 
kostel až v 17. a 18. století. Pro hlavní barokní oltář z roku 1736 namaloval neznámý 
malíř obraz svatého Bartoloměje, který pak v druhé polovině 19. století přemaloval Josef 
Vojtěch Hellich. Obraz Narození Páně pro jediný postranní oltář vytvořil v roce 1655 
Jan Jakub Steinfels. Důkladné stavební renovaci byl kostel podroben až začátkem 
šedesátých let 19. století. Tehdy k němu byla přistavěna malá předsíňka a o jedno patro 
zvýšena mohutná románská věž, u které bylo odstraněno dřevěné podsebití. Při úpravách 
zde byly objeveny gotické nástěnné malby, které byly nevhodným a nešetrným způsobem 
zabíleny. V roce 1988 byly gotické fresky odkryty a zrestaurovány (pozdně románská 
malba na východní straně kostela představuje Ukřižování Páně a gotické malby na 
severní straně pak portréty pražských biskupů (Jana IV. z Dražic a Arnošta z Pardubic). 
Nadokenní část stěny vyplňuje výjev Pozdvižení sv. Maří Magdalény. V presbytáři 
nalezneme nástěnné malby ze 13. století (vlevo biskupa Tomáše z Benešova) a dvojici 
světců sv. Jana Evangelistu a sv. Jakuba a ve stropních freskách vypodobnění 
evangelistů z roku 1579. Starobylý charakter interiéru byl zvýrazněn odstraněním 
barokního mobiliáře. Ze starého zařízení zůstaly jen lavice a také velice vzácné staré 
varhany, na nichž často hrával hudební skladatel a varhanní mistr Bedřich Widermann. 
Další zajímavostí je základní kámen ke kostelu, který by měl být postaven na Černém 

  



Mostě. Kámen je prozatím uložen v kostele sv. Bartoloměje a byl posvěcen papežem 
Janem Pavlem II. 27. dubna 1997 při jeho návštěvě České republiky. 

Okolo kostela až do svého zrušení v roce 1854 se rozprostíral hřbitov, ze kterého je 
dnes možné spatřit jen zbylé torzo: empírový pomník Karla Krezera a klasicistní náhrobek 
s andělem, či ve zdi náhrobek kyjských učitelů Františka Klímy a Františka Vocela.  

Kyjský kostel, který se dochoval v podstatě v původní podobě, byl vytvořen 
z pískovcového kvádříkového zdiva. Jeho jediná loď je založena na obdélníkovém 
půdorysu, presbytář, sklenutý křížovou klenbou, má půdorys čtvercový. Vítězný oblouk, 
který patří k dalším pozoruhodnostem chrámu, tvoří tři stupňovitě seřazené pilíře. A 
rozměry stavby? Celková délka kostela je 26 metrů. Z toho obdélníková loď má vnější 
délku 9,82 metru, na ni navazuje věž s 7,20 metry vnější délky, před ní je sínec dlouhý 
2,80 m. Na konci kostela je uzší presbyterium s 6,18 metry. Vnější šířka věže i lodi je 
10,05 metru, presbyterium 5,45 metru široké. Největší vnitřní výška v klenbě je 9,46 
metru a v presbyteriu 7,95 m. Kostel sv. Bartoloměje bezesporu zasluhuje maximální 
péči a úctu, neboť tento architektonicky vzácný objekt se řadí k tomu nejcennějšímu, co 
může románská sakrální architektura dnešní době nabídnout.  

 
 

HOSTAVICE  

Původně vesnička, do jejíhož urbanistického vývoje zasáhlo až 20. 
století. Ve starém jádru na místě usedlosti č.p. 9 byl vybudován 
objekt označovaný jako  
Hostavický zámeček (v nedávné minulosti sloužil jako škola).  
Ve třicátých letech 20. století patřil Hostavický zámeček ke 

Kolmanově velkostatku. V roce 1934 koupila Kolmanův velkostatek (všechny 
hospodářské budovy, zámek, park a pozemky) firma Tomáše Bati, který zde hodlal 
podnikat podle vlastního velkorysého projektu. Sám dal vypracovat regulační plán i 
zastavovací projekt a žádal o povolení parcelace podle vlastních propozic. Podal v nich 
obraz krásného zahradního města na pláni na Čihadlech s náměstím a spolkovým domem, 
kavárnou, klubovými místnostmi, lázněmi a tělocvičnou. Obytný soubor měly tvořit buďto 
dvojdomky, nebo domky ve skupinách, obklopené trávníky a položené do zahrad bez 
vysokých plotů. Samozřejmostí byla škola a obchodní centrum. V údolí Rokytky byl 
plánován sportovní stadion a tenisové dvorce. Stát dal ale tehdy na Čihadlech přednost 
vojenskému cvičišti a Baťa byl nucen od svého záměru ustoupit. Zástavba obce byla na 
okrajích doplněna novou výstavbou převážně rodinných domků, volně situovaných v 
zahradách. 
 
 

Sloupová zvonička v Hostavicích 
Na návsi před domem čp. 7 stojí zvonička s jehlancovitou šindelovou 

stříškou. Trámy po stranách jsou jednoduše vyřezávány. Na zvonku, 
který v roce 2001 někdo sprostě ukradl, byl reliéf sv. Jana 
Nepomuckého. Zatím nebyl nahrazen kopií, protože není stále řádně 
doloženo, patří-li tato zvonička do majetku obce nebo státu. Při její 
opravě bylo uvnitř nalezeno pouzdro s letopočtem jejího zřízení. 

Zvonička prý pochází z roku 1730. Hostavice byly připojeny k Praze roku 1968. 

 

  



 
HLOUBĚTÍN 
Kostel sv. Jiří 
 
Území Hloubětína s přilehlými poli, vinicemi a loukami vlastnil od 
r. 1238 Řád Křižovníků s červenou hvězdou. Dokazuje to latinská 
listina pražského biskupa Mikuláše ze 13. února 1257. V listině je 

uveden i kostel sv. Jiří v Hloubětíně.Tento kostel je původní jednolodní gotická věžovitá 
stavba z r. 1356 s polygonálním kněžištěm, s trámovým stropem, ke které se na západní 
straně přimyká čtvercový klenutý presbytář, ukončený třemi stěnami osmiúhelníku. Na 
severní straně je přistavena sakristie. Pod presbytářem je údajně krypta, do které měli být 
pochováváni zdejší faráři, ač mají samostatné oddělení na hřbitově. Na východní straně 
lodi je kruchta a na ní varhany z r. 1869. Práh kostela má nadmořskou výšku 215 m. Na 
kostelní věži zůstal po třicetileté válce jen malý zvon s reliéfem sv. Václava. V roce 1654 k 
němu přibyly další dva větší zvony. Kostel byl několikrát přestavován a upravován v 
pozdějších staletích. V první polovině 70. let bylo se souhlasem Pražského střediska 
památkové péče upraveno vnitřní uspořádání kostela podle pokynů vatikánského koncilu. 
Byla odstraněna kazatelna, zrušen hlavní i postranní oltář a jejich obrazy. Spodní část 
hlavního oltáře (bez svatostánku) byla umístěna v popředí presbytáře jako stolový oltář a 
starobylému sanktuáři ve zdi presbytáře bylo zaskleno barevnými mozaikami, 
zobrazujícími mimo jiné sv. Jiří, ukřižování Ježíše Krista a svatou, tehdy ještě 
blahoslavenou, Anežku Českou. Kolem kostela se rozprostírá starý, od roku 1904 již 
neužívaný hřbitov, nyní v parkové úpravě. Hřbitovní brána je z r. 1847 s řádovým znakem 
křižovníků a nápisem Pokoj Vám. Proti vchodu do kostela je starý řádový hřbitůvek, na 
kterém byli pochováváni velmistři a členové řádu. Dnes je na něm jen osm náhrobků a 
náhrobních desek. Většina kovových a kamenných plastik - heraldických a církevních 
symbolů - z nich zmizela. V minulých letech byla dílem ukradena, dílem vandalsky 
zničena. Tento řádový hřbitůvek byl zřízen r. 1864 a posléze obezděn nízkou zídkou s 
kovanou mříží. Původní pískovcový kříž od pražského kameníka Výška z r. 1864 byl pro 
jeho porušení nahrazen železným křížem. Dnes nalezneme tento hřbitůvek sice 
renovovaný, ale s chybějícími dekorativními prvky. V Hloubětíně je dochovaná původní 
náves s nejstaršími budovami - křižovnický dvůr a stará hospoda, kde pobýval i císař Josef 
II. při velkých císařských manévrech v roce 1773. 

 

 
Hloubětínský zámeček 
Zámeček, připomínající tudorovskou architekturu, stojí na místě, 
kde podle legendy stála tvrz vladyky Hlúpaty, jehož jméno snad 
dalo vznik názvu obce Hloupětín. Zbytky tohoto opevněného 
dvorce byly patrny ještě počátkem 18. století. Podle zmínky z r. 
1544 na tom místě tehdy stával statek, který v roce 1700 koupili 
křížovníci. Po prodeji v roce 1870 byl statek přestavěn na vilu v 

pseudobarokním stylu. V letech 1882-83 se ve vile vystřídali čtyři majitelé, z nichž 
poslední ji nechal přebudovat na pohádkově romantické sídlo pro svoji nastávající ženu. V 
roce 1898 koupil zámeček továrník Židlický, který si jej honosně zařídil jako nové 
šlechtické sídlo. Posléze jej však prohospodařil a v roce 1911 prodal. Od roku 1912 patřil 
zámeček Židovské náboženské obci, která v něm zřídila útulek Spolku pro ochrannou péči 
o slabomyslné. Za okupace byl zámeček zabrán německou armádou. Po válce zde krátce 
sídlil Revoluční národní výbor a potom až do února 1948 přešel objekt do národní správy 
Židovské rady starších. Na začátku padesátých let tu působilo Vesnické divadlo, jehož 
provozovatelem byl Jednotný svaz českých zemědělců v Praze. Po zániku divadla se tu 

 

  



vystřídalo několik uživatelů. Od roku 1986 chystal ONV Prahy 9 rekonstrukci objektu, ke 
které ale nedošlo, neboť o navrácení zámečku požádala v roce 1990 Židovská náboženské 
obec (byl vrácen o 2 roky později). Mezi lety 1986 až 1992 zámeček chátral, až po roce 
1993 po uzavření smlouvy mezi GynCentrem, prvním nestátním zdravotnickým zařízením 
u nás, a Židovskou obcí došlo k rozsáhlé rekonstrukci objektu. V zdejším zámečku sídlí 
GynCentrum a ISCARE (centrum asistované reprodukce). Obec Hloubětín se stala součástí 

rahy roku 1922. P
  

  



Příroda  
 
Na území Prahy se rozkládá okolo 88 chráněných území rozdělených podle různých 
kategorií, z nichž šest je národní přírodní památkou. Na Praze 14 můžeme nalézt dvě 
přírodní památky (Cihelna v Bažantnici a Pražský zlom v Hloubětíně a jednu přírodní 
rezervaci V pískovně na hranicích Hostavic s Dolními Počernicemi). Hydrologickou 
dominantou Prahy je nejdelší řeka Vltava. O stupínek níže je řeka Berounka. Na území 
Prahy je celkem přes sedmdesát potoků, přičemž délka jejich toků přesahuje 300 
kilometrů. Na pravém břehu je jich čtyřicet dva a na levém třicet tři. Dalším 
krajinotvorným prvkem jsou vodní nádrže (rybníky, rekreační a jiné nádrže), kde mezi 
největší pražské rybníky patří Dolnopočernický rybník. Nepřehlédnutelný význam vodních 
toků a nádrží dokládá i to, že se většina pražských přírodních parků nalézá na přirozené 
ose z mnoha pražských vodních toků.   
 
 
 
Přírodní rezervace představuje menší území soustředěných přírodních hodnot se 
zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. 
Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický i geomorfologický 
útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů 
s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle 
přírody formoval svou činností člověk.  
 
 
NEJ..... 
Největší chráněné území: přírodní památka Klánovický les 
Nejdelším a nejvýznamnějším potokem na území Prahy: Rokytka, která pramení u 
Tehovce v okrese Praha-východ a její délka toku je 36,2 km a plocha povodí 140 km2.  
Nejstarší pražským dolem je důl sv. Antonína Paduánského z roku 1767, který ležel 
v hloubětínských Hutích, kde se těžilo křídové uhlí s velkým množstvím sulfidů. Ty se 
zpracovávaly pražením na kamenec nebo na českou kyselinu sírovou. 
 

 Přírodní památka 
Cihelna v Bažantnici (Hloubětín) 

Bývalá cihelna leží v Hloubětíně za železničním mostem, jedná se 4,38 hektarový úsek 
umístěný za křižovatkou Kolbenova x Kbelská. Zde najdeme jeden z nejvýznamnějších 
odkryvů peruckého a korycanského souvrství českého křídového útvaru se zkamenělými 
otisky mnoha druhů rostlin. Rostliny jsou zde spíše rumištního charakteru, žije zde i 
mnoho zajímavých představitelů fauny.  
 

 Přírodní památka 
Pražský zlom (Hloubětín) 

Při severní konci ulice Průmyslové, na pravém břehu Rokytky kousek od kostela sv. Jiří 
v Hloubětíně se nalézá významná přírodní památka Pražský zlom geologického 
charakteru. Jde o odkrytou plochu Pražského zlomu, jde o jediný odkryv, kde jsou 
zachovány ordovické křemence a břidlice ve svahu nad Rokytkou.   
 
PŘÍRODNÍ PARK KLÁNOVICE-ČIHADLA 
rozsáhlý komplex přírodního parku zasahuje svou rozlohou 907,7 hektarů mezi pět 
pražských městských částí: Praha 14, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice, Újezd nad 
Lesy i za hranicemi Prahy do Úval, Jiren a Šestajovic.  

  



 Kyjský rybník 
Kyjský rybník představuje nádrž se stojatou vodou situovanou v městské zástavbě, jejíž 
bezprostřední okolí je většinou povahy přírodní - travnaté pásy lemované porosty houštin 
a alejemi. Pro rybáře se jedná o jeden z nejvýznamnějších rybníků s celoročním 
rybolovem, kde podle četnosti můžeme nalézt běžné druhy ryb: cejn, plotice, kapr, perlín, 
karas stříbřitý, okoun, candát, štika, úhoř a sumec. Rybník je rozdělen na tři části. 
Východní část je oddělena hrází a propojena se střední částí. Na jihozápadním konci 
rybník přetíná násep, s železničním mostem nad vodním příkopem a odděluje tam třetí 
součást s výpustní hrází u bývalého Kyjského mlýna.  
 

 Přírodní rezervace  
V Pískovně 

V trojúhelníku Rokytky, Svépravického potoka a hranicemi Hostavic a Dolních Počernic 
leží přírodní rezervace V Pískovně. Rozlohou pokrývá 29,76 hektarů v nadmořské výšce 
220-225 metrů. Jde o zatopenou bývalou pískovnu (jak název sám napovídá) se 
zajímavou vodní a mokřadní vegetací s přilehlými podmáčenými loukami.  
 

 Přírodní památka 
Počernický rybník 

Představuje významný krajinotvorný prvek i jedná se o jeden z největších rybníků v 
Praze (podle stavu nánosů cca dvacet dva hektarů). Jedná o průtočný rybník s rozlohou 
sedmnácti hektarů. Povodí k hrází je 87,1 km2. Bohužel byl velmi necitelně narušen 
výstavbou Východní spojky.  Můžeme zde nalézt lužní porosty, které výše přecházejí do 
dubohabřin a rákosiny i jinou zajímavou vegetací.  
 

 Přírodní památka 
Xaverovský háj 

Lesní porost (97,23 hektarů v nadmořské výšce 237-267 m) na jih od Horních Počernic, 
jihozápadně od dvora Xaverov v katastrálním území Běchovic a Dolních Počernic. 
Zachování ekosystému listnatého dřeva i nálezy ordovické jílovité a písčité břidlice. 
S mozaikou zachovalých lesních společenstev na plochém, střídavě zamokřeném terénu. 
Do území  patří rybník s pobřežním porostem. 
 

 Přírodní rezervace  
Klánovický les 

V rozsáhlém lesním komplexu Klánovického lesa se nacházejí dvě přírodní rezervace, a 
to  Cyrilov v severovýchodní části lesa a Klánovický les, která sestává  ze dvou částí - 
Blatov (část lesa na západ od rybníka Placiny) a Vidrholec. Předmětem ochrany jsou 
zde zachovalé dubové lesy a mokřady. Začátek a konec naučné stezky Klánovickým 
lesem je u železniční zastávky Praha-Klánovice. Trasa naučné stezky je 12,5 km a má 
sedmnáct zastávek. Turistického nadšence provede po zaniklých vesnicích Hol, Lhota 
nad Úvalem, Žák a Slavětice, kde se také nacházela řada rybníků (rybníky byly 
vypuštěny - zavedení železnice 20. 8. 1845), polí a lesů. Seznámíme se s pověstí o zvonech 
ze Žáku, s historií Klánovického lesa, s historií Klánovic, Újezda nad Lesy, Úval, Jiren a 
Šestajovic. Dozvíte se něco o fauně a floře Klánovického lesa atd. Naučnou stezku 
navrhla, vytyčila a udržuje základní organizace Českého svazu ochránců přírody Stopa 
Klánovice a její dětský turisticko-přírodovědný oddíl Stopa. Finanční náklady spojené s 
vybudováním naučné stezky uhradil z převážné části klánovický občan pan Michal 
Voráček. Klánovický les je zde z velké míry listnatý (909 ha), jehličnaté nebo převážně 
jehličnaté porosty zaujímají plochu 743 ha. Nejvíce zastoupený je zde dub a to jak letní 
tak i zimní, místy zde roste i červený dub. Velmi častou příměsí v celém lese je bříza. Z 
dalších listnatých stromů jsou zde zastoupeny buky, habry, javory, jasany, akáty, lípy, 

  



olše, topoly šlechtěné, vrby, osiky a jeřáby. Z jehličnatých stromů se zde vyskytuje nejvíce 
borovice a to v oblastech, kde je písčitá půda. Místy lze nalézt i borovice vejmutovky. 
Druhým nejčastěji se zde vyskytujícím jehličnatým stromem je smrk a dále modřín. 
Vzácně lze v Klánovickém lese nalézt douglasku tisolistou, která je velmi podobná jedli 
bělokoré, která se zde však nevyskytuje. V Klánovickém lese žije běžná zvěř (zajíci, 
bažanti, srnčí a lišky). Z dravců je to jestřáb, káně a poštolka. Na podzim, kdy padá 
hodně žaludů, může do zdejších lesů zavítat i černá zvěř. Klánovický les je největší lesní 
celek na území Prahy. Z tohoto hlediska vychází ochrana zdejší přírody. Celá část 
Klánovického lesa, která se nachází na katastru Prahy, je začleněna do přírodního parku 
Klánovice-Čihadla.  

  



 
 
 

  



Podzemí Prahy 14 a okolí 
 
Podzemní prostory v Praze 14 patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co se v pražském 

podzemí skrývá. Jedná se o štoly, chodby, sklepení, velíny či dómy, v mnoha případech 
zasypané či zabetonované, které byly v minulosti vytvořeny intenzivní těžbou vápence, 
pískovce a křídového uhlí na území Hloubětína a Kyjí.  

Na okrajích pražských pískovcových plošin od Vidoule po Střešovice, Prosek, 
Vysočany a dál na východ až za Vinoř probíhala po dobu několika staletí těžba stavebního 
kamene. Nejstarší zmínky sahající až k výstavbě Nového Města pražského a Karlova 
kamenného mostu jsou neurčité. V pozdějších barokních plánech můžeme již spatřit 
značně rozsáhlé lomy pod proseckým kostelem a v okolí Bažantnice, kde na okraji 
kbelského letiště leží rozsáhlý lom nazývaný podle svého tvaru Podkova.  

Zdejší pískovcové vrstvy sestávají ze dvou odlišných typů kamene. Svrchní mohutná 
vrstva je tvořena hnědým až narezlým pískovcem, který bylo možné využít i přes nepříliš 
kvalitní strukturu i jako stavební kámen. Spodní bílý pískovec byl neporovnatelně měkčí a 
na vzduchu se rozpadal na čistý bílý písek, jenž měl široké uplatnění jako „babský“ písek 
na nádobí. Přidával se do štuků a ve vysočanské slévárně jím vysypávali formy, aby se 
odlitky dobře oddělovaly. Stavební pískovec se těžil v normálních stěnových lomech, a 
bílý pískovec se dal kopat obyčejným špičákem, a tak lidé vytvářeli převisy a později celé 
chodbice směřující do nitra skály. Nesoustavnou činností „pískařů“ vznikal někdy mezi 
koncem 18. století a první světovou válkou systém podzemních chodeb, které vytvořily 
postupně známé podzemní labyrinty pod Prahou 9 a 14. Dnes je známý jen pouhý zlomek 
podzemních labyrintů, neboť mnoho chodeb bylo nenávratně zničeno odstřelem v minulém 
století, aby se zabránilo jejich zpřístupnění a využití nekalými živly. Na škodu také bylo, 
že  nedošlo k jejich zmapování před tak radikálním zásahem. V současné době na sebe 
upozorňují rozsáhlými propady, ohrožující stavby na povrchu. Podzemní prostory sloužily 
nejchudším rodinám jako přístřeší, obyvatele chránily před válečným běsněním. Azyl zde 
také nacházeli vojenští zběhové, aby se vyhnuli smutné povinnosti padnout v bitvě u 
Štěrbohol (6. 5. 1757), možná právě proto, že vojáci byli rekrutováni a doplňováni z řad 
místních obyvatel.  

Nejstarším pražským dolem je „Důl sv. Antonína Paduánského na Hutích“, o němž 
první zmínka byla datována k roku 1767, kdy si ho Johann Krenn a Kryštof Berger nechali 
poprvé zaregistrovat. Od této doby nese obec také název Na Hutích. Důl poskytoval špatné 
křídové uhlí se sulfidy, které byly praženy a louhovány za účelem výroby kamence , či 
pokud bylo uhlí kvalitnější, těžilo se jako palivo. Důkazem existence dolování na Hutích 
se stal propad u domu čp. 21/11, ústící do dolu sv. Antonína. Propadlinu namaloval v roce 
1967 jeskyňář P. Hradecký. Poblíž Sv. Antonína se také rozkládaly další čtyři uhelné doly, 
pojmenované jmény svatých: sv. Barbory, sv. Prokopa, sv. Anny, sv. Roberta či sv. 
Kryštofa (pravděpodobně v prostorách tzv. Bílého koně - nejkrásnější umělé jeskyně).  

Bílý kůň, jedna z největších a nejkrásnějších pražských podzemích prostor, se nachází 
severně od Hutí, přístupný je 9 m hlubokou větrací šachticí zanesenou odpadky, a dvěma 
dalšími propady. Celková délka podzemí je asi 350 m. Ručně tesané nepravidelné chodby 
dosahují výšky až 5 m a navozují impozantní dojem dómu. Místní pověsti o keltské svatyni 
či o starém klášteru jsou nepodložené, neboť Bílý kůň vznikl podzemním dobýváním 
pískovce. Podle místní legendy představuje Bílý kůň jeden z vchodů do podzemních 
chodeb, které spojovaly Prahu se Starou Boleslaví. Chodby jsou na povrchu vyznačeny 
čtyřiceti čtyřmi barokními kapličkami, jež odpovídají zastávkám poutníků mariánského 
kultu, při nichž se poutníci modlili. Tato verze se ale zdá velmi málo pravděpodobná. 
Druhá pověst vypráví o keltské svatyni, bohužel ani v tomto případě neexistuje jediný 
archeologický důkaz.  

  



Zlatý kůň - návrší v Hloubětíně směrem ke Kbelům nad lesem Bažantnice a 
mladoboleslavskou silnicí bylo po dobu téměř sta let dějištěm opakovaných a vesměs 
neúspěšných pokusů o těžbu uhlí. Poblíž se také nachází přírodní památka Cihelna 
v Bažantnici.  

Podzemní chodby v Kyjích jsou soustředěny v bezprostředním okolí románského 
kostela sv. Bartoloměje, který prý stojí na místě bývalé tvrze s malou kaplí či nevelkým 
kostelíkem. Kostel sv. Bartoloměje připomíná pevnost se schodištěm a chodbami uvnitř 
dvojitých zdí a s okny v podobě střílen.  Podzemní  chodby zde vystupují spíše ve 
zkazkách a pověstech než v historických materiálech. Traduje se, že v roce 1910 se 
propadla u Freyova dvora místnost o rozměrech asi 4 x 5 metrů. V propadlišti se prý 
objevily zasklené dveře, vedoucí do podzemní chodby, která směřovala pod dvůr. Místnost 
sloužila jako ubytovna pro císařské „bílé rejtary“. Stála v místech, kde se sbíhalo hned 
několik chodeb. Mimo prvně objevenou chodbu zde byla další, vedoucí k Řehákovům, jiná 
mířila pod hrdlořezský dvůr, další pod kyjský kostel a k Čermákovům. Téhož roku byly 
chodby prohlédnuty, a protože byly ve velmi špatném stavu a hrozily zavalením, bylo 
rozhodnuto je zazdít. U kyjského kostela došlo také k propadu vozovky. Jiné lidové 
vyprávění je o tom, že správce Freyova statku, jakýsi Gnad, objevil v kyjských sklepeních 
vchod do podzemí. Světla svící se tam zhášela a špatně se tam dýchalo, neboť v chodbě byl 
otrávený vzduch. Na jejím konci byl rozšířený prostor, ve kterém se objevilo několik rakví 
se zdobenými víky. Protože se domníval, že tu jsou pohřbeni šlechtici, pokusil se některé 
z rakví otevřít, aby z nich vybral šperky. Krádež se mu nepovedla, ale prý stačil poškodit 
truhly. O jeho činu se dověděli na faře i u Freyů, a tak raději kyjský farář nechal prostor 
s rakvemi, a tím i případný vchod do podzemí, zazdít. Rakve vůbec nebyly prohlédnuty. 
Správce, který se je pokoušel otevřít, byl odsouzen za jejich poškození a dostal 48 hodin 
vězení... Dále se hovoří o chodbě, která spojuje sklepení fary s podzemím kyjského 
kostela. V ní jsou prý vybudovány čtyři oltáře. Podobná chodba údajně vedla i z fary do 
dvora. Odvážnější tvrzení vypovídá o tom, že chodby vedly až do Staré Boleslavi, někteří 
uvádějí Dolní Počernice, Chvaly, Jenštejn. Ze sklepa chvalské hospody mají chodby 
pokračovat do vinořského zámku.  
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I. kapitola/2009    Politický a veřejný život  
 

volební období 2006-2010 
 
 
 

 Správní obvod Praha 14 (MČ Praha 14, MČ Praha-Dolní Počernice) 

 Politické zastoupení Prahy 14 

  



Správní obvod Praha 14 
 
Městská část Praha 14 
Postavení MČ je určeno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném 
znění. Městská část plní úkoly v samosprávné působnosti v rozsahu stanoveném tímto 
zákonem a Statutem hl. m. Prahy a zabezpečuje svěřené úkoly v oblasti výkonu státní 
správy v přenesené působnosti na úrovni správního obvodu. Základní dokumenty 
samosprávy jsou územní plán, program rozvoje a rozpočet. Finanční hospodaření se 
řídí rozpočtem a rozpočtovým výhledem.  

Orgány městské části Praha 14: 

1. Zastupitelstvo  
2. Rada  
3. Starosta 
4. Výbory ZMČ 
5. Komise RMČ 
6. Úřad městské části 
 
 

Zastupitelstvo MČ Praha 14      
        volební období 2006-2010 
V komunálních volbách 20. až 21. října 2006 bylo v městské části Praze 14 zvoleno 
31členné Zastupitelstvo, které na svém ustanovující zasedání 14. listopadu 2006 
zvolilo 9člennou Radu a na svém druhém jednání (19. 12. 2006) zvolila nové výbory 
kontrolní a finanční. Zastupitelstvo představuje nejvyšší orgán městské části Prahy 
14.  
 
