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1 ÚVOD 

Tento dokument je zpracovaný v rámci koncepčního projektu „Tvorba strategických a koncepčních 

dokumentů v MČ Praha - Kunratice", registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010110 

(dále též jen „projekt“), který získal podporu z Operačního programu Zaměstnanost.  

Cílem tohoto projektu je zpracování významných strategických a koncepčních dokumentů pro 

Městskou část Praha-Kunratice. V rámci projektu budou zpracovány následující dokumenty: 

Demografická studie, Inventarizace stromů a zeleně, Pasport zeleně (plán rozvoje), Pasport mobiliáře, 

Plán nakládání s odpady a Generel komunikací. Dokumenty budou sloužit pro zefektivnění řízení 

městské části, ale budou k dispozici všem, kteří budou mít zájem se s nimi seznámit.  

Projekt „Tvorba strategických a koncepčních dokumentů v MČ Praha-Kunratice“ řeší dosavadní 

absenci systému strategického plánování a řízení v Městské části Praha-Kunratice (vč. zapojení 

dalších subjektů a veřejnosti do tohoto procesu) a potažmo i strategického plánu či obdobného 

rozvojového dokumentu pro území MČ Praha-Kunratice.  

Cílem projektu je vytvoření systému strategického plánování Městské části Praha-Kunratice, posílení 

principu partnerství a zapojení veřejnosti do strategického plánování. 

1.1 Metodologie přípravy analytické části 

strategického plánu 

 

Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2019 

Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30.4.2021  

Doba trvání (v měsících): 22 měsíců. 

Příprava analytické části strategického plánu je součástí hlavní aktivity - zpracování Strategického 

plánu rozvoje Městské části Praha-Kunratice. Ta se dále člení na následující aktivity, jež naplňují cíle 

projektu.  

Aktivity: 

Pořadí Popis aktivity Termín 

1. Zpracování analytické části SPR MČ Praha-Kunratice 07/2019–11/2020 

2. Zpracování návrhové části SPR MČ Praha-Kunratice 12/2020–04/2021 

3. Zpracování implementační části SPR MČ Praha-Kunratice 02/2021–04/2021 

4. Zapojení cílových skupin do realizace projektu v průběhu celého procesu 

vzniku strategie 

5. Zapojení obyvatel MČ Praha-Kunratice v průběhu celého procesu 

vzniku strategie 



  

7 

 

1.1.1 Organizační struktura přípravy a realizace strategického plánu 

Gestor projektu:  

Ing. Karel Fíla, M.Sc., místostarosta MČ Praha-Kunratice 

Členové řídící skupiny:  

Ing. Lenka Alinčová, starostka MČ Praha-Kunratice 

Ing. Karel Fíla, M.Sc., místostarosta MČ Praha-Kunratice 

Ivan Hýža, místostarosta MČ Praha-Kunratice 

Petra Hilmarová, místostarostka MČ Praha-Kunratice 

Pracovní skupiny: 

Pracovní skupiny jsou tvořeny stávajícími komisemi starostky a budou s nimi konzultovány 

odpovídající části strategického dokumentu, budou od nich získávány potřebné informace 

a diskutovány připravované závěry pro strategický plán.  

 

Stavební komise 

předseda: Ing. Ľubomír Rosík 

tajemnice komise: Ivana Klofáčová, stavební a investiční referent 

Komise má celkem 10 členů a 1 tajemníka. Z 10 členů komise je 9 členů z veřejnosti a 1 člen ze 

zastupitelstva městské části. 

Komise pro školství, kulturu a sport 

předseda: Ing. Jaroslav Kokeš 

tajemník: Lucie Nejedlá, asistentka starostky a tajemnice 

Komise má celkem 10 členů a 1 tajemníka. Z 10 členů komise je 9 členů z veřejnosti a 1 člen ze 

zastupitelstva městské části. 

Komise životního prostředí 

předseda: Josef Majer 

tajemník: Ing. Lucie Hrdinová, referent životního prostředí 

Komise má celkem 8 členů a 1 tajemníka. Z 8 členů komise je 8 členů z veřejnosti. 

Komise dopravy 

předseda: Milan Matoušek 

tajemník: Bc. Martin Kubát, referent dopravy 

Komise má celkem 10 členů a 1 tajemníka. Z 10 členů komise je 8 členů z veřejnosti a 2 členové ze 

zastupitelstva městské části 

 

Zpracovatel strategického plánu (tým konzultantů)   

Pro zpracování strategického plánu byla vybrána jako odborný garant a koordinátor zpracování 

dokumentu Mgr. Vladimíra Kalivodová.   

Další členové týmu:  

Ing. Ingrid Růžičková, odborný konzultant, analytik – zpracování analýz a definice opatření, 

spolupráce na dílčích oddílech analytické a návrhové části plánu. 

Mgr. Alžběta Jilečková – odborný konzultant - získávání dat, informací a informovanost veřejnosti. 
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1.1.2 Postup přípravy analytické části 

1.1.2.1 Terénní výzkum a sběr dat 

Získání dostupných dat a analýz včetně již existujících strategických dokumentů od zadavatele. 

Základní terénní průzkum na území MČ za spolupráce se členy řídící skupiny a pracovních skupin. 

1.1.2.2 Stanovení rozsahu analytické části 

Definování témat relevantních pro zařazení do plánovací strategie. 

Stanovení klíčových oblastí rozvoje a tím i struktury strategického dokumentu. 

1.1.2.3 Rešerše stávajících strategických dokumentů 

Na národní úrovni i na úrovni HMP existují koncepce a strategické dokumenty relevantní ve vztahu 

k MČ. Jde například o tyto dokumenty:  

Koncepce a strategie na úrovni hlavního města Prahy 

 Strategický rámec Česká republika 2030  

 Národní program reforem ČR  

 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

 Strategie sociálního začleňování 2021–2030 

 Koncepce rodinné politiky ČR 

 Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 

 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 

 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

 Národní strategie primární prevence MŠMT na období 2019-27 

 Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030  

 Státní kulturní politika ČR 2015–2020 (s výhledem do roku 2025)  

 Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050 

 Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030  

 Dopravní politika ČR 2014-2020, s výhledem do roku 2050 

 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu ČR 2011–2020 

 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR 2013-2020 

 Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020 

 Koncepce ochrany obyvatelstva ČR do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

 Klientsky orientovaná veřejná správa ČR 2030 (2021) 

 Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2015-2020 

Koncepce a strategie na úrovni hlavního města Prahy 

 Strategický plán hlavního města Prahy (akt. 2016) 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024 

 Koncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2020-2024  

 Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze 

 Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze 

 Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze 

 Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-rodinne-politiky
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/koncepce-socialniho-bydleni-ceske-republiky-2015-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/narodni-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-ozp-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/statni-kulturni-politika-na-leta-2015-2020-s-vyhledem-do-roku-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-politika-zivotniho-prostredi-2030-vyhled-do-2050
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/aktualizace-koncepce-environmentalni-bezpecnosti-a-to-na-obdobi-2016-2020-s-vyhledem-do-roku-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/dopravni-politika-cr-pro-obdobi-2014-2020-s-vyhledem-do-roku-2050
https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu-2011-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategie-rozvoje-cyklisticke-dopravy-cr-pro-leta-2013-az-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mk/strategie/koncepce-pamatkove-pece-v-ceske-republice-na-leta-2017-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/koncepce-ochrany-obyvatelstva-do-roku-2020-s-vyhledem-do-roku-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/klientsky-orientovana-verejna-sprava-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/urad-vlady/strategie/statni-politika-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-na-leta-2015-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-hlavniho-mesta-prahy-na-roky-2020-2024
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-bytove-politiky-hl-m-prahy-pro-rok-2004-a-navazujici-obdobi
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-hlavniho-mesta-prahy-na-roky-2020-2024
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/prognoza-koncepce-a-strategie-ochrany-prirody-a-krajiny-v-praze-2
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-ucinnejsi-pece-o-pamatkovy-fond-v-hlavnim-meste-praze
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-pece-o-zelen-v-hlavnim-meste-praze-2
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/zasady-rozvoje-pesi-dopravy-na-uzemi-hl-m-prahy
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 Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 

 Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-

2020 

 Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy 

 Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025 

 Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025 

 Koncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021 

 Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021 

 Koncepce Smart Prague do roku 2030 

 Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (do r 2026) 

 Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 

 Plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. Prahy 2019-2021 

 Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí 

 Strategie ICT hl. m. Prahy 2019-2025 

Koncepce a strategie na úrovni městské části 

 Místní Akční Plán II rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12 a MČ Praha-

Kunratice, Investiční priority MČ Praha-Kunratice  

 Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahu 4 

 Demografická studie  

 Inventarizace stromů a zeleně, Pasport zeleně (plán rozvoje)  

 Pasport mobiliáře 

 Plán nakládání s odpady 

 Generel komunikací 

 

Plánované studie  

 Územní studie lokalita Nad Šeberákem – uskuteční se výběrové řízení na zpracovatele studie 

v období 2021-2022, zadavatel MČ Praha-Kunratice 

 Územní studie metro D lokalita stanice Depo Písnice, zadavatel MHMP 

1.1.2.4 Zpracování získaných dat 

Zpracování získaných dat, dílčí konzultace a spolupráce s řídícími a pracovními skupinami.  

1.1.2.5 Zapojení veřejnosti a klíčových osob 

Konzultace stavu MČ s veřejností v rámci dotazníkového šetření, strukturovaných rozhovorů 

a následného zhodnocení výstupů. 

1.1.2.6 Analýza dat 

Vyhodnocení získaných dat a sestavení SWOT analýzy k jednotlivým oblastem.  

1.1.2.7 Konzultace analytické části 

Konzultace návrhu strategického plánu s celým realizačním týmem, představiteli pracovních skupin, 

neziskovými organizacemi a spolky. Bylo plánováno, ale vzhledem k tomu, že zpracování 

strategického plánu probíhalo v roce 2020 a 2021, v nichž byla Česká republika zasažena pandemií 

covid-19, nebylo možné jednotlivé části dokumentu veřejně projednávat. 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/uzemni-energeticka-koncepce-hlavniho-mesta-prahy-2013-2033
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-mladeze-v-hl-m-praze
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-primarni-prevence-rizikoveho-chovani-deti-a-mladeze-v-hl-m-praze
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/strategie-rozvoje-verejnych-prostranstvi-navrh
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/krajska-koncepce-environmentalniho-vzdelani-vychovy-a-osvety-hlavniho-mesta-prahy-na-obdobi-2016-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/krajsky-plan-odpadoveho-hospodarstvi-hlavniho-mesta-prahy-na-obdobi-2016-2025
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-kulturni-politiky-hl-m-prahy-2017-2021
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-prevence-kriminality-hl-m-prahy-na-leta-2017-az-2021
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/koncepce-smart-prague-do-roku-2030
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/plan-odpadoveho-hospodarstvi-hl-m-prahy-2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/strategie-adaptace-hl.m.prahy-na-zmenu-klimatu-2017
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-uzemi-hl.m.prahy-2019-2021
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/plan-udrzitelne-mobility-prahy-a-okoli-2019
https://www.databaze-strategie.cz/cz/pha/strategie/strategie-ict-hlavniho-mesta-prahy-na-obdobi-2019-2025
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1.1.2.8 Finalizace analytické části 

Zhodnocení informací získaných během konzultací. 

Jazykové korektury, grafické úpravy.  

Zveřejnění dokumentu na webových stránkách MČ.  

1.2 Shrnutí současného stavu 

Jako podklad pro analýzu socioekonomických poměrů byla vypracována charakteristika městské části 

– tj. souhrn základních informací o historii území a současném stavu vybraných oblastí života. Tento 

souhrn se stal východiskem pro posouzení situace metodou SWOT analýzy (stanovení silných 

a slabých stránek dané oblasti, příležitostí a hrozeb pro její rozvoj). SWOT analýzy pak vyústily ve 

stanovení prioritních témat rozvoje městské části. 

Pro stanovení charakteristiky MČ byly posuzovány nejdůležitější oblasti života městské části 

(Obyvatelstvo a bydlení, Sociální a zdravotní péče, Školství a vzdělávání, Sport, Kultura a komunitní 

život, Doprava a Technická infrastruktura, Urbanismus a veřejná prostranství, Životní prostředí, 

Ekonomika, Cestovní ruch a rekreace, Propagace městské části, Veřejná správa, Bezpečnost a krizové 

řízení, Vnější vztahy a vazby). 

Pro posouzení byly získávány aktuální údaje z relevantních zdrojů – (od příslušných institucí 

a organizací, z veřejně přístupných databází apod.), ovšem je třeba počítat s tím, že v některých 

oblastech dochází k výrazným změnám i v krátkých časových údobích a tedy i „zastarávání“ 

informací. Proto Strategický plán nelze chápat jako rigidní dokument, ale je nutné ho podle potřeb 

aktualizovat. Významným zdrojem aktuálních informací se nepochybně stanou výsledky sčítání lidu, 

domů a bytů (Sčítání 2021), které začne v sobotu 27. března a skončí v úterý 11. května 2021. První 

výsledky Sčítání 2021 budou zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022. Další definitivní výstupy budou 

publikovány podle průběhu zpracování. 

 

Městská část Praha-Kunratice se významným způsobem rozvíjí. Zejména s ohledem na rozsáhlou 

bytovou výstavbu se za posledních 7 let zvýšil počet jejích obyvatel o cca 16%. Připravují se nové 

developerské projekty, očekává se další populační nárůst. MČ má výrazný rezidenční charakter, a je 

proto vyhledávanou lokalitou. Okrajové části Kunratic tvoří území vysokoškolských kolejí a na 

jihozápadě pak území s průmyslovo-technologickým charakterem.  

V Kunraticích se nachází základní zdravotní péče, ale chybí někteří specialisté. Dostupnost 

specializovaných pracovišť a nemocnic je zajištěna v okolních městských částech. Zároveň zde 

funguje zařízení péče o seniory a ALZHEIMER HOME Zátiší. V ulici Hornomlýnská funguje Dům 

zvláštního určení se 110 byty pro osoby s tělesným postižením. Dalších 57 bytů pro seniory nebo 

zdravotně postižené osoby se nachází v ulici K Zeleným domkům. Pečovatelskou službu si zajišťují 

a hradí klienti sami, MČ jim poskytuje přehled poskytovatelů sociálních služeb. 

V Kunraticích funguje velmi dobře místní základní i mateřská škola. Byly přistaveny nové pavilony 

a škola je velmi dobře vybavena, ale počet žáků se neustále zvyšuje, a i do budoucna je předpokládaný 

nárůst. Protože další rozšíření stávající ZŠ již není možné, předpokládalo se, že část žáků bude 

v budoucnu muset navštěvovat právě vznikající novou základní školu v sousedním Šeberově. Tato 

možnost se však nyní ukazuje jako nereálná, protože nová šeberovská škola bude mít menší kapacitu, 

než se předpokládalo, a pokud bude schopna přijmout i kunratické děti, nebude to v dostatečném 

počtu. Kunratice proto budou muset hledat jinou cestu, jak dětem místa v ZŠ zajistit. Některé děti 

navštěvují místní soukromé MŠ a ZŠ. Děti si mohou vybrat z velké škály mimoškolních aktivit, a to 

jak z nabídky veřejných, tak i soukromých subjektů.  

Nabídka sportovních aktivit pro individuální i organizovaný sport je široká. Dostupná je celá řada 

sportovních klubů pro děti i dospělé, dále pak dětská hřiště, fit prvky pro dospělé a několik 

multifunkčních sportovišť. V MČ funguje také TJ Sokol.  

Kunratice mají bohatý kulturní a komunitní život. Funguje zde knihovna a konají se tu pravidelné  

i jednorázové společenské akce. Dobře dostupná jsou i rodinná centra nebo církve.  
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Silniční doprava je jedním ze závažných problémů Kunratic, zejména ve špičce se tvoří kolony, což 

přispívá ke zhoršení životního prostředí i celkové kvality života v MČ. Ulice K Zeleným domkům 

nyní prochází rekonstrukcí. Podobně jako dalším dotčeným městským částem by i Kunraticím 

pomohlo dokončení pražského okruhu, Vestecké spojky a dálnice D3. Další vývoj by měl směřovat ke 

zklidnění Vídeňské ulice a zbudováním obchvatu Kunratic. Propojenost sítě MHD je dobrá.  

Stav životního prostředí v Kunraticích je závislý na konkrétní lokalitě, problematické je zejména 

jihozápadní území s průmyslovými objekty. Naopak, rezidenční lokalita a oblast Kunraticko-

Michelského lesa je plná zeleně a nabízí obyvatelům jak možnost příjemného bydlení, tak prostor pro 

aktivní odpočinek. Zdroje zatížení životného prostředí jsou zejména doprava a staré kotle na tuhá 

paliva. Potenciál pro zkvalitnění stávajícího stavu životního prostředí zaváděním moderních metod 

ochrany a péče o životní prostředí je v městské části velký.  

Spolupráce mezi MČ a místními podnikateli je dobrá. Nákupní možnosti, jsou dobře dostupné nejen 

na území Kunratic, ale i v okolních městských částech. 

Pracovních příležitostí je zde, obdobně jako na celém území Prahy, dostatek a míra nezaměstnanosti je 

nízká.  

V Kunraticích se nachází několik lokálních turistických cílů jako např. kostel sv. Jakuba Staršího nebo 

zřícenina Nový hrad. Nejvíce návštěvníků ale přitahují zejména rozsáhlé zelené plochy Kunraticko-

Michelského lesa a společenské akce, které jsou v městské části pořádány.  

Kriminalita v městské části Praha-Kunratice je srovnatelná s městskými částmi obdobného charakteru. 

Okrsková policejní služebna má však dlouhodobě volná místa. Vhodných kandidátů na práci policistů 

Městské policie, je v rámci celé Prahy nedostatek. 

Riziko ohrožení přírodními vlivy je zde malé, celá MČ je zapojena do Systému krizového řízení 

hlavního města Prahy.  

 

Letecký snímek MČ:  

 
Zdroj: Mapy.cz 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MČ PRAHA-

KUNRATICE 

2.1 Poloha městské části Praha-Kunratice 

MČ Praha-Kunratice má výhodnou polohu na jižním okraji Prahy. Dobré dopravní spojení – tj. 30 

min. MHD nebo 20 min. autem do centra Prahy a zároveň blízkost přírody dělají z Kunratic ideální 

rezidenční čtvrť 

 

 

 

 

Kunratice mají výrazný příměstský charakter, značnou rozlohu jejich území pak zabírá Kunraticko-

Michelský les, ve kterém se nachází také přírodní památka Údolí Kunratického potoka. Velká přírodní 

plocha láká k návštěvě nejen obyvatele sousedních městských částí, ale i celé Prahy. Funkci lesa jako 

místa setkávání se snaží podpořit vedení MČ, ale i místní spolky a organizace, které zde pořádají celou 

škálu veřejných akcí. 



  

13 

 

Oproti lesu v severní části Kunratic je jižní a jihozápadní území MČ značně narušeno činností člověka. 

V těsném sousedství Kunratic se nachází tržnice SAPA, a dále pak několik průmyslových objektů 

s technologickým charakterem, které mohou být potenciální hrozbou pro životní prostředí.  

Zbývající území je zastavěno převážně nízkými rodinnými domy. V severovýchodní části se pak 

nachází areál vysokoškolských kolejí.  

Z geomorfologického hlediska nemají Kunratice větší dominanty, lokálního charakteru je i rybníková 

soustava v jihovýchodní části MČ. 

2.2 Základní správní charakteristika 

Kunratice jsou od roku 1968 součástí hlavního města Prahy. Sousedí se 4 dalšími MČ: Praha-Libuš, 

Praha-Šeberov, Praha 4, Praha 11 a na jihu území se Středočeským krajem.  

 

Status městská část 

Správní obvod Praha 4 

Kraj, obec Praha 

Historická země Čechy 

Počet obyvatel k 31. 12. 2020 – dle ČSÚ 9 810  

Rozloha 8,10 km² 

PSČ 148 00 

Počet domů – dle posledního Sčítání lidu, domů a bytů 2011 1 530   

Počet adres celkem – dle ČSÚ 1 961 

Počet budov s čísly – dle ČSÚ 1 902 

Počet bytů obydlených – dle ČSÚ 2 779 

Počet bytů celkem – dle ČSÚ 3 866 

Počet částí obce 1 

Počet katastrálních území 2 

Katastrální území Kunratice, Šeberov 
Zdroj: ČSÚ, MČ Praha-Kunratice 

 

 

 

Znak a prapor MČ Praha-Kunratice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiální znak a prapor má MČ od roku 2001.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha-Kunratice_flag.svg%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%EA%AE%A5
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2.3 Historie 

První zmínka o Kunraticích pochází z roku 1287. Ve 14. století vznikla na místě dnešního zámku tvrz 

a došlo ke stavbě gotického kostela svatého Jakuba Staršího. Roku 1407 koupil kunratické panství král 

Václav IV. Ten v Kunraticích nechal vybudovat dobře opevněný hrad, který však byl v době 

husitských válek dobyt a vypálen. Dochovaly se pouze zbytky paláců a dalších budov kolem nádvoří.  

Kunratické panství následně vystřídalo řadu majitelů. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 obec zpustla. 

Snahy o zlepšení nastaly poté, co Kunratice koupil Václav Čabelický ze Soutic. Po jeho smrti připadly 

Kunratice jeho synovi Janu Františku, který zde roku 1688 založil zámek. Další významnou osobností 

pro Kunratice byl Jan Arnošt z Golče. Panství roku 1728 rozšířil o Šeberov, Hrnčíře a Chodov. Nově 

vystavěl vesnici Libuš. Zasadil se také o barokní přestavbu kostela sv. Jakuba Staršího. 

Roku 1801 Kunratice získali Korbové, kteří se zasadili o přestavbu zámku do dnešní podoby. V 19. 

století se obec nadále rozvíjela tak, že postupně zanikal její původní zemědělský ráz.  

Dnem 1. ledna 1968 byly Kunratice připojeny k hlavnímu městu Praze a zákonem z roku 1990 se staly 

městskou částí Praha-Kunratice.  

Začátkem 80. let minulého století zde byly postaveny vysokoškolské koleje, v 90. letech bylo ke 

Kunraticím přistavěno sídliště Flora.  

Po sametové revoluci došlo k prudkému rozvoji, počet obyvatel se od roku 1991, kdy v Kunraticích 

žilo 3 321 obyvatel, téměř ztrojnásobil. Na území MČ byly realizovány velké investiční akce, 

vybudovány nové bytové komplexy a starší bytový fond se zrekonstruoval. Dále vznikla ze staré 

mateřské školy nová budova kunratického úřadu, rekonstrukcí prošla sokolovna a areál obklopující 

kunratický zámek. Současně byla dokončena dostavba a rekonstrukce areálu Základní školy 

Kunratice, postupně se rekonstruovaly komunikace. Postavilo se Obchodní centrum Kunratice. Dnes 

jsou Kunratice vyhledávanou převážně rezidenční městkou částí. 

 

 

Letecký pohled na zříceninu Nového hradu                Historická pohlednice Kunratic z roku 1909 

 

 
 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Základní_škola_Kunratice
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2.4 Obyvatelstvo a bydlení 

2.4.1 Obyvatelstvo 

Vývoj počtu obyvatel i jeho věkové složení odpovídá současným suburbanizačním trendům. Stejně 

jako v dalších okrajových městských částech se i v Kunraticích projevuje nárůst počtu obyvatel 

v souvislosti s novou rezidenční výstavbou. Kunratice patří mezi jednu z preferovaných lokalit pro 

bydlení.  

2.4.2 Demografická studie 

MČ Praha-Kunratice má zpracovanou Demografickou studii z roku 2019 (zpracovatel: Petr Fusek, 

Demografie Morava). Dle v ní uvedených odhadů je skutečný počet osob – tedy včetně těch, pro které 

je MČ obvyklým místem pobytu o 15% vyšší – Studie tento fakt přičítá především existenci VŠ kolejí 

(viz str. 10). Nárůst obyvatel je dán především vyšším počtem přistěhovalých oproti vystěhovalým. 

I díky tomuto faktu počet narozených převyšuje počet zemřelých. Vysoké saldo migrace způsobuje 

zejména přítomnost kolejí vysokých škol (Vysoká škola chemicko-technologická, Univerzita Karlova, 

Vysoká škola ekonomická). Ačkoli je lokalita značně atraktivní, migrace je stabilní a nepředstavuje do 

budoucna výraznější problém.  

Počet obyvatel v Kunraticích se zvyšuje. Stav počtu obyvatel s trvalým pobytem hlášeným v MČ 

k 1.1.2019 byl 9 907 osob. 

 

2.4.2.1 Vývoj počtu obyvatel s hlášeným trvalým pobytem  

 
Zdroj: Demografická studie, str. 12 
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Součástí uvedené studie jsou také prognostické vývoje počtu obyvatel MČ do roku 2033. Očekávaný 

nárůst populace je ve střední variantě 8 %.   

Ve studii jsou uváženy aktuálně známé faktory, které mohou mít na počet obyvatel vliv. I při střední 

variantě, kdy bude regulována zamýšlená výstavba, jde o nezanedbatelný nárůst, kterému bude nutno 

přizpůsobit dostupnost služeb, sociální péče a školství. Výrazný vliv pak bude mít i stárnutí populace 

MČ. Ke které z variant se pak skutečný vývoj populace nejvíce přiblíží je dáno mnoha faktory, 

zejména pak povolením či regulací rezidenční výstavby. 

 

Při plánování kapacity služeb, které pro veřejnost zajišťuje na území Kunratic městská část, je důležité 

zohlednit zejména počet dětí ve věku předškolní a školní docházky a také počet seniorů.  

Prognóza vývoje počtu dětí ve věku 3 - 5 let (MŠ) 

 
Zdroj: Demografická studie 

 

 

Ačkoli prognóza ukazuje, že i podle vysoké varianty nejpozději od roku 2029 začne počet dětí ve věku 

3 až 5 let mírně klesat, MČ se nemůže spolehnout na to, že pro ně bude v mateřských školách dostatek 

míst vzhledem k tomu, že velký počet stávajících míst zajišťují soukromé subjekty působící 

v Kunraticích. Má-li být MČ schopna uspokojit poptávku v oblasti předškolního vzdělávání, musí 

kapacitu mateřské školy navýšit. Tím spíše, že narůstá požadavek ze strany legislativy i rodičů na 

umístění dětí ve školkách již od 2 let.   
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Prognóza vývoje počtu dětí ve věku 6-14 let (ZŠ) 

 
Zdroj: Demografická studie 

 

Demografická studie v uvedeném grafu počítá s tím, že stávající kapacita školy bude při maximální 

naplněnosti tříd (tj. třídy většinou po 30 žácích) dostatečná i do budoucna, a to ve všech 3 variantách. 

Současná situace se ale oproti době zpracování Studie změnila. Zatímco ve Studii je uvažováno, že 

část kunratických žáků bude v následujících letech dojíždět do nové ZŠ v sousedním Šeberově, nyní se 

ukazuje, že to z kapacitních důvodů možné nebude a také navýšení kapacity Základní školy Kunratice 

není možné. S ohledem na současné požadavky inkluze znevýhodněných dětí, při níž není myslitelné 

na jedné straně tyto děti do běžných tříd zařadit a zároveň při vysokých počtech dětí ve třídách zajistit 

odpovídající kvalitu výuky zde vzniká naléhavý problém.  Protože podobný problém bude mít i MČ 

Praha-Libuš, možným řešením je výstavba nové základní školy na pomezí obou městských částí. 

 

Prognóza vývoje počtu obyvatel ve věku 80+ let 

 

Zdroj: Demografická studie 
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Počet seniorů bude stoupat po celé sledované období. Je tedy třeba počítat s rozšířením služeb jim 

určených. Ačkoli v Kunraticích jsou sociální byty a sociální zařízení péče o seniory, geriatrické 

pacienty nebo osoby s Alzheimerovou chorobou, nejbližší veřejné zařízení tohoto typu, které zřizuje 

hlavní město Praha, je Domov pro seniory Krč. Je tedy nezbytné začít se připravovat na situaci, kdy 

bude nutné kapacitu navýšit.   

2.4.2.2 Věková struktura obyvatel 

Věková struktura obyvatel se na území Kunratic značně liší od zbytku hlavního města. Vysoký počet 

obyvatel ve věku 18-25 let je dán lokalitou kolejí vysokých škol, ve kterých jsou ubytováni a 

přihlášeni k trvalému pobytu zahraniční studenti v tomto věku. Čeští studenti se k trvalému pobytu 

přihlašovat nemusí. Žije zde cca 1 000 zahraničních studentů a 5 000 českých studentů. Nadprůměrně 

je zastoupena i věková skupina 40-50 let a děti ve věku 5-15 let. Naopak senioři jsou zastoupeni 

podprůměrně, avšak jejich počet bude do budoucna značně stoupat. Populace je tedy v tomto 

okamžiku v porovnání s celou ČR i Prahou mladší, do budoucna se ale předpokládá stárnutí, což je 

dáno celorepublikovým trendem zvyšování doby dožití i předpokládaným úbytkem nově narozených 

dětí v budoucích letech.  

 
Zdroj: Demografická studie, str. 15 

2.4.3 Struktura a vývoj domovního a bytového fondu 

V databázích státu zcela chybí registr bytů. Poslední relevantní informace přineslo Sčítání lidu, domů 

a bytů z roku 2011 (SLDB) (pozn. v roce 2021 se uskuteční nové sčítání). Tehdy na území MČ Praha-

Kunratice stálo 1 530 domů, což představuje 1,5 % domovního fondu hl. m. Prahy. 90 % domů jsou 

rodinné domy, což je ve srovnání s Prahou výrazný nadprůměr. 

V roce 2011 bylo v MČ Praha-Kunratice 3 309 bytů, tedy 0,6 % bytového fondu Prahy. 44 % bytů se 

nacházelo v rodinných domech a 56 % v bytových domech. To je podobná hodnota jako v dalších 

okrajových částech Prahy, ovšem výrazně nadprůměrná ve srovnání s celou Prahou. 

Zatímco v hl. m. Praze je v průměru 13 % bytových domů ve vlastnictví státu či města, v MČ Praha-

Kunratice to je pouze 8 %.  
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Kapacita škol je v současné době (rok 2021), a především do budoucna nedostačující. Na 5. fóru 

radních pro školství HMP konaného dne 16. 3. 2021 online formou byla Městská část Praha-Kunratice 

zařazena mezi městské části, u kterých byla posouzena kapacita škol (základní škola i mateřská škola) 

jako dlouhodobě nedostatečná. V současné době městské části pomáhají pokrýt nedostatečné kapacity 

ZŠ Kunratice sousední městské části, především Praha 4 a Praha 11. 

Do budoucna je potřebné tento problém řešit. Plánovaná výstavba základní školy v Šeberově totiž 

nebude v první fázi tak kapacitní, jak se předpokládalo (bude zde pouze 14 nových tříd). V Šeberově 

je rezerva pro dostavbu další části školy, ale ta v dohledné době nebude realizována.  

Dochází zde k diskrepanci mezi výstupy demografické studie (vznik v roce 2019) a stavem při 

dokončení Strategického plánu (03-04/2021), protože demografická studie počítala s vyšší kapacitou 

nové ZŠ v Šeberově, kam by mohly děti z Kunratic docházet.   

Pokud dojde v městské části k další bytové výstavbě (např. projekt v areálu společnosti AHI 

OSCAR,s.r.o., jež plánuje výstavbu v bezprostředním sousedství budoucí stanice metra D) je nutné, 

aby se investoři bytové výstavby podíleli i na výstavbě potřebné veřejné vybavenosti – např. na 

výstavbě nové školy.  

V městské části bude nutné do budoucna řešit kapacitu základní i mateřské školy.   

 

2.4.3.1 Obecní bytový fond 

Městská část Praha-Kunratice nemá vlastní bytový fond mimo Dům s chráněnými byty. Na jejím 

území jsou ale byty ve vlastnictví hlavního města Prahy a Dům zvláštního určení se 110 

bezbariérovými byty. Nájemní byty ve vlastnictví hl. města Prahy se řídí Koncepcí bytové politiky 

hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období. 

V Domě s chráněnými byty se nacházejí byty pouze pro seniory nebo zdravotně postižené osoby, které 

jsou zároveň soběstačné, protože v objektu není zdravotní, lékařská ani pečovatelské služba. V domě 

se nachází 57 bytových jednotek (garsoniér).  

Městská část Praha-Kunratice zamítla další výstavbu nájemních bytů, vzhledem k tomu, že v městské 

části existují dvě sídliště (sídliště Flóra a sídliště Zelené údolí), které poskytují dostatek nájemního 

bydlení. Tyto byty, zejména na sídlišti Zelené údolí, využívají především mladé rodiny. Díky těmto 

rodinám je až z 40% vytížena kapacita místních školských zařízení.  

Rezidenční část Kunratic je převážně tvořena vícegeneračními stavbami. Potřebné služební byty 

městské části poskytuje MHMP. 

2.4.3.2 Bytová výstavba 

Bytová výstavba v městské části Praha-Kunratice v minulých letech 

Dle údajů ČSÚ se ve spádovém území mezi lety 2007 – 2018 postavilo 655 bytových jednotek. 

Zároveň je patrné, že bytová výstavba byla do roku 2008 výrazně intenzivnější než v posledních 

letech, s výjimkou roku 2014. Za posledních 5 let činil průměr 38 BJ ročně, pokud bychom ovšem 

nepočítali rok 2014, tak průměr dosáhl pouze 10,5 BJ a to díky tomu, že se MČ podařilo snížit výšku 

stavěných domů v Zeleném údolí. 

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet 

BJ 
229 64 35 35 23 40 39 148 8 19 8 7 

údaj není 

k dispozici 
Zdroj ČSÚ 

Plánovaná bytová výstavba   

Dle údajů zástupců MČ nyní probíhá příprava projektu Nad Šeberákem (70 RD) a developer zahájil 

předběžná jednání pro výstavbu v oblasti západně od Vídeňské ulice (35 RD nebo 300 bytů), a to 

v případě, že by došlo k výměně pozemků za pozemky u rybníka Šeberák, které chce získat MČ za 
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účelem rozvoje sportu. Zároveň bude probíhat individuální výstavba rodinných domů v rámci stávající 

zástavby na úrovni do deseti bytových jednotek (BJ) ročně. Vysoká varianta počítá s tím, že se 

výstavba uskuteční v lokalitě Nad Šeberákem i západně od Vídeňské ulice a prakticky obojí bude do 

10 let zrealizováno. Celkem se postaví 530 nových BJ. Střední varianta počítá s lokalitou Nad 

Šeberákem a pouze polovinou lokality u Vídeňské ulice. Celkově se postaví 340 BJ a navíc časově 

posunuto. Nízká varianta počítá s lokalitou Nad Šeberákem a pouze s 35 RD u Vídeňské ulice. Podle 

nízké varianty se postaví za patnáct let pouze 190 nových bytových jednotek. V lokalitách sídliště 

Flóra a areálu vysokých škol žádná nová bytová výstavba neproběhne. V Zeleném údolí developer 

plánuje stavbu jednoho 5-6ti patrového bytového domu podle možností platného Územního plánu 

hlavního města Prahy. 

2.4.4 SWOT analýza pro oblast Obyvatelstvo a bydlení 

Silné stánky Slabé stránky 

 Respektovaná residenční MČ propojující 

Středočeský kraj a hlavní město Prahu  

 Zájem obyvatel bydlet v Kunraticích - 

dobrá adresa s kvalitním životním 

prostředím 

 Vysoké zastoupení rodinných oproti 

bytovým domům v porovnání s centrální 

částí Prahy 

 Vyrovnaná migrace 

 Lokalita „rezidenčního charakteru“ na 

území MČ  

 Mladší populace v porovnání s celou ČR 

i Prahou  

 Existence územně plánovacích podkladů 

a rozvojových dokumentů  

 Existence rozvojových ploch pro bydlení 

 Neustálé a systematické zlepšování 

kvality života obyvatel MČ v posledních 

letech 

 Zodpovědný přístup k urbanistickému 

rozvoji městské části  

 V případě potřeby bytů pro klíčové 

profese (učitelé, sociální pracovníci 

apod.), byty poskytuje MHMP 

 Nízký podíl bytů ve vlastnictví městské 

části v bytovém fondu – pouze dům 

s chráněnými byty 

 Velké množství nájemních bytů na obou 

sídlištích (cca 1 500 nájemních bytů) 

 Bytová poptávka převyšuje nabídku  

(atraktivní lokalita městské části) 

Příležitosti Hrozby 

 Možnosti využívání finančních zdrojů EU 

a ČR a dalších dotačních titulů pro další 

rozvoj městské části 

 Koordinovaný a systematický přístup 

k rozvojovým projektům realizovaným 

nebo plánovaným v městské části 

v oblasti bydlení 

 Nárůst počtu obyvatel  

 Rozvoj partnerství soukromého a 

veřejného sektoru při řešení bytové 

politiky 

 Další bytová výstavba bez současného 

budování kapacit občanské vybavenosti – 

školství, doprava, sociální oblast, 

zdravotnictví 

 Realizace developerských záměrů 

v nesouladu s urbánní politikou vedení 

MČ 

 Nedostatek finančních prostředků na 

uskutečnění investičních záměrů MČ  

 Nárůst cen bytů včetně cen nájemního 

bydlení  
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 Rozvoj neziskových organizací a 

stimulace k dobrovolné práci v sociální, 

kulturní a charitativní oblasti  

 Zajištění udržitelného rozvoje MČ 

v oblasti bydlení na základě územně 

plánovacích podkladů  

2.5 Zdravotnictví a sociální služby 

2.5.1 Zdravotnictví  

V MČ je několik ordinací lékařské péče, jež pokrývají základní poptávku po zdravotních službách. Od 

roku 2015 je otevřené zdravotní středisko, které vzniklo rekonstrukcí budovy bývalé základní, později 

umělecké a nakonec střední školy. Středisko nabízí služby praktického a dětského lékaře, kardiologa, 

gynekologii, stomatologii, léčbu fototerapií, odběrovou místnost a lékárnu. V Kunraticích nejsou 

zastoupeni specialisté (např. RTG, oční, diabetologie, neurologie, kožní, alergologie, ortopedie). S 

ohledem na dobrou dopravní dostupnost specialistů v Thomayerově nemocnici a IKEM (částečně se 

nacházejí na území MČ) a nedalekých částech Prahy je ale diskutabilní, zda je potřebné tyto služby 

zavádět. Spádovou nemocnicí, která zajišťuje také pohotovost, je Thomayerova nemocnice. Obyvatelé 

mohou také využívat celou řadu veřejných i soukromých zdravotnických zařízení v okolních 

městských částech. Mezi nejvyužívanější patří Poliklinika Budějovická, Poliklinika Šustova, 

Poliklinika Modřanská a IKEM. Služby specialistů je také možno využít v rámci Thomayerovy 

nemocnice.  

Ordinace lékařské péče  

 praktický lékař pro děti a dorost – K Libuši 57/30, U Zeleného ptáka 1161/11 

 praktický lékař pro dospělé – K Libuši 57/30 

 stomatologie – K Libuši 57/30, Urešova 1757, Za Valem 1497/4 

 gynekologie – K Libuši 57/30, Chemická 952, Hornomlýnská 1255/6,  

 rehabilitace, fyzioterapie – Pod Betání 923/23, K Zeleným domkům 1435/26a,  

 kardiolog – K Libuši 57/30, Nad Rybníčky 1383/47 

 kožní – K Libuši 57/30 

Lékárny 

 Lékárna Flora: Hornomlýnská 1231/7, 148 00 

 Lékárna U krále Václava: K Libuši 57/30, 148 00 

 Lékárna Dr. Max: Dobronická 1256 Praha 4 

2.5.2 Sociální služby 

Městská část Praha-Kunratice nevykonává přenesenou působnost v oblasti sociální. Záležitosti 

v oblasti sociální řeší Úřad městské části Praha 4 (blíže viz Příloha č. 2 – Přehled sociálních služeb 

poskytovaných MČ Praha 4) 
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Pro obyvatele městské části, kteří potřebují některou z potřebných a oficiálně zabezpečovaných 

sociálních služeb, je kontaktním a výkonným místem Městská část Praha 4, a to prostřednictvím 

odboru sociálního (OSOC), který svoji činnost vykonává v rámci státní politiky pro sociální oblast. 

Dalším sociální služby zajišťují tzv. formální poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni 

v Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 

Třetí formou zabezpečovaných sociálních služeb jsou pobytové služby. 

Široké spektrum doplňkových služeb poskytují také neziskové organizace a spolky. 

  

Městská část podporuje činnost neziskových organizací zaměřených na rozvoj sociálních služeb, které 

sídlí na území městské části. Vzhledem k demografické studii, která předpokládá nárůst obyvatelstva 

nad 65 let, je prioritou zaměřit se zejména na péči o seniory. V současnosti Kunratice nemají, stejně 

jako další malé městské části, vypracovaný komunitní plán sociálních služeb, proto se každý nový 

projekt řeší jako samostatný úkol.  

2.5.2.1 Senioři a zdravotně postižení 

Na území MČ Praha-Kunratice se nachází soukromé zařízení pro seniory Zátiší, které nabízí bydlení, 

sociální a pečovatelské služby. V rámci něho funguje i ALZHEIMER HOME Zátiší - domov se 

zvláštním režimem. Obě zařízení se nacházejí v jednom objektu. 

 

V majetku městské části je bytový dům s 57 byty (garsoniérami), v němž funguje Dům s chráněnými 

byty. O jeho provoz se stará MČ, která na jeho správu vynakládá potřebné finanční prostředky. 

Nájemné, které je zde vybíráno, je následně vraceno do zajištění chodu a péče o objekt. Nachází se zde 

také kuchyň, ve které se připravuje jídlo a uživatelům bytů se nosí do pronajatých bytů. V objektu 

funguje i kadeřnictví, pedikúra, rehabilitace – pro klienty domu jsou tyto služby poskytovány za 

výhodnější ceny. V objektu sídlí bezpečností agentura, která 24 hodin denně zajišťuje jeho ochranu.  

 

Klasický Domov pro seniory zřízený státní institucí v městské části Praha-Kunratice doposud chybí, 

byť o jeho zřízení městská část Hlavní město Prahu v minulosti žádala. Nejbližší dostupné domovy 

seniorů zřízené Hl. m. Prahou jsou Domov pro seniory Krč, Domov pro seniory Háje a Domov pro 

seniory Chodov. Obdobně chybí i zařízení, které by poskytovalo komplexní služby pro osoby, jež 

nemohou dlouhodobě ze zdravotních či jiných důvodů zajišťovat své životní potřeby vlastními silami 

v domácím prostředí. Nejbližší dostupné zařízení tohoto typu je Domov pro osoby se zdravotním 

postižením Sulická a jeho detašované pracoviště Murgašova, které je určeno pro děti. Tato zařízení 

rovněž provozuje Hlavní město Praha. 

 

MČ pro seniory organizuje celou řadu zájmových programů, především výlety pro seniory nebo 

dotované plavání. Další akce jsou pro všechny obyvatele obce, senioři jsou na nich vítáni.  

V ulici Hornomlýnská 1255 funguje dům zvláštního určení, ve kterém se nachází 110 bezbariérových 

bytů určených pro vozíčkáře a další zdravotně postižené osoby. Dům provozuje a byty přiděluje 

MHMP. 

 

V ulici K Zeleným domkům č.p. 1435/26a se nachází Dům s chráněnými byty. Tento objekt má 

k pronájmu 57 bytových jednotek (garsoniér), a to pouze pro seniory nebo zdravotně postižené osoby. 

V objektu není pečovatelská, lékařská nebo zdravotní služba, proto je tento pronájem určen pro 

soběstačné osoby.  

 

Dalšími neziskovými spolky působícím na území MČ v oblasti sociální je Křižovatka CZ, z.s., 

počítačový klub pro zdravotně postižené a seniory. Spolek zajišťuje vzdělávání na počítači, včetně 

Braillova písma, výuku angličtiny, pořádá kulturní programy, výlety, vernisáže zdravotně postižených 

osob. Pravidelně zde vystavují klienti z Domova svaté Rodiny (domov pro osoby s mentálním 

postižením). Dále místní organizace Svazu tělesně postižených v České republice, z.s. poskytuje svým 
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členům především odborné přednášky a prezentace. Spolek Rehabilitace Hornomlýnská pečuje o 

tělesné potřeby svých klientů. 

Podle prognózy Sociodemografické studie bude počet seniorů až do roku 2033 stále průběžně 

přibývat. Zatímco počet obyvatel ve sledovaném období 2019 až 2033 vzroste o necelých 8%, počet 

seniorů nad 65 let vzroste o 22%. Zvlášť intenzivní nárůst lze očekávat ve věkové podskupině 

80letých a starších. V roce 2033 by podle střední varianty ve spádovém území mělo žít zhruba 600 

seniorů v tomto věku, což představuje nárůst o 91 %. 
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Prognóza vývoje počtu obyvatel, střední varianta – senioři  

                           Rok 

Věk 
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 

65+ 1469 1514 1565 1600 1641 1696 1758 1832 

- z toho 80+ 326 366 401 449 500 548 578 614 
Zdroj: „Demografická studie MČ Praha-Kunratice na období 2019-2033“ (Petr Fusek, říjen 2019)  

 

Odhadované počty obyvatel předpokládají v uvedeném časovém horizontu cca 22% nárůst počtu 

seniorů v celkovém počtu obyvatel městské části.  

Pečovatelská služba  

Pečovatelskou službu pro klienty s bydlištěm na území MČ Praha-Kunratice zajišťují soukromé 

společnosti registrované v Registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních 

věcí ČR. Jde o tyto organizace: 

 

A DOMA z.s.  
Služby osobní asistence jsou určeny seniorům, ale i mladším lidem (od 18 let věku) se zdravotním 

postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, především demencí, tj. osobám, které mají 

sníženou soběstačnost a nacházejí se v situaci, kdy potřebují pomoc druhých. 

 

PROSAZ, z.ú. 

Prosaz je společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením. Organizace pomáhá 

zdravotně postiženým žít normálně. Zapojuje je do běžného života zajištěním přímé péče, 

zaměstnáváním a nabídkou volnočasových a rekreačních aktivit.  

 

HEWER, z.s 

Služby osobní asistence jsou poskytovány v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně 

víkendů a svátků. Asistenti pomáhají u lidí upoutaných na invalidní vozík, u seniorů, kteří mají 

sníženou schopnost pohybu, u lidí s různými diagnózami (Alzheimerovou chorobou, diabetem, 

artrózou, po mrtvici, u dětí s Downovým syndromem nebo epilepsií, při rekonvalescenci po 

chemoterapii apod.) Služby jsou poskytovány již od roku 1997. 

 

Polovina nebe, o. p. s. 

Obecně prospěšná společnost Polovina nebe se transformovala z občanského sdružení založeného 

v roce 2006 na podporu osob sociálně vyloučených při jejich integraci do společnosti. 

Od 1. ledna 2015 je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v oblasti osobní asistence – 

terénní služba a od 30. října 2016 registrovaným poskytovatelem služeb sociální rehabilitace – 

ambulantní a terénní služba. Společnost je zařazena od roku 2015 do Krajské sítě poskytovatelů 

sociálních služeb se službou osobní asistence a roku 2016 také se službou sociální rehabilitace. 

Organizace zaměřené na sociálně ohrožené skupiny 

Křižovatka CZ, o.s., počítačový klub pro zdravotně postižené a seniory 

Klub nabízí internet a další počítačové služby pro osoby se zdravotním postižením, seniory, matky na 

mateřské dovolené a veřejnost. Mimo jiné pořádá též kurzy počítačové gramotnosti.  

 

Místní organizace Flora Svazu tělesně postižených v ČR, o.s.  

Jedná se o místní organizaci Svazu tělesně postižených v ČR, která se zaměřuje na pomoc tělesně 

postiženým.  

 

Rehabilitace Hornomlýnská, z.s. 
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Začátky vytvoření a realizace projektu se datují do roku 2003 v rámci činnosti sdružení Asociace 

rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýnská. Vzhledem k nutnosti ohraničit 

zaměření projektů tohoto sdružení výhradně na cílovou skupinu dětí s postižením a jejich rodin, 

vyvstala potřeba založit nové občanské sdružení Rehabilitace Hornomlýnská, z.s. (vzniklo 13. 7. 

2006). Hlavním cílem sdružení je zajistit pro občany MČ Kunratice a především pro obyvatele domu 

zvláštního určení Hornomlýnská - lidi s tělesným postižením a jejich rodinné příslušníky, kteří o ně 

pečují - fyzioterapii a pravidelné cvičení v domácích podmínkách a přispět tak ke zlepšení jejich 

zdravotního stavu a ke zvýšení kvality života.  

 

Domov pro seniory REZIDENCE Zátiší  

Tento areál sídlí na adrese Urešova 1757 v Praze-Kunraticích. Nabízí jak nájemní bydlení, tak 

i možnost odkupu bytů ve svém areálu. Další nabízenou službou jsou krátkodobé pobyty určené pro 

klienty, kteří bydlí doma, ale např. během rekonvalescence nebo nečekané životní události se dostali 

do situace, kdy potřebují pomoc, kterou právě rezidence nabízí. Kromě pečovatelské služby jsou to 

i zdravotní služby a volnočasové aktivity.  

 

ALZHEIMER HOME Zátiší 

V areálu REZIDENCE Zátiší je také umístěn ALZHEIMER HOME Zátiší. Zařízení funguje jako 

domov se zvláštním režimem. Jeho specializací je komplexní péče o seniory a nemocné 

s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci, včetně Parkinsonovy 

choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. 

V plánu je výstavba dalšího soukromého domova seniorů v lokalitě Nad Šeberákem. Půjde o nové 

zařízení pro lukrativní klientelu. Zahájení výstavby se předpokládá v horizontu 3-5 let. Před zahájením 

výstavby je nutné v lokalitě vybudovat příjezdovou cestu, kterou musí ze svých zdrojů uhradit investor 

domova pro seniory.  

2.5.2.2 Rodiny, mládež a další skupiny s potřebou sociální podpory  

Městská část Praha-Kunratice patří mezi tzv. malé městské části, které nemají ve své kompetenci 

zajišťovat služby pro další skupiny sociálně ohrožených osob. Potřebná zařízení fungují v městské 

části Praha 4. Z uvedených důvodů v městské části není komunitní centrum, azylový dům, dům na půl 

cesty či podobná zařízení. Tyto činnosti nejsou v působnosti malých městských částí.  

V rámci Úřadu městské části Praha-Kunratice neexistuje ani sociální odbor nebo sociální pracovník.  

