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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.  
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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 
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    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 
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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. 
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   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 
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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.   
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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 
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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. 
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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 
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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 
eprodukce). Obec Hloubětín se stala součástí Prahy roku 1922. r
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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.  
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 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, 
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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.  

   27



 
 

 

   28



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.  
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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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Letopisecká komise  
 

 

 

 
 

 
Letopisecká komise Prahy 14 (zleva Jaroslav Šmíd, Miroslav Froněk, Renáta 
Rudolfová, Jan Břinek) 
 

 
 
Životopisy členů letopisecké komise 
 

 Renáta Rudolfová (rozená Čacká) 
Narodila jsem se 12. října 1970, jsem vdaná a zatím bezdětná. Dětství i převážnou část 
dospělosti jsem prožila v Kyjích a v současné době bydlím na sídlišti Lehovec. Jsem 
absolventkou kyjské základní školy v Šimanovské ulici, do které jsem docházela v letech 
1977-1985. Původní profesí jsem typografkou v polygrafickém průmyslu. Vyučila jsem a 
odmaturovala na středním odborném učilišti polygrafickém pro tehdejší Novinářské 
závody Mír, které sídlily na Václavském náměstí v centru Prahy. Zde jsem pracovala až do 
roku 1994, kdy jsem odešla pracovat do soukromého sektoru - do bývalé tiskárny 
Zatřepálek v Rožmberské ulici v Kyjích. Od prvního května roku 1995 jsem zaměstnána v 
redakci Listů Prahy 14 jako redaktorka se zaměřením na historii a kulturní osobnosti. 
Zajímám se o dějiny umění,  genealogii (nauka o předcích a rodopisném bádání) a 
historickou literaturu faktu.  

 
 

 
kronikářka Prahy 14 

 
 Jan Břinek 

Narodil jsem se 7. srpna 1933 v Praze. Matka byla domácí švadlena a otec dělník a šofér. 
Předškolní věk jsem prožil v Hloubětíně v rodinném domku v Chaloupkách. Školu jsem 
vychodil též v Hloubětíně a jelikož během absolvování školy proběhla okupace, měl jsem 
školu prodlouženou o jeden rok (JUK). 
V roce 1948 jsem nastoupil do učení v továrně Aero jako letecký mechanik. Během učení 
se učňovská škola přestěhovala do Letňan, ale pouze dílny, učňovskou školu jsem opět 
navštěvoval v Hloubětíně ve Staré škole čp. 78. 
Po vyučování jsem krátce pracoval v továrně Letov, odkud mne továrna Aero 
vyreklamovala a já nastoupil do prototypové dílny (už ČKD). Po absolvování vojenské 
služby jsem opět nastoupil do ČKD (Aero). Když byla letecká výroba převedena do 
Vodochod, rekvalifikoval jsem se na výrobu silnoproudu (odpojovače), ale i tato výroba 
byla po čase přestěhována do Plzně. Přešel jsem proto do učňovské školy jako údržbář. 
V roce 1976 jsem změnil zaměstnání a nastoupil práci v Úřadě předsednictva vlády ČSSR 
ve správě technických služeb, kde jsem setrval až do odchodu do důchodu. 
Ve volném čase se věnuji amatérské fotografii a různé sběratelské činnosti (zápalkové 
nálepky, přívěsky ke klíčům a turistické atd.). Poslední době hodně času věnuji studii 
historie mého rodiště. 
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 Ing. Miroslav Froněk - předseda letopisecké komise 
Narodil jsem se v Praze dne 4. května 1960. Od roku 1961 jsem bydlel v Hloubětíně, a to 
s rodiči a starším bratrem. Tam jsem také chodil do základní školy. V roce 1975 jsem 
nastoupil na Střední průmyslovou školu stavební v Praze 5 ve Zborovské ulici. V roce 1980 
jsem začal studovat na ČVUT fakultu stavební, obor ekonomika a řízení stavebnictví. 
Absolvoval jsem v roce 1986. V roce 1982 jsem se oženil. V roce 1983 a 1985 se mi 
narodily dcery Kateřina a Michaela. Obě nyní studují Vyšší odbornou školu cestovního 
ruchu. Do svého prvního zaměstnání jsem nastoupil v roce 1986, a to jako stavbyvedoucí u 
Ředitelství výstavby spojů. Druhým zaměstnáním byla funkce hlavního energetika u OPBH 
Praha 9. Toto zaměstnání trvalo od března do listopadu roku 1990. Od listopadu 1990 se 
plně věnuji kromě let 1996-1997 komunální politice, a to ve funkcích místostarosty a 
starosty. Mimo vlastní práci se věnuji zejména sportu, dnes již bohužel pasivně. Aktivně 
jsem hrál fotbal, tenis, stolní tenis a další. 
 

 
 Mgr. Jaroslav Šmíd 

Narodil jsem se 1. 9. 1952 v Praze, kde jsem s výjimkou dvouleté základní vojenské služby 
prožil celý dosavadní život. Absolvoval jsem ZŠ, čtyřleté gymnázium ukončené maturitou a 
dálkově fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze s magisterským titulem. Pracoval 
jsem na NVP (národní výbor hl. m. Prahy) v tiskovém oddělení primátora, dále v Lidovém 
nakladatelství, v nakladatelství Panorama (redakce týdeníku Kino a oddělení knižní 
propagace), u ČSD - provozní oddíl Praha jako uklízeč, na odboru kultury Prahy 9 v 
redakci měsíčníku Devítka. Krátce jsem podnikal na živnostenský list (nákup a prodej 
pragensií a pohlednic) a měl jsem  registraci na soukromé nakladatelství EGO. Od roku 
1994 pracuji jako vedoucí redaktor Listů Prahy 14. Jsem rozvedený, mám syna Ondřeje 
(pracuje jako kuchař) a dceru Radku (pracuje jako prodavačka knih). 
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I. kapitola     Politický a veřejný život  
 
 
 
 

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

 Politické zastoupení Prahy 14 

 Psalo se o nás 
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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 

 
1. Zastupitelstvo MČ Praha 14 

V komunálních volbách 1.-2. listopadu 2002 bylo v městské části Praze 14 zvoleno 
31členné Zastupitelstvo,  které na svém ustavujícím jednání 26. 11. 2002 zvolilo 9člennou 
Radu a výbory finanční a kontrolní dále pak výbor pro správu majetku a pro dopravu. 
Zastupitelstvo představuje nejvyšší orgán městské části Praha 14.   

ODS     38,1 %  (13 mandátů) 
ČSSD    16,5 %  (  5 mandátů) 
Demokraté J. Kasla  15,0 %  (  5 mandátů) 
KSČM    10,4 %  (  3 mandáty) 
Sdružení nezávislých    9,6 %  (  3 mandáty) 
KDU-ČSL      6,0 %  (  2 mandáty) 
US-DEU       4,0 %   (  0 mandátů) 
       ----------------------- 
       31 členů zastupitelstva 

 
 
SEZNAM ZASTUPITELŮ -   podle získaných preferenčních hlasů 
ODS (13 mandátů)     
Ing. Miroslav Froněk     3 180 
MUDr. Kateřina Pavlíčková    3 128 
Ing. Miroslav Skala     3 097 
Mgr. Daniel Rovan     3 064 
Ing. Pavel Mixa     3 057 
Ing. Eva Bažilová     3 038 
Mgr. Jitka Žáková     2 973 
Renata Hušková     2 954  
Helena Mandjounehová    2 951 

Ing. Josef Voseček     2 947 
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Ing. Miroslav Vysloužil    2 925 
Eva Dokonalová     2 910 
Vladimíra Petzoldová    2 891 

ČSSD (5 mandátů) 
Miroslav Dvořák     1486 
Soňa Matoušková - bezpartijní kandidát  1443 
Mgr. Jaroslav Jiroušek    1438 
Petr Kovanda     1317 
Doc. Ing. Oto Roth    1312 

Demokraté Jana Kasla (5 mandátů) 
Koalice Strany Evropských demokratů 
a ODA (Občanskodemokratická aliance) 
RNDr. Jiřina Nováková, CSc.   1512 
Ing. Ladislav Dubský - bezpartijní kandidát  1328 
Judr. Eva Hášová     1315 
Ing. Vladimír Vojta, CSc.    1289 
Ing. Karel Cekota     1270 
Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) (3 mandáty) 
Jitka Krátká      905 
Petr Zubec      870 
Ing. Václav Hollan     835 
Sdružení nezávislých (3 mandáty) 
MUDr. Hana Pospíšilová    1014 - nahradil František Čuchal 
Ing. Pavel Tůma     933 
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.    932 
 
Kandidáti KDU-ČSL 
PhDr. Hana Urbanová    670 
PhDr. Zuzana Jelenová    633 
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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 starosta MČ Praha 14 

člen zastupitelstva Magistrátu hl. m. Prahy 
Ing. Miroslav Skala  místostarosta 
Mgr. Jaroslav Jiroušek místostarosta 
Mgr. Daniel Rovan  místostarosta 
Eva Dokonalová  ODS 
Ing. Josef Voseček  ODS 
Mgr. Jitka Žáková  ODS 
Miroslav Dvořák  ČSSD 
Soňa Matoušková  bezpartijní 

 
3. Starosta        Ing. Miroslav Froněk 

Postavení a pravomoc starosty se řídí zákonem O hlavním městě Praze v platném znění. V 
souvislosti s ustanovením zvláštním předpisů starosta ukládá úkoly na základě pověření 
RMČ řediteli Městské policie a Policie ČR působící na území m. č. Praha 14 související se 
zabezpečováním místních záležitostí ve veřejném pořádku a bezpečnostní problematiky. 
Dále plní povinnosti uložené vedoucímu orgánu veřejné správy zákonem č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole v platném znění. Úzce spolupracuje s odborem kanceláře starosty, 
samostatným oddělením sekretariátu členů rady a odborem interního auditu.  
 
Statutárním zástupcem starosty je   
Ing. Miroslav Skala - 1. zástupce starosty: odbor výstavby a dopravy, odbor životního 
prostředí, odbor územního rozvoje 
Mgr. Jaroslav Jiroušek - 2. zástupce starosty: odbor školství, odbor sociálních věcí a 
zdravotnictví, odbor státní sociální podpory, odbor občanskosprávní 
Mgr. Daniel Rovan - 3. zástupce starosty: odbor ekonomiky a správy majetku, partner pro 
jednání s představenstvem a.s. Správa majetku Praha 14. 
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Komise Rady MČ Praha 14 
 
Rada městské části Praha 14 na svém 1. jednání dne 3.12. 2002 zřídila tyto komise: 

komise regionálního plánování, komise životního prostředí, komise školská, komise 
bytová, komise pro prevenci kriminality, komise pro sociálně právní ochranu dětí a 
sociální věci,  komise kultury a aktivit volného času. Komise zdravotní byla zrušena.  

 
 komise předseda  tajemník členové 
komise prevence kriminality Renata Hušková Bohumil Sobotka Ing. Luděk Lisý 

Por.Pavel Černoch 
Ing.Bc.Dana Hetzlová 
JUDr.Tomáš Bláha 
Mjr.Ivana Adamcová 
RNDr.Tomáš Jirsák, Csc. 
Ing.Ladislav Dubský 
Ing. Miroslav Skala 
PaedDr. Vladimíra 
Kohoutová 
Radka Novotná 
MUDr.Václav Bouda 
Vojtěch Pavel Traurig 

komise pro sociálně právní 
ochranu dětí a sociální věci  

PhDr. Hana 
Urbanová 

Věra Balounová PaedDr.Vladimír Kohoutová
PhDr.Ivana Halíková 
MUDr.Martina Suchá 
Mgr.Václav Navrátil 
JUDr.Jana Tondrová 
PhDr. Milan Kořínek 
Jana Pecková 
Miroslava Filipová 
Lubomír Vůjtěch 

komise regionálního 
plánování 

Ing. Vladimír 
Vojta, CSc. 

Ing.Jana 
Lebedová 

Ing.Pavel Tůma 
Ing.arch.Milan Veselý 
Ing.Karel Soukeník 
Ing.Karol Boško 
Ing.Jaroslav Chládek 
Ing.Vít Záruba 
Zdeněk Ruta 
Viktor Šíma 
Josef Kutmon 
Rudolf Mikeš 

komise životního prostředí  MUDr. Kateřina 
Pavlíčková 

Ing.Marie Veselá Mgr.Jitka Žáková  
Petr Zubec 
Ing.Luděk Lisý 
Ing.Milan Tůma 
Miluše Wolduová 
Daniel Koláček 
Václav Koskuba 
Ivona Hlasová 
Štefan Juhasz 
Petr Pavlíček 

komise školská  Mgr. Jitka Žáková Alena Naidrová Jitka Krátká 
PhDr.Eva Podhajská 
MVDr. Martin Pangrác 
Ing.Jaroslav Chládek 
Ing.Mgr.Marie Nováková 
Mgr.Václav Navrátil 
Mgr.Jarmila Kolečková 
Mgr.Jan Kunický 
Jaroslava Kozohorská 
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Martina Černá 
komise zdravotní  Soňa Matoušková Daniela 

Hejduková 
RNDr.Jiřina Nováková,Csc.
MUDr.Pavel Drlík 
MUDr.Kateřina Boudová 
MVDr.Martin Pangrác 
Miroslava Filipová 
Miluše Wolduová 
Miluše Menšíková 
Petr Růžička 

komise letopisecká 
 

Ing. Miroslav 
Froněk 

 Mgr. Jaroslav Šmíd 
Renáta Rudolfová 
Jan Břinek 
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Výbory Zastupitelstva MČ Praha 14 
Zastupitelstvo městské části Praha 14 na svém 2. zasedání dne 17. 12. 2002 zrušilo tyto 

výbory Zastupitelstva městské části Praha 14: výbor kontrolní, výbor finanční, výbor pro 
správu majetku a zřídilo jako své poradní a iniciativní orgány na volební období 2002-
2006 tyto výbory: 
výbor kontrolní, výbor finanční, výbor pro správu majetku, výbor pro dopravu 

 
výbor předseda Tajemník členové  
kontrolní výbor Ing. Václav Hollan JUDr. František 

Krameš 
Petr Kovanda 
Vladimíra Petzoldová 
Renata Hušková 
Ing.Miroslav Vysloužil  

finanční výbor Doc.Ing. Oto Roth Hana Vrtišková Ing. Vladimír Vojta, Csc. 
Miroslav Dvořák 
Eva Dokonalová 
Ing. Eva Bažilová 
MUDr. Kateřina Pavlíčková 
Ing. Vratislav Štěpař, Csc. 

výbor pro správu 
majetku 

JUDr. Eva Hášová JUDr. Jana Bašná Helena Mandjounehová 
Ing.Miroslav Vysloužil 
Pavel Zeman 
Jan Černík 
MUDr. Hana Pospíšilová 
Soňa Matoušková 
PhDr. Hana Urbanová 
Jiří Šebek 

výbor pro dopravu Ing. Pavel Mixa Ing. Károlly Pallagi Ing. Pavel Tůma 
Ing. Ladislav Dubský 
Josef Kutmon 
Ing. Josef Voseček 
Vladimíra Petzoldová 
Jan Fürbach 
František Herget 
Ing. Vratislav Štěpař, Csc. 
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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.  
Po vzniku Městské části Praha 14 v lednu 1995 roce tvořilo úřad několik pracovišť. Za 
nové sídlo radnice byl vybrán panelový dům v ulici Bratří Venclíků 1073, blízko budoucí 
stanice metra Rajská zahrada na Černém Mostě I. Po úplné rekonstrukci je nyní v tomto 
domě hlavní sídlo Úřadu, který se časem rozrostl i o dvě další budovy v ulici Bratří 
Venclíků (1072 a 1070). Po připojení Státní sociální podpory a Oddělení osobních dokladů 
byl tak Úřad městské části Praha 14 rozmístěn v celkem pěti budovách. 

V květnu 2002 byla dokončena první etapa rekonstrukce administrativního objektu 
radnice Prahy 14 na adrese Bratří Venclíků 1072 (od přízemí do druhého patra). Stavební 
úpravy zahrnovaly zbudování nové plynové kotelny v suterénu, vyzdění nových příček, 
výměnu podlahových krytin, instalace elektřiny, rozvodů vytápění, WC a kuchyněk, 
počítačové sítě, dále vybudování bezbariérového přístupu do objektu a provedení 
keramických obkladů. V listopadu 2002 byla dokončena rekonstrukce zbylých pater. Úřad 
poté opustil objekt v Bratří Venclíků 1070 a v Poděbradské 120 (15. 11. 2002) a sídlí nyní 
pouze na třech místech, a to Bratří Venclíků 1073 a 1072 a Generála Janouška 844 (Státní 
sociální podpora). 

 
Hlavní budova radnice se nachází na 50°06'21" severní šířky a 14°33'37" východní délky. 

 
 

Vedení Úřadu MČ Praha 14 
starosta    Ing. Miroslav Froněk 
zástupci starosty   Mgr. Jaroslav Jiroušek 
     Mgr. Daniel Rovan 
     Ing. Miroslav Skala 
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 
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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.  
 
Městská část má 16 odborů, ve kterých bylo k 1. 1. 2004 zařazeno 203 zaměstnanců (41 
mužů a 162 žen) z  toho 158 úředníků, kteří zajišťují výkon státní správy a samosprávy, 40 
zaměstnanců, kteří vykonávají činnosti provozního charakteru a 5 zaměstnanců, kteří 
zabezpečují vedlejší hospodářskou činnost. V průběhu roku 2004 nastoupilo 33 nových 
zaměstnanců a pracovní poměr ukončilo 24 zaměstnanců, z toho 5 ve zkušební době.  
 
Odbory a jednotlivá samostatná oddělení 

 Odbor kanceláře starosty (KS):    Bohumil Sobotka 
oddělení kultury a občanských záležitostí    Eugenie Čechová 
oddělení krizového řízení      Jaroslav Vučko 
oddělení rady a zastupitelstva       
redakce Listů Prahy 14      Mgr. Jaroslav Šmíd 
oddělení právní, bytové a matriční      Mgr. Eva Štětinová 

 Odbor interního auditu (OIA)     Mgr. Eva Koplíková 
 Samostatné oddělení sekretariátu členů rady (SOSČR) Petra Skálová 

 
 Kancelář tajemníka (KT)     Dana Davidová 

oddělení stížností, administrativy, kontrolní oblasti a organizace řízení, oddělení 
informační kanceláře, úsek personalistiky 

 Personální odbor (PO)     Alena Kallupová 
 Odbor informatiky (OI)     Ing. Jaromír Klička 
 Odbor hospodářské správy (HS)    Vladimír Vencl 
 Živnostenský odbor (ŽI)     Bc. Naděžda Šebková 

 
 Odbor územního rozvoje (OÚR)    Ing. Jana Lebedová 
 Odbor výstavby a dopravy (OVD)    Ing. Věra Joudová 
 Odbor životního prostředí (OŽP)    Ing. Marie Veselá 

 
 

 Odbor školství (OŠ)      Alena Naidrová 
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)  Věra Balounová 
 Odbor státní sociální podpory (OSSP)    Soňa Mrvová 
 Odbor občanskosprávní (OSO)    Mgr. Jiří Kryštof 
 Odbor ekonomiky a správy majetku (OESM)  Ing. Petr Winkler 
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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 
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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, 
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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. 
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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. 
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         Městská část Praha-Dolní Počernice
   
 
Obec Dolní Počernice, ležící 11 km východně od Prašné brány Starého města pražského a 
dnes součást IX. obvodu hlavního města České republiky, má prastarou minulost. Mírně 
zvlněná krajina v povodí potoka Rokytky lákala k osídlení již pravěku. Jeho prozatím 
nejstarší stopy byla zachyceny při horní hraně terasy nad severním bokem „Velkého“ 
počernického rybníka, kde se dnes rozkládá vilová čtvrť zvaná Vinice. V pozdní době 
kamenné - eneolitu, zhruba 4000 let př. n. l., vznikla zde osada lidu tzv. řivnáčské kultury, 
pravděpodobně hrazená palisádou ze zahrocených kůlů. Pozdější obyvatelé území 
sestoupili blíže k Rokytce, kde zanechali známky své existence u břehu rybníka a zejména 
při severozápadním okraji obce v místech bývalé pískovny na mírně vyvýšeném terénním 
jazyku mezi soutokem Rokytky a Chvalského potoka. Někdy v období 1800 až 1700 let 
před n. l. vyrostlo zde rozlehlé sídliště lidu tzv. únětické kultury doby bronzové, s 
pohřebištěm dosud ojedinělého rozsahu, s charakteristickým uložením mrtvých ve skrčené 
poloze. Po delší odmlce překryla zaniklé únětické sídliště ve 2. století po Kristu osada z 
„doby římské“ - s obytnými chatami zahloubený do písku. 
První slovanští osadníci pozdějších Dolních Počernic si vybrali pro svá obydlí místo v 
blízkosti starých dálkových cest, s vazbou na Trstenickou stezku a další důležité zemské 
cesty, které se sbíhaly k brodu přes Rokytku. Jádro nejstarší osady můžeme s největší 
pravděpodobností hledat v prostoru dnešní staré obce nad brodem přes zúžené mokřinaté 
údolí Rokytky - na mírném, před povodněmi chráněném svahu s pískovým podložím. 
Nepravidelně oválný obrys souboru bývalých statků svědčí zde dodnes o starobylém 
původu osídlení, jehož počátky byly možná ještě v hrazené osadě. 
Rozpadem osady v raném středověku a s doplněním o další grunty, došlo potom zřejmě k 
vytvoření shlukové vsi, jejíž základní urbanistický rozsah setrval dodnes. Lze 
předpokládat, že nejpozději ve II. polovině 12. století získal osadu s okolím jako výsluhu 
za vojenské či jiné služby některý z knížecích družiníků, jehož snědá pleť, tmavé vlasy 
nebo jeho přezdívka dala Počernicím jeho jméno (ves lidí "Počerného"). Velmož si potom 
dal vybudovat při cestě výše nad osadou při hraně bažinatého údolí Rokytky (dnešního 
zámeckého parku) nepochybně dosud dřevěný sídelní dvorec. U dvorce vyrostl současně 
nebo o něco později nevelký vlastnický kostelík, jehož panská tribuna navazovala možná - 
jak bývalo obvyklé - lávkou přímo na obytné patro feudálního sídla. Základní hmota 
jednolodního románského kostelíka s pravoúhlým kněžištěm, zděná z tesaných 
pískovcových kvádrů, zůstává dodnes zachována jako vzácný doklad románské stavební 
kultury na vesnici.  
V následujícím 13. století se - zřejmě jako jinde - mění i v Počernicích obraz vesnické 
zástavby. Starší zahloubená obydlí střídá pravidelnější struktura převážně již s 
trojprostorovými roubenými chalupami. Jméno boce se poprvé objevuje v písemných 
pramenech v pohnutých letech vlády Jana Lucemburského 1322-1323 v přídomku jejího 
tehdejšího majitele Zdislava z Počernic a na Průhonicích, řečeného Kobliha.  
V příštím období 14. století se stávají majiteli feudálního sídla v Počernicích s dvorcem a 
vsí výhradně bohatí pražští měšťané. Jejich dílem byla také proměna staré románské kurie 
na vrcholně středověkou tvrz. Podle výsledků posledního objeveného stavebně 
historického průzkumu je věžové jádro této tvrze dodnes obsaženo v jižní křídle starého 
dolnopočernického zámku. Vrcholně gotického původu je i prodloužení lodi románského 
kostela směrem k nové tvrzi. Pravděpodobně v téže době, kdy se blízká Praha proměnila v 
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hlavní město rozlehlé říše Karla IV., došlo také k ustálení východní cesty ku Praze do 
dnešní trasy státní silnice a jádra středověkých Dolní Počernic, podobně i Hostavic a Kyjí, 
se od té doby ocitla v odsunuté poloze. 
Nejpozději pohusitské období přineslo rozšíření starší věžové tvrze na obdélný palác, 
obsažený rovněž v dnešním východním křídle starého zámku a obrannou funkci sídla 
převzala pozdně gotická přístavba mohutné kostelní věže s tesanými nárožními kvádry. 
Přilehlý poplužní dvůr a poddanské dvorce a usedlosti, soustředěné kolem nepravidelné 
trojúhelné návsi na vidlici starých cest zůstávají nadále převážně dřevěné - roubené, pod 
doškovými střechami. V pozdním 15. století nutno vidět i počátky Velkého počernického 
rybníka, výrazně vepsaného do tvaru krajiny. 
Renesance se v Dolních Počernicích uplatnila rovněž velmi zřetelně a to zejména zásluhou 
stavební činnosti Matěje a Jana Hůlky (1562-1595), povýšených nově do šlechtického 
stavu s přídomkem s Počernic. Starší gotická tvrz byla tehdy přestavěna a rozšířena na 
pohodlný renesanční zámek, zdobený psaníčkovými sgrafity, a sousední kostel 
Nanebevzetí Panny Marie získal dnešní klenby a výraznými „hřebínky“ na hranách. Podle 
nových zjištění byli Hůlkové zakladateli i zdejší známé hospody Barborky u křižovatky 
státní silnice. Počáteční léta třicetileté války stala se pro Dolní Počernice natolik výrazná, 
že jimi vešla obec do širšího povědomí a stala se dokonce kulisou romantického 
románového příběhu J. Svátka „Pražský kat“ a „Pamětí kata Mydláře“. V letech 1620 a 
1625 vlastnil totiž po bělohorské bitvě zkonfiskovaný statek neblaze známý Jan Daniel 
Kapr z Kaprštejna, aktivní císařský úředník působící při staroměstské popravě českých 
pánů, který při cestě do počernické rezidence v roce 1625 nalezl tragickou smrt. Jinak 
události třicetileté války postihly Počernice poměrně málo - pouze jedno selské stavení a 
jedna chalupa zůstaly po ní „pusté“. Zdejší panský zámek zůstal nadále v 17. a 18. století 
již jen letní rezidencí následujících majitelů z řad vyšších feudálních vrstev a sídlem jejich 
úředníků. Byli jimi např. hrabata Colloredové (1644-1706), za nichž byl počernický zámek 
raně barokně přestavěn a v letech 1720-1755 svobodný pán Václav Klement von Saltza, za 
něhož získal zdejší kostel dnešní barokní oltář a začal se stavět nový panský pivovar. 
„Sedmiletá“ válka v době vlády císařovny Marie Terezie dotkla se katastru obce v roce 
1757 známou krvavou prusko-rakouskou bitvou u Štěrbohol. Velký význam v dalším 
vývoji obce měl intenzivní provoz na vídeňské císařské - dnes státní - silnici, zejména její 
nová výstavba za Marie Terezie, ukončena zde roku 1765. Již před tímto datem vznikl při 
silnici zárodek dnešní „nové obce“ v podobě několika chalup kolem malé návsi s 
rybníčkem, na jejímž místě stojí dnešní samoobsluha. Tereziánská obnova silnice poněkud 
korigovala starší trasu a vedla rovněž k velkorysé přestavbě zájezdní hospody u Barborky s 
dvorcem do dnešního rozsahu. V roce 1776 postihl Počernice velký požár, který zničil celý 
starý panský dvůr u zámku, panskou vinopalnu, čtyři selské dvory a tři chalupy. Hned 
následujícího roku postavili tehdejší majitelé panství - hrabata Sweerts-Šporkové, nový 
nebývale rozlehlý, pozdně barokní panský dvůr v oddělené poloze od zámku na plošině 
nad severním břehem rybníka. Záhy poté vyrostla i nová vinopalna na křižovatce proti 
Barborce, stojící rovněž dodnes. Odsunutí hospodářského provozu od nového velkostatku 
umožnilo Sweerts-Šporkům současně rozšířit ovocnou a okrasnou zahradu u zámku do 
podoby dnešního romantického zámeckého parku, který je dnes také chráněnou kulturní 
památkou. Chalupnická zástavba překročila tehdejší barokní klenutý most přes Rokytku, 
zdobený sochami světců (dnes přenesených k farnímu kostelu) a postupně se blížila k 
dnešní křižovatce. Nově klasicistní chalupy vyrůstají poté i podél staré cesty k 
severozápadu, kam byl za císaře Josefa II. roku 1786 přeložen od kostela obecní hřbitov. 
V 19. století představuje výraznější zásah do půdorysu obce vybudování státní pražsko-
olomoucké dráhy, dokončené v roce 1845, která oddělila starou obec od nové železničním 
náspem s klenutým podjezdem. Druhá polovina 19. století proměňuje obraz Dolních 
Počernic zejména výstavbou „nového zámku“, jehož realizací pro hraba z Dercsenyi byl v 
roce 1857 pověřen pražský architekt V. Bělský. Následně byl po roce 1858 zbořen starý 
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mlýn na zámeckém nádvoří a ve stylu anglické novogotiky postaven při rybniční hrázi 
mlýn dnešní, zapsaný vedle obou zámků, kostela a souboru pivovaru rovněž mezi chráněné 
kulturní památky. 
Tehdejší majitelé panství i místní pivovar nákladně přestavěli a rozšířili, v roce 1887 byl 
dále v novorománské duchu upraven vnější plášť starobylého farního kostela. Rostoucí 
sídelní význam obce posílilo závěrem 19. století zřízení zastávky na státní dráze. Ještě před 
koncem minulého století a do I. světové války vyrostly při okresní silnici na Chvaly nová 
fara, škola a výrazná budova bývalé dětské psychiatrické léčebny a podstatně se zahustila 
zástavba při státní a štěrboholské silnici. 
K velmi bouřlivému rozvoji výstavby rodinných domků a vilek došlo zejména ve 20. a 30. 
letech minulého století, kdy vznikla nová čtvrť „V ráji“, rozrostla se výstavba na „Na 
vinici“ a budovala se další nová rozlehlá čtvrť jižně od státní silnice na ostrožně obtékané 
štěrboholským potokem, zvané Vinohrady a usměrňovaná záhy velkoryse koncipovaným 
územní plánem. Charakteristickým motivem plánu bylo zejména převedení státní silnice 
do nové trasy, která se měla jižním obloukem odchýlit od starého směru. Realizace plánu 
nebyla vzhledem k vypuknutí II. světové války dovršena. Pozůstatkem nedokončeného 
záměru zůstala dnešní široká ulice zvaná Úpická. 
Po válce se již na starší územní plán nenavázalo. Soustředěnější poválečnou výstavbu 
rodinných domků představuje čtvrť, přiléhající severně ke staré obci (V Čeňku) a několik 
typových bytových jednotek za velkostatkem. Později se ještě realizovala družstevní 
výstavba při východním cípu „Vinice“. Z mladších větších investic nutno připomenout 
zejména novostavby souboru dnešní mateřské školy se zdravotním střediskem při okraji 
Vinohrad, novou devítiletou školu na místě starého sadu proti bývalému pivovaru, 
rekonstrukci hotelu Svornost, Českého statku čp. 7, spořitelny s knihovnou, kompletní 
dokončení kanalizace, plynofikace a další. 
V nejnovější době zasáhlo do katastru obce zvláště budování úseku velkokapacitního  
Pražského okruhu s přemostěním východního cípu Velkého počernického rybníka, výrazné 
dopravní odlehčení centra obce přineslo dokončení štěrboholské radiály, která odvedla 
průjezdnou dopravu z Českobrodské ulice do místa mezi Štěrboholy a Dolní Počernice.  
Na přelomu tisíciletí zaznamenáváme intenzivní snahu vedení městské části spolu 
s hlavním městem Prahou o kompletní rekonstrukce všech místních komunikací. Jedná se 
o dlouhodobou stavbu, která částečně omezuje i obyvatele dotčených ulic, ale ve finále 
dostávají Dolní Počernice rezidenční vzhled a nové, kvalitní komunikace včetně chodníků, 
veřejné zeleně a dalšího vybavení. Dochází i k budování nových sportovišť, cyklistických 
stezek a rekreačních areálů s dětskými hřišti. Z významných novodobých staveb můžeme 
jmenovat objekt bytového domu, ve kterém je umístěn Úřad městské části, rekonstrukci 
hřbitova, přístavby mateřské školy a ze soukromých investic zejména areál Auto-Exner při 
Českobrodské silnici. 
V roce 2004 se vedení městské části spolu s hlavním městem Prahou zaměřilo na realizaci 
projektů, které bylo možno spolufinancovat za pomoci finančních prostředků Evropské 
unie v programu JPD2. Tímto způsobem byl kompletně zrekonstruován Velký Počernický 
rybník, vybudován přírodní amfiteátr v zámeckém parku, zrekonstruován starý pivovar na 
Společné kulturní centrum MČ Dolní Počernice a Praha 14, přeměněna letitá skládka za 
místním hřbitovem na atraktivní parkovou plochu, formou rekonstrukce byl vybudován 
objekt čp. 6 na Regionální informační centrum a připravuje se revitalizace historického 
centra zámeckého areálu. 
Do blízké budoucnosti jsou připravovány na základě územně plánovacích podkladů další 
projekty, které mohou významným způsobem ovlivnit život a podobu Dolních Počernic. 
Jedná se o několik nových bytových souborů, 18 jamkové golfové hřiště, Přírodní park U 
Čeňku, prodloužení hlavního kanalizačního sběrače H a rekonstrukci drážního tělesa 
v úseku Běchovice-Libeň. Mimoto bude pokračovat v Dolních Počernicích další rozvoj 
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v oblasti sportu, volného času, kultury a životního prostředí, který bude občanům a 
návštěvníkům Dolních Počernic nabízet lepší podmínky pro zpříjemnění jejich života. 
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Psalo se o nás v denním tisku - výběr nejzajímavějších příspěvků 
Požáry 
Právo, 3. ledna 2004, Tomáš Urban 
Požár je v noci vyhnal z bytů 
Hodně nepříjemně začal rok pro obyvatele 
domu v Cíglerově ulici na pražském sídlišti 
Černý Most. Požár zachvátil přízemní 
garsoniéru, hasiči museli evakuovat z bytů 
pětatřicet lidí. 
Požár vypukl v pátek v půl třetí ráno, ještě v 
poledne však byl v domě silný zápach po 
kouři. Byt, ve kterém požár vypukl, je 
doslova zničený. Ohořelé zbytky zařízení 
vyhazoval muž z okna. "Je to byt mé dcery. 
Nemám chuť se s vámi bavit, snad mě po 
tom neštěstí pochopíte," řekl Právu muž. 
Osmatřicetiletá majitelka bytu utrpěla 
popáleniny. "S popáleninami prvního a 
druhého stupně jsme ji převezli do 
vinohradské nemocnice. Další čtyři lidé se 
nadýchali zplodin a museli jsme je ošetřit. 
Byl mezi nimi i roční chlapeček," sdělil 
mluvčí záchranné služby Marek Uhlíř. "Je to 
otřesné, v domě se nedá skutečně dýchat. 
Musíme mít neustále dokořán otevřená 
všechna okna. Asi nemusím nikomu 
vysvětlovat, že v tomto mrazu to není nic 
příjemného. Připadá mi, jako by se proti 
nám všechno spiklo, i počasí. Navíc mám 
nemocná játra a dýchat ten zápach mi vůbec 
nedělá dobře. Opravdu povedený začátek 
roku. Jenom doufám, že to nejhorší máme 
hned zkraje za sebou," uvedla pro Právo 
Helena Rodigierová z druhého patra domu. 
"Mám velice tvrdé spaní, vzbudit mě není 
žádná legrace. Okolo třetí hodiny, když spím 
nejtvrději, se mnou začal manžel třást, ať 
rychle vstanu, že dům hoří. Byla jsem úplně 
mimo, napadaly mě nejčernější myšlenky. 
Hasiči obcházeli jednotlivé partaje a říkali 
lidem, ať se obléknou a jdou před dům. 
Kdyby mě manžel nevzbudil, všechno bych 
zaspala a ráno se divila, co je tu tak cítit," 
smála se paní Rodigierová. 
"Když jsem vycházeli okolo hořícího bytu, 
byl tam pořádný žár, ale hasiči řekli, že se 
nemusíme bát a že máme pokud možno 
zadržet dech. Venku byla hrozná zima a 
znáte to, když je člověk rozespaný. Nikomu 
bych to nepřála. Nejprve jsem seděla v 
sanitce a za nějakou dobu přijel vytopený 

autobus, kam si všichni evakuovaní vlezli. 
Asi po hodině a něco jsme se mohli vrátit do 
bytu, kde nás hned přivítal zápach kouře. Od 
té doby v tom mraze větráme. Já nevěřím 
tomu, že se nám podaří se v dohledné době 
zápachu zbavit," posteskla si žena. 
"Oheň vznikl od svíčky z vánočního 
stromu," řekl mluvčí a vyšetřovatel 
pražských hasičů Václav Hladík a 
pokračoval: "Podle předběžných odhadů 
vznikla půlmiliónová škoda." 
 
MF Dnes 22. července 2004, lin 
Z rodinného domku včera vyšlehly ničivé 
plameny 
Kyje: Rodinný dům včera vzplanul v 
Tálinské ulici v Praze 14. K požáru domu, 
který stojí u Kyjského rybníka, vyrazilo 
několik družstev pražských hasičů. 
Plameny z rodinného domku šlehaly před 
desátou hodinou dopoledne. Hasiči šíření 
ohně zastavili asi za hodinu. 
"Požár zničil střechu domu a vážně poškodil 
půdní vestavbu," řekl včera mluvčí 
pražských hasičů Václav Hladík. "Škoda se 
předběžně odhaduje na asi dva milióny 
korun. Při požáru nebyl nikdo vážně 
zraněn," podotkl Hladík. 
Proč v půdní vestavbě hořelo, nyní zkoumají 
hasičští a policejní vyšetřovatelé. "Příčinou 
požáru je pravděpodobně technická závada 
na elektroinstalaci nějakého spotřebiče. 
Zatím nevíme, jestli to byl například 
videorekordér, televize nebo hi-fi věž. Ze 
všeho toho totiž mnoho nezbylo," dodal 
Václav Hladík.  
 
Trestná činnost, dopravní nehody..: 
Večerník Praha, 14. ledna 2004, tom 
Lupič měl dobrý lov 
Černý Most: Svazující pocity lovené zvěře 
nedávno zažila čtyřiadvacetiletá žena. 
Kolem sedmé hodiny večerní přijela metrem 
na konečnou trasy B a zamířila směrem k 
náměstí Plk. Vlčka. Cestou si všimla, že ji 
sleduje neznámý muž. U cíle se snažila 
kvapně odemknout dveře domu, ale ničema 
byl rychlejší a začal se s ní přetahovat o 
kabelku. Její popruh nakonec praskl, takže 
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lupič utekl s kořistí v hodnotě dvaceti tisíc 
korun.  
 
Večerník Praha, 23. ledna 2004, tom 
Milému nahnala strach 
Černý Most: Příjemný večer strávila v noci 
na včerejšek milenecká dvojice. Když se ale 
pár rozloučil, dostal mladím od své 
vyvolené sms zprávu, že právě vystoupila z 
metra na Černém Mostě a že ji sledují dva 
cizinci. Když jí vyděšený partner volal zpět, 
měla telefon už vypnutý. Muž okamžitě 
zalarmoval policisty, ale ti zjistili, že dívka v 
pořádku spí doma a telefon má jen vybitý. 
 
Večerník Praha, 26. ledna 2004, luk 
Zloděj zakládá kapelu 
Hloubětín: Oči pro pláč zřejmě zbyly 
majiteli, který měl ve skladu jedné z firem v 
Konzumní ulici v Praze 9 uskladněné své 
věci. Když otevřel dveře, zjistil, že mu zatím 
neznámý lapka odnesl hudební nástroje a 
zvukovou techniku za téměř šest set tisíc 
korun. Policisté po nenchavci a věcech 
pátrají. Pokud jej dopadnou, hrozí mu až 
osmiletý pobyt v žaláři. 
 
Večerník Praha, 6. února 2004, tom, čtk 
Vydírání ho přišlo draho 
Černý Most: U konce je vyšetřování 
osmnáctiletého mladíka, který je stíhán za 
to, že loni v srpnu poslal ministrovi vnitra 
dopis, v němž žádal 50 miliónů korun, jinak 
odpálí nálož v obchodním centru na Černém 
Mostě. Mladíkovi hrozí až dvanáctileté 
vězení. Jak sám přiznal, motivem byly 
zprávy o olomouckém a kyanidovém 
vyděrači v médiích. 
 
MF Dnes, 17. února 2004, jaz 
Rozzuřená žena pokousala revizora 
Hloubětín: Padesátiletá cestující pokousala 
včera v tramvaji linky 19 v Hloubětíně 
revizora. Muž po ní chtěl občanský průkaz, 
neboť neměla jízdenku. Žena se s ním 
hádala, pak ho kousla do levé ruky a utekla.  
 
Večerník Praha, 20. února 2004, tom 
Chtěl zemřít mezi hamburgery 
Černý Most: Mezi hosty rychlého 
občerstvení v Chlumecké ulici vypadal ve 
středu pozdě večer docela nápadně. Necpal 

se jako jiní hamburgery a hranolky, nýbrž 
schlíple seděl v koutku a tiše hovořil do 
telefonu. Na druhém konci aparátu byl 
operátor linky 158, kterému si volající 
stěžoval, že je zcela na dně a chce spáchat 
sebevraždu. Nakonec ale slíbil, že počká na 
příjezd hlídky. Následně se ho ujal lékař v 
psychiatrické léčebně.  
 
MF Dnes, 24. února 2004, lin 
Lupiči napadli mladíky 
Kyje: Dva lupiči přepadli dvojici mladíků 
ve věku 21 a 22 v ulici Bří Venclíků v Praze 
14. Jednomu z nich ukradli mobilní telefon, 
staršího zbili a zkopali a nakonec ho oloupili 
o několik set korun. Mladík musel v na 
ošetření do nemocnice, protože měl 
roztržené obočí. Po útočnících nyní podle 
popisu pátrají policisté.  
 
