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1. SWOT analýza demografické studie a analýzy 

kvality života 

 

Na základě podrobné analýzy jsme sestavili pro jednotlivé oblasti života tzv. SWOT 

analýzu. Ta se skládá z následujících prvků: 

Strong – silné stránky vycházející zevnitř organizace / území a dějí se v současné době 

Weak – slabé stránky vycházející zevnitř organizace / území a dějí se v současné době 

Opportunities – příležitosti zvenčí či v budoucnu 

Threats – hrozby zvenčí či v budoucnu 

 

Tab. č. 1 SWOT školství, děti a mládež 

Silná stránka Slabá stránka 

• Kapacity MŠ pokrývají potřebu dětí 3 – 5 let 

• Dostatek dětských hřišť na Černém Mostě a 
v Hloubětíně 

• Vysoká spokojenost rodičů s MŠ a ZŠ 
 

• Chybějící dětská hřiště v Hutích 

• Chybějící kapacity ZŠ v Hutích, Hostavicích a 
Jahodnici  

Příležitost Hrozba 

• Výstavba magistrátní školy v Dolních 

Počernicích 

• Do roku 2025 bude chybět v celé MČ cca 400 

míst v ZŠ 

• Protáhne se výstavba ZŠ v Dolních Počernicích 
 

 

Tab. č. 2 SWOT kultura, sport a volný čas 

Silná stránka Slabá stránka 

• Dostupnost centra Prahy s širokou nabídkou 
kulturního vyžití 

• Široká nabídka sportovních aktivit, hlavně 
v Hloubětíně a na Černém Mostě 

• Konání řady větších společenských a 
volnočasových akcí pro širokou veřejnost 

 

• Nedostatek možností sportovního a 
volnočasového vyžití v Hutích 

• Podprůměrná spokojenost občanů s možností 
kulturního a volnočasového vyžití, možná 
pramenící z motivace a ne-informovanosti 
 

Příležitost Hrozba 

• Zpřístupnění sportovišť ZŠ pro veřejnost 

• Zřízení dalších venkovních hřišť a sportovišť (i 
pro dospělé) 

• Lidé budou vnímat své bydliště pouze jako 

místo k přespání a nebudou zde chtít trávit 
čas 
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Tab. č. 3 SWOT sociální služby a zdravotnictví 

Silná stránka Slabá stránka 

• Průměrný počet lékařů v běžných 
odbornostech (stomatolog, praktický lékař, 
gynekolog, rehabilitace...) 

• Kapacitně dostatečně zajištěná pečovatelská 

služba a osobní asistence 

• Existence a dostatečná kapacita 
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

• 3 sociálně vyloučené lokality  

• Výrazně nadprůměrný podíl bytů ve vlastnictví 
magistrátu s omezenou kontrolou ze strany 
MČ 

• Nedostatečné kapacity pobytových služeb pro 
seniory a OZP 

• Chybí odlehčovací služby pro pečující osoby 

• Chybí azylové domy a noclehárny 

• Chybí kontaktní centra, nízkoprahová denní 
centra či odborné sociální poradenství 
 

Příležitost Hrozba 

• Společně s magistrátem stanovit vhodná 

pravidla pro přidělování magistrátních bytů – 
např. XY % bytů bude přiděleno lidem 
pracujícím ve veřejné správě (policie, učitelé, 
úředníci, lékaři...) 

• Významný nárůst počtu seniorů v příštích 

letech 

• Výstavba dalších bytů v majetku magistrátu 
(riziko vzniku dalších deprivovaných lokalit) 
 

 

Tab. č. 4 SWOT sociální klima a bezpečnost 

Silná stránka Slabá stránka 

• Oproti roku 2013 zlepšení vnímání pocitu 
bezpečí 

• Dlouhodobý pokles počtu trestných činů 

• Aktivity MČ zaměřené na větší bezpečnost 

v ulicích (prořez křovin, osvětlení...) 

• Nespokojenost obyvatel s mezilidskými vztahy 
a s národnostní strukturou obyvatel 

• Obavy z bezdomovců, drogově závislých a 
z obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit 

• Nadprůměrný počet lidí pobírajících dávky 

v hmotné nouzi a lidí v nezaměstnanosti 
 

Příležitost Hrozba 

• - • Vznik dalších sociálně vyloučených lokalit 
 

 

Tab. č. 5 SWOT životní prostředí 

Silná stránka Slabá stránka 

• Dostatek parků a zeleně 

• Emise nepřekračující hygienické normy 

 

• Čistota a pořádek na ulicích, hlavně na 
sídlištích 

• Zatížení ze silného automobilového provozu 
(hluk, zplodiny, bezpečnost), zvlášť 

v Hloubětíně a Hutích 

• Chybějící parky a zeleň v Hutích 

 

Příležitost Hrozba 

• Výstavba na Hutích spojená s urbanistickým 

plánováním 

• V čase rostoucí hluková zátěž 
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Tab. č. 6 SWOT doprava 

Silná stránka Slabá stránka 

• Metro a MHD • Nedostatečná veřejná doprava v Hutích, 
Kyjích, Hostavicích a Jahodnici 

• Parkování, hlavně v lokalitách u metra 

• Zatížení z automobilové dopravy 

• Stav komunikací a údržba chodníků (stížnosti 
hlavně z Hloubětína a Lehovce) 
 

Příležitost Hrozba 

• Zavedení parkovacích zón • Nárůst počtu parkujících obyvatel ze 
Středočeského kraje 

• Zavedení parkovacích zón v okolních MČ 

• Odmítání obyvatel zavést parkovací zóny 
 

 

Tab. č. 7 SWOT podnikání a obchody 

Silná stránka Slabá stránka 

• Dostatek obchodů na Černém Mostě • Nedostatek obchodů (potravin) v Hutích a 
Kyjích, Hostavicích a Jahodnici 

• Nedostatek restaurací a menších obchodů 
mimo velká OC 

• Hluk, nepořádek a nedodržování nočního klidu 
z některých barů 

• Podprůměrný počet zaměstnavatelů 

Příležitost Hrozba 

• Rekultivace brownfieldů 
 

• - 
 

  



 Analýza kvality života, MČ Praha 14 

 Srpen 2019 7 

2. Volný čas 

2.1. Možnosti sportovního vyžití 

Na území MČ Praha se nachází cca 40 sportovišť a sportovních areálů. Mezi největší 

provozovatele sportovišť patří jednoznačně místní základní školy + Sokol a TJ. Dále se 

zde nachází několik fitness center.  

Z regionálního pohledu jsou sportoviště rozmístěna po celé MČ s výjimkou Hutí, kde se 

nachází pouze jediný soukromý sportovní areál na squash a fitness. 

Tab. č. 8 Přehled sportovišť na území MČ Praha 14 

Sportoviště Charakteristika Lokalita 

Tenis Rajská zahrada tenisový kurt - sezónně zakrytý 2x Černý Most 

Tělocvičny ZŠ Bratří Venclíků 2x vnitřní tělocvična Černý Most 

Venkovní hřiště ZŠ Bratří 
Venclíků 

4x venkovní hřiště - házená, basketbal, nohejbal, 

korfbal, volejbal, fotbal, atletika včetně sektorů  
Černý Most 

Softbalové hřiště Spectrum softbal Černý Most 

Venkovní hřiště ZŠ Generála 

Janouška 

hokejbal, volejbal, nohejbal, házená, tenis, basketbal, 

florbal, fotbal, nohejbal, atletika včetně sektorů,  
Černý Most 

Tělocvičny ZŠ Generála 
Janouška 3x tělocvična, gymnastický sál, víceúčelová hřiště Černý Most 

Tenisové kurty Černý most 2x tenis Černý Most 

Tělocvična ZŠ Vybíralova 1x tělocvična, posilovna Černý Most 

Venkovní hřiště ZŠ Vybíralova tenis, basketbal, volejbal, fotbal, házená, atletika Černý Most 

Fit studie B13 Joga, Fitness Černý Most 

Fit UP Fitness Černý Most 

Fitness Fantom Fitness Černý Most 

S-FITNESS PRAHA Fitness Černý Most 

Plechárna 

Volnočasová hala (pro skateboarding, alternativně hřiště 

na fotbal či koncertní hala) 

Sportovní hala – tělocvična a workout posilovna  

Černý Most 

Jízdárna Quo Vadis Hloubětín Jezdectví, volejbalový kurt Hloubětín 

Venkovní hřiště ZŠ Tolerance  Volejbal, nohejbal, basketbal, tenis, atletika Hloubětín 

Tělocvičny ZŠ Tolerance 2 tělocvičny Hloubětín 

Tenis Hloubětín 2x tenisový kurt, v sezoně zakryté Hloubětín 

Bazén Hloubětín Plavecký bazén + brouzdaliště Hloubětín 

https://iscus.cz/kraje/praha/pasport/19364
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Tělocvična Bezpečnostně právní 

akademie 

multifunkční sportovní plocha + tělocvična pro bojové 

sporty 
Hloubětín 

Tenisové kurty TJ Slavoj Tesla 
Hloubětín 5x tenisové kurty Hloubětín 

Venkovní hřiště ZŠ Hloubětín volejbal, basketbal, fotbal, nohejbal, atletické hřiště Hloubětín 

Tělocvičny ZŠ Hloubětín 2x vnitřní tělocvična Hloubětín 

Fotbalové a volejbalová hřiště 
TJ Slavoj Tesla Hloubětín fotbal, volejbal 2x Hloubětín 

Tělocvičny ZŠ Chvaletická 1x vnitřní tělocvična Hloubětín 

Střelnice SSK Chaloupky střelnice Hloubětín 

Tělocvična SŠ Arcus 1x vnitřní tělocvična Hloubětín 

Venkovní hřiště ZŠ Chvaletická  
badminton, volejbal, nohejbal, florbal, basketbal, 

atletický stadion, tenis, fotbal 
Hloubětín 

Pilates Studio Hloubětín Joga, pilates Hloubětín 

Posilovna Goliáš Fitness Hostavice 

MTV Fitness & Squash Praha 9 Squash, pilates, joga, stolní tenis, posilovna, crossfit Hutě 

Tenisové kurty TJ Kyje Praha tenis 4x Jahodnice 

Venkovní hřiště TJ Sokol 
Jahodnice tenis, nohejbal, volejbal, pétanque Jahodnice 

Sportovní hala TJ Sokol 
Jahodnice 

tělocvična - stolní tenis, aerobic, gymnastika, jóga, 

bojové umění, futsal, karate  
Jahodnice 

Tenisový kurt TJ Kyje Praha  tenis Kyje 

Venkovní hřiště ZŠ Šimanovská  basketbal, tenis  Kyje 

Tělocvična ZŠ Šimanovská Tělocvična Kyje 

Sportovní hala TJ Kyje Praha 

malá tělocvična pro aerobic, jóa, bojové umění, taneční 

sporty + multifunkční sportovní hala pro moderní 

gymnastiku, futsal, basket, florbal, volejbal... 

Kyje 

Kurty TJ Kyje Praha volejbal 3x, nohejbal, fotbal Kyje 

Víceúčelové hřiště TJ Kyje 
Praha tenis, fotbal Kyje 

Fotbalová hřiště TJ Kyje Praha  fotbal Kyje 

Zdroj: http://www.ptupraha.cz/ + mapy.cz 

 

 

  

http://www.ptupraha.cz/
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Dětská hřiště a sportoviště 

Na území MČ Praha 14 se nachází celkem 48 dětských hřišť a sportovišť. Konkrétně: 

• Černý Most – 11 dětských hřišť, 7 sportovišť a dalších volnočasových ploch a 3 

veřejně přístupné školní hřiště a sportoviště 

• Hloubětín – 7 dětských hřišť, 2 sportoviště a další volnočasové plochy a 1 

veřejně přístupné školní hřiště 

• Lehovec – 3 dětská hřiště a 1 veřejně přístupné školní hřiště 

• Hutě – 1 dětské hřiště a 1 sportoviště a volnočasová plocha 

• Kyje – 2 dětská hřiště 

• Hostavice – 2 dětská hřiště a 1 sportoviště a volnočasová plocha 

• Jahodnice – 3 dětská hřiště a 3 sportoviště a volnočasové plochy 

Jejich charakteristika a konkrétní poloha je zaznamenána v přehledné mapě na 

následující stránce. 