V případě potřeby řešení problémů v sociální oblasti městská část spolupracuje se sociálním odborem 

Úřadu městské části Praha 4. Dále je navázána dobrá spolupráce s Orgánem sociálně právní ochrany 

dětí (OSPOD). Potřeba řešení sociálních problémů se v naprosté většině případů soustředí do oblasti 

sociálních bytových domů, které na území městské části Praha-Kunratice provozuje MHMP. 

V městské části funguje rodinné centrum Motýlek, které pořádá řadu akcí a aktivit pro podporu 

rodiny, matek na mateřské dovolené. 

2.5.3 SWOT analýza pro oblast Zdravotnictví a sociální služby 

Silné stránky Slabé stránky 

 Aktuálně dobrá dostupnost služeb pro 

seniory a zdravotně postižené 

 Existující soukromá zařízení pro seniory 

a zdravotně postižené osoby s vysokým 

standardem poskytovaných služeb 

 Dostupnost pečovatelské služby 

 Existence sociálního bydlení – pouze 

dům s chráněnými byty 

 Chybějící státní domov pro seniory  
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Příležitosti Hrozby 

 Možnost využití dotačních titulů pro 

rozšíření služeb 

 Zajištění péče lékařů – specialistů v MČ 

 Podpora dobrovolnických aktivit 

 Rozvoj multigeneračních aktivit 

 Podpora činnosti NNO v MČ zaměřených 

na sociálně a zdravotně znevýhodněné 

osoby  

 Předpokládaný výrazný nárůst počtu 

seniorů, zejména v kategorii 80+ 

2.6 Školství a vzdělávání 

Městská část je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní škola Kunratice (Praha 4, Předškolní 

420) a Mateřská škola Kunratice (Praha 4, Předškolní 880). Dále na území MČ funguje několik 

soukromých mateřských škol a jedna soukromá základní škola pro první stupeň. 

 

Přehled vzdělávacích zařízení na území MČ Kunratice 

Příspěvkové organizace MČ Kapacita žáků Adresa 

ZŠ Kunratice 810 Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4-Kunratice 

MŠ Kunratice 224 Předškolní 880/1, Praha 4, 148 00 

Předškolní 419, Praha 4, 148 00 

Soukromé vzdělávací organizace 

zapsané v Rejstříku škol a školských 

zařízení MŠMT 

Kapacita žáků Adresa 

ZŠ Compass 80 K Zeleným domkům 178/38 

MŠ Zeměkoule 47 K Zeleným domkům 176 

PlayWisely – sportovní školka a jesle 35 Hornomlýnská 1231 

KinderGarten Kunratice 59 Golčova 847 

MŠ U Vrbiček 20 Lesní 15 

MŠ Mozaika 28 Za Parkem 16 

Little Fox 35 Golčova 485 

Soukromé vzdělávací organizace, 

které nejsou zapsané v Rejstříku 

škol a školských zařízení MŠMT 

Kapacita žáků Adresa 

Lesní klub Lesnění  27 Mašatova 1034/2b, 148 00 Praha 4-Kunratice 

2.6.1 Předškolní vzdělávání 

2.6.1.1 Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880 

IČ: 70992193 

Adresa: Předškolní 880, Praha 4 

 

Předškolní výuku zajišťuje především veřejná Mateřská škola Kunratice, jejímž zřizovatelem je MČ 

Praha-Kunratice. MŠ má celkovou kapacitu 224 dětí v 8 třídách. MŠ není bezbariérová. Výuka 

probíhá v hlavní budově na adrese Předškolní 880/1, jež má kapacitu 168 dětí, a dále na detašovaném 

pracovišti Předškolní 419 pro 56 dětí. Mateřská škola má výhodnou polohu uprostřed městské části, 
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velkou zahradu, v blízkosti je les a upravený zámecký park. Zajišťuje celodenní péči pro děti denně od 

6.30 do17.00 hodin.  

Školka je dlouhodobě plně obsazená, lze předpokládat, že část rodičů dává přednost soukromému 

sektoru a své děti umísťuje do některé ze soukromých MŠ na území Kunratic. Nedostatečnou kapacitu 

MŠ Kunratice nyní kompenzuje 6 soukromých školek a 1 lesní klub, které doplňují potřebnou 

kapacitu pro předškolní vzdělávání v Městské části Praha-Kunratice.  

 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje MŠ Kunratice 207 dětí (maximální kapacita mateřské školy je 

224 dětí). V roce 2020/2021 byla zřízena třída pro děti mladší 3 let, ve které je doporučeno umístit 

maximálně 20 dětí. Díky tomuto opatření se snížil počet dětí navštěvujících MŠ oproti maximální 

kapacitě. Ve školním roce 2020/2021 odejde ze školky velké množství předškoláků. 

Pro školní rok 2021/2022 se uskutečnil zápis do mateřské školy probíhat formou elektronického 

zápisu.  

Zápis a následný nástup v září 2021 ukáže, kolik dětí se bude do MŠ reálně hlásit a jak bude mateřská 

škola naplněna. Přihlášené děti budou přijímány od nejstaršího po nejmladšího.  

 

V Mateřské škole Kunratice jsou děti do tříd rozděleny podle věku. Školka se řídí školním 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání „Zelená školka“, který klade důraz na 

environmentální vzdělávání, na pobyt v přírodě se zřetelem na prožitek a tvořivost. V MŠ se současně 

snaží u dětí rozvíjet péči o vlastní zdraví, vzájemnou spolupráci a komunikaci. Personál tvoří 17 

pedagogů a 2 školní asistenti a 1 asistent pedagoga. Dále zde pracují kuchařky, uklízečky a 

administrativní pracovnice. 

V souladu s environmentálně zaměřeným vzdělávacím programem školky pedagogové kromě rozlehlé 

školní zahrady využívají pro venkovní aktivity dětí blízkosti lesa a upraveného zámeckého parku,  

v němž mohou děti trávit čas v přírodě a trénovat praktické dovednosti. Děti se účastní celé řady 

venkovních aktivit, jako je krmení ptáčků a zvířátek, otevírání studánek, „barevný podzim“ zahradní 

slavnost a jiné.  

Součástí školní zahrady jsou dvě pískoviště s krycími sítěmi a plochy s mnoha herními prvky jako jsou 

prolézačky, lanová pyramida a další. Nespornou výhodou jsou i vzrostlé stromy, které v létě poskytují 

akcím za účasti rodičů, jako jsou například zahradní slavnosti nebo k relaxačním přestávkám 

i k odpoledním mimoškolním akcím. 

MŠ klade velký důraz na individuální přístup k dítěti. 

Mateřská škola získala dotaci na rozvoj polytechnické výuky a EVVO (Operační program Praha - pól 

růstu ČR - výzva č. 37). Na školní zahradu byly umístěny environmentální prvky, především venkovní 

učebny, které se velmi osvědčily v období pandemie nemoci COVID-19. Současně třídy byly 

dovybaveny pomůckami na polytechnickou výuku. 

 

Další informace viz www.mskunratice.cz 

2.6.1.2 Soukromá předškolní zařízení  

 

Soukromá předškolní zařízení zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

Mezinárodní česko-anglická školka Little Fox Kunratice 

IČ: 07529791  

Adresa: Golčova 485, Praha 4, 148 00 

 

Školka Little Fox je jednou ze soukromých bilingvních školek v Praze, která je zapsána do Rejstříku 

škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nachází se v krásném 

prostředí tvrze Kunratice, která je hlavní dominantou Kunratic. Vzdělávací program je vytvořený tak, 

aby se děti učily smysluplným znalostem a dovednostem, jež budou potřebovat celý život. Stěžejním 

cílem je, aby si děti co nejvíce věcí vyzkoušely samy, prožily je, vnímaly všemi smysly a tak lépe 

http://www.mskunratice.cz/
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zapamatovaly. Školka dbá na individuální přístup k dětem, jeden pedagog je maximálně na 6 dětí. Děti 

jsou v každodenním prostředí s anglickým rodilým mluvčím, nebo s anglicky mluvící paní učitelkou. 

 

Další informace včetně ceníku školkovného viz www.littlefoxkunratice.cz 

KinderGarten Kunratice 

IČ: 24289019  

Adresa: Golčova 847, Praha 4, 140 00 

 

Jde o soukromou jazykovou mateřskou školku, zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT 

ČR. Vizí školy je otevřená, efektivní a moderní anglická školka, ve které se budou cítit dobře děti, 

učitelé i rodiče. Vedení školy vytváří prostředí, které je přátelské, podnětné, hravé a podporuje 

osobnost dětí, prostor, v němž jsou všichni účastníci a partneři vzdělávacího procesu spokojení a kde 

jsou účelně využívány všechny zdroje. Vedení usiluje o to, aby se školka stala profesně vysoce 

ceněným zařízením s kvalifikovanými zaměstnanci, kteří jsou vyspělými, jedinečnými a v kolektivu 

nepostradatelnými osobnostmi.  

 

Pedagogové o děti pečují podle jejich individuálních potřeb, poskytují jim podporu, laskavé vedení 

a dostatek podnětů ke zkoumání, objevování a tvoření. Vzdělávací program je v souladu s požadavky 

MŠMT a zároveň poskytuje nadstandardní jazykové vzdělání. Děti, které školku opouštějí, jsou 

výborně připravené pro pokračování na mezinárodních i českých základních školách, přirozeně 

komunikují v anglickém jazyce a vnímají jej jako běžnou součást svého života. Kromě péče 

o jazykovou vybavenost a rozumové schopnosti dětí, je věnována velká pozornost jejich sociálním 

dovednostem, zejména schopnosti navázat kamarádské vztahy, spoluvytvářet prostředí pohody 

a spolupracovat s ostatními. 

 

Další informace včetně ceníku školkovného viz www.kindergarten.cz/anglicke-skolky/kunratice 

Mateřská Škola Zeměkoule   

IČ: 28416953 

Adresa: K Zeleným domkům 176, Praha 4, Kunratice, 148 00 

 

Mateřská škola Zeměkoule byla otevřena v roce 2008. Přijímá děti ve věku 2,5 – 6 (7) let. 

Pracují zde zkušení čeští učitelé po boku anglických mluvčí, což vytváří pohodové a podnětné 

bilingvní prostředí celé školky. 

V rámci programu školky a školného je nabízeno: 

 dvojjazyčný vzdělávací program 

 veškeré zájmové aktivity 

 jednodenní výlety a akce, oslavy narozenin dětí 

 

Další informace včetně ceníku školkovného viz www.mszemekoule.cz 

Mateřská škola Mozaika  

Mateřská škola Mozaika je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Žiraifka,s.r.o., největší firemní 

mateřskou školou v ČR (Raiffeisenbank,a.s.).  

MŠ Žiraifka, IČ: 24303364 

sídlí na adrese: U krčské vodárny 415/14, Praha 4. Detašované pracoviště MŠ Mozaika sídlí v městské 

části Praha-Kunratice, a to na adrese: Za Parkem 16, 148 00 Praha 4-Kunratice. 

 

MŠ Mozaika je soukromá mateřská škola zapsaná do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, 

která nabízí nadstandardní programy jako je výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, zdravé 

http://www.littlefoxkunratice.cz/
http://www.kindergarten.cz/anglicke-skolky/kunratice
http://www.mszemekoule.cz/
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cvičení s fyzioterapeutkou, keramická dílna nebo možnost pobytu v rekreačním zařízení pro děti 

Monínec. 

Mateřská škola je pro děti od 18 měsíců do 6 let a je provozována po celý rok. 

 

Další informace včetně ceníku školkovného viz www.msmozaika.cz 

Play Wisely, soukromá mateřská školka a jesle v Praze 4  

IČ: 04573374 

Adresa: Hornomlýnská 1231/7, Kunratice, 148 00 Praha 4 

 

Mateřská škola je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. 

Spojuje pohyb, Montessori a moderní přístup ke vzdělávání dětí. 

Školka je umístěna v klidné zóně Prahy 4 u Kunratického lesa v bezprostřední dostupnosti hlavních 

dopravních přivaděčů do Prahy (dálnice D1, Vídeňská /Stará Benešovská/ a Jižní spojka). 

 

Zaměřuje se na individuálně vedený ucelený psychomotorický rozvoj dětí. Rozvíjí soustředění, 

pozornost, paměť, řeč, český, anglický jazyk a logické myšlení s kartami PlayWisely®, komplexní 

pohybové a sportovní dovednosti, jemnou motoriku, kreativitu a rytmus. Využívá řadu moderních 

didaktických a sportovních pomůcek. 

 

Sportovní školka a jesle PlayWisely přijímá děti od 18 měsíců do 3 let do třídy JESLE a do třídy 

ŠKOLKA pak děti od 3 let do předškolního věku. Docházet mohou na celodenní nebo dopolední 

program po celý týden nebo jen ve vybraných dnech. Na jednoho učitele v jeslích připadá 4-6 dětí a ve 

školce 10 - 12 dětí, což umožňuje zajistit individuální přístup a ucelený rozvoj dětí. 

Další informace včetně ceníku školkovného viz www.playwisely.cz 

MŠ U vrbiček  

IČ:28999657  

Adresa: Lesní 15, 148 00 Praha 4 – Kunratice  

Česko-anglické Montessori vzdělávání  

MŠ je malotřídní tvořivá školka a škola, kam děti chodí rády, kde se učí hrou, s radostí a bez stresu, 

nejen fakta, ale také přemýšlet, zkoumat, experimentovat, spolupracovat, sdílet a prezentovat svou 

práci. Škola je rodinného typu, s přátelskými vztahy s učiteli, dětmi a rodiči. Inspirace je Montessori 

pedagogikou, ale i dalšími směry, v tvořivém pojetí pro dnešní svět. Děti se zde setkávají s různými 

národnostmi a přirozenou komunikací s rodilými mluvčími se od útlého věku učí anglicky.  

Další informace včetně ceníku školkovného viz www.uvrbicek.cz 

 

Soukromá předškolní zařízení, která nejsou zapsaná v Rejstříku škol a školských 

zařízení MŠMT 

Lesní klub Lesnění  

IČ: 04209818  

adresa: Mašatova 1034/2b, 148 00 Praha 4-Kunratice 

 

http://www.msmozaika.cz/
http://www.playwisely.cz/
http://www.uvrbicek.cz/
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Klub funguje v duchu lesních mateřských škol a slouží rozvoji a výchově dětí od 3 let do nástupu 

školní docházky. Cílem klubu je šťastné dítě, které svobodně objevuje tento svět a jeho tajemství. Učí 

se v něm žít, vážit si ho, tolerantně sdílet s ostatními a udržovat ho pro budoucnost. 

Klub Lesnění má stálé zázemí v jurtě s krytou verandou na zahradě v těsném sousedství Kunratického 

lesa. Jurtu je možné vytápět, umožňuje pohodlné sezení dětí a uložení pomůcek a náhradního oblečení. 

V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. 

Provoz klubu je celodenní, program začíná od 8.00 do 8.30 ráno a děti je možné vyzvednout 

nejpozději do 16.45 hodin odpoledne, školka se zavírá v 17.00 hodin. 

Stravování se skládá ze svačiny, oběda a odpolední svačiny. 

Svačinu připravují dětem rodiče, teplý oběd dodává Zdravá jídelna z Toulcova dvora. 

V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat kroužky - angličtinu s rodilým mluvčím, 

předškoláckou přípravu na školní docházku, přípravu na čtení Elkoninovou metodou a artefiletiku. 

Další informace včetně ceníku školkovného viz www.lesneni.cz 

2.6.2 Základní vzdělávání 

2.6.2.1 Základní škola Kunratice  

IČ: 62931377 

Adresa: Předškolní 420, Praha 4, 

ZŠ Kunratice je příspěvkovou organizací zřízenou MČ Praha-Kunratice. Škola má první i druhý 

stupeň, školní družinu a školní jídelnu, v níž se stravují také děti a zaměstnanci ze dvou tříd MŠ 

Kunratice. ZŠ je umístěna v centru Kunratic a přímo sousedí s Mateřskou školou Kunratice. To 

umožňuje plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ bez zbytečné zátěže, protože prostředí obou škol je jim 

přirozeně známé. Školní areál je plně bezbariérový, mohou jej tedy navštěvovat i děti s handicapem. 

Součástí školy je školní hřiště a multifunkční sportovní hala, která byla spolu s dostavěnými novými 

pavilony uvedena do provozu v září 2007. Prostor pro sportovní vyžití dětí je zcela naplněn.  

Stará budova ZŠ Kunratice byla postavena roku 1935, od této doby prošla mnohými rekonstrukcemi. 

V roce 2007 byly přistavěny nové pavilony, aula, spojovací krček a sportovní hala. V roce 2017 došlo 

k zateplení a výměně oken staré budovy, což pomohlo snížit tepelnou náročnost budovy. Během 

rekonstrukce a přístavby byly v roce 2007 upraveny také školní pozemky, včetně vnějších sportovních 

prostor. Škola má také vhodné zázemí pro výuku přírodních věd a výpočetní techniky. V době 

nejvyšší nouze o prostory byla vybavena pojízdnou počítačovou učebnou, včetně kompletní wifi ve 

všech prostorách. 

 

Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, v jehož týmu působí školní psycholog, speciální 

pedagog, sociální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Hlavním úkolem pracoviště 

je cílená podpora všech žáků s ohledem na jejich individuální potřeby (spolupráce s ostatními 

pedagogy při nápravě problémů žáků, spolupráce s rodiči, s pedagogicko-psychologickou poradnou, 

odborem sociální péče a se speciálními pedagogickými centry, aktivní účast na přípravě individuálních 

vzdělávacích plánů, zpracování a uplatňování programů všeobecné primární prevence apod.). 

 

Ve škole působí 57 pedagogických pracovníků na pozicích učitel, párový učitel, asistent pedagoga 

a mentor. Dalších 13 pedagogických pracovníků působí ve školní družině a školním klubu. 

4 pracovníci jsou zaměstnáni ve školním poradenském pracovišti, 4 pracovníci kooperují ve Středisku 

volného času při ZŠ. Pedagogové si soustavně zvyšují kvalifikaci formou dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků.   

 

Základní škola se řídí vlastním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání KUK (Komunikace– 

Učení – Kooperace), umožňujícím osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního 

maxima, aby rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy. Program klade důraz na mezilidské vztahy, kvalitní 

http://lesneni.cz/
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výuku pomocí moderních metod a vytváření pozitivních vztahů k přírodě a okolí. Ve škole je 

integrováno cca 7 % žáků se specifickými poruchami učení. Dalších přibližně 7 % žáků jsou cizí státní 

příslušníci s odlišným mateřským jazykem. Díky pomoci ze strany Školního poradenského pracoviště 

a kvalifikovaným asistentům pedagoga se je daří lépe začlenit do kolektivu. 

Pro nadané žáky škola v rámci svého vzdělávacího programu nabízí možnost volby zapojení se do 

programu, který začíná od 4. ročníku a který děti zařazuje do tzv. rozvojových skupin. Jde o výuku 

několik hodin týdně, při kterých se děti mohou vzdělávat v homogenně blízké skupině. Program je 

aplikován ve 4. až 6. Ročníku, a od školního roku 2021/2022 se předpokládá jeho rozšíření i do  

7. ročníku. Každý žák se může zúčastnit školních i mimoškolních soutěží, nebo se podílet na tzv. 

dětské samosprávě (třídní samospráva, Parlament a Ekoparlament). 

Naprostá většina žáků je ze sociálně i finančně vyrovnaných rodinných poměrů. ZŠ má sociální 

program na podporu sociálně slabých žáků. 

 

V září 2018 byla rozšířena dostavbou stravovacích prostor kapacita jídelny (aktuální kapacita školní 

jídelny je 900 stravovaných osob), rekonstrukce původního zařízení proběhla ve školním roce 

2011/2012. Jídelna také obdržela certifikát Zdravá školní jídelna. Vedení jídelny klade důraz na 

zdravou skladbu jídelníčku, spolupracuje s nutriční terapeutkou, ale pracuje i s podněty žáků.  

  

Pro žáky 1. - 4. tříd je zřízena školní družina (mimo dobu vyučování v čase od 7.00 do 17.00 hodin), 

zajišťující dětem zájmové činnosti i přípravu na vyučování. Družina celoročně využívá školní zahradu. 

Ve škole je také knihovna se studovnou, ve které si žáci mohou po vyučování nebo během velkých 

přestávek číst, relaxovat nebo za pomoci učitele zpracovávat domácí úkoly.  

 

Od školního roku 2008/2009 je škola zapojena do mezinárodního programu Ekoškola, zaštiťovaného 

organizací Tereza, vzdělávací centrum, z.ú. Program Ekoškola v České republice probíhá pod záštitou 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Základní škola získala titul Ekoškola a pravidelně ho 

obhajuje. Na střeše školy byla v roce 2010 realizována solární elektrárna o celkovém výkonu 59kWp, 

která pokryje značnou část spotřeby elektrické energie školy.  

 

Škola je zapojena do programu Vzdělání 21, který propaguje počítačovou gramotnost jako 

samozřejmou dovednost pro 21. století. Nad rámec již výše zmíněných aktivit škola funguje také jako 

fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty UK a Přírodovědecké fakulty UK. Je 

také zapojena jako partnerská škola v projektu Klinická škola, jako pilotní škola projektu Pomáháme 

školám k úspěchu. Je zařazena v síti programu Státního zdravotního ústavu Praha Škola podporující 

zdraví. Několik let je držitelem titulu Ekoškola a je zapojena do mezinárodního vzdělávacího 

programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment). V neposlední řadě 

funguje jako tréninková škola programu Učitel naživo. Pedagogičtí pracovníci ze ZŠ Kunratice se jej 

účastní jak pasivně, tak i aktivně, neboť mají zastoupení i v expertní radě, případně pracují jako 

průvodci studentů zapojených do projektu. Celá škola je součástí projektu Pomáháme školám růst a 

pořádá i akce s tímto projektem spojené, na příklad v roce 2019 Festival pedagogické inspirace 2019. 

 

Komunikace s rodiči probíhá mimo klasických třídních schůzek a konzultačních hodin i během tzv. 

rodičovských kaváren a dalších akcí. 

 

Podle demografické studie zpracované v roce 2000 byl vyprojektován nový objekt v areálu ZŠ, a to 

2 pavilony pro učebny, aula, spojovací krček se školním klubem a nová tělocvična. Tělocvična se dá 

rozdělit sítěmi na 3 části, ale jde pouze o optické rozdělení, které nevyhovuje některým rozdílným 

sportovním činnostem. 

Následně proběhla v Městské části Praha-Kunratice výstavba dvou sídlišť, došlo k prodeji ze strany 

MČ Praha 4 ZŠ Jánošíkova v Krči a ze strany MHMP rozestavěného objektu školy na sídlišti Flóra 

(dnes Zátiší), což mělo za následek navýšení počtu dětí, pro které bylo nutné zajistit místa v základní 

škole Kunratice. Cca 200 dětí ze sídliště Flóra chodí do ZŠ Campanus, Praha 11. 

V areálu ZŠ Kunratice bylo díky dobře voleným dostavbám jednotlivých objektů vybudováno dalších 

9 kmenových učeben, ale kapacita tělocvičny již nestačí a nová tělocvična je v projektové přípravě. Ve 
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škole je divadelní sál, který se používá na gymnastiku a podobné aktivity, ale pro klasické hodiny 

tělesné výchovy nebo další sportovní činnosti je nevyhovující.  

V současné době vzniká projektová dokumentace na výstavbu další tělocvičny na pozemku ZŠ, která 

bude mít parametry pro basketbal, ale bez diváckých tribun. Tělocvična bude umístěna na části 

stávajícího fotbalového hřiště, které bude posunuto směrem k zámeckému parku a vynutí si zrušení 

tenisového kurtu. Venkovní hřiště je již nyní přístupné v době, kdy neprobíhá výuka tělesné výchovy, 

veřejnosti. 

Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel se dlouhodobě nedaří snižovat počty žáků ve třídách ZŠ 

(dosahují maxima povolených hodnot). 

 

Počty žáků ZŠ (k začátku školního roku)  

Stupeň ZŠ 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1. stupeň 417 417 431 436 464 435 448 

2. stupeň 209 207 203 225 252 285 329 

Celkem 626 624 634 661 716 720 777 

Nejvyšší možná kapacita školy je 810 žáků. Všechny třídy mají po dostavbách školního areálu vlastní 

kmenovou učebnu.  

 

 

 

Počet kmenových tříd jednotlivých ročníků ve školním roce 2020/2021 

 

Třída Počet 

1. třída 4 třídy – 1.A,B,C,D 

2. třída 3 třídy – 2.A,B,C 

3. třída 3 třídy – 3.A,B,C 

4. třída 3 třídy – 4.A,B,C 

5. třída 3 třídy – 5.A,B,C 

6. třída 3 třídy – 6.A,B,C 

7. třída 3 třídy – 7.A,B,C 

8. třída 3 třídy – 8.A,B,C 

9. třída 3 třídy – 9.A,B,C 

Celkem 28 tříd 

 

Současných 28 tříd představuje zcela naplněnou kapacitu budovy ZŠ. Ta ale v budoucnu nebude stačit. 

Vzhledem k umístění školy v centru Kunratic a k velikosti pozemků patřících škole je již další 

rozšíření dostavbou stávající budovy nemožné. I vzhledem k těsnému sousedství s MŠ Kunratice 

přináší každé ráno neúměrné zatížení okolí školských zařízení a celého centra Kunratic automobilovou 

dopravou. 

 

Další informace viz www.zskunratice.cz 

2.6.2.2 Soukromé základní školy  

Základní škola COMPASS,s.r.o.  

IČ: 02046504, škola je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR 

Adresa: K Zeleným domkům 178/38, 148 00 Praha-Kunratice 

 

Základní škola Compass je česko-anglická základní škola, která funguje od září 2014 a od té doby 

postupně naplnila svou kapacitu. Jde o malou školu s rodinnou atmosférou s malým počtem dětí ve 

třídě (80 dětí v 1. - 5. ročníku), což umožňuje zajistit individuální přístup k dětem. Škola usiluje 

o přitažlivou, podnětnou a užitečnou formu výuky. 

http://www.zskunratice.cz/
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Další informace včetně ceníku školného viz www.zs-compass.cz 

2.6.2.3 Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 

Na území MČ Praha-Kunratice funguje odloučené pracoviště ZUŠ Jižní Město na adrese Jana Růžičky 

1179/19. Děti se zájmem o umělecké vzdělání zde mohou navštěvovat hudební, taneční nebo výtvarný 

obor. Literárně-dramatický obor je vyučován pouze v hlavní budově na adrese Křtinská 673, 149 00 

Praha 4. ZUŠ pro své žáky organizuje soutěže ve všech vyučovaných oborech. Žáci s nejlepšími 

výsledky mají možnost vyjet prezentovat své schopnosti do zahraničí. Mimo vzdělávání dětí otevřela 

ZUŠ Jižní Město také Akademii umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy, která probíhá 

střídavě v různých objektech ZUŠ a v dalších prostorách.  

 

Další informace viz www.zusjm.cz 

2.6.3 Střední školy 

V Kunraticích není zastoupena možnost veřejného gymnaziálního ani středního odborného vzdělávání.  

2.6.3.1 Střední škola managementu a služeb a ZŠ s.r.o. 

IČ: 25140493  

Střední škola je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. 

Adresa: Ekonomická 957, 148 00  Praha 4 – Kunratice 

Výuka probíhá podle školních vzdělávacích programů (ŠVP), které vycházejí z rámcových 

vzdělávacích programů (RVP) daných MŠMT ČR. 

Obory jsou určeny pro absolventy základních škol, nástavbové studium pro absolventy SOU. 

 

Další informace včetně ceníku školného viz www.sousos.cz 

2.6.4 Vysoké školy 

V Kunraticích se nachází areál Koleje Jižní město. Jde o komplex pěti vysokoškolských kolejí 

Součástí komplexu je i budova Vysoké školy ekonomické. Koleje slouží studentům VŠE, UK 

a VŠCHT.  

Na adrese Ekonomická 957, 140 00 Praha 4 sídlí pražská pobočka ŠKODA AUTO Vysoká škola, 

o.p.s. 

2.6.5 Dostupnost a kapacita školních zařízení zřízených MČ Praha-Kunratice 

Hlavním podkladem pro stanovení potřebných kapacit školských zařízení zřízených městskou částí je 

Demografická studie z roku 2019 (blíže viz kap. 2.4.2 Demografická studie, v níž jsou uvedeny 

předpokládané počty dětí v předškolním a školním věku). Jak je patrné z provedené analýzy, ačkoli 

MČ realizovala řadu kroků pro zajištění dostatečného počtu míst jak v mateřské, tak v základní škole, 

vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel i k současným nárokům na organizaci výuky a dostupnost 

http://www.zs-compass.cz/
http://www.zusjm.cz/
http://www.sousos.cz/
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vzdělání (inkluzivní vzdělávání, děti s odlišným mateřským jazykem, umístění dětí mladších 3 let 

v rámci předškolního vzdělávání) kapacita obou zařízení nepostačuje.  

 

MČ průběžně komunikuje s okolními městskými částmi v souvislosti s umísťováním žáků do blízkých 

škol. Původně měla vzniknout v sousedním Šeberově nová základní škola s dostatečnou kapacitou 

i pro umístění dětí z Kunratic s plánovaným otevřením v září roku 2022. Kapacita nové školy 

v Šeberově však byla snížena (pouze 14 tříd) a škola nebude schopná pojmout potřebný počet 

kunratických dětí. V Šeberově je prostorová rezerva pro dostavbu další části školy, ale ta v dohledné 

době nebude realizována.  

Cca 200 kunratických dětí navštěvuje základní školu Campanus v Praze 11. Dalších cca 200 dětí je 

v rámci základního vzdělávání rozptýleno po celé Praze (speciální školy, víceletá gymnázia apod.).  

 

Kapacita MŠ je nyní na svém maximu. Maximální kapacita MŠ je 224 dětí s udělenou výjimkou 28 

dětí na třídu. Ve školním roce 2020/2021 byla zřízena jedna třída pro dvouleté děti, v níž může být 

maximálně 20 dětí. V tomto školním roce MŠ navštěvuje 207 dětí (s ohledem na snížení počtu dětí ve 

třídě pro děti do 3 let). Celkový počet dětí v MŠ je s ohledem na koronavirus velmi variabilní, ale je 

zřejmé, že po odeznění pandemie se vše vrátí do starých kolejí. Dle demografické studie je potřeba 

zkapacitnit MŠ o alespoň dvě další třídy.  

Vzhledem k nutnosti uvolnit prostory základní školy nyní využívané mateřskou školou pro rozšíření 

školní družiny, je i přes předpokládaný pokles počtu dětí plánována výstavba nové mateřské školy. 

Navíc bez zohlednění kapacity soukromých mateřských škol, kapacita školky postačovat nebude. 

„Porovnáme-li vývoj počtu dětí ve věku 3 –5 let s kapacitou MŠ Kunratice, zjistíme, že kapacita 

výrazně nedostačuje a ani do budoucna stačit nebude (cit. Demografická studie, DEMOGRAFIE 

MORAVA, Petr Fusek, říjen 2019). Z tohoto důvodu Městská část Praha-Kunratice plánuje výstavbu 

4 třídní mateřské školy s kapacitou 100 dětí. MČ má pro její výstavbu připravený pozemek v lokalitě, 

v níž bude realizována nová bytová výstavba. Po výstavbě 4 třídní MŠ, pokud nevznikne nějaká další 

rozsáhlá výstavba, by měla být kapacita míst pro předškolní vzdělávání zařízení dostatečná.  

 

Městská část Praha-Kunratice má přislíben pozemek pro výstavbu nové mateřské školy v území pod 

vysokoškolskými kolejemi (lokalita při ulici Na Knížce), a to převodem od vlastníka pozemku, tj. 

MHMP (parcelní číslo 2597/1). V územním plánu jsou pozemky určeny na sport. MČ podala žádost, 

aby bylo využití části pozemku o výměře 6 000 m
2
 změněno na využití pro občanskou vybavenost. 

Požadavek MČ byl akceptován a změna územního plánu dále probíhá dle požadavku MČ. 

 

Vývoj počtu obyvatel v letech 2010-2020 

Rok (údaj 

ke 31.12.) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet 

obyvatel 
8642 8361 8743 8755 9172 9428 9559 9745 9907 10023 9810 

zdroj: ČSÚ 

 

Vývoj počtu narozených dětí v letech 2010-2020 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet dětí 105 85 104 86 118 102 96 80 93 78 77 
zdroj: ČSÚ 

 

V Městské části Praha-Kunratice se zatím nepočítá s výstavbou dalších větších bytových souborů a 

tedy ani s výrazným nárůstem počtu obyvatel.  

 

Pro účely posouzení a vyhodnocení demografického vývoje byla zpracována aktuální „Demografická 

studie MČ Praha-Kunratice“ na období do roku 2033. (Petr Fusek, říjen 2019). Dle demografické 

studie bude v budoucnosti počet dětí ve všech věkových skupinách stagnovat nebo mírně klesat. 
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Prognóza vývoje, střední varianta – děti  

     Rok 

 

Věk 

2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 

0-2 275 276 265 263 264 267 265 262 

3-5 353 306 304 299 295 297 290 283 

6-10 667 625 571 533 509 511 496 480 

11-14 468 542 540 502 476 433 407 404 

 

Cílem mateřské i základní školy by se mělo stát rozvíjení potenciálu dětí se zaměřením na větší 

individuálnost výuky ve třídách. Toho lze dosáhnout snížením počtu dětí ve třídách a zapojením 

asistentů pedagoga. 

2.6.6 SWOT analýza pro oblast Školství a vzdělávání 

Silné stánky Slabé stránky 

 Dosavadní kroky ke zvýšení kapacity MŠ 

a ZŠ  

 Kvalitní vybavení ZŠ i MŠ 

 Kvalita základního vzdělání podpořena 

spoluprací ZŠ s Pedagogickou 

a Přírodovědeckou fakultou UK (fakultní 

škola) 

 Kvalitní pedagogický rozvoj základní 

školy 

 Proaktivní přístup vedení základní školy - 

ZŠ je zapojena do řady projektů 

 Velký výběr volnočasových aktivit 

a kroužků  

 Bezbariérovost školní jídelny 

 Poskytování individuálního přístupu 

v rámci veřejného vzdělávání 

 Blízkost přírodních lokalit – vhodné 

prostředí pro podporu EVVO, zejména 

dětí v MŠ  

 V MČ se nachází několik soukromých 

mateřských škol, které doplňují kapacitu 

MŠ Kunratice 

 V MČ působí i veřejné vysoké školy  

 Bezbariérovost prostor základní školy 

Integrace dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP)  

 Nedostatečná kapacita škol a školských 

zařízení, hlavně v případě budoucích 

rozsáhlých bytových výstaveb 

 Částečná bariérovost MŠ  

 Počty žáků ve třídách v ZŠ jsou často na 

maximální povolené hranici  

 Zajištění kapacity ZŠ v budoucnu bude 

částečně záviset na rozhodnutí volených 

zástupců sousední MČ Šeberov (možnost 

využít kapacitu nové ZŠ v Šeberově 

částečně i pro kunratické žáky) 

 Nutnost dojíždění dětí z Kunratic do 

základních škol v okolí 

Příležitosti Hrozby 

 Zkapacitnění MŠ a ZŠ  

 Aktivity umožňující individuální přístup 

k žákům MŠ a ZŠ - snížení počtu žáků ve 

třídách, asistenti pedagoga, párová výuka 

apod.  

 Soustavné zvyšování kvality vybavení 

 Nutnost rozsáhlých investic do školních 

areálů, na které nebudou v MČ dostatečné 

zdroje  

 Nedostatečná kapacita ZŠ v sousedních 

MČ (Praha-Šeberov, Praha Libuš, Praha 

11) a nemožnost využívání kapacity jejich 
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školských zařízení v souladu s moderními 

vzdělávacími postupy, využití dotací na 

jejich rozvoj z fondů EU, MHMP, 

sponzorská podpora škol 

 Širší zapojení škol do komunitního života 

MČ, využití budov pro jeho další rozvoj a 

širší nabídku volnočasových aktivit pro 

děti i dospělé 

 Mezigenerační setkávání a aktivity 

 Spolupráce škol - navzájem, se školami 

v okolí, s NNO 

 Vznik veřejné střední školy 

ZŠ dětmi z Kunratic 

 Nedostatek prostředků na školství 

v rozpočtu městské části  

 Nedostatek kvalifikovaných pedagogů 

(státní politika)  

 Tlak na další bytovou výstavbu bez 

zajištění veřejné vybavenosti 

2.7 Sport 

Městská část Praha-Kunratice podporuje rozvoj sportu a sportovního vyžití svých obyvatel. Působí zde 

řada sportovních organizací, které využívají jak venkovní sportoviště, tak vnitřní tělocvičny. 

Vzhledem k poloze a charakteru městské části jsou pro sportovní aktivity často využívány místní 

přírodní lokality zejména Kunratický les, zámecký park a další – viz. kapitola Památky, cestovní ruch 

a rekreace. MČ protíná několik cyklostezek, z nichž některé jsou napojeny na celopražské trasy a 

umožňují tak i delší cyklistické vyžití. V Kunratickém lese jsou zřizována malá odpočinková místa či 

venkovní herní, resp. fitness hřiště. V MČ je i velké množství dětských hřišť. 

2.7.1 Sportovní organizace v MČ  

TJ Sokol Kunratice 

Adresa: K Šeberáku 161/16, Praha-Kunratice 

TJ Sokol Kunratice působí ve svém vlastním objektu. V budově TJ Sokol Kunratice jsou k dispozici 

dva sály, velký o rozměrech 20x10m a malý 6x10m. Oba sály jsou vybaveny sportovním náčiním 

podle svého určení. Mimo sportovní akce lze sály pronajmout i na rodinné a firemní oslavy, plesy, 

svatby, divadla, akademie apod. Sokolovna je částečně zrekonstruovaná, nicméně pravidelné opravy 

jsou nutné, aby zůstala i nadále funkční a v dobrém stavu.  

TJ Sokol Kunratice patří k základním hybatelům komunitního života v MČ. Během akcí, které pořádá, 

se setkávají nejen místní obyvatelé. Pravidelně pořádá akce pro děti i dospělé, často ve spolupráci 

s MČ Praha-Kunratice, která je jedním z jeho sponzorů TJ. Tělovýchovná jednota organizuje např. 

Dětský karneval, Masopustní průvod, Otvírání studánek, Den matek, Kunratický den dětí, Běh Parkem 

či Mikulášskou besídku. 

TJ Sokol Kunratice nabízí možnost cvičení pro děti i dospělé v různých oddílech.  

K 1. 1. 2020 jsou činné následující oddíly pro děti: 

 Oddíl všestrannosti Rodiče a děti 

 Oddíl všestrannosti Školička  

 Oddíl všestrannosti Školáčci  

 Oddíl všestrannosti Školáci 

 Oddíl všestrannosti – Gymnastika 

 

Oddíly TJ Sokol pro dospělé 

 Cvičení ženy 

 Cvičení 60+ ženy i muži 
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 Stolní tenis muži 

 Rekreační volejbal, rekreační florbal 

 Sportovní oddíl volejbal ženy 

 Sportovní oddíl nohejbal muži 

V prostoru sokolovny dále probíhají i další komerční cvičení a sporty.  

 

SK Slovan Kunratice 

Adresa: Volarská 1701/9, Praha-Kunratice 

SK Slovan Kunratice působí v areálu vypůjčeném od MČ Praha-Kunratice. Fotbalový klub SK Slovan 

Kunratice byl oficiálně založen roku 1924. Sportovní klub ale na území Kunratic působil již o čtyři 

roky dříve. Ačkoli podle výsledkové tabulky dosahoval největších úspěchů v 60. letech minulého 

století, i dnes má dostatek členů.  

Klub využívá dvou hřišť – hlavní fotbalové hřiště Volarská 9 a vedlejší menší hřiště na Vimperském 

náměstí. Povrch obou hřišť je tvořen přírodním trávníkem. Hlavní hřiště splňuje požadavky pro 

oficiální utkání. Zázemí SK je v nevyhovujícím stavu. MČ Praha-Kunratice již čeká na vydání 

stavebního povolení na výstavbu nové budovy zázemí fotbalu.  

V SK Slovan Kunratice jsou následující mužstva: Muži A, Muži B, (skupina A soutěží v A2A 1. A 

třídě a skupina B soutěží v A5B 3. třídě), Mladší dorost, Starší žáci, Mladší žáci, Starší přípravka, 

Mladší přípravka, Předpřípravka, Školička.  

Klub čerpá dotace v rámci dotačního neinvestičního programu od MŠMT.  

 

Sport klub Quatro 

Adresa: Pasáž, Hornomlýnská 1231, Praha-Kunratice 

Sport klub Quatro nabízí dva klimatizované kurty na ricochet, klimatizované hřiště na indoor fotbal 2 

na 2, stolní tenis a klimatizovaný zrcadlový sál o rozloze 140 m² s možností přímého větrání, kde 

probíhají soukromé sportovní lekce a lekce kung-fu.  

 

TGC Kunratice - Tenis Golf Club Kunratice 

Adresa: Za parkem 47, Praha-Kunratice 

Areál byl otevřen v roce 1984. Dnes je zde k dispozici 5 antukových kurtů a stálá nafukovací hala 

s umělým povrchem. Jeden antukový kurt je v zimě krytý nafukovací halou.  

 

VRŠA sport centrum (tenisové a badmintonové centrum) 

Adresa: Technologická 956, Praha-Kunratice  

VRŠA sport centrum se nachází nedaleko metra Chodov v areálu VŠCHT. Nabízí 3 kryté tenisové 

kurty s umělým povrchem, čtyři venkovní kurty s antukovým povrchem a jeden venkovní kurt 

s umělým povrchem. Na zimní sezonu se dva antukové kurty zakrývají přetlakovou halou. V centru 

působí i tenisová škola pro děti a nachází se zde prodejna sportovního vybavení. Je zde nabízena 

služba vyplétání raket a půjčování sportovního vybavení. Dále je zde pět krytých kurtů na badminton 

v pevné hale s profesionálním povrchem. Během letní sezony jsou v provozu dva kurty pro plážový 

volejbal se speciálním pískem. K dispozici je zázemí šaten, sprchy, parkoviště a půjčovna vybavení.  

2.7.2 Další možnosti trávení volného času 

Významnou možností pro trávení volného času obyvatel jsou cyklistické stezky a trasy. Kunraticemi 

procházejí trasy s celopražským i s pouze lokálním významem. Blíže viz kap. 2.17 Památky, cestovní 

ruch a rekreace.  
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2.7.2.1 Nabídka neformálních sportovních činností  

Městská část má velký potenciál a možnosti pro outdoorové sportovní vyžití (cyklistika, běh, plavání). 

Kromě možností vycházek a jízdy na kole jsou venkovní plochy využívány i pro další zimní i letní 

sporty. U rybníka Šeberák je zřízeno přírodní koupaliště, v Olšanském rybníku je možné koupání na 

vlastní nebezpečí. Kunratický les je protkán sítí stezek využívaných obyvateli k procházkám, 

cyklistice, běhu, nordic walkingu a v zimním období jízdě na běžkách. 

Dětská hřiště  

 Dětská hřiště, která vlastní a provozuje MČ (10 dětských hřišť):  

 Dětské hřiště Hornomlýnská             

 Dětské hřiště K Betáni 

 Dětské hřiště K Zelené louce 

 Dětské hřiště K Zeleným domkům 

 Dětské hřiště K Zeleným domkům (u rybníka Ohrada) 

 Dětské hřiště Na Lhotech 

 Dětské hřiště U Zeleného ptáka 

 Dětské hřiště Vimperské náměstí 

 Dětské hřiště Zelené údolí 

 Dětské hřiště u fitparku Nad Rybníčky 

 

 Dětská hřiště, která neprovozuje MČ: 

 Dětské hřiště Vláček  

 Dětské hřiště Šeberák  

Sportoviště  

MČ vlastní a provozuje sportoviště určené pro všechny věkové kategorie.  

 

Sportoviště Popis 

Sportoviště K Zeleným 

domkům 

Travnatý povrch, přírodní charakter. Jde spíš o rekreační zónu, umístěné fit 

prvky.  

Sportoviště 

Hornomlýnská 

Umělý povrch, charakter hřiště na míčové hry. K dispozici jsou 

basketbalové koše. Sportoviště je oploceno. V blízkosti je dětské hřiště a fit 

park. 

Sportoviště Vožická Asfaltové hřiště, basketbalové koše, sloupky. Možnost hrát tenis, volejbal.  

Zelené údolí Oplocené hřiště, travnatý povrch s dvěma bránami, vhodné pro malý fotbal. 

Sportoviště Za 

kravínem 

Sportovně relaxační plocha – mezi ulicí K Šeberáku a ulicí U Javoru.  

2 branky, 800 m
2
 fit park, ohniště, houpačky, trampolíny, lavičky, 

odpadkové koše, lanovka – poma, stolní tenis.  

 

Dále si organizace (pro občany je vstup bezplatný) mohou pronajmout sportoviště u ZŠ Kunratice – 

viz kapitola 2.6 Školství a vzdělávání, nebo sály TJ Sokol – viz kapitola 2.7.1 Sportovní organizace v 

MČ.  

V lokalitě Kunratického lesa jsou umístěny také venkovní fitness prvky, které jsou využívány 

k aktivnímu odpočinku.   

 

Venkovní koupání  

 Koupaliště Šeberák – v letních měsících zhoršená až nebezpečná kvalita vody  

 Olšanský rybník – neveřejné koupání v rybníku 

Rybníky jsou v zimě využívané také k bruslení.  

 

http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/kunratice/olsansky-rybnik/
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2.7.3 SWOT analýza pro oblast Sport 

Silné stánky Slabé stránky 

 Dostatek přírodních lokalit – využívány 

pro venkovní sportovní aktivity 

 Široká nabídka sportovních aktivit pro 

všechny věkové skupiny 

 Dostatečné zázemí pro venkovní i vnitřní 

sportovní aktivity 

 Nová sportovní hala v areálu ZŠ  

 Velmi dobrá součinnost MČ se 

sportovními organizacemi 

 Chybí venkovní odpočinkový prostor pro 

mládež 

  Některé cyklostezky ve špatném stavu 

(nekvalitní a nevhodný povrch cest apod.) 

 Chybí propojení cyklostezek hlavně se 

Šeberovem a k navázání na cyklostezky 

ve Středočeském kraji   

Příležitosti Hrozby 

 Vybudování dalšího zázemí pro sportovní 

aktivity, rozšíření a modernizace 

stávajících areálů 

 Vybudování venkovních odpočinkových 

prostranství pro neformální aktivity 

mládeže  

 Možnost využití systému grantů v oblasti 

kultury a sportu  

 Podpora organizací působících v oblasti 

volnočasových aktivit  

 Rozšíření cyklostezek, zkvalitnění zázemí 

cyklostezek  

 Možnost spolupráce s okolními 

městskými částmi na propojení 

stávajících cyklostezek 

 Nedostatečná spolupráce s okolními MČ 

na propojení stávajících cyklostezek  

 Nedostatek finančních zdrojů na potřebné 

investice, opravy a údržbu stávajících 

sportovišť, hřišť a fitness prvků  

 Nedostatek financí na údržbu a další 

rozvoj infrastruktury pro sportovní 

aktivity  

 Růst vandalismu a s ním související 

poškozování vybudované volnočasové 

infrastruktury, poničení stávajících 

zařízení vyšší mocí  

 Odklon veřejnosti od aktivně tráveného 

volného času, nezájem o využití 

sportovišť 

2.8 Kultura a komunitní život 

2.8.1 Volnočasové aktivity 

Městská část Praha-Kunratice nabízí řadu nejen tradičních ale i moderních volnočasových aktivit. 

Zejména pro obyvatele městské části jsou určeny akce, které organizuje městská část, nebo s podporou 

městské části různé spolky, jež v území působí. Mezi nejnavštěvovanější akce pořádané v MČ patří 

Kunratické vinobraní, Babí léto, Kunratický ples, Masopust, dětské karnevaly, Noc kostelů, Pálení 

čarodějnic, Divadlo v parku, Velká kunratická. Podrobně jsou pořádané akce v MČ Praha-Kunratice 

popsány v Příloze č. 1 - Přehled společenských, spolkových a sportovních akcí 2019 (pro přehled 

uvádíme rok 2019, protože rok 2020 byl značně ovlivněn pandemií nemoci COVID-19). 

Vnitřní prostor pro volnočasové aktivity nabízejí dva sály Sokolovny TJ Sokol Kunratice, které lze 

využít mimo sportovní akce i pro organizování divadelních představení, koncertů, plesů apod. Menší 

společenské akce jako je např. vítání občánků nebo tradiční výstava hub a jiřinek se konají v 

zasedacím sále kunratické radnice. Pro akce se seniory je vhodný sál v Domě s chráněnými byty, ve 

kterém MČ pravidelně pořádá různá vystoupení či vzdělávací pořady. Pro větší akce je možno využít 

sportovní haly ZŠ Kunratice, která ale vzhledem ke svému původnímu určení není vhodná pro celou 
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řadu akcí, zejména pro povrch haly s nevhodnou obuví. Vnitřní prostor pro sportovce nabízí sportovní 

hala. Městská část usiluje o vybudování další sportovní haly. V současné době jsou vyčleněné finanční 

prostředky na zpracování projektové dokumentace. Aktuálně se zpracovává přístavba menší sportovní 

haly ke stávající hale. Předpokládá se, že výstavbu, finančně podpoří MHMP (finanční prostředky na 

přípravy projektové dokumentaci již MHMP poskytnul).  

Děti mohou využít nabídku zájmových kroužků ve školách. Přínosem pro trávení volného času je také 

existence kunratické knihovny a existence nové sportovní haly ZŠ Kunratice a dalších sportovišť na 

území MČ.  

2.8.2 Kulturní organizace, kulturní a zájmové spolky  

2.8.2.1 Místní veřejná knihovna v Praze-Kunraticích, základní knihovna  

Adresa: Golčova 24 148 00 Praha-Kunratice 

Knihovna je organizační složkou MČ bez právní subjektivity. V systému knihoven tvoří základní 

knihovnu ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 

provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Je zřízena pro 

poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro 

všechny občany. Slouží k uspokojování kulturních a informačních potřeb a všech forem vzdělávání 

občanů ve smyslu knihovního zákona. 

Půjčuje knihy a periodika, pro veřejnost je zde k dispozici počítač s připojením na internet. V místě 

nedostupné publikace je možné zapůjčit prostřednictvím služby meziknihovních výpůjček. Knižní 

fond je uložen v elektronické podobě. Díky tomu má čtenář možnost vyhledat knihu podle autora, 

názvu, tématu, klíčového slova, ceny, země vydání, signatury atd. Všechny záznamy obsahují i 

krátkou anotaci. 