Metro, 2. března 2004 
Opilec zničil skleněné dveře metra 
Černý Most: Skleněné dveře ve vestibulu 
stanice metra Černý Most zničil včera v půl 
třetí ráno opilec. Jeho útok zaznamenaly 
kamery, takže ho strážníci bez potíží 
dopadli, i když už nebyl na místě činu.  
 
Večerník Praha, 8. března 2004, luk 
Zloděj byl asi hluchý 
Hloubětín: Zvláštní školu v Praze 9 
navštívil v sobotu v půl čtvrté ráno 31letý 
lapka ze Slovenska. Rozbil okno u dveří, a i 
když v budově ječel alarm, vydal se na 
prohlídku. Netušil, že objekt je napojen na 
poplachový systém městské policie, který 
hlídá tři sta šedesát podobných staveb. 
Strážníci, kteří dorazili za šest minut, nedali 
zloději šanci a skočili na něj tak rychle, že 
nestihl ani zareagovat, natož něco ukrást. 
Skončil na policejní služebně v Praze 9-
Kyjích, kde měl jistě co vysvětlovat.  
 
Večerník Praha, 19. března 2004, tom 
Postrach výčepů dopaden 
Hloubětín: Restaurace, zvláště po zavírací 
době, s oblibou navštěvoval muž, kterému se 
v těchto dnech dostala na kobylku pražská 
policie. Její příslušníci ho podezřívají, že se 
vloupal nejméně do tří pohostinství na 
území Prahy 9. Většinou odnášel cigarety, 
alkohol a finanční hotovost. Celkem si tak 
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přišel na 300 tisíc korun. Vyšetřovatel ho 
obvinil z krádeže a poškozování cizí věci.  
 
Večerník Praha, 19. března 2004, tom 
Obětí zůstalo jen jedno ucho 
Kyje: Šla sama, pozdě v noci, opuštěnou 
končinou. Řeč je o dvaatřicetileté cizince, 
která nedávno vystoupila z autobusu v jedné 
zastávce v Kyjích. Příhodný okamžik 
bohužel využil neznámý darebák, který ženu 
dostihl a začal se s ní přetahovat o kabelku. 
Nakonec jí zavazadlo vytrhl takovou silou, 
že oběti zůstalo jen jedno ucho. Škoda činí 
asi 1500 Kč.  
 
MF Dnes, 10. dubna 2004, tom 
Sápal se na dívku 
Černý Most: Kapuci si ve čtvrtek v půl 
desáté večer přetáhl přes hlavu rusky 
hovořící darebák a takto maskován se v 
Ronešově ulici začal sápat na procházející 
dívku, respektivě na její kabelku. Útočníka 
ale začali společnými silami nahánět svědci 
incidentu a městští strážníci, takže záhy 
skončil na služebně u výslechu.  
 
Večerník Praha, 24. dubna 2004, luk 
Poberty zajímaly plechy 
Hloubětín: Pouta na rukou prchajícího 
musela sklapnout v prostorách firmy ve 
Slévačské ulici v Praze 14. Do objektu byli 
nedávno přivoláni strážníci kvůli neznámým 
mužům. Když strážníci přijížděli na místo, z 
budovy vyběhl muž a snažil se zmizet. 
Policisté jej doběhli a posléze vyšlo najevo, 
že si nenechavec chtěl odnést plechové 
opláštění a elektroinstalaci. Služební pes 
navíc zachytil stopu druhého muže. I jej 
strážnici za okamžik dostihli.  
 
MF Dnes, 26. dubna 2004, pha 
Spolujezdkyně zemřela na místě 
Černý Most: Nehoda s tragickým koncem 
se odehrála v sobotu odpoledne na Černém 
Mostě. Jednasedmdesátiletý řidič vozu 
Favorit narazil do cedule u silnice. Sám 
vyvázl s pohmožděninami hrudníku, jeho od 
dva roky starší spolujezdkyně byla na místě 
mrtvá. 
 
Večerník Praha, 3. května 2004, jam 
Zachraňoval nezletilou dívku 

Černý Most: Hloučku bezradně 
povykujících nezletilých dětí si v sobotu 
vpodvečer všiml strážník, který se ve svém 
volnu s rodinou procházel u rybníku 
Martiňák u sídliště Černý Most. Mezi 
školáky ležela dívka, která měla potíže s 
dýcháním, zvracela a nemohla chodit. 
Policista tedy zavolal záchranáře a kvůli 
nepřístupnému terénu si do sanitky odnesl 
asi 300 metrů.  
 
Večerník Praha, 17. května 2004, tom 
Chodec chroptěl, šofér se hroutil 
Kyje: Pečovat o zraněného staříka, 
uklidňovat rozrušeného řidiče, zavolat 
pomoc a řídit dopravu. To vše museli v 
krátkém čase zvládnout strážníci, kteří se v 
pátek ocitli u nehody auta s chodcem na 
křižovatce Českobrodské a Mílovské ulice. 
Devětasedmdesátiletý muž skončil s otřesem 
mozku a pohmožděninami v nemocnici na 
Bulovce. Příčiny kolize se vyšetřují.  
 
Večerník Praha, 1. července 2004, vet 
Přepadl důchodkyni 
Hloubětín: Šok a bolest způsobil důvěřivé 
důchodkyni neznámý lupič, který tento 
týden zazvonil u dveří jejího bytu v 
Hloubětíně. Sotva mu otevřela, uhodil ji 
pěstí do obličeje a zatlačil ji dovnitř. Po 
ochromené paní chtěl peníze. Vystrašená 
osmaosmdesátiletá ženu mu dala dva tisíce 
korun. Surovec ji znovu udeřil a utekl. 
 
MF Dnes, 15. července 2004, lin 
Muž přinesl strážníkům granát 
Černý Most: Policejní pyrotechnik včera 
vyjížděl ke služebně strážníků na Černém 
Mostě v Praze 14. Muž, který byl na 
vycházce ze psem, totiž našel v Kyjích na 
Hrádku granát, který sebral a odnesl ho s 
sebou strážníkům do nedaleké služebny.  
 
 
 
 
Večerník Praha, 4. srpna 2004, tom 
Oběšenec v sadu 
Hloubětín: Tajemný muž zavolal 
strážníkům v pondělí dopoledne 
z telefonního automatu v Praze 5 a oznámil, 
že v sadu u Kolbenovy ulice je oběšený 
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muž. Informace o sobě odmítl uvést, prý 
nemá povolení k pobytu. Sebevraha čeká 
pohřeb, policie se zabývá i totožností 
oznamovatele. 
 
 
Právo, 11. srpna 2004, tom 
Loupili s plastovou pistolkou 
Praha: Dva lupiči s kuklami přes obličej 
včera brzy ráno chtěli přepadnout restauraci 
v Tálínské ulici v Praze 9-Kyjích. Číšník, 
který právě zavíral, se jim však postavil. 
Zlodějům vyrazil pistoli z ruky a ti utekli. 
„Bylo asi půl čtvrté ráno, když se číšník se 
svými přáteli chystal k odchodu z podniku. 
Právě když byli všichni u dveří,“ snažili se 
dovnitř dostat dva maskovaní lupiči s pistolí. 
Duchapřítomný muž však rychle přibouchl 
dveře a lupičovi vypadla zbraň z ruky. 
Ukázalo se, že šlo pouze o hračku 
vyrobenou z plastu. Oba maskovaní lupiči se 
dali po ztrátě na útěk,“ řekla včera Eva 
Miklíková z tiskového oddělení pražské 
policie. 
„Zřejmě nešlo o nějaké zkušené lupiče, 
protože podle kriminalistů, kteří případ 
vyšetřují, vše působilo velice amatérským 
dojmem. Nicméně jde o loupežné přepadení, 
což je velice závažný trestný čin,“ dodala 
Miklíková. 
 
Večerník Praha, 20. srpna 2004 
Nehoda stále dva životy 
Saša Vetkovská, Tomáš Mrzena 
Náměstek městské policie se srazil 
s vozidlem řízeným teprve sedmnáctiletým 
mladíkem 
Spousta lidského neštěstí vznikla v noci na 
včerejšek na křižovatce Poděbradské a 
Průmyslové ulice. Na jedné straně pozůstalí 
oplakávají mrtvé, na straně druhé jde o 
otřesný zážitek na celý život. 
Hloubětín: Drtivý náraz a trosky vozů 
rozmetané do širokého okolí. Zhruba v půl 
dvanácté projížděla stříbrná Škoda Octavia 
řízená náměstkem ředitele pražské policie 
Václavem Bláhou Poděbradskou ulicí. Ve 
světelné křižovatce se jí do cesty dostal 
protijedoucí Peugeot odbočující vlevo do 
Průmyslové ulice. Náraz byl tak silný, že 
vozy odlétly několik desítek metrů od sebe. 
Osmatřicetiletý policista a jeho stejně starý 

spolujezdec vyvázli s lehčími zraněními, 
v peugeotu zůstal uvězněný sedmnáctiletý 
řidič jeho dvaadvacetiletá spolujezdkyně. 
Oba byli těžce zranění. Vyprostili je až 
hasiči za pomocí hydraulických nůžek. 
Záchranka přijala hlášení o vážné nehodě ve 
23.29. Ze svých stanovišť vyrazilo na 
pomoc zraněným pět výjezdových skupin. 
První byla na místě za pět minut. „Mladá 
žena měla těžké zranění hlavy 
s pravděpodobným krvácením do mozku, 
tržné rány na nohou, poranění holeně, 
pohmožděniny hrudníku s možným 
poškozením vnitřních orgánů,“ uvedl mluvčí 
pražské záchranky Marek Uhlíř. Dívku 
v kritickém stavu převedenou na 
přístrojovou podporu životních funkcí 
převezla na urgentní příjem vinohradské 
nemocnice. V přímém ohrožení života byl i 
mladý šofér. Podle Uhlíře utrpěl polytrauma 
hlavy a břicha. Také jeho napojili záchranáři 
na přístroje a předali ho na traumatologii 
nemocnici na Bulovce.  
Navzdory veškeré snaze lékařů v terénu i 
později v nemocnicích oba mladí lidé o pár 
hodin později zemřeli. 
Dva strážníci vyvázli s pohmožděninami a 
lehkými zraněnými rukou. „Náměstek je 
nyní v domácím ošetřování a 
z pochopitelných důvodů má volno,“ doplnil 
další náměstek ředitele městské policie 
Ludvík Klema. 
Drama v nemocnici 
Tragédie měla později ve vinohradské 
nemocnici dramatickou dohru. Poté, co se 
příbuzní slečny dozvěděli, že zemřela, 
propadli, jak bývá u Romů zvykem 
hromadnému truchlení. „Bylo to skupinové 
šílenství. Křičeli, plakali, rvali si vlasy,“ 
popsal emoce, které prožívala rodina, jeden 
ze zaměstnanců nemocnice. Okamžitě se 
rozšířila i zvěst, o tom, že zbili ošetřujícího 
lékaře. Tu ale mluvčí nemocnice Leoš Kabát 
včera vyvrátil. „Nikoho nenapadli, nezranili 
ani neponičili zařízení. Zvládli jsme to, aniž 
bychom museli volat policii,“ uvedl Kabát. 
Jeho slova potvrdil i jeden ze 
službukonajících lékařů. „Je to složitá 
situace, když vám někdo oznámí, že vám 
zemřela dcera. Pro etnikum, k němuž dívka 
patřila, jsou silné emociální reakce typické. 
S ohledem na to nebyl projev jejich smutku 
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nepřiměřený. Je to spíše tragédie než seance. 
Podařilo se nám je uklidnit bez prášků i bez 
ochranky,“ dodal lékař. 
 
 
Večerník Praha, 31. srpna 2004, luk 
Oheň spolykal zařízení pokoje 
Černý Most: Prodlužovací elektrický kabel, 
který neunesl přechodový odpor, byl 
příčinou včerejšího požáru v jedné ze čtyř 
místností v bytě ve druhém patře v Bryksově 
ulici v Praze 14. Oheň, který zničil 
kompletní vybavení pokoje, likvidovaly 
několik minut po poledni dvě jednotky. 
Naštěstí nebyl nikdo zraněn. 
 
Večerník Praha, 3. září 2004, luk 
Našel bombu pod autem 
Kyje: Podezřelý balíček upevněný na 
podvozku svého auta objevil řidič, který 
krátce po 20 hodině přijížděl k čerpací 
stanici v Průmyslové ulici. Policie uzavřela 
nejbližší okolí. Na místo se dostavil 
pyrotechnik, který si po ohledání vozu 
přivolala posily se speciální technikou. 
Průmyslová ulice byla téměř hodinu a půl 
uzavřena. Podezřelý balíček putoval ve 
speciální nádobě na bezpečné místo. 
 
MF Dnes, 7. září 2004, pha 
Černý Most: Plynovou pistolí do hlavy 
dostal ve Vašátkově ulici v Praze 14 řidič, 
který se šel zeptat jiného muže za volantem, 
proč svou jízdou ohrožuje ostatní lidi. Jeden 
z mladých mužů, kteří z vozu vystoupili,  ho 
praštil pažbou do hlavy a druhý ho do ní 
kopl. Pak z místa ujeli. Zraněného 
čtyřicetiletého muže odvezla sanitka na 
ošetření do nemocnice, protože utrpěl tržnou 
ránu na hlavě, a navíc mu jeden u útočníků 
zlomil nos.  
 
MF Dnes, 10. září 2004, pha 
Platil falešnými penězi 
Černý Most: Policisté zadrželi v jednom 
z hypermarketů v Chlumecké ulici v Praze 9 
devětatřicetiletého muže, který je podezřelý 
z placení falešnými penězi. V obchodním 
domě se podle policie dvakrát pokoušel 
zaplatit falešnou tisícikorunou. Při druhém 
pokusu ho zadrželi pracovníci bezpečnostní 
agentury a předali ho policii. Kriminalisté 

podezřelého muže obvinili u udávání 
padělaných a pozměněných peněz. 
 
 
 
MF Dnes, 8. září 2004, lin 
Zloději stěhovali rošty od stromů do 
sběrny 
Černý Most: Železné rošty, které se 
pokládají ke kmenům stromů, zmizely 
z Poděbradské, Šebelovy a Rochovské ulice. 
Krádeže si všiml správce domu. „Okrskář a 
správce našli rošty v nejbližší sběrně,“ řekla 
mluvčí městské policie Radka Waitová. 
Dodala, že vedoucí sběrny strážníkům 
později zatelefonoval, že do provozovny 
přijelo stejné auto jako předtím, které opět 
přivezlo rošty. Když od něj chtěl vedoucí 
sběrny doklady muž utekl. 
„Majitelka auta později tvrdila, že vozidlo 
půjčila známému, aby si něco odvezl do 
sběru,“ řekla Waitová. Případ vyšetřuje 
policie. 
 
Večerník Praha, 21. září 2004, tom 
Zajíc usnul 
Černý Most, Začátečník, zelenáč, zajíc, 
zmatkař. Tak a možná ještě jinak si 
vykládají motoristé samolepku s velkým Z, 
která je občas k vidění na autech čerstvých 
absolventů autoškol. Jestli mělo podobné 
označení i auto z Bryksovy ulice, není jisté, 
ale klidně ho mít mohlo. 
Podezřelého auta si v neděli v půl šesté ráno 
všiml náhodný svědek. Vůz stál v podivném 
úhlu ke sloupu veřejného osvětlení. 
Vypadalo to, že je nabouraný. Za volantem 
byla postava, která se nehýbala. Policie měla 
poplach. Nejdříve obešla auto, ale nikde 
poškození nepostřehla. Pak se začal hýbat 
řidič, který pouze spal. Policisté se ho 
zvědavě zeptali, pročpak stojí tak nešikovně. 
Mistr volantu řekl, že se pokoušel objet 
nešťastný sloup, ale nedařilo se mu to. 
Nakonec ho věčné couvání a popojíždění 
natolik zmohlo, že usnul. 
 
Právo, 24. září 2004, teč 
Anonym hrozil Černému Mostu 
Praha: Bombou v hypermarketu Globus 
Centra Černý Most v devátém pražském 
obvodě pohrozil včera odpoledne po 
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telefonu anonym. „Někdo volal do vrátnice 
a sdělil, že pokud nedostane peníze, 
vybouchne to,“ sdělila navečer Právu Eva 
Miklíková z tiskového oddělení pražské 
policie. 
„Od páté odpolední bylo centrum vyklizeno 
a policie prostory postupně prohledává,“ 
dodala Miklíková s tím, že pokud by se 
našel podezřelý předmět, povolá se 
pyrotechnik se psem. „To se ale zatím 
nestalo,“ uzavřela před uzávěrkou tohoto 
vydání Miklíková. 
 
Večerník Praha, 8. října 2004, vet 
Sprejerovi hrozí vězení 
Černý Most: Tři sta tisícovou škodu 
napáchal devatenáctiletý sprejer z Prahy 4, 
když pomaloval fasády čtrnácti domů a zdí 
na různých místech hlavního města. Se 
sprejem takto řádil ve dne v noci od dubna 
do srpna. Na rozhradní června a července 
například postříkal černou a červenou 
barvou fasádu domu v Seifertově ulici. 
V polovině července, asi hodinu po půlnoci, 
„vyzdobil“ různými barvami protihlukovou 
zeď v Ocelkově ulici. Policejní hlídka tehdy 
na místě dopadla jen jeho dvacetiletého 
společníka. Mladíka zadrželi policisté tento 
týden ve středu. Vzhledem k opakování a 
výši škody mu hrozí až tříletý trest. 
 
Večerník Praha, 13. října 2004 
Zastávka plná jisker 
Kyje: Plná hasičů byla včera odpoledne 
autobusová zastávka v Broumarské ulici. Ze 
střechy přístřešku pro cestující se před třetí 
hodinou utrhl plech a ohrožoval okolí. 
Jednotka záchranářů jej za doprovodu 
gejzíru jisker odřízla rozbrušovací 
technikou. 
 
Večerník Praha, 14. října 2004 
Mrzli, a tak ničili 
Kyje: Co nejrychleji do tepla se 
předevčírem toužili dostat dva tuláci ve 
věku 19 a 23 let. U policejního auta stojícího 
v Kyjích rozbili boční okénko a čekali. 
Hlídka je podle očekávání vzala na vyhřátou 
služebnu. Věc byla posouzena jen jako 
přestupek, takže rusky hovořící dvojice 
skončila záhy zase venku.  
 

MF Dnes, 27. 10. 2004, Jan Ziegler 
Opilý řidič zabil mladou ženu 
Hořící svíčky a květiny připomínaly včera 
v Hloubětínské ulici děsivou tragédii 
Alkohol za volantem zabíjel. Dvě 
šestadvacetileté ženy srazil v Hloubětínské 
ulici stejně starý řidič toyoty. Jedna z nich 
střet nepřežila. 
Hloubětín: Hořící svíčky a květiny u sloupu 
veřejného osvětlení a zakrvácená 
tramvajová trať připomínlaly ještě včera 
hroznou tragédii, která se se tady odehrála 
v úterý večer. 
Šestadvacetiletý opilý řidič se před devátou 
hodinou řítil velkou rychlostí s toyotou 
velmi úzkou Hloubětínskou ulicí. Těsně 
před vjezdem na Poděbradskou vjel na 
chodník a vrazil do dvou stojících 
šestadvacetiletých žen. 
„Jedna z nich letěla asi osm metrů přes dva 
jízdní pruhy a dopadla až na tramvajové 
koleje. To nemohla přežít, měla strašně 
rozbitou hlavu, byla na místě mrtvá,“ řekl 
asi třicetiletý muž, který bydlí nedaleko a 
náhodou si šel ve stejnou dobu do blízké 
restaurace U Staré kovárny pro cigarety. 
Druhá z žen měla větší štěstí. Náraz ji 
odhodil „jen“ několik metrů doprostřed 
křižovatky. Těžce zraněnou ji převezla 
sanitka záchranné služby do nemocnice. 
„Záchranářům se ji podařilo stabilizovat a 
s jištěním životních funkcí resuscitačními 
přístroji byla předána do vinohradské 
nemocnice. Tato nehoda patří, alespoň 
z pohledu záchranářů, k nejotřesnějším 
v tomto roce,“ řekl mluvčí pražské 
záchranné služby Marek Uhlíř. 
Řidič po srážce s ženami vrazil autem do 
sloupu veřejného osvětlení. I jeho nakonec 
musela sanitka odvézt do nemocnice, 
skončil na Bulovce. „Viděl jsem ho, měl 
obličej celý od krve a rozbitá ústa,“ tvrdil asi 
padesátiletý cizinec, který zrovna vycházel 
z restaurace. Cizinec byl z celého zážitku 
ještě včera silně rozrušený. „Něco tak 
hrozného jsem v životě ještě neviděl, ta žena 
ležela na tramvajových kolejích, raději jsem 
se tam pak ani nedíval,“ tvrdil roztřeseným 
hlasem muž.  
Asi dvacet minut po nehodě se na místo 
dostaly padesátiletá matka 
s pětadvacetiletou dcerou, které bydlí 
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nedaleko. „Toto je hrozná křižovatka, je 
tady jedna bouračka za druhou,“ tvrdí 
matka. „Doufám, že to tomu opilci jen tak 
neprojde,“ dodala dcera. 
Nehodu stále vyšetřují policisté, kteří 
řidičovi naměřili v krvi alkohol. 
 
MF Dnes, 26. 10. 2004, pha 
Muže bodal nožem 
Černý Most: Dvacetiletý mladík 
z Karlovarska napadl před nonstop hernou 
v Cíglerově ulici v Praze 14 o dva roky 
staršího muže. Při potyčce ho kopl do břicha 
a pak ho několikrát bodl nožem. Při útoku 
zasáhl ruku, ale také břicho. Muži tak 
způsobil závažná poranění, se kterými 
skončil na operačním sále v nemocnici a 
později na jednotce intenzivní péče. 
Policisté mladíka za několik hodin po činu 
zadrželi a policejní komisař ho obvinil 
z úmyslného ublížení na zdraví. Útočník 
skončil v cele, kde čeká na rozhodnutí o 
vazbě. Mladíkovi nyní hrozí trest až osm let 
vězení.  
 
Metro, 2. 11. 2004 
Hostinský kousl strážníci do ruky 
Černý Most: Pro opakované rušení nočního 
klidu kontrolovali v neděli strážníci z Prahy 
14 restauraci ve Vašátkově ulici. Když 
vyzvali obsluhujícího muže k prokázání 
totožnosti, odmítl to a snažil se utéci. Když 
se mu v tom strážnice snažila zabránit, kousl 
ji do levé ruky. Další útok odvrátil její 
kolegové, kteří mu nasadili pouta. 
 
MF Dnes, 8. 11. 2004, čtk 
Ve znečištěném rybníce uhynuly ryby 
Kyje: Kvůli znečištění Kyjského rybníka 
uhynuly ryby. Způsobilo ho v pátek větší 
množství pracího prostředku. Policisté 
s hasiči našli asi sedm kilometrů od rybníka 
místo, kudy se látka dostala do vody. 
 
 
Večerník Praha, 12. listopadu, tom 
To se to tankovalo 
Hloubětín: Dlouho se točila číslíčka na 
stojanu, když ve středu večer tankovalo u 
čerpací stanice ve Kbelské ulici jedno 
nákladní auto. Řidiči to nevadilo. Věděl, že 
nezaplatí. Když se na ukazateli objevilo 

devět tisíc korun, nasedl a ujel. Obsluha 
ihned zavolala policii, ale náklaďáku se 
podařilo zmizet. 
 
Večerník Praha, 30. listopadu 2004, luk 
Řezal pod proudem 
Hloubětín: Kaskadérský kousek předvel 
45letý nenechavec, který se v neděli vloupal 
ve Slévačské ulici do trafostanice. Nejenže 
rozmontoval elektrický rozvaděč, ale přeřízl 
i kabely pod nemalým napětím. Lup chtěl 
zřejmě zpeněžit ve sběrně. To mu ale 
nevyšlo a skončil na služebně.  
 
Umělci zaplatí fasádu 
Černý Most: Skupinka tří mladíků stříkající 
na zeď domu v Bryksově ulici v Praze 9 
vytočila svědka, který přivolal policisty. Ti 
umělce dopadli při činu a předvedl na 
služebnu. Za nemalou škodu se budou 
zodpovídat z poškozování cizí věci. 
 
Večerník Praha, 4. prosince 2004, tom 
Odtáhl auto i s botou 
Černý Most: Auto odtahované služby 
nedávno potkala hlídka městské policie 
v Ocelkově ulici. Na korbě byl osobní vůz, 
kterému strážníci před časem nasadili 
botičku. Když 29letého řidiče zastavili, 
všimli si, že násilím sundanou zábranu má 
pohozenou na sedadle spolujezdce. Na 
služebně měl pak co vysvětlovat. 
 
Ozubená kořist 
Černý Most: Ukrást žvýkačky lze poměrně 
snadno. Nepozorovaně odnést dvě motorové 
pily je těžší. Přesto si na to ve čtvrtek večer 
47letý muž troufl. Ve stavebninách na 
Černém Mostě do tašky nasoukal nástroje za 
více než 11 tisíc korun. K východu se ale 
nedostal. Ostraha ho předala policii.  
 
Večerník Praha, 6. 12. 2004, luk 
Zloději vzali vše 
Kyje: Oči pro pláč zbyly devětatřicetileté 
majitelce v Praze 9. Když se v pátek vrátila 
ze zaměstnání, našla vypáčené dveře. 
Zloději ukradli televizi, počítač a 
videokameru. Zmizely i obrazy, šperky a 
peníze na hotovosti. Žena přišla o více než 
dvě stě tisíc korun.  
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Manželé házeli špínu 
Černý Most: Známou disciplínu v podobě 
házení špíny jeden na druhého nedávno 
předváděl rozvedený pár v Dygrýnově ulici. 
Kolem půl osmé večer přijali policisté 
oznámení o vloupání do bytu. Nakonec ale 
zjistili, že jde „jen“ o majetkové spory 
bývalých manželů. 
 
Výtržnice boxovala na ulici 
Černý Most: Boxerský zápas rozpoutala 
přímo na ulici třicetiletá žena z Mansfeldovy 
ulice v Praze 9. Se zaťatými pěstmi napadla 
o tři roky mladší sousedku. K zápasu, jehož 
důvodem mohl být manželský trojúhelník, 
sice došlo již před několika dny, ale 
napadená, která je stále v pracovní 
neschopnosti se rozhodla podat trestní 
oznámení až v sobotu. „Starší žena chytila 
druhou pod krkem a snažila se ji udeřit pěstí 
do hlavy,“ řekla mluvčí pražských policistů 
Eva Brožová. Přiškrcovaná žena se snažila 
uhnout před mírným úderem, jenomže cukla 
tak rychle, že si zablokovala krční páteř, se 
kterou dodnes marodí. Policisté, který 
napadení oznámila, incident prošetřují jako 
podezření z trestných činů ublížení na zdraví 
a výtržnictví. Zároveň zjišťují motiv 
napadení. 
 
Večerník Praha, 27. 12. 2004, luk 
Mladík ztratil vědomí 
Lehovec: Občanský průkaz ještě stihl 
předložit strážníkům silně opilý 16letý 
mladík, který přijel tramvají na konečnou 

zastávku na Lehovci. Dál už nekomunikoval 
a upadl do bezvědomí. Strážníci jej vyvedli 
z tramvaje a chodili s ním po okolí, dokud 
nezačal opět mluvit. Zanedlouho jej sanitka 
odvezla do nemocnice. 
 
Večerník Praha, 29. 12. 2004, luk 
Mrtvola to nebyla 
Černý Most: Nehybná postava ve sklepě 
domu v Doležalově ulici vyděsila před pátou 
hodinou ráno jednu z obyvatelek Černého 
Mostu. Policisté zjistili, že jde o opilce, 
který v klidu a teple vyspával. Po probuzení 
jej vyhnali do chladu a doporučili mu, aby 
příště došel do vlastní postele. 
 
OSTATNÍ 
Večerník Praha, 2. března 2004, fia 
Nejlepší je čtrnáctka 
Praha: Nejlepší webové stránky má v Praze 
v kategorii velkých městských částí Praha 
14 a kategorii menších městských částí 
Praha-Újezd. Za nejlepší elektronickou 
službu byla oceněna Praha 5. Zvláštní cenu 
Březen-měsíc internetu si odnesli 
představitelé Čakovic. Takto rozhodla 
porota, která hodnotila krajské kolo 
letošního šestého ročníku soutěže Zlatý erb. 
Zástupci městských částí ocenění převzali 
včera na pražském magistrátu.  
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Listy Prahy 14 v letech 2002-2004 
V tomto období došlo ke dvěma zásadním změnám, jež se týkají tisku (včetně rozsahu 

Listů) a distributora. K tomu je ještě třeba přičíst průběžné navyšování nákladu (výhledově 
20 tisíc kusů).  

V roce 2002 vycházely Listy (ročník VIII.) nákladem sedmnáct tisíc výtisků, tisk Česká 
typografie a.s., distribuce ADM. Koncem roku 2003 změnila Česká typografie svoji právní 
subjektivitu a přeměnila se na Českou unigrafii. Vydavatel Listů vyhlásil výběrové řízení 
na tisk Listů, v němž uspěla Česká unigrafie. Díky nově zavedené polygrafické technologii 
bylo od roku 2004 možné začít vydávat Listy v rozsahu 24 stran, což byla průlomová 
změna oproti dosavadnímu rozsahu převážně 16 stran a 32 stran (2x v roce 2002 a 4x v 
roce 2003). Prohlubující se nespokojenost s distribucí prováděnou společností ADM vedla 
k tomu, že s ní byla ukončena spolupráce a od roku 2003 jsou Listy distribuovány k 
všeobecné spokojenosti Českou poštou. 

V roce 2004 vycházejí Listy nákladem osmnáct tisíc výtisků (3x 16 stran, 5x 24 stran a 
3x 32 stran). Tento rok byl výjimečný tím, že Praha 14 slavila 10. výročí, což se výrazně 
promítlo do obsahu. 

Podle schváleného rozpočtu pro rok 2005 budou Listy vycházet v rozsahu: 1x 16 stran 
(leden), 9x 24 stran a 1x 32 stran (letní dvojčíslo). Rozsah 24 stran se z dosavadních 
zkušeností jeví pro místní periodikum jako optimální, umožňuje věnovat větší prostor pro 
publicistiku a fotoreportáže, jež činí Listy čtivější a přitažlivější pro veřejnost. 

Od roku 2005 chce redakce přijít s novinkou, jež nemá v pražském regionálním tisku 
obdobu. Jedná se o vydávání jednou do roka monotematického čísla Listů s laminovanou 
obálkou v rozsahu 40 až 48 stran. a nákladem cca 1000-1500 výtisků (kalkulace ceny na 
křídový papír cca 140 tisíc Kč). Premiérovým svazkem této regionální „knižnice“ s 
jednotnou grafickou úpravou a formátem budou Letci v názvech ulic Černého Mostu. Další 
možné tituly: Sportovci v Praze 14 (2006), 800 let Hloubětína (2007), Umělci spjatí s 
Prahou 14 (2008), 14 let Prahy 14 (2009), Neziskové organizace (2010), Základní školy 
(2011), Okamžiky z historie Prahy 14 (2012), Černý Most, Kyje a Hostavice (2013), 
Gurmánský průvodce Prahou 14 (2014). 



 
 

 
II. kapitola   Obyvatelstvo, péče a bezpečnost 

 
 

 Obyvatelstvo 

 Občansko-správní agenda 

 Sociální a zdravotní záležitosti 

 Sociální zabezpečení a státní sociální podpora 

 Krizové řízení 

 Bezpečnostní složky (státní a městská policie, záchranný systém) 

  



 

 

  



Obyvatelstvo 
 

Počet obyvatel 
Správní obvod Praha 14  
(Praha 14 a Dolní Počernice) 
 
rok 2004 Černý Most Hloubětín Hostavice Kyje celkem  

Praha 14 
Dolní 
Počernice 

Celkem 
v evidenci   
ÚMČ  
Phy 14 

  1.04 20 703 10 361 1 258 6 385 38 707 1 877 40 584 
  2.04 20 747 10 338 1 258 6 387 38 730 1 873 40 603 
  3.04 20 825 10 304 1 257 6 379 38 765 1 877 40 642 
  4.04 20 972 10 286 1 259 6 363 38 880 1 876 40 756 
  5.04 21 121 10 262 1 262 6 369 39 014 1 875 40 889 
  6.04 21 225 10 252 1 259 6 371 39 107 1 872 40 979 
  7.04 21 270 10 185 1 261 6 362 39 078 1 877 40 955 
  8.04 21 315 10 189 1 265 6 371 39 140 1 879 41 019 
  9.04 21 360 10 184 1 259 6 368 39 171 1 891 41 062 
10.04 21 423 10 164 1 258 6 393 39 238 1 893 41 131 
11.04 21 478 10 155 1 260 6 382 39 275 1 877 41 152 
12.04 21 542 10 136 1 265 6 404 39 347 1 893 41 240 
 
 

Počet narozených a zemřelých 
 Narození zemřelí  

Leden 32 18 
Únor 37 30 
Březen 54 37 
Duben 43 18 
Květen 42 24 
Červen 43 30 
Červenec 34 11 
Srpen 41 23 
Září 26 26 
Říjen 38 15 
Listopad 38 30 
Prosinec 39 26 
celkem 467 288 

 
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 (přestupkových řízení v 
roce 2004 bylo 442). 
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. V roce 2004 
celkem 144. 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.  
 
Podobně jako v minulých letech se agenda odboru sociálních věcí a zdravotnictví stále 
rozrůstá. I nadále se zvyšuje počet rodin, propadajících na dno sociální sítě, zvyšuje se 
počet nezaměstnaných a svůj podíl na nárůstu  počtu klientů má i pokračující dosídlování 
sídlišť na Černém Mostě.  
Na oddělení péče o děti nastoupila 5. ledna paní Irena Matějková za slečnu Danihelovou. 
V měsíci srpnu odešla na mateřskou dovolenou paní Věra Blažková a 19. září porodila 
dceru Veroniku. Dne 6. září nastoupila paní Monika Kellerová.  
Na oddělení sociální péče došlo k jediné změně - v červenci 2004 nastoupila nová 
pracovnice paní Ivana Mazurová. 
Na oddělení sociální prevence a soc. právní ochrany mládeže nedošlo - kromě nárůstu 
počtu klienta - k žádným podstatným změnám. 
 

úsek zdravotnictví 
Protikuřácká poradna: v roce 2004 i nadále pokračovala činnost protikuřácké poradny, 
kterou vede MUDr. Ivana Boučková – plicní ambulance na poliklinice Černý Most, 
s podporou MČ Praha 14.  

Den zdraví: tradičně a to již pošesté byla realizována v prostorách polikliniky Černý Most 
výchovná akce pro občany propagující životní styl s názvem „Den zdraví“. 

Dětský úsměv: ve 12 MŠ pokračoval preventivní stomatologický program „Dětský úsměv“ 
ve spolupráci s Obvodním sdružením České stomatologické komory Praha 9. 

V MČ Praha 14 je evidováno sto dvanáct nestátních zdravotnických zařízení a cca sto 
padesát lékařů, devět lékáren a jedny zdravotnické potřeby.  

  



 
 

Úsek zdravotnictví OSVZ využíval prostor Listů Prahy 14 pro oslovení občanů ve výchovně 
– zdravotních tématech.  

 
Zdravotní programy v základních školách: besedy byly zaměřeny na 

poskytování první pomoci, preventivní zdravotní péči v oboru gynekologie a prevenci 
HIV/AIDS. Tyto akce byly řediteli škol kladně hodnoceny. 

  



 
 

 DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Městské části Praha 14, Bojčenkova 1099, Praha 9-Černý Most 

Provozovatelem moderního zařízení je Český červený kříž (oblastní spolek Praha 9), které 
seniorům poskytuje krátkodobé ubytování (jeden týden až tři měsíce s možností 
prodloužení) včetně zdravotní péče a rehabilitace. Jedná se o sociální pobyty, na něž 
klienti přispívají - obyvatelé Prahy 14 platí částku 280 Kč na den, senioři odjinud 350 Kč 
na den. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, společenská 
místnost s televizí, tělocvična pro rehabilitaci, možnost posezení na zahradě. Lze i 
docházet pouze na obědy v ceně 37 Kč.  

 

 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - OBLASTNÍ SPOLEK PRAHA 9 
Bří. Venclíků 1070, Praha 9-Černý Most  

Humanitární pomoc. Práce s dětmi a mládeží (výuka 1. pomoci). Pořádání letních táborů 
pro zdravotně oslabené děti. Zájezdy a kulturní výchovné akce pro seniory.  
 

 PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY 
Šromova 861, Praha 9-Černý Most (bývalý azylový dům), otevřeno od 23. 6. 2003 

Bezplatná a podle přání i anonymní poradenská, psychoterapeutická a sociální pomoc v 
náročných životních situacích a při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů 
(nedorozumění a neshody mezi členy rodiny, vztahy dospívajících, neochota jednoho 
partnera setrvat v manželství, rozvodové uspořádání, problémy soužití více generací, 
žárlivost, agresivita, nevěra, volba životního partnera, problémy v zaměstnání. Klub 
seniorů. 

 
 TRIANGL 

Středisko pro dítě a rodinu ohrožené zdraví škodlivými návyky 
Šromova 861 Praha 9 - Černý Most (bývalý azylový dům, 3. patro) 

Kouření, alkohol, měkké a tvrdé nealkoholové drogy, gamblerství, závislost na počítačích). 
Triangl nabízí pomoc v případě, že už dítě experimentuje s drogami nebo drogy bere nebo 
jeho chování vzbuzuje podezření na kontakt s drogou. Je zaměřen na věkovou skupinu dětí 
mladších patnácti let a jejich rodiny. 

 
 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - DŮM TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH  

Kpt. Stránského 995, 996 Praha 9-Černý Most  
Zaměření občanského sdružení je pomoc obyvatelům domu, ve kterém žijí tělesně postižení 
občané.  

 
 DĚTSKÉ CENTRUM STACIONÁŘ PAPRSEK 

Šestajovická 19, Praha 9-Hloubětín 

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 
Počernicích přípravný stupeň Pomocné školy a rehabilitační třída. Centrum je v 
působnosti odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl. m. Prahy.  

 
 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - DŮM TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH (DTP) 

Kpt. Stránského 995, 996, Praha 9-Černý Most 
Zaměření občanského sdružení je pomoc obyvatelům domu, ve kterém žijí tělesně postižení 
občané.  
 

 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR OBVODNÍ VÝBOR PRO PRAHU 9 
U besedy 300, 190 14 Praha 9-Klánovice 
Svaz tělesně postižených zajišťuje služby a péči o tělesně postižené občany v oblasti sociální 
rehabilitace a aktivního využití volného času. Poskytuje sociálně právní poradenství a působí 
v oblasti vzdělávání a rekvalifikace postižených občanů.  
 

 KLUB AA (alergici, astmatici) Černý Most  
Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem 
Organizování ozdravných pobytů doma i v zahraničí, pěší výlety do přírody, plavání, hypoterapie, 
kultura.  

  



       

Odbor státní sociální podpory  
Organizační členění: 
- oddělení dávkových specialistů 
- agenda metodika a kontrolora 
- agenda ekonoma 
- agenda vedoucího odboru 
 

Odbor státní sociální podpory v samostatné působnosti nezajišťuje žádnou agendu. 

Odbor  zabezpečuje v přenesené působnosti výkon státní správy při řízení o dávky státní 
sociální podpory. Při řízení o dávkách státní sociální podpory se řídí zákonem č. 71/1967 
Sb., o správním řízení, v platném znění a dalšími souvisejícími zákony č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, zákon 463/1991Sb., o životním minimu, zákon č.99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, vyhlášky Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Při zpracování žádostí o dávky státní sociální podpory se 
řídí zákonem č. 117/95 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Oddělení dávkových specialistů 

- přijímá a zpracovává žádosti o dávky státní sociální podpory  

- vydává oznámení o přiznání dávky 
- při vyřizování žádostí spolupracuje s Finančním úřadem, Českou správou sociálního 
zabezpečení, Pražskou správou sociálního zabezpečení, Úřadem práce 
- zajišťuje archivaci žádostí o dávky 

 

Agenda metodika a kontrolora  

- vydává rozhodnutí o zamítnutí, odejmutí nebo zastavení dávky státní sociální podpory 

- provádí kontrolu oprávněnosti výplaty dávek, řeší duplicity žádostí, duplicity rodných 
čísel, spolupracuje se státními orgány a dalšími právnickými a fyzickými osobami 

- při vyřizování žádostí spolupracuje s Finančním úřadem, Českou správou sociálního 
zabezpečení, Pražskou správou sociálního zabezpečení, Úřadem práce 

 
Agenda ekonoma 
- zajišťuje správnou a včasnou výplatu dávek státní sociální podpory  

- provádí vymáhání dlužných částek přeplatků dávek státní sociální podpory  

- vede evidenci vyplacených, vrácených a nepřevzatých dávek státní sociální podpory 

  



 
Agenda vedoucího odboru  
- vyřizuje námitky proti stanovení výše dávky a odvolání proti zamítnutí dávky státní 

sociální podpory 
- sděluje údaje o dávkách státní sociální podpory Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
- poskytuje informace Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v případech vyřizování 
stížností a zobecněných informací a souhrnných údajů 

 
Dávkami státní sociální podpory jsou : 
a ) dávky poskytované v závislosti  na výši příjmu 
1. přídavek na dítě 
2. sociální příplatek 
3. příspěvek na bydlení 
b ) ostatní dávky 
4. rodičovský příspěvek 
5. zaopatřovací příspěvek 
6. dávky pěstounské péče 
7. porodné 
8. pohřebné 

 
Rozdělení dávek státní sociální podpory na dvě skupiny představuje poskytování 

dávek adresně rodinám v závislosti na výši jejich příjmu a  na poskytování dávek každé 
osobě při splnění podmínek daných zákonem bez hodnocení výše příjmu. 