Obr. č. 1 Přehled dětských hřišť a sportovišť 

 
Zdroj: web MČ Praha 14 
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Z přehledu sestaveného IPR Praha vyplývá, že dětská hřiště jsou dostupná na Černém 

Mostě, v Hloubětíně, v Kyjích a Hostavicích, ale chybí v Hutích. To odpovídá 

nespokojenosti obyvatel v Hutích s dětskými hřišti. 

 

Obr. č. 2 Bilanční územní celky s deficitem dětských hřišť (2018) 

 

Zdroj: IPR Praha 

 

 

 

 

  

29_3 Hutě 
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2.2. Možnosti kulturního vyžití 

Systémovým nástrojem pro oblast kultury je příspěvková organizace Praha 14 kulturní, 

jejíž hlavní náplní je podpora kultury jako nástroje pro zvýšení kvality života obyvatel 

této městské části. Obsahem její činnosti je mapování kulturně-společenského prostředí 

Prahy 14, rozvoj odpovídající kulturní infrastruktury a realizace uměleckých, 

volnočasových, komunitních společenských a sportovních aktivit. 

Památky 

Kostel svatého Bartoloměje v Kyjích 

Je to farní kostel kyjské farnosti v Praze s dochovanými středověkými freskami 

zpodobňujícími tři z pražských biskupů. Od roku 1966 je objekt chráněn jako kulturní 

památka. Je postavený v románském slohu z pískovcových kvádrů jako kostel tribunový 

– vnitřní prostor byl rozdělen na prostor pro lid a pro panstvo. 

Kostel svatého Jiří v Hloubětíně 

Je to římskokatolický farní kostel v Praze. Nachází se v ulici Hloubětínská. Jedná se o 

gotický jednolodní kostel s řadou novogotických úprav. Kostel je hlavním chrámem 

hloubětínské farnosti a je ve správě řádu křižovníků s červenou hvězdou. V roce 1958 

byl kostel prohlášen nemovitou památkou. 

Hloubětínský zámeček 

Zámek Hloubětín je novogotická architektonická památka. Jedná se o jednopatrovou 

budovu s třípatrovou věží ze druhé poloviny 19. století. Samotné jádro stavby by však 

mohlo být mnohem starší. 

Hostavický zámeček 

Hostavický zámek, který vznikl v 2. pol. 19. stol., se měl po r. 1934 stát součástí 

velkorysého projektu zahradního města Tomáše Bati. Vzhledem k politické situaci z 

plánů sešlo a zámek byl upraven pro školské účely, nyní je sídlem soukromé vysoké 

školy. 

Kulturní centra 

Plechárna 

Volnočasové centrum se skateparkem, kavárnou, výtvarným ateliérem a komunitní 

zahradou. Pořádají se zde sportovní i vzdělávací kurzy nebo akce pro seniory. Je zde 

volnočasová hala, která je primárně využívána jako skatepark. Hala jde však upravit a 

využít také jako sál pro divadelní či koncertní účely. 
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Komunitní dům Kyje 

KD Kyje je volnočasové centrum, kde se pořádají koncerty, divadla či plesy. Lidé se 

také mohou přihlásit například na kurzy tance a šití nebo jazykové vzdělávací kurzy. KD 

Kyje nabízí také program pro děti, mohou se zde zapsat do kroužků jako jsou judo, 

irské tance, in-line a mnohé další. 

Dům dětí a mládeže – pracoviště Černý Most 

DDM je středisko volného času zřízené jako školské zařízení. Jejich cílem je vyplňování 

volného času dětí, mládeže, sociálních skupin a dospělých ve vzdělávacích, technických, 

sportovních a přírodovědných oblastech. DDM pořádá rovněž letní a zimní tábory. 

Komunitní centrum Kardašovská 

Nové komunitní centrum se nachází na Lehovci a nabízí široké spektrum pohybových, 

výtvarných či hudebních aktivit. Nechybí zde ani vzdělávací programy jako jsou besedy, 

přednášky, semináře zaměřené na různá témata či kurzy českého jazyka. 

H55 

Nové volnočasové centrum, které se má v září otevírat na Praze 14. H55 má být tvořena 

Hloubětínskými pro Hloubětínské. Součástí H55 bude pobočka Městské knihovny, 

kavárna, víceúčelový sál a klubovna. V programu se plánují besedy, kreativní dílny, 

koncerty, divadelní pohádky, autorská čtení, cvičení a různé jednorázové akce. 

Knihovny 

Na území MČ Praha 14 se nacházejí dvě knihovny - Knihovna pro dospělé a děti 

Hloubětín a Knihovna pro dospělé a děti Černý Most. Zároveň zde funguje Pojízdná 

knihovna Černý Most (bibliobus č. 2). Čtenáři zde mají k dispozici  2 600 knih a v MČ 

Praha 14 jsou celkem 4 zastávky. 

Galerie 

Od roku 2002 byla pro MČ Praha 14 otevřena Galerie 14 na Černé Mostě. Konají se tu 

zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, svatební obřady, školní akademie, 

vítání občánků, bohoslužby, školení, výstavy, koncerty a další  kulturní akce. 

Divadlo a kino 
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Na území MČ Praha 14 se divadlo nenachází. Nejbližší divadlo v okolí je Divadlo Horní 

Počernice. Nicméně ve volnočasových centrech se často pořádají divadla a besedy. 

V OC Černý Most se nachází multikino CineStar. 

2.3. Přehled větších společenských a volnočasových akcí 

Na území MČ Praha 14 se konají nejrůznější volnočasové akce. Každým rokem si na své 

přijdou milovníci sportu, kultury či životního prostředí. 

• Hloubětínská Smeč 

• Fotbalová liga mistrů Prahy 14 

• Linka č. 141 – křest knihy 

• Stop Zevling 

• Dogs Párty 

• Kinobus Hloubětín 

• Vánoce na Rajské zahradě 

• Farmářské trhy Prahy 14 

• Den zdraví 

• Kyjský pivní festival 

• Festival sportu 

• Čarodějnice Prahy 14 

• Multikulturní den P14 

• Běh metropole 

• In-line den Prahy 14 

• Den Země 

• Městečko volnočasových aktivit 

• Svatomartinská husa 

• Posvícení na Doubravce 

• Staročeský jarmark 
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2.4. Spokojenost obyvatel s volnočasovým vyžitím 

V rámci průzkumu spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 jsme mimo jiné zjišťovali 

spokojenost obyvatel s kulturním a volnočasovým vyžitím, se sportovním vyžitím a 

spokojenost s hřišti pro děti a mládež. 

Celková průměrná spokojenost s kulturním a volnočasovým vyžitím dosáhla 66 %, čímž 

se řadí mezi podprůměrně hodnocené aspekty. Nejméně spokojeni byli obyvatelé Hutí. 

Naopak nejspokojenější byli obyvatelé Hostavic, Kyjí a Jahodnice. 

Graf 1: Spokojenost s kulturním a volnočasovým vyžitím dle lokalit 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2019), n=308 

 

POZITIVNÍ SPONTÁNNÍ VÝROKY 

Vyžití pro mládež; Pro děti dobré místo; Blízko k zábavě; Akce MČ; Dost kulturních akcí na Plechárně; 
Pořádání akcí Praha 9 Kbely; Dostupnost kultury; Prostředí pro děti; Doubravka; Vycházky se starostou; 
Kulturní program v kostele a v galerii; Začalo se stavět komunitní centrum; Kulturní vyžití; Nová rozhledna;  

 

NEGATIVNÍ SPONTÁNNÍ VÝROKY 

Akce pro děti i seniory; Hodně restaurací; Málo akcí pro seniory; Chybí akce, sousedské setkání; Málo 
společenských akcí; Chybí kulturní vyžití; Úzké vyžití pro rodiny s dětmi;  
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Celková průměrná spokojenost se sportovním vyžitím dosáhla 74 %, čímž se řadí mezi 

průměrně hodnocené aspekty. Nejméně spokojeni byli obyvatelé Hutí. Naopak 

nejspokojenější byli obyvatelé Hostavic, Kyjí a Jahodnice. 

Graf 2: Spokojenost se sportovním vyžitím dle lokalit 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2019), n=308 

 

POZITIVNÍ SPONTÁNNÍ VÝROKY 

Cyklostezky (2x); Sportovní vyžití; Cyklostezka; Stezky pro cyklisty; Blízkost bazénu; Jízdárna;  

 

NEGATIVNÍ SPONTÁNNÍ VÝROKY 

Není tady koupaliště; Úřad neochránil fotbalové hřiště před výstavbou basketbalové haly; Nevyužitý park 

(dříve Baťův) - mohl by být ovál na brusle; Chybí multifunkční venkovní hřiště a fitko pro všechny - i hrazdy 
a podobně; Chybí lesní posilovna; Chybí sportovní hřiště na fotbal, na volejbal (menší plocha); 
Nesmyslná cyklostezka: Siko - Viadukt, přednost má mít auto do kopce jednosměrka, kvůli tomu jedu 1 
km místo 300 m; Málo sportovišť; Tenisové kurty nejsou; Málo sportovního vyžití; Uvítala bych jógu; Místní 
cyklostezka ve špatném stavu, prorůstá kořeny, přitom je velmi frekventovaná; Není koupaliště, sportoviště 
nejsou pro malé děti (typu Gutovka);  
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Celková průměrná spokojenost s hřišti pro děti a mládež dosáhla 76 % a řadí se mezi 

průměrně hodnocené aspekty. Situace se výrazně liší dle lokalit. Kromě Hutí byli 

respondenti spíše spokojeni. V Hutích dosáhla spokojenost nízkých 55 %.  

Graf 3: Spokojenost s hřišti pro děti a mládež dle lokalit 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2019), n=308 

 

POZITIVNÍ SPONTÁNNÍ VÝROKY 

Dětská hřiště (7x); Hřiště pro děti (3x); Dostatek hřišť (2x); Hřiště (2x); Dobré prostředí pro děti; Když 
vidím dětské hřiště, mám radost; Dobrý prostor pro děti; Dítě si má kde hrát; Dětská hřiště v blízkosti; 
Hřiště Rákosníček u Lidlu; Obnova dětských hřišť; Nové hřiště pro děti v parku kolem rybníka; Pěkně 
udělané hřiště pro děti; Regenerace prostor: hřiště, centrum u metra; Pro děti hřiště před barákem; Hřiště; 
Začaly se stavět dětská hřiště; Hřiště pěkně blízko u baráku;  

 

NEGATIVNÍ SPONTÁNNÍ VÝROKY 

Chybí dětské hřiště (2x); Rámus z hřiště od dětí; Hřiště Bramborák; Zničené dětské hřiště; Nejsou hezká 
dětská hřiště, jako např. v Horních Počernicích: plot, toi-toi (wc); Některá dětská hřiště jsou zastaralá; 
Neudržované hřišť pro děti; Chybí hřiště pro děti; Vadí mi ten oplocený kus pozemku, který tu leží ladem 

a nikdo se o něj nestará, mohly by se tam dát lavičky a udělat hřiště; Chybí hřiště pro všechny; Dětská 
hřiště; Málo dětských hřišť i hřišť pro mládež a dospělé;  
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3. Životní prostředí 

3.1. Analýza ovzduší 

Ochrana ovzduší se řídí zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Imisní limity 

(neboli nejvýše přípustná úroveň znečistění) jsou řešeny v příloze č.1. zákona  

č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, způsob a vyhodnocování úrovně znečištění a 

způsobu posuzování a vyhodnocování je obsaženo ve vyhlášce č. 330/2012Sb. a ve 

vyhlášce 415/2012 Sb. 

Městská část Praha 14 na svých webových stránkách pravidelně zveřejňuje výsledky 

analýzy ovzduší. Měří se výskyt následujících látek: 

• Oxid dusičitý NO2 – imisní limit 40 µg/m3 za rok 

• Prašný spad – imisní limit 12,5 g/m2 za měsíc 

Obsah oxidu dusičitého byl mírně překročen na některých stanovištích (nejčastěji na 

Lipenském náměstí a Kyjském hřbitově), nicméně roční průměr imisní limit 

nepřevyšuje. 