      Počet mandátů 
ODS    55,34 % 19 
ČSSD    14,51 % 4 
Strana zelených  10,29 % 3 
KSČM       8,50 % 2 
KDU-ČSL, nestraníci   5,90 % 2 
SNK Evropští demokraté   5,43 % 1 
      ------------------------------ 
      31 členů zastupitelstva 
 
 
SEZNAM ZASTUPITELŮ  
ODS (19 mandátů)    
Báča Jaroslav     5324   
Bažilová Eva Ing.   5461   neuvolněný člen Rady  
Dokonalová Eva   5319 
Froněk Miroslav Ing.   5558   starosta MČ Praha 14 
Hušková Renata   5447   neuvolněný člen Rady 
Kohoutová Vladimíra PaedDr. 5396 
Mikeš Rudolf    5373 
Nálevková Dana Mgr.  5387   změna 28. 6. 07 Černík Jan  

  



Nováková Eva PhDr.  5443 
Pavlíčková Kateřina MUDr.  5511 
Petzoldová Vladimíra  5357   neuvolněný člen Rady 
Rovan Daniel Mgr.    5432  poslanec parlamentu ČR, neuvolněný člen 
Rady 
Skala Miroslav  Ing.   5398   neuvolněný člen Rady 
Sobotka Bohumil    5411    zástupce starosty m. č. Praha 
14 
Šebek Vojtěch   5373 
Vacek Antonín   5336 
Voseček Josef Ing.   5356 
Vysloužil Miroslav Ing.  5315 
Žáková Jitka Mgr.   5453   zástupce starosty m. č. Praha 
14  
 
 
ČSSD (4 mandáty) 
Dvořák Miroslav   1473     
Horký Otakar Dr. Ing.  1514 
Kovanda Petr   1438 
Vůjtěch Lubomír   1461 
 
Strana zelených (SZ) (3 mandáty) 
Bartoš Lubomír Mgr.  1161 
Fořtek Jiří Ing. Bezpartijní  1159 
Picková Ilona Ing.   1161 
 
KDU-ČSL (2 mandáty) 
Boudová Kateřina MUDr. bezpar. 982    rezignace na ustanovujícím zasedání 
Zastupitelstva 
Novotná Radka DiS      náhradnice za Boudovou Kateřinu 
Jelenová Zuzana PhDr.  796   neuvolněný člen Rady 
    
KSČM (2 mandáty) 
Krátká Jitka    883 
Křížek František   846 
 
SNK ED (1 mandát) 
Šebek Jiří    684 
 

  



2. Rada MČ Praha 14 
Rada MČ Praha 14 je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své 
činnosti je odpovědná Zastupitelstvu. Rada MČ zřizuje jako své iniciativní a poradní 
orgány komise. V rámci samostatné působnosti přezkoumává opatření přijatá komisemi, 
popř. odbory nebo útvary úřadu a je oprávněna řídit činnost komisí, úřadu a ukládat jim 
úkoly.  RMČ rozhoduje v oblasti přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zvláštní zákon. 
Komise je ze své činnosti odpovědná RMČ, ve věcech výkonu přenesené působnosti na 
svěřeném úseku je podřízena Magistrátu hl. m. Prahy. Vytvořeny byly komise 
regionálního plánování, životního prostředí, komise školská a bytová, komise pro 
prevenci kriminality, komise pro sociálně právní ochranu dětí ve smyslu zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a Statutu hl. m. Prahy a komisi kultury a 
aktivit volného času. Mezi specializované komise, zřízené dle platných právních předpisů 
patří inventarizační a povodňová. Dále pak je to Bezpečnostní rada městské části Praha 
14 (dle zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., o 
krizovém řízení) či komise škodní (k řešení škod a ztrát, včetně odškodňování pracovních 
úrazů) a likvidační.  
 
Ing. Miroslav Froněk ODS, starosta MČ Praha 14 

člen zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy 
Bohumil Sobotka  ODS, místostarosta 
Mgr. Jitka Žáková  ODS, místostarosta 
Ing. Věra Bažilová  ODS 
Renáta Hušková  ODS – neuvolněná členka Rady 
Vladimíra Petzoldová  ODS 
Mgr. Daniel Rovan  ODS – neuvolněný člen Rady, poslanec parlamentu ČR 
Ing. Miroslav Skala  ODS – neuvolněný člen Rady 
PhDr. Zuzana Jelenová KDU-ČSL 
 
 
 

3. Starosta        Ing. Miroslav Froněk 
Postavení a pravomoc starosty upravují  §§ 72 –76 a následující, § 92/1 a 97 a násl., ZMP, 
popř.  další ustanovení  ZMP. Je oprávněn při  zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku MČ požádat o součinnost Policii ČR nebo Městskou policii HMP. Má 
právo používat závěsný znak. Kromě povinností určených zákony zabezpečuje v 
samostatné působnosti problematiku ekonomiky, územního rozvoje, ochrany a tvorby 
životního prostředí a kontrolní činnost. Jmenuje a odvolává tajemníka úřadu po 
předchozím souhlasu ředitele MHMP, stanoví jeho odměnu podle zvláštních právních 
předpisů, kontroluje a hodnotí jeho činnost. Plní povinnosti uložené vedoucímu orgánu 
veřejné správy zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 29 odst. 2, písm. i) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
zákonů, navrhuje radě ke jmenování a odvolání vedoucího odboru interního auditu.  
Kompetence starosty: (kromě povinností určených zákony): ekonomika, územní rozvoj, 
ochrana a tvorba životního prostředí, kontrolní činnost, Listy Prahy 14 
 

 
Statutárním zástupcem starosty je 
Mgr. Jitka Žáková: sociální péče a zdravotnictví, školství a vzdělávání (včetně správy 
nemovitého majetku), komunitní plánování, oblast prevence sociálně patologických jevů 
 

  



Bohumil Sobotka: oblast dopravy, správa nemovitého majetku, investiční činnost, bytová 
politika, informatika, bezpečnost a prevence kriminality, kultura a sport 

  



 
Komise Rady MČ Praha 14 (2006-2010) 

Rada městské části Praha 14 na svém 2. jednání 4.12. 2006 ukončila činnost komisí 
(zřízených na základě usnesení č. 9/RMČ/2002 ze dne 3. 12. 2002) ke dni 31. 12. 2006 a 
zřídila od 1. 1. 2007 tyto komise: územního rozvoje, životního prostředí, pro výchovu a 
vzdělávání, bytovou, bezpečnostní a protidrogovou,  pro sociálně právní ochranu dětí a 
sociálních věcí, kultury a aktivit volného času, majetkovou, dopravní, pro komunální 
plánování 
 
Komise majetková 
předseda komise :  Jiří Šebek   
členové komise :  Vladimíra Petzoldová   
    Helena Mandjounehová   
    Ing. Vít Záruba     
    František Čuchal    
    Zdeněk Horák     
    Josef Ťoupal     
    Mgr. Daniel Rovan     
    Antonín Vacek 
tajemnice komise:  Ing. Martina Mezenská  
 
Komise kultury a aktivit volného času 
předseda  komise:  Bohumil Sobotka    
členové komise  PhDr. Eva Nováková    
    Jaroslav Báča   odstoupil    
    Jan Šlajs     
    Bc. Monika Hoferová    
    Jiří Kapička     
    Miloslav Zientek    
    Jiří Dušek   odstoupil    
    Jitka Krátká     
tajemnice komise:  Ing. Zdena Rehbergerová   
 
 
Komise pro sociálně právní ochranu dětí a sociální věci 
předsedkyně komise: Radka Novotná, DiS.         
členové komise: Renata Hušková 
 Martin Pecka       
 PaedDr. Vladimíra Kohoutová    
 MUDr. Kateřina Boudová     
 MUDr. Pavel Drlík     
 Pavlína Sládková    
 Radka Patrasová   
 Daniel Koláček  
 Ing. Bc. Dana Hetzlová (č. 5/08) změna 
tajemník komise: David Beňák, Mgr.        
 
 
Komise bezpečnostní a protidrogová 
předsedkyně komise: Renata Hušková    
členové komise: Ing. Eva Bažilová     
 Jan Černík     

  



 PaedDr. Vladimíra Kohoutová   
 Mgr. Martin Stolín     
 Radka Novotná DiS.    
 Ing. Veronika Pavlíková  
 JUDr. Tomáš Bláha  
 Ing. Luděk Lisý  
 Ing. Bc. Dana Hetzlová  
 Por. Milan Mazanec   změna 
 Por. Pavel Černoch   odstoupil 
 Mjr. Ivana Adamcová  odstoupila 
 RNDr. Tomáš Jirsák, CSc.   
tajemník komise: Ing. František Štoural     
 
Komise bytová 
předseda komise Rudolf Mikeš       
členové komise: Eva Dokonalová    
 Zuzana Grigarová    
 Mgr. Ludmila Špičková    
 Jana Pecková     
 Mgr. Lubomír Bartoš    
 Lubomír Vůjtěch    
 František Křížek    
 Pharm.Dr. Margita Klusáková    
tajemnice komise: Mária Ochranová  
 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání 
předsedkyně komise: Mgr. Dana Nálevková  odstoupila 
 PhDr. Eva Nováková  změna z člena komise na 
předsedkyni členové komise:     
 Pharm.Dr. Margita Klusáková    
 Jaroslava Kozohorská      
 Ing. Laura Červenková   
 Eduard Raban     
 Ing. Ilona Picková     
 Jitka Krátká     
 Mgr. Jaroslav Jiroušek    
tajemnice komise: Bc. Alena Naidrová     
 
 
Komise komunitního plánování  
předsedkyně komise :  Mgr. Jitka Žáková          
členové komise: Ing. Miroslav Froněk  
 PhDr. Zuzana Jelenová  
 Mgr. David Beňák  
 RNDr. Tomáš Jirsák, CSc.  
 PhDr. Hana Urbanová 
 Jan Dolínek  
 Juliana Vodrážková  
 Ivana Kadlečková   
 Mgr. Lucie Kádnerová  
 Mgr. Mariana Koláčková 

  



 Ing. Martina Mezenská   
 Emil Kuman   
tajemník komise :  Mgr. Jan Špatenka      
 
Komise životního prostředí  
předsedkyně komise : MUDr. Kateřina Pavlíčková    
členové komise: Ing. Miroslav Skala    
 Miroslav Žák     
 Ing. Simona Ďoubalová    
 Ladislav Novotný    
 Mgr. Lubomír Bartoš     
 Miroslav Dvořák    
 Ing. Luděk Lisý     
 Ing. Václav Hollan     
 Aleš Dvořák 
 Martin Svítil 
tajemník komise : Ing. Vladimír Vyčichlo   
 
 
Komise dopravní 
předseda komise : Ing. Miroslav Vysloužil   
členové komise: Josef Kutmon     
 Vojtěch Šebek    
 Jaroslav Báča    
 Ing. Pavel Mixa     
 Ing. Pavel Tůma     
 Milan Bílý     
 Dr. Ing. Otakar Horký    
 Petr Zubec     
tajemník komise:  Ing. Károly Pallagi     změna 
 Kateřina Losertová     
 
 
 
Komise územního rozvoje 
předseda komise: Ing. Josef Voseček                   
členové komise Josef Kutmon     
 Vladimíra Petzoldová   
 Rudolf Mikeš     
 Ing. Jaroslav Chládek    
 Jiří Šebek     
 Ing. Jiří Feřtek     
 Ing. arch. Milan Veselý  
 Ing. Vladimír Vojta, CSc.  
tajemnice komise: Ing. Jana Lebedová           
 

  



Složení výborů Zastupitelstva městské části Praha 14  
Výbor kontrolní 
předseda kontrolního výboru:  Petr Kovanda 
členové kontrolního výboru:   František Křížek 
      Ing. Miroslav Vysloužil 
      Vojtěch Šebek 
      Ing. Ilona Picková 
tajemnice:     Mgr. Eva Koplíková změna 
      Libuše Smejkalová 
 
 
Výbor finanční 
předsedkyně finančního výboru:  Eva Dokonalová 
členové finančního výboru:   Ing. Jiří Feřtek 
      Ing. Eva Bažilová 
      Mgr. Daniel Rovan 
      Dr. Ing. Otakar Horký 
      Jan Černík  zvolen 
tajemník:     Ing. Petr Winkler   změna 
      Ing. Kateřina Abou Chahine 

 
 

  



4. Úřad městské části Praha 14  
Úřad m. č. Praha 14 tvoří vedení (starosta, zástupci starosty, tajemník) a zaměstnanci, kteří 
plní pracovní povinnosti vyplývající zejména ze zákoníku práce, ze zákona o hl. m. Praze a 
ze Statutu hl. m. Prahy, ze zákona o úředních územních samosprávných celků, z 
pracovního řádu, organizačního řádu a dalších vnitřních předpisů.  

 
 

Vedení Úřadu MČ Praha 14 
starosta    Ing. Miroslav Froněk 
zástupci starosty   Mgr. Jitka Žáková 
     Bohumil Sobotka 
tajemník    Ing. Luděk Lisý 

 
Úřad městské části Praha 14  

Úřad MČ Praha 14 se řídí organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy (pracovní 
řád, etický kodex, spisový a skartační řád, kolektivní smlouva). Organizační řád vymezuje 
organizační strukturu (viz schéma) a systém řízení s ohledem na vztah ÚMČ k Městské 
části jako celku, k jejím orgánům a dále k orgánům obce - hl. města Prahy a státu. 
Posláním Organizačního řádu je soustředit důležitá ustanovení závazných právních 
předpisů, a to zejména poslání, práva a povinnosti zastupitelů, úřadu a pracovníků úřadu. 
Podkladem pro jeho vypracování byl zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 
znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se 
vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a doplňků. Organizační řád vychází ze 
zákona o hl. m. Praze a dále upravuje skutečnosti, které nejsou v uvedeném zákoně 
upraveny, či je jejich úprava obecná a zahrnuje případné další dodatky neodporující 
zákonu. Samostatnou působnost MČ vymezuje § 18 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. 
Praze, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška hl.m.Prahy č. 55/2000 Sb., 
kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a doplňků. MČ pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Jde především o uspokojování 
potřeb bydlení , ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a 
vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Při plnění úkolů chrání též 
veřejný zájem vyjádřený v zákonech a v jiných právních předpisech. Přenesenou 
působnost MČ vymezuje § 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, ve znění pozdějších 
předpisů a obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou se vydává Statut 
hl.m.Prahy, ve znění jeho změn a doplňků. Úkoly v přenesené působnosti jsou povinny 
zabezpečit orgány MČ.  
 
 

  



Pravomoc a působnost odborů a samostatných útvarů  na  úseku samostatné 
působnosti 

Vedoucí odborů se podílejí na přípravě a zpracování rozpočtu a v rozsahu svých 
kompetencí provádějí pravidelnou kontrolu účelnosti a hospodárnosti vynaložených 
prostředků. 

• Kancelář starosty působí na úseku zabezpečování  výkonu právní agendy pro 
potřeby   městské části Praha 14, zajišťování pořádání kulturních, společenských a 
sportovních akcí, správy místních poplatků ze vstupného, zajišťování nematričních 
obřadů, vzdělávacích kurzů pro mládež,  registrace a údržba památek, zabezpečuje 
vydávání regionálního měsíčníku městské části Praha 14 a zajišťuje jeho distribuci, 
zabezpečuje vyřizování bytových záležitostí. Činnosti v úseku bytovém náleží do 
vedlejšího hospodářství. 

• Odbor interního auditu v rámci finanční kontroly provádí zejména finanční 
audity, audity systémů, audity výkonu, na základě svých zjištění předkládá 
starostovi doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, 
k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných 
nedostatků. 

• Kancelář tajemníka odpovídá za podávání informací a vysvětlení souvisejících s 
výkonem státní správy i samosprávy  m. č. Praha 14 i v hl. m. Praze, získává, 
zpracovává a rozšiřuje  další informace nad výše uvedený rámec. Informace 
poskytuje  občanům prostřednictvím dostupných informačních prostředků.  

• Živnostenský odbor působí na úseku: mapování obchodní  činnosti, obchodu a 
služeb na m.č. Praha 14. 

• Odbor životního prostředí  působí na úseku: přípravy podkladů  pro zpracování 
programů tvorby a ochrany životního prostředí  na území městské části; údržby 
veřejné zeleně, čistoty území,odvozu a likvidace komunálních odpadů; 
projednávání a rozhodování správních deliktů právnických osob a podnikatelů 
(fyzických osob oprávněných k podnikání), popř. přestupků občanů při 
nedodržování čistoty a pořádku a znečištění veřejného prostranství.  

• Odbor územního rozvoje působí na úseku: zabezpečování vlastní investiční 
výstavby městské části, plní úkoly investora a  technického dozoru; přípravy 
podkladů pro zpracování programů investiční výstavby městské části; plánovací 
činnosti rozvoje  infrastruktury na m.č.Praha 14 v návaznosti na plán finančních  
prostředků, příprava podkladů pro zpracování programů rozvoje  území, zpracování 
stanoviska k projednání územního plánu. 

• Odbor školství působí na úseku: zpracovávání koncepce vzdělávací politiky 
městské části, předkládá návrhy na využití školských zařízení; zajišťuje hospodárné 
využití majetku městské části v oblasti školství, vykonává správu tohoto majetku. 

• Odbor ekonomiky a správy majetku působí na úseku: rozpočtu, účetní evidence   
(s výjimkou operativní evidence), výkaznictví ( zejména  sestavování návrhů 
rozpočtů městské části, výsledků jejího  hospodaření), finančních vztahů ke 
státnímu rozpočtu a  rozpočtu hl.m. Prahy, správy dočasných účelových fondů,  
místních poplatků (nejsou-li v kompetenci jiného odboru) a  daní; u daní a poplatků 
provádí supervizi jejich správy i ve  vztahu k ostatním správcům; zabezpečování 
podkladů pro  rozhodování, pokud se dotýkají finančního hospodaření městské  
části, sestavování předepsaných výkazů, hlášení apod.; provádění finančních revizí 
u organizací zřízených m.č. Praha 14, revizí VHČ i revizí vlastního hospodaření s 

  



finančními prostředky  v jednotlivých kapitolách rozpočtu; vymáhání, popř. 
exekuční  řízení u rozhodnutí, vydaných v samostatné působnosti, ve  kterých byla 
uložena povinnost peněžního plnění. Dále působí na úseku: správy majetku, správy 
nemovitostí, evidence nemovitého majetku, kde sleduje jeho efektivní využití a 
dále zajišťuje přípravu a uzavírání nájemních a kupních smluv. Činnosti které jsou 
zařazeny v oddělení majetkových dispozic náleží v oblasti správy majetku do 
vedlejšího hospodářství.  

• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: zpracovávání koncepce  
zdravotnictví na území městské části; organizace LSPP (lékařské služby první 
pomoci). Připravuje podklady pro tvorbu lokální zdravotní politiky, navrhuje, 
koordinuje a interpretuje akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně 
aktivit na úseku zdravotní výchovy, připravuje podklady pro rozhodnutí orgánů 
MČ Praha 14 v oblasti zdravotnictví 

• Odbor výstavby a dopravy působí na úseku: přípravy podkladů pro zpracování 
programů rozvoje území v oblasti dopravy, silničního hospodářství, zpracování 
stanovisek k záměrům orgánů či organizací, týkajících se městské části, předkládá 
podněty ke změnám v oblasti dopravy a MHD (Městské hromadné dopravy). 

 

Pravomoc a působnost odborů a samostatných útvarů na úseku přenesené působnosti 
Ustaví-li RMČ komisi dle čl. 9 odst. 4 Organizačního řádu, působí tato komise pro danou 
věc jako správní orgán. 
• Kancelář starosty působí na úseku: ochrany kulturních památek, matriční činnosti  
vč. uzavírání manželství, státního občanství atd., plní povinnosti stanovené MČ Praha 14 
zvláštními  předpisy na úseku obrany státu, úsek právní  vykonává přestupkovou agendu 
(vyjma přestupků v oblasti působnosti odboru životního prostředí, odboru výstavby a 
odboru občanskosprávního). 
• Kancelář tajemníka zabezpečuje poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o poskytování informací. 
• Živnostenský odbor působí na úseku: živnostenského podnikání, ochrany 
spotřebitele,  kontroly označení  tabákových výrobků včetně projednávání porušení 
příslušných  zákonů a ukládání sankcí dle příslušných zákonů. 
•Odbor životního prostředí působí na úsecích: ochrany přírody a krajiny, ochrany 
ovzduší, rybářství, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, nakládání s odpady, 
ochrany lesů, rostlinstva a živočišstva,  s odpady, projednávání přestupků v rámci  
působnosti odboru, správy místního poplatku za zábor veřejného prostranství v zeleni. 
• Odbor výstavby a dopravy působí na úseku: územního plánování a stavebního řádu 
(výkon funkce   stavebního úřadu svěřené statutem) a správy místního poplatku za zvláštní 
užívání komunikace ( výkon funkce silničního správního úřadu svěřené statutem). 
• Občansko správní odbor působí na úseku ověřování listin a podpisů, přihlašování 
bydliště a evidence obyvatelstva, vydávání osobních dokladů (OP a CD), výkonu 
přestupkové agendy zejména na úseku občanského soužití,majetku, veřejného pořádku a 
pořádku ve veřejné správě (§  42, § 42 a), § 42 b), §  43, §§  46–50 zák. č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, v platném znění), ochrany občanských práv dle § 5 OZ, dozoru nad výkonem 
shromažďovacího práva, územního členění městské části včetně názvu ulic,organizačně 
technického zabezpečení voleb. 
• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: sociální péče, péče o staré a  
zdravotně postižené občany, péče o rodinu a děti, civilní služby  a na úseku sociální 
prevence. Odbor sociálních věcí působí na úseku:  projednávání  přestupků v rámci 
působnosti úseku zdravotnictví; zajišťuje zřizování a financování LSSP pro děti a dospělé, 
kontroluje plnění závazků v kupních smlouvách o prodeji zdravotnických zařízení, 

  



zajišťuje úkoly spojené se zdravotním zajištěním krizových situací v regionu a brannou 
pohotovostí státu,  
• Odbor ekonomiky a správy majetku  působí na úseku: vymáhání, popř. vedení 
exekučních  řízení u rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti, ve kterých  byla 
uložena povinnost peněžního plnění. 

  



II. kapitola/2009  Obyvatelstvo, péče a bezpečnost 
 
 

 Obyvatelstvo 

 Občansko-správní agenda 

 Sociální a zdravotní záležitosti 

 Oddělení bytové a matriční 

 Krizové řízení 
 Bezpečnostní složky, Záchranný systém 
Městská policie 
Policie ČR 

  



 

Obyvatelstvo 
 

Počet obyvatel 
 

Správní obvod Praha 14 
(Praha 14 a Dolní Počernice) 

 
 Černý 

Most 
Hloubětín Hostavi

ce 
Kyje Celkem 

Praha 14 
Dolní 
Počernice 

Celkem 
v evidenci  
úřadu P 14 

01.09 22.342 9.538 1.549 6.564 39.993 2.040 42.033 
02.09 22.347 9.539 1.554 6.571 40.011 2.038 42.049 
03.09 22.330 9.535 1.559 6.586 40.010 2.033 42.043 
04.09 22.344 9.519 1.579 6.589 40.031 2.042 42.073 
05.09 22.341 9.511 1.607 6.594 40.053 2.040 42.093 
06.09 22.352 9.514 1.617 6.604 40.087 2.043 42.130 
07.09 22.345 9.524 1.618 6.617 40.104 2.044 42.048 
08.09 22.365 9.516 1.626 6.612 40.119 2.040 42.159 
09.09 22.355 9.498 1.648 6.606 40.107 2.049 42.156 
10.09 22.390 9.469 1.678 6.616 40.153 2.056 42.209 
11.09 22.395 9.461 1.701 6.639 40.196 2.062 42.258 
12.09 22.373 9.477 1.723 6.660 40.233 2062 42.295 
 
 

Počet narozených a zemřelých 
 narození zemřelí  

Leden 49 34 
Únor 38 30 
Březen 38 27 
Duben 40 42 
Květen 54 24 
Červen 41 22 
Červenec 38 19 
Srpen 41 21 
Září 39 33 
Říjen 58 21 
Listopad 47 30 
Prosinec 34 13 
celkem 517 316 

 
Komentář: Jak už tabulky napovídají MČ Praha 14 patří mezi urbanisticky 
nejdynamičtější se rozvíjející části hl. m. Prahy. Získáváme příliv nových obyvatel sídlištní 
výstavbou i novými stavebními projekty, které velmi optimálně vyvažují poměr mezi 
natalitou a mortalitou. Počet obyvatel jednotlivých částí Černého Mostu, Kyjí a Hostavic 
se zvyšují, zatímco v Hloubětíně je patrný výraznější pokles obyvatel.  

  



 

Občanskosprávní agenda 
 
Občanskosprávní odbor vykonává ve 100% činnost v tzv. přenesené působnosti, tedy 
činnost výkonu státní správy na daných úsecích, které se řídí příslušnými platnými 
právními předpisy, nikoliv  rozhodováním samosprávy (radnice). 
 

Ověřování listin a podpisů  
Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů. Toto oddělení bylo do roku 2000 
pod přímou správou Policie ČR, než bylo předáno příslušným úřadům (obvodním 
v Praze). Zde je každý občan povinen nahlásit změnu trvalého pobytu a dostane v této 
(i v jiných souvislostech) nový občanský průkaz a cestovní doklad. 
Úsek přestupků. Řeší přestupky v oblasti vymezené organizačním řádem, tedy 
zejména na úseku veřejného pořádku a občanského soužití. 
Tzv. vnitřní správa: V rámci občanskosprávního odboru se vedla i jiná správní řízení, 
a to zejména ohledně návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. 
Občanskosprávní odbor zajišťuje také přípravu voleb a referend.  
 

 
Sociální a zdravotní záležitosti  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví působí na úseku: zpracovávání koncepce  
zdravotnictví na území městské části; organizace LSPP. Připravuje podklady pro tvorbu 
lokální zdravotní politiky, navrhuje, koordinuje a interpretuje akce v oblasti podpory a 
ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy, připravuje podklady 
pro rozhodnutí orgánů MČ Praha 14 v oblasti zdravotnictví.  
 

 

  



Sociální oblast- služby pro občany 
 
Senioři a občané se zdravotním postižením  
Poskytování pečovatelské, ošetřovatelské služby a služby domov pro seniory.  
Kontakty: Bratří Venclíků 1070, 198 00 Praha 9-Černý Most  
 
Služby:  
HUMANITÁRNÍ POMOC 
je organizována ze sbírek od občanů a organizací pro postižené přírodními katastrofami na 
území ČR nebo jiných státech a dále občanům sociálně potřebným, opuštěným, azylantům 
apod. 
 
VÝUKA PRVNÍ POMOCI 
Nabízíme kurzy pro dospělé, podniky, školy, mládež apod. Vyškolení získávají příslušnou 
kvalifikaci o absolvování kursů první pomoci.  

• Základní kurz (12 hod.)  
• Kurz pro budoucí zdravotníky zotavovacích akcí (40 hod.)  

Studijní střediska a výuka na školách 
 
REKONDIČNÍ TÁBORY ČČK 
Cílem je zlepšit fyzickou zdatnost a upevnit zdraví těchto dětí. Současně jim umožnit 
strávit prázdniny v dětském kolektivu. Tyto pobyty organizujeme v zahraničí zejména pro 
děti nemocné alergií, ekzémy a astma. 
 
BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE 
V denní činnosti propagujeme a organizujeme nábor na bezpříspěvkové dárcovství krve. 
Pravidelně dvakrát ročně provádíme slavnostní oceňování dárců krve plaketami Prof. Dr. 
Jana Jánského. 
 
PRÁCE S MLÁDEŽÍ 
Mládež ČČK je zvláštní složkou jako samostatné hnutí organizace Červeného kříže. 
Sdružuje děti a mládež, jejichž programem je činnost dle zásad a cílů Červeného kříže. 
Zaměření činnosti je především na výuku první pomoci ČČK. 
 