Služby knihovny mohou využívat všichni občané. Pro děti do 15 let je služba zdarma, pro dospělé 

čtenáře je podmíněna vlastnictvím členského průkazu za poplatek 100 Kč/rok. Knihovna pravidelně 

kupuje nové publikace, knižní fond se dále rozrůstá i díky darům.  

Výpůjční doba knihovny je v pondělí a ve středu v době 7.40 - 12.00 a 13.00 - 17.40 hodin.  

 

Pro obyvatele Kunratic jsou také snadno dostupné pobočky Městské knihovny v Praze, která nabízí 

jak široký knižní fond, tak i větší množství volnočasových aktivit a vzdělávacích programů. Pro 

obyvatele MČ Praha-Kunratice jsou dobře dostupné zejména pobočky Krč, Modřany a Opatov, k nimž 

se dá snadno dostat MHD.  

2.8.2.2 Rodinné centrum u Motýlků 

Adresa: Golčova 24/7, 148 00 Praha-Kunratice 

Rodinné centrum organizuje neformální setkávání rodin s malými dětmi především matek na mateřské 

dovolené, ale i rodin s dětmi předškolního nebo nižšího školního věku. Funguje na území MČ na 

adrese Golčova 24/7. Poskytuje přátelský, bezpečný a optimistický prostor pro celou rodinu.  

V rámci centra funguje dětská skupina, kurzy jógy a pohybové průpravy, herna, příměstské tábory a 

celá řada dalších akcí a seminářů. Rodinné centrum je členem Žít spolu o.p.s. 

2.8.2.3 Klub seniorů Kunratice 

Adresa: Golčova 24, 148 00 Praha-Kunratice 

Klub se nachází v zadním traktu kunratické knihovny na adrese Golčova 24. Do klubovny je 

bezbariérový přístup. Toalety nejsou bezbariérové. Klubovna je vybavena stoly a židlemi, manipulační 

prostor v interiéru je dostatečný. Výhodou je umístění prostoru v přízemí, nevýhodou pak chybějící 
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parkoviště. Pro seniory v rámci MČ fungují i další zařízení a jsou pro ně pořádány výlety a další akce. 

viz. Kapitola 7 Sociální péče.  

2.8.2.4 Církve působící v městské části 

V MČ působí Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice. Církev využívá 

zejména kostel sv. Jakuba Staršího – Kunratice na Kostelním náměstí 16, 148 00 Praha-Kunratice. 

Dále mohou farníci využívat též filiální kostel sv. Prokopa na adrese Hrnčíře, K Šeberovu, 149 00 

Praha-Šeberov a kapli Jména Panny Marie ve Zdiměřicích v ulici Ke Kapli. 

2.8.2.5 Další organizace a zájmové spolky se sídlem či působením v MČ 

 Křižovatka cz, o.s. – počítačový klub, především určený pro zdravotně postižené, seniory, ženy 

na rodičovské dovolené – (blíže viz. kap. 2.5.2 Sociální služby a http://www.zelenyptak.cz/ ) 

 Místní organizace Flora Svazu tělesně postižených v ČR, o.s. 

 Rehabilitace Hornomlýnská 

 PROSAZ – společnost pro sociální rehabilitace občanů  

 Kunratice žijou, z.s., jde o občanský spolek, jehož účelem je jak podpora místního kulturního a 

občanského dění, ochrana zdejšího jedinečného prostředí a snaha o větší zapojení obyvatel 

Kunratic do debaty o veřejném prostoru (blíže viz. http://kunratice-zijou.cz/ ) 

 Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Praha 4 – Kunratice 

 Sbor dobrovolných hasičů Praha-Kunratice (blíže viz kap. 2.16 Bezpečnost a krizové řízení 

a http://sdh-kunratice.cz/ ) 

 Patron, z.s. - spolek rodičů při místní základní škole 

(blíže viz https://www.zskunratice.cz/rodice/patron-spolek-rodicu) 

 Rozvoj Zeleného údolí, o.s. - výsadba stromů, zeleně, účast na diskusi týkající se plánovaných 

developerských projektů, snaha o zlepšování životního prostředí v MČ. 

 Klub seniorů 

 U Motýlků – rodinné centrum (blíže viz http://www.zitspolu.cz/u-motylku/) 

 Skautské středisko Paprsek 

 Záchranná brigáda kynologů Praha 

 Občanský spolek Pro Kunratice – vznikl jako reakce na vážný zásah do životního prostředí, 

přírody a krajinného rázu celoplošným kácením v zámecké oboře Bažantnici v roce 2009.  

Vyvíjí činnost vedoucí především k ochraně životního prostředí, krajiny a památek nalézající se 

v Kunraticích. Hájí zájmy občanů, kterým není lhostejné, kde a jak žijí a chtějí být aktivními 

občany. (blíže viz https://www.prokunratice.cz/ ) 

 

Sportovní organizace nabízející volnočasové vyžití jsou popsány v kapitole 2.7 Sport.  

2.8.3 SWOT analýza pro oblast Kultura a komunitní život 

Silné stránky Slabé stránky 

 Široká nabídka volnočasových aktivit pro 

všechny věkové skupiny 

 Atraktivní přírodní lokality  

 Dostatečné zázemí pro venkovní i vnitřní 

společenské aktivity 

  Aktivní účast spolků a jiných zájmových 

organizací na kulturním a společenském 

životě v MČ 

 Do budoucna bude s ohledem na 

demografickou prognózu růstu počtu 

seniorů v MČ nedostatečná nabídka 

volnočasových aktivit pro seniory. 

 Nevyhovující přístup do prostor místní 

knihovny 

 Chybí bezbariérové toalety v objektu v 

Klubu seniorů 

http://www.zelenyptak.cz/
http://kunratice-zijou.cz/
http://sdh-kunratice.cz/
https://www.zskunratice.cz/rodice/patron-spolek-rodicu
http://www.zitspolu.cz/u-motylku/
https://www.prokunratice.cz/
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 Významná podpora volnočasových 

aktivit dětí ze strany ZŠ 

 Dobrá dopravní obslužnost umožňuje 

snadno využívat nabídku aktivit i mimo 

území MČ  

 Bezbariérový vstup do Klubu seniorů 

Příležitosti Hrozby 

 Možnost využití systému grantů pro 

podporu oblasti volnočasových aktivit, 

sportu a kultury 

 Podpora organizací působících v oblasti 

volnočasových aktivit  

 Nedostatek finančních zdrojů na potřebné 

investice, opravy a údržbu stávající 

infrastruktury pro volnočasové aktivity 

 Nedostatek sponzorů  

 Příklon k pasivnímu trávení volného času, 

nezájem o volnočasové aktivity 

 Poničení stávajících zařízení vyšší mocí či 

vandalismem 

2.9 Doprava 

V Městské části Praha-Kunratice a jejím okolí dominuje zejména silniční automobilová doprava. V 

MČ není zastoupen žádný druh kolejové dopravy (železnice, tramvaj, metro, speciální dráhy). 

Nicméně návaznost na tyto druhy veřejné hromadné dopravy je pokryta dostatečně autobusovou 

dopravou v rámci integrovaného systému veřejné hromadné dopravy Prahy a Středočeského kraje 

(PID), a to na metro C ve stanicích Budějovická, Kačerov, Chodov, Roztyly, Opatov a Háje vč. 

přestupů na další linky MHD a radiální tramvajovou trať (TT) rychlodrážního charakteru do Modřan 

(v roce 2021 se předpokládá zahájení výstavby prodloužení tramvajové trati na Libuš) 

Omezujícím prvkem mobility (nejen) kunratických občanů je zejména nedostatečná kapacita stávající 

silniční sítě, resp. její systémové přetížení. Dopravní kongesce jsou ve všedních dnech pravidelným 

jevem (obě denní špičky, citelný nárůst kongescí v posledních letech přibývá i v sedlech/časový 

interval mezi obvyklým počátkem a koncem pracovní doby se nazývá obdobím dopravního sedla/), 

čímž je ovlivněna i spolehlivost a jízdní doba autobusových spojů, které mají v současné situaci téměř 

nulovou úroveň preference v provozu.  

2.9.1 Silniční doprava  

I přes to, že územím Kunratic neprocházejí žádné dálnice, je jejich území, zvláště pak ulice Vídeňská, 

jimi značně ovlivněno. Jedná se o dálnici D0 (vnější pražský okruh – původně značen jako R1, 

projektově označovaná jako Silniční okruh kolem Prahy SOKP), která má pro Kunratice 

prostřednictvím vesteckého přivaděče na silnici II/603 (Vídeňská) největší dopravní význam a dálnici 

D1 (dále jako ulice 5. května) se sjezdy u Opatova, Chodova a přes Jižní spojku (Městský okruh MO) 

v Krči. Tyto komunikace procházejí městskými částmi sousedícími s Kunraticemi, avšak indukují 

dopravu i v samotných Kunraticích. V případě nehod či jiných mimořádných událostí na těchto 

komunikacích je znát citelný nárůst intenzit dopravy na místních komunikacích v Kunraticích. 
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Mapa širších vztahů - komunikace a napojení na další městské části 

 

 
 

Dominantní úlohu v silniční dopravě hrají na východě území dálnice D1 a Kunratická spojka, na 

severu ulice 5. května („Magistrála“) a Jižní spojka (městský okruh), od jihu D0, západně komunikace 

Libušská a Novodvorská. 

Páteřní komunikací pro Kunratice je místní komunikace I. třídy Vídeňská z Krče na hranici Prahy a 

dále pokračující jako silnice II/603 („Stará benešovská“) přes přivaděč na D0 na významný uzel 

v Jesenici (II/603, II/101. II/105). Přes Vídeňskou je realizována nejvýznamnější část cest z jižní 

aglomerace kolem Prahy (Jesenice, Vestec, Kamenice, Jílové, Dolní Břežany) směrem na centrum. Na 

okružní křižovatce Vídeňská x Kunratická spojka se zátěž dělí a významná část intenzit pokračuje po 

Kunratické spojce směrem na Chodov a dále do východní části Prahy nebo na centrum Prahy, zbytek 

pokračuje po Vídeňské na Prahu 4 a dále do centra Prahy. Zájmem MČ je odklonit možné maximum 

tranzitní dopravy z Vídeňské ulice, směrem na Kunratickou spojku. 

Stávající silniční síť plně podmiňuje stávající možnosti vedení linek MHD. 

Mezi okolní významné cíle pro Kunratice patří (jednoznačně dle dopravní dostupnosti, zároveň 

nepočítaje stanice metra jako pouhé přestupní body) obchodní centrum na Chodově (Westfield 

Chodov), obchodní a kancelářská zóna a správní orgán ÚMČ Praha 4 na Budějovickém náměstí a 

obchodní zóna v Čestlicích. Mezi menší cíle patří okolní maloobchodní prodejny zejména na Praze 11 

a na Libuši. 

 

Vzhledem k rozloze Kunratického lesa a jeho faktické neprůchodnosti pro dopravu vzniká systémové 

zatížení komunikací K Verneráku a K Libuši (vazba mezi obvody Praha 11 a Praha 12), kdy kapacitní 

severní trasa přes ulici 5. května a Jižní spojku je méně spolehlivá a i bez kongescí s delší jízdní 

dobou. Zatížení komunikací je větší, než na jaké je síť místních komunikací dimenzovaná, tyto 

problémy jsou zejména vidět na náměstí prezidenta Masaryka, okružní křižovatka Vídeňská x 

K Libuši x Dobronická (U tří svatých), přetížení komunikace K Libuši činí i značné problémy na 

/křižovatkách s obslužnými místními komunikacemi, zejména u MŠ a ZŠ, kdy vznikají i četné kolizní 

situace či krátkodobá zablokování celých křižovatek. Další významnou související komunikací je ulice 

K Šeberáku ústící na Kunratickou spojku a dále pokračující na Hrnčíře a Průhonice, nicméně 

vzhledem k poloze ul. K Verneráku je značná část její potenciální zátěže odvedena. Záměrem MČ je 
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snížit zatížení ulice K Verneráku a K Libuši převedením zbytné tranzitní dopravy v maximální míře na 

obchvatovou komunikaci Kunratická spojka. 

Vzhledem k umístění průmyslových a skladových areálů při komunikaci Dobronická (spojnice mezi 

Kunraticemi a Libuší a zároveň na jižní tangenciální vazbě mezi obvody P11 a P12) je do Kunratic 

zataženo množství nákladní dopravy povětšinou ve formě vozidel do 12t, nicméně je zde přítomná 

i pravidelná kamionová doprava. Kapacita komunikace Dobronická je pak výsledně dána hlavně 

koncovými uzly – styková křižovatka řízená světelným signalizačním zařízením s ul. Libušská 

a okružní křižovatkou Vídeňská x K Libuši x Dobronická. Zatížení Dobronické a koncových uzlů dále 

vzrostlo výstavbou Obchodního centra Kunratice poblíž okružní křižovatky. 

Během ranní špičky se běžně úroveň provozu na komunikacích Vídeňská, Dobronická a K Libuši 

pohybuje na stupni 4 (resp. E) s krátkodobými a vesměs náhodnými výchylkami oběma směry na 

3 (D) a 5 (F). Jako kritické body pro tvorbu kongescí se ukazují oba konce ulice Dobronická, okružní 

křižovatky Vídeňská x Kunratická spojka, Vídeňská x Pramenná, Vídeňská x Jalodvorská a Vídeňská 

x V Štíhlách. 

 

Mapa užších vztahů - komunikace uvnitř městské části 

 

 
Zdroj: Mapy cz 

Dle demografické studie zpracované v roce 2019 Petrem Fuskem, Demografie Morava: “Nejvíce 

zatíženými komunikacemi na území MČ Praha-Kunratice jsou sběrné komunikace Vídeňská a Kunratická 

spojka. Poměrně problematické je ovšem i zatížení ulic K Libuši a K Šeberáku, a to vzhledem k jejich 

významu jako páteřních komunikací rezidenční části Kunratic a jejich nevyhovujícím parametrům, 

zejména v prostorově stísněném historickém jádru Kunratic. Připravované dopravní stavby (zejména 

linka metra D a Vestecká spojka) by mohly převzít část dopravních výkonů, které v současné době zatěžují 

ulice Vídeňská a Kunratická spojka, na druhou stranu je ovšem možné očekávat růst intenzit silniční 

dopravy v návaznosti na územní rozvoj v širším okolí MČ.“  

Intenzita automobilové dopravy v roce 2019 – průměrný pracovní den, 0-24 hod 

 (Pozn.. Údaje jsou uváděny bez autobusů městské hromadné dopravy.) 
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Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2019 

2.9.2 Městská hromadná doprava  

V současné době je území Kunratic, v rámci veřejné hromadné dopravy v Praze, obsluhováno pouze 

autobusovou dopravou. Dopravní obslužnost zde zajišťuje postupně rozšiřující se integrovaný 

dopravní systém (IDS) Prahy a Středočeského kraje PID spravovaný k danému účelu zřízeným 

organizátorem ROPID. Dopravní obslužnost je objednávána a financována hl. městem Praha, na 

příměstských linkách v režimu spolufinancování se Středočeským krajem a obcemi. Městské části 

dopravní obslužnost, vyjma vlastních objednávek nad rámec IDS, přímo nefinancují. 

Mezi dominantní dopravce patří Dopravní podnik hl. m. Prahy, nicméně ROPID objednává obsluhu 

linek (zejména příměstských, midibusových a dalších dopravců). Vozidla obsluhující linky 

v Kunraticích jsou téměř všechna nízkopodlažní a v krátkodobém horizontu bude dosaženo 100% 

nízkopodlažnosti vypravovaných spojů. Tento parametr má kritický význam zejména pro osoby se 

sníženou schopností pohybu (osoby na invalidním vozíku, staršího věku, děti v kočárcích a jejich 

doprovod apod.), naopak nedostačující je v tomto ohledu infrastruktura (nepřizpůsobené nástupní 

plochy, bariéry na pěších vazbách apod., chybějící přímé a bezpečné pěší vazby). Od roku 2020 je 

možné již sledovat polohy spojů v reálném čase, což usnadňuje a zefektivňuje části cestujících 

cestování. 

Jak bylo uvedeno dříve, na území Kunratic se nenachází žádný druh kolejové dopravy a chybí prvky 

preference veřejné hromadné dopravy (VHD). Preference VHD je aktuálně řešena na podnět 

organizátora dopravy ROPID a TSK v podobě zřízení vyhrazených jízdních pruhů (VJP, též zváno 

„buspruh“) pro autobusy VHD na ulici Vídeňská od ulice K Výzkumným ústavům až ke křižovatce 

Zálesí, čímž svazek linek 138, 193, 203, 332, 335, 337 a 339 získá segregovanou trasu s nulovým 

generováním zpoždění a projektované vyhrazené jízdní pruhy pomohou i celkové propustnosti 

křižovatek na trase. Záměrem MČ je podporovat zřízení prvků pro preferenci VHD, a tím zvýšit její 

spolehlivost a atraktivitu. 
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V dohledné době bude zrealizována nová zastávka MHD Vožická zlepšující dostupnost MHD pro 

rezidenční oblast poblíž stejnojmenné ulice. Z pohledu stávající sítě a obsluhy Kunratic chybí zastávka 

poblíž křižovatky Vídeňská x Pod Javory pro zlepšení dostupnosti rezidenční oblasti a vyřešení 

stávající nevyhovující a pro cestující infrastrukturně nezabezpečené přestupní vazby u okružní 

křižovatky Vídeňská x Kunratická spojka. 

 

Existují úvahy v zájmu zefektivnění a snížení emisí ze silniční dopravy o postupném částečném 

přechodu silniční MHD v Praze na parciální trolejbusy (dle aktuální legislativy se jedná o drážní 

nekolejovou dopravu, nikoli běžnou silniční), lze ve středně až dlouhodobém výhledu očekávat 

částečné zatrolejování linie Praha – Jesenice a dále např. směrem na Jílové. V době vytváření tohoto 

dokumentu nebyly stanoveny závěry takovýchto úvah. 

2.9.2.1 Autobusy MHD 

Městské autobusové linky – denní  

Č. linky Směr Napojení na přestupní uzel Význam pro Kunratice 

138 
Ústav akademie věd -  

Sídliště Skalka 

Nemocnice Krč (bus) 

Kačerov (metro C, vlak) 

Skalka (metro A) 

Doplňková linka využitelná 

pouze pro oblast Zelených 

domků (linka začíná za 

hranicí Kunratic) 

165 Sídliště Zbraslav – Háje 
Opatov (metro C) 

Sídliště Modřany (tram) 

Páteřní tangenciální linka 

P11 – Kunratice – Libuš – 

Modřany – Zbraslav, 

obsluhuje staré Kunratice 

193 
Nádraží Vršovice –  

Šeberák 

Nemocnice Krč (bus) 

Budějovická (metro C) 

Nám. bratří Synků (tram) 

Nádraží Vršovice (vlak) 

Páteřní radiální linka 

Kunratice – P4 (významná 

pro vnitřní obsluhu P4), 

obsluhuje staré Kunratice a 

Zelené údolí 

203 
Poliklinika Budějovická –  

Háje 

Chodov (metro C* 

Roztyly (metro C) 

Nemocnice Krč (bus) 

Budějovická (metro C) 

Doplňková midibusová 

linka spojující téměř 

všechny části Kunratic 

(zajišťuje jediné spojení 

sídliště Flora a starých  

Kunratic) 

* předpoklad delšího přestupu přes OC Westfield Chodov nebo kolem něj 

 

Příměstské autobusové linky – denní  

Č. linky Směr Napojení na přestupní uzel Význam pro Kunratice 

332 

Budějovická – Jesenice 

– Jílové u Prahy – 

Neveklov 
  

335 

Budějovická – Jesenice 

– Kamenice, Kulturní 

dům 
 

Příměstské radiální linky 

z jižní aglomerace na 

přestupní uzel Budějovická 

– pro Kunratice pouze 

doplňkové spojení, 

v oblasti Betáně však tvoří 

jedinou obsluhu 

337 

Budějovická – Jesenice 

– Kamenice - Benešov, 

Autobusová stanice 

Nemocnice Krč (bus) 

Budějovická (metro C) 

339 
Budějovická – Jesenice 

– Kamenice - Týnec nad 
  



  

47 

 

Sázavou, Železniční 

stanice 

362 
Budějovická - Jílové u 

Prahy, Náměstí 
- 

Nemá význam – linka pouze 

projíždí 

 

Městské autobusové linky – noční  

Č. linky Směr Napojení na přestupní uzel Význam pro Kunratice 

901 Anděl – Skalka  

Samotná existence noční 

dopravy je pro Kunratice 

významná, neboť snižuje 

v noci závislost na užívání 

automobilu *) 956 
Budějovická - Jílové u 

Prahy, Náměstí 
 

*) funguje odlišně než denní linky, není důležité řešit přestupní body 

 

 

 

Schéma MHD v Kunraticích  
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Mapa napojení Kunratic MHD – širší vazby  
 

 
Zdroj: www.pid.cz 

 

2.9.3 Kolejová doprava 

Územím MČ Praha – Kunratice v současné době neprochází žádná železniční či tramvajová trať ani 

jiná speciální dráha. 

V dohledné době není počítáno s vybudováním žádné kolejové dopravy na území Kunratic. K území 

Kunratic se v krátkodobém výhledu přiblíží tramvajová trať prodloužením z Modřan na Libuš, 

v dlouhodobém výhledu zasáhne na území Kunratic nová linka metra D (stanice „Depo Písnice“), 

ovšem bez přímé obsluhy pro Kunratice – vliv bude mít zejména změna návazné povrchové dopravy 

po zprovoznění metra. 
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2.9.4 Cyklistická a pěší doprava 

2.9.4.1 Cyklistická doprava  

V říjnu 2006 schválila Rada hl. města Prahy nový systém značení cyklostezek na území hlavního 

města. Označení všech stezek nově začíná písmenem A, které označuje Prahu. 

Páteřní stezky (I. třída) propojují město se Středočeským krajem. Podél Vltavy vedou dvě 

severojižní trasy - levobřežní A1 a pravobřežní A2. Z páteřních tras odbočují radiály, které vedou 

obvykle podél potoků nebo po hřebenech. Radiály jsou značeny dvoucifernými čísly, A1X na levém 

břehu a A2X na pravém břehu, kde X značí pořadí trasy směrem po proudu Vltavy. Severojižní 

tangenty jsou značeny A3X na levém břehu a A4X na pravém břehu. Mezi páteřní stezky patří také 

okruh kolem Prahy č. 8100, tzv. Pražské kolo (na území města označena A50). 

Hlavní cyklistické trasy (II. třída) slouží k propojení páteřních tras a jsou značeny písmenem A 

a třemi ciframi. 

Místní trasy (III. třída) jsou v kompetenci příslušných městských částí a jsou označeny písmenem A 

a čtyřciferným číslem. (www.prazskecyklostezky.cz) 

 

Značné množství cyklotras se dá přikládat tomu, že v Kunraticích je ve velké míře zastoupena přírodní 

složka, a proto se hlavně v létě MČ stává vyhledávanou destinací cyklistů. Dalším důvodem je 

trasovaní jednotlivých cyklotras, a to hlavně trasy A 21, jedné z páteřních cyklotras Prahy, která 

propojuje Modřany s MČ Praha 11 (Háje) a je jednou z alternativ při cestě tímto směrem. Nelze dále 

opomenout v posledních letech postupný celkový nárůst cyklistické dopravy na běžné cesty do 

zaměstnání apod. (změna modal splitu – změna podílu jednotlivých druhů dopravy). 

 

Ve starých Kunraticích je vzhledem ke spíše rovinatějšímu terénu hojně využívána cyklistická doprava 

obyvateli pro místní dojížďku za službami a návštěvami. Záměrem MČ je využívání cyklodopravy na 

místní i tranzitní úrovni podpořit postupným zlepšování komunikací pod cyklotrasami, zajištění 

možnosti obousměrného cyklistického provozu, kde to šířkové poměry a bezpečnost umožňuje 

(cykloobousměrky, možnost míjení s vozidlem i na zúžených úsecích apod.) a instalací stojanů na kola 

v exponovaných lokalitách vč. funkce B+R u zastávek MHD. 

Územím městské části prochází 7 pražských cyklotras:  

https://www.prahanakole.cz/hlavni-cyklotrasy/ 

https://mapa.prahounakole.cz/# 

A21 Modřanská Rokle 

trasa: Modřany, u Vltavy - Libuš - Kunratice - Šeberov - Háje 

 
 

Trasa A21 je problematická zejména z pohledu vedení po ul. K Libuši a Dobronická, kde nejsou 

přítomny ani segregované stezky, ani není hlavní dopravní prostor na přítomnost cyklistů uzpůsoben, 

tudíž dochází často k jízdě cyklistů po chodníku nebo zcela jinou trasou, neboť se v hlavním 

dopravním prostoru (zejména fyzicky slabší cyklisté) necítí komfortně ani bezpečně. 

https://www.prahanakole.cz/hlavni-cyklotrasy/
https://mapa.prahounakole.cz/
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A22 Kunratický potok 

trasa: Braník - Krč - Kunratický les - Chodov - Opatov - Háje - Petrovice, Uhříněves – Kolovraty 

 
Trasa A22 nemá pro přímou obsluhu obyvatel Kunratic význam – prochází okrajem území Kunratic a 

význam má především pro Prahu 11. 

A202  

Trasa A202 slouží především pro spojení pražské sítě cyklotras se Středočeským krajem (Vestec) 
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A212 

trasa: Krč - Kunratický les – Kunratice 

 

A213 – nejvýznamnější trasa, která vede Kunraticemi.  

Trasa A213 je spojnicí z Šeberova převážně podél zástavby Kunratic do Kunratického lesa, a dále po 

cyklotrase 212 do Michle; MČ předpokládá kompletní rekonstrukci komunikací pod cyklotrasou na 

svém území v rozsahu cca 2,5 km (viz níže) vč. uzpůsobení na přítomnost cyklistů. 
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A215 

trasa: Chodov - Kunratický les - Nové Dvory - Kamýk 

 

A217 (v terénu neznačená)  

Trasa Vernenák – Chodov 

 

2.9.4.2 Pěší doprava  

Hlavní trasa pro pěší a cyklisty vede ve směru jihovýchod – severozápad podél Kunratického potoka, 

i ve směru jih – sever přes zámecký park a zeleň podél ulice Krále Václava IV. do Kunratického lesa. 

Nově je třeba zajistit průchodnost územím pro pěší a cyklisty ve směru východ – západ (ve směru od 

obytných území obce k budoucí stanici metra v Libuši – Písnici), a dále do budoucna i průchodnost 

pro pěší a cyklisty územím západně od Vídeňské od severu k jihu, a to na rozhraní obytných 

a produkčních ploch. 

Komunikace s významně chybějící infrastrukturou pro pěší (a cyklisty) jsou Vídeňská a Dobronická. 

2.9.5 Generel komunikací 

V rámci stejného dotačního projektu „Tvorba strategických a koncepčních dokumentů v MČ Praha - 

Kunratice", registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010110 (dále též jen „projekt“), 

který získal podporu z Operačního programu Zaměstnanost, byl zpracovaný dokument Generel 

komunikací v Praze-Kunraticích, (zpracovatel DIPRO, spol. s.r.o., Dopravní a inženýrské projekty, 

datum zpracování 05/2020, vedoucí projektu ing. Ondřej Nováček). Předmětem dokumentace byly 

Generel komunikací, terénní zmapování šířkového uspořádání, druhu a technického stavu krytu 

vozovky. Generel komunikací je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha-Kunratice:  

https://www.praha-kunratice.cz/strategicky-plan/4729-generel-komunikaci-mc-praha-kunratice 

Ve zpracovaném dokumentu byla, pro lepší přehlednost MČ Praha-Kunratice rozdělena na 8 oblastí. 

Oblasti odpovídají topologickému obrazu města. Hranice mezi jednotlivými oblastmi jsou tvořeny 

z pravidla páteřními silničními komunikacemi. Ulice v těchto oblastech byly podrobeny detailnímu 

popisu. Pro každou oblast je uvedena tabulka společně s uličními listy odpovídajících komunikací. 

Základem zjišťování všech rozměrových a jakostních údajů byl terénní průzkum s pomocí 

jednoduchých měřidel. 

Pasport komunikací byl proveden na všech místních komunikací, které jsou ve správě městské části. 
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Jedná se tedy o všechny místní komunikace, s výjimkou ulice K Zeleným domkům, na jejíž 

rekonstrukci bylo vydáno stavební povolení a v roce 2020 byla zahájena její kompletní přestavba. 

Pasport nebyl proveden také v oblastech Flóra, Zelené Údolí a v ulicích Vídeňská, Dobronická, 

K Libuši, K Šeberáku, jelikož jsou ve správě hl. m. Prahy, resp. Technické správy komunikací hl. m. 

Prahy. Generel obsahuje tabulkovou část, ve které je podrobně definována každá místní komunikace. 

Ke každé komunikaci jsou zpracovány uliční listy, ve kterých jsou uvedeny detailní informace 

a provedena dokumentace. Pro úplnost je třeba dodat, že MČ Praha-Kunratice má ve správě poměrově 

i absolutně výrazně větší počet místních komunikací než jiné městské části, což znamená násobně 

větší nároky na výdaje na údržbu a rekonstrukce. Po dostavbě inženýrských sítí s různou kvalitou 

lokálních oprav či záplat povrchů měly být komunikace postupně celkově opraveny a rekonstruovány 

z prostředků hl. m. Prahy, toto se však stalo jen na relativně malé části komunikací a většinu je tak 

nucena MČ investovat dále ze svých prostředků a úspor (programy Plošných rekonstrukcí komunikací, 

delimitace existujících projektů apod.) se snahou zpětně získat alespoň část finančních prostředků 

např. z nevyčerpaných prostředků hl. m. Prahy. 

2.9.6 Plánované dopravní stavby 

2.9.6.1 Obchvat Písnice 

Z Prahy směrem na Dolní Břežany prochází v současné době kapacitně problematická Libušská ulice. 

Návrh plánovaného obchvatu Písnice počítá s přeložkou právě této Libušské ulice východně od území 

Písnice. Navržená komunikace začíná odklonem od Písnice přes okružní křižovatku Kunratická spojka 

a končí okružní křižovatkou s ulicí Podchýšskou. Základním cílem navrženého Obchvatu Písnice je 

přesunout vysokou dopravní zátěž (hlavně těžkou tranzitní dopravu) z ulice Libušská právě na tuto 

komunikaci. Liniově dále na tento obchvat navazuje alternativní napojení areálu SAPA v Libuši a 

„přeložka Vídeňské“. 

 

 

Zdroj: Generel komunikací MČ Praha-Kunratice, resp. Metropolitní plán - obchvaty  
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2.9.6.2 Metro D 

Stavba metra D je v současnosti jeden z největších a nejdůležitějších projektů Hlavního města Prahy. 

Jedná se o čtvrtou linku metra v Praze s označením D a má být znázorňována modrou barvou. Trasa je 

navržena ve směru ze severu na jih a má význam zejména pro Prahu 4, Libuš a napojení jižní 

aglomerace kolem Prahy. Zprovozněním metra D dojde k významným úpravám organizace povrchové 

dopravy (zejm. linkového vedení a dimenzování kapacit linek), pro Kunratice dojde zejména 

k omezení spojů příměstských linek na Vídeňské, neboť ty budou nově zkráceny na nový terminál 

Depo Písnice. 

 

 
Zdroj: www.dpp.cz 

 

2.9.6.3 Tramvajová trať Modřany – Libuš – Nové Dvory 

V současné době existuje projekt na prodloužení tramvajové trati z obratiště sídliště Modřany podél 

ulice Generála Šišky a ulice Novodvorské přes zastávku Libuš k obratišti blokovou smyčkou Nové 

dvory. 

Tento projekt nezasahuje na území Kunratic, ale ovlivní jeho dopravní obslužnost. Z pohledu dopravní 

obslužnosti Kunratic, je pro městskou část důležitá především zastávka Libuš, která bude situována, u 

plánované stanice metra D. Vznikne tak nový dopravní uzel, který umožní atraktivní spojení této 

oblasti Prahy s centrem města tramvajovou linkou přes Braník a Podolí. Nová tramvajová trať má být 

alternativní trasou pro spojení Kunratic s centrem Prahy, které je v současné době uskutečňováno 

především po Vídeňské ulici. Je předpokládána úprava linky 165 po zprovoznění tramvajové trati 

oproti stávajícímu stavu, nicméně hlavní funkce linky pro Kunratice zůstane téměř nezměněna. 
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2.9.6.4 Přeložka Vídeňské ulice 

V současné době je v územním i metropolitním plánu vymezena plocha na přeložku ulice Vídeňská. 

Přeložka ulice Vídeňská sníží současné vysoké intenzity v ulici Vídeňská odvedením tranzitní dopravy 

a nákladní dopravy z areálů na Dobronické, což přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu 

v Kunraticích a umožní plnohodnotnou rekonstrukci ul. Vídeňská v oblasti Betáně. Přeložka Vídeňské 

navazuje liniově na obchvat Písnice a končí na Vídeňské poblíž zastávky MHD Zelené domky. 

Podoba komunikace a křižovatek zatím není známá a projektová příprava na tuto stavbu nebyla 

zahájena. 

2.9.6.5 Vestecká spojka 

Vestecká spojka se nenachází v k.ú. Kunratice, avšak městskou část v budoucnu ovlivní. Především 

uleví Kunratické spojce od tranzitní, zejména od těžké nákladní dopravy. Jedná se o plánovanou 

silniční komunikaci na hranicích Prahy a Středočeského kraje o uspořádání 1+1 jízdních pruhů, která 

bude v budoucnosti spojovat oblast Jesenice a Vestce jižně od Prahy s největším českým sídlištěm 

Jižním Městem (napojuje se na D1, tj. vytváří alternativní přístup na Magistrálu a městský okruh), a 

zároveň bude sloužit jako obchvat několika městských částí na jihu Prahy, mezi které patří také 

Kunratice. Její význam vzroste po dokončení dálnice D3 do Jesenice napojením na D0. 

2.9.6.6 Dostavba D0 – DOKP stavba č. 511 

Úsek 511 dálnice D0 (Pražský okruh) spojující existující úseky D0 končících u mimoúrovňové 

křižovatky (MÚK) D1 x D0 a MÚK D11 x D0 přinese odstranění tranzitní dopravy z vnitřní části D1, 

ul. 5. května, Chodovské a městského okruhu (Jižní spojka a Štěrboholská radiála), čímž uleví 

obyvatelům z okolí těchto komunikací, a zároveň umožní zvýšit využití pro individuální 

automobilovou dopravu (IAD), vč. zvýšení spolehlivosti MHD v dotčených lokalitách. Tato stavba 

ovlivní Kunratice hlavně nepřímo, lze očekávat odvedení části dopravy z jihu Prahy a okolní 

aglomerace směřující na D8, D10, D11 a další cíle v daném směru.  

2.9.7 Rekonstrukce komunikací v Kunraticích – aktuální stav 

Na webových stránkách městské části jsou pravidelně zveřejňované informace o probíhajících 

i plánovaných akcích v oblasti dopravy, které jsou pro přehlednost rozdělené do 4 oddílů: 

 Plošné rekonstrukce komunikací 

 Výstavba chodníků v Kunraticích 

 Rekonstrukce komunikací financované hl. m. Praha 

 Výměny sítí (PRE, telekomunikace, vodovody, plynovody) 

 

(viz https://www.praha-kunratice.cz/rekonstrukce-vystavba-komunikaci)  

Občané zde vždy najdou aktuální přehled rekonstrukcí a akcí, které se v městské části realizují nebo 

budou realizovat. 

2.9.7.1 Rekonstrukce komunikací realizované v roce 2021 a v následujících 

letech 

V roce 2021 získala MČ podporu od MHMP ve výši 5 mil. Kč na rekonstrukci komunikací. Z této 

částky bude provedena rekonstrukce komunikací v rámci akce Plošné rekonstrukce komunikací 

v Kunraticích, III. etapa (ulice Za Bažantnicí (východní část). Projektová dokumentace je připravena a 

nyní se čeká na vydání stavebního povolení. Investiční akci bude financovat MČ, předpokládaný 

https://www.praha-kunratice.cz/rekonstrukce-vystavba-komunikaci
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termín - rok 2021. Zbytek III. etapy je určen k pozdější realizaci, a to ulice Klínovecká, Kriváňská, 

Odboje, Ratajova (východní část). 

Další akcí je převzatá investiční akce od MHMP Stavba č.138 Technická vybavenost (TV) Kunratice. 

V akci půjde o tyto ulice: Musorgského, Kálmánova, Beethovenova, Lisztova, Suppého. Zahájení 

realizace akce je naplánováno na 07/2021 a dokončení v roce 2022. Na stavbu je vydáno stavební 

povolení, čeká se aktuálně schválení delimitace projektu ze strany MHMP jako původního investora. 

Pořadí rekonstrukcí je vázáno na dopravní opatření nadřazené stavby ulice K Zeleným domkům. 

Další akcí je rekonstrukce komunikací pod cyklotrasou A213 od Kunratické spojky (vč. úpravy 

křižovatky) po ulici K Borovíčku (vjezd do Kunratického lesa), součástí projektu je přestavba 

křižovatky Kunratická spojka x Nad Šeberákem vč. úpravy zastávek MHD. Příprava je hrazena 

účelovou dotací MHMP, investor projektu MČ, předpokládá se částečné uhrazení investičních nákladů 

od MHMP a převedení části připravené akce k realizaci TSK. 

 

2.9.7.2 Výstavba chodníků v Kunraticích realizovaná v roce 2021 a 

v následujících letech 

Velkou prioritu má v městské části tzv. chodníkový program. Chodníkový program není zpracován 

jako dokument, ale jsou definované ulice, ve kterých je nutné postupně chodníky vybudovat. Hrubý 

odhad je, že na revitalizaci chodníků bude městskou částí v nejbližších letech vynaložena částka cca 

12 mil. Kč. 

Projektová dokumentace byla zpracována na chodník v ulici Ještědská, následně Úhlavská, část 

chodníku v ulici U Rakovky a doplnění chybějícího přechodu u OK Vídeňská x K Libuši (projektová 

etapa r. 2019). V současné době se čeká na vydání stavebního povolení, aby mohla být výstavba 

zahájena.  

Vybudování chodníku v ulici Ještědská je definovaná priorita. Pokud bude vydáno stavební povolení, 

bude chodník vybudován ještě v roce 2021. Komunikace v této ulici je v pořádku. 

 

V rámci tzv. chodníkového programu byla již řada chodníků vybudována nebo rekonstruována: 

 Soustava páteřních chodníků na staré části hřbitova, byly zrušené staré asfaltové chodníky 

a vybudován nový mlatový povrch (projektová etapa 2020) 

 Chodník v části Vídeňské ulice a ulice U Tří svatých – položena zámková dlažba (projektová 

etapa 2020) 

 Chodník spojující dvě části ulice Za Bažantnicí – nový mlatový chodník (samostatná akce). 

 Chodník s pracovním názvem Demlova – po vysoké školy – vybudován asfaltový chodník 

(samostatná akce) 

2.9.7.3 Dlouhodobé dopravní projekty v Kunraticích 

Předpokládá se pokračování v přípravě plošných rekonstrukcí komunikací a výstavby chodníků, a to 

formou projektové přípravy „do zásoby“ vždy několika ulic, aby bylo možné v případě dostupnosti 

dostatku finančních prostředků ihned realizovat. Zároveň nemá význam tvořit těchto projektových 

příprav více než několik jednotek komunikací, neboť dokumentace následně zastarává a v době 

realizace již často nevyhovuje zcela potřebám obyvatel a MČ, přičemž významnější potřebné změny 

jsou pak velmi komplikované nebo nemožné (viz Volarská, K Zeleným domkům). 

MHMP připravuje projektově rekonstrukci zbývající části ul. K Verneráku, MČ se podílí na přípravě 

nefinančně. Předpokládá se vybudování zklidněné komunikace šířky 6,0 m se zvýšenými 

křižovatkovými plochami, integrací cyklodopravy do rozšířených chodníků a instalace zařízení na 

úsekové měření rychlosti. 

MHMP vlastní projektovou přípravu na rekonstrukci Kostelního náměstí, Golčovy a K Betáni vč. 

stavebního povolení. Vzhledem k době vytvoření projektu a aktuálně diametrálně odlišným potřebám 

a nárokům obyvatel i MČ na komunikaci, a nedostatku financí na straně MHMP bude vytvořena zcela 

nová projektová příprava, ve které budou zohledněny i architektonické návrhy nového uspořádání 

Kostelního náměstí a plochy před radnicí MČ. Realizace projektové přípravy není známa. 
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MČ předpokládá postupné vyznačování parkovacích stání na komunikacích pro zajištění spolehlivé 

průjezdnosti komunikací a křižovatek pro složky IZS a další obsluhu, čímž dojde ve spojení s realizací 

„Zón 30“ zároveň ke zklidnění provozu a zastropování počtu stání na veřejném prostranství. Tato 

činnost je reakcí zejména na rostoucí počet vozidel na ulicích a zvyšující se počet případů 

zablokováním ulic nesprávným parkováním s následným negativním dopadem nejen na bezpečnost 

obyvatel. 

MČ dále hodlá připravovat ve vlastní režii úpravy na komunikacích mimo vlastní správu v součinnosti 

se správcem komunikace na zabezpečení plynulosti, bezpečnosti chodců a ideálně zvýšení počtu 

legálních parkovacích stání (Flóra, Zelené údolí), předpokladem pro tuto činnost je následná realizace 

správcem komunikace. 

2.9.8 SWOT analýza pro oblast Doprava 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dobré napojení na páteřní síť MHD, 

snadná dostupnost centrálních částí Prahy 

 Nedaleká dálnice D0, D1 – rychlé spojení 

se Středočeským krajem 

 Dobře dostupná velká nákupní centra – 

Westfield Chodov, obchodní zóna 

Čestlice 

 Schopnost MČ aktivně připravovat a 

realizovat projekty rekonstrukcí 

komunikací 

 Přetíženost silniční sítě 

 V MČ není zastoupena kolejová doprava 

 Častá zpoždění autobusové dopravy v 

dopravních špičkách a tím nižší atraktivita 

MHD 

 Nedostatečně atraktivní tangenciální 

vazby MHD na východní část Prahy 

 Nedostatek finančních prostředků na 

vlastní rekonstrukce komunikací a dlouhé 

lhůty na vydání stavebního povolení 

Příležitosti Hrozby 

 Výstavba nové stanice metra Depo 

Písnice (Libuš) 

 Prodloužení tramvajové trati Modřany - 

Libuš 

 Výstavba obchvatu Kunratic (obchvat 

Písnice + přeložka Vídeňské) 

 Budování cyklistické infrastruktury a 

větší průchodnost území pro pěší  

 Zřízení preference MHD na ul. Vídeňská 

 Narůstající intenzita individuální 

automobilové dopravy vč. neustále se 

zvyšujícího tlaku na odstavování vozidel 

na komunikacích bez možnosti realizovat 

nová stání 

 V důsledku přetíženosti místních 

komunikací rostoucí náklady na jejich 

údržbu a průběžnou obnovu 

 Negativní dopad silniční dopravy na 

životní prostředí 

 

2.10 Technická infrastruktura 

Technické vybavení ovlivňuje urbanistickou koncepci hlavního města Prahy systémy zásobování 

vodou, odkanalizování, zásobování elektrickou energií, teplem, plynem, přenosu informací 

(elektronických komunikací) a soustavou vodních toků s výraznou městotvornou funkcí.  

Hl. m. Praha má velmi přehledně zpracovány mapové podklady, které jsou k dispozici na stránkách 

Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Je zde možnost prohlížení a exportu. V lednu roku 2019 

dále Institut vydal Analýzu infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy.  

 

Přehledová tabulka infrastruktury v MČ Praha-Kunratice 
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Lokalita 
Zásobování 

pitnou vodou 

Kanalizační 

síť 

Zásobování 

elektr. energií 

Zásobování 

plynem 

Zásobování 

teplem 

Horní Kunratice ANO ANO ANO ANO ANO 

Kunratice střed ANO ANO ANO ANO ANO 

VŠ koleje ANO ANO ANO ANO ANO 

Zelené údolí  ANO ANO ANO ANO ANO 

 

Pouze lokalita za Kunratickou spojkou směrem k Vestci nemá inženýrské sítě. Je tam však umístěn 

pouze jeden rodinný dům, jinak jsou zde průmyslové areály.  

2.10.1 Vodovody a kanalizace 

Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury je společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

Společnost se zabývá výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. 

Správcem většiny kanalizační sítě a čistíren odpadních vod je na území hl. m. Prahy Pražská 

vodohospodářská společnost, a.s.  

2.10.1.1 Pitná voda 

Městská část Praha-Kunratice je zásobována z úpravny vody Želivka. Úpravna vody Želivka je 

nejmodernější a největší úpravnou vody zásobující hl. m. Prahu pitnou vodou. Pitnou vodou zásobuje i 

oblasti Středočeského kraje a kraj Vysočina.  

 

Situační schéma zásobování pitnou vodou hl. m. Prahy  

 
Zdroj dat: Územně analytické podklady hl. m. Prahy 

 

V rámci městské části Praha-Kunratice sleduje kapacitu a kvalitu vodního zdroje určeného pro 

zásobování obyvatel provozovatel vodovodu společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Celá 

městská část je zásobována vodou z vodní nádrže Želivka. Někteří obyvatelé mají vlastní studny, vodu 

z nich ale používají převážně na zavlažování zahrad. 
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Území hl. m. Prahy je z převážné části soustavně odkanalizováno do Ústřední čistírny odpadních vod 

na Císařském ostrově (ÚČOV). V centrální části města je vybudována jednotná stoková síť, která 

odvádí do ÚČOV společně splaškové odpadní vody i vody srážkové. Základní kostru jednotné stokové 

sítě na území hl. m. Prahy tvoří kmenové stoky a hlavní sběrače (kmenové stoky A, B, C, D, E, K, F, 

H, G a další). Kromě tohoto centrálního stokového systému jsou v okrajových částech města 

provozovány lokální čistírny odpadních vod (ČOV), v jejichž povodí se nachází převážně oddílná 

stoková síť.  

2.10.1.2 Kanalizace 

Kanalizace chybí pouze v rozvojových oblastech městské části, ale jinak je celé obytné území MČ 

Praha- Kunratice odkanalizované.  

 

Kanalizační síť a povodí čistíren odpadních vod na území hl. m. Prahy 

 
Zdroj dat: Územně analytické podklady hl. m. Prahy 

 

Cena vodného a stočného na území hl. m. Prahy v roce 2019 

Vodné 

Pitná voda 

Vodné 

Průmyslová voda 

Stočné 

Odvedená voda 

42,57 Kč/m³ (48,96 Kč/m³ vč. 

DPH) 

19,91 Kč/m³ (22,90 Kč/m³ vč. 

DPH) 

35,39 Kč/m³ (40,70 Kč/m³ vč. 

DPH) 
Zdroj dat: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

Dešťové vody 

 Dešťovou kanalizaci mají pouze některé hlavní komunikace (K Libuši, K Šeberáku, 

K Verneráku, Dolnomlýnská, nyní se buduje dešťová kanalizace v ulici K Zeleným domkům, 

celý školský areál má dešťovou kanalizaci, která je svedená do rybníčku Ohrada). Např. ulice 

Vídeňská nemá dešťovou kanalizaci.  
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 Všechny ulice od Vídeňské k zámeckému parku mají dešťovou kanalizaci a jsou svedené do 

rybníčku Ohrada (ulice Za Parkem, Předškolní, ulice Na Lhotech, ulice Nad Belvederem a ulice 

U Rakovky).  

 Obě sídliště mají dešťovou kanalizaci 

2.10.2 Energetické sítě  

2.10.2.1 Zásobování elektrickou energií 

Zdrojem zásobování elektrickou energií hl. m. Prahy je především celostátní přenosová soustava 

ČEPS a dále Prahu zásobuje rozvodná soustava ČEZ Distribuce. Zásobování jednotlivých částí města 

je zajišťováno převážně dvoustupňovou sítí 22 kV (napájecí a distribuční). Ve většině případů jde 

o vedení podzemní kabelové, jen ve východní části Prahy existuje ještě několik kilometrů venkovních 

vedení. Mezi hlavní dodavatele elektrické energie v hl. m. Praze patří PRE, ČEZ a E.ON. Hlavní 

město Praha je prostřednictvím společnosti Pražská energetika Holding, a. s., největším akcionářem 

společnosti Pražská energetika, a.s.  

 

Pro větší energetickou úspornost byly v MČ zatepleny veřejné budovy (budova staré školy, zdravotní 

středisko, mateřská škola, radnice, hospodářské budovy Kunratického zámku, služebna Městské 

policie, knihovna, sociální zázemí v zámeckém parku), v těchto objektech se výrazně zlepšila také 

ekonomika provozu.  

MČ Praha-Kunratice nemá zpracovanou energetickou pasportizaci a energetickou koncepci - provozní 

model včetně metodiky provozu pro všechny nekomerční objekty.  

 

MČ Praha-Kunratice nevlastní doposud žádné zdroje obnovitelné energie, pouze na budově základní 

školy je instalována fotovoltaika. Do budoucna jsou plánovány možnosti využití sluneční energie a 

instalování fotovoltaických panelů na vybraných budovách – na plánované dostavbě tělocvičny 

základní školy by měla být instalována fotovoltaika a také na nové výstavbě zázemí fotbalového hřiště 

se počítá s instalací fotovoltaických panelů.   

 

Městská část nerealizovala soutěže na sdružené dodávky elektrické energie pro MČ Praha-Kunratice 

a její podřízené organizace, vzhledem k tomu, že má velmi výhodné ceny od stávajícího dodavatele, 

které doposud nebyly žádnou další nabídkou překonány.  

2.10.2.2 Zásobování zemním plynem 

Základem systému zásobování hlavního města Prahy zemním plynem je dvojitý vysokotlaký plynovod 

vedený po obvodu města. Pražská plynárenská distribuční soustava je souborem vzájemně 

propojených vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů. Jejím provozovatelem je 

Pražská plynárenská Distribuce, a. s. Mezi hlavní dodavatele plynu v hl. m. Praze patří Pražská 

plynárenská, Innogy a E.ON. Hlavní město Praha je prostřednictvím společnosti Pražská plynárenská 

Holding, a. s., hlavním akcionářem společnosti Pražská plynárenská (PPAS).  