Tab. č. 9 Výsledky analýzy ovzduší - NO2 µg/m3 v roce 2018 

Měsíc 

Měřící stanoviště 

MŠ 
Jahodnice 

Kyjský 
hřbitov 

Lipenské 
náměstí 

ZŠ 
Hloubětín 

ZŠ Bratří 
Venclíků 

Vírská 

Leden 31,0 37,9 39,7 29,6 35,1 30,1 

Únor 31,9 34,0 39,5 30,3 35,2 30,5 

Březen 32,2 37,7 39,0 31,0 34,8 28,9 

Duben 36,2 41,1 40,7 34,5 35,8 x 

Květen 31,6 38,2 40,1 34,7 36,8 x 

Červen 30,9 35,8 32,2 26,5 33,4 26,8 

Červenec 32,7 34,3 33,1 27,5 35,5 31,8 

Srpen 37,2 36,8 41,0 29,5 38,5 31,0 

Září 36,5 41,0 40,9 30,6 41,4 35,5 

Říjen 39,1 44,4 42,7 37,2 41,5 39,0 

Listopad 32,8 37,9 36,7 37,4 35,5 44,6 

Prosinec 32,3 36,9 34,9 27,6 30,6 30,9 

Roční průměr 33,7 38,0 38,4 31,4 36,2 32,9 

Zdroj: www.praha14.cz 

  

http://www.praha14.cz/
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Z pohledu analýzy ovzduší dle obsahu prašného spadu došlo v roce 2018 k překročení 

pouze na měřícím stanovišti Lipenské náměstí, a to zejména v letním období. 

Tab. č. 10 Výsledky analýzy ovzduší - prašný spad g/m2 v roce 2018 

Měsíc 

Měřící stanoviště 

Kyjský 

hřbitov 

Lipenské 

náměstí 

ZŠ 

Hloubětín 

ZŠ Bratří 

Venclíků 
Vírská 

Leden 1,3 2,4 0,8 0,5 0,4 

Únor 0,8 1,3 0,6 0,9 0,5 

Březen 1,9 7,6 1,5 9,6 x 

Duben 2,1 5,4 2,0 4,7 x 

Květen 1,5 3,2 2,5 4,4 x 

Červen 2,6 16,6 5,2 6,4 2,1 

Červenec 6,0 13,4 4,9 3,4 1,4 

Srpen 4,4 15,0 2,2 6,2 1,6 

Září 3,2 x x 2,2 2,6 

Říjen 3,5 10,8 2,7 2,7 1,6 

Listopad 1,3 18,6 1,7 1,1 1,1 

Prosinec 0,8 3,5 0,4 0,5 1,2 

Roční průměr 2,5 8,9 2,2 3,5 1,4 

Zdroj: www.praha14.cz  
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Z významných stacionárních zdrojů emisí se v blízkosti MČ Praha 14 nachází hlavně 

Pražské služby a. s. – ZEVO Malešice. Toto zařízení na energetické využívání odpadu 

produkuje zejména oxidy dusíku a oxid uhelnatý. 

Obr. č. 3 Významné stacionární zdroje emisí, Praha, 2016 
 

 
 
Zdroj: Hydrometeorologický ústav 
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Imisní limit pro ochranu lidského zdraví vyjádřený denními 8hodinovými klouzavými 

průměrnými koncentracemi ozonu (120 µg.m-3) byl v kraji v roce 2016 překročen na 3 

lokalitách, Praha 6-Suchdol, Praha 4-Libuš a Praha 5-Stodůlky. Ostatní imisní limity 

nebyly na stanicích státní sítě imisního monitoringu v kraji překročeny. 

Obr. č. 4 Oblasti kraje s překročenými imisními limity, 2016 

 
Zdroj: Hydrometeorologický ústav 
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3.2. Hluk 

Hluk je z medicínského hlediska škodlivý svou nadměrnou intenzitou. Jeho účinek je 

subjektivní. Může být rušivý až obtěžující s negativním vlivem na psychickou pohodu 

člověka. Pro měření intenzity hluku se používá jednotka decibel (dB). 

Pro podrobný popis hlukové zátěže v prostředí, zvláště v případě rozsáhlejšího území, 

kde se hladina hluku mění místo od místa, se využívají hlukové mapy. Jejich zpracování 

nevychází z konkrétních bodových měření, ale z modelových výpočtů, které jsou méně 

nákladné, lépe prakticky proveditelné a využitelnější s ohledem na plánované investiční 

akce, změny v dopravě nebo jiná opatření ke zlepšení stavu prostředí. 

Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, konkrétně v § 30-34 tohoto zákona. Limity pro hluk jsou pak 

podrobně stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Hlavní město Praha je z hlediska automobilové dopravy ve srovnání s jinými českými 

městy, dálnicemi a silnicemi v extravilánu výjimečné v nadprůměrně vysokých 

intenzitách a dopravních výkonech. Z tohoto důvodu je silniční doprava 

nejvýznamnějším zdrojem nadlimitního hluku, který zároveň působí na největší počet 

obyvatel v porovnání s jinými zdroji hluku. Následující tabulka uvádí limity pro hluk ze 

silniční dopravy. 

Tab. č. 11 Limity hluku ze silniční dopravy 

 Den (6:00 – 22:00) Noc (22:00 – 6:00) 

Hluk ze silniční dopravy 55 dB 45 dB 

Zdroj: hluk.eps.cz 
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Následující mapa znázorňuje hluk z automobilové dopravy v MČ Praha 14. Nejvyšší 

hodnoty byly naměřeny v blízkosti nadřazených komunikačních sítí. 

Obr. č. 5 Plošná hluková mapa MČ Praha 14, 2017, denní hodnoty 

  

Zdroj: geoportal.mzcr.cz 
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Z mapy udávající noční hodnoty hluku vyplývá, že většina bytové zástavby se nachází 

v pásmu 45 – 50 dB, tedy mírně překračující limit. 

Obr. č. 6 Plošná hluková mapa MČ Praha 14, 2017, noční hodnoty 

 

Zdroj: geoportal.mzcr.cz 

 

V porovnání s rokem 2016 se ukazuje mírné zhoršení. 
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Hluk v MČ Praha 14, rok 2016 

Následující obrázek porovnává hlukovou situaci v MČ Praha 14 ve dne (levý obrázek) a 

v noci (pravý obrázek). Všechny hodnoty do hlukového limitu 55 dB jsou na mapě 

znázorněny zeleně. Hodnoty hluku, které překračují hodnotu 55dB jsou zvýrazněny od 

barvy žluté, přes oranžovou až k červené. 

Nejvyšší hlukové hodnoty byly zaznamenány poblíž hlavních silničních tahů. To se týká 

zejména ulic Novopacká a Chlumecká, které navazují na Pražský okruh. V jižní části MČ 

Praha 14 přichází nadměrný hluk poblíž ulice Českobrodské. 

Vyšší hlukové hodnoty se týkají rovněž Broumarské, Kolbenovy a Ocelkovy. 

Porovnáme-li hlukovou mapu přes den a v noci, je patrné, že spolu s hustotou dopravy 

v noci klesá i hlukové zatížení. Výrazně přibylo zelených ploch, tedy míst, kde hluk klesl 

pod 55 dB. Nejvíce hlučná místa se opět nacházejí v bezprostřední blízkosti silničních 

tahů, zde je však také patrné zlepšení a mírný pokles hlukové zátěže, i když jsou tyto 

ulice (Novopacká, Chlumecká, Českobrodská, Broumarská, Kolbenova a Ocelkova) stále 

v červených číslech. 

Obr. č. 7 Hluková mapa MČ Praha 14 – den (vlevo) a noc (vpravo), 2016 

  

Zdroj: mmp.praha.eu 
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Protihluková ochrana 

Na následující hlukové mapě MČ Praha 14 jsou černými čarami znázorněny všechny 

hlukové valy a čárkovaně vyplněné objekty znázorňují hlukové stěny a bariéry. 

Protihlukové valy se nachází na ulici Bryksova v úseku Kpt. Stránského – Vybíralova a 

mají výšku 7m. Další val se nachází na ulici Chlumecká v úseku NN4152 – Chlumecká 

a je vysoký 14m. Na ulici Ocelkova je postaveno několik stěn a bariér o výšce 2-3 m a 

také val v úseku Bryksova – NN2401, jeho výška je 5,2 m a v úseku NN1834 – 

NN2402  má výšku5m. 

Mnoho stěn a bariér se nachází na ulici Průmyslová, Kbelská v úseku Mochovská 

– Kolbenova. Další stěny byly postaveny v ulici Českobrodská, tam, kde se napojuje na 

Průmyslovou. Na jihu MČ potom zasahují stěny a bariéry Štěrboholské spojky o výšce 

3m. V MČ Praha 14 byly postaveny také protihlukové ochrany u železniční trati ve výšce 

3m. 

Obr. č. 8 Protihluková ochrana MČ Praha 14, 2016 

 

Zdroj: mmp.praha.eu 
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3.3. Lesy a parky v porovnání s jinými MČ 

IPR na jaře 2019 zveřejnil studii Analýza infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy 

(zaměřená na infrastrukturu vybrané občanské vybavenosti). Ta obsahuje mimo jiné i 

analýzu ploch lesů a parků s rozlohou větší než 0,5ha.  

Obr. č. 9 Plocha lesů a parků na obyvatele v m2 

  
 

 

Zdroj: IPR Praha 

 

Na celém území hlavního města Prahy připadá na obyvatele 48 m2 parků či lesů. 

V případě MČ Praha 14 je to 20m2. V celopražském porovnání se tak jedná o 

podprůměrnou hodnotu. Na druhou stranu v nedalekých Dolních Počernicích se nachází 

zelených ploch nadprůměrně. Zároveň v porovnání s dalšími MČ sídlištního charakteru 

nevychází Praha 14 špatně.  
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Tab. č. 12 Plocha lesů a parků ve vybraných MČ 

MČ 

Plocha 
parků, 

lesoparků a 
lesů (m2) 

Plocha na 
obyvatele 

(m2) 

Praha 9 1 183 314 20,4 

Praha 11 799 315 10,5 

Praha 12 6 018 400 106,9 

Praha 13 703 030 11,2 

Praha 14 941 738 20,0 

Dolní Počernice 1 404 868 568,1 

Praha 17 14 372 0,6 

Praha 18 277 850 13,8 

Hl. m. Praha 62 587 113 48,3 

Zdroj: IPR Praha 
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3.4. Půda, lesy 

V porovnání s hlavním městem Praha se na území MČ Praha 14 nachází podprůměrný 

podíl zemědělské půdy, lesních pozemků a částečně i vodních ploch. Nejvíce 

zemědělské půdy se nachází v katastrálním území Hostavice (32 %) a Kyje (29 %). 

Katastrální území Hloubětín (včetně části na území MČ Praha 9) má největší podíl 

lesních pozemků (9 %) a Černý most nejvíce zastavěné plochy (17 %). 

Tab. č. 13 Relativní hodnoty druhů pozemků, stav k 31. 12. 2016 [%] 

Název území 
Zemědělská 

půda 

Lesní 

pozemky 

Vodní 

plochy 

Zastavěná 

plocha 

Ostatní 

plocha 

Součet 

K. ú. Černý Most 10 % 1 % 1 % 17 % 70 % 100 % 

K. ú. Hloubětín 
(včetně MČ 
Praha 9) 

17 % 9 % 1 % 9 % 64 % 100 % 

K. ú. Hostavice 32 % 1 % 3 % 8 % 58 % 100 % 

K. ú. Kyje 29 % 5 % 4 % 11 % 52 % 100 % 

Hl. město Praha 40 % 10 % 2 % 10 % 37 % 100 % 

Zdroj: ČÚZK, vlastní výpočet 
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Lesy 

Všechny lesy na území hlavního města Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního 

určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí (§8, odst. 2c zákona č. 

289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). V rámci tvorby územního plánu jsou lesy 

jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně. 

Za posledních sto let se zvýšila výměra lesů na území Prahy téměř o třetinu. V současné 

době lesní porosty zaujímají přibližně 10,5 % z celkové rozlohy města. Charakter nově 

zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, jak se měnily důvody zalesňování: 

od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění pobytu 

obyvatel v přírodě, až po cílené zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci 

obyvatel nově vznikajících sídlišť. 

Hlavní město Praha zajišťovalo v roce 2016 prostřednictvím Oddělení péče o zeleň 

odboru ochrany prostředí správu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře téměř 

2 800 ha. 