 
Od 1. ledna 2004 došlo ke zrušení omezení výdělku poživatelům rodičovského 

příspěvku. S účinností od 1. července 2004 došlo na základě novely k novému způsobu 
stanovení minimální fiktivní výše příjmů osob samostatně výdělečně činných (50 % 
průměrné mzdy v národním hospodářství) pro účely posouzení nároku a stanovení výše 
dávek závislých na výši příjmu a dále zrušení příspěvku na dopravu s určením, že polovina 
dosavadních nákladů na tuto dávku bude uvolněna ze státního rozpočtu na slevy jízdného 
žáků a studentů dojíždějících do školy. 

Ke změně v poskytování dávek státní sociální podpory došlo dnem 1. května 2004 
se vstupem České republiky do Evropské unie. Jde o posuzování občanů členských států 
Evropské unie a občanů členských států Evropského hospodářského prostoru a jejich 
rodinných příslušníků ve vztahu k dávkám státní sociální podpory, tak jako by šlo občany 
České republiky a to s použitím příslušné právní úpravy a výkladů nařízení Evropských 
společenství, zejména Nařízení 1408/71 a Nařízení 1612/68. 

 
V roce 2004 žádosti o dávky státní sociální podpory vyřizovalo 14 zaměstnanců 

Úřadu městské části Praha 14, bylo celkem přijato a vyřízeno 18.286 žádostí o dávky státní 
sociální podpory. 

  



 
Oddělení právní, bytové a matriční  
 
právní úsek, jež zajišťuje právní službu  pro  jednotlivé  odbory úřadu, které nemají svého 
právníka, případně předmětnou problematiku konzultuje s právníkem daného odboru, kde 
problém vznikl; zajišťuje i částečně právní službu  příspěvkovým organizacím, jejímž 
zakladatelem je m.č. Praha 14, v případě potřeby zastupuje m.č. Praha 14 před soudem; 
součástí tohoto úseku je též zajištění pojištění majetku m.č. Praha 14 u Hasičské vzájemné 
pojišťovny a.s. : 

za rok  2004  bylo 69 pojistných událostí a pojišťovna při likvidaci pojistných 
událostí vyplatí m.č. Praha 14 částku ve  výši 571.545  Kč.;  

 
úseku bytového,  jež vede evidenci žadatelů o obecní byt, kteří mají trvalé bydliště 

na území m.č. Praha 14 a splňují podmínky pro přijetí žádosti o byt dle Zásad na 
pronajímání bytů m. č. Praha 14; shromažďuje veškeré materiály k jednotlivým žádostem a 
připravuje podklady pro jednání bytové komise tak, aby mohly být jednotlivé žádosti  
předloženy na její  jednání  a následně zařazeny do soupisu žádostí o byt s regulovaným 
nájemným: za rok 2004 bylo podáno celkem  128 žádostí o byt. Kromě této evidence je 
vedena též evidence žádostí o přidělení  většího bytu u těch nájemců bytů, kteří bydlí  na 
území m. č. Praha 14 buď v bytě ve svěřené správě m. č. Praha 14 a nebo v magistrátním 
bytě; byty, které jsou přidělovány m. č. Praha 14, jsou byty ve svěřené správě m. č. Praha 
14, jež byly vráceny nájemci bytu  nebo po  úmrtí nájemce a nevázne zde dluh na 
nájemném; dále jsou přidělovány byty z kvóty hl. m. Prahy, to jsou byty, které jednou 
ročně nebo dvakrát ročně  přiděluje Magistrát, a to: za rok 2004  z kvóty bytů přidělených  
Magistrátem hl.m. bylo uspokojeno celkem 9  žadatelů  o byt;  

a rok 2004 z bytů  z vlastních zdrojů m. č. Praha 14 (byty vráceny nájemci nebo po 
úmrtí nájemce) bylo uspokojeno celkem 24 žadatelů o byt; k dnešnímu dni je celkem 
evidováno na bytovém úseku  543  žádostí o byt; 

 
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 ,  skládají na Úřadu slib; v roce 2004 bylo uzavřeno na Úřadu m. č. Praha 
14  to bylo 89 sňatků; státní občanství  bylo uděleno celkem 17 občanům.   

  
 
 
   

 
  
 

  



  



Krizové řízení  
 
Oddělení je organizačně členěno na : 
- agendu vedoucího oddělení – bezpečnostního tajemníka 
- agendu krizového plánování, civilního nouzového plánování (CNP) a hospodářská 
opatření pro krizové stavy (HOPKS) 
- agendu ochrany obyvatelstva MČ, Povodňového plánu a administrativní činnosti 
- agendu pro administrativní činnosti související s ukončením civilní služby dle zákona 
č.587/2004 Sb. o ukončení civilní služby 
 
Oddělení krizového řízení v samostatné působnosti zabezpečuje zpracování a aktualizaci 
Povodňového plánu MČ Praha 14 včetně povodňové komise. 
Oddělení v přenesené působnosti vykonává státní správu ve věcech obrany a ochrany 
teritoria a obyvatelstva MČ, zabezpečuje zpracování plánů pro řešení krizových a 
havarijních situací. Vede agendu ochrany utajovaných skutečností a zabezpečuje 
administrativní činnost k ukončení civilní služby 
 
Agenda vedoucího oddělení – bezpečnostního tajemníka 
Samostatná působnost 

- zabezpečuje   zpracování   Povodňového   plánu   MČ  Praha  14   včetně  jeho aktualizace 
a    navrhuje členy povodňové komise, kterou starosta MČ dle zákona č.254/2001 
Sb.,vodní    zákon, § 79 odst.2, zřizuje 
Přenesená působnost 
- zodpovídá  za  výkon  státní  správy a samosprávy ve věcech  obrany a ochrany území 
MČ  Praha 14 a realizaci zákona č.587/2004 Sb. o ukončení civilní služby  
- řídí  jednotlivé úseky oddělení v souladu s platnými zákony, vyhláškami, Statutem   
hl.m.Prahy, usnesením RMČ a ZMČ Praha 14 a úkoly starosty a tajemníka úřadu  
- zajišťuje po stránce odborné a organizační jednání krizového štábu MČ a bezpečnostní 
rady MČ  
 
Na úseku ochrany utajovaných skutečností : 
- osobně vykonává úkoly bezpečnostního tajemníka a zodpovídá za realizaci zákona 
č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů, 
s výjimkou těch, které provádí sám  
- vykonává a zajišťuje ochranu utajovaných skutečností a provádí pro statutární orgán 
opatření bezpečnostní prověrky I.stupně  
- zpracovává  přehled míst nebo funkcí, u kterých je nezbytné seznamovat se 
s utajovanými skutečnostmi 
- zajišťuje vedení evidence určených osob, u kterých došlo k zániku určení 
- vede k navrhovaným osobám spisy, které nejsou součástí personálního spisu 
- oznamuje písemně NBÚ všechny změny, které mohou mít vliv na vydání osvědčení, 
potvrzení nebo certifikátu 
- navrhované osoby seznamuje s podmínkami a způsobem provedení bezpečnostní 
prověrky 
- informuje navrhované osoby  o zásadách ochrany utajovaných skutečností, jejich 
právech, povinnostech a následcích porušení ochrany utajovaných skutečností 
- oznamuje písemně bez zbytečného odkladu cestou statutárního orgánu NBÚ případy 
neoprávněného nakládání s utajovanou skutečností a přijatá opatření 
- eviduje případy neoprávněného nakládání s utajovanými skutečnostmi 
- sleduje, zda určené osoby splňují podmínky stanovené zákonem č.148/1998 Sb., po 
celou dobu určení 

  



- zajišťuje odbornou přípravu určených osob 
- spolupracuje s NBÚ na metodickém vedení a personální práci s určenými osobami 
- plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných skutečností, které vyplývají z mezinárodních 
smluv 
- zajišťuje stanovení a označení příslušného stupně utajení a vyhotovuje žádost o vydání 
osvědčení NBÚ  
 
Agenda úseku krizového plánování, civilního nouzového plánování (CNP) a 
hospodářských opatření pro krizové stavy  (HOPKS): 
Úsek v samostatné působnosti  nezajišťuje žádnou činnost 
Úsek v přenesené působnosti vykonává státní správu v těchto činnostech: 
 
-    plní úkoly k zabezpečení zákona č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro  

krizové                   
      stavy (HOPKS) 
- zpracovává a připravuje realizaci opatření Krizového a havarijního plánu MČ 
- připravuje a  realizuje  jednotlivá  opatření  MHMP  na  území  MČ v  době  

mimořádných       
událostí 

-    zřizuje  místní  komisi  přídělového  hospodářství a  realizuje  opatření orgánů hl.m. 
Prahy   
      k regulaci prodeje potravin a spotřebního zboží za mimořádné situace 
-    zpracovává požadavky na finanční prostředky z dotací státu 
-   ve spolupráci s odbory úřadu (OŽP, ŽO, OESM, OHS) a podle potřeby i dalšími plánuje 

nouzové zásobování vodou, potravinami, energiemi a PHM 
-   zabezpečuje aktivaci stálých a dočasných prvků ZBS (Záchranný bezpečnostní systém) 

v souladu s plány na řešení krizových a havarijních situací 
-    ve spolupráci s úsekem ochrany obyvatel zpracovává opatření CNP 
 
Agenda úseku ochrany obyvatel a administrativní činnosti 
Úsek v samostatné působnosti zabezpečuje zpracování a aktualizaci Povodňového plánu 
MČ včetně povodňové komise 
Přenesená působnost 
Úsek v přenesené působnosti vykonává státní správu v těchto činnostech:  
- připravuje a analyzuje podklady pro ukrytí obyvatelstva MČ, výdej prostředků 

individuální ochrany (PIO), evakuaci a humanitární pomoc 
- vede přehled o škodlivinách s možným výronem a zdraví škodlivých látkách 
- ve spolupráci s MHMP plní úkoly ochrany obyvatelstva včetně materiálně technického 

zabezpečení (MTZ) 
- plánuje a organizuje výdejní střediska PIO a zpracovává výdej 
- využívá poskytnutých informací u odborů úřadu při zpracování a upřesňování 

Povodňového plánu a dalších doplňků dokumentů k ochraně obyvatel MČ (Krizový          
a havarijní plán) 

- zodpovídá za zpracování opatření CNP ochrany obyvatelstva v rámci ZBS 
- podílí se na upřesňování havarijního plánu jako celku 
-  vykonává pro oddělení krizového řízení (OKŘ) administrativní činnosti (sekretářské) 

spojené s jeho agendami 
 
Agenda pro administrativní činnosti k ukončení CS 
Úsek v přenesené působnosti vykonává administrativní činnost dle zákona č.587/2004 Sb.,     
o ukončení civilní služby. 

  



 
 

  



 
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.  

 
 

Městskou policii hl. m. Prahy řídí primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém v úzké 
spolupráci s náměstkem primátora pro bezpečnost a legislativu Mgr. Rudolfem Blažkem, 
který byl pověřen zastupováním primátora ve věcech Městské policie v hl. m. Praze. Přímou 
výkonnou pravomocí při řízení Městské policie hl. m. Prahy pověřila Rada hl. m. Prahy 
ředitele Městské policie hl. m. Prahy Mgr. Vladimíra Kotrouše. Inspekci řídí JUDr. Josef 
Tomíček (viz přiložené schéma). Územní útvary Městské policie se dělí na Obvodní 
ředitelství 1-15.  

 

  



 

  



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 59 strážníků (z toho 11 na 
detašovaném pracovišti). 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 17 
č. 1 Valenta Jiří, Schuster Roman, Davidovič Jiří Újezd nad Lesy 
č. 2 Hladík Martin, Pšenčík Petr, Hojer Václav  Klánovice 
č. 3 Skolil Zdeněk      Koloděje 
č. 4 Bureš Miroslav     Běchovice 
č. 5 Frančík Vlastimil, Hasoň Rudolf, Hanzlík Václav Horní Běchovice 
č. 6 Tůma Radovan     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, Bromarská, Tálinská, Oborská, 
Čelákovická 
č. 9 Bc. Jan Jauker (stálá dozorčí služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Průmyslová, Oborská, Tálinská, Broumarská, Nedokončená, hranice k.ú. 
MČ Praha 10 
č. 10 Dlouhý Michal, Sojovská Petra   Černý Most, Kpt. Stránského 
984 
hranice okrsku: Broumarská, Chlumecká, Východní spojka, hranice k. ú. MČ Horní a 
Dolní Počernice, Rokytka potok 
č. 11 Bc. Jan Jauker (stálá dozorčí služba)  Černý Most, Vlčkova 1067 
hranice okrsku: Nedokončená, Broumarská, Rokytka-potok, hranice MČ Dolní a Horní 
Počernice, Praha 10 
Strážníky bylo v roce 2004 zjištěno a řešeno celkem 47 078 přestupků, bylo uděleno 28 
542 pokut v souhrnné výši 5 415 200 korun. Z celkového počtu bylo v dopravě zjištěno 40 
445 přestupků, ve veřejném pořádku 5 401 a zbývajících 1 232 v ostatních přestupcích. V 
procentuálním vyjádření je to v dopravě téměř dvacetiprocentní nárůst, v oblasti veřejného 
pořádku nárůst něco přes třináct procent, naopak počet ostatních přestupků ve srovnání s 

  



rokem 2003 klesl skoro o desetinu. Při dopravě v klidu dochází nejčastěji k nerespektování 
zákazu zastavení, a to v 11 887 případech. Řidiči stále parkují v rozporu s místní úpravou 
silničního provozu nebo na chodníku. Prioritou strážníků a okrskářů na veřejný pořádek a 
kontrola dodržování dopravních předpisů. Dále každodenní dohled na přechody u škol, 
preventivní kontrola míst, kde by se mohly vyskytovat drogy a jejich konzumenti (s tím 
souvisí i sběr použitých injekčních stříkaček), vyhledávání vraků, kontroly pejskařů (i 
odchyt psů s jejich následným umístěním v psích útulcích), kontroly nebytových prostor a 
podezřelých osob, řešení krádeží zejména v obchodních centrech Albert, Hornbach, 
Sconto, Makro, Ikea, Electroworld a v CČM, kterých bylo v loňském roce 1 146. V 
případě nutnosti zajišťují bezpečnost a plynulost silničního provozu v místě dopravní 
nehody až do příjezdu státní policie. Sledují závady na veřejném osvětlení, neoprávněné 
zábory veřejného prostranství, dále stánkový i pouliční prodej, kontrolují restaurace, podílí 
se na akcích zaměřených na prevenci kriminality, či dopravní výchovy, které jsou 
pořádané pro ZŠ, dle potřeby zajišťují veřejný pořádek při sportovních nebo kulturních 
akcích, podílí se na uzavírání stanic metra na území městské části a samozřejmě se také 
podílí na celopražských akcích. Pomáhají osobám v nouzi, zajišťují linku 156, či výjezdy, 
týkající se veřejně prospěšných zařízení. Na úseku veřejného pořádku řešili strážníci 
nejvíce problémy související zejména s rušením nočního klidu v ulicích Doležalova, 
Vašátkova, Kardašovská a Mochovská, které patří k nejproblematičtějším lokalitám na 
Černém Mostě a na sídlišti Lehovec. Dále spolupracují s jednotlivými představiteli 
městských částí či pravidelně se zúčastňují zasedání bezpečnostní a dopravní komise či 
komise pro prevenci kriminality.  

Strážníkem roku 2004 za obvodní ředitelství byl jmenován Karel Matějka.  

  



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY   
místní oddělení Kyje-Praha 9    pplk. Bc. Jaroslav Šimáček 
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). Od 
ledna roku 2004 přešlo vyšetřování dopravních nehod pod Správu hl. m. Prahy, místní 
oddělení zajišťuje bezpečnost silničního provozu do jejich příjezdu. V roce 2004 byl 
zaznamenán pokles v trestné činnosti o 250 případů na 2 284 případů.  

  



 

  



Záchranný systém (Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, 
Sdružení dobrovolných hasičů Hloubětín)  

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) 
Sdružení dobrovolných hasičů Hloubětín 
Bří Venclíků 1070/2, Praha 9-Černý Most 
 
Sbor dobrovolných hasičů v Praze IX. Hloubětíně byl založen roku 1883 z podnětu 
přípravného komitétu, složeného z obyvatel obce Hloubětínské. První valná hromada se 
konala 17. ledna 1883. Na ní byl zvolen prvním předsedou p. Jan Komeda. Záštitu výcviku 
členů převzali cvičitel karlínského sboru pp. Hugo Demartini a František Nedvídek, 
cvičitel vysočanských dobrovolných hasičů. Sbor byl vybaven stříkačkou, zakoupenou 
z příspěvku 600 zlatých, darovaného p. Bedřichem Freyem. Ostatní potřebné hasičské 
nářadí, výzbroj a obleky byly zakoupeny z výsledku dobrovolné sbírky, provedené v obci. 
Sbor se již koncem roku 1883 zúčastnil hašení požáru ve Chvalech a následně Grabovy 
továrny v Libni. Jeho úspěšná činnost byla odměněno pochvalným uznáním a částkou 15 
zlatých. Za 50 let své aktivní činnosti (bohužel od r. 1933 až do doby obnovy činnosti 
Sboru v r. 1985 chybějí údaje o činnosti) se Sbor zúčastnil hašení 92 požárů v místě a 
okolí, dvaceti záchranných prací při povodních a jiných neštěstích, a sta hlídek po 
požárech, při divadlech a na strážnici, mnoha set praktických cvičení a teoretických 
zkoušek. Všechna tato práce byla konána dobrovolně a bez nároku na odměnu a uznání 
členy Sboru - dělníky, rolníky a drobnými živnostníky. 
Hasičská zbrojnice stávala na místě dnešního objektu Plaveckého bazénu v Hloubětínské 
ulici a na návsi proti ní bylo v r. 1888 vybudováno 3. patrové leziště pro praktický výcvik 
členů Sboru nákladem 336 zl. 
Sbor měl v době svého založení 15 členů. V roce 1933 při oslavách 50. výročí založení už 
90 členů. 
Nedávná historie a současnost Sboru: 
V šedesátých letech minulého století, kdy došlo k rušení dobrovolných organizací a jejich 
tzv. sjednocení pod hlavičkou různých Svazů, podřízených stranickým a státním orgánům, 
byla přerušena i činnost Sboru dobrovolných hasičů „Hloubětín“. V rámci přestavby 
Hloubětína, které padlo za oběť mnoho ze staré zástavby a bohužel i výše uvedené objekty 
hasičské. Na zániku činnosti Sboru, tehdy převedeného pod Svaz požární ochrany ČSR, se 
podepsala i změna složení obyvatel v nové zástavbě. Jednak pro nezájem o dobrovolnou 
činnost, vykonávanou bez nároku na odměnu, jednak i postojem státních orgánů, které po 
reorganizaci státních orgánů požární ochrany neměli o práci dobrovolníků zájem. 
V roce 1985 byla po dohodě s Obvodním Svazem PO pro Prahu 9 a Městským Svazem PO 
hl. m. Prahy skupinou nadšenců, ve kterých přetrvávalo vědomí důležitosti dobrovolné 
práce v oblasti výchovy obyvatelstva k požární ochraně, obnovena činnost pod názvem ZO 
SPO Hloubětín. Přes počáteční potíže jako nedostatek prostoru (kancelář v rod. domku 
apod.) se podařilo vzbudit zájem správních orgánů Prahy 9 a za účinného přispění 
tehdejšího předsedy Městského SPO, získala ZO Hloubětín prostory pro činnost v ul. Na 
obrátce. Tyto prostory, původně sklady RaJ Praha8, silně zdevastované bylo nutné opravit 
a přestavět. K financování nákladů byla organizaci povolena hospodářská činnost, 
vykonávaná jejími členy ve volném čase. Z výsledků této činnosti byly rovněž financovány 
potřeby organizace včetně nákladů na skupinu mládeže, občerstvení členů při 
brigádnických akcích (úklid veřejných prostor Hloubětína, preventivní požární prohlídky 
v objektech soukromé i státní zástavby, odstraňování požarních závad apod.). Nebylo ale 
možné vybudovat zásahovou jednotku vzhledem k nedostatku prostoru pro zřízení 
zbrojnice. Průměrný stav členstva činil tehdy 100 lidí včetně skupiny 15 dětí. 
V současné době je Sbor dobrovolných hasičů „Hloubětín“(dále jen SDH) organizován 
ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) jako jeho organizační 

  



jednotka se samostatnou právní subjektivitou. SH ČMS je pokračovatelem organizací 
hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska. Je občanským sdružením 
vzniklým v r.1991 jako projev vůle tisíců hasičů v souladu s právem svobodně se 
sdružovat. Cílem činnosti je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života 
a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelných pohromách 
a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví a majetek. SH ČMS je největším 
občanským sdružením v ČR. Ve svých řadách sdružuje přes 320 tis. členů, z toho téměř 40 
tis. z řad mládeže. 
SDH Hloubětín jako jeho organizační jednotka bez výjezdové jednotky v souladu 
s výše uvedeným cílem činnosti SH ČMS pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním 
orgánům, fysickým a právnickým osobám zejména tím, že provádí odbornou přípravu 
zájemců o získání odborné způsobilosti v PO, školení zaměstnanců, podílí se na provádění 
preventivních kontrol a zpracování dokumentace PO, vyvíjí preventivně-výchovnou 
činnost mezi občany a mládeží, pomáhá při plnění úkolů ochrany obyvatelstva a při plnění 
preventivních a represivních úkolů v oblasti krizového řízení a prevence při živelných 
katastrofách. Pomáhá rovněž při působení na mládež při její výchově k dodržování zásad 
požární bezpečnosti a při jejím získávání pro aktivní členství i práci. Plnění výše 
uvedených úkolů zajišťuje SDH Hloubětín svými vysoce kvalifikovanými členy. Z členské 
základny 23 osob je 8 členů s nejvyšší kvalifikací podle zákona o PO – osoby odborně 
způsobilé, 6 členů je držitelem „Osvědčení referenta prevence a výchovné činnosti II. 
stupně“. 5 členů SDH je současně aktivními příslušníky Hasičského záchranného sboru hl. 
m. Prahy. 
SDH provádí část své odborné činnosti za úplatu a z výtěžku financuje svoje dobrovolné 
aktivity, jakož i odborné vzdělávání a činnost všech Sborů na území hl. m. Prahy ve 
spolupráci s HZS hl. m. Prahy v oblasti prevence PO. Součástí těchto aktivit je práce 
několika členů SDH ve vyšších složkách SH ČMS, jejichž úkolem je např. pořádání 
výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“, osvětová činnost na školách 
všech stupňů apod. Všechny tyto činnosti zajišťuje SDH na bázi dobrovolnosti ve volném 
čase svých členů bez nároku na jakýkoliv finanční prospěch, odměnu a dotace. Vzhledem 
k rostoucím nákladům na pořizování cen pro vítěze soutěží, zajištění nákladů školení, 
nákladů na výstroj apod. není finanční situace SDH vždy právě lehká. V roce 2003 slavil 
Sbor 120. výročí svého založení. Uvažované uspořádání námětového cvičení s ukázkami 
hasičské techniky, na kterém přislíbily účast okolní Sbory s výjezdovou technikou 
(Satalice, Chvaly, Kbely, Dolní a Horní Měcholupy, Klánovice, HZS hl. m. Prahy) 
nemohlo být z finančních důvodů uspořádáno.  
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Ekonomika a správa majetku MČ Praha 14 
 
Rozpočet na rok 2004 
Rozpočet MČ Prahy 14 na rok 2004 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 14 na svém 8. 
zasedání, které se konalo dne 8. ledna 2004. 
Prvé dny roku 2004, kdy ještě nebyl schválen rozpočet, bylo použito rozpočtové 
provizorium, při kterém je nutné čerpat finanční prostředky pouze na nejnutnější výdaje.  
Sestavování rozpočtu byla věnována maximální pozornost. Oddělení rozpočtu zpracovalo 
první variantu již v měsíci září a poté byl rozpočet upravován, aby byla dodržena balance 
příjmové a výdajové části. Rozpočet byl stanoven tak, aby MČ Praha 14 plnila veškeré své 
závazky a povinnosti. 
U všech odborů a oddělení byl zaznamenán nárůst výdajové části rozpočtu. Je zde 
zohledněn předpokládaný nárůst energií a zvýšení DPH. 
Téměř trojnásobný nárůst zaznamenali výdaje u Oddělení kultury, kde byla zohledněna 
příprava 10. výročí naší městské části. Na rok 2004 jsou připraveny mimořádné kulturní a 
společenské akce. 
Nejvyšší nárůst ve výdajové části ve srovnáním s rokem 2003 zaznamenaly  kapitálové 
výdaje. Jednalo se o následující akce: 
• Komunikace Rajská zahrada 
• Projektové dokumentace na řešení komunikací 
• Projektové dokumentace na řešení kanalizací 
• Obytný soubor Broumarská sever + jih 
• Ubytovna Broumarská 
• Rekonstrukce kuchyně – Český červený kříž 
• Městský kamerový systém 
• Odbor hospodářské správy – pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku, 

modernizace výpočetní techniky 
Mimo tyto investiční akce jsou do rozpočtu hlavního města Prahy zařazeny následující 
investiční akce související s naší městskou částí, které budou realizovány investorem 
MHMP: 
• Černý Most II., 5. stavba (cca 295 340 tis. Kč) 
• Technické vybavení Kyje – Hutě (121 748 tis. Kč) 
• Technické vybavení Jahodnice (24 000 tis. Kč) 
• Černý Most II., 4. stavba (30 960 tis. Kč) 
•  Vysočanská radiála (368 280 tis. Kč) 
• Úprava křižovatky včetně odbočovacího pruhu Kolbenova x Kbelská (16 400 tis. Kč) 
• Rekonstrukce mostu a komunikace Broumarská (11 900 tis. Kč) 
• Lipnice – Ocelkova (33 220 tis. Kč) 
• Rekonstrukce objektu Domu dětí a mládeže v Praze 14 na Černém Mostě (4 500 tis. 

Kč) 
• Tlaková kanalizace Broumarská (1 400 tis. Kč) 
• Odkanalizování zástavby v ulici Plumlovská (600 tis. Kč) 
Rozpočet pro rok 2004 byl sestaven sice jako schodkový (dle metodiky pro sestavování 
rozpočtu), tento schodek byl zcela kryt zejména zapojením fondu rezerv a rozvoje, tato 
vzniklá situace nebyla řešena půjčkou nebo úvěrem, tedy zapojením cizích finančních 
prostředků. 
 

  



Granty 
Městská část každoročně vyhlašuje granty na veřejně prospěšné účely. V roce 2004 byly 
granty vyhlášeny v celkové výši 1 300 tis. Kč.  
• pro projekty v oblasti sociální péče (ve výši 350 tis. Kč),  
• pro projekty v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence (ve výši 300 tis. 

Kč),  
• pro projekty v oblasti kultury a využití volného času dětí a mládeže (ve výši 350 tis. 

Kč),  
• pro projekty v oblasti sportu a tělovýchovy (ve výši 300 tis. Kč). 
 
Jednotlivé projekty byly posouzeny a vybrány grantovými komisemi určenými pro 
jednotlivé oblasti. 
Na finanční krytí byly použity finanční prostředky z výtěžku z provozování loterií a jiných 
podobných her. 
 

  



Hospodaření s nemovitým majetkem 
Oddělení majetkových dispozic: 

MČ Praha 14 disponuje na svém území nemovitým majetkem, který je jejím historickým 
vlastnictvím  a majetkem ve vlastnictví hl. m. Prahy, který jí byl na základě Statutu hl. m. 
Prahy, svěřen do správy. 
 
Majetkem MČ Praha 14 by měly být pouze takové nemovitosti, které slouží pro potřeby 
zajištění funkcí a povinností městské části, vyplývajících ze zákonů, nebo takové 
nemovitosti, které jí dlouhodobě přináší potřebný ekonomický efekt. 
 
Cílem v oblasti hospodaření s nemovitým majetkem MČ Praha 14 je: 
 zmenšit, ale zkvalitnit majetkové portfolio především odprodejem objektů, pro které 

nemá naše městská část využití (Bezdrevská 539, Šimanovská 21 a Krčínovo náměstí 
38); získané finanční prostředky účelově směrovat zpět do nemovitého majetku; - 
prodeje realizovány v r. 2004 

 ponechat v majetku tak velký bytový fond, který zajistí MČ Praha 14 potřebný počet 
volných bytů pro sociálně potřebné žadatele; 

 ukončit masivní privatizaci bytového fondu ve vlastnictví MČ Praha 14 a přistupovat 
k dalším prodejům individuálně; – zpracovány Zásady postupu pro prodej 
bytových domů  ve vlastnictví hl. m. Prahy, předaných do svěřené správy 
nemovitostí MČ Praha 14 (usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 33/ZMČ/2004 
ze dne 29. 6. 2004) 

 zaměřit se na získání spoluinvestora ke spolupráci na komplexním projektu využití 
pozemků větších ploch (např. pozemky při komunikaci Broumarská) 

 
OBECNÝ POHLED NA BYTOVÝ FOND 

Katastrální úřad Praha – město eviduje na území MČ Praha 14 celkem 3 037 objektů 
k bydlení. Z tohoto počtu přísluší do majetku MČ Praha 14 celkem 89 nemovitostí. Z výše 
uvedeného vyplývá, že do majetku MČ Praha 14 přísluší 12% celkového bytového fondu 
na území MČ Praha 14 (jedná se o 1 834 obecních bytů z celkového počtu 15 293 bytů na 
území MČ Praha 14). Tento bytový fond se nachází jednak ve standardní panelové 
zástavbě, v objektech řadové zástavby z 50 let stavěných klasickou, nebo částečně 
montovanou technologií, některé byty jsou v prostorách rodinných domů (MČ Praha 14 
vede v majetku tři).  
 
Určité specifikum představují dvě nemovitosti v k. ú. Kyje, jedná se o č. p. 38 na Krčínově 
náměstí a o č. p. 21 v ulici Šimanovská, jejichž původním vlastníkem byl státní statek a 
posléze byly svěřeny hl. m. Prahou do majetku  MČ Praha 14. V obou nemovitostech se 
nachází celkem sedm bytových jednotek. Pozemky, na kterých se tyto objekty nacházejí 
jsou umístěny v atraktivní lokalitě historicky významného území starých Kyjí. 
Jejich technický stav však odpovídá zanedbané údržbě dřívějším vlastníkem. Objekty jsou 
navíc prosáklé zemní vlhkostí a napadené plísní. Jejich rekonstrukce je ekonomicky 
náročná (zajištění dodatečné izolace proti zemní vlhkosti a následná sanace vlhkého 
zdiva), optimální by byla jejich demolice a využití atraktivního pozemku pro novou 
výstavbu. Je otázkou, zda městská část vloží do této rekonstrukce finanční prostředky a 
z objektů bude mít posléze dlouhodobý finanční příjem z nájemného. Druhou možností je 
okamžitý jednorázový finanční přínos z prodeje těchto nemovitostí (budov a pozemků 
k nim náležejících). Prodej realizován v roce 2004. 
 
 

  



NEBYTOVÉ OBJEKTY 
Kromě bytového fondu jsou v majetku MČ Praha 14  nebytové objekty, využívané pro 
zajištění chodu státní správy a samosprávy, nebo které zajišťují městské části dlouhodobý 
finanční příjem. Následující tabulka zobrazuje jejich přehled včetně využití:  
 

objekt 
 

název ulice 
k. ú. 

č.p. využití 

Bratří Venclíků 
k. ú. Černý Most  

1073 
1072 
1070 

sídlo Úřadu  MČ Praha 14 
 
v části budovy jsou byty, v části pronajaté nebytové prostory 

Generála Janouška 
k. ú. Černý Most 

1060 městská knihovna  
část nebytových prostor je volná nyní využito pro Dům dětí 
a mládeže – zajištění volnočasových aktivit 

Generála Janouška 
k. ú. Černý Most 

902 poliklinika  Černý Most 
dlouhodobý nájemní vztah – v současném okamžiku přebírá 
MČ Praha 14 veškerou správu budovy do své působnosti 

Kpt. Stránského 
k. ú. Černý Most 

999 zdravotnické zařízení 
 

Tálinská 
k. ú. Kyje 

1312 restaurace 
dlouhodobý nájemní vztah do roku 2006 
 

Baštýřská 
k. ú. Hostavice 

67 restaurace  
dlouhodobý nájemní vztah do roku 2014 

Splavná 
k. ú. Kyje 

652 restaurace 
dlouhodobý nájemní vztah do roku 2005 

Šimanovská 
k. ú. Kyje 

47 bývalý kulturní dům Kyje 
dlouhodobý pronájem do 31.12. 2007 
od 1.1. 2001 činí výše pronájmu 250 000 Kč/rok (dle nájemní 
smlouvy) 
dle soudního odhadu z roku 2000 je stanovena cena 
nemovitosti s pozemky ve výši 4 130 970 Kč  

Vlčkova 
k. ú. Černý Most 

1067 bývalá mateřská školka 
pronajato 3  nájemcům 

Broumarská 
k. ú. Kyje 

25 ubytovna provozovaná SMP-14 
 

Vybíralova 
k. ú. Černý Most 

969 část objektu slouží pro potřeby ZŠ, 
část objektu je pronajata 

Bojčenkova 
k. ú. Černý Most 

1099 centrum soc. služeb 
 

Sadská 
k. ú. Hloubětín  

530 pronajato Česko-italskému jazykovému  gymnáziu, s. r. o 
 

Prelátská 
k. ú. Kyje 

14 demolice v rámci rekonstrukce komunikace Broumarská 
prozatím pronajato 

Bezdrevská 
k. ú. Hostavice 

539 bývalá prodejna potravin 
volné nebytové prostory  - zrealizován prodej v r. 2004 

  



Pilská 
k. ú. Hostavice 

9 bývalá budova základní školy 
park o rozloze 3 ha – pronajato pro účely školství VŠ 
tělesné výchovy a sportu Palestra 

 
 
Byl realizován prodej objektu č. p. 539, ulice Bezdrevská, k. ú. Hostavice. 
 
Nebytové prostory v bývalé budově jeslí v ulici Gen. Janouška č. p. 1060 byly po ukončení 
provozu jeslí pronajaty jako kancelářské prostory pro potřeby vojenské správy. V části této 
nemovitosti se nachází prostory městské knihovny. Na další využití těchto prostor byla 
zpracována studie v objektu by mělo být zřízeno středisko rozvoje volnočasové aktivity 
dětí a mládeže na MČ Praha 14. Rovněž zde stojí MČ Praha 14 před zásadní otázkou, zda 
je v jejích finančních možnostech provedení potřebných stavebních úprav, souvisejících 
s umožněním nového využití tohoto objektu. Nebo zda se MČ Praha 14 zaměří na 
vyhledání vhodného nájemce a dlouhodobým pronájmem bude přispíváno do rozpočtu MĆ 
Praha 14. 
Provoz zahájen v roce 2004. 
 
 

POZEMKY 
MČ Praha 14 úspěšně realizovala v uplynulém období prodej  některých pozemků jak 
k podnikatelským účelům, tak k nekomerčním účelům. V současné době lze pouze 
konstatovat, že v majetku MČ Praha 14 již nejsou žádné větší plochy pozemků, které by 
mohly být odprodány podnikatelským, či jiným subjektům za účelem realizace jejich 
záměrů. 
Výjimku tvoří soubor pozemků při ulici Broumarská. 
 
Zbývají menší plochy pozemků, které přiléhají k pozemkům rodinných domů a bývají 
v pronájmu vlastníků těchto sousedních nemovitostí. Jedná se většinou o pozemky těžko 
využitelné pro jiného vlastníka. 
 
 

ŽÁDOSTI O SVĚŘENÍ NEMOVITOSTÍ  
Na majetkové dispozice bude mít v budoucnosti nepochybně vliv ta skutečnost, zda hl. m. 
Praha  svěří MČ Praha 14 nemovitosti, o které již bylo v minulosti požádáno.  
 
V současné době probíhají jednání na Magistrátě hl. m. Prahy a naše žádosti jsou  jednak 
aktualizovány, jednak se objevily nové příležitosti. Jedná se především o možnost 
disponovat s podzemními garážemi pod bytovými domy na Černé Mostě. Touto cestou 
bychom získali příjmy z pronájmu a zároveň bychom mohli vhodnou cenovou politikou 
regulovat možnosti parkovánív dané lokalitě. Přístup MHMP k městským částem se nově 
formuje a vytváří šance k získání dalšího majetku pro naši městskou část. 
Zrealizováno v roce 2004. 
 
 
 

  



Místní daně a poplatky  
Činnost oddělení místních daní a poplatků spočívá především ve výkonu správy na úseku 
provozování výherních hracích automatů, správy místních poplatků ze psů a  správy 
poplatků z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt. 

Další neméně významnou činností oddělení je vymáhání vykonatelných rozhodnutí na 
peněžitá plnění a daňových nedoplatků podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků. 
 
Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, řízení o poplatcích je výkonem 
přenesené působnosti.  
Vybírání místních poplatků je upraveno zákonem ČNR č. 565/1990 Sb.,o místních 
poplatcích ve znění pozdějších právních předpisů. Zákon stanoví základní obsahové a 
formální náležitosti pro vybírání jednotlivých poplatků §14 zákona zmocňuje obec, tj. hl. 
město Prahu k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou zavede místní poplatky. 
V souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatních, ve znění pozdějších 
předpisů zákonem č. 229/2003 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2004 byly 
novelizovány i obecně závazné vyhlášky, podle kterých jsou vybírány místní poplatky na 
území hl. m. Prahy. K významnějším změnám došlo u vyhlášky, která upravuje místní 
poplatek ze psů a dále u vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity.  

 

Vyhláška č. 23/2003 Sb. hl.m. Prahy zavedla změnu v osobě poplatníka místního poplatku 
ze psů, kterým je na rozdíl od dosavadní právní úpravy držitel (dříve vlastník). Vzhledem 
k tomu, že novela zákona zvýšila horní hranici místního poplatku ze psů o 50 % byly cit. 
vyhláškou všechny dosavadní sazby zvýšeny rovněž o 50 %  
 
K dalším změnám u místního poplatku ze psů došlo přijetím obecně závazné vyhlášky 
hl.m. Prahy č. 18/2004,vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.1.2005. Předmětnou vyhlášku 
bylo možno vydat na základě zmocnění obsaženém v ustanovení §13b odst.1 písm.c a 
odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb, na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č.77/2004 
Sb., novela tohoto zákona nabyla účinnosti dnem 1. 3. 2004.  
Touto novelou se ukládá povinnost k označování psů a přihlašování jejich chovatelů do 
evidence. Způsob označování psů byl stanoven alternativně oběma zákonem připuštěnými 
způsoby, tj. tetováním i čipováním. Druhá z metod je ale progresivnější, pro zvíře méně 
bolestivá a umožňuje snazší a spolehlivou kontrolu pomocí čtecího zařízení. EU s ní 
perspektivně, po uplynutí přechodné osmileté doby počítá jako s metodou jedinou a 
preferuje ji v souvislosti s bezproblémovým převážením zvířete mezi zeměmi EU. 
S účinností od 1. 1. 2005 je tedy každý chovatel psa na území hl. města Prahy povinen 
nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá 
ISO. Zároveň vyhláška stanoví povinnost chovatele takto označeného psa přihlásit do 
evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy odbor občanskosprávních 
agend. 
Chovatel má nárok na úlevu od poplatku ve výši roční sazby nejvýše však ve výši 350 
Kč. Podmínkou je, že nechá psa označit mikročipem a současně ho přihlásí do 
evidence chovatelů psů. Na úlevu má nárok ve dvou po sobě jdoucích letech 
následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil. 
 
Problematika provozu výherních hracích přístrojů úzce souvisí se  zabezpečováním 
místních záležitostí veřejného pořádku, neboť některé s provozoven se nacházejí 
v bezprostřední blízkosti bytové zástavby a obyvatelé jsou často obtěžováni hlučným 
chováním odcházejících hostů v nočních a ranních hodinách. Rada městské části 

  



Praha 14 se v uplynulém období touto problematikou zabývala a přijala usn. č. 
496/R/2001 a 493/R/2002.  
 
V návaznosti na tato přijatá usnesení bylo navrženo, aby připravovaná novela obecně 
závazné vyhlášky obsahovala zmocnění pro městské části k uplatnění regulačních a 
omezujících opatření pro případ, kdy provozem restauračního zařízení s VHP dojde 
prokazatelně k neúměrnému obtěžování občanů. Radě příslušné městské části by 
zakotvením tohoto ustanovení do právního předpisu hl. m. Prahy bylo umožněno pružně 
reagovat na potřeby občanů v dané lokalitě na základě znalosti místních poměrů. 
 
Daňová exekuce se provádí nejčastěji přikázáním pohledávky, srážkou ze mzdy popř. 
prodejem movitého majetku. Cílem těchto exekucí je v co největší míře vybrat dlužné 
částky v hotovosti. Exekuce prodejem movitých věcí se využívá tam kde ostatní způsoby 
selhaly pro nedostatek finančních prostředků dlužníků. 
 
Za účelem dosažení větší efektivity ve vymáhání pohledávek městské části Praha 14 
přikročili exekutoři k uplatňování tvrdších prostředků při provádění mobiliárních 
exekucí. Tyto prostředky spočívají v přizvání Policie ČR a Městské policie, celé akce 
se účastní i zámečník. V bytech a domech dlužníků je pak sepisován movitý majetek, 
který je dle posouzení exekutorů odvezen nebo ponechán na místě do dalšího vyřízení 
věci.  
 
Podrobný popis jednotlivých činností oddělení místních daní a poplatků upravuje 
organizační řád Úřadu městské části Praha 14 viz násl. text. 

 
samostatná působnost  
− zpracovává podklady pro sestavu rozpočtu a provedení příslušných účetních operací za 
oblast své působnosti 
− vedoucí oddělení vykonává právní agendu celého odboru; vyhotovuje smlouvy na 
převody majetku včetně věcných břemen a smlouvy na pronájem pozemků využívaných 
k podnikatelské činnosti, provádí právní posouzení návrhů kupních a nájemních smluv, 
zastupuje MČ Praha 14 na základě pověření v rozsahu správy majetku MČ Praha 14 
v jednání před soudy, notáři a dalšími orgány 
 
přenesená působnost 
− povoluje provozování výherních hracích přístrojů (VHP), tombol a věcných loterií a 

jiných sázkových her – v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF č. 223/1993 Sb. 