2.10.2.3 Zásobování teplem 

Systém centrálního zásobování teplem (CZT) tvoří na pravém břehu Vltavy propojená (integrovaná) 

Pražská teplárenská soustava CZT. Systém CZT na levém břehu Vltavy je tvořen ostrovními 

soustavami CZT. Hlavními zdroji soustav CZT jsou teplárny Veleslavín a Holešovice a výtopna 

Juliska. Okrskové kotelny zásobují sídlištní zástavbu v oblasti Řep, Jihozápadního Města 

a Barrandova, dále jsou zde provozovány kotelny Dědina, Zbraslav, Radotín a Košíře. Hlavním 

dodavatelem tepla v hl. m. Praze patří Pražská teplárenská, a.s..  
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Vytápění sídlišť v městské části Praha-Kunratice 

 Sídliště Zelené údolí – každý blok domů má svoji vlastní plynovou kotelnu 

 Sídliště Flóra – sídliště je vytápěno dálkovým topením. 

2.10.3 Spoje a zařízení spojů 

Celé území městské části i jejího okolí je pokryto telefonními rozvody a signálem pro mobilní 

telefony. Síť O2 je nedostačující. Rozvody pevných telefonních linek mají dostatečnou kapacitu. 

Stejně tak je území pokryto signálem rozhlasu a televize.  

Na vybraných objektech - radnice, škola, kolej Volha a objekt s chráněnými byty - jsou umístěny 

hlasové sirény pro případ ohlášení krizových situací. 

Sítě kabelové a digitální televize pokrývají současné potřeby obyvatel městské části. 

Existuje zde relativně široká nabídka rychlého internetového připojení. Na úřadu městské části, 

v prostoru před radnicí a v zámeckém parku funguje zadarmo wifi připojení. 

2.10.4 Údržba městské části 

Základní údržba veřejného pořádku v městské části je prováděna externí společností, která zajišťuje 

údržbu zeleně.  

Likvidace odpadů je zajišťována v rámci systému hlavního města Prahy (blíže viz kap. 2.12.12 

Odpadové hospodářství) 

Správu a údržbu veřejné zeleně a budov v majetku, resp. správě MČ zajišťuje úřad městské části. 

Správu a údržbu veřejného osvětlení zajišťuje společnost Technologie hlavního města Prahy.  

Údržbu místních komunikací ve správě městské části zajišťuje městská část z vlastních finančních 

prostředků. Údržbu dalších komunikací zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy, 

a to včetně dopravního značení, strojního i ručního čištění městské části, v letních měsících kropení 

komunikací a dovoz pitné vody do bazénů či k jiným účelům.  

Zimní údržbu komunikací zajišťuje v případě komunikací ve správě MČ společnost, která vzešla 

z výběrového řízení a údržba je financována z rozpočtu MČ. V případě komunikací ve správě TSK 

zajišťuje údržbu Technická správa komunikací HMP. Údržba komunikací, které jsou ve správě MČ, je 

prováděna dodavatelským způsobem nebo pracovní četou ÚMČ. 

O údržbu a inovaci, eventuální doplnění mobiliáře (lavičky, koše, informační cedule, apod.) se úřad 

městské části pravidelně stará a potřeby občanů i návštěvníků jsou v tomto směru pokryty.  

2.10.5 SWOT analýza pro oblast Technická infrastruktura  

Silné stránky Slabé stránky 

 Dostatečná kapacita infrastruktury 

(zdrojů energií, vody, kanalizace)  

  Dostatečně rozsáhlá a kvalitní technická 

infrastruktura nezatěžující životní 

prostředí 

 Kvalitní údržba komunikací ve správě 

MČ 

 Kanalizace na celém území MČ 

 Častý výskyt černých skládek a jejich 

finančně náročná likvidace 

 Údržbu větších komunikací na území MČ 

zajišťuje TSK, tj. bez možnosti pro MČ 

realizovat některé projekty pro zvýšení 

kvality povrchů vozovek a chodníků 
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(s výjimkou rozvojových oblastí)  

 Dobré pokrytí území signálem (rozhlas, 

televize, mobilní signál) 

 V centru MČ volné wifi připojení 

Příležitosti Hrozby 

 Důslednější zpracování bio odpadu – 

třídění, štěpka, komunitní kompostování - 

zpracování i využití přímo na území MČ 

 Dešťové vody – realizace opatření pro 

efektivní využití dešťových vod  

 Alternativní zdroje energie 

 Rozšiřující se počet černých skládek 

 Nárůst množství odpadů, neochota odpad 

třídit, nezájem o vytříděný odpad a jeho 

další zpracování 

 Vandalismus a ničení mobiliáře městské 

části  

 Nedostatečná podpora služeb pošty ze 

strany státu, ukončení činnosti místní 

pobočky  

2.11 Urbanismus a veřejná prostranství 

Městská část Praha-Kunratice je z celoměstského pohledu významnou a současně jedinečnou pražskou 

městskou částí, vyhledávanou zejména pro bydlení v rodinných domech či menších bytových domech. 

Sousedí přímo s jednou z největších pražských ploch lesní zeleně, která je obklopena a uzavřena uvnitř 

pražské zástavby, a obsahuje významný historický komplex barokního zámku s rozsáhlým zámeckým 

parkem uvnitř obce. Typickým pro městskou část je rovněž barokní kostel svatého Jakuba Staršího. 

Kromě uvedeného je pro území MČ charakteristická existence Kunratického potoka a řady vodních 

ploch, zejména největšího známého rybníka Šeberák. Kvalita života v obytných částech obce je 

negativně poznamenána existencí frekventované průjezdné dopravy po ulici Vídeňské a po ulici K 

Libuši a K Verneráku a existencí esteticky, hygienicky a funkčně problematických původně převážně 

dočasných stavebních dvorů kolem ulice Dobronické při hranici katastru s Libuší a při ulici Vídeňské 

na jihu správního území městské části.  

2.11.1 Lokality z hlediska urbanistické charakteristiky  

Základní skladební útvar Kunratic je tvořen obytnou zástavbu obce s historickým jádrem uprostřed, 

ohraničenou na jihu krajinnou zelení, na východě a severu zelení podél vodoteče Kunratického potoka 

a Kunratického lesa. Na západě není tato jednoznačná hranice dosud patrná, neboť dopravní bariéra 

(Vídeňská třída) neohraničuje obytnou zástavbu, která na několika místech tuto komunikaci směrem 

na západ překračuje a prorůstá do území výroby a skladování.  

Ostatní lokality užívané převážně rovněž pro různé druhy bydlení jsou menší a prostorově od této 

základní obytné jednotky území oddělené, ať již vůči výše uvedené základní stavební jednotce ve 

vyvýšené poloze (Flora, Na Knížce, Na Jelenách) nebo v poloze nižší (Zelené údolí).  
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Struktura lokalit 

 

 
Zdroj: IPR Praha Mapové aplikace 

 

 

2.11.1.1 Kunratice obec 

Historické jádro Kunratic 

Nejstarší část obce s dochovaným historickým urbanistickým půdorysem a částečně zachovanou 

původní historickou zástavbou (obytná a smíšená obytná zástavba historického jádra obce původně 

venkovského charakteru staveb. 

Širší střed obce 

Stabilizované zastavěné obytné území rozvinuté všemi směry kolem středu obce, které vytváří 

základní sídelní jednotku hraničně vymezenou přírodními plochami s vodotečemi na jihu, východu a 

severu, a stávající frekventovanou komunikací Vídeňskou na západě; největší obytný sídelní prostor 

obce, v lokalitě převažují izolované rodinné domy či vily s vymezenými zahradami a případně 

s drobnými doplňkovými objekty, včetně základní občanské vybavenosti a služeb.   
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Areál SK Slovan Kunratice a TJ Sokol Kunratice   

Sportovní areál s fotbalovými hřišti a sokolovna, obklopeno zástavbou rodinnými domy. 

Kunratice Nad rybníčky 

Území částečně zastavěné, s bývalým zemědělským objektem (pozemek užíván jako stavební dvůr – 

funkční a vzhledová závada) a obytnou stavbou, stávající objekt bývalého kravína je určen 

k odstranění. 

Kunratice Za Bažantnicí    

Dosud nezastavěné území (polnosti) na kontaktu s oborou a řadovou rodinnou zástavbou při ulici Za 

Bažantnicí. 

Kunratice Na Jahodách  

Zatím nezastavěné území podél komunikací Na Jahodách, Pod Javory, U Javoru. 

Betáň východ  

Areál výroby a služeb při ulici Vídeňské, s negativním dopadem na okolní pozemky rodinných domů, 

jde o halové objekty trvalého i provizorního charakteru různé stavebně technické a vzhledové kvality, 

venkovní skládky materiálů a odpadů. 

Bytové domy K Zeleným domkům 

Až čtyřpodlažní bytové domy s plochými i šikmými střechami na západním okraji obce, některé při 

ulici Vídeňské jsou zasažené hlukem z této komunikace (do doby odklonu dopravy po její navrhované 

přeložce). 

2.11.1.2 Horní Kunratice 

Sídliště Flóra  

Sídliště bytových domů s objekty administrativy a služeb podél ulice U Kunratického lesa a s objekty 

vybavenosti. Jde o poměrně značně koncentrovanou sídlištní zástavbu v polouzavřených obytných 

blocích s částečným podzemním parkováním osobních vozidel, poměrně malým procentem ploch 

zeleně a nedostatkem ploch pro dopravu v klidu. 

Kunratice Na Lhotech  

Stabilizovaná zástavba izolovanými rodinnými domy se zahradami a případně s doplňkovými 

stavbami, vzniklá postupně v prostorách rozparcelovaných zřejmě původně historicky na zahrady nebo 

zahrádky. 

Obytný soubor Na Lhotách 

Koncentrovaně zastavěné území převážně rodinnými dvojdomy ve stylu neofunkcionalismu o dvou 

nadzemních podlažích a ploché střeše většinou na pozemcích velmi úsporných rozměrů (s velmi 

malým prostorem pro zahradu). 
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Vysoké školy 

Areál obsahuje prostory vysokoškolské výuky a rovnoběžně situované budovy vysokoškolských kolejí 

o dvanácti nadzemních podlažích, prostory doprovodných funkcí (stravování, sportovní zařízení) 

a prostory parkovišť. Je třeba prostor výlučně ponechat pro účely a rozvoj vysokého školství. 

2.11.1.3 Kunratice východ 

Sportovní areál   

Stávající venkovní sportovní hřiště v současnosti nezastavěné hmotami staveb, budoucí zástavba 

sportovních hal pro celoroční užívání se nevylučuje. 

Rozvojová plocha sportovního areálu  

Území dosud nezastavěné (polnosti, louky nebo ladem ležící půda) počítá se zde s budoucí zástavbou 

otevřenými sportovními stavbami nebo sportovními halami pro celoroční užívání. 

2.11.1.4 Kunratice Na Knížce 

Zástavba rodinnými domy  

Vymezené území je již téměř využito pro stávající zástavbu izolovanými rodinnými domy 

situovanými v řadě podél místních komunikací. 

Rozvojové území zástavby rodinnými domy  

Území převážně zastavěno rekreačními chatami a využito jako zahrady pro rekreaci a drobné 

pěstování zahradních rostlinných produktů. Parcelace není za současného stavu většinou plně 

využitelná pro zástavbu izolovanými rodinnými domy, veřejné prostory mezi oplocením nedosahují 

potřebných rozměrů pro situování místních veřejných komunikací normových parametrů, zejména pro 

pohyb motorové dopravy, uliční síť není vyhovující a je neúplná. Území by mohlo být využito pro 

zástavbu izolovanými rodinnými domy s parcelací a velikostí pozemků obvyklou v obci, pro základní 

občanskou vybavenost, veřejná prostranství.  

2.11.1.5 Kunratice Na Jelenách   

Zástavba rodinnými domy 

Stávající kvalitativně různorodá starší zástavba převážně izolovanými rodinnými domy s doplňkovými 

stavbami, komunikace kolem nebo i uvnitř stávající zástavby nemají normové parametry místních 

komunikací, zástavba je v některých případech doprovázena odstavem většího počtu osobních vozidel 

v místech, kde někteří obyvatelé provozují opravárenskou živnost. 

Areál služeb Na Jelenách  

Rozestavěný areál domu seniorů se sportovním a relaxačním zařízením a s navazujícím rekreačním 

zázemím (dva tenisové kurty, zeleň).  

Rozvojové území zástavby rodinnými domy  

Dosud volná nezastavěná plocha, ležící převážně ladem v klidové poloze, ideální pro velmi kvalitní 

prostředí s existencí izolovaných rodinných domů. na pozemcích klasické parcelace velikostí 

odpovídající parcelaci rodinné zástavby v obci. 
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2.11.1.6 Kunratice K Šeberáku  

Koupaliště Šeberák  

Pás pobřeží rybníku Šeberák využitelný ke krátkodobé rekreaci, zástavbu tvoří ojedinělý objekt 

vybavenosti. 

Rozvojová plocha sportu a rekreace 

V současnosti pěstební plochy, na nichž se předpokládá, že vzniknou převážně otevřená sportoviště, 

klubovny, šatny, parkoviště. Halový objekt se však tímto nevylučuje.  

Pozn. V území byla ověřena možnost situování dvou fotbalových hřišť, ale bylo od tohoto záměru 

upuštěno. Prioritou zůstává výměna těchto pozemků za jiné a získání tak budoucích sportovních ploch 

do vlastnictví MČ.  

2.11.1.7 Areály Vídeňská   

Stávající zástavba  

Převážně trvalá stabilizovaná existující halová průmyslová zástavba nebo objekty vybavenosti 

a služeb výhradně pro nebytové účely (čerpací stanice pohonných hmot, myčka, restaurace, 

autosalon).  

Transformační plochy 

Dlouhodobě provizorně užívané plochy a haly bývalých dočasných stavebních dvorů, jejichž životnost 

měla být ukončena v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Území převážně 

devastované venkovními skládkami materiálů a odpadů. Předpokládá se transformace na zástavbu 

halovými objekty s výlučně nebytovou funkcí (produkční a skladové plochy). 

Rozvojové území 

V současnosti nezastavěné území, předpokládá se vznik zástavby halovými objekty s možností 

příjezdu nákladní automobilové dopravy po komunikaci Vídeňské od jihu. 

Koridor infrastruktury  

V současnosti nezastavěné území určené pro vedení obslužné komunikace a sítí technické 

infrastruktury. Ochranné pásmo technické infrastruktury. Předpokládá se vznik veřejně přístupné osy 

lokality s obslužnou komunikací, parkovišti, vedením technické infrastruktury, zeleně, apod., jako 

součást sousedního transformačního území, umožňující jeho dostupnost a rozvoj. 

2.11.1.8 SAPA 

Areál SAPA  

Severovýchodní okraj původně výrobní zóny (masokombinátu), stávající stavby v části současně 

zastavěného území mohou být částečně zasaženy navrhovanou trasou přeložky ulice Vídeňské. 

Vstupní prostor do rozvojového pásu Kunratice  

V současnosti převážně nezastavěné (nezastavěno, případně brownfields nebo skládky materiálu nebo 

odpadků areálu SAPA) devastované nevyužité území mezi areálem SAPA a obytnou zástavbou 

Betáně. 



  

67 

 

2.11.1.9 Paběnice  

Paběnice obec  

Převážně různorodá smíšená zástavba; částečně dochovaná původní venkovská obytná a smíšená 

obytná zástavba se zástavbou pro výrobu a služby, na neregulovaně rostlém urbanistickém půdorysu 

(původní jádro Paběnic). V současnosti zejména v severní části podél ulice U Rakovky směs zbytku 

zástavby původního venkovského charakteru, dále pozemky s výskytem staveb izolovaných rodinných 

domů a staveb nebytových, vše se sedlovými šikmými střechami. 

Rodinné domy Betáň  

Převážně obytná zástavba izolovaných rodinných domů různé kvality a velikosti s drobnými obchody, 

službami a výrobou v pravoúhle založené regulaci s místními komunikacemi ústícími do Vídeňské. 

Areál Vídeňská 

Stávající zástavba je neuspořádaná různé stavební hodnoty. Jde o bývalý výrobní areál užívaný 

v současnosti jako základna se sídly firem zabývajících se zejména autobusovou a nákladní 

automobilovou dopravou a službami s tím souvisejícími; území staveb a zpevněných ploch s absencí 

ploch zeleně. Areál by měl být do výhledu po vybudování přeložky ulice Vídeňské transformován na 

území se službami nerušícími provozně a neovlivňujícími negativně vzhledově okolní obytné území,  

s vyloučením nákladní automobilové a autobusové dopravy, a měl by hlavním nebo jediným vjezdem 

být napojen ze západu přímo na přeložku ulice Vídeňské s vyloučením výjezdu na stávající ulici 

Vídeňskou. 

Betáň – dostavba 

Dosud nezastavěné ladem ležící oplocené i neoplocené plochy na periférii v blízkosti převážně 

devastovaných ploch. Může zde být doplněna nízkopodlažní smíšená obytná zástavba nebo 

vybavenost a služby nerušící okolní přilehlé obytné území. Potřeba ochrany proti negativním vlivům 

budoucí navrhované trasy přeložky Vídeňské může znamenat preferenci doprovodných funkcí bydlení 

před vlastním bydlením. 

2.11.1.10 Kunratice západ 

Lokalita Jihočeská   

Stávající zástavba izolovanými rodinnými domy v zahradách významně negativně ovlivněná 

provozem po komunikaci Vídeňská (pozn. činností nájemců pozemků ve vlastnictví HMP  

parc. č. 804/13). 

Přestavbové území stavebních základen 

V současnosti území provizorních nebo i trvalejších těžších stavebních, výrobních a skladovacích hal a 

volných skládek bývalých stavebních základen vyžadující do budoucna významnou transformaci 

funkční i prostorovou a kvalitní trvalou nízkopodlažní zástavbu, převážně obytnou. 

Rozvojové území lokality Jihočeská   

V současnosti nezastavěné území nebo území zasažené dočasnými stavebními základnami. Vhodné 

pro novou zástavbu izolovanými rodinnými domy v zahradách, případně smíšené obytné území, 

oddělení pásem zeleně od nebytové zóny. 
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Rozvojové území podél ulice Vídeňská  

V současnosti nezastavěné území, část území: areál ve výstavbě, v území se předpokládá situování 

obchodní vybavenosti a služeb neprodukujících významnější zvýšení zatížení přilehlého 

komunikačního systému nebo negativní dopad na okolní území. Obchodní vybavenost při Dobronické 

je vhodným využitím severní části plochy při příjezdu do obytného území Kunratic pro nákup do 

osobního vozidla. Prodejny osobních vozidel a autosalóny, v současnosti budované, těží ze současné 

polohy u frekventované komunikace Vídeňské, po jejím přeložení směrem západním bude přilehlý 

úsek stávající komunikace Vídeňské užíván pouze místní dopravou a bude preferováno využití 

takovými funkcemi, které jsou vhodné do obytného území. 

2.11.1.11 Rozvojová zóna Libuš – Kunratice  

Produkční zóna areálu VIMBAU a ostatní převážně stabilizované plochy  

Jde o bývalý areál stavební základny Vodních staveb; zástavba stávajícími výrobními, skladovými, 

obchodními a administrativními objekty s množstvím volných skládek. Je zde budova administrativy 

o 13 NP (osamocená výšková dominanta), střední odborné učiliště a minimum ploch zeleně. 

Produkční zóna Kunratice transformační  

Území zastavěno převážně provizorními stavbami bývalých stavebních základen, dodnes 

s rozmanitým užitím zejména pro opravárenské služby, stavebnictví a obchodování se stavebninami, 

jde o převážně halové stavebně a technicky nekvalitní stavby a volné skládkování materiálů a odpadů, 

stavební a automobilové služby, betonárka. Chybí plochy zeleně (pouze zástavba a zpevněné plochy). 

2.11.1.12 Ústavy Akademie věd ČR 

Stávající areál Akademie věd 

Stávající budovy administrativy a výzkumu v areálové zeleni a systému neveřejných komunikací. 

Rozvojová plocha areálu Akademie věd 

V současnosti jsou zde polnosti, počítá se vznikem nových administrativních budov navazujících na 

stávající zástavbu areálu. 

2.11.1.13 Zelené údolí 

Sídliště Zelené údolí 

Sídlištní převážně obytná zástavba a hotel. Architektonicky (hmotově a vzhledově) v některých 

částech poměrně nesourodá bloková a polobloková zástavba obklopená komunikacemi bez zeleně, 

s podélným i kolmým parkováním osobních vozidel, zástavba je od frekventované komunikace 

Vídeňské oddělena valem, na kterém se udržuje zeleň, a nevzhlednou vysokou protihlukovou stěnou. 

Pozn. Hlavním problémem je vlastnictví pozemků. MČ má ve správě pouze nevýznamnou část 

pozemků. Ostatní jsou ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IKEM a 

soukromých vlastníků. V území dle platného Územního plánu hl. m. Prahy lze očekávat výstavbu až 2 

obytných domů. Vlastníci pozemků pod objektem ubytovny sester (vlastník společnost Byty 

Podkova,a.s.) již pro tento pozemek připravuje projektovou dokumentaci pro výstavbu 5-6 podlažního 

bytového domu. Investor přislíbil, že v lokalitě vybuduje i zařízení pro sport a rekreaci určené pro 

širokou veřejnost. Městská část jedná v rámci urbanistická studie Na Jelenách (v bezprostřední 

blízkosti ubytovny sester) o potřebě vybudovat potřebnou občanskou vybavenost. 
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K Zelené louce 

Koncentrovaná obytná zástavba řadovými rodinnými domy s drobnými zahradami, vytvářející oblouk 

a obklopující sídlištní zástavbu. 

Rozvojové území K Zelené louce 

Dosud nezastavěné nevyužité území částečně pokryté vzrostlou zelení. Doporučení: možnost využít 

území pro veřejné občanské vybavení, sport, rekreaci, apod., včetně parkových ploch.  

Pozn. K pozemkům nemá MČ žádný právní nástroj. 

2.11.2 Územní plánování 

MČ již v roku 2013 na jednání ZMČ schválila Koncept rozvoje MČ Praha-Kunratice (dokument byl 

schválen ZMČ a je zveřejněn na webových stránkách). Tento dokument je stále aktuální a MČ se jím 

řídí. Rozvoj městské části se řeší v rámci přípravy budoucího Metropolitního plánu v rámci celého 

hlavního města. Městská část dávala k Metropolitnímu plánu řadu připomínek, včetně nesouhlasu se 

zastavováním některých lokalit. Majitelé pozemků většinou chtějí maximálně vytěžit vlastní pozemek, 

ale nechtějí řešit příjezdové komunikace a veřejnou vybavenost. Programové prohlášení zastupitelstva 

městské části pro toto volební období definuje záměr zastupitelstva bránit tlaku developerů na 

nadměrné zahušťování zástavby a udržet Kunratice jako obytně rekreační oblast. Ve srovnání 

s bytovou výstavbou v posledních 10 letech se tedy očekává v MČ obdobný stav nebo pouze mírný 

nárůst. 

2.11.2.1 Základní celoměstsky významné problémy, které je třeba řešit územně 

plánovací dokumentací (metropolitním plánem): 

 odstranění negativního dopadu celoměstsky významné komunikace Vídeňské procházející 

obytným územím,  

 přestavba celého komplexu staveb a dostavba pásu území mezi Kunraticemi a Libuší jakožto 

celoměstsky významného rozvojového pásu produkčního (pracovních příležitostí).  

 

Oba tyto záměry navzájem souvisejí. Celoměstsky významný rozvojový pás byl uveden 

v koncepčních materiálech útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Výstavba rozvojového pásu je 

možná, ale je nutno ji podmínit předchozí realizací přeložky komunikace Vídeňské do tohoto 

rozvojového území (tj. výstavbou obchvatu Kunratic), aby nedocházelo k dalšímu neúnosnému 

negativnímu zatížení obytných částí Kunratic stále narůstající automobilovou dopravou, které již 

kapacita jízdních pruhů v současnosti ve špičkových zátěžích nedostačuje. Ve variantách byla 

prověřována poloha přeložky ulice Vídeňské v pásu zeleně mezi obytnou a produkční zónou, následně 

byla zvolena varianta procházející produkční zónou s možností vytvoření významné osy tímto 

územím, s využitím dopravních i kompozičních vlastností této komunikace. V souvislosti s rozvojem 

území rozvojového pásu pracovních příležitostí bude třeba řešit vzájemný kontakt těchto produkčních 

ploch a ploch obytných, například vložením pásu zeleně. 

Ulice Vídeňská ve své nově navrhované přeložce by tedy jednak osvobodila celý západní pás 

stávajícího obytného území městské části Praha-Kunratice od frekventované průjezdné motorové 

dopravy, a jednak by byla městskou třídou – osou využitelnou k obsluze nově transformovaného 

rozvojového pásu produkčního území a přímo by navázala na obchvat Cholupic. 

 

Z pohledu propustnosti území je stav příznivě založený. 

 

Vývoj městské části by měl z pohledu celoměstského významu tedy směřovat ke zklidnění Vídeňské, 

výstavby obchvatu Kunratic a vytvoření tzv. produkční zóny, obsahující pracovní příležitosti 
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s převahou administrativy a nerušící výroby a služeb, nabízející podstatně větší počet pracovišť, než je 

tomu v současnosti. V této západní části katastru je rovněž největší transformační a rozvojový 

potenciál území. Mírný výhledový rozvoj obytných území je předpokládán v lokalitách Na Knížce, Na 

Jelenách a jihovýchodně od Bažantnice, ve kterých jde o izolovanou rodinnou zástavbu. Z hlediska 

prostorového utváření se navrhuje regulativy zabezpečit tak, aby nová výstavba v prolukách stávající 

zástavby i v nových rozvojových plochách odpovídala výškou a hmotami (objemem) okolní 

stabilizované kvalitní trvalé zástavbě. Obdobně by nová parcelace pro rodinné domy neměla 

obsahovat parcely s menšími výměrami, nežli jsou v ověřené parcelaci izolovaných rodinných domů 

(cca 800 m²). 

2.11.2.2 Aktuálně realizované a plánované developerské projekty 

Dle údajů zástupců vedení MČ nyní probíhá příprava projektu Nad Šeberákem (70 RD) a developer 

zahájil předběžná jednání pro výstavbu v oblasti západně od Vídeňské (35 RD nebo 300 bytů). 

Zároveň bude probíhat individuální výstavba v rámci stávající zástavby na úrovni do deseti bytových 

jednotek (BJ) ročně. Dle zpracované demografické studie vysoká varianta počítá, že se výstavba 

uskuteční v lokalitě Nad Šeberákem i západně od Vídeňské a prakticky obojí bude do 10 let 

zrealizováno. Celkem se postaví 530 nových BJ. Střední varianta počítá s lokalitou Nad Šeberákem 

a pouze polovinou lokality u Vídeňské. Celkově se postaví 340 BJ a navíc časově posunuto. Nízká 

varianta počítá s lokalitou Nad Šeberákem a pouze s 35 RD u Vídeňské. Podle nízké varianty se 

postaví za patnáct let pouze 190 nových BJ.  

V lokalitách Horní Kunratice a vysoké školy žádná nová bytová výstavba není naplánována. 

 

Developerské projekty: 

Lokalita 
Počet 

BJ/RD* 
Informace k rozvojové lokalitě 

Nad 

Šeberákem 
70 RD 

Různí majitelé, kteří mají ve vlastnictví různě velké pozemky  

Průběžně probíhá výstavba.  

Majitelé velkých celků by měli řešit napojení na inženýrské sítě.  

Některé krajní pozemky jsou dobře napojitelné na sítě, ale pozemky 

uprostřed orné půdy, musí čekat, až na dokončení územní studie.  

Developeři by chtěli budovat řadové a bytové domy, ale proti tomu se 

MČ postavila a požaduje výstavbu individuálních rodinných domů. 

Záměr je v procesu přípravy územní studie.  

Zahájení výstavby nejdříve v roce 2025 

Oblast  

západně 

od Vídeňské 

 

35 RD nebo  

300 BJ 

V roce 2021 probíhají předběžná jednání. 

Velikost pozemku 28 000 m², p.č. 804/119 a 804/120 

Záměrem je výstavba rodinných domů, vše bude záviset na směně  

pozemků a svěření pozemků do vlastnictví MČ. 

 Zahájení výstavby nejdříve za 5-7 let. 

Individuální 

výstavba, 

rekonstrukce 

stávajících 

objektů  

6-8  

RD ročně 
Soukromí vlastníci, objekty rozptýleny po městské části. 

Lokalita Na 

Knížce 
35 RD 

Soukromí vlastníci, kteří se spojili a projednávají řešení lokality společně, 

musí se nejdříve postavit obslužné komunikace, které budou předány do 

majetku MČ. Byla uzavřená smlouva o spolupráci mezi městskou částí a 

společenstvím vlastníků. 

Rozvojová 

plocha objekt 

bývalého 

Kravína 

40 RD 

Stávajícím územním plánem i budoucím Metropolitním plánem je území 

určeno k zástavbě RD. Cca polovina plochy je v majetku MČ a druhou 

polovinu vlastní soukromý majitel (náhradní restituce)  

Zdroj: ÚMČ Praha-Kunratice    * BJ – bytová jednotka, RD – rodinný dům 
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Objekt Kunratického zámku 

Národní muzeum doposud objekt Kunratického zámku nepřevedlo ani na Úřad státu pro věci 

majetkové (stav k 31. 3. 2021). Až bude objekt převeden, bude následně pravděpodobně převeden na 

hlavní město Prahu, které bude objekt rekonstruovat, a poté se uskuteční převod na městskou část 

Praha-Kunratice. 

Půjde o bezúplatný převod s podmínkou, aby byl objekt 20 let využíván k veřejně prospěšným 

aktivitám.  

 

Transformační plochy  

Významná transformační území (plochy) lze mj. charakterizovat velkým množstvím prázdných nebo 

neadekvátně využívaných ploch charakteru periferie, které se ovšem ocitají uvnitř města. Jde o území, 

u nichž je předpoklad rozsáhlejšího doplnění, popřípadě změny dosavadního charakteru. Tyto plochy 

jsou pro budoucnost města velmi důležité. Za tzv. „brownfields“ (současný stav transformačních ploch 

na území MČ) lze považovat nevyužívané zdevastované či narušené plochy a objekty 

v urbanizovaném území i ve volné krajině. Problematika brownfields se vztahuje mj. k otázkám 

ochrany životního prostředí, prevence a odstraňování ekologických zátěží, čistoty vod, ochrany 

horninového prostředí a půdy a v neposlední řadě péče o krajinu.  

 

Nejvýznamnější transformační plochy na území MČ Praha Kunratice:  

 Lokalita kolem budoucí stanice metra D - ulice Pramenná. V území má vzniknout stanice metra 

D – konečná stanice s názvem Depo Písnice. V současné době je území ve velmi špatném stavu - 

brownfield – skladové a prodejní prostory. 

  Areál AHI GROUP  - bývalé zařízení staveniště při výstavbě Národního divadla – brownfield – 

skladové haly, vyžádá si zásadní přestavbu, ale vznikne zde také velice lukrativní území. Lokalita 

je v blízkosti budoucí stanice metra D.  

 Areál bývalých Vodních staveb, Dobronická 1257 – v současné době zde přežívají původní 

stavby a jsou pronajímány různým společnostem – sklady, drobná výroba, lokalita je uvedená 

v Metropolitním plánu jako transformační plocha.  

 Areál Stavba Praha, Dobronická ulice  - v lokalitě fungovala zařízení stavenišť pro velké stavby 

realizované v centru hlavního města.  

2.11.3 Limity rozvoje  

Městská část Praha-Kunratice se stejně jako jakýkoli jiný městský organismus neustále vyvíjí. K tomu, 

aby změny nebyly chaotické a měly určitý vnitřní řád, slouží územní plán. Podle něj by mělo být 

orientováno další využití území městské části, včetně investiční výstavby.  

Pro Městskou část Praha-Kunratice je základním pilířem územního rozvoje územní plán sídelního 

útvaru hlavního města Prahy. Současný územní plán, který stanovuje možnosti, limity a podmínky pro 

veškerou výstavbu na území obce, je platný od 1. 1. 2000. Podle požadavků nového stavebního zákona 

se v současné době zpracovává nový územní plán HMP, dle rozhodnutí Zastupitelstva HMP jako, tzv. 

Metropolitní plán.  

2.11.4 SWOT analýza pro oblast Urbanismus a veřejná prostranství 

Silné stránky Slabé stránky 

 Zodpovědný přístup k urbanistickému  Některá strategická rozvojová území 
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rozvoji městské části  

 Rozvojová území v katastru městské části 

 Objekt zámku po převodu do majetku 

městské části určen pro využití pro 

obyvatele městské části 

 Kvalitní územně plánovací dokumentace 

– Metropolitní plán – zpracovaný do roku 

2022 

 Brownfieldy – několik území 

s významným potenciálem pro budoucí 

využití 

 Pozemky ve vlastnictví městské části – 

pro školu, školku, sociální služby, 

bytovou výstavbu apod. 

 Definované limity území 

nejsou ve vlastnictví městské části 

 Dlouhodobý a nedokončený proces 

převodu objektu zámku do vlastnictví 

městské části 

 Objekt zámku v nevyhovujícím stavu, 

vyžadující zásadní rekonstrukci 

 V současné době neaktuální územně 

plánovací dokumentace 

 Brownfieldy vyžadující zásadní a 

finančně náročné řešení kvalitního využití 

 Nedodržování platného územního plánu, 

jeho časté změny  

 Investory preferovaná bytová funkce bez 

zajištění ostatních funkcí a infrastruktury  

 

Příležitosti Hrozby 

 Objekt zámku s kvalitním a koncepčním 

využitím pro potřeby obyvatele MČ 

 Získání dalších pozemků pro rozvoj MČ 

 Rozvoj MČ založený na principech trvale 

udržitelného rozvoje  

 Rozvoj veřejného prostoru  

 Neexistence limitů území 

 Prodlužování doby schvalování MP 

 Živelný rozvoj městské části  

 Developeři – tlak na změnu ÚP (výstavba 

na zelených plochách, nadměrná 

vytěženost pozemků, riziko narušení 

přírodního parku, neochota budovat 

místní komunikace a objekty občanské 

vybavenosti v developerské zástavbě  

 Minimalizace městotvorných funkcí ze 

strany developerů  

 Tlak developerů na předimenzovanou 

bytovou výstavbu ve stabilizovaném 

území  

2.12 Životní prostředí  

Kvalita životního prostředí hl. m. Prahy je ovlivněna řadou faktorů, z nichž nejvýznamnější je 

koncentrace ekonomických aktivit na relativně malém území. To způsobuje zátěž, se kterou se musí 

obyvatelé Prahy každodenně vypořádávat a která má vliv na zhoršený stav u některých parametrů 

životního prostředí. Snížení této zátěže při současném růstu kvality života obyvatel Prahy, tj. 

udržitelný rozvoj hlavního města, je velkou výzvou pro další směřování města.  

2.12.1 Základní informace o území - členění 

Geomorfologické členění  

Městská část Praha-Kunratice leží na jižním okraji Prahy, podle regionálně geomorfologického 

členění:   

 provincie: Česká vysočina  

 soustava (subprovincie): Poberounská  

 oblast: Brdská  
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 celek: Pražská plošina  

 podcelek: Říčanská plošina  

 okrsek: Úvalská plošina a Uhříněveská plošina   

 

Geomorfologie území HMP 

 
 Zdroj Wikipedie 

 

(Písmena za názvy okrsků v legendě 

 odpovídají popiskům v mapě) 

 

Katastrální členění 

Území městské části se skládá z katastrálního území Kunratice a Šeberov. Území je vymezeno na 

východě ulicemi U Kunratického lesa a Kunratická spojka, dále rybníkem Šeberák, jehož vodní plocha 

spadá již od roku 2010 do území MČ Praha-Kunratice, kdy došlo mezi městskými částmi k výměně 

území a tedy i hranic městských částí tak, že se hranicí stala Kunratická spojka. Na jihu je území 

ohraničeno hranicí města Prahy. Na západě vede hranice MČ Praha-Kunratice a MČ Praha – Libuš 

podél obchodního a kulturního centra SAPA a následně Vídeňskou ulicí až k areálu Thomayerovy 

nemocnice. Za rybníkem v Thomayerově nemocnici pak západní hranice končí a území kolmo 

ohraničuje severní hranice, která protíná Kunratický les až k ulici U Kunratického lesa.  

Plocha území MČ Praha-Kunratice je 809,92 ha. Průměrná nadmořská výška katastrálního území je 

194 m n.m.  

2.12.2 Zemědělský půdní fond  

Podíl zemědělské půdy na území Městské části Praha-Kunratice zabírá 33,9 % celkového území. Orná 

půda má na zemědělské půdě nejvyšší podíl, což je důsledkem toho, že Praha-Kunratice je okrajovou 

částí hl. m. Prahy. Naopak nezemědělská půda zabírá 66,1 % území. Vysoký podíl přestavuje 

kategorie „lesní pozemek“, která zabírá 27,5 % MČ a kategorie „ostatní plocha“, do které spadají např. 

silnice, náměstí, návsí, ulice, hřiště, parky apod. Ta tvoří 30,7 % nezemědělské půdy. 

 

Jižní část Prahy patří k oblastem s nejméně kvalitními půdami. Jde o katastrální území Písnice, 

Šeberov, Újezd u Průhonic a také Kunratice, kde převládají hnědé kyselé půdy na různých 

podkladech, obvykle štěrkovité.  
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Kvalita půd 

 
Zdroj: IPR Praha kap. 2.2 Přírodní podmínky, krajina 

2.12.3 Klima 

Mapa bonity klimatu 

 
Zdroj: IPR Praha Mapové aplikace 

 

Klimatické změny 

Vymezení hlavních dopadů klimatické změny a návrh potřebných adaptačních opatření podléhá 

Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách, která byla schválena usnesením Vlády ČR 

č. 861 ze dne 26. října 2015 a Národnímu akčnímu plánu adaptace na změnu klimatu, schválenému 
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usnesením vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017 (dále jen NAP), který je jejím implementačním 

dokumentem.  

Česká republika, podobně jako všechny státy Evropy, se musí vyrovnat s důsledky změn klimatických 

poměrů planety Země. V souladu s výše uvedenou strategií je nutné zaměřit pozornost na adaptaci 

hospodaření v krajině na hlavní dopady klimatické změny v podmínkách ČR, kterými jsou:  

 Dlouhodobé sucho  

 Povodně a přívalové povodně  

 Zvyšování teplot  

 Extrémní meteorologické jevy  

 Vydatné srážky  

 Extrémně vysoké teploty (vlny veder)  

 Extrémní vítr  

 Přírodní požáry ¨ 

 

Adaptační a mitigační opatření musí komplexním způsobem řešit změny v organizaci krajiny; 

především ve způsobu a intenzitě hospodaření v krajině, v uplatňovaných agrotechnologiích a způsobu 

hospodaření v lesích, posilování ekologické stability území a využívání přírodních procesů 

zmírňujících dopad klimatické změny (posilování malého vodního cyklu v krajině, využití dřevinné 

vegetace a vodních prvků k chlazení zemského povrchu, zlepšování kvality půd ve vztahu k retenci 

vody, podpora ekosystémových služeb apod.). Implementace adaptačních opatření vyžaduje 

integrovaný přístup, ve kterém budou harmonicky řešena hlediska environmentální, sociální a 

ekonomická. Je rozporuplné a neefektivní současně zavádět dílčí adaptační opatření (např. budovat 

retenční nádrže) a zastavovat území v nepřiměřeně velkém územním rozsahu, a to bez ohledu na 

dopad takové zástavby na hospodaření s vodou, energií a vlivy na kvalitu ekosystémů.  

 

V procesu řešení problematiky změny klimatu a jejích negativních dopadů sehrávají klíčovou roli lesy. 

Z hlediska povahy mitigačních opatření je zřejmé, že problematika lesů a jejich trvale udržitelné 

obhospodařování souvisí především s adaptačními opatřeními. Bez ohledu na to, aby se snižoval 

význam všech negativních dopadů Klimatických změn na lesy, je možné poznamenat, že v současnosti 

je nejvíce diskutována problematika dlouhodobého sucha, zvyšování teplot a vlny veder. 

 

Území patří do té části ČR, která je a bude výrazně zasažena opakujícími se epizodami extrémního 

sucha. Změna stanovištních podmínek povede k prosychání lesních porostů, zvyšování zemědělského 

sucha a v neposlední řadě bude ohrožena dostupnost vody pro zásobování obyvatelstva. Adaptační 

opatření je nutno realizovat s ohledem na rychlost – dynamiku probíhající klimatické změny. Tento 

proces se jeví jako velmi rychlý a zejména s ohledem na dlouhou dobu růstu lesů není jisté, zda se 

existující lesy v zájmovém území dokážou s tímto procesem bezproblémově vyrovnat.  

Dokument NAP (2017) připomíná, že sucho vzniká v důsledku déletrvajícího srážkově deficitního 

období, které bývá umocněno nadnormálním průběhem teploty vzduchu a zvýšeným výparem. 

Dopady sucha na krajinu nejsou pouhou výslednicí průběhu meteorologických jevů, ale z velké části i 

způsobem hospodaření v krajině a negativních důsledků degradace a trvalého záboru půd. Stávajícím 

způsobem hospodaření na zemědělských půdách, ale také na historicky zatížených lesních půdách či 

v zastavěném území s významným podílem zpevněných ploch s rychlým odvodem vody, došlo ke 

snížení infiltračních schopností krajiny a tím byla významně snížena její retenční kapacita. Dochází 

tak ke změnám jednotlivých fází oběhu vody. Snížení retenční kapacity krajiny vede nejen k výskytům 

sucha, ale i k povodním a narušení tepelného režimu krajiny, v důsledku se tedy jedná o narušení 

celkového mikroklimatu v postižených oblastech. Rychlý odtok vody z krajiny vede ke snížení obsahu 

vody v půdě a v určitých časových obdobích může vyvolat i snížení hladiny podzemní vody oproti 

normálnímu stavu. 

Stupňující se vliv sucha, povodní, vln veder a extremit počasí povedou nejenom k poškození 

ekosystémů, ale významně zhorší kvalitu života obyvatel a přinesou významné ekonomické ztráty. 

Výpočtové modely českých klimatologů prokázaly, že Střední Čechy budou klimatickou změnou 

zasaženy významným způsobem. Za největší riziko se v této oblasti považuje dlouhodobé sucho. 

Zmírnit jeho důsledky je možné za předpokladu urychlené realizace adaptačních opatření.  
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Je jisté, že nestabilní lesy, eventuálně až rozpad lesních společenstev povede ke zhoršení poměrů 

i v nelesní krajině. Kromě toho dosavadní situace poukazuje na selhání lidské společnosti ve snaze 

realizovat opatření zaměřená na zmírňování extrémních projevů klimatické změny (mitigace změny 

klimatu). Vzhledem k neochotě společnosti omezovat spotřebu a konzumní způsob života budou 

adaptační opatření víc důležitá, než se doposud předpokládalo.  

 

Konkrétní opatření v zájmovém území musí vycházet ze specifických cílů obsažených v Národním 

akčním plánu adaptace na změnu klimatu, (2017) – blíže viz 

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/narodni-akcni-plan-adaptace-na-zmenu-

klimatu?typ=struktura 

 

Strategickým dokumentem pro hlavní město Prahu v oblasti klimatických změn je Strategie adaptace 

hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Dokument byl Radou hl. m. Prahy schválen dne 18. 7. 2017.  

Cíle stanovené pro hl. m. Prahu v tomto dokumentu jsou:  

 Cíl A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka  

 Cíl B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha 

na území hl. m. Prahy  

 Cíl C: Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov  

 Cíl D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva  

 Cíl E: Adaptační opatření v oblasti udržitelné mobility  

 Cíl F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty  

 

Opatření pro zmírnění dopadu klimatických změn v MČ Praha-Kunratice  

V roce 2021 byl připraven projekt pod názvem Opatření pro hospodaření se srážkovými vodami 

v objektu DCHB Praha-Kunratice (registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013746), předložený 

jako žádost o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí (v rámci 144. výzvy, 

Podporovaná aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu).  

Předmětem projektu je zlepšení hospodaření se srážkovými vodami Domu chráněných bytů (DCHB) 

v MČ Praha-Kunratice. V současné době jsou dešťové vody odváděny do areálové dešťové kanalizace 

a vsakovací galerie s přepadem do kanalizace. Budou osazeny 2 akumulační nádrže dešťových vod 

s čerpadly pro zálivku zelených ploch areálu DCHB.  

 

V městské části byly rozdělené pozemky dle provádění rozsahu sečí trávy  

Po zavedených opatřeních omezení sečí trávy: 

 pozemky – počet sečí 5x do roka 

 pozemky – počet sečí 2x do roka. 

Ze strany MHMP byla vydána doporučení k sečím - nesekat příliš nízko apod.  

 

Řada občanů městské části, kteří jsou vlastníci pozemků a rodinných domů řeší různé projekty pro 

hospodárné užívání dešťových vod. 

Investoři větších staveb musí dle současného stavebního zákona řešit zacházení s dešťovými vodami 

již v přípravě dokumentace i následné realizace stavby.   

 

Péče o drobné živočichy  

V rámci školských areálů jsou umístěna pítka pro ptáky. V městské části je dostatek vodních ploch 

a potoků, a tak není nutné ve velkém rozmísťovat pítka pro ptáky a drobné živočichy. Dále o drobné 

živočichy pečují pracovníci Lesů hl. m. Prahy. V městské části, v Kunratickém lese je umístěna 

hájovna Lesů hl. m. Prahy.   

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/narodni-akcni-plan-adaptace-na-zmenu-klimatu?typ=struktura
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mzp/strategie/narodni-akcni-plan-adaptace-na-zmenu-klimatu?typ=struktura
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2.12.4 Voda 

2.12.4.1 Potoky  

Území celé městské části spadá do povodí Vltavy. Nejvýznamnějším potokem, který Kunraticemi 

protéká, je 13,3 km dlouhý Kunratický potok, další potoky na území MČ jsou jeho přítoky.  

Kunratický potok  

Potok pramení v polích západně od Hrnčířů avšak v katastru obce Praha-Kunratice. Od svého pramene 

teče severovýchodním směrem a vlévá se do Hrnčířského rybníka. Pokračuje přírodní památkou 

Hrnčířské louky směrem severovýchodním. Na jihozápadním okraji Šeberova vtéká do 

rybníka Brůdek. Z jeho hráze pokračuje severozápadně do Šeberovského rybníka. Odtud pokračuje na 

západ do rybníka beze jména a za Kunratickou spojkou se vlévá do Šeberáku. Ze Šeberáku meandruje 

severním směrem. Protéká údolím Kunratického lesa, nejdřív přes Hornomlýnský (Vernerák), 

poté Dolnomlýnský rybník (Mlejňák). Protéká u Kunratického mlýna, pod Novým kunratickým 

hradem. U Krče vtéká do rybníka Labuť, za tím do něj zprava vtéká Roztylský potok. Poté potok 

protéká rybníky Sýkorka a Zámeckým rybníkem. Dále pokračuje přes rybník beze jména pod 

šestiproudou dálnicí Jižní spojkou. Před Barrandovským mostem se na 58,6 km vlévá do Vltavy. 

 

V zástavbě Kunratic až po vstup do Kunratického lesa protéká Kunratický potok hlouběji zaříznutým 

údolím, převážně v technicky upraveném stavu, doprovázený zástavbou zahradního charakteru. Starší 

technické úpravy koryta neodpovídají objektivním potřebám průtočnosti a stability koryta.  

Vestecký potok a Olšanský potok 

Vestecký potok (délka toku cca 2,8 km) pramení v oblasti Vestce. Na horním toku má několik 

drobných přítoků, ale jeho hlavním přítokem je pravostranný Olšanský potok. Olšanský potok (délka 

toku cca 3,5 km) pramení dvěma větvemi (Olšanský a Olšanský západní) také v oblasti Vestce, 

protéká Olšanským rybníkem (v roce 2018 vypuštěný a byly odtěženy sedimenty); odtud teče 

potrubím pod jahodovými poli v Kunraticích a do Vesteckého potoka vtéká blízko ústí do Šeberáku. 

Olšanský potok – na toku Olšanského potoka bude provedena revitalizace. Část potoka bude upravena 

k původnímu meandrování, tok potoka se částečně posune. Bude zrušeno zatrubnění potoka, které 

doposud odvádí vodu. V rámci revitalizace bude vybudován normální přepad. Realizaci projektu bude 

financovat MHMP. Realizace projektu v letech 2021-2023. 

2.12.4.2 Studánky a prameny 

Studánka Krellova 

Krásná prastará studánka, kterou v roce 1906 obnovil řídící učitel Krell v místech kdysi zvaných 

Krellovy sady. Pramen je pilně využíván i sledován (mírně udržován) místními chataři. Postupující 

devastaci kdysi krásné studánky naštěstí nedopustil místní občan A. Vízek, který ji v květnu 2016 se 

svojí rodinou velmi pěkně opravil. Magistrát hlavního města Prahy provedl v listopadu 2017 

následnou úpravu okolí a odtoku vody. 

Pramen Sadová 

Těsně u cesty (ulice Nad Skálou) je otevřený pramen cca 20 cm hluboký, horní okraj lemován 

kameny, na straně k ulici vyztuženo betonem. Do jímky ústí meliorační trubka. Voda posléze odtéká 

pod ulicí kovovou trubkou, která na druhé straně ulice tvoří 12 cm vysoký přepad. Studánka bývá též 

nazývána Nad Skálou. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99e_(%C5%A0eberov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99sk%C3%BD_rybn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99sk%C3%A9_louky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrn%C4%8D%C3%AD%C5%99sk%C3%A9_louky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eberov
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Br%C5%AFdek_(rybn%C3%ADk)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0eberovsk%C3%BD_rybn%C3%ADk_(%C5%A0eberov)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kunratick%C3%A1_spojka
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eber%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kunraticko-michelsk%C3%BD_les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hornoml%C3%BDnsk%C3%BD_rybn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolnoml%C3%BDnsk%C3%BD_rybn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_hrad_u_Kunratic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_hrad_u_Kunratic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labu%C5%A5_(rybn%C3%ADk_na_Kunratick%C3%A9m_potoce)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Roztylsk%C3%BD_potok&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BDkorka_(rybn%C3%ADk)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1meck%C3%BD_rybn%C3%ADk_(Praha)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_spojka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barrandovsk%C3%BD_most
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
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Studna U Klenotů 

Původní malá studánka v cca roce 1949 zabetonována do skruží, voda proudí z kovové trubky pod 

hladinou vody. Studna pojmenována podle dávné firmy Klenoty, která měla objekt poblíž. Zdroj trpí 

vandalismem a nezájmem okolí. 

Dceřiná studánka původní Grelovky 

Nevhodnou úpravou se v minulosti výtok ocitl pod úrovní hladiny potůčku, tím byla jinak velmi dobrá 

voda znehodnocena. Úprava je z 80. let minulého století. 

Vernerova studánka 

Původně cihlami vyzděná studánka, nyní postupně zavalovaná svahem a tedy chátrající. Asi 30 metrů 

nad studánkou se nachází dva slabší prameny (původní název "Vernerovy prameny"). 