Na území hlavního města Prahy bylo 5 176 ha lesních pozemků, z toho: 

• cca 2 764 ha v majetku hl. m. Prahy – ve správě OCP MHMP; 

• cca 1 010 ha v majetku státu a správě LS Mělník, LZ Konopiště a LS Nižbor; 

• cca 1 390 ha v majetku fyzických a právnických osob (ČSÚ, ČÚZK).  
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Nejvyšší podíl lesních ploch z katastrálních území, které tvoří MČ Praha 14, má 

Hloubětín (5 – 10 %). Nutno ovšem říci, že část k.ú. Hloubětín leží z velké části na 

území MČ Praha 9. Černý Most, Hostavice a Kyje mají lesnatost shodně v rozmezí 0,01 

– 5 %. Porovnáme-li MČ Praha 14 s ostatními, můžeme vidět, že nejvyšší lesnatost má 

například katastrální území Klánovice, Újezd nad Lesy a další. 

Obr. č. 10 Přehled podílu lesních ploch v k. ú., 2016 

 

Zdroj: ČÚZK, IPR 

Na území MČ Praha 14 se nachází jeden les: 

Les Čihadla a Lehovec 

Katastrální území: Hloubětín, Hostavice 

Les s celkovou rozlohou 33,8 ha. Nejvíce zastoupenými dřevinami jsou nepůvodní 

trnovník akát a dub zimní. Z pohledu věku porostů je zde nejvíce zastoupena 3. věková 

třída, tedy 41 – 60 let. 
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3.5. Veřejná zeleň 

Na webových stránkách prahazelena.cz je dostupný seznam všech zelených ploch na 

území hlavního města Prahy, který lze filtrovat podle jednotlivých městských částí. V MČ 

Praha 14 se nacházejí následující zelené plochy: 

Aloisov 

Aloisov je lokalita, která se nachází západně od sídliště Lehovec. Původně zde byly 

nelesní plochy nad Kyjským rybníkem, které byly v 50. letech minulého století 

zalesněny. Ve zdejších lesích se hospodaří tak, aby se co nejvíce podobaly přirozeným 

lesním porostům. 

Cihelna v Bažantnici 

Přírodní památka Cihelna v Bažantnici byla vyhlášena jako chráněné přírodní území v 

roce 1988. Přírodní památka má rozlohu 4,38 hektarů a jedná se o významnou 

geologickou lokalitu. Území je tvořeno neobvyklými skalními útvary z pískovců a 

slepenců bez půdního pokryvu. 

Zámecký park v Hloubětíně 

Zahrada u zámku v Hloubětíně má rozlohu 0,87 hektarů a je součástí novodobého 

zámku, který postupně vznikl na místě původní usedlosti. Objekt připomínající 

tudorovský zámek začal vznikat po roce 1870. V současnosti je v objektu zámku privátní 

zdravotnické zařízení a zahrada je sice přístupná, ale není určena pro veřejnost. 

PR V Pískovně 

Od konce 19. století do konce 50. let minulého století probíhala v těchto místech těžba 

písku. Poté byl prostor postupně zaplaven. Současná vegetace je dílem náletových 

rostlin. Zbytky původních stromů jsou zde patrné i dnes. Tato přírodní rezervace má 

rozlohu cca 30 hektarů a byla vyhlášena v roce 1968. Nachází se zde chráněná mokřadní 

společenstva a jedná se o významné hnízdiště ptactva. PR se nachází na pomezí 

katastrů Dolní Počernice a Hostavice. 

Suchý poldr Čihadla 

Poldr je vodní dílo, jež slouží k protipovodňové ochraně. Vznikl v 80. letech 20. století. 

Protéká jím řeka Rokytka. Jeho celková plocha je 27 hektarů a jedná se o největší suchý 

poldr v Praze. V letech 2007-2008 zde proběhla revitalizace a byla odstraněna 

betonová, napřímená koryta a byly vytvořené přírodní, meandrující potoky s tůněmi. 

Vše bylo doplněno můstky, cestičkami a informačními tabulemi. 
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Zámecký park v Hostavicích 

V Hostavicích se nachází budova, která je nazývána zámeček a pochází z druhé poloviny 

19. století. V roce 1934 statek koupila firma Baťa, která zde chtěla vybudovat rozsáhlé 

zahradní město, k tomuto projektu však nikdy nedošlo. Nyní v zámečku sídlí soukromá 

MŠ a ZŠ. 

Okolí Kyjského rybníku 

Společně s dalšími rybníky na Rokytce byl i Kyjský rybník založen pravděpodobně již ve 

14. století na podnět prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. K prvnímu 

odbahnění rybníku došlo až v roce 1962, v té době byla již jeho větší část zcela zarostlá. 

Odbahnění druhé části, výstavba hráze a sedimentační nádrže byly realizovány až v 80. 

letech minulého století. K poslednímu odbahnění se přistoupilo v letech 2007 až 2008 a 

k úpravám byl využit sací bagr. 
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3.6. Vodní plochy 

Hlavní město Praha vlastní a financuje údržbu a rekonstrukce 116 vodních děl o ploše 

253,8 ha. Správu těchto vodních děl provádí organizace Lesy hlavního města Prahy. Na 

webové stránce praha-priroda.cz je uveden seznam všech vodních ploch, které se 

nacházejí na území hlavního města Prahy. 

Na území MČ Praha 14 se konkrétně nacházejí následující vodní plochy: 

Rybník Aloisov 

Katastrální území: Černý Most 

Objem nádrže: 14 500 m3 

Rybník Aloisov vznikl přehrazením původně hlubokého údolí Bezejmenného potoka, na 

kterém se nacházely dva rybníky. Název je odvozen od obce Aloisov, založené v roce 

1812 na panství rakouského knížete Aloise z Lichtenšteina a pojmenované Aloisov na 

jeho počest. 

 

Suchá nádrž Čihadla 

Katastrální území: Hostavice 

Objem nádrže při max. hladině: 681 835 m3 

Suchý poldr Čihadla byl postaven v 80. letech 20. století a zaujímá plochu bezmála  

27 ha. Nachází se na východním okraji Prahy v Hostavicích, mezi sídlištěm Černý Most 

II a Dolními Počernicemi. Jedná se o největší suchý poldr v Praze a slouží k zachycování 

přívalových srážek z povodí potoka Rokytky, Svépravického potoka a Hostavického 

potoka. 

Kyjský rybník 

Katastrální území: Kyje 

Objem nádrže: 455 480 m3 

Kyjský rybník byl spolu s dalšími rybníky na Rokytce založen pravděpodobně ve  

14. století z podnětu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Původně Kyjský 

rybník sloužil i jako zásobárna vody pro mlýn pod hrází.  
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3.7. Příroda a krajina 

Na území hlavního města Prahy je vyhlášeno celkem 93 maloplošných chráněných 

území, z toho 69 přírodních památek, 16 přírodních rezervací a 8 národních přírodních 

památek. Ty zaujímají plochu 2 200 ha, tedy 4 % z celkové rozlohy města. Na území 

města je vyhlášeno také 11 přírodních parků, které se rozkládají na cca 20 % rozlohy 

města. 

V MČ Praha 14 se nacházejí tyto přírodní památky: 

Cihelna v Bažantnici 

Opěrný geologický profil ke stratotypu peruckých a korycanských vrstev, odkryv 

svrchnokřídových jílovců s bohatou fosilní florou. 

Pražský zlom 

Odkryv zpřístupňující plochu pražského zlomu, významného tektonického jevu pražské 

pánve. 

Významný svou velikostí je také Přírodní park Klánovice – Čihadla. 

Památné stromy vyhlášené odborem životního prostředí na území MČ Praha 14: 

• Dub letní na návsi v Hostavicích 

• Duby letní ve Farské ulici 
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3.8. Odpady 

V roce 2017 se v hlavním městě Praze vyprodukovalo celkem 4 517 tisíc tun odpadu, 

z toho 64 tisíc tun nebezpečného odpadu. Oproti roku 2016 se jedná o mírný pokles.  

Ve srovnání s roky 2009 – 2010, kdy produkce odpadů přesahovala hodnotu  

6 tisíc tun, je současná produkce mnohem nižší. Pozitivní je také skutečnost, že 

produkce nebezpečného odpadu dlouhodobě klesá. 

Tab. č. 14 Produkce odpadů na území hlavního města Prahy v tis. tun 

Odpady 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celkem 6 144 6 795 4 715 4 941 3 811 4 269 4 161 4 602 4 517 

z toho v 
kategorii 

nebezpečné 136 211 109 132 79 62 71 58 64 

ostatní 6 008 6 584 4 605 4 810 3 732 4 207 4 090 4 544 4 453 

Zdroj: 2008–2012 – CENIA (ISOH), 2013–2017 – OCP MHMP 

 

Dle informací Odboru ochrany prostředí činily celkové náklady komplexního nakládání s 

komunálním odpadem v roce 2017 cca 1,49 miliardy Kč. Největší část nákladů patří 

nakládání se směsným odpadem (v roce 2017 částka cca 959 mil. Kč, která je hrazená 

převážně občany v rámci výběru poplatku za komunální odpad). Město v závislosti na 

výši inflace a změn DPH doplácí na tuto službu 5 až 20 % ze svého rozpočtu. 
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V hlavním městě Praze působí 4 svozové společnosti, které zajišťují sběrný, tříděný a 

objemný odpad. Konkrétně jsou to Pražské služby, AVE CZ, IPODEC a KOMWAG.  

Na území MČ Praha 14 svoz odpadu zajišťuje společnost AVE CZ. Obyvatelé této MČ 

mají nedaleko k dispozici několik sběrných dvorů i stabilních sběren nebezpečného 

odpadu (a to zejména na jihozápadě MČ Praha 14). Poblíž mají také komunitní 

kompostárnu Praha 20 a Stabilní sběrné místo pro sběr bioodpadu Malešice. 

 

Obr. č. 11 Organizace zajištění svozu směsného a tříděného odpadu 

Zdroj: OCP MHMP 
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Na území MČ Praha 14 se nachází desítky kontejnerů na tříděný odpad. Jejich poloha a 

počet jsou znázorněny na následující mapce. Nejvíce kontejnerů na tříděný odpad je na 

sídlišti Černý Most. Nejčastěji se jedná o kontejnery na plasty, papír, barevné sklo. 

Neobvyklé nejsou ani kontejnery na nápojové kartony. 

Obr. č. 12 Mapa tříděného odpadu – MČ Praha 14 

   

Zdroj: ksnko.praha.eu 
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3.9. Spokojenost obyvatel se životním prostředím a zelení 

V rámci průzkumu spokojenosti a potřeb obyvatel MČ Praha 14 jsme mimo jiné zjišťovali 

spokojenost obyvatel se životním prostředím. 

Celková průměrná spokojenost se životním prostředím byla 70 %. Nejméně spokojeni 

byli obyvatelé Hutí. Naopak nejspokojenější byli obyvatelé Hostavic, Kyjí  

a Jahodnice. 