− vybírá správní poplatky za povolení provozování VHP a zabezpečuje stanovený odvod 
příslušnému finančnímu úřadu a správní poplatky za podání žádosti o snížení nebo 
prominutí místních poplatků dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů 

− kontroluje dodržování podmínek provozování VHP, daných zákonem č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, kontroluje 
vyúčtování VHP za provozované období a výši odvodu na veřejně prospěšný účel, 
sleduje jeho včasnou úhradu, zabezpečuje zpětnou informaci provozovatelům VHP o 
účelu, na nějž byly tyto prostředky použity a v případě porušení zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá pokuty 

  



− provádí ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění 
pozdějších předpisů a příslušných ustanovení občanského soudního řádu, výkon 
rozhodnutí MČ Praha 14 

− ukládá pokuty dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů 

− vede evidenci předepsaných pokut, uložených jednotlivými odbory úřadu, sleduje 
jejich platby a vydává výzvy na jejich úhradu dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

− podle § 71 - 80 zák.č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších 
předpisů provádí z podnětu správního orgánu, který v prvním stupni vydal rozhodnutí 
výkon tohoto rozhodnutí 

− provádí správu místních poplatků včetně nedoplatků: za provozovaný hrací přístroj, ze 
psů, z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt (přenesená působnost upravená 
Statutem hlavního města Prahy) 

 

  



 

  



Odbor výstavby  
 
Rekonstrukce-velké stavby  
Postupně se rozvíjející městská část Praha 14 vyvolává zvýšený zájem investorů o 
výstavbu. Celá městská část se stává barevnější, unifikovaná šeď ve všech katastrálních 
územích postupně mizí a je nahrazována hravou barevností. Samostatnou kapitolu tvoří 
nová výstavba obytných celků Černý Most II - 4. stavba, zahájená 5. stavba, doplněné 
drobnou architekturou. Ale pojďme po jednotlivých katastrálních územích. 
 

 H l o u b ě t í n  -  zastavěné území, které neposkytuje mnoho příležitostí k nové 
výstavbě. Ta byla realizována převážně v oblasti výstavby rodinných domů na 
území Za Horou. Nově připravovaná výstavba (prodejna Lidl  Kolbenova, obytný 
dům Šestajovická, obytný dům BEMETT Zelenečská) nepřesáhly stadium 
projednávání 

 
 K y j e  -  území s rozmanitou zástavbou. V severní lokalitě - Hutě - pokračuje 

výstavba obytných souborů firmy ESHEL PRAGUE a Lipnická s. r. o.. Při ulici 
Chlumecké byla otevřena prodejna stylového nábytku ZASTO (ASTO) a vedle ní 
čerpací stanice pohonných hmot TEXACO s dvěma produkty. Bylo rozšířeno 
nestátní zdravotnické zařízení  BIOREGENA o další prostory laboratoří. U 
fotbalového hřiště TJ KYJE byly opraveny šatny a položen umělý trávník. O 
kolumbárium byl rozšířen KYJSKÝ HŘBITOV. V ulici Šimanovská naproti škole 
byly odstraněny navyhovující domy, které nahradí firma KONHEFR osmi 
moderními řadovými domy. Nad ulicí Chlumecká vedle prodejny SIKO byla 
otevřena nová stanice technické kontroly RWTUV za účasti velvyslance BRD. 

 
 Č e r n ý  M o s t   -  převažující pokračování bytové výstavby na Černém Mostě II 

- 4. a 5. stavba vyvolává potřebu rozvoje služeb. V CČM byl otevřen plavecký 
bazén a vedle Village Cinemas vyrostla nová prodejna IKEA (slavnostní otevření 
16. 12. 2004). Nadále pokračuje zateplování panelových domů 

 
 H o s t a v i c e  -  při ulicích Pilská a Froncova byla zahájena výstavba rodinných 

domů. Na Jahodici byla dokončena 1. etapa obnovy KOMUNIKACÍ a SKANSKA 
připravovala rozsáhlou výstavbu kolem ulice Lomnická.  

 

  



 
 

 

  



Územní rozvoj 
Investiční výstavba z rozpočtu městské části 
 Rozpočet investičních akcí městské části Praha 14 oproti dvěma předchozím rokům 
podstatně vzrostl, neboť byl  významnou měrou posílen účelově vázanými dotacemi 
Magistrátu hl.m. Prahy. Ty byly naší městské části přiděleny především na realizaci úprav 
komunikací ve čtvrtích Rajská zahrada a v Jiráskově čtvrti a dále na realizaci investičních 
akcí v oblasti školství a na dokončení výstavby kanalizace v Hostavicích.  
Ale abychom nepředbíhali – počátek roku byl na investiční prostředky skromný, přesto se 
do konce dubna podařilo přispět k vyššímu sportovnímu vyžití mládeže dovybavením 
skateboardového hřiště v ulici Bryksova na Černém Mostě. Stávající překážky byly 
doplněny třemi novými prvky, kterými jsou rozjezdový bang se slide boxem, velký rádius a 
streetový kempingový stůl. Dokončený skatepark se těší velké návštěvnosti ze stran dětí a 
mládeže a je nyní využíván i pro pořádání skateboardových soutěží.  
Jako každoročně bylo období letních prázdnin využito na realizaci několika investičních 
akcí na mateřských a základních školách, kdy je vhodné využít uzavření jejich provozu. 
Jako první byla provedena celková rekonstrukce plochých střech  nad tělocvičnou a nad  
cvičnými kuchyněmi Základní školy Hloubětínská. Princip rekonstrukce obou střech o 
celkové ploše cca 540 m2 spočíval v demontáži všech stávajících vrstev střešního pláště až 
na nosnou konstrukci a v provedení nové skladby střechy, kterou tvoří pojistná 
hydroizolace a parotěsná zábrana, tepelná izolace a finální hydroizolační izolace 
z modifikovaných asfaltových pásů.  
Ve stejné době proběhla i rekonstrukce zdravotně technické instalace v Mateřské škole 
Chvaletická. Po více jak 20 letech provozu byl stav potrubí již tak závažný, že hrozilo 
nebezpečí havárie a následné uzavření mateřské školy. Byla proto provedena celková 
rekonstrukce rozvodů studené vody, teplé užitkové vody, cirkulace a odpadů, zároveň byly 
položeny nové obklady a dlažby v sociálním zařízení dětí a učitelek  a vyměněny zařizovací 
předměty. Další prázdninovou akcí byla rekonstrukce plynové kotelny v MŠ Kostlivého, 
kde byl stav již velmi neuspokojivý a provoz nehospodárný. Byla vyměněna veškerá 
technologie kotelny a zároveň bylo vyřešeno i samostatné vytápění školnického bytu.  
V období září – listopad proběhla stavba „odkanalizování ulice Plumlovské“. Tím byla 
dokončena výstavba splaškové kanalizace ve čtvrti Hostavice, která byla budována 
převážně na začátku 90.let.  
Jak bylo již v začátku zmíněno, rozpočet městské části byl posílen dotací MHMP a v září 
byla zahájena úprava komunikací a chodníků ve čtvrti Rajská zahrada. Městská část zde 
postupně prováděla  úpravy z vlastních finančních prostředků již od roku 2000, ale 
vzhledem k jejich nedostatku byly provedeny pouze ulice Kačínská a Koclířova. Díky 
dotaci ve výši 18,5 mil.Kč může být úprava komunikací ve čtvrti v plné míře dokončena. 
Stavba proběhla převážně v posledním čtvrtletí 2004, pouze nepatrná část bude provedena, 
jakmile počasí umožní provádění stavebních prací..  
V listopadu 2004 byla zahájena rekonstrukce komunikací v Jiráskově čtvrti, též na základě 
přidělené dotace MHMP,  která představuje úpravu vozovek a chodníků v ulicích 
Vlkovická, Bošilecká, Herdovská, K Rokytce (část) a Dvořišťská (v úseku mezi ul. 
Vlkovická a Podlišovská). Dokončení stavby se předpokládá v dubnu 2005.  
Na sklonku roku byly ještě přiděleny finanční prostředky z dotací MHMP na rekonstrukci 
ploché střechy pavilonu „B“ Základní školy Bří Venclíků  a na výměnu oken v Mateřské 
škole Zelenečská. Rekonstrukce střechy pavilonu „B“  ZŠ Bří Venclíků navazovala na již 
provedené rekonstrukce střech pavilonů A,C,D a E, které proběhly v letech 2001-2003. 
Princip všech těchto rekonstrukcí byl stejný – na předem upravený a vyrovnaný povrch 
stávající ploché střechy byla položena inversní skladba nové střechy, kterou tvoří 
hydroizolační folie, tepelná izolace a vrstva kameniva, která má funkci kotvící složky. 
Rekonstrukce proběhla v prosinci. 

  



Akci na výměnu oken v MŠ Zelenečská se již ovšem vzhledem k blížícímu se konci roku 
podařilo pouze zahájit, dokončení se předpokládá v únoru 2005. V celé škole budou 
vyměněna stávající nevyhovující dřevěná špaletová okna za plastová, včetně žaluzií.  
 
V neposlední řadě je nutné se ještě zmínit o rekonstrukcích, probíhajících v oblasti 
bytového fondu, které zajišťuje Správa majetku Praha 14, a.s.. Sem patří rekonstrukce  
ploché střechy čp. 625 v ulici Kardašovská, která byla provedena z důvodu častého 
zatékání a za základě výsledku energetického auditu ohledně nutnosti zateplení střechy. 
Princip rekonstrukce spočíval v zachování vrstev střechy, vyrovnání podkladu a položení 
nových vrstev – tepelné izolace z minerálních desek a hydroizolace z modifikovaných 
asfaltových pásů.  
Zároveň bylo provedeno ještě zateplení štítu bytového domu čp. 1041 v ul. Doležalova. 
Sanace štítu tohoto panelového domu - zateplení  a  následné provedení nové omítky, která 
vyplynula ze závěrů provedeného energetického auditu a statického posudku. 
 
 
Investiční výstavba z rozpočtu hl. m. Prahy 
Na území naší městské části probíhaly v letošním roce i rozsáhlé a finančně nákladné 
stavby z rozpočtu hl.m. Prahy, které zajišťuje Odbor městského investora MHMP. K nim 
patří 2. etapa výstavby technického vybavení ve čtvrti Hutě a 2.etapa úprav komunikací a 
chodníků ve čtvrti Jahodnice. Obě stavby navazují na již provedené 1.etapy, realizované 
v předchozích letech. Stavba technické infrastruktury na Hutích bude  plynule pokračovat 
ještě v roce 2005. Výstavba 2.etapy  komunikací na Jahodnici byla realizována od jara do 
podzimu 2004. K dokončení úprav v celé čtvrti zbývá ještě 3.etapa, jejíž realizace se 
předpokládá v roce 2005.  
V roce 2004 byla též zahájena další etapa výstavby bytových domů Černý Most II – 5. 
stavba, která se rozkládá  podél ulice Ocelkova.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Živnostenské podnikání  
 
 
Živnostenský odbor v samostatné působnosti mapuje síť 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 živnostenské listy 
- přijímá a zpracovává žádosti o vydání koncese  
- vydává rozhodnutí o udělení koncese 
- vydává koncesní listiny 
- 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 
- 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  
 
Nejdůležitější kontrolní akce živnostenského odboru ÚMČ Praha 14 v tomto roce: 

- jedna z nejdůležitějších kontrolních akcí tohoto roku byla zaměřena na kontrolu 
bazarů, zastaváren, autobazarů atd. Kontrolovala se zejména evidence zboží a 
zda je činnost vykonávána v provozovnách či v bytech 

- další velká kontrolní akce se týkala prodeje kuličkových pistolí, úkolem bylo 
zjistit, zda se jednalo o hračky či o zbraně, pokud se tyto pistole řadily mezi 
zbraně a podnikatelé neměli živnostenské oprávnění na prodej zbraní, byli 
postihováni 

- další kontrolní činnost pak byla zaměřena na dodržování zákona o spotřebních 
daní, jednalo se zejména o prodej alkoholu na tržnicích a ve stáncích. Tato 
kontrola se prováděla ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí a za účasti 
celníků 

- průběžně během celého roku byla zintenzívněna kontrola stánkového prodeje 
v souvislosti s problematikou ochrany práv duševního vlastnictví 

 
V roce 2004 bylo živnostenským odborem – oddělením kontroly zkontrolováno přibližně 
700 podnikatelských subjektů. Řešeno bylo 10 stížností, uloženo 254 pokut v celkové výši 

  



592.900,- Kč, sankčně zrušeno 63 živnostenských oprávnění a pozastaveno 8 
živnostenských oprávnění. 

 
Živnostenský odbor se organizačně člení na: 
- oddělení registrace fyzických osob 
- úsek registrace právnických osob 
- oddělení metodicko-právní 
- oddělení kontroly 
 

Zaměstnanci 
Činnost živnostenského odboru v roce 2004 zajišťovalo 15 zaměstnanců a vyřízeno 
bylo zhruba 8.000 podání občanů. 

Podnikatelé 
Počet podnikatelů – 8.744 fyzických osob a 1.203 právnických osob. 

Provozovny 
Počet provozoven na území městské části Praha 14 a městské části Dolní Počernice byl 
přibližně 980 (viz příloha). 

  

 

  



IV. kapitola Životní prostředí 
doprava,  spoje a komunikace        

 
 

 Životní prostředí  

 Doprava, spoje a komunikace 

 

  



 

 

 

  



Odbor životního prostředí 
 
Ke dni 1. 1. 2004 došlo k rozdělení Odboru životního prostředí a dopravy (OŽPD).  
 
Oddělení dopravy bylo přičleněno k odboru výstavby (OVD). 
 
Odbor životního prostředí  (OŽP) pracoval dále ve složení: 
- oddělení životního prostředí 
- oddělení městské zeleně 
-  oddělení kontrolní 
 
Oddělení životního prostředí řešilo a řeší hospodaření s odpady, tj. přistavování 
velkoobjemových kontejnerů, úklidy nepovolených skládek odpadů dodavatelským 
způsobem, dále monitoruje kvalitu ovzduší na vybraných stanovištích, vybírá poplatky za 
jeho znečišťování. V OŽP se provádějí kontroly stanovišť kontejnerů na tříděný odpad a 
pracovníci spolupracují se svozovými firmami za účelem zajištění čistoty stanovišť 
tříděného i netříděného komunálního odpadu. 
 
Oddělení městské zeleně v roce 2004 zajistilo optimalizaci dětských hřišť (DH). Ta 
spočívala v redukci DH z 84 na 48. DH v Mochovské ulici bylo kompletně rekonstruováno 
nákladem 800 tis.Kč. Na zbývajících hřištích byly odstraněny nebezpečné prvky. Povrchy 
hřišť včetně dětských atrakcí byly a jsou postupně uváděny do souladu s normami 
Evropské unie. Podél středového dělícího pásu v Ocelkově ulici bylo vysázeno stromořadí 
(100 ks nových stromů). 
 
Oddělení kontrolní zajišťovalo úklidy MČ P-14 při výkonu alternativních trestů formou 
veřejně prospěšných prací odsouzených osob, dále prostřednictvím obtížně 
zaměstnatelných osob z Úřadu práce a konečně využitím práce bezdomovců ve spolupráci 
s Armádou spásy. Vykonávalo dozor a spolupracovalo s firmou KAS při úklidu psích 
exkrementů, zúčastnilo se kontrolních akcí v součinnosti s Městskou policií. 
 

Z hlediska našeho odboru se jevilo významným pokračováním všech prací, které 
financoval Magistrát hl. m. Prahy jako správce vodního toku Rokytka, Kyjského rybníka  a 
rybníčka Aloisov.  

Podél toku Rokytky bylo vysazeno 183 stromů.  
U Kyjského rybníka byly dokončeny  všechny opravy a úpravy, které si vynutila 

povodeň v roce 2002. Pro rybníček Aloisov byla zadána projektová dokumentace na 
přivedení vody na záchranu tohoto vodního díla. 

  



  



 
Doprava a spoje 
 
Praha 14 se rozkládá na pomyslném, nepravidelném obdélníku dopravně vytížené silniční 
sítě. Ze severu je ohraničena Kolbenovou (podařilo se rozšíření Kolbenovy ulice o jeden 
jízdní pruh v úseku Zálužská-Kbelská a vybudování nového odbočovacího pruhu na 
Teplice) a Chlumeckou, kde posledně jmenovaná představuje maximálně vytíženou 
dopravní tepnu, po níž přijíždějí vozidla z hradecké a mladoboleslavské silnice dálničního 
charakteru či jako hlavní přivaděč do nákupní zóny na Černý Most. Z východní části je 
lemována východní spojkou (Pražský okruh). Z jihu navazuje Českobrodská silnice, která 
kopíruje, ostatně jak už název napovídá,  starodávnou cestu na Český Brod. Ze západní 
části je v osmdesátých letech vybudovaná Průmyslová silnice navazující na Kbelskou. Ze 
severozápadu se nachází další historická cesta do Poděbrad (opět výstižně pojmenována 
Poděbradská). Pomyslný obdélník protíná Broumarská silnice (rekonstrukce semaforu i 
odbočovacího pruhu na křižovatce Broumarská x Českobrodská), na níž se západu 
navazuje silnice II. třídy Rožmberská.  
Naší městskou částí vedou tři zastávky trasy IV. B metra (Hloubětín, Rajská zahrada, 
Černý Most). Autobusová doprava je nejvíce pokryta z konečné zastávky metra Černý 
Most, která představuje jedno z nejrozsáhlejších autobusových nádraží v Praze v 
návaznosti na příměstskou a městskou dopravu. Autobusů vyjíždí na své pravidelné trasy 
dvacet spojů: z toho osm městských a deset příměstských. Jedna nákupní linka odváží 
návštěvníky do obchodní domu Ikea a linka 701 jezdí do železniční zastávky Praha-Kyje. 
Tramvajový provoz zajišťují z konečného seřadiště na Lehovci dvě denní linky (č. 19 a 3) a 
dvě noční (č. 52, 54) se čtyřmi zastávkami na našem území. Tramvajová vozovna Hloubětín 
se nachází u našich sousedů na katastrálním území Prahy 9 s radnicí ve Vysočanech. 
Železniční doprava je zastoupena dvěma trasami. První vyjíždí z Masarykova nádraží 
skrze Libeň, Kyje, Dolní Počernice, Běchovice a Klánovice směrem na Kolín, Pardubice, 
Českou Třebovou, Zábřeh na Moravě až do Olomouce. Druhá pak z Hlavního nádraží 
skrze Libeň, kde směrem na Hutě projíždí poblíž zastávky metra Rajské zahrady (zde  bude 
v budoucnu vznikat nová železniční zastávka, která by se měla stát vstupní branou do 
Prahy), aby poblíž konečné zastávky metra Černý Most se rozdvojila na lyseckou dráhu 
směrem na Horní Počernice, Zeleneč, Čelákovice do Lysé nad Labem, Všetat, Nymburka a 
Hradce Králové a dále pak na turnovskou směrem na Satalice, Kbely, Čakovice. Třetí 
železniční tratí procházející Prahou 14 je dvojkolejka vedená z nákladového nádraží 
Praha-Malešice, poblíž Jiráskovy čtvrti a Jahodnice (projektová dokumentace železniční 
zastávky Praha-Jahodnice) do Běchovic.  
 

* * * 
 
MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA 
Železniční doprava 

Od poloviny 19. století nabývala na důležitosti železniční doprava s prvními parostroji, 
přinášejícími zrychlení, pokrok a větší komfort cestování. Skrze Prahu 14 vedou dvě 
původní historické železniční tratě. Ta první směřuje z Prahy do Olomouce (původní 
Severní státní dráha s trasou  Praha—Kolín—Pardubice—Česká Třebová —Zábřeh na 
Moravě—Olomouc) a patřila mezi první železniční trati s parostrojním provozem 
v Čechách. Tento úsek byl slavnostně uveden do provozu 20. srpna 1845 s cílem zajistit  
návaznost na další železniční uzly ve výsledném propojení Prahy s Vídní a posléze 
Drážďany. Vlak dnes vyjíždí z Masarykova nádraží se zastávkami v Libni, Kyjích 
(zastávka tu byla vybudována až v roce 1892), Dolních Počernicích, Běchovicích a 
Klánovicích,  než konečně opustí pražský katastr. Zprovozněním tratě z Vídně do Prahy 

  



přes Olomouc v žádném případě neskončilo budování přímého železničního spojení mezi 
dvěma největšími městy historické rakousko-uherské  monarchie.  

Druhá (původní Rakouská severozápadní dráha, ÖNWB), vedoucí v současné době 
z Hlavního nádraží (koncové nádraží v Praze se neustále v průběhu historie této železnice 
měnilo) přes Vysočany,  pokračuje dál směrem na Hutě (kterými jen projíždí - zastávka 
bohužel nebyla zřízena) a poté se železniční trasa rozdělí ve vodorovné ose u 
orientačního bodu metra Černý Most a napojí v Horních Počernicích, Zelenči a 
Čelákovicích na lyseckou dráhu (dále z Lysé nad Labem, Nymburku až do Hradce 
Králové). A ve svislé ose se železnice stáčí na turnovskou trasu ve směru na Satalice, 
Kbely, Čakovice. Ideální společnou zastávkou pro obě trasy, lyseckou i turnovskou, by 
byla v Praze 14 zastávka poblíž Hutí. Byť byl již zpracován projekt na její realizaci (s 
propojením pěší lávkou se stanicí metra Rajská zahrada), tato myšlenka ještě nebyla 
uvedena do praxe.  

Známá je také dvoukolejná spojka z Běchovic do Malešic, vybudovaná v roce 1939 a 
určená pro nákladní dopravu - výjimku tvoří občasné odklony rychlíků do seřaďovacího 
nádraží ve Vršovicích, mimo střed města.  

 
* * * 

Autobusová doprava 
Přes význam železnice vzrůstaly požadavky i na autobusové spojení. Kyjím se 

přiblížila městská hromadná doprava  alespoň v podobě autobusové linky Elektrických 
podniků M, zavedené 27. října 1929 z Harfy přes Hloubětín na čáru potravní daně u 
Černého mostu. Když byla do Hloubětína (dnešní zastávka Starý Hloubětín) prodloužena 
v roce 1931 tramvajová trať, ukázalo se, že zbývající úsek Hloubětín—Potravní daň je 
nerentabilní, a linka zanikla. V roce 1932 se hranice potravní daně na Českobrodské silnici 
(poblíž dnešního hostince Za Horou) dotkla linka D, zajišťující spojení na tramvaj 
v Hrdlořezích. O tři roky později se objevily v Kyjích i linky jiných provozovatelů. Teprve 
1. prosince 1948 pokračovala linka D až na kyjský katastr a začala obsluhovat oblast 
Masarykovy čtvrtě a Jahodnice. Posledním dnem roku 1951 získalo „déčko“ číselné 
označení 109. Později se dočkaly spojení i staré Kyje, když vznikla linka č. 110, jezdící od 
hloubětínské konečné tramvaje k Černému mostu, kde se obracela ve smyčce hned za 
mostem směrem na Hutě. Od 6. ledna 1955 začala jezdit až do Kyjí, kde se otáčela ve 
smyčce kolem kostela sv. Bartoloměje. O deset let později byla prodloužena do Kbel a na 
jižní straně na Jahodnici a později do Hostavic.  

 
* * * 

Tramvajová doprava 
Tramvajový provoz je neodmyslitelnou součástí pražských ulic již přes sto let. Za tak 
dlouhou dobu tramvaje prokázaly, že mají vzhledem k ekologickému provozu a přepravní 
kapacitě své místo v městské hromadné dopravě. Předchůdcem pozdější elektrické dráhy 
byla tzv. „koňka“, což vlastně byly první vozy vsazené v stříbřitém kolejišti tažené koňmi. 
Vznik elektrické dráhy je spojován s ing. Františkem Křižíkem - „českým Edisonem“, 
který uskutečnil první úspěšný pokus osmnáctého července roku 1891 svou zahajovací 
jízdou dlouhou 760 metrů. Na základě požadavků libeňských radních vypracoval ing. 
Křižík v roce 1892 projekt elektrické dráhy vedené přes Karlín do Libně a Vysočan, jenž 
byl zrealizován o čtyři roky později. Teprve v roce 1948 byla vysočanská tramvajová větev 
prodloužena až do Nového Hloubětína. V roce 1950 byly propojeny v souvislosti 
s výstavbou nové vozovny libeňská a vysočanská tramvajová větev. Hloubětínská vozovna 
zahájila provoz v roce 1951, tramvaje do ní přijížděly po manipulační trati ve Kbelské 
ulici. V roce 1976 byl zahájen provoz trati až k Lehovci, kde byla zřízena tramvajová 
smyčka. Tramvajová smyčka v Novém Hloubětíně (z roku 1931) je používána doposud.  
 

  



* * * 
 
 
 
 
 
Podpovrchová doprava (metro) 
Již dávnou historií jsou okamžiky, kdy obyvatelé Prahy netrpělivě očekávali slavnostní 
otevření úplně první trasy metra C v roce 1974. Jízdenka z této slavnostní jízdy je dnes 
sběratelskou raritou. A jak už to bývá, i metro postupně zevšednělo a zdomácnělo. Dřívější 
zvídavé svezení se postupně stávalo každodenní nutností při přesunech po Praze, k níž 
metro neodmyslitelně patří. Pro Prahu 14 bylo takovým vytouženým cílem slavnostní 
otevření prodloužené trasy metra IV.B z Českomoravské až na Černý Most 8. listopadu 
1998. Trasa metra B byla tímto prodloužena o 6,4 km (z toho bylo 4,8 km raženo; 1,6 km 
hloubeno). Zahájení přípravných prací bylo v roce 1989 a stavební práce v listopadu o dva 
roky později. Celá trasa slavnostně zahájila provoz kromě dvou zastávek - ČKD (dnes 
Kolbenova) a Hloubětín. Zastávka Hloubětín byla zprovozněna dodatečně 17. října 1999. 
Na území Prahy 14 se nalézají tři zastávky trasy IV. B metra: Hloubětín, Rajská zahrada 
a Černý Most.  
 

 HLOUBĚTÍN       17. 10. 1999 
Stanice Hloubětín nepůsobí v porovnání s těmi ostatní příliš impozantně, neboť její řešení 
je prosté a zcela účelové. Nad terénem vyniká pouze skleník (v blízkosti Poděbradské ulice 
nad pasáží vestibulu). Pro vstup slouží tři vchody. Stanice se nachází zhruba 26 metrů pod 
povrchem a jde o raženou, trojlodní pilířovou stanici. Vestibul je polozapuštěný a má 
bezbariérové napojení rampami na podchod i povrch. Tvarování terénu a prosklené 
světlíky přispěly k oživení okolního prostoru. Interiér stanice působí velmi vyváženým 
dojmem a napomáhá k vytvoření pozitivní atmosféry v podzemních prostorách. 
ing. arch. Petr Šafránek 

 
 RAJSKÁ ZAHRADA       8. 11. 1998 

Rajská zahrada je považována odborníky i širokou veřejností za architektonicky 
mimořádně povedené dílo, proto tato nejkrásnější stanice metra v Praze byla vyhlášena 
na 10. mezinárodním stavebním veletrhu For Arch „Stavbou roku 1999“. Na první pohled 
zaujme opláštění, které je provedeno tónovaným sklem na modré konstrukci ve tvaru 
oválu. Autoři projektu Kotas a Kácovský navrhli stanici zcela netypicky. Zdařile se 
využilo výškových rozdílů terénu, díky kterým mohla vzniknout dvě nástupiště, jež jsou od 
sebe výškově posunuta zhruba o čtyři metry.  
ing. arch. Petr Kotas 

 
 ČERNÝ MOST        8. 11. 1998 

Tato konečná stanice je situována podél jižní strany Chlumecké východně od podjezdu 
ulice Ocelkova. Příčnými lávkami pro chodce je propojena do obou stran, jedna trasa míří 
přes Chlumeckou k zastávce autobusu, druhá pak navazuje na sídliště, které se stále mění 
před očima. Nejvyšší, třetí podlaží stanice tvoří prosklená obchodní pasáž, do které ústí 
zmíněné pěší lávky. V úrovni prvního podlaží navazuje na stanici autobusový terminál 
městské, příměstské i dálkové dopravy.  
ing. arch. Alena Martínková 

 
Dvanáctého července roku 2000 byl slavnostně otevřen pěší provoz na tubusu metra, 

který vede rovnoběžně s Chlumeckou ulicí ze stanice Rajská zahrada na Černý Most. Šlo o 

  



železobetonové přemostění a jeho následné obložení barevnými smaltovanými plechy a 
tmavými skly s elipsovitým profilem, čímž vznikla vycházková promenáda se 45 typovými 
osvětlovacími oblouky a stezka pro cyklisty.   

 
 

V roce 2004 se uskutečnily na území Prahy 14 tyto velké investiční akce, které změnily 
vzhled naší městské části: 

 Rekonstrukce křižovatky Broumarská x Českobrodská a části komunikace 
Broumarská v úseku Nedokončená x Spolská (její rozšíření o odbočovací pruh) 
včetně osazení definitivní SSZ - termín akce byl od 3. 2. 2004 do 4. 5. 2004 

 Pokračování II. etapy rekonstrukce inženýrských sítí a následně povrchů 
komunikací v lokalitě Kyje-Hutě, tato stavba pro svoji rozsáhlost pokračuje ještě v 
letošním roce - předpokládaný termín akce od 12. 3. 2004 do 30. 4. 2005 

 Zřízení „provizorní komunikace“ mezi železniční tratí a ulicí Hodějovská na 
komunikaci Broumarská, jednalo se o přípravné práce před výstavbou opěrné zdi, 
která navazuje v letošním roce. Termín akce byl od 6. 12. 2004 do 22. 12. 2004 

 Pokračování rekonstrukce komunikací na Jahodnici II. etapa - termín od 3. 5. 2004 
do 6. 11. 2004 

 Rekonstrukce komunikace Vodňanská, Blatská na Rajské zahradě v termínu od 6. 
9. 2004 do 20. 12. 2004 

 Na Černém Mostě byla dokončena stavba obchodního centra Ikea s termínem 
otevření v listopadu 2004 

 
 

  



Městská hromadná doprava (MHD) - přehledy 
Autobusová doprava 

Autobusy z Černého Mostu 
městské 8 (141, 186, 221, 222, 223, 250, 261, 273) 
   Bohnice, Újezd nad Lesy, Běchovice, Horní Počernice, Klánovice 
příměstské 10 (303, 304, 323, 344, 346, 353, 367, 379, 386, 398) 
   Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Přezletice, Čertousy, Květnice, 

Jirny, Horoušany, Zeleneč, Kostelní Lhota) 
1 Ikea (dříve do nákupního Centra Černý Most) 
1 (701) 

Železniční zastávka Praha-Kyje 
  --- 
  20 
 
autobusové nádraží Černý Most - kam všude je možné se dostat 
nástupiště č. 1 
Dvůr Králové, H. M. Úpa, Pomezní Boudy, Hořice, Hostinné, Hradec Králové, Jánské 
lázně, Jičín, Mladá Boleslav, Nová Paka, Pec pod Sněžkou, Poděbrady, Trutnov 
nástupiště č. 2 
Dobrovice, Jičín, Jilemnice, Mladá Boleslav, Nová Paka, Pecka, Poděbrady, Semily, 
Špindlerův mlýn, Turnov, Vrchlabí, skibus 
nástupiště č. 3 
Bozkov, Harrachov, Jelemnice, Mladá Boleslav, Rokytnice nad Jizerou, Semily, Tanvald, 
Turnov, Vítkovice - Horní Mísečky, Vysoké nad Jizerou 
nástupiště č. 4 
Benecko, Dolní Dvůr, Jičín, Jilemnice, Lázně Bělohrad, Mladá Boleslav, Rokytnice nad 
Jizerou 
nástupiště č. 5 
Bělá pod Bezdězem, Benátky nad Jizerou, Bezno, Brandýs nad Labem, Brodce, Dolní 
Slovno, Horky nad Jizerou, Katusice, Mečeříž, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, 
Niměřice-Horní Cetno, Stará Boleslav 
nástupiště č. 6 
HotLiner, Frýdlant, Jindřichovice pod Smrkem 
nástupiště č. 7 
Kladno, Liberec, Špindlerův mlýn 
nástupiště č. 8 
Benátky nad Jizerou, Čáslav, Hradec Králové, Jeseník, Králíky, Lysá nad Labem, 
Milovice, Polička, Žamberk 
nástupiště č. 11 
346, 367, 379 
nástupiště č. 12 
Ikea 
nástupiště č. 13 
250 
nástupiště č. 14 
222, 261, 398 
nástupiště č. 15 
221, 273, 304, 344, 223, 303, 323, 353 
nástupiště č. 16 
141, 186, 386 
nástupiště č. 17 

  



141, 273, 701 
 
Lehovec  2  (503, 512) 
 

5 (1, 109, 110, 181, 183, 208) 
 
školní autobusy 4  (554, 556, 557, 559) 
 

1 (nákupní centrum Štěrboholy) – od 1. 7. zrušeno 
 
 
1 (nízkopodlažní vozidlo pro tělesně postižené Černý Most-Chodov), 109 (Palmovka-
Sídliště Rohožník), 110 (Hloubětínská-Dolní Počernice), 141 (okružní linka Černý Most-
Černý Most), 181 (Čimice-Hostivař), 183 (Vozovna Kobylisy-Sídliště Petrovice), 186 
(Černý Most-Bohnice), 208 (Želivské-Dolní Počernice), 250 (Černý Most-Sídliště 
Rohožník), 261 (Černý Most-Klánovice), 273 (Hloubětínská-Ve Žlíbku - zajíždí na Černý 
Most), 221 (Černý Most-Čertousy), 222 (Černý Most-VÚ Běchovice), 223 (Černý Most-
Horní Počernice), 303 (Černý Most-Květnice), 304 (Černý Most-Jirny, Nové Jirny II.), 323 
(Černý Most-Radonice, Plus Discont), 344 (Černý Most-Horoušany), 353 (Černý Most-
Zeleneč), 346 (Černý Most-Černý Most do Brandýsa nad Labem-Stará Boleslav), 367 
RegBus (Černý Most-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), 386 (Černý Most-Přezletice), 
379 RegBus (Černý Most-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav), 398 (Černý Most-Kostelní 
Lhota), 554 (Ronešova-Sídliště Lehovec), 556 (Za Horou-Škola Kyje), 557 (Hostavice-
Škola Kyje), 559 (Jahodnice II.-Žárská), 701 (Černý Most-železniční zastávka Kyje), 
autobus Ikea 
 

Železniční doprava 
1 železniční zastávka: Praha-Kyje 
2 železniční zastávky: projektové dokumentace (Praha-Rajská zahrada, Praha-

Jahodnice) 
 
 
 
 

Tramvajová doprava 
 
Linky 

2 3 (Sídliště Modřany-Lehovec), 19 (Kubánské náměstí-Lehovec) 
 

2 52 (Lehovec-Sídliště Modřany), 54 (Lehovec-Sídliště Barrandov) 
 
 
 

  



Podpovrchová doprava - metro 
Metro  
trasa B (26,3 km) 
trasa B 1: 5,4 km  (Smíchovské nádraží, Anděl, Karlovo náměstí, Národní, Můstek, 
Náměstí republiky, Florenc) 
trasa B 2: 4,5 km (Křižíkova, Invalidovna, Palmovka, Českomoravská) 
trasa B 3: 4,9 km (Radlická, Jinonice, Nové Butovice) 
trasa B 4: 6,4 km (Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most) 
trasa B 5: 5,1 km (Hůrka, Lužiny, Luka, Stodůlky, Zličín) 
 
Milníky výstavby metra trasy B4:  
Vysočanská-Černý Most  
(nejdelší doba výstavby a nejvyšší investiční náklady na jednotku délky) 
1985 Příprava výstavby 
1990 První kompletní dokumentace     
1989-1990 Předstihové zahájení 

 Výstavba tunelových montážních komor a následná ražba tunelů v úseku 
Českomoravská-Vysočanská 

 Náhradní parkoviště na stanici Rajská zahrada 
 Výstavba šachty stanice Hloubětín 
 Výstavba přístupové štoly stanice ČKD (Kolbenova) 

1991  Zahájení stavby IV. B 
 Ražby přístupových štol stanice Hloubětín a Vysočanská 
 Pokračování ražeb tratí tunelů od Vysočanské po stanici Kolbenova 
 Ražba technologického tunelu stanice Vysočanská 

1992-1994 Pokračování výstavby v omezeném rozsahu 
 Ve stanici Vysočanská doraženy staniční tunely a západní eskalátor 
 Stanice Kolbenova vyražen střední technologický tunel 
 Stanice Hloubětín - vyražen střední technologický tunel. Ražba jednokolejných 

tunelů na úseku Hloubětín-Rajská zahrada. 
 Stanice Rajská zahrada a Černý Most realizována jen příprava stavenišť. Omezený 

rozsah v letech 1992-1994 zapříčinil nutnost odsunu termínu z roku 1995 na 
1997/1998. 

1995-1998  
Výstavba pokračuje na všech stavebních oddílech, cíle a rozsah ovlivňují finanční 
prostředky v jednotlivých letech. V roce 1998 se soustřeďují práce na dokončení tří stanic 
a dokončení traťových tunelů, podmiňující zprovoznění trasy. 
Na kritické cestě výstavby se sledovala výstavba dvoukolejného tunelu, železničního 
svršku, opláštění stanice Rajská zahrada, těsnění tunelů proti vodě a povrchové úpravy na 
stanici Černý Most a Rajská zahrada. Nejvážnější potíže se objevily v úsecích traťových 
tunelů ve stanici Hloubětín-Rajská zahrada, a to hlavně v místech, kde skrytý potok 
obnažil skalní podloží jen několik metrů pod trasou. Nakonec však úsek v obou tunelech 
úspěšně prošel. Při ražbě tunelů se pohybovali ve složitém geologickém terénu - mezi 
stanicemi Hloubětín a Rajská zahrada je například sklon trasy až 39 %. Maximální 
vzdálenost mezi stanicemi je 1750 a minimální 500 metrů.  
 