GEROCENTRUM 
Zařízení sociální péče s nepřetržitým celoročním provozem. V zájmu prohloubení péče o 
staré, dlouhodobě nemocné zdravotně postižené a sociálně potřebné občany, jsou v rámci 
ústavního zařízení poskytovány komplexní sociálně zdravotní služby. Lůžková jednotka je 
určena občanům, jejichž zdravotní stav omezuje schopnost sebeobsluhy, vyžadující 
ošetřovatelskou péči.  
Slunné stáří, Harrachovská 422, 190 00 Praha 9  
Dům sociálních služeb, Bojčenkova 1099, 198 00 Praha 9 
 
 
DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA „ALICE“ 
Je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. 
Během návštěvy v místě bydliště pacienta jsou prováděny odběry biologického materiálu, 
aplikace inzulínu, injekce, převazy, podávání různých forem léků, klyzma, péče o cévky, 
ošetření stomií, pohybová léčba, komplexní péče o imobilní pacienty a pacienty v 

  



terminálním stádiu.Zdravotní péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami na základě 
našich smluv a ordinace ošetřujícího lékaře. 
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
V rámci komplexních pečovatelských služeb zabezpečujeme rozvoz obědů 5 dní v týdnu, 
nákupy, běžný úklid, praní a žehlení prádla, pochůzky, pedikúru, koupání, soustavná péče 
o trojčata, mytí nádobí, ohřátí jídla a podobně. Tyto služby poskytujeme občanům v 
Kyjích, na Černém Mostě, Hostavicích, Hloubětíně, na Lehovci a v Jahodnici. 
 

 Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice  
Poskytování pečovatelské služby a dalších služeb.   
Kontakt: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 - 
Horní Počernice. 
  

 Centrum pro zdravotně postižené Praha 9  
Poskytování odborného sociálního poradenství, půjčování pomůcek, kontaktní práce 
v terénu.  
Kontakt: Občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené Kraje Praha, 
Bc.Magdalena Musilová, Lovosická 40/440, Praha 9  
 

 Prosaz  
Poskytování osobní asistence, sociálního poradenství, bezplatné krizové pomoci a 
poradenství prostřednictvím bezplatné telefonní linky a dalších služeb.  
Kontakt: Občanské sdružení Prosaz, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5  
 

 Život 90  
Poskytování poradenství, telefonní krizové pomoci, tísňové péče, pečovatelské služby, 
domácí zdravotní péče - Home Care, půjčovna kompenzačních pomůcek a další služby.  
Kontakt: Občanské sdružení Život 90, Karolíny Světlé 18, Praha 1  
 

 Cesta domů  
Nabízí konkrétní pomoc rodinám (poradenství a domácí paliativní péči - domácí hospicová 
péče), které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma.  
Kontakty: Občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 3, Praha 7 
  

 Diakonie Církve Bratrské - Centrum Slunečnice  
Poskytování služeb denního centra, tréninkového bydlení a osobní asistence dospělým 
lidem s tělesným a kombinovaným postižením.  
Kontakt: Diakonie Církve Bratrské - Centrum Slunečnice, Mansfeldova 801, Praha 9-
Černý Most  
 

 Fokus Praha  
Nabízí komplexní komunitní péči pro osoby s tělesným, smyslovým a mentálním 
postižením.  
Kontakt: Občanské sdružení Fokus Praha, Dolákova 18, Praha 8  
 
 

  



 Eset - help  
Nabízí péči a rozvoj osoby s duševním onemocněním např. sociální poradenství, 
podporované zaměstnání, psychologickou pomoc aj.  
Kontakt: Občanské sdružení Eset - help, Vejvanovského 1610, Praha 4  

  
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 - 
terénní sociální pracovnice pro seniory  
Poskytování základního a odborného sociálního poradenství v oblasti sociálních služeb, 
návštěvy v přirozeném prostředí za účelem popovídání si a zjištění jejich celkové současné 
situace, především zda funguje pomoc od rodiny, v případě osamělosti opakované 
návštěvy zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb a spolupráce s nimi.  
Kontakty: Alexandra Martinů, odd. sociální péče, Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý 
Most  

 
  
Děti, mládež, rodiny s dětmi 

 Centrum sociálních služeb Praha - Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy  
Poskytuje odbornou poradenskou pomoc v náročných životních situacích, do nichž se 
může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Konkrétně 
poskytuje sociálně právní poradenství, psychologické poradenství, konzultace párové, 
rodinné a individuální, zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se 
rodinného, manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra, 
sexuologa). 
Adresa organizace: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Šromova 861, 
Praha 9 - Černý Most 
 

 Azylový dům - Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice  
Poskytování pobytových a sociálních služeb na přechodnou dobu rodinám s dětmi v 
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a podporuje jejich sociální 
začleňování.  
Adresa organizace: Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 
11/16, Praha 9-Horní Počernice 
 

 Sananim  
Poskytování profesionální pomoci osobám ohroženým drogovou závislostí v síti programů 
a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace např. terénní 
programy, poradna pro rodiče, kontaktní centrum.  
Kontakt: Občanské sdružení Sananim, Ovčí Hájek 2549/64A, Praha 13  
 
Poradna pro rodiče - Café Therapy, Školská 30, Praha 1 
 

 Klub Pacifik - Sdružení na pomoc dětem s handicapy  
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytující sociální služby a volnočasové aktivity 
pro děti a mládež ve věku od 6 do 18 let.  
Kontakt: Klub Pacifik - občanské sdružení Sdružení na pomoc dětem s handicapy, 
Vlčkova 1067, Praha 9- Černý Most 
  

  



 Komunitní centrum Motýlek - Sdružení na pomoc dětem s 
handicapy  
Centrum nabízí mateřské centrum, odlehčovací služby a centrum denních služeb pro 
rodiny a děti se zdravotními handicapy.  
Kontakt: Komunitní centrum Motýlek - občanské sdružení Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy, Vlčkova 1067, Praha 9-Černý Most 
 

 DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK 
Dětské centrum Paprsek chce přinášet světlo do života dětí se speciálními potřebami, 
spolupracovat s jejich rodinami, pomáhat rodičům v tíživé situaci. Paprsek nabízí péči 
formou denního pobytu a ambulantní poradenské péče. Denní pobyt je určen pro děti od 3 
do 18 let s výraznými postiženími psychickými, smyslovými, zejména s postiženími 
kombinovanými. Ambulantně poradenská péče je určena pro děti a jejich rodiny s 
vývojovými, výchovnými a výukovými problémy a poruchami, s poruchami učení, dále 
pro děti a mládež s postiženími psychickými, smyslovými, pohybovými nebo s kombinací 
těchto postižení. U dětí útlého věku je možnost rané intervence poskytované v rodině podle 
programu Portage. Děti jsou v péči dětského lékaře a neurologa, psychologů, speciálních 
pedagogů, logopedů, rehabilitační pracovnice, vychovatelek, zdravotních sester a sociální 
pracovnice. Péče je komplexní, důraz je kladen na časné zachycení případných obtíží a 
odchylek a na to navazující pomoc, na týmový přístup odborníků více profesí, práci s 
rodinou, uplatnění terapeutických a stimulačních programů na podporu vývoje a vztahů 
(např. terapie pevným objetím podle J. Prekopové, speciální výchova podle 
Montessoriové, Portage program). Při zařízení působí jako pobočka Zvláštní a pomocné 
školy v Horních Počerních přípravný stupeň Pomocné školy a rehabilitační třída. Centrum 
je v působnosti odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy.  

Kontakt: Šestajovická 19, Praha 9-Hloubětín 
 

 Středisko výchovné péče Klíč  
Poskytování ambulantního a pobytového programu pro děti s výchovnými problémy. 
Pomoc zde nacházejí rodiny s dětmi, u nichž se vyskytly výchovné problémy a problémy 
ve školní úspěšnosti  
Kontakt: Středisko výchovné péče, Čakovická 51, Praha 9 
 

 Občanská inspirace o. s.  
Komunitní centrum s volnočasovým programem pro děti i dospělé. Kontakt: Občanská 
inspirace, Kučerova 14, Praha 9  
 

 YMCA Praha - Mateřské centrum Klubíčko  
Mateřské centrum Klubíčko nabízí rodičům pobyt s dětmi v otevřené herně, účast na 
kurzech, cvičeních pro dospělé, besedách nebo kroužcích pro děti či celou rodinu. 
Klubíčko pořádá též jednorázové akce.  
Kontakt: Ymca - Mateřské centrum Klubíčko, budova MŠ Vlčkova ul. 1067, 198 00 
Praha 9  
 

 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek   
Nabízí služby mateřského centra, mateřské školky, volnočasové a zájmové aktivity pro 
rodiny s dětmi a řadu dalších služeb.  
Kontakt: Občanské sdružení Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek, Vybíralova 969, 
Praha 9-Černý Most  

  



 
 

 Osoby v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení  
 Armáda spásy ČR  

Nabízí služby nízkoprahového denního centra, noclehárnu, azylový dům a terénní sociální 
práci vč. základního sociálního poradenství.  
Kontakt: ústředí Armády spásy, Petržílkova 2565/23, Praha 5, Centrum sociálních služeb 
Bohuslava Bureše, Tussarova 60, Praha 7  
 

 Naděje o.s.  
Nabízí služby nízkoprahových denních center, zahrnující například sociální poradenství, 
pomoc při vyřízení osobních dokladů, osobní doprovod při jednání s úřady, potravinovou 
pomoc, hygienický servis, výměnu ošacení, zprostředkování ubytování v zařízeních 
Naděje a v dalších organizacích, zdravotní a psychologické pomoci a křesťanské duchovní 
služby. Dále také zprostředkování návazných a specializovaných služeb dle individuální 
potřeby.  
Kontakt: o. s. Naděje - pobočka Praha, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5,  
Středisko Naděje Praha - U Bulhara, U Bulhara (pod Severojižní magistrálou), Praha 2 
Středisko Naděje Praha - Bolzanova, Bolzanova 7 

 
  
Občanské, sociálně právní poradenství, poradenství v oblasti pracovně 
právní a informační servis 

 Člověk v tísni o.p.s.  
Poskytování širokého bezplatného právního a sociálně právního poradenství a terénní 
sociální práce.  
Kontakt: Člověk v tísni, o. p. s. - pobočka Praha, Mahenova 494/3, Praha 5 
 

 REMEDIUM Praha o. s.  
Poskytování mediace (zprostředkování prostoru pro mimosoudní řešení sporu) a 
bezplatného sociálně právního poradenství v oblasti bydlení, sociální problematiky, 
rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, 
majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, správního řízení a jednání na úřadech a v 
neposlední řadě také dluhové poradenství.  
Kontakt: Občanská poradna REMEDIUM, Křišťanova 15, Praha 3 
 

 Občanská inspirace o. s.  
Organizace mimo jiné poskytuje i bezplatné sociálně právní poradenství.  
Kontakt: Občanská inspirace, Kučerova 14, Praha 9-Černý Most   
 

 SPES o.s.  
Poskytování poradenství prostřednictvím internetu v případě zadluženosti osob a 
domácností, prostřednictvím e-mailu. Další formou pomoci, kterou mohou občané Prahy 
14 využít, je poradenství formou telefonické konzultace.  
Kontakt: Sdružení SPES, o.s., Litovelská 14, Olomouc 
   

  



 Poradna při finanční tísni, o.p.s.  
Poskytování v případě zadluženosti osob a domácností, konzultace k oddlužení podle 
insolvenčního zákona, pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlužení či k 
průběhu soudního a exekučního řízení. Poradenství je poskytováno prostřednictvím e-
mailu, osobně nebo telefonicky, na bezplatné lince.  
Kontakt: Poradna při finanční tísni o.p.s., Americká 22, Praha 2  
 

 Organizace pro pomoc uprchlíkům  
Poskytování komplexního sociálně právního poradenství zaměřené na uprchlíky a ostatní 
cizince na území České republiky.  
Kontakt: Občanské sdružení pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha 9 
 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 - 
Sociální kurátor pro dospělé  
Poskytování odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství, zprostředkování 
pobytových služeb v Azylových domech a ubytovnách, případně zprostředkování kontaktu 
na poskytovatele dalších sociálních služeb, které má klient zájem využít. Zprostředkování 
kontaktu s rodinou a sociálním okolím v době výkonu vazby či trestu odnětí svobody, 
pomoc při sepisování písemných podání a doprovod k soudům, úřadům či jiným 
institucím, návštěvy ve věznicích při výkonu vazby a trestu. Poskytování dávky 
mimořádné okamžité pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a na úhradu 
nezbytného jednorázového výdaje.  
 

 Centrum sociálních služeb Praha - sociálně právní poradna  
Poskytování bezplatného sociálně právního poradenství, pomoci při vyhotovení písemných 
podání k soudům či jiným institucím, mediace (zprostředkování prostoru pro mimosoudní 
řešení sporu).  
Kontakt: Centrum sociálních služeb Praha-sociálně právní poradna, Chelčického 39, 
Praha 3 
  

 Centrum sociálních služeb Praha - KONTAKT  
Informační centrum sociálních služeb.  
Adresa organizace: KONTAKT - Centrum sociálních služeb Praha, Ječná 3, Praha 2  
 

 Městská část Praha 14 - Úřad u Vás doma  

Poskytování služeb, úkonů v místě bydliště v působnosti: Občanskosprávního odboru, tj. 
vyřízení žádosti o občanský průkaz, doručení občanského průkazu, ověření podpisu a 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tj. příspěvek na péči, příspěvek na úpravu bytu, 
mimořádné výhody průkazky TP, ZTP, ZTP/P), příspěvek na zakoupení motorového 
vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na provoz motorového vozidla. 
Služba je určena občanům starším 75 let a všem držitelům průkazů ZTP a ZTP/P, kteří 
nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla nebo individuální dopravu. 
V mimořádných případech (např. dlouhodobá snížená pohyblivost) služba poskytnuta i 
ostatním občanům.  
Kontakt: Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý Most,  
 
 

Oddělení matriky  
 

  



úseku matričního, který vede běžnou matriční agendu, týkající se občanů, kteří mají 
trvalé bydliště na území správního obvodu m.č. Praha 14,  tj. matrika narozených, sňatků, 
úmrtí, zvláštní matrika (události, které nastaly v cizině a týkají se výše uvedeného), dále 
pak zajišťuje dle zákonné úpravy  změny jména a příjmení na žádost občana,  připravuje 
podklady pro udělení  státního  občanství, kdy občané, kterým bylo uděleno státní 
občanství.  

  



Krizové řízení- prevence kriminality  
 
Na 62. jednání Rady městské části Praha 14 byl usnesením č. 180/RMČ/2009 schválen 
„Program prevence kriminality městské části Praha 14 na léta 2009 až 2012“ a „Akční plán 
prevence kriminality městské části Praha 14 na rok 2009“. Prioritou je komplexní řešení na 
území městské části, tvorba specificky zaměřených a vnitřně provázaných programů, 
projektů vedoucích k informačnímu propojení a integraci sociálních a krizových služeb. 
Plnění úkolů prevence kriminality je zaměřeno na zvyšování bezpečnosti a pocitu bezpečí 
obyvatel i návštěvníků městské části. Ta se podílí finančními příspěvky a vlastními návrhy 
k umístění kamer na budování Městského kamerového systému (MKS) hlavního města 
Prahy.  

Cílem preventivní politiky městské části je:  
• snižování rozsahu a závažnosti kriminality, minimalizace podmínek umožňujících 

páchání kriminality  
• zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků městské části  
• začleňování prevence kriminality do priorit dalších oblastí řízení a organizace 

městské části  
• posilování právního vědomí občanů městské části  
Prevence kriminality zahrnuje:  
• Sociální opatření - zabývají se sociálními a ekonomickými problémy, zaměřují se 

na ohrožené jedince a jejich rodiny, na skupiny obyvatel a rizikové lokality s cílem změnit 
nepříznivé socioekonomické prostředí.  

• Situační opatření - nasazování technických opatření včetně opatření navržených 
urbanistickými plány z hlediska potřeb bezpečí občanů. Cílem je omezování příležitosti k 
páchání trestné činnosti, zvyšování rizika dopadení pachatele a snižování zisků z trestné 
činnosti.  

• Informování občanů a jejich aktivizace - zprostředkování informací o bezpečnostní 
situaci, o účinných formách obrany před trestnou činností. Cílem je zapojování občanů do 
aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí.  

• Budování realizačních kapacit - posilování systému prevence kriminality včetně 
její finanční podpory.  

Tři úrovně preventivních opatření: 
• Primární prevence - zaměřuje se na kořeny delikvence, na hlubší příčiny 

kriminálního jednání. Zahrnuje celou populaci, dospělé i děti.  
• Sekundární prevence - se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je 

zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti 
(specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové 
závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, 
dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací.  

• Terciární prevence - spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní 
uplatnění včetně rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení 
aj.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce 
nefunkčního sociálního prostředí.  

Práce s mládeží  
Jedná se o kontaktní sociální práci jako základní formu vztahu s dětmi a dospívající 

mládeží, preventivní působení proti sociálnímu vyloučení, pomoc zvládat konfliktní 
situace, řešení obtížné životní situace, aktivní překonávání omezujících životních 
podmínek, preventivní působení proti sociálně patologickým jevům, zejména proti šikaně a 
užívání návykových látek. Některé nízkoprahové kluby jsou zároveň registrovány jako 
poskytovatelé sociálních služeb.  

Informování občanů  

  



Zahrnuje informování veřejnosti o nejčastějších typech trestné činnosti o způsobech 
jejich páchání a o místech a časech jejich výskytu; zaměření zejména na kapesní krádeže, 
vykrádání a kradení aut, bezpečnost v MHD, cíleně zaměřené přednášky - poskytování rad, 
návodů a doporučení ke zvýšení bezpečí majetku a osob; informační kampaně, informační 
materiály.  

Budování MKS (městský kamerový systém)  
Městský kamerový systém je jednou z priorit hlavního města Prahy v oblasti situační 

prevence. Dopad jeho existence na zajištění veřejného pořádku a snížení, resp. objasnění 
kriminality je pravidelně hodnocen Policí ČR - Správou hl. m. Prahy. Na základě tohoto 
hodnocení lze konstatovat, že: 

- významným přínosem MKS je zejména v oblasti prevence kriminality již pouhá 
instalace kamer, která se odráží ve snížení nápadu trestné činnosti ve sledovaných 
lokalitách, 

- v oblasti represe umožňuje MKS obsáhnout velké území a operativně informovat 
příslušné složky Policie ČR a Městské policie hl. m. Prahy, které mohou bezprostředně 
reagovat,  

- nezastupitelnou roli má jeho využití pro sledování míst s výskytem drogových 
překupníků, a tak se s jeho přispěním daří distributory omamných a psychotropních látek 
vytlačovat z problémových míst.  

Hlavní problémy a návrhy řešení  
• majetková trestná činnost (např. krádeže vloupáním do bytů, rodinných domů a 

ostatních objektů; krádeže prosté - věcí z aut, auta a jejich součástky; kapesní krádeže, 
podvod; neoprávněné držení platební karty)  

• násilná trestná činnost (loupeže, násilná trestná činnost páchaná na ulici, na 
veřejném prostranství a spáchaná pod vlivem alkoholu a nealkoholových drog, šikana)  

• trestná činnost směřující proti dětem, rodině a lidské důstojnosti (týrání svěřené 
osoby, obchodování s dětmi, ohrožování mravní výchovy mládeže, znásilnění, pohlavní 
zneužívání)  

• další: korupce; vandalismus; protiprávní jednání páchané v okolí restaurací, heren, 
klubů, diskoték a protiprávní jednání v lokalitách, kde se soustřeďují sociálně vyloučení 
občané; přestupky v oblasti občanského soužití a přestupky proti majetku. Ze statistik 
Policie ČR - OŘ Praha III, kam spadá i Praha 14, je zřejmý největší nápad trestných činů 
na úsecích krádeže věcí z motorových vozidel a krádeže motorových vozidel.  

Opatření: 
- organizování lokálních bezpečnostních, dopravně bezpečnostních akcí  
- činnost oddělení hlídkové služby PČR a MP  
- kontroly bazarů a vrakovišť  
- budování MKS zejména v místech s větším nápadem trestné činnosti 
- kontinuální osvětová činnost o ochraně majetku 
- návrhy na opatření, které povedou ke ztížení podmínek pro páchání této trestné 

činnosti.  
Ze statistik Policie ČR i Městské policie Praha 14 vyplývá, že další výrazný nápad 

trestné činnosti je u kapesních krádeží, a to zejména v obchodních centrech, v IKEA, CČM 
a v prostorách MHD. Oběti jsou převážně turisté, návštěvníci uvedených center a osoby 
využívající dopravních prostředků MHD. Pachatelé jsou ve značné míře osoby ze sociálně 
slabých vrstev a ze zemí bývalého socialistického bloku.  

Opatření: 
- zvýšení informovanosti obyvatel a návštěvníků městské části o ochraně osobního 

majetku  
- budování MKS zejména v místech s větším nápadem této trestné činnosti  
- hlídková činnost Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR  

- návrhy na opatření ke snížení nápadu trestných činů spojených se závislostmi  

  



- návrhy na opatření, která povedou ke ztížení podmínek pro páchání této trestné činnosti 
- média a partneři 
- jejich prostřednictvím a s jejich pomocí je nutné zabezpečovat pravidelný a reálný tok 
informací o této trestné činnosti a o prevenci vůči ní.  
Na závěr lze konstatovat, že je nutné prohlubovat komplexní přístup k preventivním 
aktivitám, které zasahují do oblasti školství, sociální, drogové, zdravotní, kulturní, 
sportovní i např. při výstavbě nových sportovních či obytných areálů. Dále více 
zainteresovat veřejnost do preventivních aktivit a zároveň ji seznamovat s úspěšnými 
preventivními aktivitami směřujícími ke zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí. Je nezbytné 
aktualizovat informace o vývoji bezpečnostní situace na území městské části Praha 14 a 
sledovat trendy vývoje nových přístupů směřujících ke zvyšování bezpečnosti a pocitu 
bezpečí v hlavním městě. Městská část Praha 14 přijímá prostřednictvím svého programu 
prevence kriminality taková opatření, která jsou pokračující cestou v započatém trendu 
snižování kriminality na jejím území.  
 
 
 

 

  



 
Bezpečnostní složky (městská a státní policie, záchranný systém) 

MĚSTSKÁ POLICIE 
MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY  
•  zabezpečuje zejména místní záležitosti veřejného pořádku na území hlavního města Prahy a plní další úkoly 
stanovené zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České 
republiky, 
•  každý má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů 
požadovanou pomoc poskytnout.  
 

Ředitelství Městské policie hl. m. Prahy 
Korunní 98/2456, 101 00 Praha 10-Vinohrady 

 
 

 
STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE 
• kontrolují a postihují nesprávné parkování, přestupky chodců a cyklistů,  
• v rámci postihu dopravních přestupků využívají technických prostředků k zabránění 

odjezdu vozidel (tzv. botičky) a nařizují odstranění (odtah) vozidel, která tvoří překážku 
v silničním provozu, provádějí kontroly SPZ a RZ s ověřením v  evidenci odcizených 
vozidel a značek 

• dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití  
• provádí kontroly živnostenských provozoven, převážně restaurací se zaměřením na 

podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvím, (dle §30 přestupkového zákona) 
• ověřují v rámci prokázání totožnosti osob, zda tyto osoby nejsou v registru celostátně 

hledaných osob Policií ČR  
• zakročují proti zlodějům, násilníkům, výtržníkům, vandalismu a dalším negativním 

jevům a přispívají tak k ochraně občanů  a jejich majetku 
• postihují přestupky proti veřejnému pořádku, nejčastěji: rušení nočního klidu, 

znečišťování a zábor veřejných prostranství, neoprávněné odkládání odpadků a 
zakládání skládek 

• kontrolují dodržování vyhlášek města (např. v oblasti používání pyrotechniky, žebrání, 
veřejné zeleně atd.) 

• dohlížejí na přechodech pro chodce, přednostně v blízkosti škol 
• provádějí osvětovou a preventivní činnost pro naše spoluobčany.  
 

 

  



 

  



OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ MĚSTSKÉ POLICIE PRAHY 14       
Vlčkova 1067 
198 00 Praha 9-ČM  ředitelka a policejní rada   Ing. Bc. Dana Hetzlová 

 
od roku 2000 ředitelka OŘ MP, držitelka ocenění strážník roku 2003, jediná žena na postu 
OŘ MP 

Do spravovaného území Městské policie spadají tři samostatné správní celky městských 
částí Prahy 14 (Praha 14 a Dolní Počernice), Prahy 20 (Horní Počernice) a Prahy 21 
(Újezd nad Lesy, Klánovice, Běchovice, Koloděje). Z hlediska uspořádání obvodu jde tedy 
o sedm městských částí tzv. okrajové Prahy, přičemž za stěžejní je považována naše MČ 
Praha 14. Už vzhledem k tomu, že v ní probíhá poměrně dynamický rozvoj sídlištní 
výstavby a také pro bohaté zastoupení obchodních a zábavních zón.  

Na obvodní ředitelství městské policie Prahy 14 slouží 60 strážníků. Celá městská část 
je rozdělena na okrsky (Kyje + Hutě, Hloubětín + Lehovec, Kyje + Jahodnice + 
Hostavice), z nichž každý má svého strážníka, na Černém Mostě jsou dva. Navíc po celých 
čtyřiadvacet hodin slouží autohlídky a pěší hlídky.  
 
Detašovaná pracoviště:  
Klánovice - V pátém 234, Dolní Počernice - Stará obec 10, Horní Počernice - Jívanská 
635, Koloděje - K jízdárně 9, Běchovice - Za poštovskou zahradou 479, Újezd nad Lesy -  
Lomecká 656, Hloubětín - vestibul metra "B", Černý Most - Kpt. Stránského 984 
 
okrsky:   celkem 11   okrskářů 18 
č. 1 Valenta Jiří, Schuster Roman, Davidovič Jiří,  Újezd nad Lesy 
 Perniš Dušan 
č. 2 Hladík Martin, Pšenčík Petr, Hojer Václav,   Klánovice 
 Kubera Karel 
č. 3 Skolil Zdeněk      Koloděje 
č. 4 Bureš Miroslav, Macek Pavol   Běchovice 
č. 5 Chlaň Marek, Hasoň Rudolf, Hanzlík Václav,  Horní Počernice 

Burian Petr 
č. 6 Frančík Vlastimil     Dolní Počernice 
č. 7 Novotný Petr (stálá dozorní služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Kbelská, Kolbenova, Chlumecká, hranice k.ú. MČ Praha-H.Počernice, 
Satalice, Kbely 
č. 8 Matějka Karel     Hloubětín, vestibul metra 
hranice okrsku: Průmyslová, Kbelská, Kolbenova, Broumarská, Tálinská, Oborská, 
Čelákovická 
č. 9 Dlouhý Michal (stálá dozorčí služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Průmyslová, Oborská, Tálinská, Broumarská, Nedokončená, hranice k.ú. 
MČ Praha 10 
č. 10 Novotný Petr      Černý Most, Kpt. Stránského 
984 
hranice okrsku: Broumarská, Chlumecká, Východní spojka, hranice k. ú. MČ Horní a 
Dolní Počernice, Rokytka potok 
č. 11 Jiroušek Bohumil (stálá dozorčí služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Nedokončená, Broumarská, Rokytka-potok, hranice MČ Dolní a Horní 
Počernice, Praha 10 
 

  



 

 

 
V průběhu roku 2009 bylo zjištěno celkem 25 639 přestupků, za které bylo uloženo  15 
125 pokut v celkové výši 4 551 100,- Kč . 
 
Veřejný pořádek 
V oblasti veřejného pořádku bylo  řešeno celkem 4 789 přestupků, které se na celkovém 
objemu všech přestupků podílely cca 19 %. Celkem bylo ve veřejném pořádku uloženo 3 
401 pokut v celkové výši 777 000,- Kč   

Doprava 
Na úseku dopravy, včetně použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla 
(TPZOV - botičky), bylo zjištěno 17 173 přestupků. Přestupky v dopravě tvoří 
nejfrekventovanější kategorii v rámci všech řešených přestupků a na jejich celkovém 
množství se podílely cca z 67 %. 
Celkově bylo v dopravě uloženo 8 655 pokut v celkové výši  2 534 700,- Kč. 
 