Graf 4: Spokojenost se životním prostředím dle lokalit 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2019), n=308 

 

POZITIVNÍ SPONTÁNNÍ VÝROKY 

Klid (42x); Klidná lokalita (11x); Ticho (3x); Je tady klid (3x); Klidná část Prahy (3x); Klidné bydlení (2x); 

Čistý vzduch (2x); Bydlení v klidu (2x); Klidná oblast (2x); Je tu klid (2x); Klidné město (2x); Relativní klid 
(2x); Klidná část (2x); Dobré ovzduší; Docela klid; Je to tady klidné; Když jsme byt koupili, byl klid; 
Dostatek klidných míst; Celkem klid ; Je to klidná, tichá oblast; Klid a nikoli kravál po nocích; Je tu klid, po 
příchodu z práce si odpočinu; Klid v okolí; Tichá ulice (Hamerská); Klidné místo; Celkem klidná oblast; 
Klidné prostředí; Klidná lokalita - klidné nervy; Klidné prostředí k bydlení; Klidná oblast (Kyje); Lokalita, 
klid; Dobré životní prostředí; Není tady hluk; Není tu hluk; Klidné prostředí; Klidná část; Lepší vzduch; 
Klidná část obce; Není hlučná část Prahy; Klidná část obce Kyje; Není tady ruch jako v centru; Klidná část 

obce, kousek od centra Prahy; Pokud se nestaví, tak je tu klid; Ticho a klid; Tichá lokalita; Ticho, klid; 
Čistota ovzduší; Klidná část Prahy 14; Klidná čtvrť; Bez stavby celkem klid; Klidná část Prahy (Kyje);  

 

NEGATIVNÍ SPONTÁNNÍ VÝROKY 

Hluk (11x); V noci hluk (2x); Nyní hluk a prach; Lety vrtulníků - krouží nad Zelenečskou; Hluk; Prach ze 
stavby; Hluk - sekání trávy o víkendu; Hluk, klidný spánek se povede málokdy; Hluk od Code baru; Neklid 
v ulicích přes léto; Hluk od mládeže; Prach; Hluk od silnice ráno 7 až 10 hodin; Ráno je hodně rušno, když 
jdu na osmičku, vadí mi dýchat smog; Hluk z brzdících pruhů před domem; Autobusové zplodiny; Hluk z 
dálnic - chybí bariéry; Hodně je tu večer rušno; Hluk z dálnice; Nedodržování nočního klidu; Hluk z dopravy; 
Není odhlučená dálnice; Hluk z hotelu a ze silnice; Po večerech se střílí ohňostroje, dělobuchy; Hluk z hotelu 

Bridge; Prach a hluk z oprav domů; Hluk z nové cesty; Prach, více než bývalo; Hluk z ulice; V Code bar 
je každý večer hluk a nedá se v klidu spát; V noci dělají hluk lidé na ulici; V zimě se na ulici zbytečně solí, 
což nám vadí kvůli zvířatům, obuvi a životnímu prostředí; Hluk z vlaku a vrtulníků, letiště Kbely 2- 3x týdně 
hodinové přelety; Večer někdy hluk; Hluk ze silnice; Hluk ze spojky; 
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Hostavice, Kyje a
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Průměrná spokojenost obyvatel se zelení, parky a volnočasovými plochami  byla 81 %. 

Tento aspekt patřil k nadprůměrně hodnoceným. Nejspokojenější byli obyvatelé 

Hostavic, Kyjí a Jahodnice. 

Graf 5: Spokojenost se zelení, parky a volnočasovými plochami dle lokalit 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2019), n=308 

 

POZITIVNÍ SPONTÁNNÍ VÝROKY 

Zeleň (37x); Příroda (25x); Dostatek zeleně (11x); Blízkost přírody (8x); Kousek od přírody (4x); Blízko 
přírody (3x); Bydlení v zeleni (3x); Hodně zeleně (2x); Blízko příroda (2x); Zeleň, park (2x); Prostředí 
(2x); Hezké prostředí (2x); Kousek k přírodě (2x); Zeleň - zachovat okolí Kyjského rybníka; Pěkná příroda; 
Park v blízkosti; Dívám se na zeleň a působí to příjemně; Příroda a výhled do přírody je relax; Dost zeleně  
; Bydlení stranou v zeleni; Dost zeleně - lépe se na to kouká; Parky; Dost zeleně (procházky a zdravé 
prostředí); Blízkost lesa; Dost zeleně mezi domy; Příroda, lesík, rybník; Dostatek parků; Zeleň s rybníky; 

Dostatek prostoru pro procházky, dostatek zeleně; Park pro děti; Dostatek přírody; Park, zeleň, hezké 
prostředí; Blízko je park - procházky s dětmi; Parky k procházkám; Dostatek zeleně, krásné stromy; 

Procházky; Dostatek zeleně, s dítětem do parku; Příroda  ; Hezká krajina; Příroda v okolí; Hezké okolí; 
Příroda, parky; Blízko je park; Zeleň a upravené zahrádky; Hezké příjemné prostředí; Zeleň za barákem; 
Hezky vybavený park; Zeleň, příroda; Hezký výhled; Park Smetanka; Hodně parků; Park, kde lze vypustit 
děti; Blízký park; Park, zeleň, rekreace; Hodně zeleně; Parky; Hodně zeleně, procházky se psem; Parky 
poblíž metra Hloubětín; Je kam jít se psem; Pěkné pěšinky na procházky k Černému Mostu; Je tady zeleň; 

Procházky parkem s dětmi; Je tady zeleň, příroda; Blízko park a příroda; Kousek do přírody; Příroda a 
okolí; Příroda, rybníky; Příroda kolem; Spousta zeleně; Příroda, les; Stromy; Příroda, park u Plechárny, 
celkově jsou parky dobře udržované; V širším okolí je dost zeleně a parků; Celkem všude blízko do přírody, 
psí louka; Starají se o zeleň; Výhled; Udržované parky; Výhled do kraje a blízko do přírody; Blízko parku; 
Záhon u Kuhelské A22, děkujeme za povolení; Začal se stavět park; Krásný dolní park s hřišti (u Plechárny); 
Blízká příroda; Zahradní úpravy; Les; Zeleň - příjemný výhled (ne do šedi); MČ se stará o přírodu; Zeleň 

(čím více zeleně, tím lépe); Mezi ulicemi Zelenečská a Mochovská se buduje nový park; Zeleň na okraji 
sídliště; Nový park - skvělé místo na odpočinek, propojen do Dolních Počernicích; Zeleň v okolí; Okolní 
příroda; Zeleň, nový park; Okolní příroda; Zeleň, parková úprava; Okolní příroda, je tu hodně krásných 
stromů; Alej do Počernic; Park; Oplocené hřiště pro psy; Velké plus – oplocené hřiště pro psy, je tady psů 
hodně; Dobré procházky se psy, je tu pro ně hřiště 

NEGATIVNÍ SPONTÁNNÍ VÝROKY 

Málo zeleně (2x); Zeleň; Spousta zelených ploch leží ladem; Chybějící zeleň; Chybí více zeleně; Více zeleně 
chybí; Málo parků; Nerovnoměrně rozsázené stromečky, auta to pak přejedou; Neúdržba zeleně; Nový 
park při Molnovské (vnitroblok); Samý beton, zeleň žádná; Málo zeleně, není kam jít se psem; Údržba lip 
v ulici; Nechat růst volně květiny - nesekat stále trávu, nechat část jako kvetoucí louku, to mi tu chybí; 
Vyschlý rybníček, bylo by tam hezké posezení; Není tady nic hezkého pro oko; Hodně lípy, máme plné 
okapy listí (konec ulice Hamerská, poslední dům v ulici); Není tu kam jít se psem, žádný lesík, louka, 

příroda; Je tu 5 laviček; Uvítal bych hřiště pro psy; Málo laviček; Dodělat prostor pro psy; Chybí lavičky; 
Chybí lavičky široko daleko 
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4. Bezpečnost 

4.1. Bezpečnostní situace 

Pro posouzení bezpečnostní situace se budeme nejdříve zabývat kriminalitou. 

Index kriminality je základním nástrojem pro srovnání kriminality za jednotlivá obvodní 

(místní) oddělení policie. Vyjadřuje počet zjištěných skutků za zvolené období 

přepočtený na 10 000 obyvatel. 

Obvodní oddělení Kyje Praha III, pod které spadá MČ Praha 14, zaznamenalo ve 

sledovaném období 249,1 trestných činů na 10 000 obyvatel. Toto obvodní oddělení se 

nachází na severovýchodním okraji Prahy. Je to území, které zahrnuje původní 

historické obce Kyje, Hostavice a Hloubětín. Dále sem také patří sídliště Černý Most a 

městská část Dolní Počernice. 

Obr. č. 13 Území obvodní oddělení Kyje Praha III 

 

Zdroj: Mapakriminality.cz 
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Ve srovnání s celým hlavním městem Praha byl v roce 2018 index kriminality 249,1 

spíše podprůměrnou hodnotou, nicméně Hlavní město Praha má ze všech krajů v ČR 

nejvyšší kriminalitu. Průměrný index kriminality celé ČR byl 183. 

Ve srovnání s rokem 2013 výrazně ubylo trestných činů, a to jak na místní úrovni, tak 

i v celé ČR. Je pravděpodobné, že vysoká kriminalita z roku 2013 souvisela 

s prezidentskou amnestií Václava Klause. 

 

Tab. č. 15 Index kriminality leden - prosinec 

 2013 2016 2018 

MČ Praha 14 (obvodní oddělení Kyje Praha III) 483 337 249,1 

Hlavní město Praha 664 457 385,4 

Česká republika 310 208 183,5 

Zdroj: Mapakriminality.cz  
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4.2. Spolupráce s bezpečnostními složkami 

O bezpečnostní situaci v MČ Praha 14 se starají zejména Policie ČR – obvodní ředitelství 

Praha III – MOP Kyje a také Městská policie hlavního města Prahy – obvodní ředitelství 

MP Praha 14. 

Obvodním oddělením Kyje Praha III bylo v roce 2018 zaznamenáno celkem 1 226 

trestných činů. Nejčastějším trestným činem byla krádež věcí z automobilů. Došlo také 

k 53 fyzickým útokům a 36 krádežím automobilů. 

Tab. č. 16 Trestné činy evidované oddělením Kyje Praha III v roce 2018 

Druh trestného činu Počet trestných činů 

Krádeže věcí z automobilů 194 

Fyzické útoky 53 

Krádeže automobilů 36 

Výroba, držení a distribuce drog 29 

Vloupání do obydlí 25 

Krádeže jízdních kol 20 

Řízení pod vlivem 19 

Loupeže 3 

Znásilnění 2 

Vloupání do chat a chalup 2 

Vraždy 1 

Všechny zbývající činy 842 

Trestné činy celkem 1 226 

Zdroj: Mapakriminality.cz 

 

Městská policie hl. m. Prahy, OŘ MP Praha 14 má v gesci řešení přestupků. Jedná se 

například o přestupky proti veřejnému pořádku a o přestupky na úseku dopravy. Dalšími 

přestupky, kterými se městská policie zabývá, jsou ostatní přestupky, například na 

úseku majetku, alkoholu a další. 
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4.3. Krizový management 

V případě přírodních nebo průmyslových katastrof je krizovým řízením pověřeno 

oddělení krizového řízení, které disponuje potřebným vybavením a má vypracovány 

varianty záchrany a nouzového ubytování. Dále je vypracován Krizový plán a havarijní 

plán MČ. Hasičským záchranným sborem je rovněž  zpracován Krizový plán. V roce 

2013 byl vytvořen Povodňový plán. 

V MČ Praha 14 pravidelně probíhají nácviky řešení krizových událostí, kdy se koordinuje 

pomoc všech složek záchranného systému s pracovníky městského úřadu. 

V rámci krizového managementu byly vytvořeny potřebné bezpečnostní struktury jako 

jsou například krizový štáb, bezpečnostní rada a povodňová komise. Lokální krizové 

situace malého rozsahu jako jsou dopravní nehody, požáry, úniky nebezpečných látek 

a podobně jsou řešeny složkami Integrovaného záchranného systému. 

MČ zároveň obyvatele informuje na svých webových stránkách o tom, jak mají 

postupovat v krizových situacích. 
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Další bezpečnostní složkou, která zde působí, je Záchranný hasičský sbor hlavního 

města Prahy, který zaznamenal v roce 2017 celkem 10 156 zásahů. Ve správním 

obvodu Praha 14 to bylo celkem 308 zásahů a nejčastějším důvodem byly, podobně 

jako u ostatních správních obvodů, technické havárie. Záchranný hasičský sbor rovněž 

řešil 55 požárů, 25 dopravních nehod a 32 úniků nebezpečných chemických látek. 

Porovnáme-li počty zásahů dle jednotlivých správních obvodů, je patrné, že Praha 14 

patří spíše ke správním obvodů s nižším počtem nutných zásahů hasičů.  