  



V. kapitola              Kulturní události  
 
 

 Přehled kulturních událostí MČ Praha 14 

 Z galerie osobností Prahy 14 

 Víceúčelový sál (Galerie 14) 

 Ze vzpomínek pamětníků 

  



 

 

 

 

 

  



KULTURNÍ UDÁLOSTI PRAHY 14                          
 
LEDEN  

 Jmenování kronikáře a letopisecké komise  
 Rozpočet na rok 2004, Program rozvoje na období 2004-2006, Investiční akce 

Prahy,  
 Akce k výročí vzniku: kulturní a sportovní akce 

8. ledna: Tříkrálové plavání 
14. ledna: výstava a koncert v Galerii 14: Městská zákoutí v podání malujících 

kantorů 
(p. Veselá, Žirovnická, Voneš), vystoupení Pražského dechového kvinteta 
17. ledna: Zimní tenisový turnaj 
28. ledna: Turnaj v bowlingu 
31. ledna: Radniční ples 

 
ÚNOR 

 Akce k výročí vzniku:  
 8.února Dětský šipkový turnaj 
11. února: výstava a koncert v Galerii 14: Fotografie Igora Chovance, vystoupení  
souboru MUSICA PER QUATRO 
21. února: Dětský karneval 
24. února: Divadélko pro MŠ a ZŠ 

 
BŘEZEN 

 Akce k výročí vzniku:  
1. března: Setkání občanských sdružení s radnicí 
3. března: Pražské poetické setkání - soutěž v recitaci 
10. března: výstava a koncert v Galerii 14: gobelíny a tapisérie Alžběty Štulcové, 
vystoupení dua RENAISSANCE 
18. března: Netradiční vodní hry 
20. března: Turnaj ve stolním tenisu 
27. března: Stepařská přehlídka a exhibice moderní gymnastiky 
29. března: Ocenění nejlepších pedagogů Prahy 14 - ministryně školství P. Buzková, 
radní Magistrátu p. Slezák 
31. března: Pražská snítka - soutěž v sólovém zpěvu 

 Ocenění nejlepších webových stránek městských částí Zlatý erb 2004 
 Dokončení akce: čištění sedimentační nádrže Kyjského rybníka (od 25. 11. 03) 

 
DUBEN 

 Akce k výročí vzniku:  
3. dubna: Dětský šipkový turnaj 
14. dubna: výstava a koncert v Galerii 14: obrazy a kresby Karly Ryvolové, 

vystoupení 
Komorního dua 

15. dubna: Turnaj žáků ZŠ ve stolním tenise o putovní pohár starosty 
17. dubna: Můj přítel pes, Akvabely - memoriál H. Cinkové 
24. dubna: Svatojiřská pouť v Hloubětíně 

 Dokončení rekonstrukce křižovatky Broumarská x Českobrodská, rekonstrukce 
Broumarské ulice (od 3. února)  

 

  



KVĚTEN 
Vstup ČR do Evropské unie 

 Akce k výročí vzniku:  
4. května: Divadélko pro MŠ a ZŠ 
5. května: Koncert v kostele sv. Bartoloměje 
5. května: Výročí ukončení války 
12. května: Vernisáž výstavy fotografií Zdeňka Mikšíka 
15. května: Tenisový turnaj ve čtyřhře - o pohár starosty 
22. května: Májování 
26. května: Zájezd do safari (pro maminky s dětmi) 
29. května: Dětský den 

 Školství 
18. května: Malí výtvarníci v CČM 
26. května: Kdo se bojí, nesmí do lesa - ZŠ Hloubětínská 
27. května: Pohádkový les - MŠ Chvaletická 
29. května: Divadelní představení: Poprask na laguně 
31. května: Olympiáda předškolních dětí - MŠ Kostlivého 
 

ČERVEN 
 11.-12. června Volby do Evropského parlamentu 
 Akce k výročí vzniku:  

   5. června: Dětský šipkový turnaj 
                    Tradiční dětské rybářské závody 
     Streetbal cup CČM 
  7. června: Źákovský koncert hudebních kurzů 
  9. června: Poznávací zájezd pro seniory 
12. června: Skeboardové závody 
12. června: Ekoden na sídlišti - zájmová sdružení 
16. června: Výstava dětských prací 
16. června: Koncert v kostele sv. Bartoloměje 
18. června: Miss Roma 
19. června: Rocková premiéra - hudební festival 
21. června: Svátek hudby 
21. června: Setkání sportovců se starostou 
 

 Školství a sportovní a zájmová občanská sdružení: 
1. června: Jahodový týden 
2. června: Finále olympiády MŠ Sluníčko a MŠ Kostlivého 
2. června: Odpoledne s policií ČR - MŠ Sluníčko 
2.června: Malá kopaná - ZŠ Chvaletická 
2. června: Akademie - ZŠ Vybíralova 
5. června: Uličnické hry 
6. června: Rybářské závody - dětský kroužek v Hloubětíně 
6. června: Aerobic basic cup - Hloubětín 
6. června: Jahodové běsnění 
6. června: TJ Kyje - dětský den 
7. června: Klubíčko - karneval 
7. června: Hop sem, hop tam - zpěvačka Inka Rybářová - MŠ Sluníčko 
8. června: Magic baby - taneční kroužek dětí MŠ Sluníčko v CČM 
8. června: Turnaj ve vybíjené  a veřejná výstavka - ZŠ Šimanovská 
9. června: Školní akademie - ZŠ Lehovec 

  



10. června: Maketa sídliště: ZŠ Gen. Janouška 
17. června: Pětiboj pro žáky - ZŠ Venclíků 
17. června: Svátek hudby - centrum Paprsek 
21. června: Atletický čtyřboj - ZŠ Gen. Janouška 
26. června: Ahoj prázdniny - zájmové sdružení Čtrnáctka 

 
ČERVENEC, SRPEN  
červenec 

 Akce k výročí vzniku: kulturní a sportovní akce 
pokračování výstavy Já a můj obvod - Jak se nám tu žije 
 
10. července: Výstava automobilových veteránů + malování na chodníku  

 
srpen 

 Akce k výročí vzniku: kulturní a sportovní akce 
28. srpna: Turnaj v nohejbalu 
 

ZÁŘÍ 
 Akce k výročí vzniku:  

1.-12. září: Týden dětských radovánek v Hloubětíně 
4. září: Turnaj v tenisu 
4. září: Den matek, setkání dětí v ISCARE v Hloubětíně 
8. září: Koncert v kostele sv. Bartoloměje (Capella Regia) 
11. září: Turnaj v malé kopané 
17. září: vernisáž k výstavě k 10. výročí vzniku MČ Praha 14 -  

Z historie Prahy 14 - otevřena do 10. října 
18. září: Babí léto - zámecký park Hostavice, program v Dolních Počernicích 
22. září: Závody na koloběžkách a kolečkových bruslích - tubus metra Rajská zahrada 
26. září: Závody na in-line bruslích 
 
29. září: Den zdraví na Poliklinice Černý Most 
 

ŘÍJEN 
 Akce k výročí vzniku:  

4. října: Turnaj v bowlingu 
6. října: Koncert v kostele sv. Bartoloměje - Pěvecký sbor ČVUT 
20. října: vernisáž výstavy - Našich 10 let 
27. října: Oslava vzniku Československa  
30. října: Dětský šipkový turnaj 

 Školství a sportovní a zájmová občanská sdružení: 
4. října: slavnostní otevření - Dům dětí a mládeže v Praze 14  
9. října: Velká drakiáda 
 

LISTOPAD 
 Akce k výročí vzniku:  

10. listopadu: Koncert komorní hudby (Komorní duo) 
11. listopadu: vernisáž výstavy - Překročit práh budoucnosti 
13. listopadu: turistický pochod: 14 km kolem Prahy 14 

 

  



PROSINEC 
 Akce k výročí vzniku:  

4. prosince: Mikulášská nadílka 
6. prosince: Adventní koncert žáků 
8. prosince: vernisáž výstavy Václava Nykla a Antonína Břicháčka 
15. prosince: Vánoční koncert (Uni Quartet) 
18. prosince: Dětský šipkový turnaj 

  



 

  



Kulturní události 
 

Oddělení kultury a občanských záležitostí  
kanceláře starosty (OKOZ KS) 

 
Oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty je organizačně členěno na: 
úsek kultury, sportu, občanských záležitostí a vzdělávacích akcí 
úsek správy místních poplatků a kulturních památek 
 
Zajišťuje pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí pro děti i dospělé, 
organizuje kulturní programy, společenská setkání a besedy, divadelní představení pro 
základní i mateřské školy a výstavy, vernisáže a koncerty v Galerii 14. Zajišťuje chod 
odborných kurzů hudebních, výtvarných a pohybové výchovy a spolupracuje s vyučujícími 
lektory. Provádí registraci a zajišťuje údržbu památek na území městské části a vyhledává 
a navrhuje zařazení objektů a staveb do seznamu nemovitých kulturních památek. Zasílá 
blahopřání rodičům k narození dítěte, navštěvuje a předává blahopřání a balíčky 
jubilantům. Zajišťuje oslavy zlatých a diamantových svateb formou svatebních obřadů. 
Vykonává správu místních poplatků ze vstupného, správních poplatků z provozování 
digitálních poplatků z provozování digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení. 
Odpovídá za úplnost grantové dokumentace, včetně doložení veškerých náležitostí 
žádosti.Provádí předběžnou a namátkově následnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o 
granty. Zpracovává výsledky veřejnosprávních kontrol a předává je neprodleně OIA a 
odboru ekonomiky a správy majetku. 
 
Rok 2004 byl rokem 10. výročí vzniku městské části Praha 14. Vzhledem k tomuto jubileu 
uspořádalo oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty kromě tradičních, 
mnoho nových kulturních a sportovních akcí. Mezi prvními bylo “Májování“, akce konaná 
společně s městskou částí Praha-Dolní Počernice. Zatímco v Dolních Počernicích 
probíhaly kulturní akce na různých místech, naše městská část připravila do zahrady 
hostavického zámku program, který patřil jen dětem. Po celý den se na podiu střídaly 
dětské soubory, loutkové divadlo, kouzelník. Pro potěšení dětí zde byla nafukovací skákací 
žirafa, živí poníci a elektrický vláček. Nově byl také pořádán hudební festival, kde se na 
velkém podiu střídaly různé kapely. Na malém podiu po celou dobu hrály kapely hip hop. 
V červenci byla pořádána výstava automobilových veteránů, která se setkala s velice 
kladným ohlasem z řad návštěvníků. 
V letošním roce byly nově uspořádány také některé sportovní akce pro dospělé: tenisový 
turnaj, turnaj v malé kopané a ve stolním tenisu. Pro děti byly uspořádány „Netradiční 
vodní hry“ v bazénu v Hloubětíně. Soutěžilo se v podplouvání překážek, v plavání 
s držením předmětů apod. Předškolní děti soutěžily v malém bazénku. Her se účastnily 
školní družiny ze škol naší městské části a předškolní děti přišly s doprovodem. 
Letošní jubilejní 10. ročník turistického pochodu „14 km kolem Prahy 14“ byl pro 
účastníky zajímavý nejen obměnou trasy, ale turisté si na ní mohli vybrat zajímavá 
zastavení dle vlastního výběru. Například prohlídku kostela sv. Bartoloměje, projížďku na 
koních v jezdeckém klubu, v Galerii 14 výstavu o městské části Praha 14, návštěvu 
výrobního závodu společnosti Coca-Cola s promítáním filmů o vzniku, vývoji a výrobě 
známého nápoje. Zájemci z řad účastníků pochodu měli též možnost si zaplavat v bazénu 
Hloubětín. 
 
 

  



  



 
Z galerie osobností 

 
Psalo se v Listech…       k 31. 12. 2004 
 
Výtvarníci (malíři, grafici, kreslíři) 
Jan Zahradník (Reon) 
Pohádkový svět malíře Reona, 5/98, titulní strana, autor: rč 
„Na Jahodnici jsem prožil dětství,“ – nahlédnutí do vzpomínek malíře Reona, 4/99, 
str. 7, autor: rč 
Třetí výročí otevření magické jeskyně, 1/2000, str. 10, autor: rč 
Reon v Lucerně, 12/2004, str. 4, autor: vok 
Mgr. Jiřina Olivová a Antonín Břicháček, Václav Nykl 
Když život se stává tvorbou…, 6/2000, str. 8-9, autor: rč 
S klidem a láskou jde všechno lépe, 11/2002, str. 5, autor: rr 
Rozmanité trio umělců se představí v Galerii 14, 12/2004, str. 5, autor: rr 
Jan Kronus 
Když malíř štětcem píše své příběhy aneb groteskní destiláty a imaginární optografie 
výtvarníka a grafika Jana Kronuse, 1/2001, str. 8-9, autor: rč 
Destiláty na radnici, 9/2004, str. 18, autor: vš 
Roman Franta – akademický malíř 
Malba na pokraji fikce aneb elementární svět Romana Franty, 2/2001, str. 8-9, autor: 
rč 
Roman Franta fotografující, 4/2001, str. 9, autor: jš 
Krásné výstavy, ale kde jste, milí návštěvníci?, 6/2002, str. 5, autor: jš 
Franta u Černé věže, 12/2004, str. 4 
Marie Růžková-Venclíková 
Vítejte v říši usměvavých a laskavých loutek, výtvarnice a grafička vypráví příběh o 
tom, jak se zrodí z kousíčků hadrový človíček, 3/2001, str. 8-9, autor: rč 
Vladimír Veselý – akademický malíř 
Když žena je zosobněním nekonečné inspirace… (Lyrická a imaginární malba 
akademického malíře Vladimíra Veselého), 6/2001, str. 7-8, autor: rč 
Galerie plná barev a tónů, 6/2002, str. 8, autor: vš 
popisek k fotografii, 2/2004, str. 16 
Anna Poustová – akademická malířka 
Pozvánka do nově otevřené galerie – Velikonoční zastavení, 3/2002, str. 3, autor: eč 
František Kollman 
„Hledejte ve mně napřed umělce a pak teprve bojovníka,“ 10/2002, str. 5, autor: rr 
K vernisáži popisek k fotografii, 11/2002, str. 5 
Klánovické Společné nebe, 9/2003, str. 11, autor: rr, vš 
Výstava obrazů Fr. Kollmana a Jaroslava Malého, popisek k foto, 11/2003, str. 7, 
autor: rr 
Alena Novotná – akademická malířka 
Barevné kouzlení v podání malířky a textilní výtvarnice Aleny Novotné, 12/2002, str. 
5, autor: rr 
Alžběta Štulcová - akademická malířka 
Gobelíny, tapisérie, kresby, obrazy, 3/2004, str. 5, autor: rr 
Karla Ryvolová 
Skryté souvislosti v tvorbě výtvarnice Karly Ryvolové, 4/2004, str. 5, autor: rr 
Vlasta Svobodová a Renáta Svinková 

  



Květinová krása v Galerii 14 v podání Vlasty Svobodové a Renáty Svinkové, 2/2003, 
str. 6-7, autor: rr 
Karel Stránský – architekt, malíř 
Od architektury k malířství, 3/2003, str. 5, autor: ks 
Miloslav Havlíček 
Celý můj život je samá práce, 4/2003, str. 8, autor: rr 
Jaroslav Dodal 
„Člověk má pořád něco tvořit a stále se na něco těšit,“ říká kreslíř Jaroslav Dodal, 
9/2003, str. 14, autor: rr 
Pavel Nešleha – akademický malíř 
Duchovní hodnoty viděné očima akademického malíře Pavla Nešlehy, 7-8/2001, str. 8-
9, autor: rč 
Zemřel Pavel Nešleha, 10/2003, str. 7, autor: rr 
Jana Veselá a Jana Žirovnická, Jiří Voneš 
Optimistické obrázky aneb Když malují Jany, 12/2001, str. 8-9, autor: jš 
Městská zákoutí v podání "malujících kantorů", 1/2004, str. 5, red,  2/2004, titulní 
strana 
Olga Stárková 
Výstava obrazů, popisek k fotografii v Galerii Zelený dům, 9/2003, str. 10 
Tereza Šnajdrová 
Představí se vám autorský textil a oděv z dílny Terezy Šnajdrové, 11/2003, str. 7 
 
Herci 
Luděk Nešleha 
Seznamte se s místními rodáky: Koníčkem je mé povolání, 7-8/98, str. 9, autor: rč 
Praha 14 v zrcadle času: kapitola 14: Malá galerie osobností: Když za éry ochotnických 
časů, líčení tak hezky vonělo vanilkou…), str. 225-226, autor: rč 
Vlastimil Brodský 
Babí léto na Rajské zahradě, 5/2001, str. 13, autor: vš 
Film, který splňuje moje nenaplněné představy, 6/2001, str. 10, autor: vš 
 
Hudební skladatelé, hudebníci 
Ing. Miroslav Hlaváč 
Ze života hudebního skladatele, 9/2000, str. 10, autor: jš 
Jubileum skladatele M. Hlaváče, 10/03, str. 7; autor: vš 
Hudební skladatel Miroslav Hlaváč: Pro skutečného umělce nemůže být vlastní styl 
otázkou volby, 12/2003, str. 12 
 
Operní pěvci a zpěváci 
Hynek Tomm 
Romantický tenorista po boku Evy Pilarové, 10/2000, zadní strana, autor: jš 
Hynek Tomm jubilující, 4/2001, str. 12, autor: jš 
Setkání v Galerii 14, 4/2003, str. 7, autor: jš 
Český Bocelli z Černého Mostu na pěvecké plavbě na Dunaji, 9/2003, str. 18-19, autor: 
jš 
Křest CD alba Hynka Tomma, 10/2003, str. 11 
Křest CD alba, popisek k foto, 11/03, str. 3 
Ústřední melodie Kameňáku III., 10/2004, str. 7, autor: jš 
Ivan Hlas 
Ivan Hlas redakci Listů Prahy 14 prozradil: „Na Jahodnici jsem měl vlastně své 
první veřejné vystoupení, 2/2000, str. 8, autor: rč 

  



 
Literáti 
Jiří Hubač 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, Krajina dětství, str. 223-
224, autor: jh 
Významné životní jubileum J. Hubače, Vlastivědný průvodce 5/99 
Tip na knižní dárek k vánocům, 12/98, str. 4 
Český lev putoval do Kyjí, 4/2002, titulní strana, autor: vš 
Cena za scénář Jiřího Hubače přece jen překvapila, 4/02, str. 9, autor: vš 
Dramatik a televizní scenárista Jiří Hubač oslavil 75. narozeniny, 10/2004, str. 25 
Ivan Hejna (Hubač ml.) 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, A Praha mě vzala za ruku a 
řekla: „Teď už patříš ke mně.“, str. 224-225, autor: ih 
V případě Ivana Hubače nepadlo jablko daleko od stromu, Vlastivědný průvodce 
Prahou 14, 5/99, autor: rč 
Irena Charvátová 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, Vzpomínka na Kyje, str. 
227-228, autor: ich 
Jana Jahodová 
Když se řekne román pro ženy naskakuje mi husí kůže, 11/99, str. 6, autor: jš 
Jitka Komendová 
Být spisovatelem je především velká zodpovědnost, 6/2002, str. 19, autor: rč 
 
Básníci 
Ivan Diviš 
Vlastivědný průvodce 2/99, Hloubětínské bydliště Ivana Diviše, autor: jš 
Praha 14 v zrcadle času, kapitola 14, Malá galerie osobností, Hloubětínské bydliště a 
katastr, str. 228-231, autor: id 
 
Fotografové, cestovatelé 
Pavel Dráb 
Nejraději fotím úplně obyčejné lidi…, 7-8/2000, str. 8-9, autor: rč 
Zdeněk Mikšík 
Paprsky světla rozzáří Galerii 14, 1/2003, str. 5, autor: rr 
Znovuobjevená camera obscura, 5/2004, str. 8, autor: rr 
Daniel Vašata 
Rudé moře zespodu, 5/2001, str. 8-9, autor: dv 
Z Hloubětína až na Bali, 4/2003, str. 24-25, autor: jš 
Fotografie z cest, 10/2003, str. 5, autor: rr 
Ivan Anderle, Leopold a Jakub Bareš 
CMOS - digitální fotografie, 12/2003, str. 5 
Igor Chovanec, Ina Susha 
Stačí se rozhlédnout, 2/2004, str. 5 
 
Setkání umělců, sportovců na Praze 14  
Baštu ovládli umělci, 12/2001, úvodní strana, autor: jš 
Každý pod svým Everestem, 12/2001, str. 14-16, autor: vš 
Jedinečná sešlost v Galerii 14, 12/2002, zadní strana, autor: rr 
Největší plátno tisíciletí aneb zážitky nadčasové, 1/2003, str. 6-7 
Setkání umělců potřetí, 12/2003, str. 5 
Zdařilé setkání se sportovci, 7-8/2004, str. 13, autor: vok 

  



 
 

SEZNAM PUBLIKUJÍCÍCH AUTORŮ: 
 
rč, rr Renáta Čacká- provdaná Rudolfová, jš Jaroslav Šmíd, vš Věra Štemberová, 
vok Pavel Vokurka, eč Eugenie Čechová, ks Karel Stránský, jh Jiří Hubač, ih 
Ivan Hejna, dv Daniel Vašata, ich Irena Charvátová, id Ivan Diviš, red redakčně 
upraveno.  

  



 
 
 

  



 
Víceúčelový sál Praha 14 

Obřadní síň a Galerie 14 
Od 1. 1. 2002 byla zřízena úřední obřadní síň pro MČ Praha 14 v sále Galerie 14, náměstí 
Plukovníka Vlčka 686, Černý Most II. Od 1. března 2003 jsou obřadními dny: čtvrtek a 
pátek od 9 do 15 hod., sobota od 9 do 13 hod.  
Víceúčelový sál v Galerii 14 začal sloužit již koncem roku 2001. Odehrávají se tu také 
jednání Zastupitelstva městské části Praha 14 i kulturní pořady.  
 
Umění v Galerii 14 v uplynulých letech - seznam vystavujících umělců 
2002 
1. Vladimír Veselý   obrazy    Galerie plná barev a tónů 
2.  Anna Poustová  obrazy   Pozvánka do nové Galerie 14 
       velikonoční zastavení 
3.  Roman Franta  fotografie  Roman Franta fotografující 
4.  František Kollman  obrazy, studie  "Hledejte ve mně napřed umělce 
       a pak teprve bojovníka" 
5. Ant. Břicháček   uměl. předměty "S klidem a láskou jde všechno lépe" 

z kovu a kamene 
   Jiřina Olivová   obrazy 
6. Alena Novotná  obrazy a tapisérie Barevné kouzlení  
2003 
7. Zdeněk Mikšík  foto dětí z Paprsku Paprsky lásky rozzáří Galerii 14 
8. Vlasta Svobodová  umělecké svetry Květinová krása v Galerii 14  
     Renáta Svinková  obrazy    
9. Karel Stránský  obrazy   Od architektury k malířství 
10. Miroslav Havlíček koláže   Celý můj život je samá práce 
11. Jaroslav Dodal humorné kresby Člověk má pořád něco tvořit a stále 

se  
na něco těšit 

12. Daniel Vašata  fotografie  Fotografie z cest 
13. Tereza Šnajdrová textil a oděv  Představí se vám autorský textil a 
oděv 
14. Ivan Anderle, Leopold  fotografie  CMOS - digitální fotografie 
     a Jakub Bareš 
2004 
15. Mgr. Jiří Voneš  kolorovaná kresba Městská zákoutí v podání 
     Jana Veselá  obrazy – olej  "malujících kantorů" 
      Mgr. Jana Žirovnická obrazy – tempera, pastel 
16. Ing. Igor Chovanec fotografie  Stačí se rozhlédnout - foto Gen 
      Ina Susha 
17. Alžběta Štulcová  gobelíny, kresby Gobelíny, tapisérie, kresby a obrazy 
18. Karla Ryvolová  kresby, koláže,  Skryté souvislosti v tvorbě 
výtvarnice 
    pastely, exlibris Karly Ryvolové 
19. Zdeněk Mikšík  fotografie  Znovuobjevená camera obscura 
20. Jiřina Břicháčková obrazy   Rozmanité trio umělců 

  



      A. Břicháček, V. Nykl umělecké předměty, obrazy 

  



 

  



Ze vzpomínek pamětníků 
Příspěvky jsou autentické, viděné očima zúčastněného..., 
 a proto se mohou lišit od fakty potvrzené skutečnosti.  

 Věra Samešová, Hutě 

NEDÁVNÁ MINULOST 

Vzhledem k dlouhé historii Prahy je moje povídání v nepříliš vzdálené minulosti. Když 
jsem se ve druhé polovině šedesátých let minulého století ocitla na Lehovci v dnešní Praze 
14, tehdejších Kyjích - Praha východ, připadalo mi, že právě zde je úplný konec světa, 
nikoliv jen města. 

Parcela, na níž stál náš rozestavěný domek, byla plná haraburdí, nejbližší ulice byla 
dnešní Cidlinská.Tam už se to trochu podobalo venkovskému sídlu s jakousi kanalizací a 
vodovodním potrubím. Na rohu dnešní Maršovské a Cidlinské byl vodovodní hydrant, kam 
se z celého okolí chodilo pro vodu. Na zimu se proti zamrznutí obaloval slámou. Na 
odpadní vodu jsme měli na zahradě žumpu. Jediné, co fungovalo, byl provizorní rozvaděč 
elektřiny pod dřevěným sloupem. 

Z prvního patra a později se střechy našeho domku byl ovšem nádherný výhled. Na 
severu až k železniční trati vedoucí do Nymburka, na východ daleko do kraje se vzdálenými 
Počernicemi, na jih k lesu. Nic nestálo v cestě. Do Kyjí se chodilo po hrázi uprostřed 
rybníka. V místech, kde dnes na Lehovci stojí výškové domy, byl vyšší kopec s třešňovým 
sadem, v létě porostlý nádhernými kulatými bodláky. V zimě přes něj vedla ve sněhu 
prošlapaná cestička, která směřovala k silnici z Kyjí. Tam byla zastávka příměstského 
autobusu. Domnívám se, že to byla linka 110. To číslo tady jezdí dodnes, ale poněkud jinou 
trasou. Ten nás dovezl na konečnou tramvaje číslo 5 do Starého Hloubětína. Ovšem raději 
jsme chodili pěšky na konečnou tramvaje číslo 19, poblíž tramvajového depa v Novém 
Hloubětíně. Později bylo vybudováno, dnes již podle mého soudu zbytečně opuštěné, 
autobusové nádraží, odkud se dalo dojet linkou 124 do Zahradního města a linkou 127 do 
Nuslí. Spojnice mezi těmito dvěma konečnými stanicemi vedla středem Kbelské ulice. Nyní 
je věc úplně nemyslitelná, že by se mezi řadami aut ještě proplétala tramvaj. V těch 
místech byla tehdy vyprojektována mimoúrovňová křižovatka, která se, jako řada jiných 
perspektivně užitečných staveb, v zájmu úspor nerealizovala. Jak to tam dnes v provozu 
vypadá, víme všichni z vlastní zkušenosti. 

Ke konci roku 1968 začali na Lehovci bagrovat jámu pro čtyřpodlažní družstevní dům 
oproti tehdy ještě neexistující Jaroslavické ulici. Tuto stavbu přijímali starousedlíci 
s rozpaky, protože byla obava, že se čtyřpatrový dům na kopec nehodí a že bude stínit 
slunci. Nedlouho potom se ovšem začal hloubit neobyčejně hluboký výkop pro kanalizaci v 
trase ještě neexistující Slévačské ulice a vybudovala se u lesa několikapodlažní ubytovna 
pro dělníky stavby sídliště. Ta se dnes krčí za dvanáctipodlažním komplexem, jehož 
výstavba již vyvolala skutečnou bouři nevole dosti zřetelnou i za tehdejšího režimu. 
Výsledkem bylo pouze, že byl jeden z výškových domů před zahájením stavby poněkud 
pootočen. 

Výstavba sídliště na Lehovci přinesla i svoje výhody. Vybudoval se vodovod, 
kanalizační přípojky a také plynové potrubí na sebe nedalo dlouho čekat. Brzy se v nízkých 
domcích původní zástavby postupně přestávalo topit uhlím a po delší době došlo i 
k odstavení vysočanské spalovny, která nám pro závěje popílku ve vzduchu, při 
převažujícím západním větru, někdy ani nedovolovala otevírat okna k větrání. 

Mnoho se změnilo i v dopravě. Dnešní široká a věčně auty zahlcená křižovatka na 
Kbelské také neexistovala. Výpadovka na Poděbrady byla v těch místech široká sotva pro 
dvě auta. Byla to úzká, nepříliš kvalitně dlážděná silnice, po obou stranách lemovaná 
nízkými domky řemeslníků. Vím určitě, že po levé straně ve směru od Prahy byl sklenář a 

  



obuvník, vpravo již tehdy byla drogerie a další obchůdky zasahující téměř do vozovky. 
Později bylo vše strženo a silnice rozšířena tak, jak ji známe dnes, včetně nové tramvajové 
trasy. Mnohem později byly zavedeny nové autobusové linky přes Lehovec přinášející 
pohodlí i určité potíže. Zvláštní kapitolou je trasa Metra B, která nás přiblížila k centru 
Prahy, i když nelze nevzpomenout z úsporných důvodů vypuštěnou, již v nižších stupních 
projektové dokumentace zahrnutou, stanici Metra Lehovec. 

Zlepšení dopravní situace nám sice přineslo svoje nesporné výhody, ale ono to 
sportování po ránu, když se doháněla tramvaj až v Novém Hloubětíně, mělo také svoji 
cenu. To jsem ovšem byla o hodně mladší. 

Věra Samešová  
 

 Ing. Jindra Mikulíčková, Hutě, Na Hrádku 
 
KDYŽ NA HUTÍCH BYLA SKLÁDKA... 

Na sklonku padesátých let, kdy jsme se přistěhovali do čtvrtě s oficiálním názvem Kyje-
Hutě, nebylo tady ani město, ani vesnice, vypadalo to tu spíše jako nějaká kolonie. Mezi 
všelijak nepravidelně rozhozenými domky a kůlnami se jen zhruba rýsoval náznak ulic v 
podobě blátivých cest, které se klikatily kolem plaňkových plotů zahrádek a nezastavěných 
parcel. Kolem cest trčely tmavé dřevěné stožáry telegrafních sloupů, na nichž se s hlasitým 
vrzáním pohupovaly vysoko zavěšené rezaté talíře plechových lamp s blikajícími 
zářovkami. 
Čtvrti se běžně říkalo jako ještě dnes "Na Hrádku" podle názvu daleko vyhlášené 

hospody, která tu byla hlavním společenským centrem. Kromě bývalé sokolovny, kde se 
partě nadšenců dařilo udržovat v nízké dřevěné budově tělocvičnu a kromě malého 
hokynářství v přízemní rodinného domku, nebylo na Hutích nic, co by připomínalo nějaké 
obecní vybavení a stálo za pozornost. 

Hutím však vévodil jeden pozoruhodný fenomén, který dlouhá léta neodmyslitelně patřil 
ke krajině našeho mládí. Tou pozoruhodností byla skládka. Táhla se v úzkém pásu kolem 
severní hranice Hutí a ztrácela se směrem k Horním Počernicím za posledními domky v 
nedohlednu v polích. 

Skládka začínala na naší "centrální křižovatce", kde dnešní ulice K Viaduktu přechází v 
satalickou silnici, tenkrát ještě klikatou polní cestu, obecně zvanou "V hruštičkách". Od 
Hruštiček se táhla naše skládka směrem na východ až k polnímu remízku, který můžeme 
ještě dneska pozorovat ze sídliště Černý Most jako charakteristickou dominantu roviny 
severně od tubusu metra.  

V popsaných lokalitách nevznikla skládka náhodou. Severní hranici Hutí totiž lemoval 
jako vysoká bílá hradba dlouhý souvislý pás pískovcových skalních stěn. Skály, po kterých 
u tam dneska není ani památky byly zbytkem mohutného geologického zlomu, obdobného 
jaký láme krajinu v místech proslulých podzemních chodeb, které tu zbyly z dob, kdy se 
tady těžil pro středověkou Prahu písek a později i kamenec. Málo se ví, že právě podle 
kamencové hutě, která tu kdysi stávala, vznikl název Na Hutích. 

Později jeskyně sloužily jako nouzová obydlí nebo ilegální skrýše a ještě pár let před 
tím, než jsme se sem přistěhovali, do nich lidé chodili koncem války při bombardování 
Prahy jako do protileteckých krytů. 

Ale skály byly zvětralé, jeskyně nebezpečné a stalo se tu i několik tragických událostí, 
když se stropy sesypaly a někoho pod zemí pohřbily. Nebylo tedy divu, když vznikla snaha 
celý tento ementálu podobný kus krajiny zasypat a vyrovnat s okolím. A právě k tomu se 
hodilo vyhlásit v těchto končinách skládku. 

V obecném povědomí vzbuzuje pojem skládka představu děsivého přízraku, který 
terorizuje všechno hromadami odpadků, špínou a zápachem a vůbec je pro celé okolí 
pohromou. Ale ta naše skládka nebyla vůbec děsivá, byla tak nějak domácky přívětivá a 
ačkoliv jsme ji měli prakticky přímo u domu, nijak zvlášť nám nevadila a dokonce jsme ji 

  



měli rádi. Pro nás domorodce měla svoje kouzlo. O popelářích a kontejnerech se nám 
tenkrát ani nesnilo, ale když jsme se potřebovali něčeho v domě zbavit, prostě se to 
naložilo na starý kočárek a šup s tím na skládku. Byla to sice někdy práce jako hluboká 
orba, když se kolečka bořila v mokru do bláta, ale za to se ušetřilo mnoho přemýšlení "kam 
s tím"... 

Skládka ochotně pohltila úplně všechno. Vyvážel se sem popel a odpadky z domácností, 
plevel, padané ovoce nebo větve ze zahrádek, pestré haraburdí z kůlen a nezřídka se stalo, 
že se tu objevila i celá pozůstalost z domu, kde někdo umřel. To se tu pak našlo úplně 
všechno. Někdy jsem si představovala, jaké úžasné naleziště by tady mohli mít 
archeologové, až jednou budou hledat vykopávky, jak se žilo ve 20. století. Vznikal tady 
úplně ukázkový průřez současnou civilizací... 

Skládka měla i svůj samočistící mechanismus. Chodili sem pravidelní "lovci pokladů" a 
často se stávalo, že celá hromada harampádí, kterou jsme sem jeden den vyvezli, byla do 
druhého dne bez stopy rozebraná. Chodili sem také občasní návštěvníci z řad místních 
kutilů a stavebníků, kteří tu nacházeli, co zrovna potřebovali. Skládka jim v hojné míře 
nabízela kde co - od písku a cihel přes dřevěné trámy a desky až po všelijaké kovové 
trubky, tyče nebo i kování k nábytku. 

Ale největším lákadlem byla skládka pro děti. Vzdali jsem snahu dbát na opatrnost a 
dětem to tam zakazovat. Bylo by to stejně marné, protože takovému eldorádu,  jaké 
poskytovala skládka, se prostě nedalo odolat. 

Hluboký kaňon vzadu v polích poskytoval ideální kulisu ke hrám na Indiány jako na 
divokém západě. Plošina na dně kaňonu, chráněná větrem, se hodila k různým míčovým 
hrám, k zapalování ohníčků i pořádání velkolepých slavností pálení čarodějnic. A na 
opačném konci, tam kde už začalo zahrnování, nabízela skládka klukům zásoby stavebního 
materiálu k budování všelijakých vojenských opevnění, skrýší a bunkrů... 

I holčičkám nabízela skládka neodolatelné plácky s nepřebernou nabídkou materiálů 
pro stavby pokojíčků, kuchyněk a celých domácností. Ke komfortnímu vybavení bytečků se 
tu dalo najít úplně všechno - od opravdových vařičů, konviček a hrnečků, přes stolečky, 
židličky a skříňky až po bytové doplňky včetně váz pro čerstvě natrhané kytice.  

Bylo to nehygienické, ale propadal tomu kde kdo. Na naší skládce se totiž nebylo třeba 
přehrabovat v nějakých nechutných změtích odpadků, jako v popelnicích. Na naší skládce 
panoval jakýsi třídící řád. Podle něho se užitečné předměty nemíchaly s běžným smetím, 
nýbrž se vystavovaly pěkně na okrajích do trávy, takže vznikaly přehlídkové expozice jako 
v přírodní galerii. Tím byla naše skládka neobyčejná. Byla spíš výstavním prostorem a 
výměnným bazarem než odpudivým smetištěm. Naše skládka si to mohla dovolit. Jednak 
měla spoustu místa, přehledně roztaženého v nekonečném úzkém pásu podél cesty, a 
jednak se sem dlouhou dobu vyvážely jenom věci z okolních domácností, takže tu 
nevznikaly průmyslové haldy z fabrik a velkostaveb. 

To platilo ovšem jen pro delší východní část skládky, která se ještě nezačala zahrnovat. 
Jinak to vypadalo na kratším západním úseku, kde už probíhala řízená zavážka. 
Systematické zavážení začalo někdy v roce 1952 od konce "v hruštičkách", kdy sem 
nákladní vozy ČKD vysypaly svoje první nálože. 

Trvalo celé dlouhé roky, než byl zasypán hluboký kaňon na začátku dnešní Jamské 
ulice, na jehož dně prý stálo podle vyprávění pamětníků strašidelné obydlí u vchodu do 
jeskyně a dokonce se sem chodilo ke studni pro vodu. Teprve po deseti letech zavážení se 
západní část starých jeskyní proměnila v mírný buldozery uhlazený svah, který se místní 
nadšenci rozhodli zalesnit.  

Kolem roku 1960 se zásluhou starého pana Drahoty z domu naproti skládce začaly 
vysazovat první stromky. A v době, kdy byla na křižovatce u bývalých "hruštiček" zřízena 
zastávka prvního místního autobusu, stál u ní už krásně vzrostlý listnatý háječek, ve kterém 
se za ranní tmy při čekání na autobus ve světlech projíždějících aut rozsvěcovaly a zase 
zhasínaly bílé kmeny zelených břízek jako romantická divadelní kulisa... 

  



Za háječkem, tam kde se nově vzniklý kopeček svažovat do málo frekventované konce 
dnešní Svárovské ulice, zůstal zahrnutý kus skládky holý a když padal sníh, proměnil se v 
ideální místo pro zimní radovánky. Vznikl tu z daleka široka navštěvovaný malý Špindl. 
Ten u prosperuje dodnes. Každou zimu od těch dob to místo, kde kdysi brázdily zahrnutou 
skládku těžké dřevěné rohačky generace tátů, ožívá s první sněhem radostným křikem 
dalších a dalších generací dětí, dnes už ovšem spíše s lehkými plastovými pekáči a 
lopatami. 

Ještě dlouhou řadu let po zahrnutí západního konce pokračoval kolem posledních 
domků směrem k remízku zaběhnutý provoz skládky dál. 
Časem byla nečekaně vylepšená její dostupnost, když si rovinu mezi remízkem a 

Satalicemi vyhlídli plynaři. Bylo to ideálně odlehlé místo pro budování stanice pro 
tlakovou a "aromatickou" úpravu zemního plynu, která tu mohla zápachem obtěžovat leda 
zajíce. 

Protože na vyhlídnutou parcelu vedl od posledních domků daleko za remízek jen 
bahnitý a rozrytý polní úvoz, vybudovali si tu plynaři krásnou asfaltovou cestu pro auta 
svojí obsluhy. 

Ze začátku se to domorodcům líbilo. Ježdění s vozíčky na skládku bylo teď přímo 
komfortní. Ale netrvalo dlouho, zvěst o nové cestě se roznesla po okolí a na skládce se 
začala objevovat všelijaká cizí auta. Nejdřív jen osobní s nenápadně vyhazovanými pytli z 
kufrů. Ale brzy se přiblížil konec kraji dětského eldoráda. Úřady rozhodly, že se zahrnutí 
zbylého konce skládky urychlí a na skládku se začly sjíždět náklaďáky. Stavební odpady a 
skrývky sem sypaly na veliko. Časem se začaly objevovat i skutečné průmyslové odpady a 
když se jednoho dne vysypala na naši skládku dokonce hromada nemocničních obvazů a 
stříkaček, byl všem hrám na skládce definitivní konec. 

Naše vlídná domácká skládka se proměnila ve skládku opravdovou, cizí a odpornou. 
Naštěstí tato její fáze netrvala moc dlouho a zavážení postupovalo rychle kupředu. Tak 
rychle, až to domorodce znervózňovalo. Plácky, kde bylo možno pořád ještě něco 
vyhazovat, se posunovaly dál a dál do polí a kde kdo spěchal s vyvážením letitých hromad 
z domácích kůlen, sklepů a půdiček, aby to ještě stihnul využít, dokud je čas. Jednoho dne 
někdy v roce 1985 zmizel i hluboký kaňon vzadu u remízku a poslední zbylé úložiště bylo 
pohřbeno pod pásy buldozerů... Po bílých skalách nezůstalo ani stopy a místo nich vyrostly 
kolem cesty vysoké hlinité svahy. Skládka ve své staré podobě skončila a začala se zvolna 
připravovat na přerod v kus čisté přírody. 

Jenže nešlo to jen tak hladce a honem. Hutě se sice dočkaly popelnic a kuka vozů, ale 
asfaltová cesta lákala dál automobilové i vozíčkářské piráty k tajnému vyvážení 
všelijakých odložených krámů, které zamořovaly její okolí pořád dokola. 

Boj s pokoutnými skládkaři byl tuhý a trval celé roky. Nepomáhal ani přísný hlídač z 
posledního domku, který u vjezdu na cestičku zapisoval čísla podezřelých aut. Nepomohly 
výstražné cedule a dokonce nepomohla ani těžká závora, kterou tu nainstaloval místní 
úřad. Přes všechnu bdělost se ještě v devadesátých letech několikrát vzadu objevila v 
ohybu cesty za remízkem znovu obnovovaná tajná skládka, kterou úřad s velkými náklady 
opakovaně vyklízel. Jednou se tu dokonce našel na hromadě pneumatik i celý ohořelý 
Trabant. Piráti dovedli drze závoru objíždět přes pole. 

Teprve když se kus pole olemoval těžkými betonovými zábranami. piráti to po několika 
marných pokusech konečně vzdali. Dnes už stačí bojovat jen o udržení zámku na závoře, 
který občas podlehne bujaré závorované akrobatice místních sportmanů. 

Mezi tím co probíhal vleklý a urputný zápas o skutečné ukončení skládky, na samotné 
skládce na holých navršených svazích začala tiše a nenápadně pracovat příroda. A dílo se 
jí dařilo nad všechna očekávání. Léta navážené odpady z okolních zahrádek se pozvolna 
probouzely v hromadách hlíny k novému životu. Semínka, cibulky, větve a štěpy začaly 
zakořeňovat, rašit a rozkvétat do nevídaných kreací. V místech jaká obvykle zarůstají na 
skládkách jen kopřivami a plevelem vypučel v neuvěřitelných rostlinných kombinacích 

  



fantastický přírodní park. Každým rokem tu rozkvétají vedle sebe vlčí máky a slzičky mezi 
odkvetlými tulipány, slunečnice mezi mateřídouškou, lesní divizny mezi zahradními 
letničkami a všechno v pestré symbióze demonstruje, co zahradníci ještě nedokázali 
vyzkoušet. Okraje cesty vroubí z obou stran husté řady keřů šípkových růží, bezinek a 
ostružin a na jaře mezi nimi rozkvétají kytice jablůněk, třešní a všelijakých 
nepojmenovatelných stromků. Na podzim se to všechno přebarví záplavami červených 
pláňat a šípků a rozježí celými trsy střapatých klásků nejrůznějších zahradních travin a 
bodláků, jaké mnohde za drahé peníze prodávají u městských stánkařů. 

Celý ten podivuhodný park lemuje výhled na koberce polí, které se v průběhu doby 
přebarvují od brčálové zeleně osení až po sametovou hněď zoraných brázd. Občas, když 
pole odpočívá a zarůstá loukou předvádějí tu shluky pestrobarevných květinových obrazců 
hotovou spartakiádu. 

Když se některým rokem rozsvítí pole kolem cesty zlatým houštím zářivě žluté řepky, je 
dojem pozemského ráje dokonalý. Jakoby to tu všechno chtělo dotvrzovat, že nedaleká 
stanice metra nemá svůj rajský název nadarmo. 

Nikdy mě nenapadlo, že tak ošklivé a zanedbané končiny, jakými byla čtvrť Na Hutích, 
si budou jednou díky své skládce moci užívat tak nevídané privilegia, jaké by jim mohl 
závidět každý Pražák. Privilegia být v hlavním městě a přitom si smět rovnou za humny 
vyjít přímo doprostřed přírody, kde je možno se v tichu a v čistém vzduchu procházet, 
běhat, randit, jezdit na kole, na koloběžce nebo s kočárkem, bez omezení venčit pejsky 
nebo v noci pozorovat neosvícenou hvězdnou oblohu. A to všechno na pohodlné parkové 
cestičce, chráněné proti severním větrům zelenými svahy a z druhé strany proti rozpínavé 
dotěrnosti velkoměsta hranicí železničního náspu. Tam za tím náspem daleko na obzoru už 
nedočkavě podupávají strakaté krabice Hornbachů, Mountfieldů a jiných zkrášlovatelů 
přírody v nedočkavém očekávání, kdy už budou moci se svým hranatým královstvím 
přeskočit trať a do našeho přírodního ráje vtrhnout. 