Ostatní přestupky 
Mezi ostatní přestupky patří přestupky na úseku majetku, alkoholu a jiných přestupků.  Za 
sledované období bylo zjištěno 3 731 přestupků, tj. cca. 14 %  
Za tyto přestupky bylo uloženo 3 069 pokut, v celkové výši  1 239 400,- Kč. 

  
Součinnostní akce. 
V průběhu roku 2009 probíhaly  kontrolní akce zaměřené na kontroly psů ( zjištěno 163 
přestupků, 6 chybějících známek), neoprávněné zábory, vraky (483), dopravu v klidu, 
chodce (635) ,  kontroly restauračních zařízení, dodržování tabákového zákona ( zjištěno 
2 523 přestupků). Tyto akce celoročně probíhají  v součinnosti s pracovníky ÚMČ, 
psovody MP a PČR. 
V průběhu roku 2009 bylo zjištěno  38 hledaných osob, nalezeno 15 odcizených vozidel, 
49 osob bylo omezeno na osobní svobodě a v 67 případech bylo zajištěno místo trestného 
činu.. 
 

Novinky z městské policie  
 Přestupků v dopravě bylo celkem 17 455, asi třetinu 
z toho tvoří porušení zákazu stání, přibližně šestinu 
jízda do zákazu vjezdu, 1 232 stání na chodníku, ale 
třeba i 626 přestupků chodců a 21 cyklistů. Z 
přestupků proti veřejnému pořádku v územní 
samosprávě  nejšťastnější znečišťování veřejného 
prostranství (celkem 2 179), dále 2 026 porušení tzv. 
tabákového zákona o zákazu kouření na veřejných 
prostranstvích, 1 234 nedovolených záborů 

veřejného prostranství, ale také 122 přestupků pejskařů a 28 porušení vyhlášky magistrátu 
č. 12 z roku 2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. 
Strážníci uskutečnili plných 12 488 kontrol restauračních zařízení zaměřených zejména na 
podávání alkoholických nápojů mladistvým. Také loni zadrželi a předali Policii ČR 28 
hledaných osob a nalezli 22 odcizených vozidel. Zaregistrovali 341 vraků motorových 
vozidel a odhalili 173 nepovolených skládek.  

  



Poprvé za těch pomalu už deset let, co jsem ve funkci, se počet naplněných míst blíží počtu 
těch tabulkových. V našem konkrétním případě je to 72 resp. 76 osob. Máme tedy ještě 
čtyři místa volná, ideální by bylo, kdyby se do přijímacího řízení přihlásil někdo z místních 
lidí, což je vzhledem ke znalosti prostředí značná výhoda pro obě strany. Ovšem letos 
došlo u městské policie ke změně, požadavkem je maturita a věk minimálně 21 let. 
Doufám, že do konce roku budeme mít stoprocentní stav. Jinak bychom ještě letos rádi 
rozšířili náš vozový park a tři cyklohlídky o dva motocykly s využitím zejména pro oblast 
Kyjí, Jahodnice a Hostavic. Dále chceme i nadále rozšiřovat dohled na problémových 
místech naší městské části, preventivně sledovat různé party teenagerů, chránit děti před 
dealery drog a šikanou, kontrolovat bezdomovce a pokračovat v nekonečném boji se 
znečišťováním veřejných prostranství a drobnou kriminalitou. Novinku v naší preventivní 
práci možná zaregistrovali někteří motoristé už během března, kdy se za stěrači jejich vozů 
objevili žluté nebo modré karty od našich příslušníků. Žlutá karta je podobně jako ve 
fotbalu varováním pro řidiče, modrá naopak 
pochvalou třeba za správné parkování."  

Jako každé významné město musí i Praha řešit 
specifické problémy v oblasti zajištění veřejného 
pořádku a pouliční kriminality. Pro zvýšení 
bezpečnosti občanů v naší městské části je tady 
instalováno celkem 13 kamer, které jsou v provozu 
24 hodin denně právě v rámci MKS (Městského 
kamerového systému), který Praha buduje postupně 
už od roku 1998. Tři jsou umístěny v areálu CČM, po jedné má Makro a Ikea, další jsou u 
základních škol Gen.Janouška, Bří Venclíků, Vybíralova, Chvaletická a Hloubětínská, tři 
zbývající u metra v Hloubětíně, v Bryksově a Mochovské ulici. Kamery pomáhají při 
zajišťování bezpečnosti občanů a slušní lidé z nich nemusejí mít žádné obavy, stejně jako z 
nějakého omezování osobní svobody. Kamery jsou volné, služba na operačním středisku s 
nimi může manipulovat, přiblížit si nebo sledovat pachatele, "najet" na detail SPZ, to vše 
při současném sledování databáze na počítači, při vyhledávání na internetu i při 
vzájemném propojení vysílačkami se zasahující hlídkou, která tak má přesné informace a 
ví přesně, co může očekávat, do čeho tzv. jde. Tak jsme třeba v poslední době na lavičce u 
stanice metra v Hloubětíně zaznamenali strážníci v nočních hodinách okradení opilého 
muže, ke kterému si přisedl jeden mladík, druhý opodál hlídal, což jako v přímém přenosu 
sledoval policista v operačním středisku, jenž bleskově informoval nejbližší hlídku, která 
pak podle jeho pokynů zadržela v blízkém křoví pachatele, kteří se tam při jejím příjezdu 
schovali. Bez kamery by to opravdu nebylo tak snadné. I v tomto případě je samozřejmě 
všechno zaevidováno.  Je možné uvést další čísla za loňský rok, tentokrát je to přehled z 
MKS v Praze 14. Bylo zaznamenáno  celkem 76 případů, z nich bylo 45 oznámeno přímo 
občany, 16x dopravní přestupky, 12x porušování veřejného pořádku, dále 2 dopravní 
nehody a jednu kapesní krádež.  

Z Černé kroniky Městské policie: Psal se únor letošního roku, kdy hlídka v Kučerově 
ulici na Černém Mostě kontrolovala vietnamskou řidičku, stojící se svým vozidlem na 
chodníku. Po vyžádání dokladů agresivní řidička nejprve kousla do levé ruky našeho 
strážníka, potom jej surově kopla do rozkroku a své běsnění ukončila ještě úderem do jeho 
obličeje. Tomu všemu zkoprněle přihlížel její spolujezdec. Teprve poté ji napadený a 
hodně překvapený strážník zpacifikoval a předal přivolaným kolegům z Policie ČR. 
Možná, že tenhle případ vyvolá u některých čtenářů úsměv, ale svědčí o nelehké práci 
policistů a samozřejmě i policistek. Chtěla bych na závěr znovu ujistit veřejnost z Prahy 
14, že městská policie je tu skutečně pro ni, ať se nebojí upozorňovat nás na problémy, 

  



které trápí všechny slušné lidi, ať nám i nadále volá. Ostatně, proti předloňským 1 159 
telefonickým oznámením od lidí se loni jejich počet zvýšil na 1 382.  

Strážníci z obvodního ředitelství Praha 14 Martin Cikánek a Miroslav Sychra byli 
oceněni medailí Za záchranu života, Jarmila Vojtěchová se stala strážníkem roku 
2008. 

  



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY   
místní oddělení Kyje-Praha 9  pplk. Bc. Jaroslav Šimáček, 

nadporučík Jan Bambousek 
Bryksova 817 
Praha 9-ČM (u konečné metra B) 
 
Území působnost toho policejního oddělení je pro celou Prahu 14 (Černý Most, Kyje, 
Hloubětín, Hostavice) a také Dolní Počernice. Zabývají se vyšetřováním vloupání do 
motorových vozidel a jejich krádeží hlavně na parkovištích zdejší obchodní zóny, dále 
šetří násilnou trestnou činnost (loupeže a přepadení), krádeže zavazadel (zejména v 
obchodních centrech) a vloupání do různých objektů (zejména do sklepních kójí).  
 
 

Nový policejní šéf  
Od poloviny září je novým vedoucím oddělení 
Obvodního ředitelství policie Praha III - místní 
oddělení Kyje se sídlem na Černém Mostě 
dvaatřicetiletý nadporučík Jan Bambousek.  
  

 
 
 
 

Tři strážníci  
V dubnových Listech jsme v rozhovoru s ředitelkou Městské policie Prahy 14 Danou 
Hetzlovou slíbili představení tří, magistrátem oceněných strážníků z jejího týmu. 
Jarmila Vojtěchová převzala čestný odznak Strážník roku a Martin Cikánek s 
Miroslavem Sychrou obdrželi medaili Za záchranu života. I u policie má žena 
přednost, a tak začněme dozorčí operačního střediska a komisařkou zdejšího 
oddělení.  

Jarmila Vojtěchovská (dle jejího přání je na snímku vlevo dole v pozadí) se narodila v 
Prostějově, kde už si jako dítě usmyslela, že bude jednou zootechničkou nebo policajtkou. 
K tomu prvnímu ji inspirovalo prostředí na Hané, k tomu druhému strýc v uniformě. 
Vystudovala střední zemědělskou školu v Prostějově a jako zootechnička pracovala i po 
manželském stěhování do Prahy, kde měly v Letňanech farmu tehdejší Státní statky hl. m. 
Prahy. V roce 1992 obstála ve zkouškách k městské policii, začínala v obvodu Prahy 9, 
kde povýšila až na zástupkyni ředitele, později se stala velitelkou bohnické stanice a od 
roku 1998 pracuje v naší městské části.  

"Jsem tady spokojená, pracuji naplno, a tak dost těžce snáším nedůvěřivý pohled na policii 
obecně. Vím, že také v Praze 14 je řada problémů i viditelného nepořádku, což zdejší lidé 
citlivě vnímají. Snažila jsem se jim pomáhat při službách v terénu, snažím se o to i tady na 
operačním středisku, i když ty noční služby mě někdy zmáhají více než kdysi. Člověka o to 
více potěší slova uznání, ať už ve formě milého dopisu, který jsem nedávno od jedné paní 
dostala za konkrétní pomoc, nebo oficiální ocenění práce čestným odznakem Strážník 
roku."  

  



    

Policejní uniforma se v rodině objevuje už ve třetí generaci, jeden ze třicetiletých synů 
Jarmily Vojtěchové je totiž strážníkem, druhý právníkem, dvanáctiletá dcera má v hlavě 
zatím hlavně koně, ale kdo ví, třeba jednou rozšíří řady strážníků v koňském sedle. Do 
rodinného výčtu patří ještě vnoučata, roční Dominik a šestiměsíční Vanessa. S nimi naše 
oceněná strážnice po službě nejraději relaxuje, stejně jako v bazénu na zahradě v 
Hovorčovicích nebo přes zimu v krytém neratovickém, což při její plavecké minulosti je 
pochopitelné. Čestný odznak je pro ni jakousi první ligou u policie, ocenění rozšiřuje řadu 
jejích prvoligových úspěchů v plaveckém oddílu někdejší Galy Prostějov. A sportovní 
terminologií teď plynule vplujeme k dalším oceněným, jejichž čin se z ligové úrovně 
posunuje až k reprezentaci. Martin Cikánek a Miroslav Sychra totiž obdrželi medaili Za 
záchranu života. Také s nimi jsem se sešel ve služebně městské policie, abychom se během 
dvojrozhovoru přesunuli na místo jejich záslužného činu u konečné metra Černý Most.  

 

Miroslav Sychra (32 let) pracuje u Městské policie Praha 14 už třináct let, je zástupcem 
velitele směny, ženatý, má jedno dítě. Kromě rodiny se ve volném času věnuje zejména 
sportovním aktivitám, plave, jezdí na kole a in-line bruslích, chodí cvičit do posilovny. O 
čtyři roky mladší Martin Cikánek je strážníkem specialistou, také on je ženatý, ale zatím 
bezdětný. Koníčky má stejné jaké jeho parťák, jen in-line v nich chybí. V terénu spolu 
slouží čtyři roky. Miroslav Sychra: "Za těch 13 let se práce u policie hodně změnila, je 
náročnější, často při ní jde o život lidí i náš. Jsou to někdy těžké chvíle, kdy hrozí 
žloutenka, HIV, kdy jsou ve hře drogy, agrese i pohrdání zákony. Člověk ale nemá čas o 
tom přemýšlet, musí se rozhodovat a řešit situaci hned, musí pomoci bez ohledu na 
okolnosti. Celkově se ovšem přístup lidí k policii zlepšil, lidé ji začínají více důvěřovat, 
svědčí o tom třeba rostoucí počty telefonátů na linku 156, na které my v terénu musíme 
reagovat."  

  



 

  

Martin Cikánek: "Připadá mi, že vztah veřejnosti k městské policie je dost rozdílný, 
někdo nás vidí v ulicích rád, jinému se už při pouhém pohledu na uniformu pění krev. I 
když chce člověk často dotyčnému jen domluvit, říci, co udělal, vysvětlit mu přestupek. 
Naše služba je hodně o komunikaci, o lidském přístupu." Nyní se v našem rozhovoru 
přesouváme na konečnou metra Černý Most, kde před časem byli v akci oba naši hrdinové. 
Cestou mě napadá, jestli si při vzájemné službě nelezou někdy na nervy. Prý vůbec ne, 
slouží spolu vždy dva dny dvanáct hodin denní, pak mají další dva dny noční "dvanáctku", 
po čtyřech dnech služby následují čtyři dny volna, kdy si prý od sebe dostatečně 
odpočinou. Navíc eventuální spory ani nepřicházejí v úvahu, protože se v práci musejí 
vzájemně zajišťovat, jako třeba právě při záchraně dívky na místě, kam jsme mezitím 
dorazili. " Bylo to po půlnoci, kdy končí provoz metra a nás přivolal dozorčí, že na 
zábradlí nad autobusovým terminálem sedí mladá žena. Bylo nám jasné, že na nějakou 
domluvu není čas, že při oslovení by se mohla leknout a spadnout tak z oněch asi sedmi 
metrů. Proto jsme se k ní zezadu potichu přiblížili, uchopili za pás a otočili ji k sobě. Byla 
pod vlivem alkoholu, neustále opakovala, ať ji pustíme, že ji opustil přítel, že život nemá 
cenu. Přestala se držet, nám to držení v předklonu přes zábradlí navíc znesnadňovaly 
zpocené ruce, takže jsme si ji k nim připoutali,v jednu chvíli ji držel pouze jeden z nás, v 
tom zmatku nám navíc upadla vysílačka, z okna naproti volal pán "kluci, vydržte" a za 
chvíli už nám pomáhal. Ve třech jsme ji konečně vytáhli, ač se vzpouzela a opakovala 
slova o nešťastné lásce, chtěla, abychom ji pustili. Přijela záchranka, státní policie a my si 
až poté uvědomili, jaká to byla hrůza. A říkali si, že ty návštěvy posilovny se nám zase 
vyplatily." Slovíčko zase na konci tohoto příběhu má v případě Miroslava Sychry až 
neuvěřitelnou platnost, protože před asi devíti lety už něco podobného zažil s jedním 
mužem na tubusu metra. Nyní šlo o třiadvacetiletou asi šedesátikilovou dívku, jejíž 
záchrana si kromě čestného odznaku při oficiálním přijetí na magistrátu zasluhuje i obdiv 
nás všech.  
 
 

 

  



Pravomoc a působnost odborů a samostatných útvarů při výkonu činností 
provozního charakteru 

• Kancelář starosty zajišťuje činnost orgánů Městské části Praha 14, Rady a 
Zastupitelstva městské části, přípravu podkladů pro práci starosty, zabezpečuje 
činnost redakce „Listy Prahy 14“. 

• Samostatné oddělení sekretariátu členů rady zajišťuje činnosti a přípravu 
podkladů pro práci starosty a zástupců starosty. 

• Kancelář tajemníka zajišťuje činnost tajemníka úřadu zejména v oblasti kontroly 
a řízení úřadu, přípravě vnitroorganizačních směrnic a příkazů vydávaných 
starostou a tajemníkem úřadu. 

• Odbor informatiky odpovídá za instalaci, údržbu a využívání  výpočetní techniky 
v úřadu a za aplikaci automatizovaných  informačních systémů v podmínkách 
úřadu. 

• Odbor hospodářské správy působí na úseku: zabezpečení veškerých  potřeb pro 
činnost úřadu, s výjimkou činností výslovně svěřených platným organizačním 
řádem jinému odboru. 

• Personální odbor působí na úseku zabezpečení personálního obsazení úřadu, 
úseku práce a mezd, úseku vzdělávání  a úseku mzdové účtárny. 

• Odbor ekonomiky a správy majetku působí na úseku: správy fondů vytvářených 
městskou částí podle zvláštních předpisů. 

 
 

  



  
Listy Prahy 14 a mimořádné číslo: kniha Letci v názvech ulic 

 
V roce 2005 MČ Praha 14 vydala u příležitosti 60. výročí ukončení II. světové války 
mimořádné číslo Listů Prahy 14, nazvané „Letci v názvech ulic Černého Mostu“. 
Medailony letců, podle kterých jsou nazvány některé ulice Černého Mostu, začaly 
vycházet v Listech Prahy 14 na pokračování již v roce 2004. Díky tomu tito hrdinové II. 
světové války vstoupili do povědomí občanů Prahy 14 a proto nás nepřekvapilo, že o 
mimořádné číslo byl i mimořádný zájem. Během dvou let byl celý náklad 1000 výtisků 
rozebrán, nicméně zájem široké veřejnosti nejen z Prahy 14 o tuto problematiku dále trvá. 
Během uplynulých tří let se objevily také další nové skutečnosti o osudech našich letců, jež 
nemohly být ve výše jmenovaném čísle zachyceny. Z toho důvodu byla vydána Městskou 
částí Praha 14 v roce 2009 renovovanou reedici Letci v názvech ulic Černého Mostu. 
Oproti prvnímu vydání přibyly autentické vzpomínky rodinných příslušníků letců Irvinga a 
Ocelky, které se podařilo redakci zkontaktovat. Také aktuální skutečnosti případu manželů 
Bryksových, vzpomínky pilota Jiřího Slavětínského z Jahodnice, pilota a modeláře 
Michala Urbana z Prahy 14 a představení modeláře Vlastimila Seidla. Přibyla také 
informace o třech nově pojmenovaných ulicích (Dobrovolného, Marešova a Půdova). 
Obrazová část byla rozšířena o snímky všech ulic pojmenovaných po letcích, o další 
fotografie a snímky modelů letadel, věrných kopií strojů, na kterých létali někteří z našich 
letců. Modely nám zapůjčili k fotografování letečtí modeláři Michal Urban a Vlastimil 
Seidl. Autorem životopisných medailonů (kromě Jaroslava Dobrovolného a Jaroslava 
Mareše, jež napsala redakce Listů Prahy 14 z podkladů získaných přímo od žijících 
rodinných příslušníků obou letců), je renomovaný vojenský historik a publicista Jiří 
Rajlich z Historického ústavu AČR.   

  



III. kapitola/2009 Hospodářství a rozvoj obce 
 živnostenské podnikání 
 
 
 

 Ekonomika a správa majetku obce  

 Územní rozvoj a výstavba  

 Živnostenské podnikání, obchod a služby 

 Banky a pošta 

  



 

Ekonomika a správa majetku MČ Praha 14 
 
Rozpočet na rok 2009 
Sestavování rozpočtu se řídí zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění 
zákona č. 145/2001 Sb., a dále zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů.  
Oddělení rozpočtu odboru ekonomiky začalo na přípravě sestavení rozpočtu pro rok 2009 
pracovat již v polovině roku 2008. Jednotlivé odbory byly vyzvány k předložení svých 
požadavků a byly predikovány příjmové možnosti MČ Praha 14.  
MČ Prahy 14 pro rok 2009 sestavila rozpočet, který je dle metodiky o sestavování 
rozpočtu schodkový. Schodek je kryt zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Takto sestavený 
rozpočet zajišťuje základní finanční rámec potřebný k tomu, aby MČ Praha 14 plnila 
veškeré své závazky a povinnosti. Obsahem finančního vztahu státního rozpočtu k 
rozpočtu MČ Praha 14 v roce 2009 je tedy příspěvek na školství a příspěvek na výkon 
státní správy, kterou městská část vykonává v postavení obce.  
Výše příjmů pro rok 2009 je rozpočtována ve výši 263.768.500 Kč. Výdaje běžné jsou 
rozpočtovány ve výši 222.456.200 Kč a kapitálové výdaje ve výši 79.870.000 Kč. Rozdíl 
mezi výdaji a příjmy (tzv. financování) zahrnuje splátku půjčky od hl. m. Prahy, krytí 
výdajů Zaměstnaneckým fondem a zapojení Fondu rezerv a rozvoje. 
  
PŘÍJMY  
Dotace představují nejvyšší příjmovou položku v rozpočtu naší městské části. Dělí se na 
dotace ze státního rozpočtu (pro rok 2009 ve výši 22.577.000 Kč) a dotace hlavního města 
Prahy (109.898.000 Kč). Další důležitou položkou v rozpočtu je převod ze zdaňované 
činnosti ve výši 98.000.000 Kč, tyto finanční prostředky byly v rozpočtu využity hlavně na 
pokrytí kapitálových výdajů. Daňové příjmy jsou stabilní ve výši cca 31.093.500 Kč, 
nedaňové příjmy jsou ve výši 2.200.000 Kč. U daňových příjmů se jedná o správní 
poplatky, místní poplatky a daň z převodu nemovitostí. Nedaňové příjmy zahrnují sankční 
platby, příjmy z úroků a další drobné nedaňové příjmy.  
VÝDAJE  
Výdaje jsou členěny dle určení jejich čerpání, tj. na výdaje běžné (neinvestiční) a 
kapitálové (určené na investice).  
BĚŽNÉ VÝDAJE:  
správa majetku a investic - zde je rozpočtována částka 1.095.000 Kč na zajištění studií a 
analýz pro investiční akce, na konzultační a poradenskou činnost, vypracování znaleckých 
posudků, geometrických plánů atd.  
ochrana životního prostředí - rozpočtované finanční prostředky ve výši 20.665.000 Kč 
jsou určeny na údržbu dětských hřišť, zlepšení vzhledu území MČ Prahy 14 (výsadba 
nových rostlinných kultur, sběr psích exkrementů, sekání trávy atd.) a odvoz komunálního 
odpadu  
doprava a výstavba - částka 4.830.000 Kč je určena na opravy a úklid komunikací  
školství - je v rozpočtu zajištěno částkou 57.570.200 Kč, z toho tvoří výdaje na příspěvky 
do základních a mateřských škol 55.000.000 Kč. 1.480.200 Kč je zde rozpočtováno na 
vybavení tříd, jídelny a zahrady v souvislosti ze zřízením dvou nových tříd v roce 2009 v 
MŠ Kostlivého.  
zdravotnictví a sociální věci - zde je rozpočet nižší z toho důvodu, že sociální dávky 
budou naší městské části posílány účelově během roku a v průběhu roku bude také 
rozpočet upravován. V roce 2008 zde byly ještě rozpočtovány prostředky na zajištění 
provozu LSPP, která byla zrušena k 30.9.2008. Proto ve schváleném rozpočtu na rok 2009 

  



již tyto prostředky nefigurují. Schválený rozpočet je tedy ve výši 4.333.000 Kč z toho 
2.600.000 Kč je určeno na zajištění pečovatelské služby. 650.000 Kč je určeno na 
protidrogovou prevenci.  
zastupitelstvo a místní správa - zde jsou soustředěny odměny členům zastupitelstva, 
mzdové výdaje a odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance úřadu a rovněž 
jsou zde zahrnuty finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců úřadu. Dále je zde 
rozpočtována částka 27.530.000 Kč na zajištění řádného chodu a provozu úřadu MČ Prahy 
14. Na rozvoj informatiky je v rozpočtu počítáno s 4.525.000 Kč.  
ekonomika, granty - v roce 2009 počítá MČ P14 s vyhlášením grantů na veřejně 
prospěšné účely ve výši minimálně 2.800.000 Kč (v rozdělení: 2 mil. Kč pro oblast 
sociální péče, zdravotnictví, protidrogové prevence a prevence kriminality a 800 tis. Kč 
pro oblast sportu, tělovýchovy, kultury a volného času dětí a mládeže). Tyto prostředky 
jsou kryty z příjmů z výherních hracích automatů.  
příspěvková organizace KVIZ Praha 14 - rozpočet této organizace činí 13.000.000 Kč. 
Je určen na zajištění činnosti redakce Listů Prahy 14, Centra vzdělávání a veřejného 
internetu a úseku kultury a dále na pokrytí provozu této příspěvkové organizace a na 
mzdové a ostatní osobní náklady jejích zaměstnanců.  
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:  
Zde jsou rozpočtovány finanční prostředky na akce: "Přístavba ubytovny Broumarská č.p. 
25" ve výši 16.107.000 Kč, "Stavební úpravy v objektu Šimanovská č.p. 47" ve výši 
28.703.000 Kč, "Rekonstrukce výtahů Kardašovská č.p. 773, 774" ve výši 2.600.000 Kč, " 
Rekonstrukce výtahů Slévačská č.p. 496, 497" ve výši 1.700.000 Kč a "Rekonstrukce 
výtahů Rochovská č.p. 767" ve výši 850.000 Kč. Dále zde jsou rozpočtovány finanční 
prostředky ve výši 5.000.000 Kč na zpracování studie včetně projektové dokumentace pro 
využití bývalého objektu gymnázia Sadská č.p. 530. Předpokladem jsou stavební úpravy, 
které budovu rozdělí na dvě samostatné jednotky (jesle a školka).  
 
PŘEHLED PŘÍJMŮ 2004-2009  
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5.000.000 Kč je určeno na zpracování studie včetně projektové dokumentace pro možné 
využití objektu Hloubětínská č.p. 55, který je ve vlastnictví MČ Prahy 14, jakožto kulturně 
společenského centra.  

  



V rámci školství je zde rozpočtováno 15.000.000 Kč na rozšíření MŠ Kostlivého o jeden 
pavilon a dvě třídy, 4.000.000 Kč na vybudování šaten v ZŠ Bří Venclíků a 710.000 Kč na 
zpracování projektových dokumentací. Je třeba, aby byla provedena modernizace 
programového vybavení a výpočetní techniky úřadu, na toto je v rozpočtu počítáno s 
250.000 Kč.  
Městská část se bude snažit stejně jako v minulých letech získat během roku účelové 
investiční dotace z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy a dále ze státního rozpočtu.V roce 
2001 si městská část vzala půjčku od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 8 mil. Kč na 
financování opravy domu v ulici Bří Venclíků 1070-1072, roční splátka činí 889 tis. Kč a 
půjčka bude splacena v roce 2010.  
Rozpočet na rok 2009 byl projednán Radou MČ Praha 14 a schválen Zastupitelstvem MČ 
Praha 14 dne 16. 12. 2008, dále 8.1. 2009 schválila Rada MČ Praha 14 ještě dodatečnou 
úpravu schváleného rozpočtu, kdy u dotace z hl. města Prahy došlo k navýšení o cca 
400.000 Kč. Péče o svěřený bytový fond je zajišťována prostřednictvím správní firmy 
Správa majetku Praha 14, a.s. v rámci tzv. zdaňované činnosti MČ Praha 14. finanční plán 
zdaňované činnosti pro rok 2009 počítá s částkou téměř 80 mil. Kč, která je určena na 
opravy, údržbu, revize a správu bytového a nebytového fondu.  
 

  



 
 
 
INVESTIČNÍ VÝSTAVBA v roce 2009 – hl. m. Praha i MČ Praha 14  
 

Park u Čeňku – 7,5 milionu Kč 
Peníze jsou určeny na přípravu etapy 0001, dokumentaci pro výběr zhotovitele, 

inženýrskou činnost, zahájení etapy 0001, přípravu etapy 00003 (projektová dokumentace, 
inženýrská činnost) 

 
Rokytka – 3 miliony Kč 
Jedná se o území od Hořejšího rybníka podél Rokytky až k ulici Freyova. Toto 

území bude obsahovat parkovou úpravu neformální, přirozené sklady rostlin a stromů. Část 
území bude mít parkovou úpravu s okrasnou výsadbou. Kromě pěších a cyklistických 
stezek zde budou různá zařízení pro sport (ragby, tenis, volejbal atd), jezdecký klub, 
sociální zázemí. Rovněž se počítá s umístěním naučné stezky, lapidária a letního 
amfiteátru. 