Tab. č. 17 Důvody zásahů hasičských záchranných sborů v hl. městě Praha 

Správní obvod 
Celkem 
zásahů 

Požáry 
Dopravní 
nehody 

Úniky 
nebezpeč-

ných 

chemických 
látek 

Technické 
havárie 

Ostatní 
mimořádné 
události a 

planý 
poplach 

Hl. město Praha 10 156 1 974 957 1 001 4 959 1 265 

Praha 1 630 121 27 47 276 159 

Praha 2 485 91 25 52 277 40 

Praha 3 482 97 19 51 288 27 

Praha 4 1 142 211 83 99 559 190 

Praha 5 790 168 73 78 354 117 

Praha 6 1 164 166 116 234 464 184 

Praha 7 398 74 36 27 214 47 

Praha 8 787 190 61 63 390 83 

Praha 9 427 93 46 32 197 59 

Praha 10 896 202 80 62 466 86 

Praha 11 464 97 48 44 232 43 

Praha 12 348 72 30 44 181 21 

Praha 13 355 65 51 26 161 52 

Praha 14 308 55 25 32 156 40 

Praha 15 359 89 64 25 152 29 

Praha 16 286 47 35 26 162 16 

Praha 17 188 36 24 15 97 16 

Praha 18 168 23 24 16 80 25 

Praha 19 69 12 4 2 43 8 

Praha 20 144 23 41 11 54 15 

Praha 21 154 19 24 9 99 3 

Praha 22 112 23 21 6 57 5 

Zdroj: Statistická ročenka hl. města Prahy 2017, ČSÚ 
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4.4. Prevence kriminality 

MČ Praha 14 je zapojena do programu prevence kriminality. Tento program vychází 

z dokumentů Strategie prevence kriminality na léta 2016 až 2020 a Koncepce prevence 

kriminality hl. m. Prahy na léta 2017 až 2021. 

Instituce zapojené do systému prevence kriminality: 

• Policie ČR – OŘ Praha III, místní oddělení Kyje 

• Městská policie – OŘ MP Praha 14 

• Úsek krizového řízení kanceláře starosty ÚMČ Praha 14 

• Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, manažer prevence rizikového chování 

• Komise bezpečnostní a protidrogová Rady městské části Praha 14 

• Fórum prevence 

• Další spolupracující instituce – ZŠ a SŠ, Odbory úřadu MČ, komunitní centra a 

nízkoprahová zařízení 

Aktivity na úseku prevence kriminality 

Primární prevence 

V rámci programu primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách 

na území MČ Praha 14 probíhají různé přednášky a besedy. Pracuje se s mládeží v 

nízkoprahových klubech – kontaktní sociální práce. Pořádají se rovněž preventivní 

pobyty pro ohrožené děti a mládež. Primární prevence spočívá také v informování 

občanů o nejčastějších typech trestné činnosti. 

Sociální prevence 

Cílem těchto služeb je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace 

a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Tyto 

služby napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob. 

Terénní práce v rámci nízkoprahového klubu Jahoda 

Terénní práce je určena jako pomoc dětem a mladým lidem, kteří tráví volný čas na 

ulicích sídliště a nechtějí navštěvovat jakoukoliv organizovanou formu volnočasových 

aktivit.  

Situační prevence 

Jedná se o budování městského kamerového systému a rozšiřování již stávajících 

systémů, což je jednou z priorit hlavního města Prahy v oblasti situační prevence. 
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Interaktivní mapa 

Ve spolupráci s MP a PČR probíhá mapování situace výskytu trestné činnosti. Sledují se 

místa s výskytem trestné činnosti, drogových přestupků a dalších deliktů. 

Navrhovaná opatření v rámci programu prevence kriminality 

• podpora terénní/sociální práce realizované MČ Praha 14 

• aktivní realizace doplňkových volnočasových aktivit pro děti ze sociálně 

vyloučených lokalit a romské komunity 

• realizace vzdělávacích aktivit pro ohrožené skupiny dětí 

• posílení bezpečí obyvatel sociálně vyloučených lokalit a přilehlých oblastí 

• obecná podpora sociální integrace, zvyšování sociálního statutu 

• minimalizace a prevence rasově motivovaných sporů, diskriminačního jednání a 

extremistických projevů 

• usilování o změnu výrazně negativního pohledu majoritní společnosti na 

obyvatele sociálně vyloučených lokalit 
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4.5. Pocit bezpečí 

Z průzkumu spokojenosti obyvatel MČ Praha 14 vyplývá, že vnímání bezpečnosti se ve 

srovnání s obdobným průzkumem realizovaným v roce 2013 zlepšilo. Před 6 lety byla 

průměrná spokojenost obyvatel s bezpečností 57 %, v letošním roce to bylo 71 %, což 

představuje zlepšení o 14 procentních bodů. 

Pocit bezpečí se však stále řadí mezi aspekty života, se kterými jsou obyvatelé spokojeni 

spíše podprůměrně. 

K pocitu bezpečí jsme zaznamenali celkem 46 negativních spontánních výroků. Lidé si 

stěžovali obecně na kriminalitu v MČ. Zároveň je trápí výskyt drogově závislých u 

metra, bezdomovci, nečinnost Městské policie a příliš rychle jezdící auta. 

Z pohledu jednotlivých lokalit vnímají bezpečnost nejhůře lidé žijící na sídlišti 

v Hloubětíně a Lehovci a na Černém Mostě. Naopak obyvatelé Hutí hodnotili pocit 

bezpečí nadprůměrně. 

Graf 6: Spokojenost s pocitem bezpečí v MČ Praha 14 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2019), n=308 
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5. Zjištění chování, zájmů a priorit obyvatel MČ 

V rámci průzkumu veřejného mínění vyplynulo několik aspektů, které občané považují 

za důležité, ale jsou s nimi nespokojeni. Jedná se o: 

• Parkování 

• Stav a údržba komunikací 

• Životní prostředí v Hutích 

• Čistota veřejných prostranství 

• Dopravní zatížení 

• Možnosti kulturního a volnočasového vyžití 

 

Naopak, nadprůměrná spokojenost panovala v oblastech: 

• Veřejná doprava 

• Dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch 

• Předškolní vzdělávání 

• Základní vzdělávání 

• Bydlení (kvalita a velikost bytu) 

• Zdravotnictví 

 

Výsledky celého průzkumu jsou uvedeny v příloze. 
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6. Mapa potřeb obyvatel MČ 

Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že spokojenost obyvatel se liší dle jednotlivých 

lokalit. Níže uvádíme body, ve kterých byli obyvatelé jednotlivých lokalit nadprůměrně 

či podprůměrně spokojeni. 

Specifika lokality Černý Most 

+ Předškolní vzdělávání 

+ Dětská hřiště a hřiště pro mládež 

+ Nabídka obchodů a služeb 

+ Základní vzdělávání 

+ Veřejná doprava 

- Mezilidské vztahy (sociální klima...) 

- Parkování 

- Čistota veřejných prostranství 

- Pocit bezpečí 

 

Specifika lokality Hloubětín a Lehovec 

+ Nabídka obchodů a služeb 

+ Veřejná doprava 

+ Základní vzdělávání 

+ Dětská hřiště a hřiště pro mládež 

- Stav a údržba komunikací 

- Pocit bezpečí 

- Dopravní zatížení 

- Parkování 
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Specifika lokality Hostavice, Kyje a Jahodnice 

+ Parkování 

+ Životní prostředí 

- Veřejná doprava 

- Předškolní vzdělávání 

- Základní vzdělávání 

- Nabídka obchodů a služeb 

Specifika lokality Hutě 

+ Pocit bezpečí 

+ Bydlení 

- Dětská hřiště a hřiště pro mládež 

- Předškolní vzdělávání 

- Základní vzdělávání 

- Nabídka obchodů a služeb 

- Možnosti sportovního vyžití 

- Možnosti kulturního a volnočasového vyžití 

- Dopravní zatížení 
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7. Spokojenost obyvatel se současným stavem 

v oblasti parkování 

Je vidět, že parkování je problém, který obyvatele MČ Praha 14 velmi trápí. Na škále  

0-10 bodů nejčastěji tento aspekt hodnotili 5 body, desetina všech dotazovaných 

dokonce zvolila nejhorší hodnocení, tedy 0 bodů. 

Graf 7: Celková spokojenost s parkováním v MČ Praha 14 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2019), n=308 

Podíváme-li se na parkování z pohledu jednotlivých lokalit městské části, je patrné, že 

nejméně spokojeni jsou lidé žijící na sídlišti, konkrétně tedy v Hloubětíně, Lehovci a 

Černém Mostě. 

O něco spokojenější jsou obyvatelé Hostavic, Kyjí a Jahodnice, avšak i zde byla téměř 

polovina všech respondentů nespokojená. 

 

Graf 8: Celková spokojenost s parkováním v MČ Praha 14 dle lokalit 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2018), n=308 
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Obyvatelé MČ Praha 14 zavedení zón placeného stání příliš nefandí. Jen 22 % 

respondentů si myslí, že by zóny mohly pomoci při řešení problémů s parkováním. 

Pětina dotazovaných uvedla, že má zájem o zavedení systému parkovacích zón. 

Polovina respondentů je určitě proti a 17 % neví. 

Názor obyvatel MČ Praha 14 by se nezměnil ani v případě zavedení placeného stání 

v sousedních čtvrtích Libeň a Vysočany. 

 

Graf 9: Názor na zóny placeného stání v MČ Praha 14 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2018), n=308 
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Názor na zavedení zón se výrazně liší dle vzdálenosti od metra. Zatímco lidé bydlící 

v bezprostřední blízkosti metra (cca 6 min. pěšky) byli pro zóny zhruba půl na půl. Lidé 

bydlící dál byli proti zavedení zón.  

Mapa 10: Zóny placeného stání mají zavést v sousedních čtvrtích, měla by je 

MČ Praha 14 zavést také? 

Pouze domácnosti vlastnící osobní automobil 

 

Pro = Určitě + spíše souhlasí, Proti = spíše + určitě nesouhlasí. Zbytek = „nevím“ 

Upozornění: 

Lokality u metra jsou v případě této analýzy výrazně menší než navrhované lokality 

pro ZPS. V případě průzkumu veřejného mínění se jedná o vzdálenost do 400 metrů, 

tedy 5-6 minut chůze. 
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Respondenti se vyjadřovali rovněž k tomu, které z navrhovaných řešení placených zón 

by preferovali. Opět zvítězila možnost bez zón. Řešení dvou zón (Hloubětín a Černý 

Most) a jedné zóny za celou MČ dopadly podobně, zvolilo je cca 15 % dotazovaných. 

Pětina obyvatel uvedla, že se jich parkování netýká. 

Graf 11: Které z níže uvedených řešení placených zón parkovacího stání 

preferujete? (možno více možností) 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2019), n=308 

 

Většina domácností používá jeden automobil. Pětina dotazovaných uvedla, že nemají 

osobní automobil. 

 

Graf 12: Kolik osobních automobilů používá vaše domácnost? 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2018), n=308 
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77 % dotazovaných uvedlo, že nikdy nepoužívají auto při přepravě na metro. Občas 

auto při cestování metrem použije 18 %. 

Graf 13: Používáte osobní automobil při přepravě na metro? 

 

Zdroj: Průzkum mezi obyvateli (2018), n=308 
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8. Sběr námětů a připomínek s akcentem na sídlištní 

lokality 

V rámci dotazníkového šetření jsme respondenty požádali, aby nám napsali, s čím jsou 

na životě v MČ Praha 14 spokojeni a s čím naopak nespokojeni. Mohli napsat jakoukoliv 

věc, nebyli ničím limitováni. 

Celkem jsme zaznamenali 570 negativních výroků. 

Co obyvatele nejvíce pálí? 

• Čistota veřejných prostranství (74 negativních výroků) 

• Parkování (72 negativních výroků) 

• Mezilidské vztahy (59 negativních výroků) 

• Nabídka obchodů a služeb (58 negativních výroků, ale zároveň 86 pozitivních) 

• Životní prostředí (49 negativních výroků, ale zároveň 105 pozitivních) 

• Pocit bezpečí (46 negativních výroků) 

• Stav a údržba komunikací (41 negativních výroků) 
Co obyvatele středně pálí? 