Nízké podjezdy pod železnicí jim v tom zatím naštěstí spolehlivě brání, ale zvěsti o 
přemostění tratě silničním nadjezdem už jsou na obzoru... 

O naší milovanou cestičku, naší krásnou přírodní oázu, se opravdu bojíme a jsme 
vděčni za každý rok, po který nám ještě bude dopřáno si to nevídané dědictví naší staré 
dobré skládky na Hutích užívat. 

Jindra Mikulíčková 
 
 

 Jiří Slavětínský, Jahodnice 
 
Připomínky ke knize Praha 14 v zrcadle času, vydané v roce 1998 

Mrzí mne, že je v knize řada nepřesností a nejvíce proto, že jsem se svými vzpomínkami 
na jejím vzniku podílel. Je škoda, že když byla připravena do tisku nedali mi ty pasáže, co 
jsem psal ke korektuře. Kromě toho si myslím, že na místním úřadě o vzpomínky na ČS 
legionáře z první světové války a jejich osudy nebyl velký zájem. 

Na straně 88, kde je foto mého otce v uniformě francouzského legionáře ČS legií s 
označením na límci 22 střeleckého  pluku Argonského je sice správně uvedeno, že byl v 
srbském zajetí, ale není již napsáno, že od roku 1915 jako takzvaný "austriák" byl po 
propuštění ze zajateckého tábora na ostrově Korfu ve službách srbského četnictva a 
absolvoval tam kurs telegraficky. Když se dozvěděl, že se tvoří ČS legie ve Francii, tak se 
ihned přihlásil a chtěl se dostat do Francie, ale dříve musel projít cizineckou legií. O 
ostatními byl odvezen do Maroka a jako legionář sloužil v Sibi del Abese. V roce 1917 se 
teprve dostal do Francie do výzbrojní stanice ČS legií v Cognacu, kde se dostal vojenské 
číslo č. 4185 EVTS a nastoupil k 22 Argonskému pěšímu střeleckému pluku. Prodělal 
několik bitev a později byl velitelem lehkého polního děla. Odměněn byl řadou 
vyznamenání a ČS válečný kříž obdržel dvakrát. Domů se vrátil v hodnosti seržanta. To 

  



nenapsali. Dále je tam uvedeno, že jsem se narodil na Jahodnici v roce 1923. Ten rok je 
správný, ale v té době Jahodnice ještě neexistovala. Přistěhovali jsem se v roce 1927.  

Na straně 89 neuvedli řemesla, drobné obchody, družstva a malé podniky, kterých bylo 
54 na Jahodnici do roku 1939. Dalo to dost práce, aby byla uvedena jména všech, kteří 
tuto činnost provozovali. Na to v tisku zapomněli a možná snad proto, že jsem uvedl, že z 
rozhodnutí vládnoucí strany v padesátých letech živnostníci museli své provozovny zavřít. 

Na straně 152 je zmínka o učiteli panu Jaroslavu Petrbokovi, že od roku 1919 byl 
zdejším učitelem po dobu několika let a uvádí se, že pro kyjskou školu velkým přínosem 
nebyl. Já jsem napsal, že naší třídu učil ještě v letech 1933 a 1934. Učil nás přírodopis a 
vodil nás do kyjské nebo hostavické pískovny, kde jsme mu pomáhali hledat a odkrývat 
zlomky popelnic a kostry skrčenců, které sestavoval a potom odvážel do Národního muzea. 
Některé exponáty zůstaly po jeho odchodu v Kyjské škole. Byl tedy větším přínosem, než 
kdo jiný. Později byl na paleontologickém oddělení Národního muzea zaměstnán trvale a 
byl uznávaným paleontologem i v zahraničí. Mimo to byl výborný lyžař a nás školáky učil 
na zasněžených Čihadlech dělat kristiánky a telemarky, které perfektně ovládal. To také 
nenapsali. Vůbec se také nezmínili v knize o velmi dobrém řídícím učiteli panu Cyrusovi, 
který byl všestranný pedagog a také mistrně vytrhával mléčné zuby, když některé z dětí 
mělo s nimi problémy. Učil a řediteloval od roku 1928 až do roku 1934. Ve vzpomínkách 
na školství se úplně zapomnělo, že na Jahodnici někdy v roce 1938 byla z hospody "U 
Husáků" udělána dvoutřídní škola pro nejmenší, aby nemusely chodit po státní silnici do 
Kyjí. Ta škola tam vydržela do roku 1952.  

Na straně 163 v odstavci Areál TJ Kyje je velmi velká hrubá chyba v názvu a upřesnění 
místa TJ Sokol Kyje III, že má tělocvičnu na Hutích. Tato TJ jí má, ale na Jahodnici a 
měla tam deset roků hokejový prosperující oddíl a na místě hokejového hřiště po likvidaci 
mantinelového hrazení byly tam otevřeny v roce 1998 tenisové kurty. Činnost našeho 
oddílu moderního pětiboje přisuzují tam TJ Sokol Kyje II. To je neodpustitelná chyba a 
dezorientace čtenářů. 

Na straně 167 je chyba v letopočtu, když se uvádí, že všechny tělovýchovné jednoty a 
spolky byly sloučeny roku 1945 v jednotnou instituci tělovýchovy. Na Jahodnici a v 
Hostavicích se to stalo až v roce 1947 a to 5. září a v celé republice až v roce 1948. 

Na stránkách 164 až 166 se o práci divadelních ochotníků na Jahodnici vůbec nepíše 
přesto, že bylo dodáno hodně fotodokumentace a ústní podání pamětníků bylo velmi 
obsáhlé. Není známo proč se na Jahodnici zapomíná a ne jen v divadelnictví. 

Desky knihy jsou velmi dobrá reprodukce leteckého snímku aglomerace městské části 
Praha 14, ale jsou to jen tak 2/3 území. Chybí Jahodnice, větší část Hostavic, Hutí, Rajské 
zahrady, Černý Most II a tovární objekty na jih od nad úrovňové křižovatky silnic 
Českobrodská a Průmyslová a východním směrem k Jahodnici.  

Jiří Slavětínský  
 
 

 Jan Břinek, člen letopisecké komise, Hloubětín 
Dříve se žilo jinak... 
Čím je člověk starší, tím dále do minulosti může vzpomínat. Mé vzpomínky sahají do 

doby před druhou světovou válkou. Narodil jsem se v Hloubětíně a jsem pomyslně křtěný 
Rokytkou a celý svůj život prožívám v Hloubětíně na Chaloupkách. 

Školní docházku jsem začal ve „staré škole,“ (čp. 78), bylo to v době, kdy jsme ještě 
používali břidlicové tabulky a v každé ulici byl skleněný kalamář. Shodou okolností jsem 
svojí školní docházku opět ukončil v této škole, neboť v době mého učení byla v této škole 
odborná škola pro letecké mechaniky. 

Druhá světová válka oproti válkám v minulosti byla pro Hloubětín milosrdnější, jen 
mimo konce války kdy při bombardování Vysočan a Libně zasáhla část tříštivých bomb 
severní část Hloubětína (na některých domech v Zelenečské ulici jsou ještě dnes stopy po 

  



střepinách). Z této doby mám nezapomenutelný zážitek a to je zatemnění. Proti nočním 
náletům, aby se piloti nemohli orientovat vydali Němci nařízení o úplném zatemnění. Po 
ulici chodili hlídky a zvonili nebo bouchali na každého, komu jen trochu prosvítalo světlo 
okny. Pamatuji se, že když jsme šli večer do kina a obloha byla zatažená mraky, byla 
taková tma, že jsme se museli přidržovat plotů, abychom se udrželi na chodníku. 
Častým místem našich dětských her byl kopec Hlohovec a také jeskyně na Hutích. 

Přestože Hloubětín v té době byla vlastně vesnicí (nebylo žádné sídliště), zdá se, že zde 
bylo více dětí, kteří se slučovali v malé party, které spolu často bojovali. Nejoblíbenější 
dětskou četbou pro nás byl Mladý hlasatel a také knížky Jaroslava Foglara i když jsme 
nepohrdli Rodokapsy a Cliftonkám. Každý čtvrtek jsem nemohl dospat, protože vycházel 
Mladý hlasatel a tak moje první cesta byla k trafice paní Ermerové.  

Za okupace se sice v Hloubětíně nebojovalo, ale často na kopci Hlohovci pořádal 
Wehrmacht cvičení, které jsme jako kluci pozorovali. Viděli jsme, jak vojáci kličkou 
polních telefonů vytáčí spojení a německy se dohadují. Trochu jsme jim rozuměli, neboť ve 
škole byla povinná němčina, a tak nebylo divu, že za pár prázdných nábojnic jsme jim 
přinesli do polních láhví i Pivolín (tehdejší náhražka piva) z místní restaurace v 
Chaloupkách. Pivolín byla náhražka piva a pan hostinský Rabas měl určeno kolik půllitrů 
piva smí vytočit. Řešil to tak, že na půltě měl dvě sklenice v jedné korálky a za každé 
natočené pivo přendal jeden korálek do druhé prázdné nádoby. Když korálky došly přestal 
pivo točit. 

Válka skončila Pražským povstáním, ale v Hloubětíně se tolik nebojovalo, přesto zde 
bylo několik padlých. Na Chaloupkách nad Čertouzskou ulicí byl postřelen pan Šimonek. 
Viděl jsem, jak ho nesli na žebříku do restaurace, kde zemřel. Prý ho zastřelili Němci od 
letiště, kde měli zákopy nad cihelnou, ale podle vyprávění byli Němci i na kopci Hlohovci, 
odkud stříleli na východní část ulice V Chaloupkách, kde si lidé dávali do oken matrace 
proti střelám. Pamatuji si ještě, že když jsem večer usínal, pozoroval jsem stopy světelných 
střel na obloze křižující se nad Hloubětínem. 

Dne 16. dubna 1945, jak jsem si později upřesnil, jsme na konci Hlohovci na 
rozprostřené dece hráli karty, když zazněl poplach oznamující letecké nebezpečí. 
Nevěnovali jsme tomu žádnou pozornost, neboť v té době se vyhlašoval poplach každou 
chvíli. Najednou jsme, ale viděli od Hrdlořez se přibližující čtyři letadla, která nám 
přelétávala nad hlavami. Poté nečekaně zahájila nějakých dvacet až padesát metrů nad 
našimi hlavami palbu z kulometů a palubních kanonů. Hluk leteckých motorů nás 
nepřekvapil, ale střelba tak nízko, to jsme nezažili a tak jsme zděšeně utíkali domů. Ještě 
jsem v tom spěchu stačil zahlédnout, že se z letiště začal valit černý dým. Doma mne už 
matka ven nepustila, tak jsem se teprve z vyprávění dospělých dozvěděl, že po prvním 
přeletu bylo jedno letadlo zasaženo obranou letiště a proto další nálety byly prováděny 
tak, že po přeletu letiště letadla klesala do údolí nad Hloubětín a nízkým přeletem vrchu 
Hlohovce,(jeden letoun dokonce podletěl dráty vysokého napětí - na kopci nebyly stromy), 
ihned klesaly nad Kyjský rybník a před Chvaly v ostré zatáčce se vracely na další nálet. 
Ženy pracující na poli u letiště vyprávěly, že piloti na ně mávali a v jednom letadle byl prý 
černoch.  

První setkání s ruskými vojáky jsem zažil přímo v Chaloupkách, kdy na zahradě místní 
restaurace se utábořili nějací snad mongolští vojáci i s polní kuchyní a vozy taženými 
koňmi. Když jsme je okukovali a oni viděli bosé děti, tak nás chtěli nějak obdarovat a dali 
nám zamaštěného papíru nějaké karbanátky, které když jsem přinesl domů matce a ta k 
nim přivoněla ihned je zahodila. Na výzvu Národního výboru, aby se přihlásili občané, 
kteří mohou ruským vojákům poskytnout přístřešek na odpočinek a vyspání, se má matka 
přihlásila, že je ochotna poskytnout dvěma vojákům ubytování. Ráno se opravdu k nám 
dostavili dva důstojníci a přinesli skoro půlku prasete, košík vajec, pytel mouky a ještě 
nějaké další potraviny a chtěli, abychom připravili hostinu na oslavu konce války. Když 

  



bylo vše hotové, důstojníci se přišli omluvit, že se musí přesunout dále a tak konec války 
jsme důstojně oslavili sami.  

Těsně po válce bylo velkým eldorádem místních kluků smetiště v Hloubětínské ulici, 
kam Němci vyváželi odpadky z vojenského lazaretu v místní škole. Nacházely se tam 
mnohdy celé uniformy, z kterých jsme odtrhávali hodnosti, značky různých jednotek a také 
dosti často různé vojenské vyznamenání. Také Kbelské letiště ihned po skončení bojů bylo 
cílem našich výprav. Nejprve jsme si chodili hrát do palebních postavení protiletadlových 
děl, kde jsme točili a zaměřovali dělem, ale nakonec nás zajímala munice, z které nás 
starší kamarádi naučili získávat střelný prach (šedé tyčinky, které na vzduchu krásně 
hořely). Největším eldorádem, ale nejen pro nás děti školou povinné, ale i dospělých, bylo 
velké vrakoviště letadel na letišti nad cihelnou. Nás nejvíce zajímali barevné kabely a 
plexisklo, které se hodilo na svícení v jeskyních. Dospělí už měli větší rozum a 
vymontovávali různé přístroje, hodinky, rádia a také ořezávali gumu z pneumatik na 
podrážky bot.  

Koupat jsme se chodili do Kyjského malého nebo velkého rybníka, kde jsme si mezi 
kameny v navigaci chytili nejednoho raka. Koupaliště bylo ještě Za Horou na Rokytce 
„Brůdek“, ale to bylo pro nás příliš mělké a tak chodili jen rodiče s malými dětmi. 

Život v Hloubětíně byl spíše jako na vesnici a nebyl soustředěn na náměstí, jak by se 
dalo čekat, ale hlavně kolem Poděbradské ulice, kde bylo mnoho obchůdků a provozoven. 
Jen hostinců bylo na Poděbradské devět, několik holičů, řezníků a dalších prodejen. 

Dřívejší klidné a tiché hloubětínské náměstí, ožilo hlavně při poutích, kdy bylo plné 
pouťových atrakcí. Kolotočům a houpačkám vždy vévodila Lochneska osvětlená 
barevnýma žárovkama a za řinčení a křiku dětí i zvuků papírových trumpet se točilo 
dlouho do večera. Nechyběl ani cirkus a maňáskové divadélko s živým morčetem. Krámky 
s pouťovým zbožím se na náměstí nevešly a tak se táhly po obou stranách Poděbradské 
ulice až ke konečné elektrické dráhy.  

Pod hradem u Rokytky bývalo přírodní divadlo, kam se chodilo nejen na divadelní 
představení, ale když se jeviště změnilo na boxerský rynk tak i na zápasy místních borců. 
Také při vchodu do divadla byl malý taneční parket, kde se pořádaly taneční čaje. V 
Hloubětíně se divadelní představení konaly nejdříve v hostinci U Orla, potom v nové 
sokolovně, kde bylo i pěkné loutkové divadlo a po nastěhování vesnického divadla do 
zámečku i v upravené bývalé konírně, kde se hrály generální představení za vstupné 2 Kč. 

Moji rodiče byli u Baráčníků a často mne brali na jejich akce, hlavně na výlety, ale i na 
valné schůze, kde jsem jako malý kluk obdivoval rychtářské právo (takové žezlo s 
vyřezanou ručičkou a také domeček upravený jako kasička, do kterého se vybíraly různé 
příspěvky). Na baráčnických tancovačkách jsem se ale bál drába, který každou chvíli 
někoho zavřel do šatlavy. Teprve později jsem se dozvěděl, že tam vlastně chodil na 
panáka. 

Spolkový život v tehdejší době byl bohatý, lidé se často scházeli na různých akcích. Měli 
k sobě nějak blíže, snad proto, že ještě nebyla televize, počítače a jiné moderní 
vymoženosti, zkrátka se žilo jinak...               Na život v Hloubětíně 
vzpomínal Jan Břinek 

 

  



VI. kapitola     Sport, zájmová sdružení občanů  

a volný čas  
 

 Sport 
Organizace 
Fotbalové výsledky 
Setkání sportovců 
Cyklostezky 

  
 Zájmová sdružení občanů Prahy 14 

 Organizace 
 

 Volný čas na Praze 14  
Kluby a oddíly 
Dům dětí a mládeže 
Knihovny 
Kino, divadlo (Kámen) 
Zábavní centrum CČM 
Kynologická organizace v Hloubětíně 

  



 
 

 
 

  



Sport 
 

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 
 TJ Sokol Hloubětín  

Šestajovická 16, Praha 9-Hloubětín 
Tělovýchovná činnost.Oddíl všestrannosti, fotbalu, šachů, stolního tenisu, volejbalu, bridže.  

 
 TJ Slavoj Tesla Hloubětín  

Hloubětínská 88, Praha 9  
Společenská organizace sdružující členy sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů. 
Oddíly: kopaná, tenis, odbíjená, karate, šachy, turistika, cykloturistika 

  
 TJ Kyje  

Hamerská 1307/1, Praha 9-Kyje 
Činnost sport a tělovýchova. Oddíl kopané, nohejbalu, volejbalu, stolního tenisu, tenisu, 
moderní gymnastiky a jachtingu. 
 

 Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice 
Bezdrevská 26, Praha 9-Jahodnice 
Manž. Dostálových 1215. Praha 9 
Tělovýchovná činnost. Oddíl tenisu, basketbal, volejbal, nohejbal a streetball. 

 
 Tělovýchovná jednota ČKD Kompresory (basketbalový klub) 

Lovosická 559, Praha 9  
Působení basketbalového oddílu je zaměřeno na sportování a výchovu dívčích složek  
Působí při ZŠ Chvaletická.   

 
FOTBALOVÉ ODDÍLY 
 

 FC KING fotbalový oddíl 
Kardašovská 774/10, Praha 9-Hloubětín 
Působí při ZŠ Vybíralova 
Oddíl je specializovaný na žákovský fotbal. Pořádají žákovskou Halovou ligu o pohár starosty 
Prahy 14, Zimní venkovní ligu o pohár starosty Prahy 14, Venkovní turnaj o pohár starosty Prahy 
14. 

 
AEROBIK 

  
 AEROBIK 

Fit Studio D, PaeDr. Dagmar Zitová 
Fejfarova 916, Praha 9-Černý Most 
Aerobik a všestranné cvičení pro děti od předškolního věku do dospělosti. 
 

 Aqua Aerobic 
Plavecký areál - Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
Aerobní cvičení pro ženy ve vodě.  

 
 
  

TENIS 
 

  



 Jaroslav Pivoňka - tenisová škola - E.T.M.  
Tenisový klub E.T.M. Praha, Poděbradská 562, Praha 9-Hloubětín 
Výuka tenisu dětí a mládeže.  

 
 Česká tenisová škola 

Tenisový areál Hloubětín, Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
 

 Tenis 
Ing. Eduard Klenka 
Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín 
trenér-škola-sparing-vyplétání raket 

 
 Tenisová škola 

Hloubětínská 80, Praha 9 
V areálu u plaveckého bazénu v Hloubětíně, s klubovnou, minibarem, sociálním zařízením 
a přetlakovou halou pro zimní období s antukovým povrchem. Turnaje, sportovní víkendy 
a dovolené s tenisem. 
 

 Tenisové centrum Praha 9 
Bryksova 773, Praha 9-Černý Most 
 

 Tenisové centrum Černý Most 
Mansfeldova 805/12, Praha 9-Černý Most 
 

 Tenisová škola Tallent 
ZŠ Vybíralova, Praha 9-Černý Most 
Dvakrát týdně kurzy pro děti a mládež.  
 

POTÁPĚNÍ 
 

 Klub a škola potápění AQUABLUES 
Salmovská 15, Praha 2 
Působí v bazénu Hloubětín.  
 
 

FIT STUDIA 
 

 Posilovna Delta Fitness 
Areál FZŠ Vybíralova 964, Praha 9-Černý Most 
Zde také působí oddíl kulturistiky. 
 

 Posilovna Goliáš 
Hruškovská 358, Praha 9-Hostavice 
  
 

 Fitness centrum Fantom 
bývalé obchodní centrum Sparta na Černém Mostě, Cíglerova 1139, Praha 9-Černý Most 
 

 S-Fitness 
v obchodním domě Hasso 

 
 Fit Studio D 

tělocvična ZŠ Vybíralova, Praha 9-Černý Most 

  



Aerobik, Step aerobik, P-Class, Body Forming, Kalanetika, Rower yóga, rodiče a děti, 
dětský aerobik, Junior aerobic, sportovní aerobic 
  
SPORTOVNÍ CENTRA 
 

 Sportovní centrum Factory Pro  
Areál Zábavního centra Černý Most, Chlumecká 8, 190 00 Praha 9. Otevřeno od 30. 6. 
2001. Velká posilovna (1100 m2), 3 sály na cvičení (aerobic, spinning, P-class, taebo), 4 
kurty na ricochet, solárium, dětské kurzy (aerobic, tanec, karate), jóga, sebeobrana, 
rehabilitační a zdravotní cvičení, cvičení pro těhotné ženy a seniory, cvičení rodičů s 
dětmi, bowlingová herna (12 drah). Od listopadu 2004 byla rozšířena nabídka služeb v 
zábavním Centru Černý Most o 25 m krytý bazén a další doprovodné aktivity. Součástí 
relaxační zóny bude vířivka, sauna, pára a masáže.  
 

 Přetlaková hala 
Areál hřiště ZŠ Bratří Venclíků, Černý Most I  
v provozu v zimní sezóně 
tenis, basketbal 
 

 Sportovní klub Spektrum Praha 
Bří. Venclíků 1140, Praha 9-Černý Most 
Sportovní, tělovýchovné a turistické aktivity.   
 

 Florbalový oddíl při ZŠ Vybíralova, Praha 9  
Zdeněk Holický, Kpt. Stránského 963, Praha 9  
Florbalový oddíl mladších a starších žáků.  
 
 

 Občanské sdružení Tretra Praha 
Mgr. Ondřej Skripnik, Paculova 1110, Praha 9 
Klub orientačního běhu Tretra Praha, věnuje se především práci s dětmi a mládeží. 

 
 

 Softball & baseball 
V ZŠ Bratří Venclíků na Černém Mostě I působí softballový oddíl Spectrum Praha, který 
také ve škole zřizuje sportovní třídy se zaměřením na softball a baseball. 
 
 

 Beachsport Centrum 
ul. Arnošta Valenty 1004 (souběžná s Ocelkovou), Černý Most II 
O víkendech probíhají turnaje v plážovém volejbale  
 

 Basket Slovanka 
Minibasketbal děvčat v ZŠ Hloubětínská.  

 BK Kompresory 

Oddíl basketbalu s dlouholetou tradicí, působící na Proseku a na Lehovci v Praze 14, 
 

  



 Squash centrum PRO6 
Za Černým mostem 1425, 198 00 Praha 9 
6 kurtů na squash, 2 kurty na ricochet, občerstvení - Sportbar, solárium, prodejna 
sportovního zboží, služby chiropraktika  

 Crazy Aero Club 
Plavecký areál - Hloubětínská 80, Praha 9 - Hloubětín 
Aerobik.  

 TRI SKI Horní Počernice 
triatlonový oddíl při TJ Sokol Horní Počernice, Praha 9 - Černý Most II 

Tréninky probíhají dílem v Horních Počernicích, Dolních Počernicích, Kyjích, na Černém 
Mostě, ale i v Brandýse nad Labem.  
 
BOJOVÁ UMĚNÍ 
 

 Karate 
MATSUMURA, oddíl s šestiletou tradicí 
v tělocvičně ZŠ, ul. Generála Janouška 1006, Černý Most II 
 

 škola Taekwon-do ITF Sonkal Praha 
V Praze 14 působí škola v ZŠ Vybíralova 8/964, Černý Most II 
 

 Oddíl SHAOLIN KUNG-FU 
ZŠ Bratří Venclíků 1140, ČM I. 
Jedná se o tradiční cvičení shaolin pro děti, dospělé a rodiče s dětmi.  
 

 Oddíl SHOTOKAN RYU 
Plavecký a sportovní areál Hloubětín 
škola JKA karate a sebeobrany 

 
 
 
 

  



SPORTOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ - FOTBAL  
Nejúspěšnější sezónu své fotbalové historie má za sebou TJ Kyje. Jako nováček pražského 
přeboru přidali svěřenci trenéra Miloše Duška k podzimním 22 bodům v jarní části soutěže 
dalších 16, což v konečném pořadí znamenalo 11. místo. Ovšem pohled na tabulku 
napovídá, o jak vyrovnanou soutěž letos šlo. Mezi pátým Tempem a sestupujícím 
Meteorem je pouze sedmibodový rozdíl. V Kyjích navíc vládne radost nad postupem B 
mužstva, spokojenost je tady s výsledky mládežnických kategorií. Když k tomu přičteme 
nové hřiště s umělou trávou, rozsáhlou rekonstrukci zděného objektu s komplexním 
zázemím, vylepšení celého areálu i stálé fanouškovské zázemí, pak jsou to docela příjemné 
starosti. Prostě, kyjský fotbal je momentálně na absolutním vrcholu své pětaosmdesátileté 
historie. 
přebor Prahy v sezóně 2003-2004 
1. Motorlet  30  24  3   3   72:21  75 
2. Před. Kopanina 30  17  9   4   49:19  60 
3. Hor. Měcholupy 30  16  7   7   64:38  55 
4. Zličín    30  13  7  10  48:41  46 
5. Tempo  30  12  7  11  55:49  43 
6. Královice  30  11  8  11  64:61  41 
7. Radotínský SK 30  11  7  12  46:54  40 
8. ČAFC Praha 30  11  6  13  33:43  39 
9. Cholupice  30  12  3  15  56:70  39 
10. Aritma  30  11  5  14  54:56  38 
11. Kyje  30  10  8  12  40:57  38  
12. Střížkov B  30  11  3  16  55:56  38 
13. Meteor VIII. 30  10  6  14  44:59  36 
14. Rapid Malešice 30   9  7   14  43:51 34  
15. SK Vršovice 30  10  1  19  51:63  31 
16. Řeporyje  30    6  5  19  36:70  23 
Přesný opak lze říci o fotbalu v Hloubětíně, který se propadl až na samé dno ve své 
dlouholeté historii, sahající  až ke sklonku 19. století. Katastrofální jarní výkony se ziskem 
pouhých sedmi bodů a průměr čtyř obdržených gólů na zápas vedly nutně k sestupu do II. 
třídy. Když se k tomu přidají ještě neustálé problémy s povrchem hřiště a materiálním 
zajištěním, hráčská i funkcionářská krize a apatie fandů, pak na pamětníky ze současného 
stavu hloubětínského fotbalu přicházejí mdloby.  
I.B. třída - skupina B 
1. Loko Vltavín B 26  20 3    3  70:29  63 
2. Satalice B  26  18  4    4  91:45  58 
3. Kunratice  26  16  4    6  80:39  52 
4. Újezd n.L. 26  17  1    8  67:39  52 
5. Újezd Praha 4 26  15  4    7  62:47  49 
6. Troja  26  11  4  11  62:50  37 
7. Bohnice  26  10  5  11  34:44  35 
8. Chodov  26  10  4  12  56:62  34 
9. Libuš B  26   9   1  16  67:71  28 
10.  Klánovice  26   8   4  14  36:61  28 
11.  Un. Žižkov 26   8   4  14  45:73  28 
12.  Březiněves 26   8   3  15  34:56  27 
13.  Hloubětín 26   5   4  17  34:78  19 
14.  Braník B  26   3   3  20  35:79  12  

  



SETKÁNÍ SPORTOVCŮ PRAHY 14 SE STAROSTOU 
Tolik zlata, stříbra i bronzu, kolik se sešlo pohromadě v Galerii 14 na Černém Mostě, se 
jen tak nevidí.A nešlo o nějakou výstavu drahých kovů, ale o setkání úspěšných sportovců, 
které u příležitosti desátého výročí městské části Praha 14 přijal starosta  Miroslav Froněk. 
Ze soustředění taekwondové reprezentace v Třeboni přivezl trenér Theodor Šeda Báru 
Sýkorovou, Lindu Deutschovou a Lucii Kolmanovou, které na letošním ME v Sofii získaly 
celkem devět medailí a v červenci by chtěly uspět na světovém šampionátu v Malajsii. 
Oddíl Sonkal trénuje v tělocvičně ZŠ Vybíralova, kde jsou stále otevřené dveře pro další 
zájemce o tento sport. Na Hutích sídlí squashový a ricochetový oddíl Pro-6, jehož šéf Jan 
Veselý je i předsedou České ricochetové asociace. Ten přítomným vysvětlil rozdíly mezi 
oběma sporty. Vzájemné souboje pak všem přiblížili oba finalisté posledního ME 
v ricochetu, Miloš Pokorný a Jan Veselý mladší. Miloš se stal mistrem Evropy už počtvrté, 
navíc je i trojnásobným mistrem Nizozemska a Česka ve squashi.  Dalším zlatem 
z mistrovství Evropy i světa přispěl do pokladnice Prahy 14 sympatický Vjačeslav 
Vinogradov v kategorii fitness, který na setkání dorazil i se stejně sympatickou přítelkyní a 
trenérem Miroslavem Tichým. Oddíl Delta fitness má základnu rovněž v ZŠ Vybíralova a 
nezaměřuje se pouze na kulturistiku. Moderně vybavená posilovna slouží všem, kteří mají 
zájem o kondiční cvičení.  Přítomny byly také akvabely z hloubětínského SK Neptun, které 
jsou jedinými reprezentantkami tohoto sportu z hlavního města a počet jejich domácích 
mistrovských titulů je téměř nespočitatelný. Zastupovaly je trenérka Kateřina Vostárková a 
dvě Lucie, Hájková a Mužíková, které se vrátily z úspěšného vystoupení na ME 
v synchronizovaném plavání v Osvětimi. Na setkání si obě nejvíce rozuměly s neméně 
úspěšnými softbalisty z oddílu Spectrum, který má svůj areál u ZŠ Bří Venclíků. Trenér 
Daniel Passini hovořil o úspěších v mládežnických kategoriích, reprezentant David Mertl 
zaujal vyprávěním o světovém šampionátu mužů na Novém Zélandu, kde Česko skončilo 
jako nejlepší zástupce Evropy sedmé. U dalších protinožců v Austrálii obhájil v kategorii 
fitness step tým Těžká směs pod vedením Dáši Zitové z Fit studia D titul mistrů světa ve 
sportovním aerobiku. Do třetice, také tohle úspěšné sportovní odvětví najdete na adrese ZŠ 
Vybíralova, kde vás po prázdninách rovněž rádi přivítají do svých řad. A konečně, 
posledním přírůstkem medailí se pochlubil Lumír Ruzha, který začátkem června získal 
v Japonsku stříbro a bronz  na mistrovství světa veteránů ve stolním tenisu. Navíc svým 
humorem dokázal, že je i výborným společníkem, že si skvěle rozumí s mládím. Starosta 
Miroslav Froněk při premiérovém setkání  ocenil slovy i medailí k desátému výročí naší 
městské části výkony všech přítomných, poděkoval jim za skvělou reprezentaci Prahy 14 a 
pozvedl číši na jejich další úspěchy. Pohodové setkání úspěšných sportovců z Prahy 14 
s uvolněnou atmosférou a neformální besedou mělo u všech přítomných takový ohlas, že 
jej chtějí za rok opakovat. O kolik medailí a mistrovských titulů z domácích i 
mezinárodních soutěží asi budou bohatší? 

  



Cyklostezky v hlavním městě Praze 
Koncepce základního systému cyklistických tras na území hl. m. Prahy předpokládá 
postupnou realizaci 450 km cyklistických tras. Jedná se o trasy celoměstského významu. 
Trasy jsou zvoleny tak, aby pokryly celé území města a cyklista měl minimální kontakt s 
intenzivní automobilovou dopravou. Trasy jsou proto situovány, pokud to místní poměry 
dovolí, do ulic s nízkou intenzitou automobilové dopravy, na komunikace, kde je 
cyklistická doprava vedena společně s chodci nebo přímo na samostatné komunikace 
pouze pro cyklisty. V současné době je vyznačeno 180 km cyklistických tras. Z toho je 60 
km vedeno po komunikacích bez automobilové dopravy, a to společně s pěším provozem, 
po stávajících komunikacích v parcích a sadech nebo po nově vybudovaných samostatných 
komunikacích pro cyklisty a chodce. Síť cyklistických tras v Praze je zobrazena 
v dynamické mapě. Cyklistické trasy základního systému cyklistických tras jsou na území 
hl. města značeny podle vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., směrovým dopravním značením 
pro cyklisty.  

SEZNAM ZNAČENÝCH CYKLISTICKÝCH TRAS NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY   
Cyklotrasa ČR č. 1  
Národní divadlo, 0 km - Staré Město (Ovocný trh), 1 km - Florenc (Metro), 2 km - Karlín, 
3 km - Vítkov, 4 km - Pražačka (Ohrada), 6 km - Hrdlořezy, 9 km - Kyje (ČD), 13 km - 
Hostavice, 15 km - Štěrboholy, 21 km - Dubeč, 25 km - Královice, 27 km - Křenice, 32 km  
 
Cyklotrasa ČR č. 2  
Výtoň, 0 km - Národní divadlo, 1,5 km - Malá Strana (Újezd), 2 km - Malostranská 
(Metro), 3 km - Letná (Špejchar), 4 km - Letná (Technické muzeum), 5 km - Stromovka, 7 
km - Troja (ZOO), 9 km - Zámky, 12 km  
 
Cyklotrasa ČR č. 3  
Výtoň, 0 km - Podolí, 2 km - Braník (Barrandovský most), 4,5 km - Hlubočepy, 5,5 km - 
Malá Chuchle 7,5 km - Velká Chuchle, 9,5 km - Radotín 13 km  
 
Cyklotrasa ČR č. 11  
Hostivař, 0km - Hostivařská přehrada, 3 km - Petrovice, 5 km Újezd, 0 km - Průhonice, 2 
km  
 
Cyklotrasa ČR č. 14  
Hostavice, 0 km - Xaverov, 5 km - Horní Počernice, 8 km  
 
Cyklotrasa ČR č. 201  
Stromovka, 0 km - Bubeneč (ČD), 1,5 km - Dejvice, 2,5 km - Střešovice, 5,5 km - 
Veleslavín, 7,5 km - Břevnov (Hvězda), 9 km - Řepy, 11 km - Zličín, 14 km - Sobín, 16,5 
km  
 
Břevnov - Letná, BŘ - LE  
Břevnov (Hvězda), 0 km - Strahov, 3 km - Hradčany, 5 km - Letná (Špejchar), 7 km  
 
Hlubočepy - Malá Strana, HL - MS  
Hlubočepy (Barrandovský most), 0 km - Smíchov (Anděl), 4 km - Malá Strana (Újezd), 5 
km  
 
 
Horní Počernice - Klánovice, HP - KL  

  



Horní Počernice, 0 km - Klánovice (Placina), 3 km - Klánovice (ČD), 5 km  
 
Kolčavka - Freyova  
Kolčavka, 0 km - Sokolovská, 1 km - Freyova, 1,5 km  
 
Královice - Nedvězí, KR - NE  
Královice, 0 km - Nedvězí, 3 km  
 
Braník - Modřany, BR - MO  
Braník (Barrandovský most), 0 km - Modřany (ČD), 4 km  
 
Řepy - Hlubočepy, ŘE - HL  
Řepy, 0 km - Háje, 4 km - Lužiny, 6 km - Stodůlky, 7 km - Luka (Metro), 8 km - Nové 
Butovice, 10 km Prokopské údolí, 0 km - Hlubočepy (Barrandovský most), 3 km  
 
Staré Město - Letná, SM - LE  
Staré Město (Ovocný trh), 0 km - Letná (Technické muzeum), 3 km  
 
Troja - Pelc-Tyrolka, TR - PT  
Troja (ZOO), 0 km - Pelc-Tyrolka, 4 km  
 
Újezd - Braník, ÚJ - BR  
Újezd, 0 km - Kateřinky, 3,5 km - Opatov, 4,5 km - Chodov (Metro), 6 km - Roztyly 
(Metro), 8 km - Krč (ČD), 11 km - Braník (Barrandovský most), 14 km  
 
Veleslavín - Dejvice, VE - DE  
Veleslavín (Petřiny), 0 km - Divoká Šárka (Džbán), 4 km - Nebušice, 8,5 km - Jenerálka, 
10 km - Horní Šárka, 11 km - Podbaba, 14 km - Bubeneč (ČD), 16,5 km  
 
Závist - Zbraslav, ZÁ - ZB  
Radotín, 0 km - Zbraslav (Peluněk), 2 km - Zbraslav, 3 km - Závist (most Závodu Míru, 
ČD), 4 km  

Použito z webových stránek Ústavu dopravního inženýrství (www.udi-praha.cz).  

 

 

 

 

 

 

  



Cyklostezky v Praze 14 
Cyklostezka ČR č. 1 
Prahou 14 prochází cyklostezka ČR č.1, která má spojit Prahu s Brnem. To, že se jedná o 
cyklostezku, lze odhalit podle žlutých směrovek rozmístěných převážně jen na místech, 
kde by cyklista zaváhal. Na území Prahy 14 vede stezka vesměs po veřejných 
komunikacích, její trasa je však je volena ulicemi s co nejmenším automobilovým 
provozem. Na dvou místech je třeba zdolat schody, ale v případě nádraží Praha-Kyje již 
MČ Praha 14 zbudovala nájezdy. Schody za Průmyslovou ulicí již leží v Praze 9. Na 
východě v Dolních Počernicích je možno navázat na cyklostezku ČR č. 14, která povede 
do Nymburka. Vzdálenost z centra do Dolních Počernic je 16 km.  

 
 
V úseku západně (směrem na Hrdlořezy, Žižkov, Karlín a centrum) od Prahy 14 
cyklostezka č.1 pokračuje od hranice Prahy 14 na Průmyslové ulici úbočím zalesněného 
svahu U hloubětínské vinice cestou kolem Rokytky, dále přes Hrdlořezy a jižní hranici 
Vysočan na Žižkov. V tomto úseku je to příjemná cesta buď v zeleni nebo po silnici s 
minimálním provozem. Na okraji Žižkova na Spojovací ulici začíná jít o život. 
V jihovýchodním úseku od Dolních Počernice (směrem na Dubeč a dále na Brno). Stezka 
má být dále značena od křižovatky Českobrodské s ulicí Národních hrdinů jižním směrem 
na Dubeč. Zatím je možno jet z Počernic po ul. Národních hrdinů a v místě, kde se objeví 
stezka HO-ŠT, odbočit doleva na neznačenou asfaltku podél Hostavického potoka a dojet 
na silnici na Dubeč. Tam již opět pokračuje značená stezka č.1 na Královice a Křenice. 
Časem povede až do Brna. 
  
Cyklostezka HO-ŠT 
Tato značená cyklostezka vede po území Prahy 14 jen malý kousek. V Hostavicích u 
konečné autobusu 110 se odděluje od stezky č. 1 jižním směrem přes Českobrodskou ulici, 
potom se jede po asfaltové cestě kolem přírodního areálu a Hostavického potoka až k ulici 
Národních hrdinů, odkud značená stezka HO-ŠT pokračuje vpravo po odděleném 
dlážděném chodníku do Štěrbohol. Chcete-li navázat na cyklostezku č. 1, stačí na 

  



křižovatce stezky HO-ŠT s ulicí Národních hrdinů pokračovat rovně podél Hostavického 
potoka po nové asfaltce až na silnici ze Štěrbohol do Dubče. 

 
 

Výhled: Cyklistická stezka Černý Most – Dolní Počernice 
Městská část Praha 14 vybuduje ze svého rozpočtu bezbariérovou cyklostezku z Černého 
Mostu od skateparku kolem Martiňáku do Dolních Počernic (měla být již v roce 2002 - 
překáželo však nevyřešené vlastnictví pozemků). Dne 13. 5. 2004 bylo vydáno rozhodnutí 
o umístění stavby. Stezka má být dokončena v roce 2006 (viz mapka -vlevo kruhový 
objezd je pod skateparkem, vpravo u vodárenského zařízení navazuje stezka na asfaltku 
kolem Martiňáku).  
 
Cyklistická a pěší stezka je součástí cyklotrasy, která vede od stanice metra „B“ Černý 
Most, prochází sídlištěm ČM, pokračuje podél rybníka Martiňák do Dolních Počernic. 
Stezka v délce 437,5 m je kontrukčně řešena jako zpevněná komunikace v šířce 3 m 
s živičným povrchem s obrubníky. Na jihu je napojena na účelovou komunikaci, vedoucí 
po hraně rybníka Martiňák. Od ní vede směrem severním až k malé kruhové křižovatce o 
průměru 8 m. Druhá část cyklostezky navazuje na severu na příjezdovou komunikaci 
v areálu bývalé kotelny, pokračuje jižním směrem k malé kruhové křižovatce a odtud 
pokračuje směrem severním až k ulici Bryksova. Po obou stranách je lemována zeleným 
pásem, v němž je řešeno odvodnění stezky do zatravněného příkopu. Podél stezky je 
navržena výsadba třešňové aleje, v jižním oblouku řada jabloní, podél vodárenského 
zařízení řada jeřábů obecných  a dalších jehličnatých a listnaných dřevin.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Zájmová sdružení občanů Prahy 14 
 

 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY 
Vašátkova 819, Praha 9-Černý Most 
Sdružení na pomoc dětem s handicapy usiluje o dosažení rovných příležitostí pro děti se 
zdravotním a sociálním handicapem.  
 