Studánka Urešova (zvaná též Myslivecká, Lovecká) 

Studánka leží v jihovýchodní části Kunratického lesa a je součástí přírodní památky Údolí 

Kunratického potoka. Pramen vyvěrá v pravém břehu potoka, tekoucího krátkým erozním údolíčkem 

směrem k objektu bývalého Kunratického mlýna (ul. K Borovíčku) pod Dolnomlýnským rybníkem. 

Potok je přítokem Kunratického potoka. Výtok v příkrém břehu potoka je veden dutým kořenem a je 

opevněn naskládanými kameny, aby nedocházelo k zasypávání a zanášení pramene. Podzemní voda je 

jímána třemi skružovými jímkami, které jsou zakryty a přesypány zeminou. 

Studánka pojmenována na památku „studánkového dědečka“ ing. Eduarda Ureše (+ 15. 1. 1992), který 

dlouhé roky pečoval o studánky (nejen) v Kunratickém lese. Tuto vybudoval v roce 1981.  

V minulosti bylo místo neudržované. V roce 2012 provedlo Hnutí Brontosaurus za podpory MHMP 

celkovou rekonstrukci. V dubnu 2016 Lesy hl. m. Prahy provedly rekonstrukci vnější podoby 

studánky. 

Studánka Žofinka  

O studánku se v letech 2013 - 2015 staral kolektiv společnosti CA Technologies. 

Studánka Václavka  

Jedná se o historickou studánku, pravostranný přítok Kunratického potoka. V únoru 2016 byla 

studánka rozbitá a zanesená, voda přestala téci. 

Studánka Řeřišnicová  

Zaniklá studánka bez známek vody.  

Studánka Krychle 

Studánku tvoří zcela uzavřená jímka v podobě betonového kvádru 80 x 120 x 80 cm (takže jméno 

studánky je z geometrického hlediska poněkud nepřesné), západní stranou zcela zapuštěná do svahu. 

V dolní části čelní (severovýchodní) strany otvor o průměru 4 cm, v němž byla kdysi pravděpodobně 

trubka. Z otvoru vytéká minimální množství vody. Další otvor (kovová trubka o průměru 10 cm), dnes 

zcela suchý, se nalézá 26 cm pod horním okrajem jihovýchodní stěny. Odtok do potoku vyzděným, 

dnes zaneseným žlábkem.  

V těsném sousedství studánky kamenný vyzděný žlab - odtok jakéhosi potrubí z areálu nemocnice. 

(Název též ”Matička příroda”, Podezřelá, místními dříve nazývána Čuravá.)  
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Studánka Habrovka  

Již zaniklou studánku (dlouhodobě bez vody) tvoří zídka z bílých cihel široká 85 cm, vystupující 30 

cm nad úroveň terénu (zadní strana ve svahu). Před zídkou betonová jímka 40 x 26 cm, hluboká dnes 

20 cm (původně možná hlubší - je zanesená hlínou). Ze zídky ústí do jímky pod úrovní okolního 

terénu plastová trubka o průměru 4 cm. Z jímky býval odtok směrem do rokle. Bohužel na jaře 1983 

se z ní ztratila voda (pravděpodobně v souvislosti s výstavbou nedalekého Sídliště Roztyly). 

Pramen Pod Jeslemi 1  

Pramení pod skládkou, malé množství vody. 

Pramen Pod Jeslemi 2  

Silné prameniště v místech studánky Ing. Ureše č. 45, dobře dostupné. 

2.12.4.3 Rybníky  

Šeberovský rybník (Šeberák) 

Rybník Šeberák, do kterého se vlévá z východního směru Kunratický potok a z jižního směru 

Vestecký potok, je největším rybníkem v Kunraticích. Přestože přesné datum založení rybníka není 

známé, první zmínky o něm pocházejí již z roku 1602. V roce 1933 bylo na rybníku otevřeno 

koupaliště.  

Ze strany MHMP byla zpracovaná PD na odbahnění rybníka. Podle geodetického zaměření byl rybník 

zanesen cca 31 640 m³ sedimentu. Kromě dokumentace na odbahnění rybníka, vznikla i dokumentace, 

která řeší opravy a úpravy hráze, výpustního objektu, bezpečnostního přelivu a břehových partií 

rybníka a vybudování dvou ptačích ostrovů v zadní části rybníka. Rybník byl odbahněn a revitalizován 

a v roce 2020 byl napuštěn. Na podzim 2020 na rybníce proběhl výlov. 

Rybník Šeberák je stanovištěm cenné a početné populace obojživelníků jako jsou například čolek 

obecný nebo skokan zelený. Společně s větší skupinou rybníků v okolí Šeberova včetně Olšanského 

rybníka je významným hnízdištěm mnoha druhů vodních ptáků a také klíčovou tahovou zastávkou pro 

migrující ptačí druhy. Severní břeh rybníka je také cennou botanickou lokalitou z důvodu výskytu 

populace zákonem chráněného křivatce českého. Rybník je významným krajinným prvkem ve smyslu 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Na rybníce je 1x měsíčně prováděna prohlídka společností VODNÍ DÍLA - TBD a.s. (dále jen jako 

„TBD“). V rámci prohlídky probíhá kontrola všech objektů rybníka a je měřena průhlednost vody.  

V rámci údržby je prováděno pravidelné kosení hráze, údržba zeleně a úklid.  

Hornomlýnský rybník (Vernerák)  

Svou dnešní podobu získal rybník až v 90. letech minulého století, kdy v rámci odvádění dešťových 

vod z nových sídlišť v Kunraticích byla část rybníka zasypána a vznikla zde dešťová usazovací nádrž 

Vernerák. V souvislosti s výstavbou této nádrže bylo provedeno nové opevnění hráze a zvýšení 

bezpečnostního přelivu.  

Z přírodního hlediska není rybník příliš zajímavý, a to díky tomu, že jeho břehy prudce klesají do 

vody a jsou většinou zastíněny stromy. Na pravém břehu rybníka jde zejména o u nás nepůvodní akát. 

Jediná cennější část je u nátoku do rybníka, kde se nachází malá rákosina. Vyskytují se zde jak běžné 

živočišné druhy jako je kachna divoká, slípka zelenonohá, skokan zelený či užovka obojková, tak i 

vzácnější druhy jako např. čolek obecný. 

Celkově bylo v okolí rybníka zaznamenáno 47 druhů rostlin, 4 druhy obojživelníků, 282 druhů 

motýlů, 7 druhů vodních měkkýšů a 3 druhy ptáků. Rybník slouží k extenzivnímu chovu ryb a každý 

podzim se zde provádí výlov. 

Na rybníku je 1x měsíčně prováděna prohlídka ze strany společnosti TBD. V rámci prohlídky probíhá 

kontrola všech objektů rybníka a je měřena průhlednost vody. V rámci údržby je prováděna údržba 
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zeleně a úklid. Okolí rybníka nebylo dříve zarostlé jako v současné době. Kolem rybníka se rozkládaly 

pastviny a na pravém břehu vyčnívaly skalní výchozy. Původní plocha rybníka byla cca 1,9 ha. V roce 

2020 byl rybník odbahněn a postavena nová výpusť. 

 

Dolnomlýnský rybník (Mlejňák) 

Rybník je pravděpodobně starý 600 let a zadržuje vodu z Kunratického potoka. Rybník na 

Kunratickém potoce na severním okraji Kunratic (0,8 ha), též zvaný Mlejňák. Zemní sypaná hráz 

vysoká 3,4 m. Pod hrází bývalý mlýn a několik dalších objektů. Nad pravým břehem přírodovědně 

zajímavá skalnatá stráň Dešťovka. 

Rybník pochází pravděpodobně z 18. stol., byť někteří regionální historikové ho dávají do souvislosti 

se zmínkami z roku 1411 o budování rybníků na Kunratickém potoce coby součásti obrany Nového 

hradu. Sloužil zejména jako zdroj vody pro přilehlý mlýn.  

Dnes slouží k extenzivnímu chovu ryb. Generální oprava proběhla v roce 2011. 

Olšanský rybník 

Olšanský rybník leží na jižním okraji Prahy, v horní části povodí Kunratického potoka. Jde 

o historický pražský rybník. Přestože první mapová zmínka pochází z roku 1848, lze předpokládat, že 

rybník byl založen spolu s rybníkem Šeberák v průběhu 17. století. První zmínka o plánované 

rekonstrukci je z roku 1963, kdy byla navržena výměna vyhnilé konstrukce dřevěného požeráku a 

oprava propadu hráze. V 70. letech 20. století proběhly úpravy, které zahrnovaly i zatrubnění 

vytékajícího Olšanského potoka a pravděpodobně i navýšení terénu zavezením původní nivy potoka 

mezi rybníkem a Vesteckým potokem.  

Přípravné práce na revitalizaci byly zahájeny už v roce 2017, a to rozsáhlým úklidem okolí 

a prořezáním břehů. Celková revitalizace rybníka proběhla v roce 2018. Nejprve bylo ze dna rybníka 

vyvezeno cca 21 800 m³ sedimentu, následovala oprava hráze a výměna poškozeného vypouštěcího 

zařízení. Hráz rybníka je více pozvolná a opevněna těžkou balvanitou rovnaninou. Pak následovalo 

osazení nového vypouštěcího zařízení (tzv. požeráku), který byl celý obezděn kamenem. V rybníce 

bylo zřízeno loviště i kádiště, aby zde mohly být prováděny výlovy. Do prostoru loviště byl zřízen jak 

sjezd pro těžkou techniku, tak pohodlné schodiště.  

Na Olšanském rybníce jsou plánované další úpravy. Rybník totiž nemá bezpečnostní přeliv a při 

povodních v roce 2013 voda neřízeně přetékala přes hráz. Vybudování nového přelivu bude součástí 

II. etapy revitalizace, která bude zahrnovat i obnovu původní nivy Olšanského potoka mezi rybníkem 

a Vesteckým potokem.  

Olšanský rybník je stanovištěm, kde dlouhodobě přebývá a rozmnožuje se cenná a početná populace 

obojživelníků jako jsou například čolek obecný nebo skokan zelený. Společně s větší skupinou 

rybníků v okolí Šeberova včetně rybníku Šeberák je významným hnízdištěm mnoha druhů vodních 

ptáků a také klíčovou tahovou zastávkou pro migrující ptačí druhy. Rybník slouží jako rybářský 

sportovní revír obhospodařovaný Českým rybářským svazem, Územním svazem města Prahy. 

Na rybníce je 1x měsíčně prováděna prohlídka společností TBD. V rámci prohlídky probíhá kontrola 

všech objektů rybníka a je měřena průhlednost vody. V rámci údržby je prováděno pravidelné kosení 

hráze, údržba zeleně a úklid.  

Ohrada 

Nevelký rybníček Ohrada patří neoddělitelně k historickému jádru pražských Kunratic. První 

historické zmínky o této vodní ploše pocházejí z roku 1893, kdy ho nechal vybudovat baron Korb 

z Weidenheimu, jehož předci vlastnili Kunratický zámek. V padesátých letech byl vybudován 

meliorační kanál, který tento rybníček napájel až do jara roku 2016. Rybníček si v minulých letech 

prošel mnoha složitými situacemi s přívodem vody i vlastní plochou a hrází. V letech 2019-2020 

proběhla kompletní revitalizace vodní plochy, včetně vybudování nové hráze, kterou financoval 

MHMP. Rekonstrukci prováděla společnost Lesy hl. m. Prahy. Bohužel prkénka ve výpusti špatně 

slouží a tak je nyní nutné rybníček vypustit a prkénka vyměnit.  Rybník Ohrada je v současné době 

napájen dešťovým odtokem z ulic Kudeříkové, Vavákové, Kramériovy a Předškolní a střech 

a zpevněných ploch školského areálu. 

http://www.mistopis.eu/mistopiscr/praha/praha4/novy_hrad.htm
http://www.mistopis.eu/mistopiscr/praha/praha4/novy_hrad.htm
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2.12.4.4 Ochrana městské části před povodněmi 

Městská část v roce 2013 vypracovala Povodňový plán MČ. V materiálu je podrobně popsáno území 

městské části s ohledem na vodní plochy a toky, organizace povodňové ochrany a opatření po 

povodni. Dokument je aktualizován dle potřeby. Povodňová komise se svolává při stavu pohotovosti. 

Další informace viz kapitola 2.16 Bezpečnost a krizové řízení. 

2.12.5 Vzduch 

V hlavním městě Praze jsou dlouhodobě překračovány imisní limity pro suspendované částice, 

benzo(a)pyren a oxidy dusíku. Většina překročení imisních limitů souvisí se značným dopravním 

zatížením hlavního města, ale i s vytápěním domácností pevnými palivy, a to především v částech se 

zástavbou rodinných domů. Rozsah imisní zátěže v MČ Praha-Kunratice se pohybuje mezi 20-25 

µg/m3 průměrné roční koncentrace NO2. Obdobná koncentrace NO2 je i ve všech sousedních i jiných 

okrajových částech Prahy.    

2.12.5.1 Kvalita ovzduší  

Co se týče kvality ovzduší, Kunratice patří k nejčistším částem Prahy, o čemž svědčí mapka 

všeobecného ročního indexu kvality ovzduší: 

 

Všeobecný roční index kvality ovzduší hl. m. Prahy 
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Všeobecný roční index kvality ovzduší Kunratic 

 
 

 

Průměrné roční koncentrace jednotlivých druhů škodlivin v ovzduší na území MČ: 
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Zdroj IPR Praha Mapové aplikace 

 

Pro sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřících stanic ČHMÚ a dalších organizací. 

V městské části Praha-Kunratice není umístěna měřící stanice ČHMÚ, nejbližší stanice je při ulici 

Generála Šišky (stanice Libuš), teplota vzduchu je měřena v Komořanech. 

2.12.5.2 Zápach 

Poté co v roce 2017 Hlavní město Praha odkoupilo rybníky Šeberák a Olšanský rybník, které řádně 

obhospodařuje, došlo k významnému snížení zápachu z těchto rybníků, který byl způsoben špatným 

hospodařením a následnými úhyny ryb.  Rybníky v městské části – Šeberák, Hornomlýnský, 

Dolnomlýnský jsou odbahněné a revitalizované (investor HMP).  Rybník Ohrada je ve vlastnictví 

městské části. Byla provedena jeho revitalizace, na kterou byla získána dotace od MHMP. Po 

odstranění problému s rybníky tedy již v Kunraticích nejsou významnější zdroje znečištění ovzduší 

zápachem.  

2.12.5.3 Dominantní zdroje emisí    

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší a znečištění hlukem je automobilová doprava z komunikací 

U Kunratického lesa, Kunratická spojka, Vídeňská, K Šeberáku, K Verneráku a K Libuši. 
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Liniové zdroje emisí 

 
Zdroj IPR Praha Mapové aplikace 

 

Dříve byla zdrojem zápachu také místa s chybějící kanalizací, odpady se vyvážely z celého širokého 

okolí a vozily se na nejbližší místa (např. ulice V honu a K Jelenám), ve kterých se nachází vyústění 

šachty, a kanalizace zde byla přečerpávaná z celé oblasti). Po vybudování, hlavního sběrače - stoka K2 

byl tento problém odstraněn.   

 

 

 

Emise ze stacionárních zdrojů 

 
Zdroj IPR Praha Mapové aplikace 
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2.12.6 Hluk 

Strategické hlukové mapy a odpovídající akční plány jsou pořizovány na základě požadavků Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve 

venkovním prostředí. Směrnice byla částečně transponována do zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a čl. XII zákona č. 226/2006 Sb., kterým 

se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. 

 

Aby byly výsledky jednotlivých členských států porovnatelné, byly zavedeny harmonizované 

ukazatele hluku (Ldvn pro posouzení celkové míry obtěžování hlukem a Ln pro posouzení míry rušení 

spánku) a metodiky výpočtu hlukové zátěže z jednotlivých typů zdrojů. Pro hlukové ukazatele pro 

silniční dopravu pro den-večer-noc (Ldvn) je stanovena mezní hodnota 70 dB a pro noc ((Ln) mezní 

hodnota 60 dB. 

 

Nadměrný hluk je jedním z nejzávažnějších faktorů negativně ovlivňujících život obyvatel hlavního 

města. Praha se řadí mezi nejhůře postižené oblasti České republiky v oblasti působení hluku na 

obyvatele.  

Hluk je významným fyzikálním faktorem negativních vlivů na životní prostředí a je jednou 

z podmiňujících okolností pro možné využití území. Hluková zátěž, obdobně jako znečištění ovzduší, 

je jedním z nejvážnějších faktorů působících negativně na zdravotní stav obyvatel. Dlouhodobé 

působení hlukové zátěže může vedle poruch sluchu vyvolat i řadu dalších onemocnění, jako jsou 

stresy, neurózy, chorobné změny krevního tlaku apod.  

Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové, plošné a bodové. Liniové 

zdroje představují v zájmovém území silniční komunikace. Plošné zdroje hluku mohou být 

průmyslové, výrobní a skladovací areály, v zájmovém území též sportovní areály a parkoviště.  

 

 

Počet obyvatel ovlivněných nad mezní hodnotu Ln (obtěžování hlukem v noci - rušení spánku) 

v okolí pozemních komunikací 

 
 

Hlavním zdrojem hluku v Městské části Praha-Kunratice je stále narůstající pozemní doprava. 

Z následujících obrázků je patrné, že plošně se vyšší úroveň hluku vyskytuje v oblasti silniční sítě. 

Jestliže porovnáme hlukové mapy z roku 2007 a z roku 2017 je evidentní, že se situaci nedaří 

zlepšovat.  
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Hodnoty hlukového ukazatele pro den (Ldvn ) a noc ((Ln ) z roku 2007 
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Hodnoty hlukového ukazatele pro den (Ldvn ) a noc ((Ln ) z roku 2017 

 

 

 
 

 

 
Zdroj MZČR  

 

 

V těchto dnech Ministerstvo zdravotnictví zahájilo přípravu dalšího, již 4. kola, strategického 

hlukového mapování, jehož publikování jen naplánováno na rok 2023. Informace z hygienické stanice 

HMP. 

Dle aktuálních informací poskytovaných hlavním městem Prahou online na adrese 

http://app.iprpraha.cz/ jsou hlukem nejvíce zatížené následující lokality: 

 

 Těsné okolí již zmíněných komunikací U Kunratického lesa, Kunratická spojka, Vídeňská, 

K Šeberáku a K Libuši. Zde jde obvykle o první řadu zástavby nejblíže k silnici, kde přes den 

hluková zátěž dosahuje hodnot 65–70 dB.  

 Západní okolí Kunratické spojky – zejména ulice Technologická, K Jelenám, Nad Šeberákem, až 

po ulici Na Knížce – zátěž zde dosahuje hodnot 55-60 dB. 

 Lokalita jižně od ulice Na Jahodách – zatížení hlukem 55-60 dB, nicméně v této lokalitě nejsou 

obytné domy, proto zde hlukové zatížení není významnějším problémem.   

 

  

http://app.iprpraha.cz/
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Hlukové zatížení městské části 
Obecně lze konstatovat, že největší hlukové zatížení je v oblasti křižovatek významných komunikací – 

zejména: Kunratická spojka – Vídeňská, Kunratická spojka – K Šeberáku, Vídeňská – Dobronická, 

nám. prezidenta Masaryka. Území jižně od ulic Dobronická a K Libuši je zatíženo znatelně více než 

severní část Kunratic. Zatímco v jižní lokalitě hluk obvykle neklesá pod 50 dB, severní část území je 

relativně tichá, a to zejména v lokalitě Kunratického lesa a jeho okolí.  

 Hluk z dálnice D1 na území Kunratic dopadá na jejich východní hranici. Nejvíce je zatížena 

právě východní lokalita až po ulici Na Knížce, kde hluk dosahuje 55-60 dB, méně pak již území 

mezi ulicí Na Knížce a Kunratickým potokem 50-55 dB. Snížit hlukové emise na tomto území by 

pomohlo zbudování dalšího protihlukového valu – současný chrání jen malé území jižně od ulice 

Na Jelenách. Tato lokalita je mimo území MČ, a proto vybudování protihlukového valu není 

záměrem MČ. 

 Vzhledem k tomu, že snižování rychlosti v okolí komunikací U Kunratického lesa, Kunratická 

spojka, Vídeňská, K Šeberáku a K Libuši není z praktického hlediska dlouhodobým řešením, ke 

snížení hluku v jejich těsné blízkosti by pomohlo opatření, které by odklonilo průjezd 

automobilové dopravy z centra Kunratic, a naopak vedení dopravy po Kunratické spojce. 

V území kolem Kunratické spojky je také prostor pro výsadby, které by mohly omezit hlučnost 

komunikace. Dalším řešením je přeložka Vídeňské (tzv. obchvat Kunratic), a tím by se tranzitní 

doprava, hlavně nákladní doprava, významně přesunula z obytné zástavby do průmyslové 

zástavby s doplněním protihlukových prvků, což by pomohlo odfiltrovat značnou část emisí ze 

silniční dopravy. Do budoucna by se při plánování oprav vozovky měla brát v úvahu také 

varianta protihlukového povrchu vozovky.  

 Městská část Praha-Libuš plánuje vybudovat obchvat Písnice, je vydané i územní rozhodnutí, 

investorem bude HMP. Realizace projektu zatím není časově naplánována. Linie obchvatu 

Písnice navazuje na přeložku Vídeňské jako jedna radiální komunikace ústící do ul. Vídeňská 

poblíž zastávky MHD Zelené domky. 

 Městská část Praha-Kunratice by též měla vzít v potaz vysázení protihlukových pásů zeleně 

v okolí rybníku Šeberák, Olšanského rybníka, v okolí křižovatky Vídeňská – Kunratická spojka 

a K Šeberáku – Kunratická spojka.  

 V okolí plánovaného obchvatu Kunratic a Libuše by měly být vysázeny zelené protihlukové pásy. 

Obchvat Kunratic (plánovaný v průmyslové části obou městských částí – Kunratice, Libuš) – 

investor HMP, v současné době (2021) probíhá změna ÚP na část obchvatu a následně bude 

HMP realizovat výstavbu.  

 Dalším plánovaným záměrem je odbočení z Vídeňské ulice na obchvat Kunratic. 

 

Aktuálním platným dokumentem pro území hl. m. Prahy je Akční plán snižování hluku pro aglomeraci 

Praha 2019 

(http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/hluk/akcni_plan_snizovani_hluku/AP_snizhluku_aglomPraha_2019.xh

tml ) 

Aktualizace a zpracování strategických hlukových map i akčních plánů podle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady je uskutečňována v 5letém cyklu, případně dříve, pokud by nastaly zásadní změny 

ve vývoji ovlivňující hlukovou situaci v aglomeraci. V uplynulém období (v rámci 3. kola 

strategického hlukového mapování) proběhla v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR příprava nové 

Strategické hlukové mapy aglomerace Praha, která byla předána MHMP v roce 2018 na podzim. 

Návazně proběhlo zpracování nového Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha. 

 

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/hluk/akcni_plan_snizovani_hluku/AP_snizhluku_aglomPraha_2019.xhtml
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/hluk/akcni_plan_snizovani_hluku/AP_snizhluku_aglomPraha_2019.xhtml
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Zdroj IPR Praha Mapové aplikace 

2.12.7 Radonové riziko a radioaktivní záření  

Působení radioaktivního záření ze zdrojů antropogenního původu se v městské části nepředpokládá, 

ani nebylo objektivně zjištěno. Lokální zdroje záření podléhají přísné kontrole Úřadu pro radiační 

bezpečnost a provoz radioaktivních zařízení je podmíněn splněním podmínek ochrany před 

radioaktivním zářením. Přísné kontrole také podléhá režim nakládání s vyřazenými zářiči, které mají 

charakter radioaktivního odpadu.  

Větší zdravotní problém než radioaktivní záření antropogenního původu představuje přirozený výskyt 

radonu, který je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí, již nelze regulovat. 

Při nedostatečné izolaci objektu může však v důsledku teplotního a tlakového rozdílu pronikat ve 

zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb a způsobit vnitřní ozáření plicní tkáně. V zájmu 

každého vlastníka a uživatele stavby je tedy znát a případně aktivně ovlivňovat koncentraci radonu 

v obytném prostoru.   
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Na většině obydleného území MČ je radonový index střední, nízký radonový index je pouze v severní 

části Kunratic, převážně v oblasti Kunratického lesa. U novostaveb se navrhuje ochranné opatření 

podle ČSN 73 0601 (2006).  

2.12.8 Ekologické zátěže 

Kunratice – bývalá obalovna 

Dle portálu SEKM (https://www.sekm.cz/portal/areasource/details/28314001/) existuje na území MČ 

jedna lokalita s možnou zvýšenou ekologickou zátěží. Jde o areál bývalé obalovny, v níž byla 

vyráběna asfaltová směs pro povrchovou úpravu komunikací. Obalovna patřila společnosti IPS n.p. 

Praha a asfaltová směs byla vyráběna technologií Teltomat Wibau 80. Původní obalovny Teltomat 

měly několik zásadních nedostatků, především absenci filtračního zařízení plynů, nebo bylo filtrační 

zařízení velmi nedokonalé. Pro ohřev asfaltu se používalo jako teplonosného média látek s 

polychlorovanými uhlovodíky. Havárie na těchto obalovnách měly takové důsledky na okolní životní 

prostředí, že se v mnoha případech nepodařily dosud odstranit (kontaminace horninového prostředí, 

znehodnocení pitné vody apod.).  

Lokalita se nachází poblíž významné křižovatky ulic Kunratická spojka a Vídeňská. V současnosti je v 

části lokality vysázen nový les s místním názvem „Na Musile“. Na další části území byly objekty 

zdemolovány a vznikla zde volná plocha, která je nevyužívaná a patří hlavnímu městu Praze.  

V lokalitě je třeba dle doporučení Ministerstva životního prostředí ČR provézt podrobný průzkum 

kontaminace. 

Areál bývalých Vodních staveb 

Vlastníkem areálu je společnost Vimbau s.r.o. sídlící na adrese Dobronická 1257. V areálu se nachází 

různé druhy odpadů, přežívají zde původní stavby, které jsou pronajímány různým společnostem – 

sklady, drobná výroba. V Metropolitním plánu je lokalita definována jako transformační plocha.  

Areál Stavba Praha  

Areál je v současnosti využíván pro parkování vozidel a sklady. Je zde plánována výstavba velkých 

obchodních center. Tento záměr byl předložen k posouzení vedení městské části, která má k záměru 

výhrady a to: zastavění lokality je příliš velké, jednotlivé objekty jsou umístěny blízko sebe a byla by 

zde velmi problematická doprava, a proto je tento záměr nutné omezit minimálně do doby, než 

vznikne obchvat Kunratic. Městská část prozatím neposkytla zásadní vyjádření, jde o předběžnou 

informaci.  

Areál a lokalita SAPA 

Areál a lokalita SAPA – je umístěn pouze částečně na katastru MČ. Jde o velmi problematický areál 

s pravděpodobnou značnou zátěží (nebezpečné odpady, sklady, pyrotechnika, sklady v podzemí, 

nevhodně skladované materiály a zboží, pravděpodobně se tu vyskytují i zkažené potraviny např. 

maso, které mohou poničit podzemní vody.  

Areál AHI - umístěný jihozápadně od ulic Kunratická spojka a Vídeňská – sklady a další nevhodné 

využití areálu. V současné době je areál v prodeji.  

Další zátěže pro životní prostředí 

Problémem v oblasti ochrany životního prostředí jsou také opakovaně vznikající černé skládky 

zakládané nejen místními obyvateli, ale i občany sousedních městských částí či obcí. Ačkoli se 

významnou problémovou lokalitu černých skládek tj. území kolem Olšanského rybníka a samotné 



  

91 

 

vodní dílo podařilo odkoupit od soukromého majitele a revitalizovat a znečištění tím zde eliminovat, 

nedořešeny zůstávají stále černé skládky v lokalitě  Kunraticko – michelského lesa.  

V MČ dochází i ke znečišťování veřejných prostranství a jsou zde zaznamenávány případy 

vandalismu, prozatím pouze v míře podobné jako v jiných obdobných pražských lokalitách. Problémy 

jsou především v oblasti Kunratického lesa, který má vysokou návštěvnost. Zde dochází k ulamování 

špiček mladých stromků, odhazování odpadků či ničení rekreačního vybavení. Nezodpovědně se zde 

chovají nejen majitelé psů, ale i cyklisté, kteří pohybem mimo vyznačené stezky způsobují nechtěnou 

erozi půdy. 

 

V městské části dosud nebyly zaznamenány žádné ekologické havárie.  

2.12.9 Zeleň, ochrana přírody a krajiny 

2.12.9.1 Ochrana přírody a krajiny 

Všechna přírodní společenstva, která se nacházejí na území Městské části Praha-Kunratice, se vyvíjejí 

v silně izolované krajině. Největší lesní plochou na území MČ je Kunraticko-michelský les. 

Představuje zalesněnou souvislou plochu o rozloze přibližně 300 hektarů. Les je izolován od jiných 

lesních ploch městskou zástavbou, což neumožňuje volnou migraci živočišných společenstev. Značná 

část Kunraticko-michelského lesa je tvořena přírodní památkou Údolí Kunratického potoka. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Aby krajina mohla odolávat větším či menším změnám (stresům, zátěži apod.), musí dosahovat určité 

úrovně ekologické stability. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění, je územní systém ekologické stability vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 

avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální 

a nadregionální systém ekologické stability. Lokální ÚSES je vymezen v Územním plánu sídelního 

útvaru hlavního města Prahy, schváleném usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne  

9. 9. 1999.  

Úroveň ekologické stability se určuje tzv. koeficientem ekologické stability (KES). Nejnižší hodnota 

koeficientu je 0. Koeficient 3 a více značí přírodní a přírodě blízkou krajinu. Hlavní město Praha má 

ze všech krajů KES nejnižší (0,32). Koeficient ekologické stability v MČ Praha-Kunratice patří 

v rámci HMP k územím s vyššími hodnotami KES (0,5 – 1). 
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Koeficient ekologické stability  

 
 
Zdroj: IPR Praha kap. 2.2 Přírodní podmínky, krajina 

Přírodní památka Údolí Kunratického potoka 

Na území MČ Praha-Kunratice se dle digitálního registru Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 

vyskytuje přírodní památka Údolí Kunratického potoka. 

 

 

 
 

Kunratický potok pramení u obce Vestec a do Vltavy se vlévá v Braníku před Barrandovským 

mostem. Délka povodí potoka přesahuje 18 km. Od 1. září 1988 byla Národním výborem  hl. m. Prahy 

vyhlášena část potoka přírodní památkou. Chráněné území o rozloze 151,99 ha se nachází od 

kunratického Horního mlýny po rybník Labuť. Důvodem ochrany je meandrující tok Kunratického 

potoka v lesních porostech přirozené skladby, soubor polopřirozených lesních společenstev a 
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pozůstatků xerotermních stepí v členitém okolí Kunratického potoka a významný geologický profil 

prvohorního ordoviku u Nového hradu. 

 

V lokalitě se vyskytují jak běžné druhy živočichů, tak i ochranářsky významné druhy, např.: Acalles 

echinatus (nosatec), strakapoud prostřední, datel černý a žluna šedá. Stejně tak i u rostlin jsou zde 

zastoupeny běžné druhy, ale i ochranářsky významné např.: bělozářka liliovitá, koniklec luční český, 

kruštík širolistý pravý, křivatec český pravý a třemdava bílá. Lokalita je známa uměle vysazeným 

stádem muflonů, které lze potkat přímo v areálu Thomayerovy nemocnice. 

Kunratický les a s ním i Přírodní památka Údolí Kunratického potoka je obhospodařován podle zásad 

trvale udržitelného hospodaření organizací Lesy hl. m. Prahy. Od května 2007 je držitelem 

mezinárodního ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council (FSC), 

který směřuje hospodaření v lesích k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. Sídla Správy lesního 

hospodářství jsou hájenka a několik objektů v okolí. Snahou správce lesa je dosáhnout toho, aby se 

zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů. 

Přírodní památka Bažantnice  

Lokalita Bažantnice je součástí kulturní památky Areál Kunratického zámku. Jde o zalesněný celek o 

rozloze 11,3 ha. Současný les je původní bažantnicí patřící k nedalekému zámku. Jedná se o silně 

zarostlé území s mnoha vzrostlými starými stromy, z nichž dva duby jsou chráněny jako památné 

stromy. Lesem prochází dvě diagonální cesty, v místě jejich křížení je malé dětské hřiště. O ochranu 

území bažantnice se dlouhodobě zajímá Občanský spolek Pro Kunratice.  

Nejvíce zastoupenou dřevinou zde je dub zimní. Dříve se hojně vyskytující smrk ztepilý byl díky 

kůrovcové kalamitě téměř zcela vykácen. V rámci nových výsadeb jsou vysazovány jedle, modříny, 

duby, habry a jasany. Díky odstraňování nepůvodních akátů se daří zachovávat zastoupení původních 

dřevin. Převažující věk lesních porostů se pohybuje okolo 80-180 let, nicméně je zde již i mnoho 

mladých porostů.  

V minulých letech bylo území poničeno díky kůrovcové kalamitě. Staré stromy odchází. MHMP, 

odbor ochrany prostředí již vysadil v území cca nových 4 000 stromů.  

Aktuální problémy s ochranou významných přírodních území 

V posledním období (2020-2021) jsou přírodní území městské části, v souvislosti s dopady pandemie 

nemoci covid-19 zatížena nadměrnou návštěvností obyvatel městské části, ale i celého města Prahy. 

Problémem je devastace krajiny lidmi tj. zejména vandalismus, sešlap půdy, poškozování mladých 

částí rostlin, rušení zvěře, ale také odhazování odpadků a jízda cyklistů mimo cesty. To má za 

následek vznik nežádoucí eroze. Tyto skutečnosti působí rovněž na uměle vysazené muflony (ti se 

vlivem hluku a rušení volně pobíhajícími psy přesunuli již v minulosti do areálů IKEM a 

Thomayerovy nemocnice, ve kterých je pro ně mnohem klidnější prostředí). Vlivem pouštění psů na 

volno dochází k plašení zvěře a některých druhů vodního ptactva, čímž je mu v blízkosti vody 

znemožněno hnízdění. 

Běžecký přespolní závod Velká kunratická je dalším z problémů, kterým dochází k narušování 

přirozené rovnováhy této lokality. V současnosti už je však počet závodníků omezen, aby nedocházelo 

k tak velké devastaci lesa. 

Dalším problémem jsou bezdomovci, kteří mají přístřešky ve svahu nad Thomayerovou nemocnicí. 

Místo je pokryté obrovským množstvím odpadků.  

Vlivem zástavby, která se nachází v blízkosti přírodní památky, je zde problém i s imisemi. 

Nepříznivé vlivy prostředí mají negativní dopad na stav porostů.  

Současně dochází k znečištění Kunratického potoka odpadními vodami na černo vypouštěnými 

z přilehlých pozemků.  
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-

 
Zdroj IPR Praha Mapové aplikace 

Péče o zeleň  

Městská část podporuje biodiverzitu a pečuje o zeleň. V péči o zeleň jsou prováděna opatření, která 

mají vést ke zlepšení nejen stavu zeleně, ale také k celkovému zvýšení biodiverzity.  

Dle metodického doporučení odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy „Management 

travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka“ byly zavedeny změny v sekání travnatých 

ploch. Především byla upravena délka posekaných travin, kdy je sekáno na výšku 10 cm. To má 

zabránit rychlému vysychání trávníků v létě a podporovat zachytávání srážek. Harmonogram sečení je 

upravován podle aktuálních klimatických podmínek. Pozemky na okraji sídliště, nebo prudké svahy, 

které nejsou tolik využívány, budou sekány pouze 1-2x v roce. Ponechávána jsou také společenství 

kvetoucích rostlin. Dalším opatřením je sečení některých ploch po pruzích, což umožní zachování 

populací hmyzu.  

Uvedená opatření mohou vést k trávníkům, na kterých převládají plevelné druhy rostlin. Proto je 

plánovaným návazným opatřením zkulturnění travnatých ploch bylinnými druhy. Tato úprava, má-li 

vést k trvale změněnému žádoucímu travnímu společenství, může trvat 3 až 5 let.  

Alternativní opatření péče o zeleň nejsou v MČ Praha-Kunratice novinkou, v minulosti byla např. 

zavedena řízená pastva na vytipovaných lokalitách.  

V současnosti nedochází v MČ k významnému rozšiřování ploch zeleně, především je kladem důraz 

na zlepšení či udržení stavu zeleně stávající, také v souvislosti s klimatickými změnami. Poslední 

rozšíření plochy zeleně proběhlo před čtyřmi roky u bývalého kravína, kde MČ revitalizovala 23 tis. 

m
2
 navážek. Vznikl zde retro sad a travnaté hřiště s fit parkem, malé fotbalové hřiště, kolotoč, 

houpačka, lanovka, ohniště a pingpongový stůl. 

 

Veřejná prostranství včetně zeleně udržuje společnost na zajištění údržby městské části, která vzešla 

z výběrového řízení. Nepravidelně a na základě vyvolané potřeby jsou konkrétní zásahy na veřejné 

zeleni řešeny ve spolupráci s referátem výstavby a investic, životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-

Kunratice. Odborné zásahy, především na stromech pak jsou prováděny specializovanými 

společnostmi vždy na základě objednávky či smlouvy o dílo.  
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Kunratický les a bažantnici spravují Lesy hl. m. Prahy. Jde o hodnotnou přírodní lokalitu, která je 

domovem mnoha živočichů. Další nezanedbatelnou zeleň je možné vidět podél cest, místních 

komunikací, podél vodotečí a rybníků. Většinou však jde o porosty z krátkověkých dřevin. 

V minulých letech byla dokončena revitalizace tzv. Zelené cesty, která propojuje okraj Kunratického 

lesa se zámeckým parkem, Bažantnicí a rekreačními plochami u rybníku Šeberák a Olšanský rybník. 

Jedná se o významnou výletní a odpočinkovou oblast, která byla vhodně doplněna o polyfunkční 

hřiště u bývalého kravína tak, aby mohla plnit svoji rekreační funkci. 

Památné stromy 

V městské části je několik památných stromů, vyhlášených rozhodnutím odboru životního prostředí 

pražského magistrátu  

 Lípa srdčitá u zadní brány zámeckého parku  
Lípa je nejstarším památným stromem Městské části Praha-Kunratice. Je vysoká 19m, 

předpokládaná doba zasazení je začátek 19. století. Dalšími stromy jsou 3 duby letní v místě Na 

Jelenách u Kunratického lesa o výškách 17, 19, 27m. Největší obvod lze nalézt u dubu letního u 

křižovatky ulic U Kunratického lesa a Na Ovčíně, který je 424 cm. 

 Dub letní v Kunraticích „U Vesteckých“ 
Dub roste v polích jižně od Kunratic poblíž vodoteče u hranice hlavního města a Středočeského 

kraje (v prodloužení ulice Do Dubin). Solitérní strom nadprůměrného vzrůstu a věku. Je zároveň 

krajinnou dominantou. Umístění: 49°59′45″ s. š., 14°29′48″ v. d. 

 Dub letní v Kunraticích 
Mohutný jedinec pěkného vzrůstu v lesním porostu východní části Kunratické bažantnice, podél 

hlavní cesty, cca 25 m od můstku vodoteče, proti altánu. Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku 

a připomíná tradiční skladbu lesního porostu. Umístění: 50°0′32″ s. š., 14°29′21″ v. d. 

 Dub proti Lišovické ulici v Kunratické bažantnici 
V lesním porostu ve východní části Kunratické bažantnice, podél ulice Lesní, cca 43 m v 

prodloužení ulice Lišovická. Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku a je nejmohutnějším 

jedincem celé bažantnice. Umístění: Kunratice 50°0′36″ s. š., 14°29′19″ v. d. 

 Kunratický dub letní 
Podle pověsti byl strom vysazen při výstavbě Nového hrádku za vlády Václava IV. Od nepaměti 

je hraničním stromem. Statečně čelí civilizačnímu tlaku, který na něj působí. Roste na 

severovýchodním okraji Kunratického lesa, křižovatce ulic Na Ovčíně a U Kunratického lesa. 

Kmen bez výraznějšího mechanického poškození, ale na kořenových nábězích částečně obnažené 

dřevo, zde mravenci. Koruna po ořezu, rány zakalusovány, prosychání minimální, zdravotní stav 

dobrý. U paty kmene prášivka Bovista plumbea. Umístění: Kunratice 50°1′44″ s. š., 14°29′15″ 

v. d. 

 Lípa srdčitá na Vídeňské ulici 
Strom je původním pozůstatkem aleje vedoucí při staré kupecké cestě. Lípa má nadprůměrný 

vzrůst a věk. Roste při rušné komunikací Vídeňská (zhruba naproti Mikrobiologickému ústavu 

AV ČR) Umístění: Kunratice N 50° 01.119 E 014° 28.004. 

 Lípa u brány zámeckého parku v Kunraticích 
Lípa srdčitá u zadní brány zámeckého parku, z ulice K Betáni. Strom je nadprůměrného vzrůstu a 

věku. Umístění: Kunratice 50°0′31″ s. š., 14°28′58″ v. d. 

 Duby letní Na Jelenách u Kunratického lesa 
Skupina tří hraničních stromů, které nápadně převyšují okolní porost. Na východním okraji 

Kunratického lesa, při ulici U Kunratického lesa. Umístění: 50°1′33″ s. š., 14°29′14″ v. d. 

Významné stromy 

 Smrk ztepilý v Kunratickém lese 
Strom je nejmohutnějším smrkem v celém Kunratickém lese a zároveň je jedním z největších 

smrků v Praze. Svým vzrůstem je raritou. Jeho kuželovitá koruna sahá až do výšky 42 m. Z 

původní početnější skupiny smrků lemující cestu údolím jsou v jeho okolí i další velikáni 
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podobného stáří. Nadprůměrný vzrůst smrku umožnilo zaříznuté údolí, které pro něj představuje 

chráněné místo s dostatkem vody.  

 Lípa k 30. výročí sametové revoluce 
Slavnostně vysazená lípa k 30. výročí sametové revoluce. Roste u sousoší kalvárie U Tří svatých.  

 2x lípa při ulici Za Parkem  

 Strom svobody – oslava 100 let vzniku republiky 

 Strom Olgy Havlové - vysazený k 85. narozeninám paní Olgy Havlové. 

2.12.10 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

Uplatňování EVVO v Městské části Praha-Kunratice probíhá zejména díky akcím a aktivitám 

vzdělávacích institucí – základní a mateřské školy. Další formou je setkávání pracovních skupin MAP 

Praha 12 pokračuje, což je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 

12 a Praha-Kunratice. MAP pořádá značné množství akcí zaměřených na vzdělávání dětí. 

 

Vedení MČ spolu se základní a mateřskou školou principy EVVO v Kunraticích uplatňuje a dosahuje 

velmi dobrých výsledků – viz. kapitola Školství, vzdělávání a mládež.    

Díky podpoře vedení Městské části Praha-Kunratice byla v podzimních měsících 2010 realizována 

stavba fotovoltaické elektrárny na střechách nových budov Základní školy Kunratice o celkovém 

výkonu 59 kWp. Stavbu solární elektrárny provedla společnost SVP solar, s.r.o. 

Jiné obnovitelné zdroje energie na objektech ve vlastnictví městské části nejsou instalovány.  

2.12.11 Komunitní péče o životní prostředí 

V minulosti nabídla MČ mladým obyvatelům sídlišť zřízení komunitní zahrady v lokalitě u bývalého 

kravína, ale o zřízení a údržbu zahrad nebyl zájem.  Nejspíš je to tím, že na stávajících sídlištích je 

poměrně dostatek zeleně. Pouze v Zeleném údolí si děti vysadily vlastní ovocné stromy na pozemcích 

ve správě MČ.  

Protože je značná část zelených ploch v městské části ve vlastnictví soukromých majitelů, je důležitá 

podpora a vzdělávání v oblasti lokální péče o životní prostředí a udržitelného zahradničení. V rámci 

grantů MŽP je možné získat až 95/100% dotaci na výsadbu stromů, ze Státního fondu životního 

prostředí. Soukromými osobami i neziskovými organizacemi jsou tyto dotační možnosti využívány. 

Městská část připravuje nové výsadby stromů, např. v lokalitě K Zeleným domkům, ve které bylo 

vykáceno cca 120 stromů, ale i v dalších vybraných lokalitách. Novou výsadbou městská část přispěje 

k naplnění klimatického závazku HMP, za finanční podpory od MHMP. 

Vzhledem k tomu, že MČ získala finanční dotaci na výstavbu retenčních nádrží u DCHB jak od HMP, 

tak ze Státního fondu životního prostředí, má MČ předjednáno na HMP povolení čerpání prostředků 

HMP na výsadbu stromů po celé městské části. 

Také soukromé osoby mohou získat finanční podporu na zařízení pro efektivní hospodaření 

s dešťovými vodami nebo výměnu kotlů na tuhá paliva z dotačních programů Státního fondu životního 

prostředí. V době klimatické změny je nezbytné občany ve vztahu k životnímu prostředí podpořit 

a šířit povědomí o již existujících a funkčních programech.  
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2.12.12 Odpadové hospodářství 

Koncepce odpadového hospodářství na území hl. m. Prahy se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dalšími prováděcími vyhláškami, a vychází z Plánu 

odpadového hospodářství hl. m. Prahy. Správcem systému nakládání s odpadem je Magistrát hlavního 

města Prahy. Velký důraz je kladen na třídění odpadu již v místě jeho vzniku. Navzdory stoupající 

produkci komunálních odpadů se na úrovni obce (HMP) dlouhodobě daří zvyšovat podíl vytříděných 

surovin z komunálního odpadu. Většina směsného komunálního odpadu je využívána jak materiálově, 

tak i energeticky, pouze relativně malá část komunálního odpadu z hlavního města Prahy je ukládána 

na skládku.  

Svoz komunálního odpadu na území městské části Praha-Kunratice zajišťuje společnost Pražské 

služby, a.s.  

2.12.12.1 Směsný komunální odpad  

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob umístěných v domovním vybavení každé 

nemovitosti, případně na pozemní komunikaci.   

 

2.12.12.2 Tříděný odpad 

MČ se snaží zajistit pro tříděný odpad na svém území dostatek kontejnerů. Pokud bývají kontejnery na 

konkrétním místě pravidelně přeplněné, MČ situaci monitoruje a dokládá fotografiemi, které nesmí 

být ze dne svozu, a následně dává na MHMP požadavek na navýšení počtu svozů.  

Tříděný sběr papíru a lepenky, skla a plastů, nápojové kartony a kov  

Separovaný sběr je na území městské části zajišťován donáškovým systémem, kde je separovaný 

odpad odkládán do sběrných nádob (kontejnerů) na ulicích. Na území Městské části Praha-Kunratice 

se nachází celkem 27 stanovišť pro separovaný odpad.  V některých domech mají také nádoby na 

separovaný odpad a počítá se se zřizováním dalších míst na separaci odpadu, které slouží občanům 

městské části k bezplatnému třídění odpadu. Sběrná místa určuje městská část na základě znalosti 

místních poměrů a oprávněných požadavků, a to po konzultaci se svozovou společností. Obsluhu 

stanovišť zajišťuje svozová společnost Pražské služby a.s.  

Biologicky rozložitelný odpad  

U biologicky rozložitelného odpadu (BRO) lze označit tři zdroje původu. BRO jako složka 

komunálního odpadu (také označovaná jako biologicky rozložitelný komunální odpad – BRKO), dále 

pak BRO z údržby zeleně (jak veřejné, tak i soukromé) a v neposlední řadě BRO z restaurací, školních 

jídelen atd. (gastro odpad). BRO jako součást komunálního odpadu je nejlepší a nejúčinnější vytřídit 

hned u původce odpadu – využívat kompostérů, odpad pak odvézt do sběrného dvora, případně využít 

speciálních kontejnerů.  

 

Svoz bioodpadu nezajišťuje MČ, ale HMP. Standardně poskytuje 10 velkoobjemových kontejnerů na 

bioodpad, avšak pro rok 2021 jsou kvóty přistavovaných kontejnerů z důvodů úspor sníženy na 

polovinu původního množství. 

 

BIO kontejnery jsou přistavovány dle harmonogramu o víkendech po dobu 3 hodin. Po celou dobu 

přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita 

kapacita VOK (10 m³). BIO odpad mohou občané zdarma odložit také ve sběrném dvoře hl. m. Prahy 

v ul. Obrataňská nebo v kterémkoliv z dalších 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy. Vše je financováno ze 

strany MHMP.  
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Nebezpečný odpad 

Nebezpečný odpad mají občané možnost odkládat při mobilním sběru, ve stabilních sběrnách, včetně 

sběrných dvorů města, v lékárnách (nepoužitelné či prošlé léky a rtuťové teploměry), v úřadech 

městských částí, na základních a středních školách a u každého prodejce (použité baterie). 

Objemný odpad  

Objemný odpad od občanů je možné odložit do velkoobjemových kontejnerů (VOK), které jsou 

pravidelně podle harmonogramu umísťovány v různých částech městské části. VOK jsou přidělovány 

městským částem podle počtu obyvatel, městská část na své náklady přistavuje dle potřeby další VOK. 

O místech a termínech přistavení VOK rozhoduje městská část a informuje o nich na svých 

internetových stránkách, nástěnkách a v místním tisku (Kunratický zpravodaj). Objemný odpad 

mohou občané dále odevzdat ve sběrných dvorech provozovaných hl. m. Prahou. Sběrný dvůr přímo 

v MČ je na adrese Praha-Kunratice, Dobronická 892, 148 00. 

2.12.12.3 Sběrné dvory  

V Praze je celkem 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy. V kterémkoliv z nich mohou občané hl. m. Prahy 

zdarma odložit téměř veškerý odpad z domácností. Přímo na území MČ Praha - Kunratice byl nově 

otevřen sběrný dvůr hl. m. Prahy Obrataňská, resp. Dobronická. Zde je přijímán objemný odpad 

(nábytek, zařízení domácnosti), kovy, dřevo, odpad z údržby zeleně, suť z bytových úprav, papír, sklo, 

plasty, nebezpečné odpady, pneumatiky, použitý textil, obuv a oděvy, elektrická a elektronická 

zařízení. Služba je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. 

 

Dalších 5 sběrných dvorů leží v nepříliš velké vzdálenosti (několik km): 

 Zakrytá, Praha 4-Spořilov 

 Bartůňkova, Praha 11 

 Za Zastávkou 3, Praha 15-Dolní Měcholupy 

 Generála Šišky, Praha 12-Modřany 

 Bečovská 939, Praha 22  

2.12.12.4 Černé skládky 

Na území MČ se objevují černé skládky tvořené především objemným odpadem. Výskyt černých 

skládek řeší MČ buď s vlastníkem pozemku, a to nejen výzvou k úklidu, ale i hledáním možností 

předcházení vzniku/opakování, případně vlastním úklidem, což je finančně náročné.   