• Veřejná doprava (37 negativních výroků, ale zároveň 122 pozitivních) 

• Dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch (25 negativních, ale zároveň 
190 pozitivních) 

• Dopravní zatížení (22 negativních výroků) 

• Výstavba (16 negativních výroků) 

• Dětská hřiště a hřiště pro mládež (14 negativních výroků) 
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Vybrané negativní citace z Černého Mostu 

Čistota veřejných prostranství 
Nepořádek; Nepořádek u baru; Uzamykají se popelnice a nemohu vyhodit exkrementy od psa. Chybí tu 

odpadkové koše; Okolí MČ - například u metra; Čistota chodníků (psí výkaly); Nepořádek - odpadky v 
parku, psí exkrementy na chodníku; Exkrementy na trávnících a nevychovaní majitelé psů; Občasný 
nepořádek na ulicích; Lidé hází z oken nedopalky, odpadky, aktuálně vánoční stromek. Psí exkrementy 
neuklízejí; Špína; Majitelé neuklízejí po svých psech; Čistota  ; Málo kontejnerů na tříděný odpad; 
Nepořádek na sídlišti (odpadky, psí exkrementy); Málo košů; Nevybavenost odpadkovými koši pro 
veřejnost, pro pejsky; Místní neuklízí po psech výkaly; Odvoz odpadu by mohl být častěji; Nečistota, 
odpadky; Psí výkaly na chodnících; Nehezké okolí - odpadky; Ustavičný nepořádek (vajgly za domem, 

plechovky od piva u laviček), plný koš na psí exkrementy; Není čisto v okolí; Válí se tady spousta 
odpadků; Všude jsou exkrementy od pejsků, lidé dělají nepořádek na ulicích, odhazují odpadky; 
Bezdomovci vybírají popelnice; Nepořádek  ;  
Parkování 
Parkování; Chybí parkovací místa; Špatné parkování; Parkování, nejsou místa; Málo parkovacích míst u 
Rajské zahrady; Špatné parkování, nedostatečná kapacita parkovacích míst; Minimum parkovacích zón a 
míst; Parkování (nejsou místa 1 km kolem); Nedostatek parkovacích míst; Parkování, zhoršilo se, místa 

pro invalidy, nikdo na nich neparkuje; Parkovací místa chybí; Špatné parkování  ; Parkovací místa před 

domem, po 17. hodině pokuty za parkování; Zhoršilo se parkování; Cizí auta tady parkují; Parkování "na 
ulici";  
Mezilidské vztahy 
Romové; V okolí metra divní lidé; Složení obyvatelstva a jejich chování; Problematická mládež se tady 
schází; Dost bezdomovců; Spoluobčané - Romové; Hnědočeši: kravál, bordel od rána do večera; 

Bezdomovci; Chování nepřizpůsobivých občanů; Cikáni  ; Příliš hlučná mládež v atriích; Je tu hodně 
Rusů; Sociální skladba obyvatelstva; Je tu hodně Ukrajinců; Spousta Romů; Ječící tlupy cikánů v teplém 
počasí; Zneužívání prostoru vnitrobloku určený pro dětské hry staršími; Moc cikánů; Nevychovanost lidí;  
Pocit bezpečí 
Drogy; Spoluobčané (necítím se bezpečně); Složení obyvatel v některých částech (hodně Romů, obavy o 
bezpečnost); Kolem cesty k metru shluky lidí (opilí v hospodách); V noci je tu nebezpečno; Kriminalita; 
Pocit bezpečí není, spí tady bezdomovci, pro děti nebezpečné - není semafor na přechodu do školy; Měla 

by být větší bezpečnost; Služba MP P-14; Na sídlišti není bezpečno; Strážníci nehlídají chuligány; 
Nebezpečí od opilců, kteří denně chodí z "nálevny" u Idey; Večer tu pořvává mládež a chodí na dětské 
hřiště a fetují; Nedodržují tady rychlost (30); Nedostatek semaforů na křižovatce (Ocelkova, Generála 
Janouška);  
Životní prostředí 

Hluk; Prach  ; Hodně je tu večer rušno; V noci hluk; Hluk od Code baru; Nedodržování nočního klidu; 
Hluk od mládeže; V noci dělají hluk lidé na ulici; Hluk z dálnic - chybí bariéry; Hluk  ; Večer někdy hluk; 

Hluk, klidný spánek se povede málokdy;  
Nabídka obchodů a služeb 
Obchod jen Žabka, chybí kavárna, chybí pizzerie; Mohl by být nějaký menší obchod; Obchody, služby 
chybí; Chybí večerka, není v okolí, chybí kavárna, cukrárna; Nedostavěné obchody, služby; Málo 
obchodů; Obchody - musí se dojíždět; Málo obchodů v blízkosti; Chybí klasická česká restaurace; Málo 
obchodů v místě, není tady ani slušná restaurace;  

Veřejná doprava 
Zhoršuje se veřejná doprava, č. 224 autobus jezdí málo a hromadná doprava je přeplněná lidmi; Stanice 
Černý Most (struktura, metro, autobusy); Autobusové nádraží Černý Most; Dlouhé intervaly MHD; 
Terminál metra Černý Most; Intervaly MHD; Zpožděné MHD; Intervaly MHD bus 224; Málo autobusů;  
Stav a údržba komunikací 
Některé neudržované cesty mezi bloky domů; V parku na některých cestách bláto; Údržba komunikací a 
chodníků zejména v zimě; Rozkopané ulice, bláto na cestě k metru; V zimě se neodklízí sníh (cesta k 

metru); Špatné silnice; Udělat jednosměrku  - ulice Rudolfa Holeky;  
Dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch 

Málo zeleně; Zeleň; Neúdržba zeleně; Málo parků; Nerovnoměrně rozsázené stromečky, auta to pak 
přejedou;  
Dětská hřiště a hřiště pro mládež 
Zničené dětské hřiště; Vadí mi ten oplocený kus pozemku, který tu leží ladem a nikdo se o něj nestará, 
mohly by se tam dát lavičky a udělat hřiště; Některá dětská hřiště jsou zastaralá; Neudržované hřišť pro 

děti;  
Jiné 
Ve společnosti, která tady žije, je nepořádek; V OC Černý Most mnoho turistů; Dali pryč také věšáky na 
prádlo; Lidé ničí drát kolem trávníků;  
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Možnosti sportovního vyžití 

Uvítala bych jógu; Tenisové kurty nejsou; Není koupaliště, sportoviště nejsou pro malé děti (typu 
Gutovka); Není tady koupaliště;  
Výstavba 
Stále nové stavby na úkor přírody; Stavba na volném prostranství tu straší; Stále se staví nové domy, 

nekončící výstavba;  
Dostupnost zdravotních služeb 
Chybí pohotovost, je až na Bulovce, byla dřív i na Parníku; Lékařská dostupnost a pohotovost; Jen jeden 
praktický lékař na poliklinice;  
Dopravní zatížení 
Velký provoz na hlavní silnici; Ráno velký provoz, zpožděné autobusy;  
Fungování úřadu MČ 

Úřady ; Na městském úřadě Praha 14 nemohou vyřešit řidičský průkaz;  
Bydlení (kvalita a velikost bytu) 
Velmi časté poškozování společných prostor (zámky, světla, výtahy); Před domem málo míst na sezení, 
dali pryč lavičky;  
Možnosti kulturního a volnočasového vyžití 
Málo společenských akcí; Hodně restaurací;  

Dostupnost a kvalita sociálních služeb 
Málo volných bytů pro lidí v sociální nouzi 

 

Vybrané negativní citace z Hloubětína a Lehovce 

Stav a údržba komunikací 

Špatné chodníky; V zimě to klouže; Špatný stav chodníků; Stav silnice a chodníků; Chodníky - sliby o 
nápravu se táhnou delší dobu; V Sadské ulici výmoly + rozbité chodníky; Chodníky a silnice jsou hrůza; 

Stav silnic a chodníků; Chodníky Kuhelská 919-930 - žádáno ale zamítnuto, není v kompetenci Prahy 14; 
Díry v silnici na chodnících - Sadská + Mochovská; Špatná kvalita silnic a inženýrských sítí; Neschopnost 
Prahy 14 - údržba chodníků; Špatný stav chodníků a silnic; Neuklízel se sníh, špatné chodníky; V ulici 
Sadská se MČ moc nestará, výmoly na silnici (potřebná rekonstrukce); Rozbitá silnice; Aby se zlepšily 
chodníky; Rozbité chodníky;  

Parkování 

Parkování; Parkování, jsme parkoviště Prahy; Parkování - auta stojí podélně, měla by stát napříč; 

Nedostatek parkovacích míst; Nesouhlasím se zónami placeného parkování; Parkování špatné; Parkovací 
místa chybí; Parkování, nejsou místa; Špatné parkování; V ulici Nehvizdská podél školy neustále linie 
zaparkovaných aut, i když je tam značka zákazu zvlášť v zimě; Málo parkovacích míst; Parkování  ;  

Čistota veřejných prostranství 

Chybí koše; Odpadky na ulicích, binec u kontejnerů; Neposekaná tráva; Přeplněné kontejnery na tříděný 
odpad; Bordel na náměstíčku; Kontejnery před domem jsou často nevyvezené; Neudržované některé 
plochy v okolí metra (Černý Most, Hloubětín); Na ulici Žárská u zastávky se neseká tráva; Pejskaři za 

barákem - nelze pustit děti, chybí louka vyhrazená pro pejskaře kontrolovaná policií - exkrementy. Dále 
jsou tu odpadky, kelímky, papíry a to je špatný příklad pro děti; Nakládání s odpadem, nepořádek; Úklid 
zeleně, péče o stromy a okolí zastávek MHD; Nepořádek a nedostatečná údržba veřejných prostor; 
Nepořádek v oblasti Penny;  

Mezilidské vztahy 

Bezdomovci; Stěhují se pryč starousedlíci a skupují to Rusové a Vietnamci; V létě bezdomovci; 

Bezdomovci, sociální případy; Ukrajinci nejen na stavbě; Bydlí tu hodně cizinců; Zhoršuje se skladba 

obyvatel; Hodně se zde vykrádá - špatná bezpečnost; Poblíž metra se shromažďují sociální případy;  

Pocit bezpečí 

Zloději v ulici Sadská - krádež věcí z auta; Skupiny lidí, kteří pijí nebo berou drogy (stříkačky), 
dlouhodobě s tím nikdo nic nedělá; Přechází se v zatáčce do školy - děti přes auta nevidí; Individua v 
okolí; Vykrádají se auta; Kolem ubytoven u metra se potulují opilci; Drogy; Městská policie jenom 
prochází, nic neřeší (Cikáni se rvali);  

Nabídka obchodů a služeb 
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Obchodní síť; Málo restaurací a menších služeb na sídlištích; Málo obchodů v pěší vzdálenosti; Chybí 

kavárna a cukrárna; Nedostatek kaváren; Chybí obyčejná hospoda; Dobré obchody jsou daleko, jen krám 
Vietnamců, špinavý a prošlé zboží; Jen drahé restaurace, chybí pořádný supermarket;  

Životní prostředí 

Hluk; Prach ze stavby; V noci hluk; Nyní hluk a prach; Prach a hluk z oprav domů;  

Výstavba 

Výstavba volnočasového centra; Až moc se tu staví; Zahušťuje se zde zástavba stále; Staví se zde 
neustále; Výstavba centra;  

Dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch 

Údržba lip v ulici; Nový park při Molnovské (vnitroblok); Chybí více zeleně; Málo laviček;  

Možnosti sportovního vyžití 

Chybí multifunkční venkovní hřiště a fitko pro všechny - i hrazdy a podobně; Úřad neochránil fotbalové 

hřiště před výstavbou basketbalové haly; Málo sportovišť;  

Dětská hřiště a hřiště pro mládež 

Hřiště Bramborák; Málo dětských hřišť i hřišť pro mládež a dospělé; Chybí hřiště pro všechny;  

Dopravní zatížení 

Dopravní situace, kolony; Dopravní zatížení hlavní silnice; Dopravní zatížení  ;  

Fungování úřadu MČ 

Přístup MČ - nereagují na stížnosti; Laxní přístup k řešení problémů s bezdomovci;  

Jiné 

Měla být úprava náměstíčka u Penny - nestalo se; Herny;  

Možnosti kulturního a volnočasového vyžití 

Úzké vyžití pro rodiny s dětmi; Akce pro děti i seniory;  

Základní vzdělávání 

Škola v Mochovské ulici nevyužita naplno;  

Informovanost o dění v MČ 

Kde se dozvím, že se něco děje na Lehovci?;  

Veřejná doprava 

Starší autobusy MHD (Hloubětín - Počernice, Kyje)" 

 

Vybrané negativní citace z Kyjí, Hostavic a Jahodnice 

Nabídka obchodů a služeb 

Pošta daleko; Nejsou tu moc obchody; Na nákupy jen Albert; Albert je daleko; Není tady kde nakoupit; 
Daleko na nákup; Za nákupy dojíždíme; Chybí obchod ; Na nákupy jen autem; Lékárna. Navíc lepší 
obchody než Vietnamci  blízkosti nejsou; Není pošta, lékárna a chybí také menší provozovny a cukrárna; 
Malá občanská vybavenost, i masna chybí, chybí pekárna, restaurace; Pošta  ; Málo nákupních míst; 