Komunitní centrum Motýlek  
Vlčkova 1067, Praha 9-Černý Most 
Vznik a poslání sdružení: Sdružení na pomoc dětem s handicapy vzniklo v roce 2001 na 
pražském sídlišti Černý Most. Posláním sdružení je poskytovat mnohostrannou podporu 
rodinám se zdravotně a sociálně handicapovanými dětmi na Černém Mostě. Smyslem této 
pomoci je umožnit znevýhodněným dětem, aby i ony vyrůstaly v klidném domácím prostředí 
a úspěšně se začleňovaly do většinové společnosti. Základní metodou práce pro naplnění 
poslání sdružení je komunitní přístup, který spočívá v osobní účasti klientů na 
prováděných službách. Handicapované děti a jejich rodiny se zapojují do nových vztahů, v 
nichž rozvíjejí své osobní schopnosti. Postup od pouhé konzumace služeb k jejich 
spoluvytváření vede k posilování dovedností a růstu sebevědomí. Ze všeho nejdůležitější je 
změna sociálního klimatu, v němž jsou obohaceni nejen handicapovaní klienti, ale též 
komunita všech zúčastněných a jejich okolí. Ze vzájemné komunikace se rodí tolerance, a 
to je krůček k integraci. Rozšiřováním spektra služeb, za které rodiče platí symbolické 
částky, přispívá sdružení k zefektivnění rodičovské péče a zlepšení zdravotního stavu dětí. 
Rodiče se mohou kdykoli obrátit se specifickými potřebami na pracovníky sdružení, kteří 
se snaží být jim nablízku, ale zároveň je podporují v jejich rodičovských kompetencích, 
samostatnosti a nezávislosti. Většina služeb, které sdružení poskytuje, není jinde v lokalitě 
Černého Mostu k dispozici a řada z nich je unikátní. Sdružení na pomoc dětem s handicapy 
zrealizovalo v roce 2003 náročný projekt rekonstrukce bývalé mateřské školy a přeměnilo 
ji na Komunitní centrum Motýlek. Přestěhovalo tam veškeré své dosavadní aktivity a 
začalo v plném rozsahu uskutečňovat své cíle. Mezi hlavní cíle patří naplnění volného času 
dětí a mládeže se zdravotním a sociálním handicapem a preventivně tak předcházet 
sociálně patologickým jevům, podle individuálních potřeb a možností rozvíjet 
psychomotorické a sociální dovednosti handicapovaných dětí a tím systematicky přispívat 
k zlepšování jejich psychického a zdravotního stavu. Dále pak zlepšení sociálních vztahy 
mezi dětmi (nenásilně je vychovávat k toleranci, integrovat znevýhodněné děti do kolektivu 
vrstevníků), pomáhat znevýhodněným dětem s předškolní přípravou a zvládáním školních 
povinností jim usnadnit vstup do školy a eliminovat tak jejich handicap, prostřednictvím 
nabízených služeb přispívat k zlepšování kvality života rodin vychovávajících 
handicapované dítě, podporovat tyto rodiče a posilovat tím jejich kompetence, pozitivně 
ovlivňovat vztah většinové společnosti k lidem s postižením a tím otevírat cestu k 
vzájemnému porozumění, k úctě a pocitu sounáležitosti. Mezi cílovou skupinu patří děti se 
zdravotním handicapem ranného, předškolního, školního věku a mládež (aktuálně děti s 
Downovým syndromem, kombinovaným postižením dětskou mozkovou obrnou, opožděným 
psychomotorickým vývojem, lehkou a středně těžkou mentální retardací, autismem, 
vývojovou dysfázií, astmatem, lehkou mozkovou dysfunkcí, neurologickými onemocněními 
atd.), děti se socio-kulturním handicapem, děti z neúplných či dysfunkčních rodin, děti 
zdravé a zaopatřené z důvodu vytvoření přirozeného kolektivu v KC a integrace 
znevýhodněných dětí do kolektivu vrstevníků, rodiče handicapovaných dětí, široká 
veřejnost.  

 
 
 

  



 CIKNE ČHAVE (malé děti)  - romské občanské sdružení 
působí v Motýlku 
Bylo založeno 19. července 2004 s cílem rozvíjet své aktivity pro děti, mládež a dospělé 
Romy. Hlavní důraz je kladen na vzdělání a preventivní aktivity směrem k romské 
komunitě. Svou činnost zahájilo občanské sdružení 16. října 2004 v prostorách klubu 
Motýlek ve Vlčkově ulici na Černém Mostě. V den zahájení klubové činnosti dostaly děti 
dárky, které byly sesbírány. Klub navštěvuje přibližně čtyřicet dětí a počet se každou 
návštěvou zvyšuje.  
Kroužky: dramatický, taneční, křesťanství, malířský, hudební (zpěv, hudba) a připravují se 
romistika a turistický. Doučování českého jazyka, matematiky a angličtiny. Přednášky o 
drogách a o prostituci. Výlety za poznáním (Lidice, Lety u Písku, Hodonín u Kunštátu), 
turistické (hrady, zámky), za sportem (plavecký bazén). Exkurze v Akademii věd, v 
Českém rozhlase a obchůdku Romipen. Oslavy svátků: Den Romů 8. dubna, Čarodejnice - 
opékání párků, kytara a zpěv. Den Matek 12. května, Den Dětí 1. června, Mikuláš 6. 
prosince, Karneval, Vánoční trhy, výlet do centra. Víkendový ozdravný pobyt na horách. 
Letní tábor pro rodiče s dětmi. Pořádání výstav, soutěží, výletů na festivaly, kino a divadlo. 
 

  



 
 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JAHODA 

Vybíralova 969, Praha 9-Černý Most 
Jahoda je nezisková organizace, která pomáhá ohroženým dětem a rodinám. Krédem 
organizace je „S námi jsou děti silnější“. Ročně pomáhá v rámci programů téměř čtyři sta 
dětem prostřednictvím více než padesáti školených dobrovolníků. JAHODA je 
Ministerstvem práce a sociálních věcí (Magistrátem hl. m. Prahy) pověřenou osobou k 
výkonu sociálně právní ochrany dětí. JAHODA je Ministerstvem vnitra akreditována k 
provádění dobrovolnické služby. JAHODA jako vznikla na podzim v roce 1997. Založila ji 
skupina studentů a absolventů oboru sociální práce, kteří na základě svého dosavadního 
vzdělání a zkušeností cítili potřebu uplatnit své vědomosti a dovednosti v rámci vlastní 
organizace. 

Rok 2004 - období zrání 
Začátkem nového roku měla JAHODA 3 zaměstnance na plný úvazek: ředitelku, 
manažerku a vedoucí Otevřeného klubu pro děti na Černém Mostě. V lednu jsme 
naplánovali „Den otevřených dveří“ a pečlivě se na něj připravili. Vygruntovali, rozeslali 
spoustu pozvánek a tiskových zpráv a připravili malé pohoštění pro naše hosty. Dveře jsme 
otevřely 10:00 a během celého dne, než se dveře opět v 19:00 hodin zavřely, jsme uvítali 
několik novinářů, mnoho rodičů a obyvatel z okolního sídliště a některé kolegy z oblasti 
sociální práce. V únoru odstartovala na Černém Mostě nová aktivita, a sice Klub 
JAHŮDKA, určená  maminkám resp. rodičům s dětmi předškolního věku, kteří si chtějí 
přijít popovídat, společně pohrát nebo se něco nového naučit. Klub zpočátku probíhal 
každou středu dopoledne a později se rozrostl i na dopoledne úterní a čtvrteční.  Koncem 
února proběhlo v JAHODĚ první setkání nad strategickým plánem pro příští roky. 
Plánování se zúčastnilo 10 skalních jahoďáků, zástupců všech úrovní JAHODY od 
základní dobrovolnické přes vedoucí klubů, zaměstnance až po členy představenstva. 
JAHODA rovněž uspěla s nominací Ivy Lancingerové na cenu Křesadlo - ocenění pro 
dobrovolníky roku. Iva cenu získala a na slavnostním předávání na Novoměstské radnici jí 
křesadlo předal Primátor hl. m. Prahy Pavel Bém a herec Tomáš Topfer. V polovině března 
se konal další výcvik nových dobrovolníků, jehož poslední část byla (oproti předchozím) 
věnována domácímu násilí, o kterém přišla pohovořit sociální pracovnice z 
Psychosociálního centra Acorus. V dubnu proběhla další část strategického plánování, 
která přeci jen poodhalila některé dosavadní jahodové rezervy a na které jsme společně 
formulovali novou vizi a poslání pro další fungování JAHODY.  Květen a červen přinesly 
JAHODĚ situaci dosud nepoznanou a to výpovědi a výběrové řízení na všechny „placené“ 
posty. Představenstvo tak reagovalo na aktuální situaci v JAHODĚ, kterou se rozhodlo 
takto radikálně vyřešit. Poznali jsme tak Hanu Salačovou Svobodovou, která je od srpna 
naší Koordinátorkou. Na druhou stranu se před JAHODOU objevila dosud největší 
„komerční“ výzva a to spolupráce se společností DAMOVO, která si JAHODU vybrala 
pro finanční podporu a stala se hlavním partnerem klubu JAHODA na Černém Mostě. V 
červnu jsme ještě před prázdninami stihli uspořádat v rámci tzv. „Jahodového týdne“ 
několik akcí pro děti, o dětech a s dětmi jako např. turnaj ve vybíjené, bazar dětského 
oblečení, odpolední jahodové /bě/snění v divadle GONG. 

Prázdniny byly ve znamení úprav a oprav, malování, tapetování a pokládání PéVéCé tak, 
aby JAHODA mohla v novém školním roce přivítat děti opět v nové podobě a nabídnout 
jim čisté a provoněné místo pro hry a jinou zábavu. Kromě rekonstrukcí stavebních bylo 
zvoleno i nové představenstvo JAHODY a rozšířeno z 3 postů na 5, protože prostě víc hlav 
víc ví. 

  



V září se podařilo rozeběhnout dosud rekordní počet klubů resp. vytvořit největší počet 
dobrovolnických týmů, kterých ve 4 azylových domech a na Černém Mostě bylo 
dohromady 14 včetně 3 dopolední JAHŮDKOVÝCH. Zároveň v září představenstvo 
definovalo pro další působení JAHODY 4 základní programy (Kluby JAHODA v 
azylových domech, Klub JAHODA, Klub DŽAGODA a Klub JAHŮDKA - všechny tři 
pro děti žíjící na území Prahy 14 a okolí). A v neposlední řadě jsme v září moc rádi 
převzali v rámci koncertu Stamicova kvarteta na festivalu Euroart Praha z rukou pana 
Radomíra Mervarda ze společnosti DAMOVO finanční dar pro děti navštěvující Klub 
JAHODA na Černém Mostě. Koncem září jsme se zúčasnily akce Týdne pro děti, mládež a 
rodiny v obchodním domě TESCO. Celou neděli 26. září jsme si s dětmi a jejich rodiči, 
kteří si mezi nákupy chtěli trošku odpočinout, hráli, malovali, házeli míčem, prostě trochu 
představovali svou práci a přitom ve spolupráci s projektem "Pomozte dětem!" sbírali 
peníze do kasičky, kterou opatrovalo žluté kuře. Od listopadu se poslední letošní provozní 
změnou stal ředitelem Honza Dolínek – zakládající člen JAHODY. (Byl to pro mne tak 
trochu návrat do JAHODY a zároveň postup po 7 letech dobrovolnického působení na 
všech jejích úrovních do pozice, která pro mne byla a je … asi nejlépe to vystihuje slovo … 
výzvou.) Počátkem měsíce se uskutečnil výcvik nových dobrovolníků, na kterém jsme sice 
neoslavili, ale přesto alespoň zmínili sedmileté výroční JAHODY. (Nebo mohu napsat, že 
jsme ho oslavili prací ... to podle toho jaké vládne politické klima :o) Taž už jsou s námi 
děti silnější více než 2500 dní. Prosinec začal velmi pracovně. V sobotu 4.12. proběhly 
Malé Mikulášské Uličnické hry, kterých se zúčastnilo více než 40 dětí ze sídliště Černý 
Most a které opět proběhly v duchu dobrovolnické uličnické bezva nálady. Malí i velcí 
čertíci soutěžili na 6 stanovištích a vyhrávali drobné odměny i nějakou tu čokoládu. V 
sobotu 11. prosince jsme opět prožily vekou čest a to když byl výtěžek z tomboly 
uskutečněné u příležitosti vánočního večera pro zaměstnance Coca Cola Beverages 
slavnostně předán do JAHODY. V neděli 12.12. proběhlo v JAHODĚ další zábavné 
odpoledne tentokráte na téma: „spolupráce a sblížení“. Jak jsme si hráli uvidíte brzy na 
přiložených fotkách. Ve středu 15.12. jsme pak s dětmi uspořádali Vánoční besídku pro 
seniory žijící v Bethesdě na Chvalech v Praze 9. Setkání s babičkami a dědečky bylo velmi 
milé a pro obě strany (juniory i seniory) příjemným a obohacujícím zážitkem. Tuhle 
spolupráci budeme rozhodně dále rozvíjet. Konec roku „změn“ skončil a plni očekávání 
vstupujeme po kraťoučkých zimních prázdninách do roku nového. 

  



 KŘESŤANSKÉ CENTRUM PRO RODINU „HEŘMÁNEK“ 
Maňákova 812, Praha 9-Černý Most 

Organizování klubu pro maminky na mateřské dovolené a aktivit pro jejich děti.   
 

 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HVĚZDIČKA      
V. Kovaříka 368, Praha 9 

Dobrovolná organizace, která svojí činností chce pomoci dětem a lidem se speciálními 
potřebami.  
 

 YMCA - KLUB MAMINEK „KLUBÍČKO“ 
Vašátkova 1026, Praha 9-Černý Most 

Mateřské centrum zaměřující se zejména na maminky a děti předškolního a mladšího 
školního věku. Kroužky pro děti, příprava na porod, přednášky.  

 

 SDRUŽENÍ OBČANSKÁ INSPIRACE  
Kučerova 768, Praha 9-Černý Most 

Sdružení Občanská inspirace (založeno v roce 1998) je nezisková organizace, která 
provozuje v Praze na sídlišti Černý Most II komunitní centrum s kulturním a sociálním 
programem. Projekty sdružení jsou určeny dětem i dospělým, zejména obyvatelům 
okolních sídlišť, dále handicapovaným lidem a jejich terapeutům z celé ČR. Součástí 
komunitního centra je Minigalerie Inspirace, kde vystavují a prodávají umělecké a 
řemeslné výrobky handicapovaných lidí a jako jediní v Praze pravidelně připravují  
tématické výstavy chráněných dílen z celé ČR. Zajišťují kroužky a další volnočasové 
aktivity pro děti, přednášky, bezplatnou sociálně právní poradnu pro občany a Ekodny. 
Minigalerie Inspirace, kde jsou prezentovány řemeslné a výtvarné práce handicapovaných 
lidí z celé ČR.   
 

 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LODIČKA 
Martin Pecka, Konzumní 13/140, Praha 9.  
Organizuje aktivity zaměřené na sportovní činnost, na vyplnění volného času žáků ZŠ. 
 

 NATURA VIVA - občanské sdružení dětí a mládeže 
Kpt. Stránského 993, Praha 9-ČM 

  



 
 

 
 
 
 

  



 ISLÁMSKÁ NADACE V PRAZE 
Blatská 1491, Praha 9-Kyje 
 
Cíle a činnosti Islámské nadace v Praze: Islámská nadace v Praze je neziskovou 
organizací, která vznikla proto, aby naplňovala potřeby praktikujících muslimů v Praze a 
okolí. Její činnost lze rozdělit do tří hlavních oblastí: Provoz Islámského centra (mešity), 
Charitativní činnost, Osvětová činnost. V čele Islámské nadace v Praze stojí volená správní 
rada, která zabezpečuje: aby mešita byla otevřená, kdy je třeba, a aby do ní mohli přijít 
všichni muslimové bez rozdílu, zájemci o islám z řad nemuslimů i zájemci o návštěvu a 
prohlídku islámského centra. Za tímto účelem je islámské centrum otevřené denně od 
poledne do pozdních večerních hodin. Konzultace a skupinové návštěvy je lépe domluvit 
předem telefonicky; aby pravidelně probíhaly páteční bohoslužby. Sestávají z promluvy 
imáma (kázání) a společné sváteční modlitby. Kázání je pronášeno ve třech jazycích 
(arabsky, česky a anglicky), protože se v mešitě scházejí muslimové nejrůznějších 
národností. Na pátečních bohoslužbách je to přibližně 300-500 věřících; aby fungovala 
knihovna, probíhaly pravidelné přednášky a programy, výuka arabštiny a výuka dětí; aby 
byl zajištěn program v měsíci ramadánu (každodenní večeře přerušující půst, modlitba 
taráwíh, nocování v mešitě v posledních 10 dnech ramadánu – itikáf, apod.); oslavu 
muslimských svátků; islámské sňatky a pohřby, rituální obřízky chlapců; rady v 
náboženských otázkách. Ve složitějších případech se obracíme na doporučené známé 
učence z hlavních evropských islámských center; pravidelné vydávání modlitebních časů. 
Mezi charitativní činnost Nadace patří sociální pomoc: Správní rada Nadace shromažďuje 
prostředky od muslimů, darované jako náboženská daň (zakát) a dobrovolná almužna 
(sadaqa). Ty se sbírají odděleně od finančních prostředků darovaných na provoz mešity a 
jsou použity výhradně na sociální pomoc sociálně slabším rodinám a jednotlivcům. Někdy 
je z této pomoci hrazen i lékařský zákrok, neplacený pojišťovnou, ubytování potřebných 
muslimů, nutné cestovní náklady apod. Nadace sleduje situaci v několika uprchlických 
táborech, kde jsou početnější skupiny muslimů. Pomáhá formou ošacení, při oslavách 
svátků, při zřízení modlitebny v táboře, výuky dětí, finanční pomocí apod. Nadace posílá 
vězněným muslimům dopisy, knihy, časopisy, brožury, časy modliteb, příležitostně je 
navštěvuje. Ve spolupráci s vedením některých věznic se snaží řešit problémy s vězeňskou 
stravou. V jedné z pražských věznic zřídila malou modlitebnu, ve které každý pátek 
zajišťuje bohoslužbu. Jedním z hlavních úkolů Nadace a Islámského centra je pravdivě 
informovat o islámu a reprezentovat muslimskou komunitu na veřejnosti. Osvěta je 
zaměřena jednak do řad muslimů, jednak směrem k nemuslimské veřejnosti. Z 
pravidelných akcí: páteční kázání, sobotní lekce z Koránu, tafsíru, hadísů a Prorokova 
života (pro muže a ženy zvlášť), sobotní výuka dětí, přednášky pro české muslimy a 
zájemce o islám (každou první sobotu v měsíci). Jiné akce: kurzy arabštiny, několikadenní 
soustředění muslimů (organizuje Svaz muslimských studentů), výstavy, přednášky, 
návštěvy škol, prezentace ve sdělovacích prostředcích, poskytování konzultací studentům, 
zvláštní pozornost je věnována překladům a tisku knih a brožur o islámu a internetové 
stránce Nadace. Ve své činnosti Islámská nadace v Praze úzce spolupracuje s dalšími 
organizacemi, především Islámskou nadací v Brně (provozující brněnské islámské 
centrum), s Ústředím muslimských obcí a organizací a se Svazem muslimských studentů. 
 

  



Z historie Islámské nadace v Praze 
Vznik Islámské nadace v Praze spadá do počátku devadesátých let minulého století. 
Zárodek budoucí organizace se však začal vytvářet již dříve, kdy se skupina praktikujících 
muslimů v Praze začala scházet k pátečním bohoslužbám. První společná páteční kázání se 
uskutečnila již v roce 1989. V prvních letech probíhala ve skromných a provizorních 
podmínkách. Začínalo se v jedné školní místnosti na velvyslanectví Egypta. Pak se páteční 
bohoslužby stěhovaly, většinou po několika měsících až půl roce, z místa na místo. 
Probíhaly na studentských kolejích (značná část praktikujících muslimů byla z řad 
zahraničních studentů), např. na Koleji Arnošta z Pardubic a na Koleji 5. května (nyní 
Švehlova kolej). Využívalo se také společenských nebo sportovních sálů – např. na 
Střeleckém ostrově, v Žitné ulici, v Gorazdově ulici – pronajímaných vždy jen na páteční 
bohoslužbu. 

Teprve v roce 1992 začaly být trvale pronajímány prostory pro muslimskou komunitu. 
Bylo to v ulici U Michelského lesa 366 v Praze 4, Krči, nejprve jménem Svazu 
muslimských studentů, který byl registrován krátce před Nadací. Od roku 1993 již tuto 
první stále otevřenou muslimskou modlitebnu v poválečném Československu spravovala 
Islámská nadace, která byla registrována pod názvem Nadace pro zřízení a provoz 
islámského centra v Praze. Nicméně Svaz muslimských studentů, který má působnost na 
území celé České republiky, si zachoval svou kancelář v Islámském centru spravovaném 
Islámskou nadací dodnes a některé aktivity jsou zajišťovány společně. Aktivity Nadace se 
postupně rozšiřovaly. Islámské centrum začalo sloužit muslimům celotýdenně jako místo k 
setkávání, modlitbám a studiu a pozvolna začalo působit i jako osvětové centrum jak pro 
muslimy, tak pro nemuslimskou veřejnost. I když byla pronajímaná plocha několikrát 
rozšiřována (celková plocha modlitebny byla 116 m2, malá modlitebna pro ženy 17 m2, 
kanceláře 33 m2), postupem času se ukázalo jako nutné zřídit větší modlitebnu, s větším 
zázemím.  

V roce 1996 získala Nadace pozemek v Praze 9–Kyjích, se starou, dlouho nevyužívanou 
dvoupodlažní budovou, dříve sloužící jako mlékárenský provoz. Žádost o rekonstrukci měl 
předchozí majitel objektu, firma Pragold Praha s.r.o. již podánu, a jelikož celá tato firma 
přešla do majetku Nadace, jako stavitel až do kolaudace figurovala firma Pragold. Projekt 
rekonstrukce byl během stavby významně změněn, především přístavbou třetího podlaží. 
Rekonstrukce budovy byla dokončena na jaře roku 1999 a provoz nového islámského 
centra byl slavnostně zahájen 7. 5. 1999 páteční bohoslužbou.  

Objekt islámského centra je dvoukřídlá budova, přičemž v kratším křídle se ve dvou 
podlažích nacházejí umývárny pro muže a ženy. Hlavní část objektu je pak třípodlažní. V 
jednom podlaží je oddělení pro ženy, přednášková místnost (sloužící příležitostně i jako 
jídelna), kuchyně a přípravna jídel. V dalším podlaží je kancelář Nadace a hlavní 
modlitebna. Ve třetím podlaží je druhý modlitební sál, knihovna se studovnou, kancelář 
Svazu muslimských studentů a byt imáma mešity. 

 

  



 
 I. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HLOUBĚTÍN 

Mochovská 19, Praha 9-Hloubětín 
ing. Hollan 

 
 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STARÁ ZÁSTAVBA   29. 10. 2003 

p. Mikulíčková 
Jak napovídá název „Stará zástavba“ občanské sdružení bylo založeno s úmyslem 
podporovat zájmy starých osadníků v původních domcích kolem hlavního sídliště Prahy 
14, jejichž problematika je v mnoha směrech jiná, než problémy obyvatel na sídlišti. Název 
Stará zástavba souvisí dále se záměrem, seznamovat nové obyvatele sídliště s historickými 
zajímavostmi v jejich okolí. A konečně za třetí název souvisí se zaměřením občanské 
sdružení především na staré občany, kterým chce napomoci zapojit se do spolupráce s 
různými seniorskými kluby, které na sídlišti neexistují, ale lze je nalézt v okolních 
přilehlých obcích. V tomto směru navázalo občanské sdružení úzkou spolupráci zejména se 
seniory v Horních Počernicích a v Satalicích, se kterými si vzájemně vyměňujeme 
informace o akcích pro důchodce. Předsedou sdružení byl zvolen Václav Koskuba, 
místopředsedou Štefan Juhász, který v dubnu 2004 zemřel. Novým místopředsedou byl 
zvolen Václav Houdek. Všichni zakládající členové jsou ze čtvrti Na Hutích. Členský 
příspěvek byl stanoven na 40 Kč za rok. Důležitým úkolem sdružení je umožnit místním 
seniorům, aby mohli využívat sponzorských darů autobusové firmy Hotliner, jejíž 
majitelem je ing. Otakar Horký se nabídl přispívat podle svých možností na pořádání 
různých akcí pro důchodce v Praze 14, kde však žádný klub důchodců nenalezl. Proto se 
obrátil v tomto směru na občanské sdružení Stará zástavba, které z jeho sponzorských darů 
akce pro důchodce organizuje.  
Přehled některých akcí občanského sdružení „Stará zástavba“ 
Výlety:  
13. září 2003   bezplatný výlet pro seniory v multikině na Černém Mostě, při 
kterém vznikla myšlenka na založení občanského sdružení 
15. květen 2004  sponzorovaný výlet do Dobrušky a Opočna, organizovaný klubem z 
Horních Počernic 
17. říjen 2004  další obdobný výlet do sázavského kláštera a na hrad Štemberk 
Kulturní představení: 
28. říjen 2003  společná návštěva seniorů v multikině na Černém Mostě na filmu 
Želary za sponzorované vstupenky 
8. dubna 2004  společná návštěva muzikálu Bídníci v GaJa Aréně 
6. a 7. března 2004  dva velmi úspěšné koncerty Yvetty Simonové a Richarda Adama, 
které sponzor věnoval jako dárek seniorům k obnovenému svátku MDŽ, byly uskutečněny 
ve zcela zaplněných sálech Galerie 14 na Černém Mostě a Sokolovny v Satalicích.  
Přednášky: 
Populární výklad psycholožky profesorky Bedrnové o zachování duševního zdraví ve stáří, 
který byl opakován třikrát: 
4. květen 2004 v sále úřadu v Horních Počernicích 
17. květen 2004 v domově důchodců v Běchovicích 
14. červen 2004 v klubu seniorů v Satalicích 
Besedy se známými osobnostmi: 
29. leden 2004 s ministrem práce a sociálních věcí Škromachem 
20. dubna 2004 se zástupkyní českých seniorů při EU Ing. Kořínkovou na Xaverově 
 

  



 
 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA HUTĚ KRÁSNĚJŠÍ (OS ZHK) 

Za Černým mostem 1526, Praha 9, www.zhk.mek.cz 
Sdružení Za Hutě krásnější je dobrovolným sdružením občanů, jejichž společnými zájmy 
jsou obecně prospěšná činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny, ochrana veřejného 
zdraví, bezpečnosti z hlediska dopravy, zlepšování životních podmínek, ochrana památek a 
kulturních hodnot a další aktivity ve smyslu občanské společnosti, vedoucí k rozvoji 
občanské společnosti v lokalitě Praze-Kyjích, čtvrti Hutě, obzvláště pak v ulici Za Černým 
Mostem a dalších přilehlých ulicích. 
 

 KYJSKÝ OBČANSKÝ KLUB (KOK)     6. 3. 2002 
Hejtmanská 182, Praha 9-Černý Most 
KOK sdružuje občany čtvrtí Nad Rybníkem, Lehovec, Aloisov a staré Kyje, kterým není 
lhostejný stav životního prostředí. Dává si za cíl být nejen dle par. 70 zák. č. 114/92 Sb. 
účastníkem správních řízení, ve kterých může dojít k dotčení zájmů ochrany přírody a 
kulturních památek v uvedených lokalitách, ale také se svou aktivní činností bude podílet 
na  postupném zlepšování životního prostředí, např.: stavu ovzduší a vod, na výsadbě 
zeleně a péče o zelené plochy, na výstavbě odpočinkových zón a cyklostezek apod. V rámci 
vyšší informovanosti občanů o aktuálním i zamýšleném dění v obci bude sdružení od všech 
stupňů státní správy požadovat konkrétní a včasné informace, které bude zveřejňovat. Tím 
chce zlepšit současný stav, kdy občané jako jednotlivci tyto informace od orgánů státní 
správy postrádají. Chceme však řešit i situace, v nichž občané z nejrůznějších důvodů 
mnohdy nemají ani šanci prosadit svůj návrh či řešení. 
Složení výboru KOK: Jiří Kramář - předseda KOK, Milan Bílý - místopředseda KOK, Jiří 
Feřtek - hospodář KOK 
Revizní komise KOK pracuje ve složení: Libuše Šmalcová - předseda, Ilona Picková,  
Petr Štulc 
 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JAHODNICE 
Doubecká 176/30, Praha 9 (p. Čuchal, p. Karda) 
 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVÉ KYJE 
dr. Pospíšilová, akadem. malířka Novotná 
 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČTRNÁCTKA 
Cíglerova 1000/12, Praha 9-ČM 
 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROŽMBERSKÁ 
ing. Štěpař 

  



 

Volný čas 

 Kluby a oddíly 

 Dům dětí a mládeže 

 Knihovny 

 Kino, divadlo (Kámen), Zábavní centrum CČM 
 

 

  



 

Volný čas 
 
 

Kluby a oddíly 
 

 JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR 
84. skautské středisko  
oddíly v Kyjích a v Satalicích 
vůdce střediska: Karel Pospíšil-Rikitan 
Organizace je zaměřena na všestranný duševní a fyzický rozvoj dětí a mládeže  
 

 93. Pionýrská skupina v Kyjích 
Turistický oddíl Orion 
klubovna Kpt. Stránského 994, Praha 9-Černý Most II 
vedoucí 93. PS a vedoucí oddílu Orion: Jana Jandová  
 

 35. skautský oddíl Práčata  
Turistický oddíl  
Jakub Kara 
Klubovna na hřišti TJ Slavoj Hloubětín  
 

 Dům dětí a mládeže-pobočka Černý Most 
Generála Janouška 1060, Praha 9-Černý Most 
Pobočka Černý Most se otevřela 4. 10. 2004.  
 
Knihovny 
Knihovna pro dospělé a děti Hloubětín 
Poděbradská 489, Praha 9 - Hloubětín  
Otevírací doba: Po 11:00 - 18:00, Út 09:00 - 15:00, St 11:00 - 18:00, Čt 11:00 - 18:00, Pá 
09:00 - 15:00, So Zavřeno, (o prázdninách jen Po, Út, Čt). Knihovna se nachází na galerii 
obchodního domu Hloubětín (nad Penny Marketem)  
 
Knihovna pro dospělé a děti Černý Most 
Generála Janouška 1060, Praha 9 - Černý Most  
Otevírací doba: Po 11:00 - 18:00, Út 09:00 - 15:00, St 11:00 - 18:00, Čt 11:00 - 18:00, Pá 
09:00 - 15:00, So Zavřeno, (o prázdninách jen Po, St, Pá)  
 
Pojízdná knihovna Černý Most 
u cesty od metra k CČM, od září 2002, pondělí 13-18 hod. (kromě školních prázdnin) 
 
Kino, divadlo, Zábavní centrum Černý Most 
Village Cinemas na Černém Mostě 
Společnost Village Cinemas Česká republika, s.r.o. vznikla v roce 1999 jako pobočka 
australské společnosti Village Roadshow Ltd. Společnost provozuje osmi sálové multikino 
na Černém Mostě v budově Zábavního centra Černý Most. Potencionální divák si může 
vybrat  mezi sály - Standard a Gold Class. Vstupenka do standardního sálu stojí pro 
dospělého 159 Kč a pro děti, studenty a seniory 119 Kč. Zatímco třída Gold Class 
představuje originální a komfortní kinosály pro 24 diváků s obsluhou do sálu. Vstupné je 

  



zde po-pá do 17 hodin 249 Kč a po-ne 299 Kč. Nezbytné je také třípodlažní parkoviště se 
sedmi sty parkovacími místy.  
 
Plavecký areál Hloubětín 
Hloubětínská 80, Praha 9-Hloubětín  
Nabízí: plavání pro veřejnost, kurzy plavání, akvabely v synchronizovaném plavání, saunu, 
Fit Club. K dispozici je dvaceti pěti metrový bazén s mírně slanou vodou s teplotou okolo 
dvaceti sedmi stupňů Celsia a dětský bazének. Dospělí zaplatí za 60 minut 60 Kč, za 90 
minut 80 Kč a za 30 minut 35 Kč. Děti do 6 let za 60 minut 10 Kč a za 90 minut 15 Kč a 
děti do 15 let + studenti 40 Kč/60 min., 60 Kč/90 minut, důchodci 40 Kč/60 minut, 60 
Kč/90 minut.  
 
 
Akvabely = synchronizované plavání, sauna, Fit Club 
pondělí až pátek 14 - 22 hod., sobota a neděle po dohodě s trenérem, 60,-Kč/60 min  
 
 
Divadlo Kámen 
Divadlo Kámen, jehož sídlo je na Černém Mostě a jehož činnost podporuje Praha 14, hraje 
pravidelně v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, Štítného 5, Praha 3. Divadlo Kámen je 
zaregistrováno v Praze 14, zatím zde však pravidelně nehraje, protože nemá k dispozici 
vyhovující prostor. Divadlo Kámen vzniklo v roce 1998 jako uskupení lidí s vyhraněnou 
představou o svébytné formě činoherního divadla. Skupina respektuje většinu zavedených 
pravidel činohry a používá její obvyklé nástroje, často jim ovšem dává jiný smysl. Na 
první pohled klasická divadelní forma se v provedení Divadla Kámen posouvá do 
nezvyklých rovin. Pojetí inscenací je důsledně autorské. Skupina věří, že forma je i v 
činoherním divadle přinejmenším rovnocenná obsahu a většina jejích inscenací je 
vystavěna na základě výchozí vize o formě. Obsah, který bývá odsunut na druhé místo, 
nikoli ovšem podceňován, potom vyplyne z této vize. Divadlo Kámen dosud vytvořilo 6 
celovečerních programů. Od roku 2000 hrálo kolem 30 představení ročně především v 
několika pražských klubech (Studio Damúza, Karlos bar, Karlínské Spektrum, Klub 
Klamovka aj.). Od října 2004 hraje pravidelně v Divadle Járy Cimrmana na Žižkově. Od 
roku 2003 získává každoročně ocenění na oficiálních přehlídkách nezávislého divadla 
včetně účasti v programu nejprestižnějšího českého festivalu Jiráskův Hronov. Vedle 
nikdy nekončícího hledání účinného výrazu je nejbližší ambicí Divadla Kámen 
nerespektování současného převažujícího trendu pražského nezávislého divadla, které není 
z různých důvodů navštěvováno širší veřejností a omezuje se na úzký okruh svých 
příznivců a odborníků. Divadlo Kámen se tedy také seriózně věnuje produkci a propagaci a 
i v těchto oblastech hledá nové a účinné formy práce.  
 
ARS - PUERIS - VÝTVARNÝ ATELIÉR  
Mgr. Jiřina Břicháčková - Olivová, Staňkovská 480, Praha 9 
Výuka výtvarné výchovy.   
 
Občanské sdružení Folklórní soubor Šarvanci 
MUDr. Viera Zemanová, Doležalova 1054/21, Praha 9 
Nácvik choreografií tanců, písní a lidové hudby a prezentace lidového umění před širokou 
veřejností. 
 

  



Kynologické organizace 

268. ZKO ČKS Praha 9 - Kyje 
 

Výbor klubu 
 

Předseda: Jakub Fořt 

Jednatelka: Andrea 
Dřevikovská 

Hospodář: Petr Luňáček 
Pokladník: Jana Eimová 
Výcvikář: Václav Sklenář 
Revizní komise: Edita Macibobová 

 

O klubu 
Cvičiště je vybavené překážkami, zástěnami, k dispozici je 31 odkládacích kotců, 
parkoviště pro 30 aut na zpevněné ploše. Klubovna pro 40 osob (v případě akcí možnost 
rozšířit), kantýna, radio, televize a elektronické šipky. Kancelář - samostatná místnost pro 
rozhodčí a pořadatele akcí. V okolí jsou rozsáhlé prostory na stopy i procházky se psem, 
7500 m2 se zástěnami na obrany - při výcviku, zkouškách, závodech může probíhat 
současně poslušnost a obrana. V letech 1999-2001 se tři členové klubu účastnili 
vylučovacích závodů na MR dle IPO (paní Zemanová, pan Fořt a pan Sklenář). Naši 
členové dosáhli i na nejvyšší mety na výstavách (paní Mikulcová, slečna Štěpařová, pan 
Svátek a paní Milcová). Nežijeme však jen kynologií. Tradiční společenské akce jsou 30. 
4. - pálení čarodejnic a společenská zábava po Vánočním závodě. Táborák, grilování, živá 
i reprodukovaná hudba, turnaj v šipkách, tanec...  
 
 
 
 
Kynologická organizace v Hloubětíně 

Členové výboru 
 

Předseda: Přemysl Jaroš  
Jednatelka a 
pokladník: Ilona Štekrtová 

Hospodář: Petr Luňáček 

Hlavní výcvikář: Lenka 
Matoušková 

Revizní komise: Petra  Růžičková 
Člen výboru Simona Hurábová 
Figurant Pavel Urban 

 

 

  



VII. kapitola              Školství 
 
 

 O školství 

 Seznam školských zařízení  

 Mateřské školy 

 Základní školy 

 Opravy a rekonstrukce školních zařízení 

 Střední školy, Vysoká škola  

  



 
 

  



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.  

 
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.  
 
• V březnu proběhla v rámci 10. výročí MČ Praha 14 akce „Ocenění nejlepších 

pedagogů“ ze škol MČ Praha 14. Akce proběhla v prostorách SOU Za Černým 
mostem, občerstvení připravili učni tohoto učiliště. Každý pedagog dostatl odměnu ve 
výši pět tisíc korun a plaketu. Akce se zúčastnila JUDr. Petra Buzková, ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy, zástupci odboru školství MHMP a zástupci MČ Praha 
14. 

• K 30. 8. 2004 odešla do důchodu Mgr. Alena Strnadová, ředitelka ZŠ Gen. Janouška 
1006 a na základě konkurzu byla od 1. 9. 2004 jmenována nová ředitelka této školy 
Mgr. Ilona Šťastná. 

• Od října 2004 funguje na MČ Praha 14 nový Dům dětí a mládeže v ulici Gen. 
Janouška (bývalá Vojenská správa), jehož zřizovatelem je Magistrát hl. m. Prahy a je 
odloučeným pracovištěm DDM Praha 9-Prosek. 

• V prosinci 2004 byl schválen nový školský zákon č. 561/2004, který přinesl některé 
změny např., že děti v posledním ročníku mateřské školy budou mít školku zdarma atd. 

  



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) 300 Kč  polodenní pobyt (měsíčně) 200 Kč 
 
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 ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ   
(školní rok 2004/2005) 
 
MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
       ředitel(ka)   počet dětí 
HLOUBĚTÍN      ŠKOLNÍ ROK 03/04 04/05 

 MŠ Zelenečská 500, Hloubětín   PaeDr. Eva Cífková 87     91 
 MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín  Zuzana Králová 100   106 
 MŠ Šestajovická 253/17 (odloučené pracoviště MŠ Štolmířská) 

 
ČERNÝ MOST 

 MŠ Paculova 1115/12, ČM I.   Eva Douchová 109   112 
 MŠ Korálek, Bobkova 766, ČM II.  Jitka Kubátová 200   208 
 MŠ Sluníčko, Gen. Janouška 1005, ČM II. Ivana Jandová  112   112 
 MŠ Obláček, Šebelova 874, ČM II.  PaedDr. Irena Valentová215   215 
 MŠ Vybíralova 968/4, ČM II.   Zoja Černá  112   112 
 MŠ Vybíralova 967/6, ČM II.   Bc. Jarmila Smolíková112   112 

 
JAHODNICE 

 MŠ Kostlivého, Jahodnice   Jana Tůmová  79      80 
 MŠ Osická 454, Kyje (odloučené pracoviště MŠ Kostlivého) 

celkem dětí          1 126 1 148 
 
 

  



Mateřské školy jsou převážně sídlištního typu pro 558 dětí. Školky jsou umístěny 
v objektech městské části, každá má zahradu a vybavení školek i technický stav vyhovují 
předepsaným vyhláškám. U dvou MŠ (odloučená pracoviště) je zabezpečeno stravování 
dovozem jídel. Městská část neuvažuje o rušení MŠ. V současné době je rozmístění i 
kapacita vyhovující. Vzhledem k pokračující výstavbě bytů na Černém Most, mají některé 
školky kapacitu 28 dětí na třídu. Školky poskytují také dostatečný počet kroužků a dalších 
aktivit (keramika, angličtina, výjezdy do škol v přírodě atd). Průměrný věk pedagogů je 
43,6 let.  
 
MŠ Vybíralova 968 - projekt samostatně, tvořivě, efektivně. Škola v přírodě „Čtyři 
barevné kapky“ specifika, ekologická výchova 
MŠ Vybíralova 967 - rámcový program pro školní vzdělávání, vzdělávací program 
„Připravujeme se na život podle ročních období.“ 
MŠ Kostlivého - školka plná kamarádů, zaměření na rozvoj osobnosti v pěti oblastech 
s přihlédnutím k individualitě dítěte 
MŠ Štolmířská - rodinný typ školy zaměřený na osobní rozvoj dětí, založený na důvěře a 
vzájemné toleranci 
Korálek (MŠ Bobkova) - „Objevujeme svět“ se zaměřením na smyslovou výchovu a 
prevenci vad výslovnosti 
Sluníčko (MŠ Gen. Janouška) - ŠVP „Hrajeme si každý den“ 
MŠ Chvaletická - projekt Školička 
Obláček (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 i sociální samostatnosti a 
základů kompetencí důležitých pro další rozvoj učení.  
MŠ Paculova - „Hrajeme si celý rok“ - osobnostně orientovaný výchovně vzdělávací 
program 
ZŠ Zelenečská - „Zdravá mateřská škola“ - zaměření na osobnost dítěte a jeho 
individuality 
 
Účast na akcích:  
Účast na akci „Předškoláček“. Návštěva ekologického centra Toulcův dvůr - spolupráce 
s ekologickými sdruženími Mrkvičkou z Brna, Terezou z Prahy, Borčice z Českého ráje. 
Ekologická výchova je začleněna do vzdělávacího programu, děti se učí ochraně životního 
prostředí, využívají nové didaktické pomůcky. Spolupráce s rodiči ve využí odpadů - 
tvoření předmětů z PET lahví, sběr starého papíru, společná péče o květiny ve třídách, 
vycházky do přírody...), akce pro rodiče a děti, akce pro veřejnost k 10. výročí vzniku MČ 
Praha 14, školy v přírodě, nácviku minimuzikálů, vydávání školního zpravodaje 
„Pohádka“, mimořádné dny v MŠ v návaznosti na roční období, výstava prací v CČM, 
odpoledne s Policií ČR, účast na vybraných soutěžích v ČR, společná dovolená rodičů a 
dětí pod záštitou MŠ, odpoledne plné zábavy a her. 
 