Cyklostezka, jejíž budování bylo zahájeno v roce 2008 vykácením dřevin v rozsahu 
projektu, bude dlouhá 3 150 m živičným povrchem. Součástí této stavby bude i 
rekonstrukce dvou bývalých železničních mostů (Fredova, Poděbradská) a také nový most 
přes Ocelářskou ulici, nové přemostění u U Elektry a dvě lávky nad průjezdy k bytovým 
domům. V roce 2009 budou finanční prostředky použity k realizaci lávek, vlastní 
cyklostezky a sadové úpravy. Finanční prostředky jsou z operačního programu 
financovaného EU. 

 
Park Hloubětín – 2 mil. Kč 
Lokalita pod mosty (Hloubětín, Za Horou) se dočká parku rekultivací pozemků 

v majetku hl. m. Prahy. Stavební povolení bylo vydáno v roce 2008 a finanční prostředky 
na realizaci by měly být poskytnuty z operačního projektu strukturálních fondů EU. 

 
Technická vybavenost Kyje Hutě 10 mil. Kč 
Etapa 0004 zahrnuje ul. Nad Hutěmi, finanční prostředky jsou určeny na 

dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro 
výběr zhotovitele a inženýrskou činnost. 

 
Technická vybavenost Jahodnice- 2 mil. Kč 
Zbývá provést rekonstrukci v ul. Travná v délce cca 650 m. V roce 2009 bude 

zpracován projekt pro stavební povolení, projekt pro výběr dodavatele a inženýrskou 
činnost. Realizace bude dokončena v roce 2010. 

 
Technická vybavenost Za Horou – 8 mil. Kč 
V rámci této stavby jsou připraveny rekonstrukce komunikací Za Horou, Okrajová, 

Třešňová, Švestková, Jednostranná a Aloisovská. Nutnost realizace této akce je vyvolána 
stavem těchto komunikací. Nové budou s bezprašným povrchem a stávající zástavba bude 
napojena na kanalizaci. Dokončení stavby bude v roce 2010.  

 
Technická vybavenost Hloubětín – 8 mil. Kč 
Ve vazbě na výstavbu a rekonstrukci podzemních inženýrských sítí v oblasti 

sídliště Hloubětín je navržena rekonstrukce chodníků a vozovek. Částka je určena na 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení včetně inženýrské 
činnosti. 

  



 
Vysočanská radiála – 40 mil. Kč 
Do doby realizace severovýchodní části okruhu kolem Prahy bude Vysočanská 

radiála plnit jeho funkci, především v převádění průjezdové dopravy na vnější dálniční 
sítě.. Návrh rozpočtu předpokládá čerpání finančních prostředků na zbývající 
majetkoprávní zajištění stavby, které je nezbytně nutné pro vydání posledního stavebního 
povolení tak, aby bylo možné již realizovat stavbu v plném rozsahu. Stavební práce jsou 
financovány ze státního fondu dopravní infrastruktury. 

 
Lipnická – Ocelkova – 5 mil. Kč 
Sledovaným cílem přípravy a realizace této veřejně prospěšné stavby je jejím 

včasným zprůjezdněním redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti 
obytné zástavby Kyjí-Hutí po zprovoznění mimoúrovňové křižovatky Vysočanské radiály 
s ulicí Lipnickou. Vybudované komunikační spojení o délce cca 1,1 km vyžaduje výstavbu 
jednoho drážního mostu na trati ČD Praha-Lysá nad Labem. Pokračující práce na podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí. Předmětem návrhu rozpočtu na rok 2009 jsou  
náklady na další část přípravné projektové dokumentace a zahájení stavby.  

 
Komunikace Rajská zahrada – ČD – 1 mil. Kč 
V rámci  výstavby zastávky na ČD na Rajské zahradě včetně rozšíření tratě o třetí 

kolej dojde přemostění Chlumecké ul. Lávkou pro pěší. Ta bude spojovat stávající 
zástavbu, budoucí zastávku ČD a stanici metra Rajská zahrada. Stavba bude bezbariérová. 
Návrh rozpočtu zahrnuje část nákladů na investorskou a projektovou přípravu pro zajištění 
stavebního povolení. Větší část rozpočtu hradí ČD. Předpoklad zahájení výstavby je v roce 
2010. 

 
Vysočanská radiála – úsek Městský okruh – Kbelská – 3 mil. Kč 
Předmětná část Vysočanské radiály navazuje na stavbu této radiály v úseku 

Kbelská – Novopacká a její realizace umožní převedení dopravy směřující do centra 
z přetížené sítě Vysočan, Libně a Hloubětína na nadřazenou komunikační síť.  

Jedná se o čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci o délce cca 3,5 km. 
Kromě toho je součástí stavby mimoúrovňová křižovatka Vysočanská připojující na 
radiálu stávající Vysočanskou ul. („estakáda“). Před napojením do uzlu Balabenka je trasa 
radiály vedena v tunelu o délce 1 km. Stavba tohoto úseku Vysočanské radiály je 
podmíněna zprovozněním Městského okruhu v úseku Pelc/Tyrolka-Balabenka-
Štěrboholská radiála. Vzhledem ke komplikovaným koordinačním vazbám v uzlu 
Balabenka a náročnosti průchodu trasy radiály složitým územím je navíc nutno 
podrobnějším řešením vytvořit podmínky pro průchodnost a projednání trasy, k níž dosud 
trvá záporný postoj Hygienické stanice hl. m. Prahy a MČ Prahy 9. Rozpočtovaná částka je 
určena na zajištění potřebné projektové přípravy, tj. dokumentace k územnímu řízení. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

  



Živnostenské podnikání  
 
 
 
Živnostenský odbor v samostatné působnosti i nadále pokračuje v mapování provozoven 
obchodu a služeb. 
 
Živnostenský odbor v přenesené působnosti realizuje výkon státní správy, na území 
městské části Praha 14 a území městské části Praha – Dolní Počernice, vyplývající ze 
zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, č. 353/2003 Sb., 
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Živnostenský odbor např.: 

- přijímá a zpracovává ohlášení živnosti  
- vydává výpisy z ŽR, od 1.7.2008 se místo ŽL vydávají výpisy z ŽR  
- přijímá a zpracovává žádosti o vydání koncese  
- vydává rozhodnutí o udělení koncese 
- vydává výpisy z ŽR, od 1.7.2008 se místo KL vydávají výpisy z ŽR 
- přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení 

živnosti příp. žádosti o koncesi 
- přijímá, zpracovává podání na jejichž základě vydává rozhodnutí o zrušení 

provozování živnosti na základě žádosti podnikatele 
- přijímá, zpracovává podání podnikatele na jejichž základě vydává vyrozumění 

o přerušení provozování živnosti, příp. o znovu zahájení provozování živnosti 
- vede živnostenský rejstřík (ŽR) 
- provádí kontrolu dodržování povinností stanovených ustanoveními zvláštních 

právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, vyžaduje od 
podnikatele doklady o splnění těchto povinností 

- provádí šetření stížností 
- ukládá blokové pokuty a pokuty ve správním řízení za porušení povinností 

vyplývajících z příslušných právních předpisů 
- pozastavuje a ruší živnostenská oprávnění 
- mapuje síť provozoven obchodu a služeb na území městské části Praha 14 a 

městské části Dolní Počernice 
- jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k daňové registraci a jiná                   

oznámení pro finanční úřady, přihlášky k důchodovému a nemocenskému 
pojištění pro správu sociálního zabezpečení, oznámení vzniku nebo obsazení 
volného pracovního místa pro úřad práce, oznámení pojištěnce o zahájení popř. 
ukončení samostatné výdělečné činnosti pro přísl. zdravotní pojišťovnu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejdůležitější kontrolní akce živnostenského odboru ÚMČ Praha 14 v tomto roce: 

  



 
- v roce 2007 začal   živnostenský odbor provádět společné kontroly s ČOI podle 

předem domluveného plánu  a zaměření kontroly, kontroly se provádějí vždy 
jeden den v měsíci, každý následný měsíc se odevzdává ŽO Magistrátu hl. m. 
Prahy přehled a to, jak samostatných kontrol ŽO, tak i přehled společných 
kontrol s ČOI, nebylo tomu jinak ani v r. 2009, 

 
- jednou z nejdůležitějších  kontrolních akcí v r. 2009, jako v předešlém roce,  

byla kontrola slevových akcí  hned po Novém roce.     
 

      -          v letních měsících se prováděly kontroly podnikatelů provozující hostinskou    
                 činnost, ubytování, potraviny, stánky  a  vrakoviště, 

 
- ve třetím čtvrtletí se kontrolovaly zejména provozovny, ve kterých se opravují 

motorová vozidla.  
 

- průběžně během celého roku probíhaly kontroly   bazarů, zastaváren a 
autobazarů.  Dále se kontrolovaly cestovní kanceláře, zda jsou pojištěny proti 
úpadku a cestovní agentury. Podnikání zahraničních osob (migrace cizinců) se 
kontroluje každý rok průběžně již od r. 2000. V roce 2009 byla u ZFO ještě 
zaměřena  kontrola  na plnění registrační povinnosti u Finančního úřadu a 
Správy sociálního zabezpečení. Byly prováděny kontroly finanční způsobilosti 
u podnikatelů provozující silniční motorovou dopravu.    

        
- z tématických kontrol byl koncem roku  kontrolován zejména prodej vánočních  

                 stromků,      
               
 
V roce 2009 bylo živnostenským odborem – oddělením kontroly zkontrolováno přibližně 
546 podnikatelských subjektů. Řešeno bylo 9 stížností, uloženo bylo 71 pokut v celkové 
výši 102 100,- Kč, sankčně bylo zrušeno 20 živnostenských oprávnění a 2x bylo 
provozování živnosti pozastaveno. Celkem bylo zkontrolováno 329 provozoven. Rovněž 
bylo provedeno 73 šetření u provozoven, sídel nebo míst podnikání. 

  
 
Živnostenský odbor se organizačně člení od 1. 4. 2009 takto: 
- oddělení registrace podnikatelů 
- úsek metodicko-právní 
- oddělení kontroly 
 

Zaměstnanci 
Činnost živnostenského odboru v roce 2009 zajišťovalo do 31. března 15 zaměstnanců  
a od 1.dubna 13 zaměstnanců. Živnostenský odbor vydal v roce 2009 více než 10.500 
dokumentů  z IS RŽP (Informační systém Registru živnostenského podnikání).   

 
Podnikatelé 

Počet podnikatelů – 9.794  fyzických osob ( z toho 889 zahraničních osob) a 1.690 
právnických osob. Dohromady na území městských částí Praha 14 a Dolní Počernice 
mělo sídlo nebo bydliště (pobyt) 11. 484 podnikatelů, to je o 325 podnikatelů více než 
v roce 2008.  
 

  



Provozovny 
Počet provozoven na území městské části Praha 14 a městské části Dolní Počernice byl 
přibližně  934 (viz příloha). 

 
 
Činnosti a počet provozoven k 31.12. 2009 - příloha 
 
autobazary         13 
autoopravny, autodíly        79 
autoškoly           4 
cestovní kanceláře (agentury)       13 (8+5) 
čerpací stanice        12  
domácí potřeby          3 
drobné zboží, hračky, obuv       21 
drogerie          13 
fitness, masáže, sauny       35 
hobby             1 
hodiny, klenoty, dárky        10 
hypermarkety             1 
supermarkety Penny. Albert, Lidl          4 
chovatelské potřeby            6 
kadeřnictví, kosmetika       108 
květiny, keramika, zahradnictví       12 
mandlování, čistírny, praní, opravy prádla        9  
maso, uzeniny, drůbež              6 
oční optiky             5 
opravny obuvi, výroby klíčů            6 
ovoce, zelenina            7 
pizzerie, rychlé občerstvení       37 
počítače, servis, telefony, elektro práce     25 
potraviny          56 
pronájem vozidel           4 
provozování odstavných ploch, parkoviště        8 
provozování veřejného WC          3 
realitní kanceláře        36 
restaurace, pohostinství, bary, herny      73 
sběrné suroviny           2 
šití oděvů            5 
tabák, noviny, knihy        18 
textil, oděvy, second hand        45  
truhlářství, nábytek        27 
ubytovací služby        44 
velkoobchody         17 
videopůjčovny          1 
výrobna-potraviny           5 
zámečnictví, železářství, kovovýroba       21 
ostatní          139 
- z toho např.: polygrafická výroba, vydavatelská činnost, tiskárna   10 
  reklamní činnost, marketing      20 
  bazar, zastavárna         2 
                       prodej kamene, zpracování kamene       3 
  bowlingové herny          3 

  



  solná jeskyně ISIS         1  
 fonotéka         1 

 
 
 
 

  



Banky v Praze 14 

 
Česká spořitelna - pobočka Hloubětín  
Otevírací doba: 
Po, St, Čt: 9:00-12:30, 13:30-18:00, Út a Pá: 9:00-14:00 
Poděbradská 489 
194 00 Praha 9 - Hloubětín  
Tel: 281091910, 281091917, 281 866 651, Fax: 281860604  
www.csas.cz 
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144 
Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry. bankomat poblíž na 
OD Hloubětín (venkovní)  

 
Česká spořitelna - pobočka Kyje  
Otevírací doba: 
Po a Čt: 9:00 - 12:30,13:30 - 17:00, Út, St, Pá: 9:00 - 14:00 
Rožmberská 25 
19400 Praha 9 - Kyje  
Tel: 266 610 660, 266 610 618, Fax: 266610658  
www.csas.cz  
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144  

Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry.  
bankomat není 

 
Česká spořitelna - pobočka HORNBACH  
Otevírací doba: 
Pouze spotřebitelské úvěry 
Po až Pá: 8 – 20, So a Ne: 10 - 19 
tel.: 281 918 315 
Chlumecká 2398 
198 00 Praha 9 - Černý Most  
Tel: 281 918 315  
Fax:281 918 316  
E-mail:  

www.csas.cz  
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144 v Hornbachu je bankomat KB  
 
 
 
 

  

http://www.csas.cz/
http://www.csas.cz/
http://www.csas.cz/


 
Česká spořitelna - pobočka Černý Most  
Otevírací doba: 
Po, St, Čt: 9:00 - 12:30,13:30 - 18:00, Út a Pá: 9:00 - 14:00 
Bryksova 758 
190 00 Praha 9 - Černý Most  
Tel: 281 910 006, 281 910 004, Fax: 281 910 002 
www.csas.cz  
Informační linka: 800 207 207 
Zákaz na karty: 267 201 889 
SERVIS 24: 844 111 144  
Na této pobočce se poskytují kromě jiných služeb i hypoteční úvěry. venkovní bankomat 

 

 
ČSOB - pobočka Centrum Černý Most  
Otevírací doba: 
Po a Čt: 9:00 - 18:00, Út, St, Pá: 9:00 - 16:00 
Chlumecká 765/6 
19819 Praha 9 - Černý Most  
Tel: 281 011 811, Fax: 281 011 840 
www.csob.cz

bankomat 8 - 22 hod.  

 
 

Komerční banka - pobočka Černý Most  
Otevírací doba: 
Po 9:00-18:00, Út 9:00-16:00, St 9:00-18:00, Čt 9:00-16:00, Pá 9:00-15:00  
Bryksova 759 
190 00 Praha 9 - Černý Most 
Tel.: 955 549 412 
Fax: 281 860 297  
www.kb.cz

bankomat dostupnost 24hod.  

 
Komerční banka - pobočka Hloubětín  
Otevírací doba: 
Po 9:00-18:00, Út 9:00-16:00, St 9:00-18:00, Čt 9:00-16:00, Pá 9:00-15:00 
Poděbradská 489, Praha 9 - Hloubětín 
(vedle pošty)  
Tel.: 222 453 130, 222 453 131  
Fax: 266 312 791  
www.kb.cz

bankomat dostupnost 24hod.  

  

http://www.csas.cz/
http://www.csob.cz/
http://www.kb.cz/
http://www.kb.cz/


Pošta  
 
V Praze 14 jsou celkem 2 pošty: 
Pošta Praha 98 
Cíglerova 1139, 198 00 Praha 9 - Černý Most I    
po - pá 8 - 19 hod., sobota 8-12 
telefon: 281 867 427, fax: 281 918 374  
 
Pošta Praha 94  
Poděbradská 489, 194 00 Praha 9 - Hloubětín (bývalé Vetiškovo náměstí)  
po - pá 8 - 18 hod., sobota zavřeno 
telefon: 281 868 226  

  



IV. kapitola/2009 Životní prostředí 
doprava,  spoje a komunikace        

 
 

 Životní prostředí  

 Doprava, spoje a komunikace 

 

  



Odbor životního prostředí 
Revitalizace kyjského rybníka  
Kyjský rybník byl spolu s dalšími rybníky na Rokytce založen pravděpodobně ve 14. stol. 
z podnětu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Původně Kyjský rybník 
sloužil i jako zásobárna vody pro mlýn situovaný v prostoru pod hrází. Přívod vody do 
mlýna se nedochoval a byl zrušen v minulosti při rekonstrukci hráze. Na počátku 60. let 
20. století byl rybník téměř zcela zanesen náplavy a větší část jeho plochy byla zarostlá 
mokřadní vegetací. V roce 1962 bylo realizováno odbahnění cca poloviny rybníka (dolní 
část). Poté byly práce přerušeny a bylo na ně navázáno až v rámci přípravy výstavby 
sídliště Černý Most v 70. a na počátku 80. let 20. století. V té době bylo provedeno 
odbahnění rybníka v celé ploše a dále byla zřízena sedimentační nádrž dešťových vod 
rozšířením východní části Kyjského rybníka a vybudováním dělicí hráze.  

  

  
V roce 2006 byl Kyjský rybník zanesen cca 69 000 m3 bahna, které dosahovalo místy 
mocnosti až 1 m. V tomto konkrétním případě byla zvolena metoda odbahnění plovoucím 
sacím bagrem. Práce na odbahnění rybníka byly zahájeny v červenci 2007, samotná těžba 
sacími bagry však byla zahájena až v září 2007. Práce na odbahnění byly skončeny 30. 
června 2008 a z rybníka bylo odvezeno 69 000 m3 sedimentu. V roce 2009 probíhala 
celková rekonstrukce železničního mostu přes Kyjský rybník, díky které byla trvale 
snížena hladina v rybníce. Snížení hladiny bylo využito k vyčištění prostoru před 
vypouštěcím zařízením a provedení generální opravy vypouštěcí klapky a požeráku. 
Součástí prací byly i sanace poškozených betonových konstrukcí vypouštěcího zařízení.  
V současné době je zahájena II. etapa revitalizace Kyjského rybníka. Cílem plánované 
revitalizace Kyjského rybníka je zvýšení jeho krajiněestetického, ekologického i 
rekreačního potenciálu, omezení celoplošného zanášení rybníka sedimenty, zajištění jeho 
správné funkce a prodloužení životnosti funkčních objektů. Ve východní části Kyjského 
rybníka se na dně rybníka počítá se zřízením umělého ostrova a navazujících úseků 
ponořených hrázek (trvale pod hladinou) sloužících k zachycení sedimentů nesených 
přítokem Rokytky. Ostrov je navržen především z důvodu posílení ekologické stability a 
biodiverzity v území Kyjského rybníka. Zřízením ostrova vznikne ideální prostor pro 

  



hnízdiště vodního ptactva. Pozvolné břehy ostrova a plochy nízko nad vodní hladinou 
umožní růst mokřadní vegetace, která se v rámci Kyjského rybníka vyskytuje pouze v malé 
ploše vzhledem k rozloze vodní hladiny. Dále bude provedena úprava jižního břehu a 
břehových partií Kyjského rybníka, které jsou na mnoha místech značně poškozeny.  
Břehy budou nově opevněny několika různými způsoby. Část břehů bude vytvarována do 
mírného sklonu a osázena mokřadní vegetací, část bude řešena jako přístupy k vodě 
opevněné kamennou rovnaninou nebo štěrkovým pohozem. Celý projekt dovrší rozsáhlé 
sadové úpravy v okolí rybníka, které už započaly na podzim 2009. Realizace druhé etapy 
bude trvat nejméně do června 2010. Poté ještě proběhne částečné letnění rybníka, což bylo 
doporučeno předními odborníky na rybniční problematiku z Třeboně. Částečným 
vyletněním by mělo dojít k ozdravení rybničního dna a vylepšení vlastností zbylého 
rybničního bahna. Tím by se po napuštění měla vylepšit nejen kvalita vody, ale i kvalita 
rybí obsádky, což je vzhledem k rybářskému revíru velmi důležité. Veškeré práce by měly 
být ukončeny a rybník by měl být natrvalo napuštěn nejpozději v září 2010.  
Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, 
zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki, Ing. Martina Buchtíková  
Projektant: Ing. Jan Kapsa, TDI: Ekotechnik-inženýring s.r.o., Ing. Jiří Jílek  
Dodavatel: Lesy hl. města Prahy - středisko vodní toky, zástupce dodavatele: Ing. Ondřej 
Palička, Zdeněk Baloun  
Doba realizace: leden - září 2010  
 
 
 

  



 
Doprava a spoje 

 
Nový železniční koridor v Praze 14  
Rychlíky a expresní vlaky jezdí už od 10. prosince loňského roku po zmodernizovaném 
úseku trati mezi Prahou - Libní a Běchovicemi. Sdružení zhotovitelů vedly Skanska DS a 
Eurovia, investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty a finance ve výši 2,5 
miliardy Kč poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Zprovozněním cca devět 
kilometrů dlouhé trati došlo k výraznému zlepšení kvality dopravy cestujících v této 
oblasti i nebývalému zkulturnění nejbližšího okolí trati, z níž 2 990 metrů vede naší 
městskou částí. Nejvýraznější změnou je ztrojkolejnění stávající dvoukolejné trati, její 
nový povrch a také dominantní protihlukové stěny v celkové délce 3,4 km. Na všech 
zastávkách a stanicích jsou moderně řešená nástupiště i přístupové chodníky. V Kyjích tak 
byla třeba nově propojena zastávka i s Broumarskou ulicí. V těchto místech hodně brzdilo 
tempo výstavby skalnaté podloží. Aby byl dodržen termín výluky, muselo být použito větší 
množství těžké techniky.  

  

 

  



  

 

 
  
 

  



Příměstské vlaky 
Zrekonstruovaný úsek dále zahrnuje úplnou obnovu železničního spodku i svršku všech 
souvisejících staveb, tedy mostů a viaduktů, propustků, zdí a náspů. Tady musíme 
zdůraznit citlivě vyřešené spojení historické stavby s nynějšími stavebními prvky u 
viaduktů v těsném sousedství Kyjského rybníka. Původně tu stály dva souběžné mosty z 
let 1929 a 1951, které byly přestavbou spojeny v most jeden. Betonové klenby byly 
sanovány, cihlové sneseny. Zachovány zůstaly velké žulové kameny. Kumulace kamenů 
různých velikostí teď nově zdobí násep mezi Kyjemi a Hostavicemi v tzv. gabionech, což 
jsou drátěné koše a matrace z korozivzdorného pozinkovaného drátu naplněné právě 
kamením. Nové je i trakční vedení a zejména zabezpečovací zařízení, odpovídající 
současnému trendu a řešení na tratích v Evropě. Nyní jsou na pořadu dne další kompletní 
opakované provozní zkoušky a také dobroušení kolejnic speciálním strojem.  

  

 
Mapka z nového územního plánu hlavního města Prahy, v němž se počítá s dalším 
rozvojem a modernizací pražského železničního uzlu v rámci PID (Pražské integrované 
dopravy). Ve výhledu jsou zahrnuty například nové železniční stanice na Jahodnici a 
Rajská zahrada v Praze 14. Dole: Letecký snímek Prahy 14 s vyznačením železničního 
koridoru.  

  



 
Důležitější než rychlíky Supercity, EuroCity, InterCity, EuroNight ai Pendolino, které 
upalují po hlavním železničním koridoru přes Prahu 14, je pro dopravní spojení naší 
městské části linka S 1 pražské integrované dopravy (PID). Sto procent spojů na této 
příměstské lince již zajišťují z pražského depa vypravované nové vlakové soupravy City- 
Elefant (staré pantografové jednotky zde již přestaly definitivně jezdit). Cestujícím je tak 
zajištěna přeprava vlakem, jež snese srovnání s proslulými berlínskými či vídeňskými 
příměstskými rychlovlaky.  
Rovněž obě vlakové zastávky v našem regionu, v Kyjích a Dolních Počernicích, se 
změnily k nepoznání: stará staniční budova a rozpadající se přístřešky, jež byly pro ostudu 
ČD, vzaly za své. Obě stanice integrované v PID mají nové přístupové chodníky a 
nástupiště s elegantními prosklenými čekárnami, samozřejmostí je staniční rozhlas a 
digitální informační systém pro cestující, podchod u kyjské zastávky je vybaven plošinou 
pro vozíčkáře.  
  

 

  



   
Hlavní železniční tah dnešní ČR byl budován jako Severní státní dráha s trasou Praha - 
Kolín - Pardubice - Česká Třebová - Zábřeh na Moravě - Olomouc. S velkou slávou byl 
uveden do provozu 20. srpna 1845 s cílem zajistit v budoucnosti propojení Prahy s Vídní a 
posléze s Drážďany. Patřil mezi první železniční trati s parostrojním provozem v Čechách. 
Trať procházela obcí Kyje, kde však vlaky nestavily, nějaká příměstská doprava po 
železnici byla tenkrát ještě vzdálenou utopií. První vlaková zastávka bez přístřešku byla v 
Kyjích vybudována až v roce 1892, první čekárna byla zřízena až po první světové válce.  