Špatné nákupy; Málo občanské vybavenosti; Aby lépe fungovala pošta; Menší občanská vybavenost, 

obchody;  

Veřejná doprava 

Mohla by být častější frekvence autobusů; Špatná MHD o víkendu; Špatná dopravní dostupnost; Častější 
doprava; Špatné spojení MHD; Častější intervaly autobusů, častější autobusy o víkendu; O víkendu 
špatná MHD; Dlouhé intervaly u autobusu 110, dát ve 13-14 více školních autobusů a o víkendu také více 
autobusů; Špatná dostupnost MHD; Horší dostupnost MHD; Špatně dostupné bez auta; Horší MHD; Bus 
224 - není lavička ani čekárna, nedá se schovat při dešti; MHD o víkendech horší;  
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Parkování 

Špatné parkování; Málo parkovacích míst; Parkování (např. jedna paní tady má parkovací místo - 1AF, i 
když tady nebydlí, proč ho nemůže mít někdo, kdo tu bydlí?); Špatně se tady parkuje, málo míst; Parkují 
u nás v ulici Kalištská lidé ze středních Čech; Je to obytná zóna a v ulici Hamerská parkují všude kolem 
silnice cizí lidi; Přechod u obchodu Jahůdka (problémové místo, blbě tam parkují auta); Parkovací místa; 

Chybí parkovací místa; Parkovací místa nejsou;  

Mezilidské vztahy 

Hodně Ukrajinců; U stezky bezdomovci; Akce na sblížení lidí a na úklid; Anonymita; Špatné mezilidské 
vztahy; Anonymita  ; Více Ukrajinců než Čechů; Bezdomovci; Bezohlednost kolařů na chodnících;  

Dopravní zatížení 

Větší frekvence aut poblíž bydliště; Velké dopravní zatížení; Velká frekvence aut na Pilské, zkracují si to 
od Českobrodské; Frekventovaná silnice; Velký provoz na silnicích před domem (Pilská), jezdí se velkou 

rychlostí; Lidé jezdí v protisměru (Hamerská ulice); Doprava  ; Příliš velký provoz, tatrovky jezdí naší 
malou ulicí - Včelničná;  

Pocit bezpečí 

Potulují se tady různé živly, ubytovna s Ukrajinci, postávají, nalívají se a vyvádí, bojím se okolo nich 
chodit; U školky jezdí auta rychleji, označit školku, má se jet 20, jezdí daleko rychleji, není označen 
přechod; Semafor pro děti na přechodu; Nebezpečný podchod; Lidé jezdí moc rychle autem mezi ulicemi 

např. Hamerská, Horusická, Kališťská (nedodržují předepsanou rychlost); Osvětlení mezi zastávkami;  

Čistota veřejných prostranství 

Nemáme kam odvážet odpad z listů stromů MČ v parku a mělo by být zajištěno; Psi znečišťují okolí; 
Odpadky poházené v ulicích; Chybí koše na psí exkrementy; Aby byli lidé pořádní a uklízeli; Chybí koše v 
okolí;  

Jiné 

Dostupnost autem pouze; V ulici Hamerská jsou komedianti, narvou sem maringotky a pak není místo 

pro ostatní auta; Přehnaně sekají trávník městské části u domů;  

Dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch 

Hodně lípy, máme plné okapy listí (konec ulice Hamerská, poslední dům v ulici); Nechat růst volně 

květiny - nesekat stále trávu, nechat část jako kvetoucí louku, to mi tu chybí; Chybí lavičky;  

Životní prostředí 

Po večerech se střílí ohňostroje, dělobuchy; Hluk z vlaku a vrtulníků, letiště Kbely  2- 3x týdně hodinové 
přelety;  

Klidná lokalita s blízkostí centra Prahy 

Dál od centra; Dál do centra;  

Stav a údržba komunikací 

V zimě se neudržují chodníky, nebezpečí; Silnice;  

Předškolní vzdělávání 

Nejsou místa v mateřské škole; Nedostatek míst ve školce;  

Možnosti sportovního vyžití 

Nevyužitý park (dříve Baťův) - mohl by být ovál na brusle; Místní cyklostezka ve špatném stavu, prorůstá 

kořeny, přitom je velmi frekventovaná;  

Základní vzdělávání 

Nejsou místa v základní škole;  

Bydlení (kvalita a velikost bytu) 

Nevyjasněná vlastnictví obecných komunikací i domů" 
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Vybrané negativní citace z Hutí 

Nabídka obchodů a služeb 

Chybí obchody; U učňáku na Hutích začali stavět obchod a pořád je to rozestavěné; Není tady obchod; 

Nejsou zde obchody, restaurace, kavárny; Nemáme blízko obchod, ani malou sámošku; Chybí obchody a 
služby; Občanská vybavenost špatná; Málo obchodů, chybí večerka; Chybí občanská vybavenost, chybí 
potraviny; Na Rajské zahradě centrum s poštou - staré;  

Veřejná doprava 

U autobusových zastávek nejsou stříšky (např. zastávka Lipnická); Bus MHD 201 špatně jezdí, dlouhé 
intervaly; Vadí mi málo časté spoje MHD, od 7:00 do 9:00; Menší intervaly autobusů, měli by přidat (č. 
201); Pro tolik lidí nestačí přístřešky u zastávek MHD;  

Dětská hřiště a hřiště pro mládež 

Chybí dětské hřiště; Chybí hřiště pro děti; Dětská hřiště;  

Životní prostředí 

Není odhlučená dálnice; Hluk ze silnice; Hluk - sekání trávy o víkendu; Hluk z hotelu a ze silnice;  

Dopravní zatížení 

Špatné výjezdy, moc aut u hlavní silnice v Hutích; Kapacita silnic je přitom zcela nevyhovující; Dopravní 
situace na Hutích, zácpy; Dopravní zatížení díky tranzitní dopravě;  

Čistota veřejných prostranství 

Jsou brzo plné kontejnery na tříděný odpad, přidat více kontejnerů na tříděný odpad; Popelnice na 
tříděný odpad málo vyváží; Nedopalky na zastávkách;  

Možnosti sportovního vyžití 

Chybí lesní posilovna; Nesmyslná cyklostezka: Siko - Viadukt, přednost má mít auto do kopce 
jednosměrka, kvůli tomu jedu 1 km místo 300 m; Málo sportovního vyžití;  

Dostupnost zdravotních služeb 

Lékařská péče není v místě; Dostupnost zdravotní péče;  

Výstavba 

Nekoordinovaná výstavba - Ekospol postaví obrovský bytový komplex; Má se tady zastavovat pole a 
volné plochy (to nechceme!);  

Možnosti kulturního a volnočasového vyžití 

Je tu 5 laviček; Chybí kulturní vyžití;  

Dostatek zeleně, parků a volnočasových ploch 

Spousta zelených ploch leží ladem; Chybí lavičky široko daleko;  

Parkování 

Parkování; Málo parkovacích míst;  

Předškolní vzdělávání 

Není školka, je až na Rajské zahradě, je plná; Není blízko školka, slíbili to!;  

Základní vzdělávání 

Do budoucna chybí škola;  

Dostupnost a kvalita sociálních služeb 

Služby pro seniory + domov důchodců;  

Stav a údržba komunikací 

Nesmyslné retardéry na silnicích (Budovatelská)" 
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9. Sociálně vyloučené lokality  

Sociálně vyloučení občané jsou ti, jež mají ztížený přístup k institucím a službám a jsou 

vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek kontaktů mimo sociálně vyloučenou 

lokalitu.  

Lidé žijící na okraji společnosti se přizpůsobují podmínkám sociálního vyloučení a 

osvojují si specifické vzorce jednání, které jsou často v rozporu s hodnotami většinové 

společnosti. Proto někdy bývá soužití na první pohled problematické. 

Složení obyvatelstva MČ Praha 14 je národnostně a etnicky různorodé. V souvislosti 

s rozsáhlou sídlištní výstavbou, která zde proběhla v posledních 20 letech, se zde 

vytvořila početná romská komunita. Dle odhadů z Programu prevence kriminality tato 

komunita čítá 1 000 – 1 500 osob. 

V MČ Praha 14 se aktuálně nachází tři sociálně vyloučené lokality. 

Obr. č. 14 Sociálně vyloučené lokality, Praha 2019 

 

Zdroj: mapy.cz; zástupci MČ Praha 14 

1. Broumarská – Jedná se o dva bytové domy, které byly původně určeny pro 

neplatiče. Bydlí zde jak rodiny, tak jednotlivci, jimž různé bariéry brání uspět na běžném 

trhu s byty. V této lokalitě je zvýšený podíl osob v hmotné nouzi, nízká nezaměstnanost 

a nízká motivace nechat se zaměstnat z důvodu obav z exekučních srážek z platu. 

V této lokalitě působí komunitní centrum, kde se děti doučují a tráví zde volný čas. Také 

zde působí sociální podnik, kde je část obyvatel zaměstnána. S nově příchozími 

obyvateli je realizována intenzivní sociální práce. Lokalita čítá odhadem cca 70 lidí. 

1 

2 

3 
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2. Doležalova a Dygrýnova – Jsou to domy v sídlištní zástavbě. Byl zde zaznamenán 

nadprůměrný počet příjemců dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. 

V lokalitě dochází k přelidnění bytů v důsledku častého sestěhování rodin k „bydlícím“ 

příbuzným. Dalším jevem je vysoká nezaměstnanost související s tím, že většina 

obyvatel má pouze základní vzdělání. Lokalita čítá odhadem cca 170 lidí. 

3. Rochovská a Kardašovská – Tuto lokalitu tvoří domy s větším zastoupením 

domácností, jejichž příjem tvoří dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné 

nouzi. Postupně dochází k pozvolné migraci těchto osob do jiných částeí Prahy či mimo 

ni. V lokalitě působí terénní pracovnice pro romskou menšinu. Lokalita čítá odhadem 

cca 120 osob. 

Problémy související se sociálně vyloučenými lokalitami 

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit se vyznačují nízkou úrovní vzdělání, s čímž 

souvisí vysoká nezaměstnanost. Dalším problémem je oblast bydlení. Soužití několika 

generací či více rodin v jednom bytě často vede k sousedským neshodám a rušení 

nočního klidu. Ojedinělé nejsou ani dlouhodobé dluhy na nájemném a reálná hrozba 

ztráty bydlení. 

Tato komunita se také potýká s velkou zadlužeností, kdy příslušníci komunity podléhají 

nabídkám lehce dostupných půjček. Vedle těchto problémů se ohrožené skupiny 

obyvatel potýkají rovněž s problematikou gamblerství, alkoholismu, distribucí a 

užíváním drog, krádežemi a ničením veřejného majetku. 

Na území MČ se také nachází skupiny neorganizovaných dětí a mládeže (včetně dětí 

romské národnosti), které tráví volný čas na sídlištích Prahy 14. Tyto děti jsou ohroženy 

společensky nežádoucími jevy a rizikovým chováním, které ohrožuje jejich zdravý vývoj 

a sociální začlenění.  
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10. Dostupnost sociálních služeb pro seniory a 

zdravotně postižené 

Analýza v oblasti sociálních služeb je součástí demografické studie, konkrétně jsme se 

jim věnovali v kapitole č. 7.  
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11. Zhodnocení dostupnosti/kvality/počtu a druhů 

veřejných i neveřejných služeb 

Mateřské školy, základní školy, zdravotnictví a sociální služby byly blíže popsány a 

analyzovány v demografické studii. 
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13. Příloha: Průzkum spokojenosti obyvatel 

Nedílnou součástí této studie jsou kompletní výsledky z průzkumu spokojenosti 

obyvatel, který proběhl v květnu 2019. Vzhledem k rozsáhlosti výstupu se jedná o 

samostatný dokument. 
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14. Zpracovatel studie 

 

 

 

 

 

Společnost VÝZKUMY SOUKUP se zabývá návrhem, realizací a 

zpracováním marketingových, sociologických a demografických 

výzkumů. Již od samého počátku naší existence jsme si stanovili za 

základní principy naší práce kvalitu, spolehlivost a spokojenost 

klientů. Naším cílem je provádět prakticky využitelné výzkumy, 

nikoliv výzkum pro výzkum. Proto veškeré činnosti koncipujeme tak, 

aby přinášely zcela konkrétní doporučení pro naše klienty. 
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