2.12.13 SWOT analýza pro oblast Životní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

 Existence přírodně významných a 

zajímavých lokalit v MČ (Kunratický 

les, Kunratický potok, rybníky) 

 Zlepšení životního prostředí a městské 

zeleně v posledních letech, zejména 

v okolí rybníku Šeberák a tzv. Zelené 

cesty.  

 K zajištění kvalifikovaného 

managementu zeleně v MČ jsou 

využívány zpracované dokumenty 

 Přetíženost silniční dopravy 

 V MČ není zastoupena železniční, 

tramvajová doprava ani metro 

 Černé skládky 

 Zatížení životního prostředí hlukem a 

emisemi, zejména z dopravy a starých 

kotlů na tuhá paliva 

 Možná existence staré ekologické zátěže 
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Pasport zeleně a Inventarizace stromů 

(systémy jsou integrované do systému 

MISYS)  

 Dostatečně rozsáhlá a kvalitní technická 

infrastruktura nezatěžující životní 

prostředí 

 Využívání zdrojů obnovitelné energie 

na objektu základní školy 

 Potenciál pro využívání zdrojů 

obnovitelné energie 

 Kvalitní systém separace odpadů 

 Sběrný dvůr na území městské části 

 Kvalitní ekologická výuka v mateřské 

i základní škole 

 Velký potenciál MČ v rámci 

zkvalitňování ŽP moderními i 

tradičními metodami. 

 Zlepšující se životní prostředí v rámci 

celého hlavního města 

Příležitosti Hrozby 

 Větší rozsah ochrany životního 

prostředí, realizace veřejně prospěšných 

opatření 

 Více zdrojů na ochranu životního 

prostředí 

 Zapojení obyvatel do ochrany životního 

 prostředí  

 Větší využívání zdrojů obnovitelné 

energie 

 Potenciál pro rozvoj ekologické 

výchovy dětí i dospělých 

 Zkvalitňování životního prostředí 

moderními i tradičními metodami. 

 Využití různých dotačních titulů pro 

environmentálně zaměřené projekty 

 Narůstající hustota silničního provozu - 

zvyšující hluk a imise 

 V důsledku přetíženosti místních 

komunikací rostoucí náklady na jejich 

údržbu a průběžnou obnovu s ohledem 

na zatížení životního prostředí 

 Negativní dopad silniční dopravy na 

životní prostředí 

 Postupné ubývání vody v krajině a 

zhoršování mikroklimatických 

podmínek v důsledku zhušťování 

zástavby a nárůstu zpevněných ploch 

 Rozšiřování invazních druhů 

 Negativní dopady nadměrné rekreační 

zátěže atraktivních přírodních lokalit 

 Tlaky na zahuštování obytné zástavby, 

úsilí vlastníků pozemků o přeměnu 

pozemků na pozemky cenově 

výhodnějšího charakteru  

 

2.13 Ekonomika 

2.13.1 Ekonomická situace  

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří hlavní zdroj pracovní síly v území, která je potřebná pro 

zajištění jeho funkcí a rozvoje. Dle Sčítání lidu, domů a bytů žilo v roce 2011 (nejaktuálnější dostupná 
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data) na území městské části žilo 4 505 ekonomicky aktivních osob, což je 46,7% z celkového počtu 

obyvatel a zároveň o 4% méně než činí celopražský průměr.   

 

Ekonomická charakteristika obyvatel Městské části Praha Praha-Kunratice v roce 2011 

Území 

Počet 

obyvatel 

celkem 

 

Ekonomicky 

aktivní 
Zaměstnaní Nezaměstnaní 

Ekonomicky 

neaktivní 

Osob osob % Osob % osob % osob % 

MČ Praha-

Kunratice 
9 654 4 505 46,7 4247 44 258 2,7 4 321 44,8 

Hlavní 

město Praha 
1 268 796  644 643 50,8 600 730  47,3 43 913  3,5 500 971  39,5 

Zdroj dat: ČSÚ, SLBD, 2011 

2.13.1.1 Podnikání a zaměstnanost 

Výroba a výrobní služby jsou v současnosti převážně soustředěny v obchodních a výrobních zónách 

na okraji Městské části Praha-Kunratice. V území MČ jsou zastoupeny většími samostatnými areály, 

zejména na západě a jihozápadě MČ.  

 

Produkce v MČ 

 
Zdroj IPR Praha Mapové aplikace 

2.13.1.2 Obchody a služby 

Obchod a služby na území městské části naplňují potřebu občanské vybavenosti. Bonusem nákupních 

možností a služeb je velmi snadná dostupnost velkých nákupních gigantů Westfield Chodov a další. 
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Obchody 

V současné době funguje na křižovatce ulic Vídeňská a Dobronická menší obchodní centrum pod 

názvem Obchodní centrum Kunratice. Je zde umístěna řada obchodů - obchod s potravinami Penny 

market, masna Zeman, hračky, Pepco, Lékárna dr. Max, vinotéka, DM drogerie, tabák, krmivo pro 

psy. Jde o pozemek MČ. OC Kunratice postavila společnost Scionius a.s., která platí MČ nájemné a 

jednotlivé subjekty mají uzavřenou smlouvu o nájmu se spol. Scionius a.s.. Dále v městské části 

funguje supermarket Tesco. 

 

Do budoucna se na katastru městské části se plánuje výstavba dvou až tří obchodních center. První 

v areálu v Dobronické ulici, druhé v lokalitě pod vysokými školami, třetí při ulici Vídeňská u hranice 

s Vestcem. Ve všech lokalitách se počítá mimo jiné s umístěním obchodu Lidl. Projektová příprava je 

v lokalitě u vysokých škol více připravena. Bude zde vybudován třípodlažní objekt, ve kterém je 

v přízemí naplánován obchod Lidl, v jednom patře budou umístěné lékařské ordinace a v dalším patře 

plochy pro volnočasové vyžití a sport (posilovna, cvičební sály apod.). Díky realizaci stavby se bude 

posouvat otočka autobusu. Uskutečnění záměru si vyžádá velké investice. Mezi aulou VŠE a ulicí 

K Verneráku má do dvou let vyrůst obchod Billa. 

  

V MČ je ještě několik menších obchodů s potravinami, gurmánskými potravinami, zdravými 

potravinami atd. V nedalekém obchodním centru Westfield Chodov, jsou pak široké nákupní možnosti 

veškerého spotřebního zboží. Nabídka běžných služeb je v městské části také dostatečná. Je zde 

umístěna řada provozoven, které nabízejí obyvatelům potřebné služby.  

Obchod a služby na území městské části naplňují potřebu občanské vybavenosti. Bonusem nákupních 

možností a služeb je velmi snadná dostupnost velkých nákupních gigantů Westfield Chodov a další.   

Komerční služby 

Nabídka běžných služeb je v městské části také dostatečná. Je zde umístěna řada provozoven, které 

nabízejí obyvatelům potřebné služby.  

 

 
Zdroj: IPR Praha Mapové aplikace 
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Česká pošta 

V Městské části Praha-Kunratice se nachází úřadovna České pošty – na adrese K Libuši 7/10, 140 04 

Praha-Kunratice. V budově pošty je možné využít služby Czech POINT v následujícím rozsahu. Jedná 

se o poskytování: 

 výpisů z katastru nemovitostí 

 výpisů z obchodního rejstříku 

 výpisů ze živnostenského rejstříku 

 výpisů z rejstříku trestů 

 výpisů z bodového hodnocení osoby  

 vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 podání do registru účastníků provozu modulu autogramů 

Pošta má signální zařízení označené piktogramem k přivolání obsluhy pro handicapované občany, 

umístěné u vchodu do pošty.  

 

2.13.1.3 Trh práce 

S nezaměstnaností problémy Městská část Praha-Kunratice nemá. Situaci na trhu práce v celé Praze 

lze ve srovnání s průměrem ČR hodnotit jako velmi příznivou. Praha svým ekonomickým výkonem 

stojí vysoko nad republikovým průměrem ve většině ukazatelů (podíl na tvorbě HDP, míra 

nezaměstnanosti, průměrná výše platů atd.). Po celou dobu sledování (období 2014–2018) míra 

nezaměstnanosti v Praze neustále klesala.  

Nízká míra nezaměstnanosti neznamená, že by neexistovaly problémy s uplatněním některých sociálně 

demografických skupin obyvatel na trhu práce – především mladých osob do 25 let (z nich nejvíce 

uchazeči bez praxe), osob s nízkým stupněm vzdělání, osob se změněnou pracovní schopností, osob 

nad padesát let a žen vracejících se z mateřské dovolené.  

2.13.2 SWOT analýza pro oblast Ekonomika 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dobrá spolupráce mezi městskou částí 

a místními podnikateli  

 Dostatečný počet pracovních příležitostí  

 Nízká míra nezaměstnanosti  

 Široká nabídka pracovních příležitostí na 

území hl. m. Prahy  

 Finanční podpora kulturních a 

společenských akcí ze strany místních 

podnikatelů a obchodních subjektů 

 Výhodná lokalita - dostupné dopravní 

spojení MHD do centra Prahy 

 Dobře dostupná velká nákupní centra – 

Westfield Chodov 

 Úřadovna České pošty v MČ  

 Převažující zastoupení funkce bydlení 

v rámci MČ  

 Neexistující stanice metra limituje zájem 

podnikatelských subjektů  

 Nízké pravomoci městské části při řešení 

problémů územního rozvoje  

 Složitá komunikace s developerskými 

subjekty 

Příležitosti Hrozby 

 Vytvoření vhodných podmínek a zvýšení 

atraktivity městské části pro obyvatele, 

podnikatelské subjekty a neziskové 

organizace  

 Příležitost pro vytváření nových 

 Nedostatek místní pracovní síly a s tím 

spojený nárůst podílu zaměstnanců z 

jiných zemí  

 Zhoršení podnikatelského klimatu 

a podmínek pro podnikání včetně nárůstu 
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partnerství s podnikatelským sektorem  

  

byrokracie pro podnikatelské subjekty 

i veřejnou správu  

 Vysoká cena komerčních nebytových 

prostor pro živnostníky a drobné 

podnikatele  

 Zhoršení ekonomické situace státu  

 Snížení příjmů MČ z důvodu zhoršení 

ekonomické situace státu  

2.14 Památky, cestovní ruch a rekreace 

Městská část nemá speciální koncepci nebo program pro rozvoj cestovního ruchu. Na území městské 

části se nacházejí tyto kulturní památky: Kunratický zámek, Kostel sv. Jakuba Staršího, zřícenina 

Nový hrad a Polní opevnění před Novým hradem. Význam těchto míst však není takový, aby přilákal 

zahraniční turisty. Spíše jde o návštěvníky z řad obyvatel Prahy a Středočeského kraje.  

Větší význam, než kulturní památky tak pro cestovní ruch mají přírodní lokality, zejména jeden 

z největších pražských lesů, Kunratický les, dále pak les Bažantnice a Zámecký park.  

 

Na následujících mapkách je znázorněna dynamika obyvatelstva znázorňující celkové počty osob 

v daném místě. Mapky dobře ilustrují zájem návštěvníků o kunratické přírodní lokality.  
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2.14.1 Přehled kulturních a přírodních památek 

2.14.1.1 Kostel svatého Jakuba Staršího  

Původně raně gotická stavba ze 13. století, farní chrám s podacím právem pražského rodu 

Bohuslaviců; byla situována při tvrzi, kterou držel kolem roku 1332 Frenclin Jakubův, dochovaly se z 

ní části přímých obvodových zdí. Kostel byl od počátku zasvěcen svatému Jakubovi Většímu, protože 

byl součástí evropské sítě Svatojakubské cesty do Santiaga. Do současné barokní podoby centrální 

stavby jej přestavěl Tomáš Haffenecker v letech 1730–1736 na náklady pražského soudce Jana 

Arnošta Václava Goltze. 

Stavební úpravy, pravděpodobně menšího rozsahu, jsou uváděny v letech 1801–1803. Další opravy 

kostela jsou zmiňovány v letech 1839–1840 (celková oprava). V letech 1860–1861 byla provedena 

oprava kopule kostela. Při kostele vystavěl roku 1868 Ludvík Korb z Weidenheimu rodinnou hrobku. 

V roce 1893 byly pro kostel pořízeny nové varhany. 

Také ve 20. století byl kostel několikrát opravován. V průběhu druhé světové války byla provedena 

další velká oprava střech, průčelí, ale i vnitřního zařízení. Během těchto prací byly v presbytáři 

částečně odkryty a konzervovány gotické nástěnné malby pravděpodobně ze 14. století. Kostel s 

přilehlým hřbitovem byl prohlášen v roce 1964 za nemovitou kulturní památku.  

V roce 1974 byl exteriér kostela včetně plastické výzdoby v havarijním stavu, a tak došlo v 80. letech 

k první rozsáhlé opravě. V roce 1982 dostala kopule novou měděnou krytinu a v letech 1984–1986 

byla opravena průčelí a restaurovány prvky plastické výzdoby. Následně bylo zahájeno restaurování 

interiéru, které bylo dokončeno až kolem roku 1993. Opravena byla přitom nejen sochařská výzdoba, 

ale i veškerý mobiliář. Oprava průčelí, při níž získal kostel dnešní barevnost, byla provedena v roce 

1999. V posledních letech proběhlo restaurování hlavního oltáře, dveří do sakristie, gotických fresek 

v sakristii a oprava vnějšího oplocení kostela. Hlavními přispěvateli na tyto práce jsou HMP a MČ 

Praha-Kunratice. 

2.14.1.2 Zámek Kunratice 

Existence tvrze v Kunraticích je doložena k roku 1336. Později ji zakoupil Václav IV. Patrně roku 

1688 za Františka Václava Čabelického ze Soutic byl na místě vystavěn raně barokní zámek.  

V roce 1721 Kunratice získal Jan Arnošt von Goltz povýšený roku 1724 na barona a roku 1731 na 

hraběte. Za jeho života došlo k další přestavbě, jejímž pravděpodobným autorem je Václav Špaček. 

Bývalý panský dvůr tak, jak jej v půdorysu známe dnes, byl z valné části vystavěn asi ve druhé 

polovině 18. století, kdy Kunratice náležely panství rodu Golčů. Kolem roku 1830 na zámku proběhla 

klasicistní přestavba. Koncem 19. století pak hospodářský dvůr poškodil rozsáhlý požár, po kterém 

čekala zámek brzy další rekonstrukce. Tu měl dle dochovaných dokumentů na starost stavitel 

František Václavík. Posledním soukromým majitelem zámku i statku byl Ing. Karel Korb 

z Weidenheimu, kterému byl majetek v roce 1945 vyvlastněn. Začalo tak téměř padesátileté období 

vlastnictví „všeho lidu“.  

Historie areálu Kunratického zámku v letech 1945-do současnosti  

Celý areál kunratického zámku byl rodině Ing. Korb-Weidenheim zkonfiskován podle dekretu 

prezidenta republiky číslo 12/1945.  

Dne 18. dubna 1947 byl výměrem Ministerstva zemědělství přidělen Místnímu národnímu výboru 

v Kunraticích u Prahy.  

25. května 1948 přijal MNV usnesení pronajmout samotnou budovu zámku s přilehlým předním 

parkem na dobu 10 let Zemskému národnímu výboru pro Národní muzeum v Praze. 

26. července 1955 požádalo Národní muzeum o předání objektu do své správy. 

7. října 1955 byl zámek s přilehlým předním parkem protokolárně předán do správy Národního muzea 

v Praze. 

3. března 1959 zaslal Lidový soud v Jílovém u Prahy MNV v Kunraticích usnesení o převodu zámku 

čp. 1 na pozemkové parcele parc.č. 1 se stavební parcelou parc.č. 1/1 a zámeckého parku parc.č. 10/1 a 

10/2 z vlastnictví státu (MNV Kunratice u Prahy) na československý stát (Národní muzeum v Praze). 
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V letech 1946–1950 pronajal tehdejší Místní národní výbor některé hospodářské budovy Výsadní 

dobytkářské společnosti pro Čechy a Moravu. V průběhu roku 1950 byly budovy postupně předávány 

nově založenému Jednotnému zemědělskému družstvu v Kunraticích u Prahy. Poslední stavební 

úprava v roce 1959 odstranila dvouramenné schodiště V roce 1966 byl ukončen chov hospodářských 

zvířat díky neefektivnosti a neutěšenému stavu životního prostředí v okolí statku. Od roku 1982 zde 

byla ukončena veškerá činnost spojená se zemědělstvím a od té doby se budovy využívaly pro různé 

hospodářské účely, především ke skladování. Několik bytových jednotek v areálu se využívalo jako 

nouzové byty. Po celé období docházelo k minimální údržbě celého areálu. V osmdesátých letech byla 

vybudována a několik let využívána pěstírna žampiónů, která se nacházela v přízemní části budovy při 

Golčově ulici. 

Rok 2004 se stal v záležitosti hospodářských budov Kunratického zámku zlomovým. Do Kunratic 

vstoupila společnost AZ IRSTAV,a.s. garantovaná firmou Damovo, a.s. a získala pronájem 

hospodářských budov zámku. Areál za předem dohodnutých podmínek zrekonstruovala. Smlouva o 

pronájmu je uzavřena na dobu 50 let (garance investice 200 mil. Kč). 11. listopadu 2007 došlo ke 

slavnostnímu otevření areálu Tvrz Kunratice, který vznikl rekonstrukcí budov kunratického 

zámku. 
Společnost platí nájem a financuje opravy objektu. Nájem byl na počátku stanoven ve výši 300 000 Kč 

(+ valorizace dle inflace). Po 15 letech již společnost platí 1,5 mil. Kč ročně včetně započtení inflace 

od uzavření smlouvy. Spolupráce velmi dobře funguje.   

Dnes je to živý a hezky vyhlížející areál nabízející různé služby, např. restauraci, kavárnu a různé 

prodejny a služby. Stal se sídlem řady firem a místem různých událostí. Jediným nedořešeným 

objektem zůstává samotný zámek. Ten je stále ve správě Národního muzea v Praze a bohužel stále 

chátrá. V rámci Národního muzea zde mělo sídlo entomologické oddělení, které se však před několika 

lety přestěhovalo do městské části Praha 20 (Horní Počernice, adresa Cirkusová 1740, 190 00 Praha 9 

– Horní Počernice) a prázdný zámek chátrá.  

 

2.14.1.3 Nový hrad u Kunratic 

Nový hrad u Kunratic (též Nový hrádek nebo Hrádek, německy Wenzelsburg, v minulosti také 

Wenzelstein) je zřícenina královského gotického hradu v Kunratickém lese na lesnaté ostrožně 

obtékané Kunratickým potokem. Zřícenina je od roku 1965 chráněna jako kulturní památka. 

Stavbu hradu nařídil král Václav IV. roku 1411 a již z roku 1412 existují záznamy o králově pobytu na 

hradě, který se sem rád vydával za odpočinkem ještě před úplným dokončením stavby. Sám Václav 

IV. chtěl, aby se hrad jmenoval po něm, podobně jako tomu bylo u Karla IV. a jeho Karlštejnu. Hrad 

měl tedy nést název Wenzelstein. Toto pojmenování se ale neujalo a lidé ho nazývali jednoduše Nový 

hrad nebo Nový hrádek u Kunratic. 

Roku 1419 zde král Václav IV. přijal zprávu o defenestraci jím dosazených novoměstských konšelů 

30. července, která u něj vyvolala záchvat zuřivosti následovaný prý lehkou „mrtvicí“. A o dva týdny 

později, 16. srpna 1419, se tu podle dobových kronik „skácel k zemi s řevem takřka lvím“ a po 

tříhodinové agónii zemřel na mrtvici. Skutečná příčina úmrtí není jistá, snad se jednalo o infarkt 

myokardu. V polovině prosince 1420 byl hrad obležen pražany. 27. ledna 1421 byl dobyt a 

zdevastovaný vypálen.  

Na konci 19. století byl hrad srovnán se zemí do úrovně sklepů, aby nelákal pražské výletníky. V 

místě bývaly také lomy na břidlici. Dodnes se zachovaly jen skromné zbytky zdí obdélného paláce a 

věže. V předhradí jsou stále patrné zbytky husitských valů z doby obléhání hradu. Zříceniny hradu 

jsou celoročně volně přístupné po modré turistické značce.  

V roce 2012 až 2013 proběhla rozsáhlá sanace zachovaných zbytků hradu. Byly vykáceny stromy, 

které narušovaly zdivo. Zdivo bylo částečně doplněno a staticky zajištěno. Byl postaven nový dřevěný 

most přes šíjový příkop. Práce byly dokončeny v září 2013. 
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2.14.1.4 Polní opevnění před Novým hradem – obléhací tábor 

Jedná se o velmi dobře zachovaný obléhací tábor na ploše před Novým hradem u Kunratic. Asi 140 m 

proti hradu byl vyhlouben příkop a zbudován val. Před ním vybíhal přibližovací zákop – sapa. Na 

opačné straně tábor chránil dvojitý val posílený čtyřmi baštami. Na ploše tábora stála jednoduchá 

patrně dřevěná obydlí na způsob zemnic. Opevnění a zemnice jsou dodnes v terénu dobře viditelné. 

2.14.1.5 Ostatní památky 

Sousoší kalvárie „U Tří Svatých" 

Sousoší leží na stejnojmenné křižovatce. Původně ho nechala zhotovit v 18. století hraběnka Golčová, 

avšak bylo zničeno v padesátých letech 20. století. Dne 15. září 2016 bylo sousoší obnoveno na podnět 

bývalého kunratického místostarosty Václava Chalupy, autorem je český umělec profesor Jan 

Hendrych. Sochu požehnal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. 

Busta T. G. Masaryka 

Bronzová busta T. G. Masaryka od Vincence Makovského, která byla umístěna na žulovém podstavci 

v parčíku na náměstí Prezidenta Masaryka v letech 1937 a 1945, byla v roce 1990 obnovena. 

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého dlouhá léta stávala v podhradí zříceniny královského Nového 

hradu, na dvorku restaurace Zelené domky. Před restaurováním byla socha (i se soklem vysoká 3 

metry) již velmi poničena, chyběly obě paže, kámen se drolil. Socha tak byla od roku 2015 

restaurována profesorem Janem Hendrychem a poté v roce 2017 po dokončení restaurátorských prací 

přesunuta na Kostelní náměstí, kde se nachází dodnes.  

Kunratický hřbitov 

Kunratický hřbitov se nachází mezi ulicemi Klínovecká, Beskydská, Šebkova a Hřbitovní, ze které je 

hlavní vstup. Byl založen počátkem 20. století, protože starý hřbitov u kostela svatého Jakuba Staršího 

již nedostačoval. Jeho rozloha je 0,54 hektaru. Nachází se zde městskou částí obnovená hrobka rodiny 

Korb-Weidenheim, bývalých majitelů Kunratic (je zde pohřben poslední Korb s manželkou, který 

umřel na území ČR), a hrobka rodiny Bartůňkovy, majitelů mlýna na Dolnomlýnském rybníku. 

Součástí hřbitova je i nový urnový háj, do kterého je z ulice Hřbitovní samostatný vstup. 

Památník obětem první světové války 

Památník se nachází před kostelem u hlavní silnice. Památník věnovaný legionářům a vojínům byl 

postavený 27.8.1922 s textem: Památce padlým legionářům a vojínům ve světové válce. Na pomníku 

je umístěna socha lva. 

2.14.1.6 Přírodní památka - Údolí Kunratického potoka 

Přírodní památka Údolí Kunratického potoka je chráněné území, které je součástí Kunraticko-

michelského lesa. Kunratický les má významný rekreačně-sportovní charakter. Lidé sem chodí na 

procházky, jezdit na kole, běhat, lyžovat apod. Cesty jsou ve valné většině kvalitní, asfaltové nebo 

mlatové, sjízdné pro kočárky i vozíčkáře. Na mnoha místech jsou lavičky, odpočinkové altány, je zde 

piknikové místo s veřejným ohništěm, naučná stezka s lesnickou tématikou nebo dětská hřiště, někde 

i včetně např. stolu na ping-pong. Místo je dobře dostupné MHD. 
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2.14.2 Atraktivity městské části a okolí 

Největší atraktivity městské části a nejbližšího okolí   

 

Typ cestovního ruchu Atraktivita 

Poznávací cestovní ruch    Kunraticko-michelský les 

 Kunratická Bažantnice 

 Nový hrad a jeho okolí 

 Zámecký park v Kunraticích 

 Modřanská rokle 

 Průhonický park 

 Milíčovský les  

Kulturní památky   Kunratický zámek 

 Kostel sv. Jakuba Staršího 

 Krčský zámek 

 Průhonický zámek a park 

Sportovní vyžití   Cykloturistika, pěší turistika  

 Veřejná hřiště 

 Posilovna v přírodě 

 Curlingová hala Roztyly 

 Paintballová aréna v Krčském lese 

 Fotbalové hřiště v Kunraticích 

 Sportoviště Hornomlýnská 

 Tenisové kurty v zámeckém parku 

 Sportoviště Hrabákova 

 Basketbalové hřiště a kurty na Ovčíně 

 Záchranná brigáda kynologů – velké cvičiště 

Bazény a koupaliště Venkovní koupání: 

 Venkovní koupaliště Šeberák (zhoršená/nebezpečná kvalita 

vody)  

 Koupací biotop staré koupaliště Lhotka na Praze 4 

 Olšanský rybník – neveřejné koupání v rybníku (mezi ulicemi 

Kunratické spojka a K Šeberáku) 

 Šeberovský (Mlýnský) rybník – neveřejné koupání (blízko ulic 

U Mlýnského rybníka nebo V Rákosí) 

 

Bazény a krytá koupaliště: 

 Centrum dětského plavání Magic Castle (bazén v areálu 

Zámku Kunratice) 

 Bazén Aqua Sport Club – areál s bazénem i malými bazény 

a skluzavkou (sportovní hala Jedenáctka u ulice Mírového 

hnutí, MČ Chodov) 

Přírodní atraktivity   Kunratický les 

 Modřanská rokle 

 Milíčovský les 

 Průhonický park 

 Údolí Kunratického potoka 

 kunratické rybníky  

http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/kunratice/olsansky-rybnik/
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V kapitole 2.15.7 Propagace městské části jsou popsány formy propagace MČ a jejích atraktivit 

určené místním obyvatelům i návštěvníkům MČ.  

2.14.3 Turistika 

Cykloturistika  

Územím městské části procházejí 4 pražské cyklotrasy: 

 A21 Modřanská Rokle, trasa: Modřany, u Vltavy - Libuš - Kunratice - Šeberov (- Háje) 

 A22 Kunratický potok, trasa: Braník - Krč - Kunratický les - Chodov - Opatov - Háje  

[- Petrovice, Uhříněves - Kolovraty] 

 A212, trasa: Krč - Kunratický les – Kunratice 

 A215, trasa: Chodov - Kunratický les - Nové Dvory - Kamýk 

 

Povrch většiny stezek je tvořen lesní asfaltovou stezkou nebo šotolinou. Trasa A21 je napojená na 

Pravobřežní trasu kolem Vltavy A2, nevýhodou je neexistující napojení na téže trasu z cyklostezky 

A22, která končí u Barrandovského mostu, který je pro cyklisty prakticky nemožné objet nebo jinak 

překonat. Zbývající dvě trasy A212 a A215 mají délku pod 5 km a jsou čistě lokálního charakteru.   

Jedním z problémů cyklistické dopravy pak je, že zejména v kunratickém lese část návštěvníků nedbá 

značení tras a vjíždí na kolech do lesa, čím dochází k devastaci půdního porostu, decimuje bylinné 

patro a urychluje erozi. Další údaje o cyklistické dopravě jsou uvedeny v kap. 2.9.4 Cyklistická a pěší 

doprava.   

Pěší turistika  

Územím městské části prochází zelená, žlutá a modrá turistická trasa. Modrá trasa vede pouze po 

území Kunratického lesa, žlutá pak prochází Kunratickým lesem a vede skrz celou městskou část přes 

Hrnčíře až k průhonickému parku. Zelená prochází Kunratickým lesem a končí na Kostelním náměstí.  

 

Tradiční a příležitostné akce  

Tradiční a příležitostné akce nejsou takového rozsahu a významu, že by měly dopady pro cestovní 

ruch, jsou však významné pro obyvatele městské části. Akce, které se v Městské části Praha-Kunratice 

každoročně konají, jsou Kunratický ples, Ples sokolského florbalu, Hasičský bál, Masopust, Ukliďme 

Česko – Ukliďme Kunratice, Otvírání studánek, Pálení čarodějnic, Kunratický den dětí, Kunratické 

vinobraní, Den otevřených dveří pivovaru Kunratice, Vítání občánků, Svatomartinská jízda, 

Slavnostní rozsvěcení vánočních stromků. Pro seniory jsou určeny Dny seniorů a výlety pro seniory. 

2.14.4 Infrastruktura pro cestovní ruch 

Ubytovací služby 

 Hotel Rezidence Emmy Praha 

 HomePension 

 Apartman Student 

 Kolej Volha 

Restaurační služby 
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 Hostinec na Betáni 

 Restaurace Šeberák 

 Hospůdka u Studánky 

 Sushi Kunratice 

 Lokál u Zavadilů 

 Restaurace u Bezuchů 

 Restaurace Paluba 

 Snack bar na Hrádku 

 El Burger Pub 

 Picerka.cz 

 Pivovar Spojovna 

 Restaurant Buddies 

 Auco vietnamská restaurace 

 Café Zátiší 

 U Zeleného ptáka 

Další služby spojené s cestovním ruchem 

 Dutch Masters – cestovní kancelář zaměřená na Nizozemí 

 Vega tour – cestovní kancelář 

 Miroslav Šuba – Yacht tour 

 Kosmos tour – cestovní agentura 

 Půjčovna lodí Jokota 

 Potápěčské centrum R. Melichárek 

2.14.5 SWOT analýza pro oblast Památky, cestovní ruch a rekreace 

Silné stránky Slabé stránky 

 Výhodná poloha - na hranici hlavního 

města Prahy, výchozí bod při vstupu do 

Středočeského kraje  

 Místní atraktivity zajímavé především pro 

obyvatele Prahy a Středočeského kraje. 

 Dobré napojení na cyklostezky a 

cyklotrasy  

 Řada akcí pořádaných městskou částí 

 Snadná dosažitelnost řady zajímavých 

turistických cílů  

 Prostor pro rekreaci (příměstskou)  

 Přítomnost atraktivit na území MČ  

 Památky atraktivní z hlediska CR se 

nacházejí v jiných částech Prahy  

 Nerozvinutá turistika a cestovní ruch 

v MČ, městská část nemá potenciál a 

neusiluje o zásadní rozvoj v oblasti 

cestovního ruchu v souvislosti se 

zahraniční klientelou  

Příležitosti Hrozby 

 Udržitelný cestovní ruch  

 Vytvoření vhodných podmínek a zvýšení 

atraktivity městské části pro obyvatele, 

podnikatelské subjekty a neziskové 

organizace  

 Využití atraktivit (památek, přírodních 

atraktivit) – příležitost pro propagaci MČ  

 Vybudování nových atraktivit  

 Nedostatečná podpora CR a rekreačního 

potenciálu území z důvodu nedostatku 

finančních prostředků, které může MČ na 

tuto oblast vydávat 

 Omezení pro cestovní ruch a rekreaci 

způsobená pandemií (např. covid-19) či 

jiné omezení z obdobných důvodů 

a obdobného dopadu na CR 

 Omezení CR v důsledku změny životního 
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stylu, zájmu, nedostatku financí 

u poskytovatelů služeb a jejich klientů) 

2.15 Veřejná správa 

Území hlavního města Prahy se člení dle zákona č.131/2000 Sb., o hl. m Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, na městské části. Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze rovněž definuje postavení 

městské části a jejích orgánů. Statut hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. 

Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy) pak svěřuje městským částem úkoly nad rámec 

zákona o hl. m. Praze v oblasti samostatné působnosti (samosprávy) tak i přenesené působnosti (státní 

správy). Městská část Praha-Kunratice v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  

Území městské části je tvořeno katastrálním územím: Kunratice a Šeberov.  

2.15.1 Struktura městského úřadu 

 

Úřad městské části Praha-Kunratice plní v samostatné působnosti úkoly uložené zastupitelstvem 

městské části nebo starostkou městské části. Není-li zákonem o hl. m. Praze nebo zvláštním zákonem 

stanoveno jinak, Úřad městské části Praha-Kunratice vykonává také přenesenou působnost (např. 

rozhodování o kácení dřevin apod.). Městská část vykonává státní správu v rozsahu svěřeném 

zvláštními zákony či Statutem hl. m. Prahy pro území městské části Praha-Kunratice, které je součástí 

správního obvodu Praha 4.  

 

V čele Úřadu městské části Praha-Kunratice stojí starostka. Dále úřad tvoří místostarostové městské 

části, tajemník úřadu a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu. Základní organizační jednotkou 

úřadu je 1 odbor (hospodářsko-správní), který se člení na 3 referáty. Základním vnitřním předpisem 

úřadu městské části, který upravuje strukturu, postavení a působnost starosty, tajemníka a 

zaměstnanců je  Organizační řád Úřadu městské části Praha-Kunratice, schválený Zastupitelstvem 

MČ Praha-Kunratice na 12. zasedání dne 25. 5. 2020. 

 

Organizační řád má 3 přílohy:  

 Příloha č. 1 - Organizační struktura – funkční schéma Úřadu městské části Praha – Kunratice  

 Příloha č. 2 - Organizační schéma Úřadu městské části Praha-Kunratice 

 Příloha č. 3 - Náplně činnosti jednotlivých referátů 
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Organizační struktura – funkční schéma Úřadu městské části Praha-Kunratice  

 
Zdroj: ÚMČ Praha-Kunratice 

 

Organizační struktura ÚMČ Praha-Kunratice reflektuje kodifikované hierarchické uspořádání vztahů 

mezi jednotlivými pracovními referáty v rámci organizace. Postavení a vztahy jsou dále definovány 

Organizačním řádem – základní organizační norma.  

ÚMČ Praha-Kunratice se člení na 3 referáty, jejichž pravomoci (kompetence), vazby a odpovědnost 

jsou v Organizačním řádu stanoveny v členění na činnosti vykonávané v přenesené a samostatné 

působnosti.  
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Organizační schéma Úřadu městské části Praha-Kunratice 

 

Zdroj: ÚMČ Praha-Kunratice 

 

Organizační řád je závazný pro všechny úředníky a zaměstnance ÚMČ a uvolněné členy ZMČ.  

2.15.2 Samospráva MČ 

Zastupitelstvo městské části Praha-Kunratice a Starostka městské části Praha-Kunratice tvoří 

samosprávu Praha-Kunratice. Vzhledem ke skutečnosti, že v MČ Praha-Kunratice není volena rada 

městské části, jsou kompetence rady až na výjimky svěřeny starostce MČ. Tyto orgány městské části 

jsou vymezeny zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Starostka si vytvořila vnitřní orgán 

s pracovním názvem „Porada starostky“. Nejde o oficiální orgán, ale Porada byla vytvořena v rámci 

koaličního konsensu a potřeby společného rozhodování o městské části. 

Městská část Praha-Kunratice má ve volebním období 2018-2022 11členné zastupitelstvo. Tento počet 

je stanoven, v souladu se zákonem č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze s přihlédnutím k počtu 

obyvatel a velikosti územního obvodu městské části. Zastupitelstvo vykonává zákonem svěřené 

nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti městské části, volí ze svých řad starostu 

městské části a místostarosty.  

Jednání zastupitelstva jsou veřejnosti přístupná a konají se obvykle 5-6 ročně.  

Zastupitelstvo dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

zřizuje jako své poradní orgány výbory. Tyto výbory předkládají zastupitelstvu svá stanoviska 

a návrhy. Povinně jsou zřizovány finanční a kontrolní výbor. 

 

Výbory Zastupitelstva městské části Praha-Kunratice 

Výbor Počet členů 

Výbor finanční  Předseda – Ing. Karel Klíma 

Tajemník – Ing. Blanka Vomáčková, rozpočtář 

6 členů: 

Ing. Jaroslav Kokeš – člen zastupitelstva 

Vladimír Horký, Ing. Arch. Ivana Kabelová, Ing. Jan Kovář, Doc. Ing. Pavel 

Mertlík, CSc., Ing. Pavel Čihák – zástupci veřejnosti  

Výbor kontrolní  Předseda - Ing. Jaroslav Vrba, člen zastupitelstva 

Tajemník - Radana Kubátová, referent správy majetku  
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Výbor Počet členů 

6 členů: 

Milan Matoušek – člen zastupitelstva 

Pavel Číhala, ing. Ladislav Hylena, MUDr. Kateřina Klímová,  

MUDr. Miloslav Mandík, Petr Zeman – zástupci veřejnosti 

 

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části. 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva, dodržování právních předpisů finančním 

výborem a úřadem městské části a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.  

 

Výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti, odpovědným ze své činnosti 

zastupitelstvu je Starostka městské části Praha-Kunratice. Pro společné rozhodování a zajištění 

efektivní činnosti úřadu má starostka ustanoven neoficiální orgán tzv. Poradu starostky, která 

připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Poradu 

starostky tvoří ve volebním období 2018-2022 starostka a 3 místostarostové. Jednání Porady jsou 

neveřejná a konají se zpravidla každých 14 dní. 

 

Komise starostky městské části Praha-Kunratice  

Komise  Počet členů  

Stavební komise předseda: Ing. Ľubomír Rosík 

tajemnice komise: Ivana Klofáčová, stavební a investiční referent 

Komise má celkem 10 členů a 1 tajemníka. Z 10 členů komise je 9 členů 

z veřejnosti a 1 člen ze zastupitelstva městské části. 

Komise dopravy  předseda: Milan Matoušek 

tajemník: Bc. Martin Kubát, referent dopravy 

Komise má celkem 10 členů a 1 tajemníka. Z 10 členů komise je 7 členů 

z veřejnosti a 3 členové ze zastupitelstva městské části 

Komise pro školství, 

kulturu a sport  

předseda: Ing. Jaroslav Kokeš 

tajemník: Lucie Nejedlá, asistentka starostky a tajemnice 

Komise má celkem 10 členů a 1 tajemníka. Z 10 členů komise je 9 členů 

z veřejnosti a 1 člen ze zastupitelstva městské části. 

Komise životního 

prostředí  

předseda: Josef Majer 

tajemník: Ing. Lucie Hrdinová, referent životního prostředí 

Komise má celkem 8 členů a 1 tajemníka. Z 8 členů komise je 8 členů 

z veřejnosti. 
Zdroj dat: Úřad městské části Praha-Kunratice 

2.15.3 Organizace zřizované městskou částí 

Městská část Praha-Kunratice má pro výkon svých činností zřízeny příspěvkové organizace 

a organizační složku:  

Příspěvkové organizace 

 Mateřská škola Kunratice  

 Základní škola Kunratice 

Organizační složka 
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 Místní veřejná knihovna v Praze-Kunraticích, základní knihovna, organizační složka MČ Praha-

Kunratice (bez právní subjektivity zřízená v souladu se zák. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě 

Praze zapsaná Ministerstvem kultury ČR pod ev. č. 4275/2002) 

2.15.4 Politické strany a hnutí, volby do zastupitelstva MČ  

Volební okrsky pro volby do zastupitelstva MČ (poslední volby - říjen 2018)  

 

 
 

 

V rámci posledních komunálních voleb uskutečněných v říjnu roku 2018 předložilo své kandidátní 

listiny 6 stran a hnutí.  

 

Strany a hnutí aktivně působící v MČ 

Název volební strany Typ volební strany 

Koalice STAN, "HPK"  

(Hnutí Praha - Kunratice)  

sdružení nezávislých kandidátů s podporou 

politické strany 

Sdružení KDU-ČSL, NK  

(Nezávislí kandidáti) 

sdružení politické strany a nezávislých 

kandidátů 

ANO 2011 politické hnutí 

Občanská demokratická strana politická strana 

TOP 09 politická strana 

Česká strana sociálně demokratická politická strana 
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Zastupitelstvo MČ 

Výsledky voleb postavily do 11členného zastupitelstva MČ tyto volební strany: 

Název volební strany Počet mandátů 

Koalice STAN, "HPK" 8 mandátů 

Sdružení KDU-ČSL, NK 0 mandátů 

ANO 2011 1 mandát 

Občanská demokratická strana 1 mandát 

TOP 09 1 mandát 

Česká strana sociálně demokratická 0 mandátů 

 

Vedení MČ 

Funkce Jméno 

Starostka Ing. Lenka Alinčová – Hnutí Praha-Kunratice 

Zástupce starostky 

Ivan Hýža – Hnutí Praha-Kunratice 

Ing. Karel Fíla, M.Sc. – TOP 09 

Petra Hilmarová – Hnutí Praha-Kunratice 

2.15.5 Hospodaření a majetek městské části 

Městská část Praha-Kunratice má ve správě několik významných budov a pozemků, pro které 

zastupitelstvo MČ, popř. vedení radnice určilo jejich konkrétní současné nebo budoucí využití. 

Městské části nevlastní majetek, městským částem je majetek hl. města pouze svěřen do správy 

(omezená forma vlastnictví). 

Městská část Praha-Kunratice disponuje majetkem svěřeným do správy od hlavního města Prahy, 

který HMP získalo na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do 

vlastnictví obcí. Městská část může majetek, který jí byl svěřen do správy pronajímat, ale nesmí ho 

bez souhlasu hl. m. prodávat. Pokud městská část nějaký majetek zakoupí, jeho vlastnictví se 

automaticky připisuje do majetku HMP.  

Městská část Praha-Kunratice nemá vlastní bytový fond, vlastní pouze Dům s chráněnými byty, tj. 

komunitní bydlení určené pro seniory a zdravotně postižené. Na území městské části jsou umístěné 

byty ve vlastnictví hlavního města Prahy. Další bytové objekty ani rozestavěné nemá. Majetek 

městské části Praha-Kunratice tvoří hlavně budovy, stavby a pozemky. Svěřený majetek klade na 

městskou část zvýšené nároky na účelné a hospodárné nakládání a současně efektivní využívání tohoto 

majetku.  

Rozpočet 

V rámci rozvoje území je nutné sledovat vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých letech. Rozpočty 

městských částí jsou sestavovány na základě zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a podle 

obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy. 

Detailní rozpočtová skladba vychází z vyhlášky Ministerstva financí ČR. Hl. m. Praha je kraj i obec 

podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Městské části obcemi nejsou a musí tudíž čekat 

na schválení státního rozpočtu, následné schválení rozpočtu Hlavního města Prahy a následně mohou 

schválit rozpočet městské části. Městské části také nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky. 

Rozpočty městských částí jsou součásti jednoho rozpočtu obce, hl. města Prahy. Finance jsou 

jednotlivým městským částem přidělovány na základě velikosti populace, charakteristiky a potřeb 

území, a to formou dotací, jako transfery. Základním příjmem městských částí je dotace na obyvatele a 

žáka od hl. m. Prahy, dalším významným příjmem městských částí je daň z nemovitosti a další 

nedaňové menší příjmy jako poplatky za zábor veřejných prostranství, poplatky za psy, pronájmy 
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hrobových míst apod. MČ Praha-Kunratice má významný příjem do rozpočtu z pronájmu pozemků a 

budov. Příjmy z pronájmů bytů v Domě s chráněnými byty jdou přímo na zvláštní účet, na kterém se 

tak vytvořila významná rezerva na budoucí opravu domu. 

2.15.6 Participace občanů, komunikace s občany  

MČ se snaží do činností městské části v co největší míře zapojit také občany a vítá jejich účast. 

Všichni občané mají volný přístup na pravidelná setkání s vedením městské části, jichž se účastní také 

kompetentní zaměstnanci a odborníci. S výstupy a názory získanými na setkáních s veřejností dále 

pracují členové výborů, komisí a vedení radnice. 

Možnosti pro zapojení se veřejnosti do spolurozhodování o důležitých záležitostech života v obci: 

 Veřejná projednávání zásadních projektových záměrů  - důležité rekonstrukce, nové projekty a 

záměry - projednávání s občany již ve fázi přípravy - nad projektovou dokumentací 

 Kulaté stoly – v případě řešení naléhavých situací  

 Stravovací komise pro stravování v základní škole – Základní škola Kunratice je zapojena 

v projektu s metodickou podporou Státního zdravotního ústavu, jehož nositelem je Asociace 

školních jídelen a spolu s městskou částí podepsala memorandum o spolupráci za účelem 

prosazování společných zájmů v oblasti školního stravování v regionu. Záměrem je propojit 

zajímavé a odborné projekty školních jídelen a pozitivně propagovat význam zdravého školního 

stravování. Dále též rozvíjet zdravotní a nutriční gramotnost zaměstnanců školních jídelen, 

systematiky zvyšovat znalosti i praktické dovednosti personálu školních jídelen v oblasti výživy, 

jakož i bezpečnosti potravin, a tím přispívat k plnění programu Národní strategie Zdraví 2020. 

Do projektu jsou zapojeni zástupci ZŠ, MŠ, MČ, včetně dětí, pedagogů, senioři a především 

vedoucí školní jídelny. Komise sestavuje jídelníček školní jídelny. Tato forma spolupráce 

zainteresovaných subjektů se velmi osvědčila. Komise není oficiálně jmenovaným orgánem, ale 

je to platforma pro společné jednání zainteresovaných složek a pro hledání konsensu ohledně 

stravování dětí a přípravy jídelníčku do školní jídelny v ZŠ, která vaří pro část MŠ. Byl 

proveden průzkum i mezi dětmi a výsledky průzkumu byly prezentovány. V průběhu realizace 

projektu byl zaznamenán pozitivní posun v náhledu na školní stravování, především u dětí.  

 Komise starostky – komise jsou poradními orgány starostky MČ, členové vedení MČ se účastní 

jednání komisí a výborů a je zajištěna potřebná informovanost.  

 Výbory zastupitelstva – výbory jsou poradními orgány zastupitelstva, zápisy z výborů jsou 

přístupné veřejnosti na webu MČ. 

 Úřad městské části funguje jako tzv. otevřená radnice, tj. občané mohou řešit své potřeby a 

požadavky v úředních hodinách přímo na radnici  

 Osobní komunikace – občané si mohou sjednat na úřadě schůzku na jednotlivých referátech a 

také s vedením městské části i mimo úřední hodiny  

 Žákovský parlament – funguje na úrovni školy, starostka je členem školské rady. 

Úřední hodiny ÚMČ 

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha-Kunratice 

Pondělí 8:00-12:00 13:00-17:30 

Středa 8:00-12:00 13:00-17:30 

 

Úřední hodiny podatelny Úřadu městské části Praha-Kunratice  

Úterý 8:00-12:00 13:00-14:30 

Čtvrtek 8:00-12:00 13:00-14:30 

Pátek  8:00-12:00  
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Informování občanů 

Informování občanů probíhá pomocí těchto médií: 

 Webové stránky MČ  

 Sociální sítě - Facebook 

 Webový věstník 

 Mobilní aplikace 

 Kunratický zpravodaj 

 Push notifikace do mobilní aplikace 

 Letáky a offline propagace 

 Elektronická úřední deska 

 Akce, semináře, workshopy 

 

O aktuálním dění MČ informuje prostřednictvím svých webových stránek, Facebooku a místního tisku 

– Kunratického zpravodaje. Tyto zdroje jsou zároveň používány i pro propagaci Kunratic. 

 

Pokud občané mají zájem, mohou zaregistrovat svoji e-mailovou adresu, a následně dostávají aktuální 

informace z ÚMČ formou newsletteru, který je rozesílán každé pondělí. Místní rozhlas byl zrušen a do 

budoucna vedení městské části o jeho obnově neuvažuje.  

 

Radnice zřídila v blízkém okolí radnice a v zámeckém parku bezplatné wi-fi připojení. 

 

Úřední deska 

Na webu městské části funguje úřední deska. Kovová úřední deska se nachází před úřadem MČ Praha 

- Kunratice, adresa: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice. V lokalitě Zelené údolí a na sídlišti 

Flora jsou pak zřízeny informační tabule MČ. Venkovní elektronická úřední deska nebyla instalována. 

 

Mobilní aplikace Praha-Kunratice   

Ke komunikaci s úřadem slouží aplikace pro mobilní telefony Moje Kunratice, jež je aktuálně v roce 

2021 inovována. Aplikace zjednoduší a zpříjemní komunikaci s úřadem.  

 

Přehled základních služeb mobilní aplikace:  

 Aktuality – aktuální informace z MČ Praha-Kunratice, případně jejích příspěvkových 

organizací – zasíláno pravidelně formou Newslettru – každé pondělí.  

 Komunikace s úřadem 

 Hlášení závad - modul umožňuje zadávání upozornění od občanů (vyfocení nebo přiřazení již 

hotové fotografie k upozornění, název a popis požadavku, lokalizace požadavku v mapě 

manuálně i přes GPS v zařízení). Jednotlivé závady budou poskytovány formou e-mailu 

určenému okruhu zaměstnanců úřadu. 

 Krizové situace 

 Jak si zařídit - Životní situace – databáze životních situací  

 Nakládání s odpady 

 Ztráty a nálezy 

 Kunratický zpravodaj 

 Akce – kalendář akcí, pořádaných MČ Praha-Kunratice, případně jejími příspěvkovými 

organizacemi, včetně funkcí jako přidání akce do kalendáře mobilního zařízení a zobrazení 

místa konání na mapě  

 Kontakty – kontaktní informace na úřad a jeho zaměstnance, včetně funkcí přímé vytočení čísla 

a vytvoření e-mailové zprávy 

 Služby – modul s informacemi o kulturních a sportovních zařízeních a sběrných místech odpadu 

včetně jejich zobrazení na mapě 
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 Upozornění - uživatelské nastavení notifikací – upozornění na zprávy týkající se uživatele 

aplikace v geografické souvislosti nebo dle typu zpráv (např. blokové čištění, přistavení 

kontejneru na velkokapacitní odpad…)  

 SOS kontakty – přehled kontaktů pro krizovou komunikaci (ZZS, policie, městská policie, 

hasiči, voda, plyn, kanalizace…)  

 

Webové stránky www.praha-kunratice.cz 

Městská část nechala zpracovat dokument pod názvem Analýza webových stránek městské části 

Praha-Kunratice, zpracovatel Drualas, termín zpracování 2020. 