59 dětí z MŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Ukrajina 13, Vietnam 20, Srbsko 1, Chorvatsko 1, Jugoslávie 2, Čína 6, Německo 2, 
Bulharsko 1, Maďarsko 1, Indie 2, Ruská federace 5, Gruzie 1, Slovensko 2, Mongolsko 2 
Děti cizinců často neumí česky, ale během půl roku dojde ke zlepšení. Horší komunikace 
je s jejich rodiči, kteří často neumí česky vůbec. Děti cizinců se poměrně dobře adaptují na 
prostředí, jsou dětmi dobře přijímány. 
 
 
 

  



 
MŠ Chvaletická 917/1, Lehovec  
Ve čtyřech věkově heterogenních třídách je místo pro 104 dětí. Programová nabídka 
vychází ze zájmu dětí i jejich rodičů - program pro přípravu na školní docházku i množství 
zájmových činností: plavání, sportovní kroužek, taneční kroužek, keramika a tvořivé 
činnosti, základy hry na flétnu a základy angličtiny. Program je během školního roku 
doplněn o kulturní a sportovní akce, jako např. výlety, putovní hry, divadelní představení, 
karneval, vánoční setkání s rodiči a rozloučení s předškolními dětmi. Ke konci školního 
roku se děti těší na sportovní olympiádu, pohádkový les a výstavu - letos s názvem 
„Vesmír“. Zpravidla ve čtvrtek se setkávají maminky s dětmi, které ještě nechodí do 
mateřské školy, na program plný her a společných činností.  
 
MŠ "Korálek" Bobkova 766, Č. Most II.  
Kapacita 208 dětí v osmi třídách. MŠ pro 3-6leté děti s možností zvykací doby na začátku 
docházky. Šest tříd je věkově smíšených a dvě jsou věkově homogenní - pro předškoláky a 
děti s odkladem školní docházky. Kvalitní výchovný program - podpora individuality - 
všestranná příprava na vstup do ZŠ - logopedická péče. Volnému režimu dne nebrání 
aktuální změny činností - plavání, návštěvy divadel, planetária, divadlo a výchovné 
koncerty na škole, polodenní a celodenní výlety aj. Aktivita a seberealizace dětí je 
rozvíjena v kroužku tanečním, výtvarném, pracovním, sportovním, dále cvičení jógy, 
angličtina pro nejmenší, keramika hrou. Zimní škola v přírodě s výukou lyžování a letní 
zaměřena na turistiku. Velmi kvalitní kuchyně, stravné 25 Kč na den. Péči o děti zajišťuje 
stabilní kolektiv plně kvalifikovaných 16 učitelek, vedoucí školní jídelny s 5 kuchařkami, 
školník s 6 uklízečkami. Hlavním cílem je snaha vytvořit vhodné podmínky pro každé dítě 
k prožití klidného, radostného a na poznatky bohatého období této důležité výchovné 
etapy.  
 
MŠ Kostlivého 1218, Jahodnice 
Kapacita 54 dětí, třídy jsou věkově smíšené. Nedílnou součástí MŠ je odloučené pracoviště 
MŠ Osická, postavené ve starší vilové zástavbě v nedalekých Kyjích s kapacitou 25 dětí. 
Obě MŠ spolupracují na tvorbě celého programu, mají společné výchovně vzdělávací cíle. 
Činnosti se odlišují pouze ve specifickém pojetí pedagogických pracovnic a v prostředí 
jednotlivých MŠ. Společné akce: návštěvy divadelních představení, výlety, škola v přírodě. 
Kroužky: plavání, keramika, taneční a pohybová výchova, výuka anglického jazyka a 
základy hry na zobcovou flétnu. Hlavní filozofií je vytvářet dobré podmínky pro spokojené 
a radostné dítě, které prožívá období krásného dětství a bezstarostný život. Tvorba 
koncepce vychází ze základů lidové tvořivosti, s přihlédnutím na roční období a s tím 
související lidové zvyky a tradice. 
 
MŠ „Obláček“ Šebelova 874, Černý Most II.  
MŠ je umístěna v sousedství ZŠ Gen. Janouška. Mají 7 homogenních tříd a do 2 speciální 
heterogenní, se zaměřením na logopedickou péči a děti s LMD. "Ve výchovně 
vzdělávacím programu Svět očima dětí se zaměřují na dlouhodobý všestranný rozvoj 
dítěte, opřený o estetickou výchovu. Filozofií školy je rozvíjet samostatné a zdravě 
sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem 
dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Kroužky: výtvarné a hudební výchovy, 
taneční, hry na zobcovou flétnu, keramická dílna, balanční míče. Každým rokem se děti 
představují řadou soutěží a výstavou výtvarných a keramických prací v dětském koutku v 
CČM. Výtvarné a prostorové práce dětí byly vystaveny i na světové výstavě v Hannoveru 
a ve Francii. V roce 2003 a 2004 vyhrály děti celonárodní výtvarnou soutěž pořádanou 
firmou Nivea, pravidelně 2x měsíčně shlédnou divadelní představení nebo se zúčastní 
hudebního koncertu. Zdravotní stav si upevňují pravidelnou návštěvou sauny v prostorách 

  



školy. Dle zájmu a finančních možností rodičů pořádají školy v přírodě, jak v tuzemsku, 
tak i společný pobyt rodičů s dětmi v zahraničí u moře. Od roku 2000 jsme cvičnou 
mateřskou školou pro posluchače SPgŠ v Praze. V roce 2004 na základě inspekce byla 
práce zdejších učitelek vyhodnocena jako velmi dobrá až vynikající. 
 
MŠ Paculova 1115, Černý Most I. 
Jde typickou sídlištní mateřskou školu, ve čtyřech třídách jsou děti rozděleny podle věku a 
spolu se svými učitelkami postupují od první třídy až do třídy pro předškoláky. Výchovný 
program je zaměřen na rozvíjení osobnosti dítěte a k tomu jsou směřovány všechny 
činnosti MŠ. Kolektiv učitelek a správních zaměstnanců je již mnoho let stabilní a plně 
kvalifikovaný. Kroužek angličtiny, taneční a hry na flétnu vedou docházející lektoři, 
hudební, výtvarný kroužek a němčinu vedou zkušené učitelky. Do MŠ dojíždí pravidelně 
1x za měsíc divadélko, 1x ročně ji navštíví malý cirkus se šaškem a kouzelníkem. 
Každoročně v květnu vyjíždějí děti na ozdravný pobyt do hotelu Borný u Máchova jezera. 
Každý rok v únoru je pořádán karneval s tancem a tombolou, děti jsou během školního 
roku několikrát fotografovány profesionálními fotografy. Balíčky s cukrovinkami přináší 
dětem v prosinci Mikuláš a v červnu je pořádáno ke Dni dětí dopoledne plné soutěží s 
odměnami. 4x ročně probíhají třídní schůzky s ukázkami práce učitelek s dětmi (v květnu, 
kdy děti popřejí maminkám ke Dni matek, v červnu, kdy děti předvedou vše, co se naučily, 
rozloučí se s předškoláky a všichni se podívají na ukázku tanečního a hudebního kroužku, 
v září, kdy se seznámí rodiče s učitelkami svých dětí, a v prosinci, kdy společně s dětmi 
oslaví i rodiče Ježíška v mateřské škole).  
 
MŠ "Sluníčko" Generála Janouška 1005, Černý Most II.  
Motto: Sluníčko svítí všem dětem  
MŠ Sluníčko - škola plná pohody - má čtyři třídy, z nichž ve dvou jsou děti 3 - 4,5 leté a v 
dalších jsou nejstarší děti - předškoláci a děti s odkladem školní docházky. S dětmi pracuje 
stabilní kolektiv zkušených kvalifikovaných učitelek, které si neustále prohlubují a 
rozšiřují svoje pedagogické vzdělání a využívají při práci nejnovějších metod. Hlavním 
cílem naší práce je, aby se zde děti cítily spokojeně a šťastně, úspěšně se zapojily do života 
v kolektivu dětí. Nemalý důraz je kladen na respektování osobnosti dítěte při společných, 
skupinových i individuálních činnostech. Celý den probíhají ve všech třídách nejrůznější 
aktivity, které rozvíjí děti v oblasti pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a rozumové. 
Kromě těchto pravidelných činností je nabízeno dětem mnoho zájmových kroužků - 
výtvarný, hra na flétnu, angličtinka, Tuláček a keramický kroužek. Kroužky probíhají v 
dopoledních hodinách. Velký zájem je také o tanečky, které vede velmi profesionálně pan 
Dostál. Ve školce pracují logopedické asistentky, které dokáží včas zachytit vadu řeči a 
doporučit vhodnou nápravu. I při takto bohatém programu dětem zbývá spousta času na 
volnou hru, která je pro ně v předškolním věku nejdůležitější pro rozvoj sociálních vztahů 
mezi vrstevníky. Děti mají k dispozici mnoho hraček, naučných her. Velmi oblíbené jsou 
hry a hračky ze dřeva, tělovýchovných pomůcek a rozmanité vybavení zahrady.  
K nejhezčím okamžikům v roce patří oslava nejrůznějších svátků: Vánoce, karneval, 
Velikonoce, Den matek, Den dětí, Loučení se Sluníčkem. Děti se aktivně zapojují do 
výzdoby třídy a školky, připravují dárečky a společně s rodiči pak vychutnávají atmosféru 
nevšedních dní. Několikrát ročně vyjíždějí děti na školku v přírodě, nejméně jednou za 
měsíc se uskutečňuje divadelní představení a různé další akce. Ve školní kuchyni pro děti 
připravují paní kuchařky pestrá jídla s respektováním zásad zdravé výživy s každodenní 
dávkou ovoce a zeleniny. Pitný režim je zajištěn po celý den, děti si samy volí velikost 
porce a zvykají si na správné stolování." Pro nově příchozí děti je zaveden postupný 
adaptační režim, který jim pomáhá překonat těžké chvíle prvního odloučení od rodičů.  
  
MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín 

  



Mateřská škola s odloučeným pracovištěm MŠ Šestajovická. V každé budově jsou dvě 
třídy s počtem dětí 25-28. Obě školy jsou umístěny v klidné vilové čtvrti, blízko lesoparku. 
Zahrady jsou vybaveny herními prvky pro rozvíjení pohybových aktivit, MŠ Štolmířská 
má navíc venkovní bazén. Malý kolektiv umožňuje rodinný styl výchovy. Provoz školy je 
od 6.30 do 17 hod. Akce: návštěvy divadel, výlety, škola v přírodě. Kroužky: angličtina, 
plavání, flétna, keramika, tanečky.  
  
MŠ Vybíralova 967/6, Černý Most II.  
Motto: Připravujeme se na život podle ročních období.  
MŠ je sídlištní se 4 třídami, je moderně vybavená s velkou zahradou. V letním období 
využívá dva bazény k velké radosti dětí. Cílem je dovést děti k tomu, aby na konci 
předškolního období získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro 
svůj další rozvoj, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. V průběhu roku pořádané 
akce: Mikulášská nadílka, vánoční besídka, karneval s diskotékou, oslava Dne matek, Dne 
dětí na zahradě, rozloučení s předškoláky, školní výlety, škola v přírodě, divadelní 
představení. MŠ navštěvuje kouzelník, je zajištěno cirkusové představení, děti navštěvují 
ekologické centrum Toulcův dvůr se zvířaty, MŠ se také zapojila do programu péče o 
chrup Dětský úsměv. Zájmové kroužky: tělovýchovný, výtvarný, taneční, výuky 
angličtiny, jóga pro děti, keramický, výuka na zobcovou flétnu. Celý kolektiv MŠ se snaží, 
aby děti prožily krásné a radostné dětství s nezapomenutelnými zážitky na celý život.  
 
MŠ Vybíralova 968/4, Černý Most II. 
Středně velká MŠ se čtyřmi třídami a kapacitou 120 dětí, o něž pečuje 8 učitelek, 3 
kuchařky a 4 provozní zaměstnanci. Provoz je zajištěn od 6.30 do 17 hod. Hlavním úkolem 
MŠ je výchova dětí ve vztahu k přírodě, tzv. ekologická výchova a kladné rozvíjení 
sociálních vztahů. To se prohlubuje zvlášť při integraci zdravotně handicapovaných dětí do 
běžného kolektivu. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebedůvěře, což jim napomáhá k 
lehčímu vstupu do života. Plně kvalifikovaný tým učitelek, průběžně se vzdělávající ve 
svém oboru, vytváří v MŠ adekvátní prostředí přizpůsobené věku a požadavkům dětí s 
důrazem na individualitu v souladu s duševní hygienou. Nejmenší si sami volí z výběru 
denních činností a her, které prolínají celým dnem. Atypické vybavení rozlehlé zahrady 
(kovové průlezky byly vyměněny za přírodní materiál) přibližuje děti přírodě a umožňuje 
více kreativity při hrách. V odpoledních hodinách místo spánku je zařazen široký výběr 
zájmových kroužků: angličtiny, keramiky, taneční, tělovýchovný, výtvarný, logopedický a 
hry na flétnu. "Zajišťují řadu kulturních a divadelních představení na škole, jsou pořádány 
tematické výlety a ozdravné pobyty v ekologicky čistých oblastech. Spolupráce s rodiči je 
pro MŠ prvořadá. Snahou je být plnohodnotným doplňkem rodinné výchovy a péče. 
 
MŠ Zelenečská 500, Hloubětín 
Mateřská škola středního typu s kapacitou 87 dětí, je zaměřena na individuální přístup k 
dětem, což se projevuje i tím, že jedna ze tříd se specializuje na děti s poruchami a 
nedokonalostmi řeči. Školka je obklopena krásnou zahradou se vzrostlými stromy, kde 
mají děti k dispozici pískoviště, průlezky a skluzavky. Ve vlastní kuchyni jsou 
připravovány pokrmy podle zásad racionální výživy pro děti. MŠ zahájila prodloužený 
provoz až do 18 hod. Do 1. třídy chodí děti ve věku 3-4 let, v dalších dvou jsou chlapci a 
děvčata od 4 do 7 let, ve 4. třídě jsou soustředěny děti s vadami řeči, s nimiž pracuje paní 
učitelka s logopedickou specializací. MŠ se zaměřuje na estetický, mravní i citový vývoj 
dítěte. Důraz je kladen na pracovní a tělesnou výchovu. Záleží nám na rozvoji osobnosti 
dítěte, jeho individuality. Snaží se rozpoznat jeho talenty a předpoklady a upozornit na ně 
rodiče. Děti se mohou přihlásit do pracovního, výtvarného, hudebního kroužku, hry na 
zobcovou flétnu, angličtiny, logopedie a saunování. MŠ vychází z koncepce zdravé školy. 
MŠ se zapojila do programu péče o chrup Dětský úsměv ve spolupráci se stomatology 

  



Prahy 9. Věnují se i pravidelnému otužování sprchováním chladnou vodou, s čímž mají 
dobré zkušenosti pokud jde o snížení nemocnosti dětí zejména v zimních měsících. 
Každoročně škola pořádá celodenní výlety do Hořátve a na statek do Vestce spojené s 
jízdou na koni, kde mají městské děti báječnou příležitost k seznámení s chovem domácích 
zvířat. MŠ spolupracuje s rodiči formou třídních schůzek, prostřednictvím Klubu rodičů či 
dle potřeby i individuálně.  

  



ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
       ředitel(ka)   počet dětí 
HLOUBĚTÍN         
 03/04  04/05 

 ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín Mgr. Zdeňka Pacáková  438 426  
 ZŠ Chvaletická 918, Lehovec Mgr. Jiřina Nováková  612 544 

 
 
ČERNÝ MOST    

 ZŠ Bří Venclíků 1140, ČM I.  Jan Kunický          504    459 
 ZŠ Generála Janouška 1006, ČM II. Mgr. Ilona Šťastná  1 130 1 033 
 ZŠ Vybíralova 964, ČM II.  Mgr. Václav Killich  1 142       960 

 
KYJE 

 ZŠ Šimanovská 16, Kyje  Mgr. Jana Novotná  253   242 
 

celkem dětí 4 079 3 664 
 
 
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 šedesáti šesti třídami a tři tisícemi osmisty dvanácti žáky. Průměrný věk 
pedagogů je 44,8 let s převahou žen. Většinou je jedná o školy sídlištního typu, pouze dvě 
se nachází v zástavbě rodinných domků. Vzhledem k dostavbě sídliště na Černém Mostě 
se počty dětí v základních školách mění v průběhu školního roku. Ve dvou školách probíhá 
rozšířená výuka tělesné výchovy zaměřená na basketbal nebo florbal, softbal a tenis. Jedna 
škola má třídy s rozšířenou jazykovou výukou. Školy učebny průběžně modernizují, ale 
chybí modernější audiovizuální pomůcky, nové počítačové učebny v rámci projektu Indoš 
byly nedostatečné, a proto školy postupně vybavují počítačové učebny ze svého rozpočtu. 
Některé školy mají rovněž zastaralé pomůcky pro výuku biologie, zeměpisu, dějepisu a 
další předmětů, bohužel není dostatek prostředků na jejich pořízení. Školní jídelny a další 
prostory byly v rámci možností přizpůsobeny požadavkům Evropské unie. Všechny školy 
mají 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 prostředí 
pronajímaných prostor. Sportovní areály jsou otevřeny veřejnosti. 
Školy vytvářejí pozitivní klima a přátelskou atmosféru pro žáky a učitele. Nabízejí 
volitelné a nepovinné předměty, nabízí zájmové aktivity, vydávají školní časopis, pořádají 
školy v přírodě, vzdělávací zájezdy, lyžařské kurzy, kulturní akce, školní vědomostní a 
sportovní soutěže, zúčastňují se akcí pořádaných Městskou částí Praha 14. Zúčastňují se 
testování žáků 5.-9. tříd - Kalibro a Scio. Integrují děti s handicapy, vychovávají děti 
k toleranci, pořádají charitativní akce, sbírky. Na všech školách fungují školní družiny a 
školní kluby. Žákovská samospráva řeší problémy a požadavky žáků v oblasti organizační, 
výchovné a vzdělávací. Školy spolupracují s rodiči, s Občanskými sdružením. Pouze na 
dvou školách funguje rada školy. Školy se snaží navázat co nejužší spolupráci s rodiči 
žáků (Spolek přátel školy), třídní schůzky, konzultační hodiny. Spolupracují s Policií ČR, 
Agenturou Kruh a s MČ Praha 14 atd. Žáci si dopisují se svými německými a anglickými 
přáteli v rámci jazykové výuky.  

  



V ZŠ Chvaletická pracuje občanské sdružení při ZŠ Lehovec. Zde skončil tříletý projekt 
v programu Comenius, škola pokračuje v kontaktech s partnery v Německu, v Litvě, 
v Itálii.  
V ZŠ Hloubětínské občanské sdružení Lodička, které organizuje a provozuje školní klub 
Chapadlo a podílí se na tisku a vyšším nákladu školního časopisu Kachlíkárna, organizuje 
sportovní soutěže a Hloubětínského Ámose 
ZŠ Gen. Janouška spolupracuje s pedagogickou fakultou v Holandsku.  
 
138 dětí z ZŠ na Praze 14 jsou cizími státními příslušníky 
Vietnam 43, Arménie 4, Gruzie 1, Ukrajina 23, Rusko 17, Kazachstán 4, Dagestán 1, 
Jugoslávie 4, Izrael 2, Moldavská republika 3, Slovensko 12, Angolská republika 1, 
Konžská republika 1, Čečensko 3, Bosna a Hercegovina 4, Itálie 1, Chorvatsko 2, Srbsko 
1, Kyrgystán 1, Irán 1, Irák 1, Bělorusko 2, Kuba 1, USA 1, Čína 2, Mongolsko 1, 
Maďarsko 1.  
 
 
PORADENSKÉ CENTRUM 
Od září začalo při ZŠ Bří Venclíků působit Poradenské centrum s cílem pomáhat dětem se 
školními problémy, zejména s tzv. specifickými poruchami čtení. Formou individuálních 
konzultací a praktické nápravy dysgrafie, dyslexie a dysortografie žáků ZŠ. Ti zde obdrželi  
pomůcky i programy k rozvíjení jejich osobnosti. Pro děti se závažnějšími poruchami 
chování byl určen trénink sociálních dovedností a nácvik relaxace, pro dospělé jsou 
připraveny rodinné či odborné konzultace (např. logopedické). Pořádali se tu semináře, 
přednášky a školení. Centrum bylo otevřeno pro veřejnost  dvakrát týdně v odpoledních 
hodinách.  
 
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, 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.  
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, 
enviromentální 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), pracujeme se 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, flétna, 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).  
 

  



Speciální školy 
Speciální školy, Mochovská 570, Praha 9-Hloubětín 
Charakteristika školy: 18 tříd, 170 žáků 

- plně organizovaná spádová škola 
- výuka probíhá podle vzdělávacích programů ZŠ (pro děti, které mají problémy se 

začleňováním do větších kolektivů), ZvŠ a PŠ (zařízení, které pomáhá dětem se 
specifickými potřebami zvládat redukované učivo základní školy). 

 
Historie:  
Do roku 1982 měla škola ředitelství v Praze 9-Vysočanech, Na Jetelce 69 a tři detašovaná 
pracoviště. V prosinci roku 1982 došlo k přestěhování celé školy do upravených prostor v 
Praze 9 Hloubětíně, v Mochovské 570. Ve školním roce 1995-96 byla pod ředitelství 
připojena ZvŠ z Prahy 9 v Měšické ulici a o rok později pomocná škola. Došlo ke změně 
názvu školy ZvŠ a PŠ Mochovská 570, Praha 9-Hloubětín. 
Na základě změn ve školském systému došlo i k radikálním změnám ve speciálním 
školství. V současné době poskytuje škola vzdělávací programy ZŠ, ZvŠ a PŠ. Nynější 
název je Speciální školy. 
 
Současnost: 
Škola tvoří nedílnou součást vzdělávacího spektra Hlavního města Prahy, obvodu Prahy 9 
a MČ Prahy 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. Pomáháme překonávat překážky, které zdolávají při cestě ke 
vzdělání. Pravidelná organizace lyžařských výcvikových kurzů, kurzů plavání, školy v 
přírodě, hypoterapie, návštěvy kulturních akcí, výlety a exkurze umožňují žákům 
maximální rozvoj osobnosti. A že se práce daří, ukazují i výborné výsledky ve výtvarných, 
tanečních, pěveckých i sportovních soutěží. Daří se začleňování dětí do aktivit v regionu i 
v celé Praze. Kvalitní a vysoce profesionální práce speciálních pedagogů připravuje žáky, 
na základě individuálních plánů, pro úspěšné zvládnutí učebních oborů a pro plnohodnotný 
budoucí život. 
 
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). 
 

  



OPRAVY A ÚDRŽBOVÉ AKCE REALIZOVANÉ BĚHEM PRÁZDNIN: 
O letních prázdninách byla realizována celá řada investičních a údržbových akcí v 
objektech základních a mateřských škol. Proběhly například rekonstrukce střechy nad 
tělocvičnou, sociálním zázemím a cvičnými kuchyněmi - ZŠ Hloubětínská, rekonstrukce 
plynové kotelny - MŠ Kostlivého, rekontrukce ZTI - vodovodu na MŠ Chvaletické, dále 
malování, nátěry, výměny podlahových krytin, výměny osvětlovacích těles, montáže sítí 
do oken kuchyní a jídelen a další zednické, truhlářské a elektro činnosti. Celková hodnota 
těchto prácí činila 14 032 683 Kč. V následujícím přehledu je jejich potřebnější výčet.  
 
ZŠ Generála Janouška: výměna lina, malování, mytí oken, nátěry tabulí, elektro, 
zednické a truhlářské a zámečnické práce, výměna filtrů, revize zabezpečovacího zařízení.  
celkem 595 tisíc Kč 
ZŠ Bří Venclíků: rekonstrukce chladícího boxu, výměna termostatický ventilů (Arcus), 
opravy tabulí (Arcus), výměna čidel zabezpečovacího zařízení, malování chodeb u šaten a 
tělocvičen, mytí oken a prosklených ploch. 
celkem 685 tisíc Kč 
ZŠ Hloubětínská: malování učeben, školní jídelny, kuchyně a tělocvičny, emailové nátěry 
soklů ve třídách, montáž nového osvětlení, montáž sítí do oken kuchyně a jídelny, výměna 
7 kusů sifonových růžic, výměna poškozených dveří u umývárny černého nádobí, výměna 
parapetů v šesti učebnách, úprava podlahy v tělocvičně (po rekonstrukci střechy). 
celkem 250 tisíc Kč 
investiční akce - rekonstrukce střechy nad tělocvičnou, celkem 1 026 792,40 Kč 
ZŠ Vybíralova: obložení sádrokartonových vestaveb v pavilonech C a D, obklady 
relaxačních místností A a C, voskování podlah ve všech pavilonech, nátěry tabulí, výměna 
zářivkových těles - 20 ks, oprava žaluzií, sklenářské práce. 
celkem 610 tisíc Kč 
ZŠ Šimanovská: výměna osvětlovacích těles, repase oken, nátěry oken, malování stropů a 
školní jídelny, výměna podlahové krytiny v 1. patře, úprava vjezdu ke kotelně, vybavení 
sborovny nábytkem 
celkem 780 tisíc Kč 
MŠ Šebelova: položení plovoucí podlahy ve třídě 3B, malování 4 tříd - pavilon B 
celkem 298 tisíc Kč 
MŠ Zelenečská: úprava školní kuchyně a škrábárny brambor 
celkem 30 tisíc Kč 
MŠ Bobkova: malování osmi tříd, údržba podlah, oprava žaluzií v celé budově, 
zabudování 2 ks pítek na zahradě, oprava 2 ks vchodových dveří, oprava dřevěných 
průlezek 
celkem 234 tisíc Kč 
MŠ Kostlivého: malování celé školy v Osické, obklady schodiště Osická, pokládka 
koberce Jahodnice, malování chodeb hosp. části Jahodnice 
celkem 130 tisíc Kč 
investiční akce: rekonstrukce kotelny, celkem 1 255 599,40 Kč 
MŠ Štolmířská: malování 
celkem 50 tisíc Kč 
MŠ Vybíralova 967: oprava střechy 
celkem 15 tisíc Kč 
MŠ Chvaletická - rekonstrukce ZTI 
celkem 2 363 522,40 Kč 
 
 
 

  



Soukromá základní a mateřská škola Montessori 
Vybíralova 969/2, Praha 9-Černý Most, zřizovatel školy ing. Jiří Plachý 
Od školního roku 1998/1999 využití propracovaného pedagogického montessoriovského 
systému od mateřské školy až do 9. třídy základní školy.  

Metoda Montessori je světově uznávaný vzdělávací systém, jenž zahrnuje filosofii 
rozvoje dítěte i praktické postupy, které tomuto rozvoji napomáhají. Metoda vychází z 
individuálních potřeb dítěte a rozvíjí všechny vývojové složky: intelektovou, sociální, 
fyzickou, emocionální a duchovní. Metoda Montessori je založená na fyziologickém 
vývoji lidského mozku. Je proto ideální začít pracovat s dětmi ve věku 2,5 let, kdy nastává 
optimální období pro rozvíjení tvůrčího a intelektového potenciálu každého dítěte pomocí 
Montessori pomůcek. Proto děti vedené v duchu metody Montessori začínají spontánně 
číst, psát a počítat již v předškolním věku. Učitel je laskavým a trpělivým průvodcem 
dítěte a vždy respektuje jeho individuální tempo. Dokáže vytvořit prostředí, které vybízí 
dítě k práci. Již od vstupu do mateřské školky jsou děti vedené k samostatnosti(hygiena, 
oblékání, příprava svačinek, zametání, možnost výběru z různých činností...). Heslo 
Montessori učitele je: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Učitel je tedy průvodcem, který 
dítěti ukazuje cestu k vědění a poznávání. Učitel monitoruje dílčí kroky dítěte a podle 
dosažených výsledků s ním vytváří pracovní plán. 
Zakladatelkou byla Maria Montessori (1870-1952): italská lékařka a pedagog. V roce 
1896 byla dokonce první ženou Itálie, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v oboru 
lékařství. V dalších letech prohlubovala své vzdělání o psychologii a biologii a otázky 
pedagogiky. Svoji první školku otevřela v Římě v první dekádě dvacátého století a 
výchova dětí v předškolním a školním věku se stala jejím ústředním životním tématem. Za 
svůj život rozpracovala obsáhlou metodickou soustavu, která nadále nese její jméno. Řadu 
let působila jako vrchní školní inspektorka Itálie a svými přístupy ovlivnila výchovné 
metody i v řadě dalších zemí Evropy, Ameriky a Indie, kde často přednášela. Zejména v 
těchto oblastech jsou Montessori školy či vzdělávací prvky dnes již neodmyslitelnou 
součástí ověřeného, vstřícného přístupu k harmonické výchově dětí. V roce 1950 byla 
Maria Montessori nominována na Nobelovu cenu míru. 
 

 

  



STŘEDNÍ ŠKOLY - soukromé subjekty 
       ředitel(ka)    
HLOUBĚTÍN       

 Česko-italské gymnázium    Mgr. Vlasta Kubátová    
Sadská 530, Hloubětín 
 

 Soukromá škola cestovního ruchu ARCUS RNDr. Eva Závětová  
Kardašovská 691, Hloubětín 

 
 Soukromá střední škola START  Mgr. Jana Novotná 

Chvaletická 918, Hloubětín 
 

ČERNÝ MOST 
 Střední učiliště obchodní (Pramen) 

Za Černým mostem 362/3, Černý Most 
 

 Soukromé gymnázium ARCUS  RNDr. Josef Závěta, CSc.    
45 

Bří Venclíků 1140, Černý Most 
 
 
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 
 
    

  



Česko-italské gymnázium 
Historie školy: Myšlenka - založit v Praze česko-italské gymnázium vznikla z potřeby 
zajistit pro obě země jakousi základnu pro rozvíjení školských, jazykových, kulturních, ale 
i ekonomických vztahů na podkladě co nejlepších komunikativních možností. Mezi 
zakladatele patří Mgr. Vlasta Kubátová a Ing. Jiří Machota. Založení školy jako pětiletého 
gymnázia typu bilingua ve škol. roce 1991/92 souvisí s otevřením nových možností ve 
vzdělání a především s prohlubováním výuky jazyků. Italský jazyk byl do této doby, 
bohužel, na pokraji zájmu učebních plánů středních škol, ale v posledních letech se stává 
dalším významným cizím jazykem zaváděným do ČR. Mezi Itálií a ČR se rozvíjí kontakty 
ekonomické, politické, kulturní, čile se rozšiřuje turistický ruch. Studenti naší školy se už 
během studia budou stávat novými pilíři spojovacích mostů obou zemí. 
Název školy: Původní název školy „Italské gymnázium“ byl částečně zavádějící, neboť 
mnozí zájemci se domnívali, že gymnázium mohou navštěvovat pouze děti z italských 
rodin. Nový název vystihuje profilaci školy lépe - jde o výuku jazyků, která se opírá 
především o italštinu - tento jazyk se ale vyučuje "a priori", tedy nastoupit mohou děti sice 
s obecnými jazykovými předpoklady, ale bez znalosti italštiny. Každý student si však musí 
vybrat další povinný jazyk - dle zkušeností vítězí angličtina, dále němčina, ev. španělština. 
Budova školy: Škola sídlí v rekonstruované budově bývalé mateřské školy, v klidném 
místě ve větší zahradě. 
První úspěšné maturity se na naší škole konaly ve školním roce 1995/96 a dalšími lety 
vstupuje pomalu ČIJG do historie dvojjazyčného gymnaziálního vzdělávání. Pevně věříme, 
že tradice se bude vytvářet nejen získáváním státní zkoušky z italštiny maturitou, ale také 
vysokým procentem přijímání studentů na prestižní fakulty VŠ. 
 
Výjezdy a stáže: 

• 3. - 9. 10.: Škola v přírodě na Českomoravské vysočině pro 1. ročník  

• 23.- 29. 9.: Reciproční stáž z Itálie pro 3. ročník 10.-16.10. ČIJG v Grottammare  

• říjen 2004: Mezinárodní akce vybraných zástupců ČIJG v aktivitách EU 
(studentský evropský parlament)  

• 30. 10. - 6. 11. 2004: Reciproční stáž v Praze z Liceo Ostuni (jižní Itálie)  

• 15. - 22. 12. 2004: Povinný lyžařský výcvik pro 1. ročník - Maranza (italské Alpy)  

 

Soukromá škola cestovního ruchu ARCUS  
Nabízí 4leté denní studium ukončené maturitou v oboru management cestovního ruchu. 
Základem studia jsou odborné a profilující předměty: technika cestovního ruchu, 
ekonomika cestovního ruchu, obchodní korespondence, účetnictví, průvodcovství, základy 
práva, podniková ekonomika, psychologie, zeměpis cestovního ruchu, praxe učební i 
odborná. Naše škola klade velký důraz na výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. Z 
cizích jazyků se na škole vyučuje angličtina, němčina a španělština/francouzština. 
Škola má tři speciální počítačové učebny. Samozřejmostí jsou datové projektory s PC, 
zpětné projektory v každé učebně, TV a videa. Výuka obchodní korespondence probíhá na 
počítačích. Pro studenty pořádáme výměnné pobyty v mezinárodní jazykové škole v 
Anglii, výměny s gymnáziem ve Veghelu v Holandsku, praktická cvičení v terénu spojená 
s výukou průvodcovství, lyžařský výcvikový kurz, zeměpisné exkurze a neméně 
zajímavou exkurzi na výlov rybníka. Škola nabízí i ubytování pro mimopražské studenty. 
Studenti mají k dispozici sportovní areál a vybavené tělocvičny.  

  



 
Soukromá střední škola START 
Soukromá střední odborná škola START sídlí v klidném prostředí sídliště Lehovec v 
Praze 9. V blízkosti školy jsou stanice metra trasy B – Hloubětín a Rajská zahrada. 
Škola nabízí studium ve třech čtyřletých maturitních oborech: 

•         obchod  
•         cestovní ruch  
•         oděvnictví. 

Studenti všech oborů se naučí obsluhovat počítač, psát desetiprstovou metodou, vést 
jednoduché i podvojné účetnictví, orientovat se v právním systému, pracovat s právními 
předpisy, seznámí se se základy propagace, marketingu a managementu. Nedílnou součástí 
studia je povinná výuka dvou cizích jazyků (výběr z anglického, německého a španělského 
jazyka). Podle zvoleného oboru se studenti připravují na práci v obchodech a obchodních 
firmách, v cestovních kancelářích nebo v oděvních ateliérech, buticích a kostymérnách 
divadel. Obor oděvnictví je umělecko-podnikatelský obor, ve kterém se studenti (mohou se 
přihlásit i chlapci) seznámí s vlastnostmi oděvních materiálů, naučí se navrhnout, nastříhat 
a ušít různé druhy dámských a pánských oděvů. Součástí výuky jsou také dějiny umění, 
oděvní návrhářství a příprava manekýnek. Studenti tohoto oboru již tradičně sklízejí své 
první úspěchy na předváděcích molech četných módních přehlídek při prezentaci vlastních 
modelů. Škola START má dynamický, kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor; 
odborné předměty vyučují odborníci z praxe s pedagogickými zkušenostmi. Poměrně 
neobvyklá je organizace školního roku: školní rok je ukončen zkouškovým obdobím; 
studenti jsou tak systematicky připravováni k maturitní zkoušce i vysokoškolskému studiu 
/průběžně opakují veškeré učivo, postupně se zbavují nepřiměřené trémy/. Ke studiu škola 
přijímá také dyslektiky, dysgrafiky a dyskalkuliky. Vládne na škole vládne přátelská 
atmosféra spolupráce, učitelé však zároveň od studentů důsledně vyžadují plnění studijních 
povinností, včetně pravidelné docházky na výuku. Také nabízí spolupráci s desítkami 
státních i soukromých organizací v oblasti obchodu, cestovního ruchu a oděvnictví 
zajišťuje pro své studenty odbornou praxi; ti nejšikovnější z nich tak mají možnost již v 
průběhu studia najít své budoucí zaměstnání. Škola organizuje tuzemské i zahraniční 
zájezdy, lyžařské, sportovně-turistické a ekologické kurzy, návštěvy výstav, veletrhů, 
divadelních představení, plesy, společenské večírky a výletní parník. Za svými profesory a 
spolužáky se rádi vracejí bývalí absolventi školy. Je zde pro studenty zajištěno stravování, 
pro mimopražské lze zprostředkovat i ubytování v blízkosti školy. K dispozici je kvalitně 
vybavená počítačová učebna (24 PC, vysokorychlostní připojení na Internet), v 
krejčovském ateliéru a půjčit si odbornou literaturu, beletrii či videokazety ve školní 
knihovně. Tělesná tělesná výchova probíhá nejen klasicky v tělocvičně a na hřišti, ale také 
v nedalekém squash centru, posilovně a bazénu.  
 
Střední odborné učiliště obchodu a služeb 
Komplexně zabezpečuje teoretické i praktické vyučování obchodních a gastronomických 
oborů. Školské zařízení je soubor (komplex) čtyř budov, kde jsou zřízená praktická 
žákovská pracoviště vybavena nejmodernější gastronomickou technikou s realizací nových 
technologických postupů; pro odbor cukrář (dvě cukrářské dílny), pro odbor kuchař a 
číšník (tři moderní školní kuchyně) a školní jídelny včetně salónků. Z obchodních profesí 
jsou ve škole připravováni budoucí prodavači potravin, smíšeného zboží a květin. Škola 
vlastní žákovské pracoviště oboru aranžér, kde se vyučují veškeré aranžérské práce a je 
zde i počítačová grafika s vynikajícími výsledky. Žáci s velmi dobrými školními výsledky 
mají možnost studovat 4letý obor „Obchodník“ a absolventi učebních oborů i nástavbové 
maturitní studium v profesi „podnikání v oborech obchodu a služeb a Podnikání v 
technických povoláních“. 

  



Absolventi tříletých oborů mají možnost pokračovat v maturitní nástavbě v oborech: 
Podnikání v oboru obchodu a služeb, Podnikání v technických povoláních.  
Historie školy: střední odborné učiliště je vzdělávacím zařízením, které zahájilo provoz 1. 
9. 1990 jako podnikové učiliště s. p. Pramen Praha a jeho úkolem bylo zabezpečovat 
výchovu a vzdělávání žáků pro profese obchodní a gastronomické tehdejšího pražského 
potravinářského obchodu. V současné době je toto školní zařízení hlavního města Prahy a 
komplexně zabezpečuje teoretické i praktické vyučování profesí obchodních i 
gastronomických. Management školy vybudoval nová vlastní žákovská pracoviště oboru 
aranžér, kuchař, číšník a cukrář. Odborná výuka je realizována i ubytovacími a 
hostinskými činnostmi přímo v areálu SOU. 
 
Soukromé gymnázium Arcus 
Gymnázium poskytuje studium ve dvou cyklech, osmiletém a čtyřletém. Do osmiletého 
studia se hlásí žáci po páté třídě základní školy. Do čtyřletého uchazeči, kteří již dokončili 
devátou třídu základní školy. Škola také mimo jiné klade důraz na výuku cizích jazyků a 
výpočetní techniky. Z cizích jazyků se na škole vyučuje angličtina, němčina, 
francouzština, španělština a latina. Žáci mají možnost vybírat od druhého ročníku z těchto 
volitelných předmětů: konverzace v cizích jazycích, výpočetní technika a programování, 
latina, semináře z matematiky, fyziky, dějepisu, zeměpisu, biologie, chemie, 
společenských věd a deskriptivní geometrie. Maturanti ve čtvrtém ročníku v rámci 
některého z těchto předmětů píší a obhajují závěrečnou seminární práci. Škola je dobře 
vybavena počítači s vlastním připojením na Internet. Studenti mají k dispozici sportovní 
areál, dvě tělocvičny a také dobrou jídelnu.  
 
 

  



Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. 
V říjnu 2004 zahájila v hostavickém zámečku svůj první akademický rok nově 
akreditovaná soukromá vysoká škola.  
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA je soukromou neuniverzitní vysokou 
školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských studií se 
zaměřením na  oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti 
získané v průběhu devítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením. Předkládaný studijní 
program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Je 
realizován v kreditní formě, která je kompatibilní s European credit transfer systémem. 
Zastřešuje  studijní obory  Sportovní a kondiční specialista a Sportovní a volnočasový 
pedagog, které jsou realizovány formou  tříletého prezenčního bakalářského studia. 
Studium v 1. ročníku zahájilo 40 studentů. V dalších letech bude počet studentů postupně 
narůstat. 
Současně  škola zajišťuje širokou škálu kurzů celoživotního vzdělávání, které poskytují 
absolventům kvalifikaci a rekvalifikaci.  
K zahájení výuky byla budova školy opravena, byly vybudovány učebny, knihovna, 
informační centrum včetně počítačové sítě a upraveny další nezbytné akademické provozy. 
Postupně hodlá vysoká škola upravit přilehlý park a sportoviště tak, aby je vedle školy 
mohla využívat i širší veřejnost a škola tak přispěje k pozitivnímu ovlivnění místního 
společenského a sportovního dění. 
 
 

 
 

  