  



Krátké ohlédnutí do minulosti 
 

  

 

 
Na dobovém obrázku vidíte Kejský viadukt v roce 1845, název ulice Pod 
Hloubětínskou zastávkou (dnešní Praha 9) dokládá, že i Hloubětín měl na této 
dráze svoji železniční stanici. Býval u ní přejezd se závorami, posléze vedl přes 
trať jen nechráněný přechod. Sprejery pomalované torzo drážního domku na 
bývalé hloubětínské zastávce (snímek z roku 2004). Poslední dnes už historická 
fotografie zachycuje starou zastávku Praha - Kyje o povodních v roce 2002, kdy 
mimořádné kyvadlové vlaky významně pomohly při přepravě cestujících z 
Prahy 14 do centra Prahy a zpět.  
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KULTURNÍ UDÁLOSTI PRAHY 14           ROK 2009 
 
LEDEN  
Kulturní a sportovní akce:  
7. ledna: Vernisáž výstavy fotografií Obrázky z krabičky Zdeňka Mikšíka v Galerii 14 
11. ledna: Kardinál Vlk v Kyjích – Listy č. 2, str. 17 
14. ledna: Koncert komorní hudby: Pražské dechové kvinteto v Galerii 14 
19. ledna: Vyhlášení 15. ročníku soutěže „Já a můj obvod“ – výtvarná soutěž 
 
ÚNOR 
Kulturní a sportovní akce: 
2. února: Turnaj v bowlingu, Prelátská 12, v Kyjích 
4. února: Vernisáž výstavy obrazů Miroslava Vodičky v Galerii 14 
11. února: Koncert komorního dua: Robert Pacourek – klarinet, Michal Rezek –klavír 
14. února: Praha 14 tour 2009 – tenisový turnaj ve čtyřhře hala Hloubětín 
18. února: Odpoledne s jubilanty v Galerii 14 
 
BŘEZEN 
Kulturní a sportovní akce: 
11. března: Výstava obrazů výtvarníků z Vlašimi: Ing. arch. Josef Buršík, Drahomíra 
Svobodová, Jaroslav Svoboda v Galerii 14 
14. března: Turnaj ve stolním tenisu ve sportovní hale plaveckého areálu v Hloubětíně 
18. března: Koncert saxofonového kvarteta Bohemia  
19. března: Pražské poetické setkání – obvodní kolo celopražské recitační přehlídky  
 
DUBEN 
Kulturní a sportovní akce: 
6. dubna: Velikonoční trhy neziskových organizací 
8. dubna: Vernisáž výstavy Kateřiny Skořepové - Invaze rostlin v Galerii 14  
15. dubna: Koncert komorní hudby – Milostná lyrika v proměnách času – Musica dolce 
vita 
16. dubna: Turnaj žáků ZŠ ve stolním tenisu o putovní pohár starosty, tělocvična v plav. 
Areálu v Hloubětíně 
24. dubna: Dojmy z Černého Mostu ve fotografii- Centrum vzdělávání a veřejného 
internetu, Rudolf Zemek 
25. dubna: Svatojiřská pouť v Hloubětíně 
30. dubna: Čarodejnice – Restaurace u Eriky 
 
KVĚTEN 
Kulturní a sportovní akce: 
4. května: Turnaj v bowlingu J. R. Club Kyje 
6. května: Vernisáž výstavby obrazů Milana Dufka, Český Granc Milana Dufka 
13. května: Milostná dueta – pěvecký koncert za  doprovodu smyčcového kvarteta sólisté 
Národního divadla v Praze Jitka Svobodová – soprán, Jan Ježek – tenor.  
16. května: Praha 14 tour 2009 – tenisový turnaj ve čtyřhře, ZŠ Bří Venclíků 
23. května: Májování – divadelní festival – společné setkání městských částí Praha 14 a 
Dolní Počernice – Hostavický zámeček – program Praha 14 
30. května: Dětský den, TJ Slavoj Hloubětín 

  



 
ČERVEN 
Kulturní a sportovní akce: 
6. června: Skateboardové závody – skatepark v Bryksově ulici na Černém Mostě 
10. června: Koncert duchovní hudby v kostele sv. Bartoloměje 
13. června: Dětské rybářské závody 
27. června: Výstava automobilových a motocyklových veteránů u obchodního centra 
CČM 
 
ČERVENEC, SRPEN  
Kulturní a sportovní akce: 
červenec 
8. července: Malování na chodníku 
srpen 
29. srpna:  Turnaj v nohejbalu o pohár starosty m. č. Praha 14 
 
ZÁŘÍ 
Kulturní a sportovní akce: 
5. září: Praha 14 Tour 2009:  turnaj v tenisu o pohár starosty, TJ Slavoj Hloubětín 
9. září: Vernisáž výstavy obrazů a oděvních doplňků Libuše Bartákové a fotografií přírody 
Vojtěcha Sládečka 
12. září: Turnaj v malé kopané, TJ Sokol Kyje 
14. září: Turnaj v bowlingu v J. R. Clubu – Bowling, Prelátská 
16. září: Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích – tubus metra Rajská zahrada 
19. září: Zahradní slavnost Babí léto – 14. ročník 
23. září: Koncert duchovní hudby 
24. září: Den zdraví, Galerie 14 
27. září: Závody na in-line bruslích 
 
ŘÍJEN 
Kulturní a sportovní akce: 
7. října: Vernisáž výstavy fotografií Miroslava Doubka v Galerii 14 – Svět ticha 
14. října: Koncert Smyčcového kvarteta – Česká hudba v kvartetní tvorbě 
21. října: Jubilanti v Galerii Prahy 14 
22. října: přednáška Rudolfa Zemka: Stopy pravěku v okolí Černého Mostu ve fotografii, 
CVVI 
24. října: Pochod kolem Prahy 14, křest knihy Letci v názvech ulic Černého Mostu 
 
LISTOPAD 
Kulturní a sportovní akce: 
7. listopadu: Turnaj ve stolním tenisu 
11. listopadu: Koncert komorní hudby  
 
PROSINEC 
Kulturní a sportovní akce: 
5. prosince: Mikulášská nadílka 
14. prosince: Vánoce ve stanu – předvánoční prodej výrobků neziskových organizací 
16. prosince: Vánoční koncert v Galerii 14 – tria „In Camera Caritatis“ se sólistkou Olgou 
Jelínkovou - soprán 

  



 

  



Kulturní události 
 
Kulturní dům v Kyjích (v Šimanovské 47) 
v historických datech: 

 

• V roce 1909 požádal hostinský Josef Vrkota o stavební povolení ke stavbě hotelu.  

• Poslední majitelkou od roku 1936 byla Klára Silbersteinová.  

• Dne 12.12.1940 bylo vloženo vlastnické právo pro Vystěhovalecký fond 
protektorátu Čechy a Morava.  

• Po válce byla na nemovitost uvalena národní správa podle dekretu prezidenta 
republiky ze dne 19. 5. 1945.  

• Od roku 1947 byla nemovitost pod správou MNV Praha-Kyje (místního národního 
výboru) (v objektu působily RaJ Říčany, ochotnická společnost „Jarosť“ a bydleli 
zde dva nájemníci).  

• V roce 1958 MNV Kyje rozhodl o přestavbě Hotelu u zastávky v Kyjích na 
kulturní dům v akci „Z“ (přestavba probíhala v letech 1961-1962),  

Z kroniky, str. 518-519: Rok 1960: „Byly také zahájeny práce na výstavbě Kulturního 
domu a to rekonstrukcí bývalého „Hotelu u zastávky“ ve Starých Kyjích. Práce byly 
zařazeny jako 60. generální oprava. Předpokládaný náklad 474 289 Kčs. Bylo zde 
počítáno s brigádní pomocí občanů z celé obce. Technickým dozorem byl radou MNV 
pověřen stavitel Josef Slavík.“  Z kroniky, str. 529 „Slavnostní otevření Kulturního 
domu je stanoveno na 2. listopad 1963.“ 

• Dne 16. června 1961 byl přikoupen dům čp. 46.  

• 2.11.1963 byl slavnostně otevřen nový kulturní dům (644 tis. Kčs a 20 tis. 
brigádnických hodin  v hodnotě 232 tis.Kčs,  tedy celkem 877 tis. Kčs.).  

• Dne 12. 5. 1969 byla předmětná nemovitost převedena na „Osvětovou besedu 
Praha 9 Kyje“.  

1971-1991 Kulturní dům Kyje 
V roce 1971 rozhodnutím rady MNV se název změnil na „Kulturní dům.“ V roce 1984 byly 
v Kulturním domě shledány vážné hygienické závady, že hrozilo jeho uzavření a o dva roky 
později byl skutečně uzavřen, jeho činnost byla přenesena do kulturního střediska na 
Černém Mostě. V roce 1987 byla otevřena v KD Kyje veřejná knihovna vybavena pro děti, 
mládež a dospělé více než 7000 knižními tituly. Otevřena byla v pondělí a ve středu od 16 
do 18 hodin.  
Nový Kulturní dům se trvale zapsal do podvědomí obyvatel svými vyhlášenými kulturními 
pořady, plesy, koncerty, kurzy kytary, houslí a pohybové výchovy.  

Ředitelé KD Kyje:  

  



1971-1973  Vladimír Bican 
1973-1982 Václav Sládek 
1982-???  p. Patera 
???-1991  Jiří Bělohradský 
• 24. 5. 1991, přešel dům čp. 46 a 47 do vlastnictví Hlavního města Prahy (Místní 

úřad Praha-Kyje sídlí od léta 1991-1994 v budově kulturního domu) a později byly 
svěřeny Městské části Praha 14 (od roku 1995-1996), zde sídlí starosta, tajemník, 
občanskosprávní odbor (podatelna, přestupky, odbor plánu a financí (vedoucí 
účtárny), odbor organizační, odbor personální).  

• 1997-2007 - objekt s kulturním sálem a restaurací byl 10 let v dlouhodobém 
pronájmu  firmě SAAD & Co spol. s r.o. (Hassan Mandjouneh z Prahy 14, zápis 
20. 8. 1996). Hospůdka, diskotéky a pronájmy sálu. Objekt nebyl udržován.  

• 9/2007 – Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci KD Kyje, odhad nákladů 21mil.Kč 
(celkem za tři etapy vč. ubytovny)  

• 11/2008 – Rada MČ vybrala nabídku jediné firmy, které splnila formální náležitosti 
(cena stavební části 48 mil Kč)  

• 12/2008 - zahájena rekonstrukce kulturního domu v Kyjích  

• 12/2009 - dokončena rekonstrukce kulturního domu v Kyjích (náklady 62 mil. Kč)  

 

  



Rekonstrukce plná překvapení  
Čilý pracovní ruch panoval na Velký pátek velikonoční při rekonstrukci Kulturního domu 
v Šimanovské ulici, kam jsme se vydali v doprovodu stavbyvedoucího Tomáše Červenky z 
firmy Elizza, kterého jsme se ptali hlavně na problémy této rozsáhlé stavby. "Každý 
stavebník vám potvrdí, že budovat nové je snadnější než rekonstrukce, což v případě 
tohoto zařízení platí dvojnásobně. Neustále narážíme na nějaká překvapení jako důsledek 
stavby v tehdejší akci Z ze sedmdesátých let, kterou s nadšením budovali tzv. 
poloodborníci, aniž by po nich zůstala nějaká dokumentace.  

Třeba v zasypaném sklepě jsme narazili na 
původní klenbu, kterou ale už bohužel 
nemůžeme obnovit. A pod hromadou suti jsme 
objevili spodní vodu, což nám opět ztížilo 
práci, protože jsme museli měnit izolaci u 
budovy, celou ji podřezat (zařízení na 
podřezávání stěn na snímku vpravo dole) a 
železobetonovou stěnu doplnit ještě izolační 
vanou pod celým objektem. Nebo stěna za 
jevištěm, v níž jsme vytvořili díru na odvoz suti 
a dopravu materiálu, abychom vzápětí zjistili, 

že hned vedle byl na čtvrtku cihly zazděný podobný otvor. A tak bych mohl pokračovat, 
prostě překvapení stíhá překvapení. Klobouk dolů před architektem, který tuhle 
rekonstrukci projektoval, a který za pochodu musí spolu s námi řešit další problémy. 
Poděkovat bychom měli i do nebe za počasí, které teď po nepříznivé zimě panuje. V 
případě dešťů bychom totiž těžko stačili odčerpávat vodu, takže momentálně musíme 
urychleně dokončit krovy a střechu, protože květen obvykle bývá deštivý. Pracujeme 
průběžně ve všech podlažích od sklepa až po střechu, najednou bouráme i stavíme, což 
ovšem jinak při této rekonstrukci ani nejde."  

 

  

  



 
Tomáš Červenka u jímky se spodní vodou v místě, kde za pár  

měsíců bude kotelna a strojovna vzduchotechniky.  

 
Z nápisu na cihle je patrno, že byla vyrobena v cihelně ve Vinoři.  

   

   

  



Stavbaři se činí  
Po rozpačitém rozjezdu rozsáhlé rekonstrukce Kulturního domu v Kyjích nabraly práce 
uvnitř objektu už to správné stavbařské tempo. Po vyklizení areálu převládá v současnosti 
demoliční činnost, i když už jsme tady zaznamenali také zednické práce na nové podobě 
polyfunkčního objektu. Mezinárodní tým firmy Elizza s.r.o. se opravdu činila.  

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



 
 

Umění v Galerii 14  seznam vystavujících umělců 
2009 
Zdeněk Mikšík   Obrázky z krabičky 
 
Miroslav Vodička  Krajinky a repliky impresionistů, č. 2, str. 6 
 
Ing. arch. Josef Buršík,  Výtvarníci z Vlašimi 
Drahomíra Svobodová  
a Jaroslav Svoboda  
 
Invaze rostlin v G14  Kateřina Skořepová 
 
Český Granc   Milan Dufek 
 
Obrazy a oděvní doplňky Miluše Bartáková 
Fotografie přírody  Vojtěch Sládeček 
 
Svět ticha   Miroslav Doubek 
 

Výběr z výstav, pořádaných v Galerii 14 
Obrázky z krabičky  
Obrázky nasnímané bez elektroniky, bez mechanické závěrky 
a dokonce i bez objektivu, to je další výstava fotografií Zdeňka 
Mikšíka v Galerii 14 pořízených dírkovou komorou vlastní 
výroby. Volně navazuje na předchozí pozoruhodné 
fotografické experimenty tohoto kreativce. Jak si mohli 
návštěvníci výstav minulých všimnout, je Zdeňkovi ze všeho 
nejbližší vymýšlení nových postupů i přístupů k vyjádření 

výtvarného efektu, hledání nového pohledu a v tomto případě i nástroje, kterým lze 
dosáhnout "jiných" než obvyklých výsledků. Těm, kteří Zdeňka Mikšíka neznají osobně, 
musím prozradit, že podobný přístup volí i v mnoha dalších činnostech, kterými se zabývá. 
Je pro něj typické, že zatímco někteří ostatní vyvíjejí značné úsilí k tomu, aby viděli 
nějaký film, nechali se povozit na lodi či dovést někam turistickým průvodcem, Zdeněk 
raději natočí film sám, ujme se kormidla osobně, či založí vlastního turistického průvodce, 
jenž nese dodnes hrdé jméno Moskyt a jeho podtitul se díky stále se rozšiřujícímu záběru 
změnil na Geograficko badatelský magazín. To všechno samozřejmě musí být a je cítit i ze 
snímků Zdeňka Mikšíka, pořízených jak jinak, než dávno zapomenutou, nepoužívanou a 
tedy znovuobjevenou, novátorskou technologií. Je bezesporu zážitkem a dobrodružstvím 
hledat a nacházet ve vystavených fotografiích tyto tvůrčí neotřelé postupy a zároveň si s 
potěšením uvědomovat, že prapůvodní funkce a hodnoty fotografie, jakými jsou výtvarno, 
emoce a použití znalostí řemesla, nepadly na oltář použitému technologickému 
novátorství. Obrázky ze Zdeňkovy krabičky ukazují převážně komorní českou krajinu a 
její zákoutí. Nehledejme proto při návštěvu této výstavy prvoplánově atraktivní exotickou 
podívanou, ale soustřeďme se na emoce, které se uvnitř nás při pohledu na tyto snímky 
náhle z ničehož nic objevují, jak otisk světla na vyvolávaném negativu.  

Leoš Drahota  

  



 

Krajinky a repliky impresionistů 
Miroslav Vodička, povoláním technik, 
vystavuje v G14 na Černém Mostě od 4. 
do 26. února především krajinky a 
repliky impresionistů, malované 
převážně pastelem. Autor bydlí již 35 let 
na Hutích a malování obrázků se jako 
amatér začal věnovat až po odchodu do 
důchodu v roce 2003. Průpravu k vlastní 
tvorbě získával např. v ateliéru 
akademického malíře Česlava Jaroše 
(figura) a v ateliéru Kaštan v Dejvicích 

(portrét a krajina). V létě se již pětkrát zúčastnil výtvarné dílny Národní galerie, jež se jako 
týdenní soustředění koná na různých místech republiky. Prezentace v G14 je pro Miroslava 
Vodičku jeho první samostatnou výstavou. 

   

 

Výstava obrazů výtvarníků z Vlašimi   
Ve středu 11. března 2009  se konala Galerii14, nám. Plk. 
Vlčka 686, Černý Most, na vernisáž obrazů výtvarníků z 
Vlašimi: ing. arch. Josefa Buršíka, Drahomíry Svobodové a 
Jaroslava Svobody. Josef Buršík se věnuje především 
krajinomalbě technikou suchého pastelu. Je členem Unie 
výtvarných umělců. Drahomíra Svobodová se zabývá figurální 
tématikou a portréty, hlavně dětí. Z technik je jí nejbližší 
akvarel. V tvorbě Jaroslava Svobody převažuje figurální a 
portrétní námět, zaměřuje se také na dřevěné plastiky.  

 

  



   
  

Barevný svět ticha  
Podvodní fotografie Miroslava Doubka zprostředkovávali 
návštěvníkům Galerie 14 jedinečné zážitky, které vás 
uhranou na celý život, pokud se stanete potápěči. Nestačí 
jen rekreačně šnorchlovat na hladině, teprve během ponoru s 
potápěčskou výstrojí (případně na nádech při freedivingu) se 
vám otevírá fantastický podmořský svět, jehož rozmanitosti, 
barevnosti a tajuplnosti se na souši nic nevyrovná. V Galerii 
14 vystavuje Miroslav Doubek čtyřicet velkoformátových 
fotografií, jež vznikly v průběhu více než 400 ponorů v 
mnoha světových mořích, ale i v jezerech v letech 1985 až 
2008.  

 Většinou používal analogový fotoaparát na 
kinofilm ve vodotěsném pouzdře. Samozřejmostí 
výbavy podmořského fotografa je silný podmořský 
blesk, neboť v hloubce pod tři metry je svět ticha 
už ponořen do hluboké modři, takže osvícení je 
nezbytné, aby byly vidět barvy, jimiž hýří korálové 
útesy a hejna ryb a další podmořští živočichové a 
rostliny. Fotografovat pod vodou na profesionální 
úrovni není jednoduché, jen samotná výstroj se 

vším všudy váží až 50 kg a ti největší profíci mají na svém kontě až tisíc ponorů za rok. Ač 
sám sebe Miroslav Doubek považuje za amatéra (za rok má v průměru jen 30 ponorů), 
jeho fotografie snesou srovnání s těmi nejlepšími. Asi to nejhezčí, co kdy pod mořem 
spatřil, byly stolové korále až 4 m v průměru, jež vytvářely bizarní jeskyně na Maledivách. 
Doslova rájem pro podmořské fotografy jsou fotografické soutěže, trvající většinou 7 dní, 
kdy denně mají tři ponory a nafocené filmy se hned vyvolávají a hodnotí.  

    

 

 

  

 

  



Kardinál Vlk v Kyjích  
Mimořádným okamžikem, který v mrazivém 
lednu zahřál přímo u srdce, byla pro kyjskou 
farnost návštěva nejvyššího představitele 
katolické církve v České republice. Kardinál 
Miloslav Vlk se 11. ledna 2009 zúčastnil 
nedělní bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje v 
Kyjích, který se zaplnil věřícími do posledního 
místa, a posléze byl vřele uvítán na zdejší faře, 
kde pro všechny příchozí bylo připraveno malé 
pohoštění. Na stole zavoněl domácí štrudl a 

cukroví, ve velkých termoskách byl teplý čaj a káva, přívětivá a domácí atmosféra 
okouzlila i samotného pana kardinála. Naše redakce sice nepatří mezi věřící, nicméně jsme 
přijali pozvání od pana faráře, a i pro nás bylo nakonec setkání s kardinálem Vlkem 
jedinečným zážitkem, na který budeme dlouho vzpomínat.  

 
 

  



 
 

Knihovny v Praze 14 
Knihovna pro dospělé a děti Hloubětín 
Poděbradská 489, Praha 9 - Hloubětín  
 
Knihovna se nachází na galerii obchodního domu Hloubětín (nad Penny Marketem). 

Od 3. 4. 2007 je tato automatizovaná pobočka součástí automatizované knihovní sítě 
Městské knihovny v Praze (MKP).  

Běžná otevírací doba:  
Po zavřeno  
Út 9:00 - 19:00  
St 12:00 - 19:00  
Čt 12:00 - 19:00  
Pá 9:00 - 15:00  
So zavřeno  
(o prázdninách jen Po, Út, Čt) 

 
Knihovna pro dospělé a děti Černý Most 
Generála Janouška 1060, Praha 9 - Černý Most  
 
bezbariérový přístup  

Od června 2005 je tato 22. automatizovaná pobočka součástí automatizované knihovní sítě 
Městské knihovny v Praze (MKP).  
Běžná otevírací doba 

Po zavřeno 
Út 9:00 - 19:00  
St 12:00 - 19:00  
Čt 12:00 - 19:00  
Pá 9:00 - 15:00  
So zavřeno  

 
Pojízdná knihovna Černý Most (bibliobus č. 2)  
Funguje po celý rok kromě školních prázdnin. 
Čtenáři mají k dispozici 2 600 knih - beletrii, naučnou a dětskou literaturu, časopisy, dva 
PC s internetem i bezbariérový přístup. 
Pondělí: 
od 13 do 18 hodin v Bryksově ulici na konečné stanici metra Černý Most (u cesty od metra 
k CČM)  
Středa: 
postupně zastávky na Hutích ve Světské ulici (10-13 hod.), v Rožmberské ulici u 
Pávovského náměstí v Kyjích (13.30-15.30) a na Jahodnici v ulici 9. května (16-18 hod.) 
 

  



VI. kapitola/2009          Tělovýchova a sport  
 

 Tělovýchova a sport 
Nejzajímavější sportovní akce 
 
 

 
 
 
 

  



 

Nejzajímavější sportovní akce 
Sonkal s 19 zlatými 
Koncem roku se v Brně konalo mistrovství České republiky v taekwondu, kterého se 
zúčastnilo 21 škol a 380 soutěžících ve čtyřech věkových skupinách - žáci, junioři, senioři 
a veteráni. Oddíl Sonkal z Černého Mostu do soutěže vyslal 25 závodníků, kteří si vedli 
velmi úspěšně. O dva individuální tituly mistryň republiky se zasloužily se Kristýna 
Hudková v kategorii juniorek B a Linda Deutschová - juniorka A(na prvním snímku 
vlevo). Největší ocenění na sonkaláky ovšem čekalo v samotném závěru, kdy jim byl 
předán pohár pro nejúspěšnější školu národního šampionátu. Po dvou druhých místech v 
letech 2003 a 2006 patří Sonkalu příčka nejvyšší.  

    

   
Dost dobrý důvod k návštěvě jednoho z tréninků oddílu v tělocvičně ZŠ Vybíralova i k 
rozhovoru s oběma mistryněmi republiky. Začněme tou, o jejíž řadě medailí z ME jsme v 
Listech už několikrát psali, devatenáctiletou studentkou informatiky v ekonomice Lindou 
Deutschovou, která si na šampionátu nově vyzkoušela také roli rozhodčí v žákovských 
soubojích. " V Brně byla fantastická atmosféra, ve které se mi podařilo zvítězit v 
MATSOGI (sportovní boj s kontaktem) a TULech (technické sestavy), stříbro jsem získala 
za T-Ki (speciální techniky přerážení). A k tomu jsme ještě byli nejlepší v sebeobraně, 
týmové soutěži, která je pro diváky vždy nejatraktivnější, protože tam závodnice bojuje 
proti dvěma útočníkům nebo útočnicím. Svým způsobem je to i určitá exhibice, která nás i 
publikum ohromně baví. V této souvislosti mě dost mrzí, že republikový šampionát neměl 
téměř žádnou publicitu, ale ono to bohužel platí o taekwondu obecně, přitom takoví borci 
jako třeba " Mrak" Honza Mraček nebo "Koště" Michal Košátko jsou mistry Evropy i 
světa. V zahraničí o nich vědí, tady je zná pár zasvěcených. V televizi je taekwondo 
Popelkou, sponzoři zase bílou vránou. Jinak mě teď kromě sportu čekají maturita a 
přijímací zkoušky na vojenskou školu, pak bych chtěla odjet na rok do Spojených států. A 
kdo ví, třeba se po návratu dočkám toho, že taekwondo se ve znalostech veřejnosti přiblíží 
jiným sportům."  
Čtrnáctiletou blondýnu Kristýnu Hudkovou čeká ještě pár měsíců školní docházky, a pak? 
" Chodím do ZŠ Vybíralova, kde se ve zdejší tělocvičně věnuji už pět let taekwondu a 
dosud jsem to dotáhla k modrému pásku, což je vrchol juniorské kategorie B. Takže na 
tatami bych ráda postoupila na žebříčku do kategorie A, která je od červeného pásku. A ve 
studiu bych se chtěla dostat na střední hotelovou školu. Jinak na Černém Mostě bydlím od 
narození, teď jsem si sem z moravské metropole dovezla dvě zlata ze soutěží MATSOGI, 
kde jsem postupně porazila pět soupeřek, a z T-Ki, navíc ještě stříbro z TULU. V brněnské 
hale byli nadšení diváci, kteří ocenili i naše týmové vystoupení v sebeobraně. Tenhle 
šampionát řadím mezi své dosud nejúspěšnější."  

  



   
Celkový výčet medailových zisků Sonkalu na MR v Brně je ohromující, 19 zlatých, 11 
stříbrných a 9 bronzových medailí je skvělým výsledkem práce celého oddílu v čele s 
trenéry Ondřejem Vrábelem (na snímku ve výřezu) a Theodorem Šedou.  
  

  



Spokojené akvabely  
Už sedmadvacátý ročník Vánoční ceny Prahy v synchronizovaném plavání byl během 
mikulášského víkendu k vidění v hloubětínském bazénu. Soutěžilo se ve všech 
disciplínách, na programu byly sóla, dua, týmy i kombinované sestavy starších žákyň a 
seniorek. Jako tradičně soutěž zdobil vysoký počet zúčastněných států (13) i klubů (31), 
jako tradičně se těšila značnému diváckému zájmu (škoda, že kapacita ochozu je dost 
omezená) a jako tradičně na vše z pozice ředitelky závodu dohlížela Kateřina Vostárková. 
Tu jsme také požádali o stručné hodnocení třídenního klání. " Náš závod se koná v 
ideálním termínu, kdy mu nekonkurují podniky podobného charakteru, dále mají na 
rozhraní dvou sezón závodnice ideální příležitost k premiérovému vyzkoušení nových 
sestav a v neposlední řadě je to poměrně hojné spojování soutěže s návštěvou předvánoční 
Prahy.  

   
Proto je zájem značný, třeba Japonky už tady byly počtvrté a moc si pochvalovaly 
atmosféru, plynulý průběh závodu i celkovou organizaci. To člověka z úst reprezentantek 
národa známého svou precizností i ve zdánlivých maličkostech opravdu moc potěší. Velký 
dík za to patří hlavně Květě Ptákové, která měla veškerou organizaci na svých bedrech, 
přihláškami počínaje, přes ubytování jednotlivých výprav až po technické zajištění závodu. 
K tomu stovky mailů a telefonátů i desítky na místě řešených požadavků. Opravdu bez 
Květy si tenhle podnik nedokážu představit, zvládla to jako každoročně výborně. Odměnou 
jí byla spokojenost zahraničních a domácích klubů i výsledky děvčat z našeho oddílu SK 
Neptun, která se v nabité konkurenci opravdu neztratila.  
  

   

  



    
   

  



Skauti v Hloubětíně slaví čtyřicítku  
Skautský oddíl Práčata, který se skládá z 35. smečky vlčat, 35. 
oddílu skautů a 35. roverského kmene Havrani, oslaví letos 40. 
výročí svého založení. Za dobu, po kterou oddíl v Hloubětíně 
existuje, jsme zažili mnoho veselých i napínavých příhod. 
   