 

Věstník na webových stránkách 

Informace jsou zasílány všem zájemcům automaticky vždy v pondělí. Obsahují informace 

o nadcházejících akcích, nebo v případě náhlé situace o opatřeních (COVID-19, nebezpečí – požár, 

povodně) 

 

Webové stránky byly na současný systém převedeny v roce 2003 s postupným vylepšováním 

a přidáváním nových funkcí.  

 

Dle dostupných informací o sledování návštěvnosti je dlouhodobě potvrzována vzrůstající návštěvnost 

webových stránek, a to zejména za poslední období zasažené pandemií nemoci covid-19. 

 

Kunratický zpravodaj  

Periodikum Kunratický zpravodaj je stále hodně využívaný občany městské části. Podrobné informace 

viz kapitola 2.15.7 Propagace městské části. 

Městská část získala v rámci národní soutěže Radniční listy roku 2020 Ocenění za periodikum 

Kunratický zpravodaj pro MČ Praha-Kunratice následující ocenění: 

2. místo v hlavním městě Praze 

6. místo v celostátním kole.  

Ocenění uděluje organizace KVALIKOM, z.s., jejíž slogan je “Oceňujeme kvalitní komunikaci úřadů 

s veřejností“. 

 

Facebook – facebookovou prezentaci MČ spravuje Úřad městské části Praha-Kunratice, jsou zde 

zveřejňovány velmi podrobné informace o dění v městské části ze všech oblastí.  

 

Databáze e-mailových adres 

Městská část nevede databázi kontaktů jednotlivých občanů pro zasílání aktuálních zpráv. Pokud 

občané mají zájem, zaregistrují svůj e-mail pro zasílání informací nebo si stáhnou mobilní aplikaci. 

 

Letáky, akce, plakáty  

V případě konání akcí, které pořádá městská část nebo jí zřizované příspěvkové organizace jsou na 

budovách zřizovaných MČ umísťované plakáty a informace o konaných akcích.  

 

Publikace o městské části 

Městská část Praha-Kunratice vydala v roce 2013 reprezentativní publikaci pod názvem Kunratice 

v běhu času, která byla zpracována kolektivem autorů a vydána Nakladatelstvím Gasset. 

Publikaci vydala a financovala Městská část Praha-Kunratice.  

Integrace cizinců  

Webové stránky městské části mají jazykové mutace – anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, 

vietnamský jazyk. 

V kompetenci městské části není zprostředkovávat informace pro cizince a podmínky jejich pobytu. 

Tyto činnosti zajišťuje městská část Praha 4. 

Městská část nemá ani informace o počtu cizinců na svém území. Tyto informace má pouze 

Ministerstvo vnitra ČR. Z demografické situace vyplynulo, že MČ Praha-Kunratice je v Praze druhou 
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městskou částí s nejvyšším počtem cizinců na počet obyvatel. Je to způsobeno tím, že na 

vysokoškolských kolejích bydlí cca šest tisíc studentů, z toho cca jeden tisíc cizinců, kteří se zde hlásí 

k trvalému pobytu. 

 

Základní škola i mateřská škola intenzivně aplikují programy pro vzdělávání dětí s odlišným 

mateřským jazykem a získávají na tyto činnosti i různé podpůrné granty a dotace. Integraci cizinců – 

dospělých osob zajišťuje pro MČ Praha-Kunratice, správní obvod Praha 4.  

2.15.7 Propagace městské části  

Městská část svoji činnost a informace o spravovaném území propaguje prostřednictvím webových 

stránek www.praha-kunratice.cz a Kunratického zpravodaje. Na webových stránkách městské části 

jsou zveřejňovány také novinky z místní knihovny a akce pro seniory.  

 

V roce 2013 byla vydána reprezentativní publikace mapující historii i současnost městské části pod 

názvem Kunratice v běhu času. Jde o kolektivní monografii, dosud neaktualizovanou.  

 

V Kunratickém lese se nacházejí dvě naučné stezky. Naučná stezka Kunratický les, která má 14 tabulí 

zaměřených zejména na přírodovědné poznání lokální flory a fauny, archeologii a historii. Druhá 

stezka se pak nachází v okolí Nového hradu, má 5 tabulí a tematicky je zaměřena právě na tuto 

archeologickou lokalitu.  

Stezka Kunratický les je z roku 2009 a již vyžaduje opravy. Některé tabule jsou počmárané, u 

některých zastavení panel s informacemi chybí zcela. Asi 50% tabulí je však v dobrém stavu a není 

třeba je opravovat, stejně jako konstrukce samotných tabulí je v pořádku. Na uvedení do dobrého 

stavu tak stačí pouze vyměnit informační panely tam, kde jsou poškozené či chybějí. Obě stezky má 

ve správě společnost Lesy hl. m. Prahy a.s., které mají ve správě všechny pražské lesy. 

 

Partnerská města městská část nemá, ale spolupracuje s okolními městskými částmi. Spolupráce je 

realizovaná vždy nad konkrétním tématem, problémem nebo situací, která je pak společně řešena – 

např. školství a doprava.   

 

Periodický tisk MČ Kunratický zpravodaj 

Zpravodaj byl založen roku 1992. Vydává jej MČ Praha-Kunratice nákladem 4 300 výtisků. Vychází 6 

x ročně. Je občanům zdarma distribuován do domovních schránek. 

 

Informační centrum městská část nemá zřízené. Potřebné informace mohou zájemci získat na Úřadě 

MČ Praha-Kunratice. Občané mohou nadále využívat služeb nejbližšího infocentra, a to ve Štúrově 

ulici 1284/20 v Krči. 

2.15.8 SWOT analýza pro oblast Veřejná správa 

Silné stránky Slabé stránky 

 Aktivní spolupráce s občany, 

informování o aktuálním dění 

(Kunratický zpravodaj, web, Facebook, 

mobilní aplikace, informační tabule)  

 Participace občanů v procesu plánování 

rozvoje městské části  

 Složitost správního členění a některých 

souvisejících procesů 

 Nedostatečné financování ze strany HMP, 

a to v samostatné působnosti  

 Nedostatečné financování pro výkon 

státní správy  

http://www.praha-kunratice.cz/
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 Proklientský přístup vedení MČ i 

úředníků ÚMČ k občanům  

 Kvalitní a efektivní vzdělávání úředníků 

 Využívání dotačních titulů  

 Možnost hlášení závad pomocí mobilní 

aplikace MČ 

 Aktivní přístup ÚMČ k integraci cizinců 

 Dlouhodobý vyrovnaný rozpočet  

 Uspokojivý technický stav majetku MČ 

 Některé formy prezentace MČ vyžadují 

aktualizaci 

Příležitosti Hrozby 

 Zavedení objednávkového systému pro 

jednotlivé agendy ÚMČ 

 Prohloubení spolupráce s HMP  

 Další využívání dotačních titulů  

 Spolupráce s ostatními MČ  

 Spolupráce s institucemi veřejné správy 

 Spolupráce s místními podnikatelskými 

subjekty  

 Spolupráce s místními neziskovými 

organizacemi  

 Zvýšení účinnosti šíření informací  

 Zlepšení péče o majetek MČ  

 Zlepšení propagace aktivit MČ  

 Digitalizace agend  

 Pokles zájmu obyvatel o informační 

kanály/dění na území MČ 

 Malá možnost ovlivnění legislativy HMP 

(kraj)  

 Snižování příspěvků na výkon přenesené 

působnosti od státu prostřednictvím HMP 

 Zúžení portfolia dotačních možností 

v novém programovacím období   

 Navýšení spoluúčasti MČ v rámci 

dotačních titulů v novém programovacím 

období  
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2.16 Bezpečnost a krizové řízení 

2.16.1 Bezpečnost  

 
 
Zdroj: stránky Magistrátu HMP www.bezpecnost.praha.eu 

 

Bezpečnost na území městské části Praha-Kunratice zajišťují ozbrojené bezpečnostní sbory (Policie 

ČR), záchranné sbory (Hasičský záchranný sbor ČR), městská policie, Jednotka sboru dobrovolných 

hasičů a Sbor dobrovolných hasičů a další. Lokality složek integrovaného záchranného systému jsou 

na mapě znázorněny na internetových stránkách https://www.bezpecnost.praha.eu/ .  

Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) je koordinovaný postup složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. IZS není organizace v podobě 

instituce, ale vyjádřením pravidel spolupráce.  

Základním právním předpisem je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. IZS se 

dělí na dvě části, základní složky a složky ostatní.  

Základní složky IZS 

 Hasičský záchranný sbor České republiky,  

 jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,  

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby  

 Policie České republiky.  

 

https://www.bezpecnost.praha.eu/
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V Praze jsou základními složkami Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, jednotky požární ochrany 

zařazené do kategorie III a V, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy a Policie České republiky – 

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.  

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, 

její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly 

a prostředky po celém území České republiky.  

Ostatní složky IZS 

 obecní policie,  

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,  

 ostatní bezpečnostní sbory,  

 ostatní záchranné sbory,  

 orgány ochrany veřejného zdraví,  

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,  

 zařízení civilní ochrany,  

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.  

 

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. 

V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také poskytovatelé lůžkové péče, kteří mají 

zřízen urgentní příjem (netýká se poliklinik). V rámci hl. m. Prahy tvoří ostatní složky Městská policie 

hl. m. Prahy, Český červený kříž, Záchranná brigáda kynologů, Vodní záchranná služba, a další 

subjekty, které splňují kritéria dle zákona.  

Složky IZS jsou při zásahu povinny se řídit příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny starosty obce 

s rozšířenou působností, primátora hlavního města Prahy nebo Ministerstva vnitra, pokud provádějí 

koordinaci záchranných a likvidačních prací.  

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného 

záchranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového volání 112 a 150. 

Tato střediska tvoří operační střediska Hasičských záchranných sborů krajů a operační a informační 

středisko ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.  

Při provádění záchranných a likvidačních prací za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu se složky IZS řídí pokyny Ministerstva vnitra. Za stavu nebezpečí se složky IZS na 

území příslušného kraje řídí pokyny toho, kdo vyhlásil stav nebezpečí podle zvláštního právního 

předpisu. V Praze vyhlašuje stav nebezpečí primátor hl. m. Prahy.  

 

Úkoly primátora hl. m. Prahy dle § 11 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS:  

1. organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje,  

2. koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou orgány kraje, územními 

správními úřady s krajskou působností, právnickými a fyzickými osobami,  

3. koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje, 

pokud přesahuje území jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností a velitel zásahu 

vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu nebo jej o to požádal anebo jej o koordinaci požádal starosta obce s 

rozšířenou působností. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může hejtman (v hl. m. Praze 

primátor) použít krizový štáb kraje zřízený podle zvláštního předpisu,  

4. schvaluje havarijní plán kraje, vnější havarijní plán a poplachový plán IZS kraje.  

 

Policie ČR  

Orgánem zajišťujícím bezpečnost a pořádek na území hlavního města Prahy je Policie ČR. Městská 

část Praha-Kunratice spadá pod Obvodní ředitelství Praha IV, místní oddělení Lhotka.  

 

Městská policie 

V městské části je umístěna v budově v Kostelní ulici 33 okrsková služebna Městské policie hlavního 

města Prahy – okrsek Kunratice č. 23, jenž spadá pod MP Praha 4. V Kunraticích pracuje 6 okrskářů, 

4 místa jsou neobsazená. Působení Městské policie spadá do gesce místostarosty Ivana Hýži. Pokud se 
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podaří Městské policii Praha 4 přijmout nové pracovníky na pozici okrskářů, je přislíbeno, že budou 

službu vykonávat v Kunraticích. Chybějící strážníci jsou doplňováni z Prahy 4, tzn., že služby jsou 

kompletně zajišťovány ze strany Městské policie Praha 4. 

Kriminalita  

Kriminalita v Praze-Kunraticích je srovnatelná s okolními městskými částmi s podobným charakterem 

složení obyvatel. Většina trestné činnosti je majetková kriminalita.  

 

Kriminalita (resp. počet zjištěných trestních činů) na území spadající pod územní odbor Praha IV, kam 

patří i Kunratice, se od roku 2015, jak je zřejmé z následujícího obrázku, snižuje. (Pozn. Konečné 

údaje za rok 2020 budou poněkud vyšší, protože údaj z prosince 2020 není dosud zveřejněný, přesto je 

klesající trend nepochybný.) Počet objasněných trestních činů se na tomto území po celé období 

pohybuje kolem 20%.  

 

Zjištěné trestné činy a index kriminality v letech 2015, 2017, 2019 a 2020*  

(index kriminality je počet spáchaných trestných činů za zvolené časové období na daném území, 

přepočtený na 10 tisíc obyvatel) 

 

 
Zdroj dat: www.mapakriminality.cz *(poslední známý údaj je z listopadu 2020) 

 

(Stránky www.mapakriminality.cz vytvořila a provozuje Otevřená společnost, o.p.s. ve spolupráci s 

Geographics.cz, za podpory programu Think Tank Fund nadace Open Society Foundations a 

společnosti Webtica Software. Z jejích stránek uvádíme: 

Za prvé, jedná se o data o zjištěné trestné činnosti, tedy o skutcích, o nichž se policie dozvěděla. 

Latence trestné činnosti (tj. podíl činů, které policií nebyly zjištěny) se v závislosti na typu kriminality 

podle odhadů pohybuje od jednotek procent až po 80-90% v případě mravnostních skutků. Z podstaty 

tedy nelze tato data vnímat jako ukazatel skutečného stavu kriminality, ale jako ukazatel velice 

přibližný (současně ale i nejlepší, jaký máme k dispozici). Za druhé, způsob publikování dat ze strany 

Policie ČR byl poměrně nepřehledný až do roku 2016, kdy policie změnila způsob sběru dat, takže je 

má nyní k dispozici v jediné databázi. Za třetí, policejní statistika je konstruována pro meziroční 

srovnávání. Každý kalendářní rok v lednu začíná statistika na nule a s přibývajícími měsíci jsou data 

aktualizována (tedy i odečítána v případě změny právní kvalifikace); v prosinci je tabulka pro daný 

rok uzavřena a žádné další korekce v datech už zpětně neprobíhají. Zjednodušeně řečeno – policejní 

data nejsou nikdy stoprocentně přesná, pouze každý měsíc od ledna do prosince přesnější. 

Dále je zde upozornění na Změny ve zdrojových datech od 1. 10. 2020: 

Novela trestního zákoníku č. 333/2020 Sb. s platností od 1. 10. 2020, zvýšila hranici škody v 

trestněprávních kauzách na dvojnásobek. Od začátku její platnosti tak lze očekávat méně trestných 

činů a více přestupků. Pokud vyberete období napříč touto změnou, nejsou z tohoto důvodu data plně 

srovnatelná. 
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Srovnání indexu kriminality v ČR a relevantním území pro MČ Praha-Kunratice za období 

leden 2013 – listopad 2020  
(jde o maximální sledované období na stránkách www.mapakriminality.cz,  

starší a méně podrobná data jsou k nalezení na http://puvodni.mapakriminality.cz/) 

 

Území 
Index 

kriminality 

Počet zjištěných 

trestných činů 

Objasněno  

trestních činů 

ČR celkem  1 744,1 1 828 907 45% 

KŘP Hlavního města Prahy 3 707,6 457 905 24% 

Obvodní oddělení Jižní město Praha IV 2 450,3 203 41 19% 

Obvodní oddělení Lhotka Praha IV 2 639,4 15 237 21% 

Přestupky  

Přestupky řeší Zvláštní orgán městské části Praha-Kunratice - Komise pro projednávání přestupků.  

 

Hasičský záchranný sbor ČR  

Nejbližší profesionální útvar Hasičského záchranného sboru ČR má působnost na území městské části 

Praha 12: Hasičská stanice č. 11 Modřany (Generála Šišky 2140)  

 

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Kunratice 

starosta: Bc. Martin Wagner, MBA 

email: starosta@sdh-kunratice.cz 

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Kunratice byl založen již 4. června 1893, má tedy dlouhou tradici. 

Sbor je velmi aktivní a mimo pomoci při krizových situacích organizuje také osvětové a kulturní akce.  

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Kunratice je organizační jednotkou sdružení SH ČMS založeného 

v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Má od MČ bezúplatně vypůjčenou budovu 

hasičské zbrojnice (smlouva o výpůjčce podepsaná 27.4.2013), ve které vytváří potřebné zázemí a 

podmínky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů, provádí nábor nových členů, vychovává mladé 

hasiče a připravuje je pro činnost v JSDH, zajišťuje školení, vede účetnictví, nákupy, zabývá se také 

pořádáním kulturních a dalších akcí, které napomáhají komunitnímu životu v MČ.  

Sbor má samostatný rozpočet a vede samostatné účetnictví. 1x do roka je pořádána valná hromada 

sboru. 

Hasičská zbrojnice je umístěna v ulici Bořetínská 185/10, 148 00 Praha 4 – Kunratice.  

Sbor dobrovolných hasičů Praha-Kunratice vede starosta SDH: Bc. Martin Wagner, MBA. 

Stávající Sbor dobrovolných hasičů Praha-Kunratice měl k 31.12.2020 72 členů a 21 mladých hasičů.  

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Městské části Praha-Kunratice 

zřizovatel JSDH: Městská část Praha-Kunratice 

velitel JSDH: David Běhunek, DiS.  

email: velitel@sdh-kunratice.cz 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kunratice (JSDH) je zřízena na základě ustanovení § 89 odst. 1 

písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a ustanovení § 24 odst. 1 zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále v souladu § 29 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, vyhlášky č. 17/1999 Sb. HMP, kterou se 

stanoví pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami požární ochrany a obecně závazné vyhlášky  

č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění. 

JSDH Praha-Kunratice je pro účely plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazená do 

kategorie JPO III s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele. V současné době 

patří JSDH Kunratice mezi 21 jednotek s prioritou v rámci Požárního poplachového plánu HMP a 

Plánu plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany pro zajištění požární bezpečnosti HMP. 

V rámci hlavního města funguje celkem 35 jednotek SDH. 

JSDH Kunratice: 

 provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech 

http://www.mapakriminality.cz/
http://puvodni.mapakriminality.cz/
mailto:starosta@sdh-kunratice.cz
mailto:velitel@sdh-kunratice.cz
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 plní úkoly složky integrovaného záchranného systému podle zákona č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

 plní úkoly na úseku civilní ochrany podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

a o změně některých zákonů 

 podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu HZS HMP. 

 

Výkonem služby členů JDSH se rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům  

a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně 

zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační 

řízení. 

Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné 

způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany. 

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu 

nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných prací při 

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků požární ochrany 

na základnu. 

Při zdolávání požáru spolupracuje JSDH s Policií České republiky a dalšími orgány podle zvláštních 

předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon). 

JSDH může poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů za 

předpokladu, že se jedná o práce a služby související se základní náplní jejich činnosti a nedojde k 

ohrožení jejich akceschopnosti. 

Městská část Praha-Kunratice zřídila Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) jako svojí 

organizační složku, jejíž rozpočet je součástí rozpočtu městské části. Jednotka má v rozpočtu městské 

části definovány finanční prostředky a na základě předložených faktur a účtů jsou schválené finanční 

prostředky čerpány.  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů má k 24.3.2021 21 členů ve výjezdu. 

Jednotka je vybavena vozidly DA L1Z Ford Transit, CAS 20 Renault, CAS 30 Scania, AP20 Liaz 

(vysokozdvižná plošina), a další nezbytnou technikou a vybavením potřebnými ke své činnosti. Hasiči 

zasahují nejen při požárech, ale i v případě živelných pohrom, úniků ropných látek nebo technické 

pomoci (otevírání dveří, zatopené prostory, rizikové kácení, shazování rampouchů a sněhu ze střech 

ohrožující bezpečnost chodců, pohotovost při potenciálním nebezpečí atd.) 

V roce 2020 získala JSDH novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 30 Scania z prostředků 

MHMP v hodnotě cca 8 mil. Kč. 

Velitelem výjezdové jednotky je David Běhunek, DiS., který je zaměstnán jako profesionální hasič 

HZS Praha, v jednotce je několik dalších členů, kteří jsou zaměstnáni jako profesionální hasiči. 

Záchranný systém 

V Kunraticích je 5 elektronických sirén umístěných na objektech: 

 K Zeleným domkům 1435/26 

 Jana Růžičky 1179/19 

 K Libuši 7/10 

 Předškolní 420/5. 

 Pivovar Muflon, Vídeňská ulice 405 

 

V Kunraticích jsou 4 úkryty: 

 2 úkryty ve Fyziologickém ústavu AV - Vídeňská 1083/1 

 úkryt na adrese Jana Růžičky 1245/2b  

 úkryt na adrese Ekonomická 957.  

V majetku hlavního města Prahy je pouze úkryt v ulici Jana Růžičky, zbylé jsou v majetku institucí, 

v jejichž prostorech se nacházejí.  

  



  

126 

 

Povodňová ochrana městské části 

Záplavové území 

Legenda:  

zeleně: Záplavové území pro průtok Q5 (průtok pětileté vody) 

červeně: Záplavové území pro průtok Q100 (průtok stoleté vody) 
Zdroj IPR Praha Mapové aplikace 

 

Povodňový plán 

Městská část vypracovala v roce 2013 povodňový plán MČ. Dokument byl aktualizovaný v březnu 

2021, a to z finančních prostředků MHMP v rámci aktualizace Povodňového plánu celého hlavního 

města Praha a pak dokument poskytl jednotlivým městským částem.  

Povodňový plán MČ Praha-Kunratice je zveřejněn na této adrese: https://dpp.praha.eu/pub_547042/ 

 V materiálu je podrobně popsáno území městské části s ohledem na vodní plochy a toky, a organizace 

povodňové ochrany a opatření po povodni.  Povodňová komise se svolává při stavu pohotovosti.  

V povodňovém plánu, který je přístupný online na adrese: https://dpp.praha.eu/html/ jsou vyznačena 

záplavová území, která se nacházejí především v oblasti Kunratického potoka, rybníka Šeberák a 

Olšanského rybníka. 

 

Místa ohrožena bleskovou povodní: 

 Pod ulicí K Zeleným domkům (riziko vzniku splachů z důvodů nasycené kanalizace) 

 Kruhový objezd na Dobronické ulici (tvorba lagun na kruhovém objezdu) 

 Jahodová pole U Vesteckých (splachy na jahodových polích) 

 Pole pod Olšanským rybníkem (rozliv rybníka v případě naplnění) 

  

https://dpp.praha.eu/html/


  

127 

 

Bezpečnostní kamery  

Bezpečnostní kamery na území Městské části Praha-Kunratice jsou instalovány v rámci Městského 

kamerového systému hlavního města Prahy, a to na těchto místech:  

 Náměstí prezidenta Masaryka – 1 kamera 

 U Kunratického zámku v ulici K Libuši – 1 kamera 

 Areál základní školy a mateřské školy – 2 kamery (vchod do ZŠ a vnitřní areál ZŠ, na adrese 

Předškolní 880/1 a Předškolní 419/3) 

 Lokalita Za Parkem – 2 kamery 

 Lokalita Zelené údolí – 2 kamery  

2.16.2 Krizové řízení 

2.16.2.1 Systém krizového řízení hlavního města Prahy  

Krizový management 

Městská část se podílí v rámci systému krizového řízení hl. m. Prahy na zajišťování připravenosti MČ 

na mimořádné události. Vždy při této činnosti spolupracuje s Operačním střediskem krizového štábu 

hl. m. Prahy. 

Mimořádné situace 

Orgánem zajišťujícím bezpečnost a pořádek na území Kunratic je Policie ČR a městská policie. 

V městské části fungují Jednotka sboru dobrovolných hasičů a Sbor dobrovolných hasičů. Sledované 

území je pokryto varovným signálem ze 4 stávajících elektronických sirén umístěných na objektech 

(viz výše). 

 

Městská část je z větší části obytným nebo smíšeným územím. Riziko vzniku mimořádných situací 

v době míru je zde nízké. 

Problémy je nicméně možné očekávat na silnici 5. května, která volně navazuje na dálnici D1. Tato 

komunikace sice přímo neprochází MČ, nachází se ale v její blízkosti a v případě krizové situace je 

pravděpodobné, že by došlo ke krátkodobé zvýšené zátěži na dnes už přetížených komunikacích 

Vídeňská a Kunratická spojka, které jsou mimo jiné důležité pro spojení s Fakultní Thomayerovou 

nemocnicí.    

Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva je vázáno na stabilizovaná zdravotnická zařízení, v případě 

krizové situace pak zejména na Fakultní Thomayerovu nemocnici. 

Pro případ vzniku nutnosti nouzového zásobování obyvatelstva vodou je uvažováno zásobování 

obyvatel autocisternami, případně balenou vodou. 

2.16.3 SWOT analýza pro oblast Bezpečnost a krizové řízení 

Silné stránky Slabé stránky 

 Trvalé úsilí o zlepšování bezpečnosti 

obyvatelstva  

 V Kunraticích je umístěna okrsková 

služebna Městské policie  

 Funguje zde aktivní, kvalitně vybavený 

 Problémová je zejména lokalita 

Kunratického lesa a okrajových 

zanedbaných částí Kunratic ve 

vlastnictví soukromých osob 

 Anonymita v rámci sídlištních zástaveb  
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a početný sbor dobrovolných hasičů  

 Kriminalita a vandalismus jsou 

srovnatelné s okolními městskými 

částmi 

 Kriminalita je vzhledem 

k celopražským statistikám na průměrné 

úrovni 

 Výskyt lokalit na území MČ, ve kterých 

se obyvatelé necítí bezpečně  

Příležitosti Hrozby 

 Zvýšení počtu pracovníků městské 

policie  

 Zlepšení vybavenosti Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů  

 Opatření vedoucí k nárůstu vzdělanosti 

obyvatelstva v oblasti bezpečnosti 

(především děti a senioři) 

 Rozvoj systémů pro zvýšení 

bezpečnosti území (kamery, signalizace, 

úkryty apod.) 

 Aktivity ÚMČ, místní policie, NNO a 

angažovaných jednotlivců při 

zapojování osob na okraji společnosti 

do života komunity, podpora vzájemné 

pomoci a tolerance 

 Aktualizace krizových plánů 

reflektujících společenské změny a 

změny vnější situace na území MČ, 

potažmo HMP a realizace 

doporučených opatření. 

 Zhoršená ekonomická situace státu, hl. 

m. Prahy a MČ vedoucí k omezování 

finančních zdrojů do bezpečnostní 

oblasti 

 Měnící se sociální skladba obyvatelstva 

a s ní související nárůst kriminality  

 Nedostatečná legislativa pro řešení 

bezpečnosti na území MČ  

 Ztráta zájmu mladých lidí o činnost 

v SDH a JSDH 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

3.1 Tematické oblasti a jejich členění 

 

 

Tematická oblast A 

 

 

ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA 

 

 

 

Priorita A1 

 

Výkon veřejné správy 

 

 

Specifický cíl 

 

 

Zkvalitnit výkon veřejné správy 

 

 

Opatření A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací  

 

Opatření A1.2 Rozvoj lidských zdrojů  

 

 

Priorita A2 

 

Efektivní hospodaření MČ 

 

 

Specifický cíl 

 

 

Zkvalitnit ekonomické řízení MČ  

 

 

Opatření A2.1 Udržování vyrovnaného rozpočtu při zabezpečení běžného provozu  

a činností MČ 

 

Opatření A2.2 Zajištění dostatečných finančních prostředků pro rozvoj a investiční záměry 

 

Opatření A2.3 Transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky 

 

Opatření A2.4 Zvyšování úrovně znalostí členů volených orgánů MČ v oblasti řízení 

 

 

Priorita A3 

 

Komunikace a spolupráce s obyvateli a s dalšími subjekty 

 

 

Specifický cíl 

 

 

Rozvíjet efektivní spolupráci a komunikaci s obyvateli a s dalšími subjekty 

 

 

Opatření A3.1 Posilování komunikace a spolupráce MČ s občany, spolky, místními 

komunitami a podnikateli 
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Tematická oblast B 

 

 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

 

 

Priorita B1 

 

 

Územní rozvoj - podmínky pro výstavbu, příprava strategicky významných 

rozvojových lokalit 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Vytvářet podmínky pro udržitelnou výstavbu a koncepční územní rozvoj 

 

 

Opatření B1.1 Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění 

vhodných pozemků pro rozvojové aktivity MČ 

 

Opatření B1.2 Optimalizace a koncepční regulace rozvoje a výstavby na území MČ 

 

Opatření B1.3 Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich vhodného využívání 

 

Opatření B1.4 Důraz na udržitelnost nových staveb a rekonstrukci stávajících staveb 

s využitím úsporných technologií 

 

 

Priorita B2 

 

 

Životní prostředí 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Vytvořit příznivé životní prostředí včetně adaptace na klimatické změny 

 

 

Opatření B2.1 Revitalizace, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně, vodních 

toků a ploch 

 

Opatření B2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

 

Opatření B2.3 Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického 

povědomí chování občanů a institucí 

 

Opatření B2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího 

odpadového hospodářství 

 

Opatření B2.5 Snížení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a světelného znečištění 

 

Opatření B2.6 Zmírňování změny klimatu a podpora opatření v návaznosti na klimatické 

změny (např. zadržovaní vody v krajině i ve městě, zvýšení podílu zeleně) 

 

 

Priorita B3 

 

 

Technická infrastruktura 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Rozvíjet kapacitní technickou infrastrukturu a aplikovat efektivní formy 

technologií při její údržbě/modernizaci  
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Opatření B3.1 Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury 

 

 

Priorita B4 

 

 

Doprava  

 

Specifický cíl  

 

 

Podporovat dobrou dopravní dostupnost MČ vně i uvnitř včetně udržitelných 

forem dopravy 

 

 

Opatření B4.1 Údržba a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků a veřejných 

prostranství 

 

Opatření B4.2 Zapojování nových technologií a bezpečnostních prvků do dopravního 

provozu 

 

Opatření B4.3 Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ 

 

Opatření B4.4 Řešení dopravy v klidu 

 

Opatření B4.5 Zlepšování dopravního spojení MHD a veřejnou dopravou 

 

 

Tematická oblast C 

 

 

KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL 

 

 

Priorita C1 

 

Vzdělávání 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Podporovat kvalitní a dostupné školství, vč. rozvoje alternativního  

a dalšího vzdělávání 

 

 

Opatření C1.1 Podpora rozvoje školských zařízení a kvality vzdělávání 

 

Opatření C1.2 Prohlubování spolupráce aktérů ve vzdělávání a dalších subjektů 

 

Opatření C1.3 Podpora celoživotního vzdělávání 

 

 

Priorita C2 

 

Sociální oblast 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Rozvíjet kvalitní nabídku sociálních aktivit a služeb na území MČ 

 

 

Opatření C2.1 Podpora udržitelnosti a rozvoje sociálních služeb na území MČ 

 

Opatření C2.2 Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních službách 
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Priorita C3 

 

Zdraví obyvatel 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Podporovat dostupnost zdravotní péče na území MČ. Podporovat prevenci a 

zdravý životní styl 

 

 

Opatření C3.1 Podpora stávajících zdravotnických služeb, dostupnosti a zajištění potřebné 

kapacity zdravotnických služeb 

 

Opatření C3.2 Podpora zdravého životního stylu 

 

 

Priorita C4 

 

Bezpečnost obyvatel 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Posilovat bezpečnost a prevenci 

 

 

Opatření C4.1 Posilovat spolupráci MČ se složkami IZS 

 

Opatření C4.2 Podpora zařízení a systémů přispívajících k bezpečnosti obyvatel MČ 

 

 

Priorita C5 

 

Bydlení 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Rozvíjet udržitelnou koncepci bydlení 

 

 

Opatření C5.1 Rozvíjení nabídky dostupného bydlení pro specifické cílové skupiny 

 

 

Tematická oblast  D 

 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 

 

Priorita D1 

 

 

Kultura 

 

Specifický cíl  

 

 

Vytvářet podmínky pro všestranné kulturní vyžití a rozvíjet kulturní 

infrastrukturu pro občany všech generací 

 

 

Opatření D1.1 Podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních aktivit 

 

Opatření D1.2 Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury 
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Priorita D2 

 

 

Sport 

 

Specifický cíl  

 

 

Rozvíjet infrastrukturu a podporovat aktivity za účelem sportovního 

setkávání a trávení volného času pro občany všech generací  

 

 

Opatření D2.1 Podpora pohybových aktivit, sportovních subjektů a organizátorů 

sportovních aktivit 

 

Opatření D2.2 Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury 

 

 

Priorita D3 

 

 

Volnočasové aktivity 

 

Specifický cíl  

 

 

Vytvářet vhodné prostředí pro setkávání a trávení volného času občanů 

všech generací a podporovat volnočasové aktivity 

 

 

Opatření D3.1 Podpora a propagace nabídky volnočasových aktivit 

3.2 Jednotlivé projektové záměry 

 

 

Tematická oblast A 

 

 

ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA 

 

 

 

Priorita A1 

 

Výkon veřejné správy 

 

 

Specifický cíl 

 

 

Zkvalitnit výkon veřejné správy 

 

 

Opatření A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací  

 

Vazba na opatření A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací 

Aktivita 
Zavádění efektivního řízení, komunikace a elektronizace činností Úřadu 

městské části Praha-Kunratice 

Popis aktivity 

Úřad městské části aplikuje způsoby efektivního řízení, operativnější 

komunikace a elektronizace činnosti ÚMČ je realizována dle pokynů a 

doporučení daných MHMP tak, aby zavedené postupy byly kompatibilní 

s postupy MHMP. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice v součinnosti s MHMP 

Termín realizace  Průběžně 
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Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Zavádění na základě postupů a doporučení MHMP 

 

Vazba na opatření A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací 

Aktivita 

Městská část usiluje o zavádění vhodných forem komunikace s veřejností   

Rozvoj využívání komunikačních kanálů pro lepší spolupráci v rámci veřejné 

správy 

Popis aktivity 

Úřad městské části aplikuje různé způsoby komunikace s veřejností: 

Mobilní aplikace „Moje Kunratice“ pro všechny občany MČ. Využití: 

pravidelné zasílání informací a novinek občanům, hlášení poruch, zasílání 

dotazů, řešení situací, podněty k řešení závad apod. 

Webové stránky jsou pravidelně upravovány dle aktuálních potřeb. V roce 

2021 byly webové stránky MČ aktualizované v souvislosti s vyhláškou 

515/2020 Sb. - povinně zveřejňované informace. Zcela zásadně byla 

upravena část „Doprava“, v níž jsou uvedeny všechny projekty, které MČ 

řeší. Projekty jsou členěny do jednotlivých kategorií, aby se v nich občané 

dobře zorientovali a našli potřebné informace. MČ se pravidelně uchází 

o ocenění „Zlatý erb“ (soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby 

měst a obcí). Informace jsou také poskytované prostřednictvím Facebooku  

a Kunratického zpravodaje. 

Na webu MČ funguje úřední deska. Kamenná úřední deska se nachází před 

úřadem MČ na adrese K Libuši 7/10, 148 00 Praha-Kunratice. Informační 

tabule jsou umístěny v lokalitě Zelené údolí a na sídlišti Flóra. Venkovní 

elektronická úřední deska není v městské instalována. Do budoucna by bylo 

vhodné v městské části instalovat elektronické úřední desky.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  

Mobilní aplikace „Moje Kunratice“ 04-05/2021 a následně průběžná  

aktualizace  

Ostatní nástroje komunikace – průběžně 

Instalace elektronických úředních desek – 2022-2024 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Realizace, záměr 

 

Vazba na opatření A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací 

Aktivita Monitorování postupu a plnění strategického plánu 

Popis aktivity 

Pravidelný monitoring uplatňování strategického plánu v činnosti MČ Praha-

Kunratice. Vyhodnocování plnění akčního plánu a účinnosti nástrojů pro 

implementaci strategického plánu. V přípravě každoročního akčního plánu 

budou, podle potřeby, jednotlivá navrhována opatření (např. změny, doplnění 

či aktualizace) upravována.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně  

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Vazba na opatření A1.1 Efektivní řízení MČ a jí zřízených organizací 

Aktivita Zajištění efektivnosti a optimálního chodu úřadu  

Popis aktivity 

MČ má ze zákona povinnost každoročně nechat provést audit či přezkum 

hospodaření, a to buď prostřednictvím MHMP, odboru kontrolních činností 

nebo z vlastních zdrojů na základě výběru auditora. Stejně tak je kontrolní 

činnost prováděna u příspěvkových organizací (auditor, kterého najímá MČ, 

aby provedl audit hospodaření příspěvkových organizací).  

V případě nedostatků zjištěných auditem je MČ povinna přijmout opatření  

k nápravě.  

Kapacita lidských zdrojů je na ÚMČ dostatečná, v roce 2021 se neuvažuje 

o navyšování počtu zaměstnanců ÚMČ. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně, pravidelně 1x za rok 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 

 

Opatření A1.2 Rozvoj lidských zdrojů   

 

Vazba na opatření A1.2 Rozvoj lidských zdrojů 

Aktivita 
Vzdělávání zaměstnanců ÚMČ, profesionalizace činnosti ÚMČ 

prostřednictvím vzdělávání 

Popis aktivity 

Vzdělávání zaměstnanců ÚMČ se uskutečňuje dle Zákona č. 312/2002 Sb., 

Zákon o úřednících samosprávných celků. Každý zaměstnanec má sestavený 

plán vzdělávání na 3 roky a snaží se ho naplňovat. Každoročně se 

zaměstnanci účastní akreditovaných kurzů, které absolvují. ÚMČ využívá 

projekt ESO, podporovaný OPZ ESF, v rámci kterého jsou poskytovány 

potřebné kurzy.   

Odpovědný subjekt Úřad městské části Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr, nastavený plán vzdělávání 

 

Vazba na opatření A1.2 Rozvoj lidských zdrojů 

Aktivita 
Vzdělávání pracovníků ÚMČ a dalších zainteresovaných osob pro účely 

uplatňování principů strategického řízení 

Popis aktivity 

Proškolení pracovníků ÚMČ a členů samosprávných orgánů v oblasti 

využívání strategického plánování – seznámení se vznikem strategických 

a koncepčních dokumentů, informace o jejich využití, aktualizaci, přínosech. 

Zajištění informovanosti i pracovníků příspěvkových organizací. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 
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Priorita A2 

 

Efektivní hospodaření MČ 

 

 

Specifický cíl 

 

 

Zkvalitnit ekonomické řízení MČ  

 

 

Opatření A2.1 Udržování vyrovnaného rozpočtu při zabezpečení běžného provozu  

a činností MČ 

 

Vazba na opatření 
A2.1: Udržování vyrovnaného rozpočtu při zabezpečení běžného provozu  

a činností MČ 

Aktivita Zefektivnění finančního a majetkového řízení MČ 

Popis aktivity 
Analýza běžného provozu a činnosti MČ se stanovením krátkodobých  

a střednědobých opatření včetně jejich implementace. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Každoročně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 

 

Vazba na opatření 
A2.1: Udržování vyrovnaného rozpočtu při zabezpečení běžného provozu  

a činností MČ 

Aktivita Snaha o udržení vyrovnaného rozpočtu bez zadlužení MČ 

Popis aktivity 

Uplatňování principů efektivního hospodaření, úsilí o čerpání externích 

zdrojů. Aktivní činnost v získávání informací o dotačních možnostech 

a smysluplnosti jejich využití. Spolupráce s osvědčenými dodavateli při 

zpracovávání žádostí a administraci čerpání dotací.  

Snaha o nezadlužování městské části.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 

 

Opatření A2.2 Zajištění dostatečných finančních prostředků pro rozvoj a investiční záměry 

 

Vazba na opatření 
A2.2: Zajištění dostatečných finančních prostředků pro rozvoj a investiční 

záměry 

Aktivita 
Získávání prostředků z dotačních titulů EU i národních dotačních nástrojů, 

včetně dotací HMP 

Popis aktivity 
Dlouhodobá příprava potřebných a vhodných záměrů, sledování dotačních 

příležitostí a zpracování žádostí o dotaci. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 
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Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 

 

Vazba na opatření 
A2.2: Zajištění dostatečných finančních prostředků pro rozvoj a investiční 

záměry 

Aktivita 
Získávání zdrojů na rozvoj MČ od privátního sektoru/developerů (např. na 

zajištění infrastruktury, veřejné vybavenosti apod.) 

Popis aktivity 
Průběžné jednání s developery o podobě projektů a příspěvku na rozvoj 

infrastruktury a veřejné vybavenosti MČ. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 

 

Opatření A2.3 Transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky 

 

Vazba na opatření A2.3 Transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky 

Aktivita 
Rozpočet městské části je zveřejněný na webových stránkách. Pravidelně 

jsou zveřejňovány zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru.  

Popis aktivity 
MČ bude pokračovat v transparentním zveřejňování rozpočtu městské části  

i zápisů z jednání finančního a kontrolního výboru.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 

 

Vazba na opatření A2.3: Transparentnost hospodaření s veřejnými prostředky 

Aktivita Zveřejňování výsledků veřejných zakázek  

Popis aktivity 

MČ zajišťuje transparentní zveřejňování výsledků zakázek, vč. zakázek 

malého rozsahu na webu MČ, resp. všech výběrových řízení, která podléhají 

zákonu o veřejných zakázkách. MČ zveřejňuje všechny uzavřené smlouvy na 

svých webových stránkách a také v Registru smluv /dle zákona o registru 

smluv (předpis č. 340/2015 Sb.)/.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 

 

Opatření A2.4 Zvyšování úrovně znalostí členů volených orgánů MČ v oblasti řízení 

 

Vazba na opatření A2.4: Zvyšování úrovně znalostí členů volených orgánů MČ v oblasti řízení 
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Aktivita Vzdělávání členů samosprávných orgánů, zastupitelů  

Popis aktivity 

MČ plánuje průběžné vzdělávání zastupitelů, po volbách v roce 2022. Bude 

zajišťovat kompletního vzdělání pro nově zvolené zastupitele. Využije 

vzdělávacího systému Ministerstva vnitra, MHMP, odborné konference ap.) 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně, zejména po volbách v roce 2022 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 

 

 

 

Priorita A3 

 

Komunikace a spolupráce s obyvateli a s dalšími subjekty 

 

 

Specifický cíl 

 

 

Rozvíjet efektivní spolupráci a komunikaci s obyvateli a s dalšími subjekty 

 

 

Opatření A3.1 Posilování komunikace a spolupráce MČ s občany, spolky, místními 

komunitami a podnikateli 

 

Vazba na opatření 
A3.1. Posilování komunikace a spolupráce MČ s občany, spolky, místními 

komunitami a podnikateli 

Aktivita 
Pořádání participativních setkávání s občany včetně následného 

vyhodnocování 

Popis aktivity 

Pořádání participativních setkávání s občany včetně tematických setkávání, 

kulatých stolů, veřejných projednávání. Osvětové akce k udržitelnému 

rozvoji. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně, některé akce každoročně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Záměr 

 

Vazba na opatření 
A3.1. Posilování komunikace a spolupráce MČ s občany, spolky, místními 

komunitami a podnikateli  

Aktivita 
Rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi, odbornými institucemi 

a podnikatelským sektorem 

Popis aktivity 

MČ dlouhodobě podporuje spolupráci se spolky působícími v městské části. 

Činnost spolků je finančně podporována a výše podpory je vždy 

zveřejňována na webových stránkách MČ. 

MČ bude usilovat o udržení dobré spolupráce se spolky a NNO a dle svých 

možností bude jejich činnost každoročně podporovat.   

Cílem je také aktivní zapojování spolků, NNO a dalších partnerů do 

společných aktivit pořádaných v rámci MČ. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 
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Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní, dle možností při každoročním sestavování rozpočtu 

Připravenost aktivity  Dlouhodobá činnost 

 

 

Tematická oblast B 

 

 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

 

 

Priorita B1 

 

 

Územní rozvoj - podmínky pro výstavbu, příprava strategicky významných 

rozvojových lokalit 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Vytvářet podmínky pro udržitelnou výstavbu a koncepční územní rozvoj 

 

 

Opatření B1.1 Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění 

vhodných pozemků pro rozvojové aktivity MČ 

 

Vazba na opatření 
B1.1: Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění 

vhodných pozemků pro rozvojové aktivity MČ 

Aktivita Dlouhodobá a systematická snaha o kvalitní nakládání s majetkem MČ  

Popis aktivity 

Dlouhodobá a systematická snaha o kvalitní nakládání s majetkem městské 

části - udržení stávajícího majetku, rozšiřování majetku, kvalitní evidence 

majetku. Využívání dlouhodobých pronájmů majetku, získávání majetku pro 

výstavbu občanské vybavenosti, sport, rekreaci a volnočasové aktivity. 

Získávání nových území do majetku MČ např. aktuálně Růžový sad, stávající 

pěstírna růží, která navazuje na koupaliště u Šeberáku. MČ se snaží vyměnit 

za jiné pozemky, aby v této lokalitě (v blízkosti rybníku Šeberák) mohly být 

vybudovány sportovní plochy. 

Vytipování pozemků vhodných pro občanskou vybavenost, sport, rekreaci  

a volnočasové aktivity, jednání s vlastníky o jejich využití pro daný účel 

(prodej, pronájem, směna ap.). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
B1.1: Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění 

vhodných pozemků pro rozvojové aktivity MČ 

Aktivita Snaha o získávání pozemků pro výstavbu občanské vybavenosti 

Popis aktivity 

MČ se snaží získat pozemek pro výstavbu nové mateřské školy v území pod 

vysokoškolskými kolejemi, a to převodem od vlastníka pozemku, tj. MHMP 

(Parcelní číslo 2597/1, rozloha 6 000m²). V Územním plánu mají tyto 

pozemky funkční využití orná půda, ale probíhá změna územního plánu na 

sport. MČ podala žádost, aby bylo využití části pozemku změněno na využití 

pro občanskou vybavenost.  
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Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
B1.1: Udržitelné nakládání s územím, systematické vyhledávání a zajištění 

vhodných pozemků pro rozvojové aktivity MČ 

Aktivita Zpracování územních a rozvojových studií   

Popis aktivity 

Zajistit zpracování územních a rozvojových studií ověřujících možnosti 

rozvoje jednotlivých lokalit v městské části. 

Územní studie lokalita Nad Šeberákem – uskuteční se výběrové řízení na 

zpracovatele studie v období 2021-2022, zadavatel MČ Praha-Kunratice 

Územní studie využití veřejného prostoru 

Územní studie metro D lokalita stanice Depo Písnice, zadavatel MHMP 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  2021-2022, a následně průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B1.2 Optimalizace a koncepční regulace rozvoje a výstavby na území MČ 

 

Vazba na opatření B1.2: Optimalizace a koncepční regulace rozvoje a výstavby na území MČ 

Aktivita Stanovení pravidel a limitů pro výstavbu ve stabilizovaném území  

Popis aktivity 

V budoucím Metropolitním plánu budou definována pravidla a limity pro 

výstavbu ve stabilizovaném území celého hlavního města. Tato pravidla 

budou z hlediska územního rozvoje městské části využívána jako podklad pro 

vyjadřování městské části k jednotlivým projektům. Městská část předložila 

své připomínky Metropolitního plánu pro území MČ (07/2018). Podklady 

byly veřejně projednávané na ZMČ i individuálně s místními občany a 

spolky. Veškeré doplňující podklady k Metropolitnímu plánu budou v MČ 

vždy veřejně projednány a následně podstoupeny zpracovateli MP. Prioritou 

je důsledně trvat na zachování Kunratic jako oblasti s funkcí převážně obytně 

rekreační a bránit tlaku investorů na nadměrné zahušťování a zvyšování 

stávající zástavby.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření B1.2: Optimalizace a koncepční regulace rozvoje a výstavby na území MČ 

Aktivita Aktualizace zásad pro jednání s developery  

Popis aktivity 

Aktualizace zásad pro jednání s developery s ohledem na dosavadní 

zkušenosti se smlouvami, stanovení limitů zástavby, výšky staveb, řešení 

dopravy v klidu, dopravní obslužnosti zajištění pracovních příležitostí, to vše 
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s ohledem na limity daného území. V současnosti nejsou zásady definované. 

MČ v této záležitosti spolupracuje se Svazem městských částí HMP a dále 

dle stanovených postupů přijatých Zastupitelstvem HMP, které budou 

doporučující pro všechny městské části.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření B1.2: Optimalizace a koncepční regulace rozvoje a výstavby na území MČ 

Aktivita Aktivní jednání s developery (budování a podpora veřejné vybavenosti) 

Popis aktivity 

Při projednávání developerských záměrů na území městské části bude vedení 

MČ klást zásadní požadavky na zajištění veřejné vybavenosti v rámci jejich 

projektů či podporu stávající vybavenosti v okolí projektu 

Pro řešení strategického území v blízkosti nové stanice metra D s názvem 

Depo Písnice, bude muset být zpracovaná územní studie celého území 

(předpoklad zadání a financování MHMP). Následně bude muset být 

provedena změna využití území v územním plánu popř. již v Metropolitním 

plánu. Podmínkou výstavby nových bytů v této lokalitě bude vybudování 

nové ZŠ a MŠ. 

V rámci každého developerského projektu bude projednáno zachování nebo 

náhrada stávajících zelených ploch. Dbát na zajištění potřebného množství 

parkovacích míst. Definovat pravidla pro převod pozemků a komunikací od 

developerů (veřejná prostranství, komunikace, chodníky, parkovací stání), 

příspěvky na údržbu, záruky, ap. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice, MHMP 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B1.3 Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich vhodného využívání 

 

Vazba na opatření B1.3: Rozvoj veřejných prostranství a zajištění jejich vhodného využívání 

Aktivita Zpracování Koncepce rozvoje veřejných prostranství v městské části 

Popis aktivity 

Zpracování Koncepce rozvoje veřejných prostranství v městské části. Pro 

řešení strategických území veřejného prostoru zajistit odpovědný a 

profesionální přístup a budoucí řešení.  

Zpracovaná koncepce veřejného prostoru Kostelní náměstí (zpracována 

studenty ČVUT, stavební fakulta, obor architektura). Na základě 

zpracovaných studií definovat budoucí potřeby prostoru a nechat zpracovat 

projektovou dokumentaci.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 
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Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B1.4 Důraz na udržitelnost nových staveb a rekonstrukci stávajících staveb na 

úsporné a využívající optimální technologie 

 

Vazba na opatření 
B1.4: Důraz na udržitelnost nových staveb a rekonstrukci stávajících staveb 

s využitím úsporných technologií 

Aktivita 
Odpovědný přístup k energeticky úsporným a ekologicky šetrným postupům 

při výstavbě nových budov a rekonstrukci stávajících objektů 

Popis aktivity 

Při každé realizované stavbě – nová výstavba, rekonstrukce stávajících 

objektů dbát na zajištění energeticky úsporných postupů, využití 

obnovitelných zdrojů energie, šetrné zacházení s dešťovými vodami apod.  