Probíhá domluvená noční hra se sousedním táborem. Je to tábor 
podnikový, moderní. Dvojice našich vybraných mužů je pověřena, 
aby se do cizího tábora vplížila a velkým kuchyňským nožem 
přibodla na vlajkový stožár výhrůžný dopis. Jako indiánští 
bojovníci, nespatřeni hlídkou, pronikli až do středu táborového náměstí. Dopis i kudla 
připraveny. "Cink, cink" - úkol nebude možno splnit, vlajkový stožár tvoří ocelová roura 
zabetonovaná do louky. Kdy se to stalo? V roce 1972 nebo 1973. Rok 1997, tábor na Tiché 
Orlici. Už týden prší, voda v řece stoupá, ale povodně zatím nikdo nečeká. V noci drží 
hlídky vedení. Je dohodnuto, ze když se voda 
začne vylévat z břehů, dáme věci na postele a s 
nejnutnějším vybavením odejdeme do srubu 
na svahu. Dokud voda neopadne, věci ve 
stanech vydrží. Údolí je přece tak široké a těch 
pár centimetrů vody, která tam bude, nám nevadí. 
Případně si pro věci dojdeme v holínkách. Kolem 
jedné hodiny se voda vylévá, ale vedení se 
dohodne, že raději odejdeme se všemi věcmi. 
Času máme dost. Rozhodnuto, uděláno.  
Za tři hodiny je na tábořišti po pás vody. Nepřišli 
jsem skoro o nic. Ale tábor bohužel skončil. Táborová kuchyně, v ní člen, kamna jsou 
doruda. Přibíhá rádce a křičí: "Proboha, co to děláš, vždyť jsi spálil půlku dříví." Odpověď: 
" Vařím čaj, nevidíš?" No, budiI. "A kde máš hrnec s vodou?" vyzvídá rádce. "Jo, ten jsem 
asi zapomněl dát na kamna." Léto 1983. Na tábor přijela kontrola z výboru Svazu mládeže. 
Rok před tím musel oddílový tábor předčasně skončit, protože soudruzi s námi nebyli 
spokojeni. Hlavní vedoucí provází kontrolu, snaží se, aby vše proběhlo pokud možno 
hladce. Kontrola není nadšena ze sekery zaťaté ve špalku u vlajkového stožáru, Je to 
symbol práce v táboře. Srp a kladivo by kontrola asi viděla raději. Tu se z kuchyně ozve 
mocný hlas: "Schovejte oběd, Vladimír a Iljia ještě nejedli." Dojem jsme vzbudili úžasný. 
Přitom se jednalo pouze o jméno jednoho a přezdívku druhého člena oddílu. Podzim 1987. 
Starší členové staví klubovnu na Slavoji, kterou nám někdo na jaře zapálil. Stavíme, 
stavíme, každý víkend, někdy i v týdnu. 
Činnost oddílu je omezena na minimum. Chvíle odpočinku, všichni lapají po dechu. " 
Venco, víš, jak to bude hezký, až to tady bude hezký?" nechá se slyšet jeden asi 
šestnáctiletý amatérský zedník. Tábor, odpolední koupání. Jeden ze "speciálních" členů 
leží v tůňce v potoce a vydává zvuky: " Ááá, ááá". Co děláš, Kájo?" ptá se vedoucí. " Je mi 
zima" stěžuje si Kája. "Tak vylez ven." Dobrá rada. "Nemůžu," odpoví logicky Kája, "je 
mi zima." Oslavy čtyřicátin proběhnou v klubovně oddílu na stadionu TJ Slavoj Hloubětín 
Tesla. Protože oddílem s bohatou historií prošlo několik set kluků hlavně z Prahy 9, zveme 
všechny, kdo se chtějí podívat na staré i nové kroniky, filmy z táborů, fotografie, různé 
rekvizity z táborových her a mnoho dalších věcí. Od pondělí 9. do čtvrtka 12. února, každý 
den od 16 do 19 hodin, bude v naší klubovně výstava otevřená pro všechny zájemce. V 
klubovně se potkáte se členy oddílu i jeho vedením. 
Přijďte kterýkoliv den, kdy budete mít čas. Rádi vás přivítáme. Aby se ale zvýšila 
pravděpodobnost, že se potkají návštěvníci, kteří mají podobné zájmy, doporučujeme 
pondělí rodičům současných členů a úterý dřívějším členům a jejich rodičům. Ve středu 

  



upravíme program tak, aby byl zajímavý pro případné zájemce o členství v oddíle a jejich 
rodiče. Čtvrtek doporučujeme členům našich bratrských oddílů, skautských i z jiných 
organizací. Dávná historie 35. skautského oddílu sahá až do roku 1917 a najdou se v ní 
události, na které můžeme být opravdu hrdí. Proč tedy slavíme letos teprve 40. výročí 
oddílu, když se cítíme být pokračovateli 35. skautského oddílu založeného před více než 
90 lety? Od roku 1955 byl v Hloubětíně oddíl mladých turistů při TJ Slavoj Hloubětín. 
Navázal na činnost 35. skautského oddílu, který byl po roce 1948 zrušen. Hloubětínský 
oddíl byl v letech 1968-1970 registrován v Junáku, opět jako 35. skautský oddíl. Měl 
mnoho mladších členů, a proto byla roku 1969 oficiálně založena 35. smečka vlčat. Z ní se 
postupem doby vyvinul náš oddíl tak, jak pracuje v Hloubětíně nyní. Od roku 1969, kdy 
byla 35. smečka vlčat založena, jsme nikdy nepřerušili svoji činnost. Po zákazu Junáka v 
roce 1970 pokračoval oddíl ve své činnosti ve Slavoji Hloubětín. Po roce 1972 i v 
pionýrské skupině při ZDŠ Hloubětínská 700. V roce 1975 jsme začali používat název 
Oddíl Práčata, který nepřipomínal zakázanou skautskou organizaci. Po roce 1989 se oddíl 
Práčata vrátil do obnoveného Junáka. Roky běžely, vedení oddílu se střídala. Pořád se 
jedná ale o jeden oddíl - od roku 1969. Proto letos slavíme 40. výročí od založení.  

  



 
Úspěšný Aerobic Klub Chvaletická 
Při hodnocení loňského roku na setkání v Aerobic 
Klubu Chvaletická to bylo opravdu radostné 
ohlédnutí. Děvčata z klubu pod vedením Kamily 
Šebíkové úspěšně startovala na různých soutěžích, 
z nichž přivezla na Lehovec 20 medailí a 10 
pohárů za 1.-3. místa, a to i v kategorii 
nejmladších děvčat 6-8 let. Letošní rok začal 
úspěchem Karolínky Medové, která se 14. ledna 
za přítomnosti televizních kamer dostala v Ostravě 
do pětičlenného finále soutěže Mini miss 2009. 
Také letos je v klubu možné navštěvovat hodiny rekreačního aerobiku, stejně jako 
soutěžního pro děvčata od čtyř do osmnácti let, dále pak hodiny dospělých na stepech.   

  



Konečně jsme se dočkali  
Nejstarší hloubětínští pamětníci vzpomínají s nostalgií na letní koupání v Hořejším 
rybníku, ti o něco mladší si vybavují hodiny, strávené na zdejším koupališti hned pod 
rybníkem a nejmladší pamětníci už bez nostalgie zase dávají k lepšímu, jak je zdejší bazén 
hned od zahájení svého provozu před třiatřiceti lety každé prázdniny uzavřen. Když navíc 
už rok chodí kolem nově vybudovaného venkovního bazénu, nešetří kritickými slovy na 
adresu jeho provozovatele. Leč pozor, letos čeká všechny milovníky koupání pod širým 
nebem výrazná změna, konečně se totiž dočkali. Po nezbytné technické odstávce kvůli 
čištění bude od 13. července otevřen venkovní bazén a k dispozici veřejnosti budou i 
vnitřní prostory, kde ovšem nebude voda ohřívána na obvyklých 26 stupňů. Venkovní 
bazén má rozměry 17 x 8 metrů, po celé ploše je hloubka 140 cm. Tedy nic pro malé 
neplavce.  
 
Pokud budete chtít své potomky 
naučit alespoň základům plavání, 
ať už tady či jinde, máme pro vás 
alespoň pár rad od Dany 
Kratochvílové, která v 
hloubětínském bazénu učí děti 
plavat už plných třicet let. Tak tedy, 
začněte vydechováním do 
vody, pomalu je zvykejte, ať si 
neutírají oči, chytejte je za 
nohy, formou her u nich pěstujte příjemný pocit z vody, buďte v ní stále s nimi, protože 
tahle metoda osobního příkladu je fakt účinná, postupně zkoušejte splývání i prsová tempa 
a hlavně na ně dávejte stále bedlivý pozor. Vězte, že naučit plavat znamená nebát se vody, 
mít z ní radost.  
Výuku stylově čistého plavání nechte raději na odbornících, ostatně hned po ukončení 
letního provozu bude 1. září v Hloubětíně zahájen zápis do kurzů plavání pro rodiče s 
dětmi, plavání pro předškoláky, kurzy akvabel a také základního, zdokonalovacího a 
kondičního plavání. To už se bude odehrávat uvnitř ve 27 stupňů teplé přisolované vodě.  

  



Sportovní hry seniorů  

  

S nápadem na jejich uspořádání přišel oblastní spolek Českého 
červeného kříže v Praze 9 a 14 a bez přehánění můžeme napsat, že se 
trefil do černého. Seniorů přišlo na hřiště ZŠ Chvaletická, kde se hry 
poprvé 3. června pod záštitou starosty konaly, téměř čtyři desítky. 
Úvod patřil krátkému kulturnímu programu a pak se pustili do soutěží 
v přelévání vody, hodu míčkem na cíl, hodu kruhem na cíl, šipek a 
hodu míčkem do dálky.  
Zdravá soutěživost seniorům nechyběla, hecovali se a povzbuzovali, 
snažili se dosáhnout co nejlepšího výsledku. Mužů bylo jenom pět, 
zato Jaroslav Novák ve svých 91 letech 
byl ze všech soutěžících nejstarší a nevedl 
si špatně, v hodu míčkem na cíl 
skončil dokonce druhý. Větší hodnotou 
než dosažené výkony však pro seniory 
byla skutečnost, že měli možnost formou 
sportovních her prožít společně a 
aktivně nevšední dopoledne, na 
které budou doma určitě rádi vzpomínat a 
těšit se, že si je budou moci napřesrok 
zopakovat. Mezi nejlepšími v 
rychlostní soutěži přelévání vody 
se objevily i dvě členky satalického klubu 
seniorů, Zdeňka Fáberová a Květuše Kapinusová, s nímž si klub na Černém Mostě již delší 
dobu přátelsky vzájemně vyměňuje informace o pořádání různých akcí. Zajištěno bylo 
občerstvení, aby síly vydržely až do vyhlášení výsledků. K dobré náladě přispěl směskou 
populárních písní klávesista  
Josef Holan, jenž si musel přikolíkovat noty, aby mu je větřík neodvál.  
  

 
Medaile a pamětní listy předával starosta Prahy 14 Miroslav Froněk.  
 
   
 

STREETBALL-MANIA  
Je pošmourný větrný den, místy dopadají 
těžké dešťové kapky, avšak některým 
chlapcům a dívkám to zřejmě nevadí. Po 
prostoru parkoviště nákupního Centra 
Černý Most se prohánějí v kraťasech a 
tílkách. Začátkem června se na tomto 
místě totiž konala STREETBALL- -
MANIA. Jedná se o sport, jenž by 



nezasvěcený laik nazval košíkovou. To by se ovšem mýlil. Dvě tříčlenná družstva proti 
sobě nastoupí na nevelkém hřišti a útočí pouze na jeden společný koš. Hraje se 13 minut 
hrubého času a v případě nerozhodného výsledku se hází trestné hody. Soutěžilo se hned v 
několika kategoriích: mix(10-13), junior (14-17), ženy (14+) a muži (18+), systémem dvou 
pavouků. Celkem se včas zaregistrovalo 38 týmů a vítězové jednotlivých kategorií měli 
možnost si o den později zahrát celorepublikové finále s vítězi jiných krajů a samozřejmě i 
o věcné ceny. Oběma dny provázel energický moderátor MC KAYAG a i přes nepřízeň 
počasí se hrál kvalitní streetball, takže se po celou dobu bylo na co dívat. V přestávkách 
jednotlivých soubojů se diváci mohli pobavit pohledem na vystoupení Powerisera, 
Breakdance, Beatbox, Cheerleaders, Street art exhibici a samozřejmě i půvabné mažoretky. 
Vítězové pražského kola: Street Kings, Ham Stars, Economists, Vánočkáři, vítězové 
celorepublikového finále: Street Kings; Sex, drugs and Pick and Roll; Vytřískaný vokna, 
Xstream Converse tým.  
   
SKATE TOUR 2009  

 
Ve stejný den jako streetball- mania byl 6. června na Černém Mostě zahájen 7. ročník 
závodů pro nesponzorované jezdce na skateboardech - SKATE TOUR 2009. Dějištěm této 
populární akce byl opět malý skatepark v Bryksově ulici, kde si místní teenageři každý den 
zkouší, co dokáží zajet na svých prknech s kolečky. Skateboardové závody se tu tradičně 
pořádají pod záštitou starosty, a to ve dvou věkových kategoriích: do 14 let tentokrát 
závodilo jen 14 jezdců, kdežto v kategorii nad 14 let předvedlo své volné jízdy téměř na 
padesát jezdců. Pořadatelé i jezdci se museli vypořádat s nepřízní počasí v podobě 
občasného deštíku, jenž však nic neubral na celkově pohodové atmosféře, jež panovala jak 
mezi soutěžícími, tak rozhodčími a přihlížejícím publikem. Letos bylo vytvořeno 
skromnější zázemí než loni - chyběl cateringový stan, který nahradil menší přístřešek s 
plachtou pro občerstvení. Jak jsme se dozvěděli od pořadatele, jímž jsou Black Bridge 
Bastards ve spolupráci s KVIZ Praha 14, jezdců při této soutěži ubývá. Jednak kvůli stále 
větší konkurenci jiných závodů, a také proto, že nesponzorovaných, čistě amatérských 
jezdců je méně než bývalo. Kdo na to má, tak se profesionalizuje nebo má sponzora i v 
tomto malém sportu. Přesto se najde stále dost kluků, kteří si chtějí na zdejším skateparku 
jednou za rok zazávodit. A pokud se letos probojovali mezi finalisty, mohli si odnést jako 
cenu od sponzorů skate komplet a oblečení.  
 
 
 
 

  



 
VII. kapitola/2009         Školství 
 

Školní rok 2008/2009 
 

 O školství 

 Seznam školských zařízení  

 Mateřské školy 

 Základní školy 

 Opravy a rekonstrukce školních zařízení 

 Střední školy, Vysoká škola 

 Dětská hřiště  

 

 

  



Školní rok 2009/2010 
MČ Praha 14 má 6 základních a 10 mateřských škol (příspěvkové organizace), které jsou 
všechny v právní subjektivitě (dostávají příspěvek na provoz od obce, se kterým hospodaří 
a dotaci na mzdy pedagogických a nepedagogických pracovníků od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy. A čtyři 
soukromé střední školy a jednu, kde zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy.  
 
Mateřská škola Korálek, Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766 
Mateřská škola OBLAČEK, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874 
Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005 
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 967 
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968 
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most I., Paculova 1115 
Mateřská škola, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 917 
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500 
Mateřská škola, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602 
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218 
 
Mateřská škola DUHA, Praha 9 – Dolní Počernice, Svatoňovická 687 
 
Odbor školství školám schvaluje rozpočet, provádí veřejnosprávní kontroly, metodicky 
vede školy, vypisuje konkurz na ředitele, jmenuje a odvolává ředitele, stanoví ředitelům 
plat a odměny, projednává s řediteli rozpočet na mzdové prostředky, dojednává termíny 
zápisu dětí do MŠ atd.  
 
Zápisy do MŠ pro školní rok 2010/11 
 

 
 
 
 
 

 přihlášené děti  přijaté děti 

z toho: z toho: 
z HMP z ost. krajů z HMP z ost. krajů

děti odcházející do ZŠ 

počet 
564 0 417 0 408  

 

Vyšší poptávka byla v lokalitě MŠ Kostlivého a jejího odloučeného pracoviště MŠ 
Osická. Vzhledem k tomu, že se od 1. 9. 2009 v této MŠ otevřely další dvě třídy pro 43 
dětí byla situace částečně vyřešena. V počtu neumístěných dětí musíme také rozlišit, 
zda dítě splňovalo kritéria pro přijetí do MŠ. Z celkového počtu neumístěných dětí cca 
70 nesplňovalo kritéria. Jednalo se o matky na mateřské dovolené nebo matky, které 
počítají s nástupem do zaměstnání od ledna 2011 a dále. Tyto děti bohužel během roku 
neumístíme. V říjnu 2010 byla rozšířena kapacita MŠ Zelenečská o další 2 třídy cca 44 
dětí v detašovaném pracoviště objektu Sadská 530, Hloubětín. MČ Praha 14 přijímá 
přihlášky pouze od rodičů s trvalým pobytem v městské části.   

 

 
Od 1. 9. 2009 rozšířena kapacita MŠ JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218 o 2 
třídy pro 43 dětí. 

 

 

  



Realizované akce v roce 2010 na ZŠ a MŠ 

l. MŠ Vybíralova 967 – výměna oken, portálu  a vstupních dveří  1.258 tis. Kč  
2. MŠ Vybíralova 968 -  výměna oken, portálu  a vstupních dveří  1.062 tis. Kč  
3. MŠ Šestajovická - výměna oken, portálu  a vstupních dveří     680 tis. Kč  
4. ZŠ Chvaletická – dokončení rekonstrukce školního hřiště   5.740 tis. Kč  
5. ZŠ Chvaletická – 1.etapa rek.silnoproudé elektroinstalace  8.896 tis. Kč  
6. ZŠ Hloubětínská – rekonstrukce soc.zařízení žáků    2.528 tis. Kč  
   
Celkem            20.164 tis. Kč       
 

  



 
Podmínky pro přijímání dětí do mateřských škol městské části Praha 14 
Dovršení 3 let věku dítěte, oba rodiče v pracovním poměru, děti zaměstnaných matek 
samoživitele (zaměstnaných otců samoživitelů), děti mají v téže MŠ sourozence, děti s 
povoleným odkladem docházky.  
Doporučení: (v případě nenaplněnosti MŠ): děti v předškolním věku matek na mateřské 
dovolené, děti jichž matky jsou evidovány na Úřadu práce jako uchazečky o zaměstnání. 
Udělování výjimek v přijímání dětí mladších tří let a dětí jiných obcí a jiných městských 
částí podléhá souhlasu odboru školství.  
 
celodenní pobyt (měsíčně) 500 Kč (do 1. 9. 2011) 

580 Kč (od 1. 9. 2011) 
 
Povinnost platit příspěvek je stanovena obecně závaznou vyhláškou Magistrátu hl. m. 
Prahy č. 21/1994 Sb. Příspěvek se platí předem. Za dobu nepřítomnosti dítěte se příspěvek 
nevrací.  
 

  



Seznam vybraných platných předpisů v resortu školství pro působnost m. č. 
Praha 14  
a) ve vztahu ke školám a školským zařízením  
Zákony 
o Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
dalším vzdělávání (školský zákon)  
o Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
školského zákona  
o Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonu  
Nařízení vlády 
o Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 
přímé speciální pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníku  
Vyhlášky 
o Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky  
o Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  
o Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku  
o Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího 
řízení ke vzdělávání ve středních školách  
o Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace 
vysvědčení vydaných zahraničními školami  
o Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  
o Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměru, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy  
o Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a 
státních jazykových zkouškách  
o Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou 
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem  
o Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  
o Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání  
o Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních  
o Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáku a studentu se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáku a studentu mimořádně nadaných  
o Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání  
o Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  
o Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 
školských účelových zařízeních  
 
b) ve vztahu k obci a k ekonomickým záležitostem škol a školských zařízení  
Zákony 
o Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonu (zákon o finanční kontrole), v platném znění  
o Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze  
o Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  
o Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v 
některých dalších organizacích a orgánech  
o Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  
o Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu  
o Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

  



o Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu  
 
Nařízení vlády  
o Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě  
Vyhlášky  
o Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb  
   

  



SEZNAM ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ   
(školní rok 2009/2010) 
 
MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
       ředitel(ka)    
HLOUBĚTÍN         
MŠ Zelenečská 500, Hloubětín   PaedDr. Eva Cífková    
 MŠ Sadská 530 (odloučené pracoviště MŠ Zelenečská 500) 

 MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín  Zuzana Králová    
 MŠ Šestajovická 253/17 (odloučené pracoviště MŠ Štolmířská) 
 MŠ Chvaletická 917/1    PaedDr. Blanka Borová   

 
ČERNÝ MOST 

 MŠ Paculova 1115/12, ČM I.   Eva Douchová    

 MŠ Korálek, Bobkova 766, ČM II.  Bc. Olga Štěpánková    

 MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005, ČM II. Bc. Ivana Jandová    

 MŠ Obláček, Šebelova 874, ČM II.  PaedDr. Irena Valentová   
 MŠ Vybíralova 968/4, ČM II.   Zoja Černá     
 MŠ Vybíralova 967/6, ČM II.   Bc. Jarmila Smolíková   
   

JAHODNICE 
 MŠ Kostlivého, Jahodnice   Jana Tůmová     

MŠ Osická 454, Kyje (odloučené pracoviště MŠ Kostlivého)     
 

  



MŠ Vybíralova 968 – projekt samostatně, tvořivě, efektivně – pro zaměstnance školy. 
ŠVP – l. část – Jak žili naši předkové, 2. část – Jsme součástí vesmíru – obě části zahrnují 
ekologické programy.  
MŠ Vybíralova 967 – vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací 
program pod názvem : Duhový rok. Cílem je dovést děti ke konci předškolního období 
k tomu, aby získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost. MŠ se snaží 
o to, aby děti získaly základy pro jejich další rozvoj a učení pro život a vzdělávání. 
Vzdělávací činnost je založena na přímých zážitcích, vychází ze samostatné činnosti a 
individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat svět kolem sebe.   
MŠ Kostlivého –  ŠVP s názvem Kamarádi ze školky.  Cílem je podporovat rozvoj 
osobnosti dítěte předškolního věku, tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém 
a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot 
a mezilidských vztahů. 
MŠ Štolmířská –  ŠVP s názvem „Objevujeme svět se Zvídálkem a Zlostníkem“. Program 
rozdělen do deseti tematických bloků. Každý tematický blok rozdělen do čtyř podtémat. 
Každý tematický blok uveden motivačním příběhem. Při tvorbě tohoto vzdělávacího 
programu jsme se snažily, aby zvolená témata byla dostatečně široká a umožňovala 
jednotlivým učitelkám vlastní pojetí tak, aby mohly být rovnoměrně střídány činnosti 
skupinové i individuální, odpočinkové i výchovně vzdělávací. Dále jde školce o to, aby 
obsahová náplň byla pro děti srozumitelná, zajímavá, uzpůsobená jejich potřebám i věku a 
pomáhala z nich vychovat osobnosti připravené fyzicky i psychicky nejen na vstup do 
základní školy, ale i na další běžný život. 
MŠ Bobkova –  ve ŠVP byly provedeny menší úpravy. Škola jako čtyřletý cyklus, ve 
kterým je dostatek prostoru pro nejrůznější aktivity, formy a metody vzdělávání. Program 
vede děti k samostatnosti, komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli, a to vše formou 
zábavných a motivovaných činností s vlastním prožitkem. Školka hledá nové přístupy, 
formy a metody vzdělávání.   
MŠ Chvaletická –  ŠVP byl realizován v rámci projektu „Kouzelná školička“ pro děti 
zařazené do čtyř věkově heterogenních tříd. Enviromentální výchova a výchova zaměřená 
na bezpečnost byla včleňována do třídních projektů a proběhly také dvě akce pro rodiče 
s dětmi. Byl realizován pilotní projekt „Naučná stezka – zvířata kolem nás“ v areálu školní 
zahrady.  
MŠ Šebelova -  výchovně vzdělávací program “ Svět očima dítěte” – všestranný rozvoj 
dítěte v modelu osobnostně orientované výchovy, výchova k tvořivosti. Jako základ 
poznání, pocitů a přístupu ke světu – získání fyzické, psychické a i sociální samostatnosti a 
základů kompetencí důležitých pro další rozvoj učení a vzdělávání dítěte. Na tento 
program navazují i nadstandardní aktivity – zájmové kroužky (např. výtvarný, hra na 
zobcovou flétnu, balanční míče, turistický, taneční, hudebně dramatický, logopedie, 
keramická dílna). Všechny zájmové kroužky zabezpečují učitelky naší MŠ s výjimkou 
tanečního kroužku a výuky anglického jazyka.  
MŠ Paculova – “Hrajeme si celý rok” – osobnostně orientovaný výchovně vzdělávací 
program. Hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte tak, aby se dítě v mateřské škole 
cítilo dobře a aby přechod do ZŠ proběh plynule a bezproblémově. Všechny činnosti jsou 
na základě ročních období, slavností a událostí v mateřské škole koncipovány tak, aby dítě 
získalo jeho fyzickou, psychickou a sociální samostatnost zároveň se základy kompetencí 
pro jeho další rozvoj učení a pro jeho celoživotní vzdělávání. 
MŠ Zelenečská – „Co nám vyprávějí písně a říkadla“   -  zaměření na osobnost dítěte a 
jeho individuality, estetického vnímání, poznávání okolního světa, reality, ale i rozvíjení 
fantazie, představivosti, upevňování vzájemných partnerských vztahů. Ve ŠVP se školka 
zaměřuje na prvky „ Zdravá mateřská škola“ kde nejdůležitější je rozvíjení. Výraznější 
pozornost se MŠ snaží věnovat dětem s odloženou školní docházkou, odchylkami 

  



v chování  jednání, dětem s obtížemi v socializaci, učení. Uvedeným dětem zpracovává 
Individuální vzdělávací programy. Zvýšené úsilí se věnuje především  posilování hrubé a 
jemné motoriky, rozvoji chápání přiměřených vztahů příčin a následků, schopnosti 
komunikovat, pěstování přiměřených ambicí, uplatňování dovedností a radostného 
prožívání. 
MŠ Gen. Janouška – vzdělávací program „Sluníčko svítí všem dětem“. Usiluje o 
vytváření pozitivního a podnětného prostředí, které dětem poskytne dostatek prostoru pro 
jejich sebeutváření a všestranný rozvoj, respektuje individuální potřeby dětí a snaží se o 
jejich trvalé uspokojování dle Maslowovy hierarchie lidských potřeb. MŠ používá 
netradiční formy práce, děti vede k samostatnosti i v rozhodování, podporuje vlastní 
aktivitu a experimentování. V denním časovém rozvrhu se snaží zvyšovat podíl 
spontánních činností nad řízenými a volnost nad omezováním. 
MŠ DUHA, D. Počernice – ŠVP s názvem „Proměny roku“ . Klade důraz na harmonickou 
atmosféru, dítě je motivováno k dobrým výkonům, rozvíjí jeho sebedůvěru a vytváří 
předpoklady pro maximální individuální rozvoj. Obsah vzdělávání je uspořádán do čtyř 
tematických bloků, vycházejících z přirozeného dění v přírodě a v okolí MŠ. Učí děti 
vnímat základní životní rytmy. Tematické bloky jsou ve ŠVP úmyslně uvedeny velmi 
obecně tak, aby jejich využití nebylo pro jednotlivé učitelky příliš zavazující, ale naopak 
jim poskytovalo co nejvíce prostoru pro vlastní kreativitu a samostatnost při plánování. 
 
Environmentální výchova 
Vychází z hlavních cílů ŠVP. Zaměření je například koncipováno myšlenkou částečného 
odvrácení pozornosti od přetechnizované společnosti, snahou o uvědomění si podstaty 
bytí, souladu života s přírodou. Hlavním cílem je vytvářet u dětí vztah k živé i neživé 
přírodě, seznamovat je s nejbližším okolí, chápat přírodu jako celek, učit se chránit přírodu 
pro sebe i druhé. Pomocí bloku ve ŠVP „Barevný kontejner“ se seznamují s materiály a 
s předměty, které nás obklopují v běžném životě, s jejich vlastnostmi, materiály, ze kterých 
jsou vyrobeny, jejich použití a posléze i jejich třídění pro odpad. Aktivně se zúčastňují při 
ošetřování květin ve třídě i na školní zahradě. Svoje poznatky dokáží vyjádřit v estetických 
činnostech i v běžné praxi. MŠ využívají vzdělávacích programů Lesů Praha a Sdružení 
TEREZA, Toulcův dvůr. 
                                                                               
Multikulturní výchova 
Součástí ŠVP MŠ Šebelova je zařazeno téma „Vesmírný koráb z Měsíce, vidíme města, 
vesnice“, kdy děti seznamuje nejen s vývojem lidské rasy ale i s tím, že na světě je několik 
různých rad lidí, kteří mají svoje určité prostředí přírodní i kulturní, jiné zvyky, řeč. MŠ 
děti učí, aby si uvědomily svá práva i práva druhých, chápaly, že všichni lidé mají stejnou 
hodnoty. Děti jsou seznamovány s tím, že nespravedlnost, ublížení, ponižování, 
lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou. 
 
Prevence rizikového chování 
Učitelky do výchovně vzdělávací práce zařazují kompetence podpory zdraví a zdravého 
životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů. Jedná se 
zejména o rozvoj sebedůvěry, samostatnosti a sebejistoty, podpora zkušeností, které 
poskytují potěšení a touhu účastnit se aktivit, schopností přizpůsobení se životu v sociální 
skupině.  
Prevence je prováděna ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně patologických jevů u 
dětí dotýká: 

• oblast zdravého životního stylu (výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, 
výživa a pohybové aktivity 

• oblast sociální (komunikace, sociální dovednosti) 

  



• oblast rodinné a občanské výchovy 
 
V případě zjištění vzniku patologických jevů mají zaměstnanci povinnost toto zjištění 
hlásit ředitelce školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postupu 
v souladu se zákonem a ostatními institucemi.  
 
Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 
MŠ Šebelova – spolupráce se ZŠ Gen. Janouška „My a životní prostředí“ 
 
Cíly a priority 
• MŠ Gen Janouška – zapojení do projektu Adopce na dálku – za podpory a 
finančního přispění rodičů školka adoptovala chlapce z Indie, který díky pomoci MŠ již 
navštěvuje 5. třídu ZŠ. 
• Preventivně-léčebné kůry v Solné jeskyni. 
• Negativní vlivy, jako jsou časté konflikty a agresivní projevy dětí se MŠ snaží 
omezovat v co největší míře. Děti se učí všímat si těchto situací, umět se jim vyvarovat, 
umět přivolat dospělého, umět požádat o pomoc 
• Zlepšovat tělesné zdatnosti a podporování fyzické pohody. 
• Rozvíjet řečové schopnosti 
• Podpora dušení pohody dětí i zaměstnanců. Umožnit co nejvíce účasti pedagogům 
na akcích dalšího vzdělávání a provozním zaměstnancům účastnit se na akcích školy, 
vzájemná dobrá spolupráce mezi všemi zaměstnanci. 
 
96 dětí z MŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Ukrajina 29, Vietnam 17, Srbsko 2, Bulharsko 2, Japonsko 1, Čína 3,  Indie 1, Ruská 
federace 10, Gruzie 1,  Slovensko 6, Litva 2, Pakistán 2, Makedonie  2, Bosna 1, 
Mongolsko 3, Libanon 1, Polsko 1, Kazachstán 1.  
Děti cizinců často neumí česky, ale během půl roku dojde ke zlepšení. Horší komunikace 
je s rodiči těchto dětí, kteří často neumí česky vůbec. Spolupráce s rodiči dětí jiných 
národností je bezproblémová. Děti cizinců se poměrně dobře adaptují na prostředí, rychle 
se doučují, jsou zvídavé, chtivé po poznatcích. Děti z Ruské federace a z Ukrajiny 
přicházejí z neznalostí našeho jazyka, ale rovněž se rychle začleňují do kolektivu a doučují 
řeč. Vzdělávání cizinců a národnostních menšin probíhá přirozenou integrací těchto dětí do 
běžné třídy MŠ.       
Problémy jsou v menší míře s rodiči dětí z romského prostředí – pozdní platby školného a 
stravného po upomínání. Paní učitelky se musí těmto dětem individuálně věnovat, což je 
při celkovém počtu 28 dětí na třídě velmi náročné a jejich péče o tyto děti je na úkor 
ostatních dětí.   
 
 
 

  



  
 
  

  



ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
      ředitel(ka)    
HLOUBĚTÍN           

 ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín Mgr. Eva Hradská       

 ZŠ Chvaletická 918, Lehovec Mgr. Josef Knepr       
 
ČERNÝ MOST    

 ZŠ Bří Venclíků 1140, ČM I.  PaedDr. Jaroslav Martanovič    
 ZŠ Generála Janouška 1006, ČM II. Mgr. Ilona Šťastná       
 ZŠ Vybíralova 964, ČM II.  PaeDr. Petr Skalský, CSc.       

 

 
Zákl.umělecká škola Ratibořická 1899/30, Praha 9-Horní Počernice 
Pobočka školy: Generála Janouška 1060 Libor Zíka 
 
 

KYJE 
 ZŠ Šimanovská 16, Kyje  Mgr. Jana Novotná     

 
 
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY 

 ZvŠ Mochovská 570, Hloubětín  Mgr. Věra Simkaničová 
 
 
Základní školy I. a II. stupně jsou s právní subjektivitou. Na Praze 14 je šest základních 
škol se sto jedenačtyřiceti třídami a tři tisícemi dvě stě třiceti pěti žáky. Průměrný věk 
pedagogů je 45,7 let s převahou žen.  Většinou je jedná o školy sídlištního typu, pouze dvě 
se nachází v zástavbě rodinných domů. Vzhledem k dostavbě sídliště na Černém Mostě se 
počty dětí v základních školách mění v průběhu školního roku. V ZŠ Bří Venclíků probíhá 
rozšířená výuka tělesné výchovy zaměřená na florbal, softbal a tenis. ZŠ Gen. Janouška má 
třídy s rozšířenou jazykovou výukou. Všechny školy mají vlastní jídelny a tělocvičny, 
pouze ZŠ Šimanovská musí docházet do tělocvičny TJ Kyje. Školy ve značné míře 
pronajímají prostory tělocvičen i učeben, což pomáhá vylepšovat finanční situaci škol a 
tyto prostředky využívají ke zlepšování prostredí pronajímaných prostor. Sportovní areály 
jsou otevřeny veřejnosti. Školy vytvářejí pozitivní klima a přátelskou atmosféru ve škole 
pro žáky a učitele. Individuální přístup, spolupráce se školním psychologem, včasná 
diagnostika specifických poruch a projevů negativního chování, pomoc speciálních 
pedagogů, nabídka volitelných a nepovinných předmětů, nabídka zájmových útvarů, 
využití školních počítačových účeben s Internetem on line. Školy organizují školy 
v přírodě, plavecký výcvik, tuzemské vzdělávací zájezdy, lyžařské kurzy, exkurze, 
vycházky, kulturní akce, školní i obvodní vědomostní a sportovní soutěže, projektové dny. 
Výsledky společné práce srovnávají v účasti ve školních a obvodních soutěžích, 
v olympiádách, v testování žáků 5.-9. tříd - Kalibro. Vychovávají k toleranci - 
multikulturní výchova, integrace dětí s handicapy, charitativní akce, sbírky peněžní i 
materiální např. ZŠ Chvaletická spolupráce s DM v Přestavlkách, sbírky  - na boj 
s rakovinou, adopce holčičky na dálku v Indii, sbírka na děti postižené přírodními 
katastrofami atd. Školy spolupracují s rodiči, s Občanským sdružení. Školské rady byly 
zřízeny ke konci roku 2005. 
 
104 dětí z ZŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 

  



Vietnam 42, Ukrajina 23,  Rusko 16, Slovensko 6, Mongolsko 3, Kazachstán 2, Bosna a 
Hercegovina 2, Chorvatsko 2, Arménie 1, Bulharsko 1,  Bělorusko 1,  Čína 1, Izrael 1, 
Moldavská republika 1, Konžská republika 1, Srbsko 1,  
 
 

  



ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín  
Charakteristika školy  
Na prvním stupni jsou ve výuce uplatňovány prvky činnostního učení a tvořivé školy. Ve 
výchovně vzdělávací práci jsou zohledňovány zásady zdravé školy. Na činnosti školy se 
vedle pedagogického sboru podílí rada školy, občanské sdružení Lodička, školní žákovský 
parlament a školní družina pro žáky 1. až 3. ročníku.  
Povinně volitelné předměty: sportovní výchova, informatika, přírodovědný seminář, 
společenskovědní seminář, zeměpisný seminář.  
Kroužky pro žáky prvního stupně: dyslektický, flétna, hudebně-dramatický, aerobik, 
míčové hry, výtvarný kroužek, dovedné ruce, přírodovědný kroužek, křížkové vyšívání, 
zájmové kroužky v rámci činnosti školní družiny.  
Mimoškolní aktivity pro II. stupeň: školní klub Chapadlo pořádá turnaj v ringu a volný 
internet pro žáky v počítačové učebně, sportovní školní klub Medusa zajišťuje sportovní 
soutěže v průběhu celého školního roku, v rámci klubu působí kroužek volejbalu.  
Akce školy: V listopadu proběhla již třetí Slavnost slabikáře, při které byli naši prvňáčci 
pasováni na opravdové školáky. Přišla je povzbudit a shlédnout jejich pěkný program řada 
rodičů a kamarádů.  
Celoškolní akce v rámci projektu Lodí za olympijskými ideály, Masopust - předpokládaný 
termín 3. února, Zkoušky nanečisto v březnu, Letní olympijský den (1. června), škola v 
přírodě, rozloučení s deváťáky a přivítání páťáků na druhém stupni. Na škole již třetím 
rokem vychází časopis Kachlíkárna, který byl v letošním roce finančně podpořen 
občanským sdružením Lodička. Klub Chapadlo je otevřen pro žáky školy i ostatní školou 
povinné děti z Hloubětína třikrát týdně od 16.30 do 18.30 hod., v jeho rámci jsou pořádány 
i víkendové akce (šachy, stolní tenis, zábavné hry apod.). V uvedenou dobu je dětem k 
dispozici i nové školní hřiště.  
  
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec 
Charakteristika školy  
Chceme vytvářet pozitivní klima a přátelskou atmosféru ve škole pro žáky a učitele: 
Individuální přístup, spolupráce se školním psychologem, včasná diagnostika, pomoc 
speciálních pedagogů, široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů, široká nabídka 
zájmových útvarů, využití tří počítačových učeben s internetem on line.  
Organizujeme: Školy v přírodě, plavání, lyžařské kurzy, exkurze, vycházky, ekologickou 
výchovu.  
Srovnáváme výsledky naší společné práce: Účast ve školních a obvodních soutěžích, v 
olympiádách, v testování - Kalibro.  
Vychováváme k toleranci: Multikulturní výchova, integrace dětí s handicapy, charitativní 
akce.  
Spolupracujeme: Na vytváření a uplatňování školní demokracie se školní samosprávou, 
na vytváření školního časopisu, na organizování žákovského života ve škole, 
spolupracujeme s Občanským sdružení při ZŠ Lehovec při organizování tradičních 
školních akcí, jako je recitační soutěž, pěvecká soutěž, Puňta - Já a můj pes, sportovní 
olympiády atd., spolupracujeme se studenty FF UK, kteří vedou třídní kluby v programu 
„Provázení“.  
Nabízíme aktivity pro volný čas: Kroužky keramické práce, anglický jazyk, francouzský 
jazyk, příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, práce na počítači, 
moderní gymnastika, moderní tanec a step, hudebně dramatický kroužek, modelářský 
kroužek, karate, sportovní hry pro mladší a starší žáky, společenský, počítačový a 
sportovní klub, třídní kluby.  
  
 

  



ZŠ Gen. Janouška 1006, Černý Most II.  
Charakteristika školy  
Žáci se učí podle vzdělávacích programů Základní škola a Rozšířené vyučování jazyků. Od 
3. ročníku rozšířená výuka jazyků (anglický jazyk), od 4. ročníku anglický a německý 
jazyk. Škola organizuje specializované dyslektické třídy. Žáci si mohou od 7. ročníku 
vybrat z těchto volitelných předmětů: sportovní výchova, společenskovědní seminář, 
konverzace v AJ, seminář a praktikum z přírodopisu, informatika, technické kreslení, 
nepovinný předmět logopedie. Školní družina má osm oddělení v provozu od 6.30 do 17 
hod. Škola pořádá školy v přírodě, lyžařský kurz, zájezdy do zahraničí, spolupracuje se 
střediskem Triangl, Komunitním centrem Motýlek, Klubíčkem, DDM, Pedagogicko 
psychologickou poradnou a zajišťuje širokou nabídku volnočasových aktivit pro žáky: 
kroužky na prvním stupni (výtvarný, moderní gymnastika, pěvecký sbor Ptáčata, náprava 
speciální poruchy učení, kopaná, florbal, umělecká řemesla, anglický jazyk 1. a 2. ročník, 
flétna, skautský kroužek); kroužky na druhém stupni (mladí žurnalisté, šikovné ruce, 
výtvarný kroužek, florbal, kopaná, odbíjená, školní knihovna, historický kroužek, klub 
mladých diváků, stolní tenis, školní infocentrum, počítače, paličkování a příprava na SŠ z 
matematiky a českého jazyka).  
Od letošního školního roku pracuje na škole psycholog, který je k dispozici žákům i 
rodičům při řešení jejich problémů. Integrovaným žákům s poruchou učení se věnují 
speciální pedagogové. Ve škole se od 1. do 9. ročníku realizuje projekt etické výchovy 
„Děti dětem“ a minimální preventivní program. Za ekologickou výchovu škola získala 
ocenění Ekoškola roku 2004. Žáci se účastní různých soutěží a olympiád, žákovská 
samospráva organizuje různé tradiční akce - vánoční trhy, vítání jara, sběr papíru, vydává 
školní časopis atd. Budova školy je moderně vybavena, k výuce žáci využívají dvě 
počítačové pracovny s internetem, tři multimediální jazykové laboratoře, odborné učebny, 
dále keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku, kinosál, tři tělocvičny a venkovní víceúčelové 
hřiště.  
 
ZŠ Vybíralova 964, Černý Most II.  
Charakteristika školy  
40 tříd (z toho 4 specializované), 7 oddělení školní družiny (pro 1. až 4. ročník). Výuka 
jazyků: angličtina, němčina (pouze ve specializovaných třídách), volitelné předměty (7. až 
9. ročník): informatika, cvičení z matematiky, z češtiny, konverzace v angličtině, německý 
jazyk, pěstitelství.  
Zájmová činnost (pro první, eventuelně i druhý stupeň): klub mladého diváka, 
informatika, keramický kroužek, sborový zpěv, flétna, klavír, sportovní kroužek, aerobik, 
florbal, taekwon-do, tenisová škola, fotbal, kurz moderních tanců, estetický kroužek, ruční 
práce.  
Pravidelné akce: prodejní výstava keramického a výtvarného kroužku, školní akademie, 
vánoční besídka dyslektických tříd, školy v přírodě, vánoční turnaj v kopané a 
přehazované.  
Co vedení školy považuje za důležité: škola zabezpečuje výuku v dyslektických třídách 
ve 2. až 5. ročníku, na 2. stupni náprava dyslektických poruch v rámci českého jazyka, 
nadstandartní vybavení učeben chemie, biologie, fyziky, pracoven pro výuku výtvarné 
výchovy a práci v keramických kroužcích, tři nové počítačové pracovny s přístupem k 
intranetu a internetu, vlastní místnosti pro školní družinu se špičkovým vybavením, v 
jídelně možnost výběru ze dvou jídel, vysoká úspěšnost u přijímaček na SŠ i jazykové 
školy.  
  
 
 
ZŠ Bratří Venclíků 1140, Černý Most I.  

  



Charakteristika školy  
Výuka jazyků: angličtina od 4. ročníku, volitelné předměty: cvičení z českého jazyka a 
matematiky, sportovní hry, konverzace v angličtině, domácnost a dále dle zájmu žáků v 
konkrétním školním roce, péče o děti se specifickými poruchami: spolupráce s 
pedagogicko- psychologickou poradnou, integrace do běžných tříd, nápravy speciálním 
pedagogem.  
Zájmové aktivity a kroužky:  
a) vlastní - počítačové, zdravotnický, zpívání pro radost, výtvarný, přírodovědný, cvičení 
českého jazyka a matematiky pro oba stupně, vaření, florbal, knihovna, flétna.  
b) ostatní (cizí subjekty) - keramický kroužek, hra na hudební nástroje (flétna, klavír, 
kytara), výtvarný kroužek, Spectrum Praha (oddíl softballu a baseballu).  
Další informace o škole: sportovní zázemí tvoří 2 tělocvičny, hřiště pro softball, 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem, škola na zkoušku pro nastávající prvňáčky.  
 
ZŠ Šimanovská 16, Kyje 
Charakteristika školy  
Škola se nachází v historickém jádru Kyjí a je školou rodinného typu. Budova školy je 
třípodlažní a prochází neustálými modernizačními změnami. Využívá hřiště s umělým 
povrchem a školní zahradu. Má 12 kmenových tříd, dvě jazykové laboratoře, dvě 
počítačové učebny, odbornou učebnu fyziky a domácích nauk. Třídy jsou vybaveny 
moderní audiovizuální technikou. V odpoledních hodinách jsou využívány obě počítačové 
učebny, kde si žáci osvojují a ověřují znalosti na výukových programech a zároveň 
získávají poznatky při práci s internetem. Ve výchovně vzdělávací oblasti je škola 
zaměřena na: prevenci sociálně patologických jevů; výchovu k volbě povolání; 
environmentální výchovu (rozvoj ekologického myšlení u dětí); výchovu k estetickému 
cítění (vytváření školní galerie výtvarných prací); vytváření školních tradic (jarmarky, 
velikonoce); výuku cizích jazyků (školní jazykové laboratoře); práci s žáky se 
specifickými poruchami učení. 
Školní kroužky: výtvarný, sportovní, práce s počítačem ve 4. a 5. ročníku, dramatický pro 
oba stupně, práce se žáky se specifickými poruchami učení, domácnost, přírodovědný, 
turistický, klub mladého diváka, flérna, stolní tenis, keramika, redakční kroužek - časopis 
Kyjáček. Před několika lety zavedla naše škola tradici konání Jarmarků. Před Vánocemi 
děti vytváří spoustu rukodělných výrobků, pečou cukroví a vánočky a pak toto zboží 
nabízejí na Vánočním jarmarku. Totéž se odehrává před příchodem jara. Zároveň na 
Jarmarku můžete vidět divadelní představení, v naší Galerii duha jsou vystavovány 
výtvarné práce žáků a ti nejlepší „malíři“ obdrží ceny. Škola organizuje lyžařský výcvik a 
školu v přírodě, sportovní a další aktivity. Volitelné předměty: informatika, seminář ze 
společenských předmětů, seminář a praktika z přírodovědných předmětů. Kladné 
hodnocení práce naší školy se projevuje při přijímacím řízení našich žáků na střední školy.  
Naší snahou je ve spolupráci se spolkem přátel školy a radou školy vytvořit pro žáky 
příjemné prostředí podnětné pro jejich všestranný rozvoj.  
 
ZVŠ Mochovská 570, Hloubětín  
Charakteristika školy  
18 tříd, 170 žáků, výuka probíhá podle vzdělávacích programů ZŠ (pro děti s poruchami 
chování), ZvŠ a PŠ. Speciální zařízení, které pomáhá dětem se specifickými potřebami co 
nejlépe zvládat učivo (i redukované) základní školy.  
Škola tvoří nedílnou součást vzdělávacího spektra MČ Praha 14.  
Pěkné, klidné prostředí, dobré materiální zázemí, snížený počet žáků ve třídách a vyvážený 
pedagogický sbor tvoří základ pro rozvíjení schopností dětí se specifickými potřebami. 
Škola pravidelně organizuje pro žáky lyžařské výcvikové kursy, kurzy plavání, školu v 
přírodě, hypoterapii, výlety a exkurze. Že se práce s dětmi daří, ukazují i výborné výsledky 

  



v soutěžích výtvarných, tanečních, pěveckých i sportovních. Kvalitní a vysoce 
profesionální práce speciálních pedagogů připravuje žáky pro úspěšné zvládnutí učebních 
oborů a budoucího života.  
Zájmové kroužky: keramický, turistický, počítačový, sportovní, stolní tenis, angličtina, 
němčina, práce s knihou, logopedie hrou, práce v domácnosti, šachy (náklady na provoz 
kroužků hradí škola).  
 
  
 

  



Obvodní pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 9 a 14: 
U Nové školy 871 
190 00 Praha 9-Vysočany 
 

 
Poradenské centrum 
Od září 2004 začíná při ZŠ Bratří Venclíků působit Poradenské centrum s cílem pomáhat 
dětem se školními problémy, zejména s tzv. specifickými poruchami učení. Formou 
individuálních konzultací, a to i v případě podezření na výskyt těchto vad, či praktické 
nápravy dysgrafie, dyslexie a dysortografie se tu věnují i dětem nenavštěvujícím ZŠ, 
nabídnou tu speciální pomůcky i programy k rozvíjení jejich pozornosti. Pro děti se 
závažnějšími poruchami chování je určen trénink sociálních dovedností a nácvik relaxace, 
pro dospělé jsou připraveny rodinné či odborné konzultace, např. logopedické. Počítá se i s 
pořádáním seminářů, přednášek a školení. Centrum je pro veřejnost otevřeno dvakrát týdně 
v odpoledních hodinách.  
 
 

  



STŘEDNÍ ŠKOLY - soukromé subjekty 
       ředitel(ka)    
HLOUBĚTÍN         

 Střední škola cestovního ruchu ARCUS  RNDr. Josef Závěta, CSc.   
Kardašovská 691, Hloubětín 
 

 Soukromá střední odborná škola START  Mgr. Jana Novotná 
Chvaletická 918, Hloubětín 
 

ČERNÝ MOST 
 Střední odborné učiliště gastronomie a podnikání Ing. Zdeňka Matoušová 

Za Černým mostem 362/3, Černý Most 
 
 

 Soukromé gymnázium ARCUS   RNDr. Eva Závětová 
Bří Venclíků 1140, Černý Most 
 

 Gymnázium Praha 9 
Chodovická 2250, Horní Počernice 
Detašované pracoviště v ZŠ Vybíralova, Praha 14 

 
 
 

  



V MŠ Jahodnice dvě třídy navíc 
Ředitelka mateřské školy v Kostlivého ulici 
na Jahodnici Jana Tůmová přivítala na půdě 
školky 16. září vzácné hosty. Slavnostně 
zahájit provoz v nově přistavěné části, kde tak 
přibyly dvě úplně nové třídy pro celkem 42 
dětí přišel za investora, kterým byla MČ 
Praha 14 starosta Miroslav Froněk spolu s 
místostarosty Jitkou Žákovou a Danielem 
Rovanem a vedoucí odboru školství Alenou 

Naidrovou. Přišli i zástupci stavební firmy Konstruktiva Branko, která stavbu prováděla i 
hlavní projektant Jiří Kryl a zástupci OD IKEA, která věnovala školce jako sponzorský dar 
interiérové vybavení.  

Za zmínku rozhodně stojí fakt, že celá stavba byla zahájena 4. května letošního roku a 
zkolaudována 28. srpna, takže trvala přesně 3 měsíce a 24 dní, což je určitě v naší městské 
části rekord! Náklady na stavbu hradila ze svého rozpočtu městská část Praha 14 a bylo to 
celkem 17 300 000 Kč. Díky přístavbě se kapacita školky v Jahodnici včetně odloučeného 
pracoviště zvýšila na 121 dětí. Hlavním důvodem pro rozšíření školky bylo zvýšení počtu 
dětí v této lokalitě díky nové výstavbě. Ředitelka školy Jana Tůmová, která věnovala 
stavbě celé prázdniny moc děkuje stavební firmě Konstruktiva Branko a stavbyvedoucímu 
Petru Chlíbkovi za mimořádně vstřícný přístup a kvalitní práci. Svým zaměstnancům pak 
za nespočitatelné množství hodin, které věnovali zvláště konečným úpravám a úklidu, aby 
obě nové třídy mohly 17. září otevřít své dveře dětem.  

 
Přestřižení pásky se ujala 
zástupkyně starosty Jitka Žáková  

  

  



 
Vybavení tříd obdivovali všichni - i starosta MČ Praha 14  

  

 
Děti si na přivítanou připravily básničku a 
symbolickým klíčem odemkly nové třídy  

  

  



 

Ředitelé ZŠ a MŠ 

PaedDr. Jaroslav Martanovič je od školního roku 2009/10 ředitelem 
ZŠ Bří Venclíků. Dříve pracoval v základním školství a působil na 
různých pozicích v oblasti vzdělávání. Je dlouholetým členem školské 
komise městské části Letňany. Přejeme mu, aby u nás byl spokojený a 
stejně tak i učitelé a děti ve škole.  

Bc. Olga Štěpánková nastoupila od 1. 8. 2009 na 
místo ředitelky mateřské školy Bobkova. V 
předškolním vzdělávání pracuje již mnoho let, posledních 17 let jako 
ředitelka mateřské školy U rybníčku v Horních Počernicích. Také jí 
přejeme mnoho pracovních úspěchů na novém působišti.  

 

Současně patří poděkování řediteli ZŠ Bří Venclíků Janu Kunickému i ředitelce MŠ 
Bobkova Jitce Kubátové (oba odešli do důchodu) za jejich dlouholetou práci ve školství v 
Praze 14.  
 
 
 
 
    

  



  
 
 
 

  



VYSOKÁ ŠKOLA - soukromý subjekt 
 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o.  

(soukromá neuniverzitní vysoká škola)  
Pilská 9, Hostavice (zámeček)   PhDr. Václav Hošek, DrSc.  

       rektor 
 

  



 
 

Dětská hřiště ve správě MČ Praha 14  
  
Číselné označení a charakteristika dětských hřišť  

1. Dětské hřiště Sadská - oplocené dětské hřiště, dvouhoupačka, kolotoč - spica, 
skluzavka 

2. Dětské hřiště Mochovská 529 - provazový jehlan, pružinové houpadlo, víceúčelová 
sestava se skluzavkou, kolotoč - spica, pískoviště, sportovní plocha 

3. Dětské hřiště Hostavická - Kyjská - závěsná dvouhoupačka, víceúčelová sestava 

4. Dětské hřiště Lánská - pružinové dvouhoupadlo, pískoviště 

5. Dětské hřiště Horoušanská 582 - vahadlová houpačka, pružinové houpadlo, 
pískoviště 

6. Dětské hřiště Mochovská 548 - vahadlová houpačka, pružinové houpadlo, 
pískoviště 

7. Dětské hřiště Kardašovská 394 - pískoviště, sportovní hřiště 

8. Dětské hřiště Chvaletická 917 - sestava se skluzem, kolotoč - spica, závěsná 
dvouhoupačka, stůl na stolní tenis 

9. Dětské hřiště Chvaletická 918 - pružinové houpadlo, pískoviště 

10. Dětské hřiště Splavná - pružinové dvouhoupadlo, kolotoč - spica, skluzavka, 
pískoviště 

11. Dětské hřiště Vlčkova 1062 - pískoviště 

12. Dětské hřiště Vlčkova 1066 - sportovní plocha 

13. Dětské hřiště Bojčenkova 1098 - sportovní plocha  

14. Dětské hřiště Paculova 1111 - pružinové houpadlo, vahadlová houpačka, pískoviště  

15. Dětské hřiště Gen. Janouška DDM - závěsná dvouhoupačka, víceúčelová sestava se 
skluzem, dřevěný domek 

16. Dětské hřiště Šromova 871 - závěsná čtyřhoupačka, kolotoč - spica, víceúčelová 
sestava se skluzem, pískoviště  

17. Dětské hřiště Cíglerova 1087 - sportovní plocha 

  



18. Dětské hřiště Šromova 865/14 - sestava se skluzem, pružinové houpadlo, pískoviště 

19. Dětské hřiště Gen. Janouška 900 - víceúčelová sestava - toto hřiště je v 
rekonstrukci 

20. Dětské hřiště Šebelova 875 - kolotoč - spica, vahadlová houpačka, závěsná 
dvouhoupačka, pružinové houpadlo, skluzavka, pískoviště, sportovní plocha 

21. Dětské hřiště Dygrýnova 823 - sportovní plocha, pískoviště 

22. Dětské hřiště nám. Plk. Vlčka  

I. pružinové houpadlo, vahadlová houpačka, pískoviště  

II. kolotoč - spica, kladina, sestava se skluzem, vahadlová houpačka  

III. oplocené hřiště, vahadlová houpačka  

IV. pískoviště, pružinové houpadlo, přelézačka, betonový blok, trojhrazdí, 
dřevěný jehlan 

23. Dětské hřiště Mansfeldova ulice - dřevěná sestava, pružinové houpadlo, pískoviště 

24. Dětské hřiště Kpt. Stránského 1001 - sportovní plocha 

25. Dětské hřiště u skateboardové dráhy - sportovní plocha, pískoviště 

26. Dětské hřiště Jahoda pružinové houpadlo 2x, pružinové dvouhoupadlo, sestava se 
skluzem, skluzavka, závěsná dvouhoupačka, stůl na stolní tenis, odrazová stěna 

27. Dětské hřiště Kpt. Stránského vedle Opavie - pískoviště 

28. Dětské hřiště Kpt. Stránského Opavie - víceúčelová sestava, houpačka  

29. Dětské hřiště Park Jiráskova čtvrť - pískoviště, sestava se skluzem 

30. Dětské hřiště Jahodnice Bezdrevská - pružinové dvouhoupadlo, pískoviště  

31. Dětské hřiště Park Vidlák - pískoviště  

32. Dětské hřiště Maňákova 745 - pískoviště, pružinové dvouhoupadlo 

33. Multifunkční lanový systém Jahodnice  
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