Výstavba nové budovy zázemí na fotbalovém stadionu.  

Vybudování systému šetrného hospodaření s dešťovou vodou na objektech 

v majetku městské části – např. budova ZŠ a další. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

 

Priorita B2 

 

 

Životní prostředí 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Vytvořit příznivé životní prostředí včetně adaptace na klimatické změny 

 

 

Opatření B2.1 Revitalizace, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně, vodních 

toků a ploch 

 

Vazba na opatření 
2.1. Revitalizace, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně, 

vodních toků a ploch 

Aktivita Revitalizace veřejných prostranství, vč. obnovy veřejné zeleně v sídlištích 

Popis aktivity 
Předpokladem je revitalizace veřejných prostranství, včetně obnovy sídelní 

zeleně a doplnění o služby (kavárny, dětská hřiště), revitalizace pěší zóny  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
2.1. Revitalizace, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně, 

vodních toků a ploch 

Aktivita Inventarizace stromů (Efektivní/smysluplná výsadba a údržba veřejné zeleně) 

Popis aktivity MČ má zpracované dva rozvojové dokumenty včetně mapových podkladů  
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a databází v oblasti zeleně: „Inventarizace stromů a zeleně“ a „Pasport 

zeleně“ (plán rozvoje). Dokumenty jsou integrované do celopražského 

systému MISYS (modulární informační systém, jehož základ tvoří 

geografický informační systém, který pracuje ve spravovaném území se 

vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi. Datový základ 

systému tvoří informace o majetkoprávních vztazích a další podklady a 

evidence např. o územním plánu a infrastruktuře. Dokumenty jsou zveřejněné 

na webových stránkách MČ, tzn. přístupné pro všechny zájemce. Následně 

by bylo přínosné, aby dokumenty v oblasti zeleně byly aktualizovány a 

rozšiřovány dle potřeb městské části.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
2.1. Revitalizace, údržba a čistota veřejných prostranství, veřejné zeleně, 

vodních toků a ploch 

Aktivita Revitalizace vodních toků  

Popis aktivity 

Dlouhodobě zajišťovat kvalitní údržbu břehů a čistotu vodních toků a ploch. 

MČ řeší dlouhodobý problém s vybudováním další vodní plochy. V minulosti 

existoval v MČ velký Královský rybník, v lokalitě, vedle které jsou, 

v současnosti, umístěné objekty SAPA. Rybník z neznámých důvodů zanikl. 

MHMP má v územním plánu záměr, vybudovat rybník na jiném místě, ale 

určené místo je z hlediska odborníků pro vybudování rybníka nevhodné 

(v Metropolitním plánu v určené lokalitě již není navržen rybník, ale suchý 

poldr). MČ nechala zpracovat studii Kunratice-jih, ve které je doporučeno 

obnovení Královského rybníku a zrušení návrhu vybudování rybníka 

v prostoru východně od ulice Vídeňská a jižně od ulice Na Jahodách. 

Všechny rybníky v MČ jsou odbahněné a revitalizované. 

MHMP má připravený záměr (projektovou dokumentaci) na revitalizaci 

Olšanského potoka. Část potoka bude upravena k původnímu meandrování, 

tok potoka se částečně posune. Bude zrušeno zatrubnění potoka, které 

doposud odvádí vodu. V rámci revitalizace bude vybudován normální přepad. 

Realizaci projektu bude financovat MHMP. Předpoklad realizace 2021-2023. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

 

Vazba na opatření 2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

Aktivita Údržba a péče o pozemky, které nejsou ve vlastnictví MČ  

Popis aktivity 

V MČ jsou problémy s údržbou a péčí o pozemky, jejichž vlastníkem není 

MČ a byly zakoupeny developery, kteří usilovali o změnu charakteru 

pozemků a jejich převod na stavební pozemky. Toto se jim však nepodařilo, 

takže pozemky leží ladem, jsou zanedbané a často je obývají bezdomovci. 
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Pozemky jsou ve stávajícím územním plánu vedené jako les nebo zeleň, 

nezastavitelné území ani v Metropolitním plánu se nepočítá se zastavitelností. 

Jde o tyto lokality: 

Lokalita západně od Kunratické spojky směrem k lokalitě Na Knížce 

Lokalita severovýchod od kruhového objezdu ulic Vídeňská a Kunratická 

spojka. 

MČ bude vyvíjet tlak, aby se vlastníci o pozemky starali a řádně udržovali.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

Aktivita Koordinovat management přírodně cenných území s aktivitami městské části 

Popis aktivity 
Dlouhodobá péče o památné stromy a péče o přírodní památku Údolí 

Kunratického potoka. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

Aktivita Realizace opatření ochrany a péče o přírodu na pozemcích MČ  

Popis aktivity 

Obnova zaniklých polních cest a mezí – realizace nové etapy tzv. Zelené 

cesty propojením revitalizovaného území u bývalého kravína s Olšanským 

rybníkem. Půjde o revitalizaci okolí Olšanského potoka – vybudování 

meandrů a okolní cesty. V budoucnosti by tato etapa mohla navázat na 

cyklostezku do Šeberova a Vestce od podjezdu pod Kunratickou spojkou 

cyklotrasou. 

V současné době se připravuje PD na cyklotrasu, jde o úsek od ulice Do 

Dubin po cyklostezku z Vestce ke hranicím MČ Praha-Šeberov. MČ 

vykoupila část pozemku, aby cyklotrasa splnila všechny stavební podmínky. 

Projekt vzniká ve spolupráci s TSK (realizátor záměru). Projekt patří mezi 

priority MHMP. 

Odpovědný subjekt 
Městská část Praha-Kunratice,  

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

Aktivita Realizace opatření k minimalizaci klimatické změny na pozemcích MČ  

Popis aktivity Obnova stromořadí – v blízkosti bývalého kravína, v ulici Bezejmenná (číslo 
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pozemku 2356/3) bude vysázen souvislý pás zeleně. Vedení Magistrátu a 

zástupci neziskové organizace, podepsali smlouvu na výsadbu jabloňové 

aleje (31 jabloní) na pozemku 804/104, místní název U Akcízu (podél 

plánované budoucí přeložky ulice Vídeňská). Projekt získal finanční podporu 

v rámci grantové podpory pro oblast ŽP MHMP. 

Dále bude odbor ochrany prostředí MHMP realizovat rozsáhlou výsadbu 

stromů podél meandru Olšanského potoka. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Předpoklad podzim 2021 a průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

Aktivita Ekologické hospodaření na pozemcích MČ 

Popis aktivity 

Ekologické hospodaření na pozemcích MČ má zajistit pachtovní smlouva. 

Vedení MČ podepsalo pachtovní smlouvu mezi MČ a společností Zygón,z.ú. 

na výpůjčku pozemků 804/119 a 780-784. Společnost Zygón,z.ú. bude na 

pozemcích provozovat ekologické hospodaření. Další smlouvu uzavřela 

společnost s HMP, a to na pozemky 804/20, 804/1, 804/12.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 2.2 Ochrana a péče o přírodní rozmanitost a krajinu 

Aktivita Ochránit přírodně cenné lokality před devastujícími aktivitami 

Popis aktivity 

MČ bude trvale jednat s vlastníky pozemků a developery o ochraně přírodně 

cenných lokalit, pokud by tyto mohly být jejich záměry ohroženy. 

Jde například o lokalitu Zelené údolí, ve které chce vlastník stavět a má právo 

zde stavět. Vedení MČ bude usilovat o snížení stavby, vybudování veřejně 

přístupných ploch apod. Investoři budou smluvně zavázáni, že za realizaci 

veřejně prospěšných aktivit nebudou chtít žádné finanční prostředky. MHMP 

připravuje pravidla pro realizaci developerských záměrů - vybudovat 

veřejnou zeleň, veřejná prostranství, následný převod pozemků na MČ bez 

povinnosti úhrady za vybudování ploch.   

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B2.3 Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického 

povědomí chování občanů a institucí 

 

Vazba na opatření 2.3 Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického 
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povědomí chování občanů a institucí 

Aktivita 
Trvale využívat dotační program v oblasti životního prostředí MHMP a další 

podpory pro oblast životního prostředí a EVVO 

Popis aktivity Podpora neziskových organizací a spolků v oblasti ekologických aktivit. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
2.3 Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického 

povědomí chování občanů a institucí 

Aktivita 
Podpora environmentálního vzdělávání a osvěty v rámci vzdělávacích 

institucí – ZŠ a MŠ. 

Popis aktivity 

Podpora čerpání grantů a dotací pro oblast životního prostředí vzdělávacími 

institucemi, včetně finanční podpory (dotace na pokrytí spoluúčasti) např. 

akce k příležitosti oslav Dne Země, realizace úklidové akce „Ukliďme svět, 

ukliďme Česko“ a další aktivity, ekokroužky v základní škole, naučné stezky, 

osvěta v oblasti nakládání s odpady, soutěže na školách. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
2.3 Rozvíjení environmentálního vzdělávání a posilování ekologického 

povědomí chování občanů a institucí 

Aktivita Posilování ekologického povědomí u občanů 

Popis aktivity Vzdělávání pro dospělé v oblasti životního prostředí. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky fungujícího 

odpadového hospodářství 

 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

Aktivita Efektivní správa a údržba stanovišť na tříděný odpad 

Popis aktivity 

Zkvalitnění prostor kontejnerových stání, větší efektivita úklidu. Je 

připravován záměr v lokalitě Zelené údolí vybudovat ohrádky kolem 

stanovišť na tříděný odpad. MČ zvažuje využití grantu pro oblast ŽP MHMP. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 
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Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

Aktivita Implementace nových stanovišť u stávajících i nových staveb  

Popis aktivity 

Podpora třídění a logické rozmístění nádob na tříděný odpad (zkracování 

donáškové vzdálenosti). V rámci příprav projektů k výstavbě bytových domů 

je nezbytně nutné počítat se stanovišti tříděného odpadu. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

Aktivita Sběr jedlého oleje 

Popis aktivity 
MČ se zapojila do pilotního projektu sběru jedlých olejů prostřednictvím 

nádob. Na území MČ jsou umístěny 3 nádoby na sběr jedlého oleje. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

Aktivita 
Efektivní zprostředkování informací o svozu tříděného odpadu v souladu 

s moderními technologiemi. 

Popis aktivity Doplnění nalepovacích známek o QR kódy apod. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

Aktivita Podpora odděleného sběru bioodpadu od občanů 

Popis aktivity Ve spolupráci s občany vytipování nových stanovišť pro nádoby na bio odpad 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 
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Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství 

Aktivita 
Navýšení počtu velkoobjemových kontejnerů a zvýšení frekvence vyvážení 

odpadu 

Popis aktivity Předcházení vzniku černých skládek na území MČ Praha-Kunratice. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 
2.4 Rozvoj (ve spolupráci s HMP) šetrného, efektivně a ekologicky 

fungujícího odpadového hospodářství. 

Aktivita Podpora využití biomasy v MČ 

Popis aktivity 

Kompostování zeleného odpadu z veřejných ploch, využití rostlinných 

zbytků pro zvířata. V městské části chybí prostor pro vhodné skladování 

zeleného odpadu z údržby veřejných ploch. MČ bude usilovat o získání 

vhodného prostoru pro ukládání zeleného odpadu.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B2.5 Snížení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a světelného znečištění 

 

Vazba na opatření 2.5 Snížení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a světelného znečištění 

Aktivita Realizace opatření snižujících znečištění ovzduší 

Popis aktivity 

Modernizace objektů ve vlastnictví MČ s cílem snížit emise znečišťujících 

látek. V Domě s chráněnými byty bude instalována nová plynová kotelna 

s lepším výkonem a s menším dopadem na ovzduší v městské části.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 2.5 Snížení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a světelného znečištění 

Aktivita Realizace opatření snižujících světelné znečištění 

Popis aktivity Vedení městské části bude jednat se správcem veřejného osvětlení 
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(Technologie hlavního města Prahy, a.s.) o postupném nahrazení stávajících 

svítidel svítidly nevytvářejícími světelné znečištění. Aktivně vytvářet 

podmínky pro úspory osvětlení a redukovat nadbytečné zdroje světla. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 2.5 Snížení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a světelného znečištění 

Aktivita Realizace opatření snižujících hlukové znečištění 

Popis aktivity 

 Obecně lze konstatovat, že největší hlukové zatížení je v oblasti křižovatek 

významných komunikací – zejména: Kunratická spojka – Vídeňská, 

Kunratická spojka – K Šeberáku, Vídeňská – Dobronická. Území jižně od 

ulic Dobronická a K Libuši je zatíženo znatelně více než severní část 

Kunratic. Zatímco v jižní lokalitě hluk obvykle neklesá pod 50 dB, severní 

část území je relativně tichá, a to zejména v lokalitě Kunratického lesa a jeho 

okolí. Hluk z dálnice D1 na území Kunratic dopadá na jejich východní 

hranici. Nejvíce je zatížena právě východní lokalita až po ulici Na Knížce, 

kde hluk dosahuje 55-60 dB, méně pak již území mezi ulicí Na Knížce 

a Kunratickým potokem 50-55 dB. Snížit hlukové emise na tomto území by 

pomohlo zbudování dalšího protihlukového valu – současný chrání jen malé 

území jižně od ulice Na Jelenách. Tato lokalita je mimo území MČ, a proto 

vybudování protihlukového valu není záměrem, který může realizovat MČ. 

 Protože snižování rychlosti v okolí komunikací U Kunratického lesa, 

Kunratická spojka, Vídeňská, K Šeberáku a K Libuši není z praktického 

hlediska dlouhodobým řešením, ke snížení hluku v jejich těsné blízkosti by 

pomohlo opatření, které by odklonilo průjezd automobilové dopravy z centra 

Kunratic, a naopak vedení dopravy po Kunratické spojce. V území kolem 

Kunratické spojky je také prostor pro výsadby, které by mohly omezit 

hlučnost komunikace. Problémem je soukromé vlastnictví pozemků a snaha 

majitelů pozemků je ekonomicky vytěžit. Dalším řešením je přeložka 

Vídeňské (tzv. obchvat Kunratic), a tím by se tranzitní doprava, hlavně 

nákladní doprava, významně přesunula z obytné zástavby do průmyslové 

zástavby, což by pomohlo odfiltrovat značnou část emisí ze silniční dopravy. 

V okolí plánovaného obchvatu Kunratic a Libuše by měly být vysázeny 

zelené protihlukové pásy. Do budoucna by se při plánování oprav vozovky 

měla brát v úvahu také varianta protihlukového povrchu vozovky. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B2.6 Zmírňování změny klimatu a podpora opatření v návaznosti na klimatické 

změny (např. zadržovaní vody v krajině i ve městě, zvýšení podílu zeleně) 

 

Vazba na opatření 

2.6 Zmírňování změny klimatu a podpora adaptačních opatření v návaznosti 

na klimatické změny (např. zadržovaní vody v krajině i ve městě, zvýšení 

podílu zeleně, apod.) 
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Aktivita Zadržování vody v krajině i ve městě  

Popis aktivity 

Pítko pro občany MČ je umístěno před radnicí, další 3 pítka jsou v MŠ. MČ 

má v plánu přebudovat kašnu, která bude umístěna před radnicí, aby voda 

byla lépe využita.   

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

Vazba na opatření 

2.6 Zmírňování změny klimatu a podpora adaptačních opatření v návaznosti 

na klimatické změny (např. zadržovaní vody v krajině i ve městě, zvýšení 

podílu zeleně, apod.) 

Aktivita Zadržování vody v krajině i ve městě  

Popis aktivity 
MČ bude dlouhodobě uplatňovat požadavky na developery v nové zástavbě 

(akumulační nádrže, průlehy, štěrkové záhony, zelené střechy, zelené stěny). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 

2.6 Zmírňování změny klimatu a podpora adaptačních opatření v návaznosti 

na klimatické změny (např. zadržovaní vody v krajině i ve městě, zvýšení 

podílu zeleně, apod.) 

Aktivita Zadržování vody v krajině i ve městě – obnova starých studní 

Popis aktivity 

Obnova starých studní, pramenů a studánek. V MČ se nachází několik 

studánek, o které pečují Lesy hl. m. Prahy, ale také místní obyvatelé. 

Stávající studny – v MČ existuje několik významných studní, které jsou 

aktivně využívány – např. studna před radnicí. 

Budování nových studní, vrtů – MČ vybuduje novou studnu u rybníčku 

Ohrada, aby v období sucha bylo možné pustit vodu do rybníčku, aby 

nedocházelo k zahnívání a poškozování rybníčku. V současné době je 

zpracovávána PD, realizace 2022-2023. 

Studna ve fotbalovém areálu je vyvrtaná a má vydané stavební povolení, je 

funkční a je využívaná pro zavlažování fotbalového hřiště.  

V areálu ZŠ jsou umístěny dvě studny – jedna z nich se využívá na zalévání. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření 

2.6 Zmírňování změny klimatu a podpora adaptačních opatření v návaznosti 

na klimatické změny (např. zadržovaní vody v krajině i ve městě, zvýšení 

podílu zeleně, apod.) 
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Aktivita Zpracování adaptační strategie MČ Praha-Kunratice  

Popis aktivity 

Zpracování adaptační strategie na změnu klimatu pro městskou část Praha-

Kunratice s ohledem na všechny dotčené sektory a s vazbou na adaptační 

strategie vyšších územních celků (na Adaptační strategii hl. města Prahy 

a Adaptační strategii ČR). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

 

Priorita B3 

 

 

Technická infrastruktura 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Rozvíjet kapacitní technickou infrastrukturu a aplikovat efektivní formy 

technologií při její údržbě/modernizaci  

 

 

Opatření B3.1 Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury 

 

Vazba na opatření B3.1: Modernizování, údržba a rozvoj sítí technické infrastruktury 

Aktivita Usilovat o doplnění a rozvoj technické infrastruktury 

Popis aktivity 
Podpořit záměry Pražské energetiky, a.s. v realizaci pilotního projektu 

instalace nových rozvodů, vč. optického vlákna v rámci celé městské části. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

 

Priorita B4 

 

 

Doprava  

 

Specifický cíl  

 

 

Podporovat dobrou dopravní dostupnost MČ vně i uvnitř včetně udržitelných 

forem dopravy 

 

 

Opatření B4.1 Údržba a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků a veřejných 

prostranství 

 

Vazba na opatření 
B4.1: Údržba a zlepšování technického stavu komunikací vč. chodníků  

a veřejných prostranství 

Aktivita Zlepšování stavu komunikací 

Popis aktivity Průběžné zlepšování stavu komunikací ve správě MČ. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 
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Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B4.2 Zapojování nových technologií a bezpečnostních prvků do dopravního 

provozu 

 

Vazba na opatření 
B4.2: Zapojování nových technologií a bezpečnostních prvků do dopravního 

provozu 

Aktivita Podpora výstavby dobíjecích stanic 

Popis aktivity 

V roce 2021 vzniká projektová dokumentace na dobíjecí stanici, která bude 

umístěna v prostoru za ÚMČ. Realizaci projektu zajistí PRE distribuce. 

Podpora výstavby dalších dobíjecích stanic na území MČ. Další dobíjecí 

stanice budou instalované společností Technologie hlavního města Prahy, a to 

formou instalace z lamp veřejného osvětlení. Záměr je plně v kompetenci 

společností PRE a Technologie hlavního města Prahy. 

Odpovědný subjekt 
Městská část Praha-Kunratice, PRE distribuce, Technologie hlavního města 

Prahy 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B4.3 Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ 

 

Vazba na opatření B4.3: Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ 

Aktivita Zásadní dopravní řešení - Obchvat Kunratic a další 

Popis aktivity 

 Vedení MČ bude usilovat o urychlení výstavby obchvatu Kunratic 

(plánovaný v průmyslové části obou městských částí – Kunratice, Praha-

Libuš, investor MHMP, v roce 2021 probíhá změna ÚP na část obchvatu a 

následně bude MHMP realizovat výstavbu), který přinese snížení počtu 

vozidel projíždějících rezidenční částí Kunratic (záměr zatím nemá 

projektovou připravenost, pouze zakotvení v územním i Metropolitním 

plánu). 

Dále bude podporovat výstavbu silničního okruhu kolem Prahy mezi 

Běchovicemi a dálnicí D1 (stavba 511), obchvatu Písnice (je vydané i územní 

rozhodnutí, investorem bude HMP, realizace projektu zatím není časově 

naplánována) a Vestecké spojky, protože tyto stavby odlehčí dopravní zátěži 

Kunratic. Pozitivní dopad bude i v odlehčení nadměrné dopravy v ul. 

K Verneráku. 

Bude pokračovat rekonstrukce místních ulic, přechodů a instalace 

zpomalujících prvků. Byla realizována výstavba nových chodníků, jako je 

U Tří svatých podél ulice Vídeňská, podél Bažantnice a mezi ul. Demlova 

a Technologická.  

Po rekonstrukci části Vídeňské ulice v části mezi Zelenými domky a ulice 

U Tří svatých probíhá v režii MHMP rekonstrukce ul. K Zeleným domkům. 

MČ bude usilovat o prosazení realizace rekonstrukce ulice Golčova 

a Kostelního náměstí plánované MHMP. Ve spolupráci s MHMP bude nutné 

zahájit přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci druhé části ulice 
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K Verneráku.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření B4.3: Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ 

Aktivita Prosazování rozvoje infrastruktury pro cyklisty a pěší. 

Odpovědný subjekt 

Podpora spolupráce s HMP na dobudování tras pro cyklisty a pro pěší, a to 

v ulici Do Dubin – cca posledních 300 m. (realizace 2022).  

Realizace projektu cyklostezky V Honu (předpokládané náklady na 

projektovou dokumentaci 2 mil. Kč, financováno MHMP). Jde o část 

cyklostezky A213 – od Kunratické spojky až po Dolnomlýnský rybník. 

Termín realizace zatím není naplánován, předpoklad 2023. 

Termín realizace  Městská část Praha-Kunratice 

Odhad nákladů 2021, průběžně 

Připravenost aktivity  Nerelevantní 

Odpovědný subjekt Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření B4.3: Systematické řešení průchodnosti/průjezdnosti MČ 

Aktivita Monitorování a zveřejňování stavu bezbariérových cest na území MČ 

Popis aktivity 

MČ má zpracovanou tzv. bezbariérovou mapu, resp. mapu přístupů, která je 

zveřejněna na webových stránkách MČ. Mapa byla pořízena v rámci grantu – 

„Přístupnost prostředí“ pod názvem projektu „Výstupy mapování přístupnosti 

vybraných objektů na území MČ Praha – Kunratice“. Strategické objekty 

v MČ jsou bezbariérové (ÚMČ, zdravotní středisko, lékárna U krále Václava, 

ZŠ, pošta, knihovna Kunratice, klub seniorů, prodejna Kunratická stodola, 

ordinace Flóra – praktický lékař, lékárna Flóra, prodejna Dětský dům, prodej 

Food Story, obchodní centrum Kunratice, restaurace v ulici J. Růžičky). MČ 

bude usilovat, aby další objekty a postupně také komunikace byly 

bezbariérové (většina komunikací není v majetku MČ). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice, vlastníci komunikací 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B4.4 Řešení dopravy v klidu 

 

Vazba na opatření B4.4: Řešení dopravy v klidu 

Aktivita 
Podpora zlepšení dopravy v klidu 

Podpora vybudování parkovišť P+R 

Popis aktivity 
MČ postupně přechází na systém možnosti 3 hodinového bezplatného 

parkování v centru MČ (parkovací kotouč). Byla zpracována studie dopravy 
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v klidu. Parkoviště P+R spravuje a realizuje MHMP, který vytipoval ve 

spolupráci s MČ dvě lokality, které splňují požadavky pro umístění tohoto 

druhu parkoviště a nyní jsou prováděny projektové práce. Další P+R 

parkoviště jsou součástí projektu stavby metra D. 

U ZŠ je vybudováno parkoviště K+R (5 minut), které se velmi osvědčilo. 

MČ bude zpracovávat analýzu parkovacích míst v lokalitě Zelené údolí. 

Bude proveden komplexní parkovací průzkum (fakultou dopravní ČVUT).   

Výsledky průzkumu budou prezentovány zastupitelstvu MČ a získaná data, 

grafy a výstupy budou prezentovány na webových stránkách MČ. Průzkum 

bude poskytnut MHMP (pozemky jsou ve vlastnictví MHMP), aby MHMP 

mohl rozhodnout o jednotlivých zónách parkování v této lokalitě.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření B4.4: Řešení dopravy v klidu  

Aktivita Podpora umísťování stojanů na kola 

Popis aktivity 

Projekt umísťování stojanů na kola je plně v kompetenci MČ. Budou 

vytipována místa pro umístění stojanů na kola. Na tomto projektu 

spolupracuje MČ s TSK (TSK bude část stojanů realizovat, protože budou 

umístěny na jejich pozemcích, následně předají stojan do správy MČ). 

V současné době dochází k mapování možných míst, sbírají se podklady  

a bude vytvořena nová mapa s umístěním stojanů na kola. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření B4.5 Zlepšování dopravního spojení MHD a veřejnou dopravou 

 

Vazba na opatření B4.5: Zlepšování dopravního spojení MHD a veřejnou dopravou 

Aktivita Zlepšování dopravní obslužnosti MHD  

Popis aktivity 

MČ bude usilovat o zlepšování dopravní obslužnosti MČ, a to ve spolupráci 

s organizátorem dopravy ROPID (Regionální organizátor Pražské 

integrované dopravy). MČ Praha-Kunratice má velmi dobré dopravní spojení 

s centrem města i s okolními městskými částmi. 

MČ bude podporovat prodloužení tramvajových tratí na Libuš a do Komořan 

(předpoklad zahájení - rok 2021, zprovoznění rok 2022). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice, ROPID 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 
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Tematická oblast C 

 

 

KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL 

 

 

Priorita C1 

 

Vzdělávání 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Podporovat kvalitní a dostupné školství, vč. rozvoje alternativního a dalšího 

vzdělávání 

 

 

Opatření C1.1 Podpora rozvoje školských zařízení a kvality vzdělávání 

Podpora směřování výuky k uplatnění žáků v moderním světě 

 

Vazba na opatření 
C1.1: Podpora rozvoje školských zařízení a kvality vzdělávání. Podpora 

směřování výuky k uplatnění žáků v moderním světě 

Aktivita Zapojení MČ Praha-Kunratice do MAP Praha 12  

Popis aktivity 

MČ Praha-Kunratice se zapojila do strategického projektu MAP II., a to ve 

spolupráci s MČ Praha 12. Při realizaci projektu MAP I. byla MČ Praha-

Kunratice zapojena do MAP I., jehož garantem byla Městská část Praha 4. 

Cílem je zlepšovat kvalitu vzdělávání všech školských zařízeních v MČ 

Praha-Kunratice včetně soukromých MŠ a ZŠ. Systematické zlepšování 

podmínek pro vzdělávání dětí i pedagogů. Aktivity vycházejí z podrobné 

analýzy a respektují a naplňují cíle vzdělávání městské části. 

Podpora vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem v rámci 

integrace cizinců, dále vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, 

bezpečnosti dětí a prevence rizikového chování. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření C1.2 Prohlubování spolupráce aktérů ve vzdělávání a dalších subjektů 

 

Vazba na opatření C1.2. Prohlubování spolupráce aktérů ve vzdělávání a dalších subjektů 

Aktivita Příležitost využití ZŠ jako multifunkčního centra vzdělanosti a kultury v MČ. 

Popis aktivity Využití prostor k mimoškolním aktivitám. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření C1.3 Podpora celoživotního vzdělávání 

 



  

156 

 

Vazba na opatření C1.3. Podpora celoživotního vzdělávání  

Aktivita Podpora začleňování a aktivizace seniorů v rámci MČ 

Popis aktivity 

Podpora Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy, a to 

v oborech hudba, výtvarné umění, tanec, která funguje v rámci Základní 

umělecké školy Jižní Město. 

Příprava a realizace pravidelných výletů a akcí zaměřených na cílovou 

skupinu seniorů. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření C1.3. Podpora celoživotního vzdělávání  

Aktivita Vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

Popis aktivity Přednášky a semináře, participativní setkávání s občany, příprava tiskovin. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

 

Priorita C2 

 

Sociální oblast 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Rozvíjet kvalitní nabídku sociálních aktivit a služeb na území MČ 

 

 

Opatření C2.1 Podpora udržitelnosti a rozvoje sociálních služeb na území MČ 

 

Vazba na opatření C2.1: Podpora udržitelnosti a rozvoje sociálních služeb na území MČ 

Aktivita Sociální služby MČ Praha 4 

Popis aktivity 
Podpora zjišťování informací o poskytovatelích sociálních služeb  pro 

potřebné cílové skupiny.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření C2.2 Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních službách 

 

Vazba na opatření C2.2. Zvyšování informovanosti obyvatel o dostupných sociálních službách 

Aktivita Průběžná publikace informací o dostupných sociálních službách 
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Popis aktivity 
Průběžná publikace informací o dostupných sociálních službách 

v Kunratickém zpravodaji, na webu a sociálních sítích MČ. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

 

Priorita C3 

 

Zdraví obyvatel 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Podporovat dostupnost zdravotní péče na území MČ. Podporovat prevenci a 

zdravý životní styl 

 

 

Opatření C3.1 Podpora stávajících zdravotnických služeb, dostupnosti a zajištění potřebné 

kapacity zdravotnických služeb 

 

Vazba na opatření 
C3.1: Podpora stávajících zdravotnických služeb, dostupnosti a zajištění 

potřebné kapacity zdravotnických služeb 

Aktivita Podpora vzniku nových prostor pro ordinace lékařů  

Popis aktivity 

V rámci vzniku obchodního centra v lokalitě u Kunratické spojky, ve které 

bude realizována výstavba obchodu Lidl (přízemí objektu), vznikne v 1. patře 

prostor pro umístění ordinací lékařů (předpoklad cca 20 ordinací). V roce 

2021 je připravena projektová dokumentace, která bude předložena MČ 

k připomínkování. Předpokládaný termín realizace 2025. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  2025 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření C3.2 Podpora zdravého životního stylu 

 

Vazba na opatření C3.2: Podpora zdravého životního stylu 

Aktivita Dny zdraví  

Popis aktivity 
Pravidelné pořádání zdravotně preventivních akcí v terénu (měření 

zdravotních ukazatelů, nabídka služeb v oblasti zdraví a prevence, osvěta). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

 

Priorita C4 

 

Bezpečnost obyvatel 
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Specifický cíl  

 

 

Posilovat bezpečnost a prevenci 

 

 

Opatření C4.1 Posilovat spolupráci MČ se složkami IZS 

 

Vazba na opatření 
C 4.1 Posilovat spolupráci MČ se složkami IZS 

Aktivita Zajištění součinnosti MČ a ostatních složek IZS, eventuálně dalších aktérů 

Popis aktivity 

Spolupráce MČ, složek IZS a dalších zapojených aktérů funguje velmi dobře. 

Společná jednání probíhají 1x měsíčně, v období pandemie nemoci covid-19  

jednání probíhají formou videokonferencí a jsou kladené větší nároky na 

bezpečnost obyvatel. MČ je zapojena do činnosti „Komise pro bezpečnost a 

prevenci sociálně-patologických jevů“, multidisciplinární tým – setkávání 

zainteresovaných subjektů (OSV, terénní pracovníci, PČR, MP HMP). 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření C 4.1 Posilovat spolupráci MČ se složkami IZS 

Aktivita 
Trvalá podpora akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha-

Kunratice 

Popis aktivity 

MČ bude pokračovat v trvalé podpoře akceschopnosti jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů Praha-Kunratice – např. materiální podpora, přístavba 

nového prostoru ke stávající hasičské zbrojnici jako výstavního prostoru pro 

historickou stříkačku z doby první republiky, která je prozatímně umístěná 

u profesionálních hasičů na Praze 12. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření C 4.1 Posilovat spolupráci MČ se složkami IZS 

Aktivita Trvalá podpora základních a ostatních složek IZS 

Popis aktivity Trvalá podpora základních a ostatních složek IZS dle potřeby 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 
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Opatření C4.2 Podpora zařízení a systémů přispívajících k bezpečnosti obyvatel MČ 

 

Vazba na opatření C4.2: Podpora zařízení a systémů přispívajících k bezpečnosti obyvatel MČ 

Aktivita Kamerový systém v lokalitě městské části 

Popis aktivity 

MČ bude usilovat o rozšíření kamerového systému v jednotlivých lokalitách 

městské části, a to např. formou posílení kamerového systému v ulici 

K Verneráku a u prodejny Tesco.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření C4.2: Podpora zařízení a systémů přispívajících k bezpečnosti obyvatel MČ 

Aktivita 
Zlepšení pořádku a osvětlení na místech vnímaných obyvateli jako 

nebezpečná místa  

Popis aktivity 

MČ bude provádět pravidelnou kontrolu stavu míst, která obyvatelé vnímají 

jako nebezpečná (využití výstupů pocitových map, upozornění ze strany 

obyvatel během participačních akcí, anket a podobně) a tlak na MHMP a 

odpovědné správce (např. TSK.a.s.), aby odstraňovali nedostatky a trvale 

udržovali svěřená místa v řádném stavu (uklizená, dobře osvětlená). 

V případě dlouhodobých problémů požadovat předání tohoto majetku (včetně 

prostředků na jeho údržbu) do správy městské části 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

 

Priorita C5 

 

Bydlení 

 

 

Specifický cíl  

 

 

Rozvíjet udržitelnou koncepci bydlení 

 

 

Opatření C5.1 Rozvíjení nabídky dostupného bydlení pro specifické cílové skupiny  

 

Vazba na opatření C5.1 Rozvíjení nabídky dostupného bydlení pro specifické cílové skupiny 

Aktivita Podpora NNO zaměřených na zdravotně postižené a sociálně slabé občany  

Popis aktivity 

Trvalá podpora NNO, které se v rámci MČ zaměřují na pomoc zdravotně 

postiženým, sociálně slabým občanům a seniorům, např. Křižovatka CZ, 

Rehabilitace Hornomlýnská, Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. - Místní 

organizace FLORA, p.s., Klub seniorů a další. 

Realizace stavebních úprav pro snížení teploty v letních měsících v bytech 

Domu s chráněnými byty. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 
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Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

 

Tematická oblast  D 

 

 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

 

 

Priorita D1 

 

 

Kultura 

 

Specifický cíl  

 

 

Vytvářet podmínky pro všestranné kulturní vyžití a rozvíjet kulturní 

infrastrukturu pro občany všech generací 

 

 

Opatření D1.1 Podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních aktivit 

 

Vazba na opatření D1.1 Podpora kulturních subjektů a organizátorů kulturních aktivit 

Aktivita Všeobecná podpora kulturních a společenských aktivit 

Popis aktivity 

MČ bude nadále pokračovat ve finanční i nefinanční podpoře činnosti 

a realizace kulturních aktivit a akcí, a to těmito formami - přímá spolupráce 

na jednotlivých aktivitách, propagace aktivit, pomoc formou zápůjček 

vybavení a prostor, koordinace termínů v kalendáři akcí. 

Podpořit realizaci místních slavností k vybraným příležitostem. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření D1.2 Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury 

 

Vazba na opatření D1.2: Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury 

Aktivita Získání Kunratického zámku do správy městské části  

Popis aktivity 

MČ bude nadále usilovat o získání Kunratického zámku do správy městské 

části, aby tvořil jednotný a upravený celek s jeho hospodářskými budovami 

a parkem a mohl zde být vytvořen prostor pro kulturní a společenské akce, 

k setkávání a pořádání větších kulturních projektů. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření D1.2: Budování, modernizace a rekonstrukce kulturní infrastruktury 
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Aktivita Vznik a revitalizace komunitních ploch 

Popis aktivity 

MČ bude usilovat o zlepšení stavu významných komunitních ploch. 

Připravuje se projekt na rekonstrukci Kostelního náměstí a eventuálně dalších 

míst k setkávání a pořádání větších kulturních projektů.  

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

 

Priorita D2 

 

 

Sport 

 

Specifický cíl  

 

 

Rozvíjet infrastrukturu a podporovat aktivity za účelem sportovního 

setkávání a trávení volného času pro občany všech generací  

 

 

Opatření D2.1 Podpora pohybových aktivit, sportovních subjektů a organizátorů 

sportovních aktivit 

 

Vazba na opatření 
D2.1. Podpora pohybových aktivit, sportovních subjektů a organizátorů 

sportovních aktivit 

Aktivita Všeobecná podpora sportovních aktivit 

Popis aktivity 

MČ bude podporovat sportovní aktivity a organizace působící v oblasti 

sportu, a to formou finanční a nefinanční podpory aktivit v MČ, přímou 

spoluprací na jednotlivých aktivitách, propagací aktivit, zápůjčkami vybavení 

a prostor, koordinací termínů v kalendáři akcí. 

Sportovní akce jsou pořádány ve spolupráci se školami, zájmovými 

organizacemi i s neziskovým sektorem, konzultovány, koordinovány a 

medializovány. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Opatření D2.2 Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury 

 

Vazba na opatření D2.2: Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury 

Aktivita Infrastruktura pro sport 

Popis aktivity 

Příprava výstavby nových sportovišť na volných plochách, příprava 

rekonstrukce stávajících sportovišť; je zpracovávána koncepce oprav 

stávajících dětských sportovišť, také jsou motivováni i realizátoři staveb k 

vybudování sportovního a volnočasového zázemí. 

Úsilí o získání finančních prostředků na rekonstrukci zázemí fotbalového 

areálu na Vimperském náměstí a nového herního povrchu. Na připravovaný 
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záměr byla již podána žádost o vydání společného územního a stavebního 

povolení na výstavbu nové budovy zázemí fotbalu.  

Odhad nákladů je cca 40 mil. Kč. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

Vazba na opatření D2.2: Budování, modernizace a rekonstrukce sportovní infrastruktury 

Aktivita Vybudování multifunkční sportovních ploch  

Popis aktivity 

MČ bude usilovat, aby na území MČ byly vybudovány multifunkční 

sportovní plochy na území městské části. MČ bude vyvíjet snahu o 

vybudování sportovních ploch, a to v těchto lokalitách:   

1. Lokalita pod vysokými školami (MHMP  vlastní pozemek, jež je územním 

plánem určen pro infrastrukturu v oblasti sportu, MČ bude vynakládat snahu, 

aby MHMP zde vybudoval sportovní plochu)  

2. Lokalita současné Růžárny, v blízkosti rybníka Šeberov (vlastnictví 

soukromé společnosti). MČ má předjednáno, že na pozemku bude 

vybudováno sportovní zařízení. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 

 

 

Priorita D3 

 

 

Volnočasové aktivity 

 

Specifický cíl  

 

 

Vytvářet vhodné prostředí pro setkávání a trávení volného času občanů 

všech generací a podporovat volnočasové aktivity 

 

 

Opatření D3.1 Podpora a propagace nabídky volnočasových aktivit 

 

Vazba na opatření D3.1: Podpora a propagace nabídky volnočasových aktivit 

Aktivita Podpora komunitních a volnočasových aktivit 

Popis aktivity 

Přímá spolupráce na jednotlivých aktivitách, propagace aktivit, pomoc 

formou zápůjček vybavení a areálů či veřejných prostranství, koordinace 

termínů v kalendáři akcí. Podpora organizace sousedských setkávání. 

Odpovědný subjekt Městská část Praha-Kunratice 

Termín realizace  Průběžně 

Odhad nákladů Nerelevantní 

Připravenost aktivity  Dlouhodobý záměr 



  

163 

 

4 IMPLEMENTACE 

Jedním z důležitých podnětů pro vytvoření strategického dokumentu bylo naplnění principu evropské 

regionální politiky, kterým je dlouhodobé plánování rozvoje územně správních celků.  

Proces postupného uskutečňování návrhů strategického plánu se nazývá „implementace“. 

Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na: 

 politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám městské části 

 vyvážené koncepci, systému přípravy a realizace projektů 

 organizační struktuře a způsobu práce na naplňování plánu 

 spolupráci zainteresovaných subjektů (městské části, příspěvkových a neziskových organizací, 

podnikatelů, partnerů apod.) 

 komunikaci, publicitě a osvětě 

 kontrole 

 zpětné vazbě. 

4.1 Institucionální zabezpečení 

Implementace strategického plánu nemůže vytvářet nové organizační struktury, instituce 

a organizace, ale měla by vhodným způsobem využívat existující organizační strukturu 

a institucionální rámec. 

Řídící skupina po zpracování strategického plánu bude plnit funkci tzv. implementační skupiny a 

nadále zastávat řídící funkci s plným vědomím a zodpovědností vůči těmto úkolům: 

 řídit svoji činnost podle zpracovaného strategického plánu 

 zpracovat aktualizace plánu, které budou sledovat a upřesňovat realizaci strategického plánu dle 

klíčových oblastí, strategických cílů a opatření (tzv. akční plán) 

 zajistit odbornost v systematickém rozvoji městské části 

 zpracovat jasné postupy pro práci na jednotlivých projektech 

 příprava a sběr informací a podkladů 

 zařazení do tematických oblastí, priorit, specifických cílů a opatření 

 příprava a realizace veřejných zakázek 

 zabezpečení smluvních vztahů 

 zpracování přípravné (projektové) dokumentace 

 realizace projektu 

 monitoring a kontrola  

 udržitelnost a životnost projektů  

 komunikovat se zainteresovanými subjekty a rozhodujícími partnery  

 koordinovat a ustanovit pravidla pro celý rozvojový proces městské části. 
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4.2 Financování rozvoje 

Zabezpečení financování projektových záměrů je zcela jednoznačně považováno za klíčový moment v 

celém rozvojovém procesu. 

Nelze však díky němu opomenout další důležité faktory, bez kterých nelze projektový záměr 

uskutečnit, a to: 

 určení priorit 

 správné nastavení celého projektového cyklu  

 personální obsazení 

 transparentnost všech rozhodovacích procesů  

 efektivita a účelnost použití finančních prostředků  

 způsob řešení krizových situací a určení odpovědnosti 

 zapojení a působnost nadřízených a nadregionálních orgánů a institucí. 

 

Všechny tyto faktory významně ovlivňují proces zpracování projektů a předkládání žádostí o finanční 

podporu. Je nutné, aby spolu dobře fungovaly a navzájem se prolínaly a doplňovaly. V opačném 

případě může dojít k chaotickému přístupu, špatné koordinaci a vážnému odklonu od realizace 

strategického plánu, v krajním případě i k nutnosti vrátit poskytovateli dotací získané finanční 

prostředky. 

Významnými zdroji financování jednotlivých záměrů bude rozpočet hlavního města Prahy, státní 

rozpočet, národní a evropské finanční zdroje a ostatní finanční mechanismy. Tyto zdroje mohou hrát 

ve financování projektů zásadní roli, ale musí být na ně pohlíženo jako na zdroje doplňkové, ne zcela 

nahrazující vlastní finanční prostředky městské části na její rozvoj. Pro možnost čerpání externích 

finančních zdrojů je nutná kvalitní a včasná příprava projektových záměrů.  

Po definování jednotlivých opatření a z nich vyplývajících projektových záměrů je nutné, aby byly 

tyto záměry posouzeny pohledem oproštěným od specifických problémů jednotlivých klíčových 

oblastí. Tak mohou být vygenerovány ucelené a komplexní projekty, které v sobě zahrnují 

provázanost tematických oblastí a mají na realizaci z jiných finančních zdrojů, než zdrojů MČ, větší 

šanci než velké množství roztříštěných malých a neucelených projektů. 

Tato oblast svojí závažností a rozhodujícím efektem pro naplnění záměrů a cílů strategického plánu 

vyžaduje jasný konsensus, spolupráci, podporu a kvalitní koordinaci všech zainteresovaných subjektů. 
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5 POSTUP REALIZACE 

Cyklus implementace strategického plánu má tři základní fáze, která vyžadují provádění nutných 

a opakovaných činností  

 

Přípravná fáze 

 hodnocení projektů dle stanovených kritérií 

 rozhodnutí o zařazení projektu do akčního plánu  

 průběžná aktualizace akčního plánu projektů  

Návrh akčního plánu 
 návrh způsobu podpory projektů  

 výběr projektů do akčního plánu pro realizaci v daném období  

Realizace akčního plánu 

 schválení vybraných projektů  

 realizace projektů  

 kontrola, monitoring a udržitelnost projektů 

Monitoring, implementace 

SPR a komunikace s okolím 

 Opatření k zamezení rigidity plánu (soustavné průběžné 

hodnocení plnění SPR, změny a úpravy dle aktuální situace) 

 Monitoring dotačních příležitostí  

 Rozvíjení partnerské spolupráce se zainteresovanými 

subjekty, navazování nových partnerství 

 Pravidelná projednávání aktualizovaných záměrů s partnery a 

veřejností   

 

 

V následujícím textu jsou blíže popsány jednotlivé fáze implementačního cyklu a činnosti, které se na 

implementaci strategického plánu podílejí. 

5.1 Přípravná fáze 

5.1.1 Identifikace projektů (základní výběr projektů do potenciálu) 

Základním úkolem implementační (řídící) skupiny je vytvářet nové projektové záměry vycházející ze 

strategického plánu, trvale podněcovat zainteresované subjekty k jejich vzniku a vést o nich 

systematický přehled. Díky této činnosti je vytvořena řada záměrů, které tvoří základnu pro realizaci 

opatření vedoucích k jejímu naplnění. Důležitou platformou pro získávání nových námětů je 

komunikace s veřejností, podnikatelskými subjekty, příspěvkovými a neziskovými organizacemi, 

spolky a dalšími subjekty působícími na území městské části. 
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5.1.2 Hodnocení projektů dle stanovených kritérií  

Jednotliví předkladatelé projektových záměrů připraví své žádosti dle stanoveného postupu, záměry 

budou posuzovány implementační skupinou, zda svým obsahem a koncepcí jsou v souladu se 

strategickým plánem a budou posuzovány dle specifických ukazatelů. Implementační skupina 

zhodnotí kvalitu projektu, jeho soulad se strategickými cíli a opatřeními  relevantní tematické oblasti 

a rozhodne o zařazení projektu do potenciálu a do akčního plánu. 

Ze zpracovaného potenciálu budou na základě dohody všech zainteresovaných subjektů stanoveny 

prioritní projekty, o jejichž uskutečnění budou všichni usilovat ve stanoveném čase.  

Další kritéria, která musí být při výběru prioritních projektů zohledněna: 

 soulad s ostatními cíli strategického plánování 

 reálnost záměru a schopnost jeho realizace 

 finanční náročnost projektu  

 způsob financování projektu  

 harmonogram přípravy a realizace projektu 

5.2 Návrh akčního plánu 

5.2.1 Návrh způsobu podpory projektu 

Městská část bude schopna poskytovat různé typy podpory projektovým záměrům: 

1. Realizace projektů z rozpočtu městské části 

Předkladatel - městská část nebo její příspěvková organizace 

Financování - plně z rozpočtu městské části  

 

2. Přímá podpora projektů hlavním městem Praha  

Předkladatel - městská část 

Financování  - financování z rozpočtu HMP, finanční spoluúčast městské části 

 

3. Nepřímá podpora projektů  

Předkladatel - subjekty zainteresované na rozvoji městské části 

Financování - předkladatel, jiné zdroje, MČ se finančně nepodílí 

5.2.2 Výběr projektů do akčního plánu pro realizaci v daném období 

Na rozhodnutí o stanovení způsobu podpory projektu navazuje rozhodnutí o zařazení projektu do 

akčního plánu.  

Podmínky úspěšnosti akčního plánu 

 reálnost - provedení záměru a finanční zdroje  

 vhodné časové období - 1-2 roky  
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 soulad a podpora - dohoda všech zainteresovaných stran  

 přesná definice projektových záměrů 

 způsob jejich podpory  

 harmonogram projektu 

 personální zabezpečení realizace projektu. 

 

5.3 Realizace akčního plánu 

5.3.1 Schválení vybraných projektů  

Rozhodování zastupitelstva o podpoře vybraných projektů, resp. o schválení akčního plánu, probíhá 

v souladu s nastavenými rozhodovacími mechanismy samosprávy MČ. 

5.3.2 Realizace projektů 

Základní podmínky realizace projektů 

 kvalitní a bezpečný legislativní rámec realizace projektu  

 definování závazků MČ, a to po celou dobu přípravy, realizace, monitoringu a udržitelnosti 

projektu  

 volba vhodného způsobu financování - kofinancování, vhodný dotační titul, bankovní úvěr apod.  

5.3.3 Kontrola, monitoring a udržitelnost projektů 

Kontrola a monitoring projektů se odvíjejí od způsobu finanční podpory projektu. Jde o pečlivé 

a soustavné vyhodnocování aktuálního stavu projektu, naplňování jeho cílů, stanovených kritérií, 

dodržování závazků a efektivního způsobu financování, a to nejen ve fázi přípravy a realizace, ale také 

ve fázi tzv. udržitelnosti projektu (tj. minimální doba, po kterou musí být projekt provozován v plném 

rozsahu). 

5.4 Monitoring, implementace strategického plánu   

Monitoring tohoto dokumentu v sobě obsahuje průběžné hodnocení plnění strategického plánu dle 

definovaných pravidel, což zabezpečuje aktuální přehled o stavu implementace plánu. Získané 

přehledy jsou předkládány ke schválení zastupitelstvu MČ, které navrhuje také vhodné změny, úpravy 

v jednotlivých projektových záměrech.  

Pro vyhodnocování plánu je třeba sledovat, jak jsou naplňovány stanovené strategické cíle a jaké je 

třeba provést změny a úpravy pro naplnění rozvojových záměrů městské části.  
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I v této fázi je podmínkou kvalitní a otevřená komunikace všech zúčastněných subjektů, dále účast 

odborníků, jednostranná podpora ze strany vedení městské části i HMP, zainteresovaných subjektů 

působících v MČ, informovanost a zapojení veřejnosti. Nemůže se jednat o uzavřený proces v městské 

části, ale je nutná účast HMP, státních a veřejných institucí.  

Z výše uvedeného vyplývá, že celý proces přípravy a realizace strategického plánu nutně musí 

provázet princip partnerství.  

Partnerství je jedním z principů, na kterém je založeno fungování základních evropských mechanismů. 

Jde o aktivní účast na přípravě, realizaci i udržitelnosti projektu. Partnery mohou být místní, 

nadregionální i zahraniční subjekty, které mají trvalý zájem na kvalitním uskutečnění a fungování 

projektu. Poskytují odbornou a morální podporu projektu, přirozeným způsobem provádějí kontrolu ve 

všech fázích projektového cyklu, pomáhají při řešení krizových situací a naplňují řadu dalších 

neopominutelných funkcí nutných pro úspěšné naplnění projektových záměrů. 

Pro vyvážený přístup k rozvoji města je důležité partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. 

 

5.4.1. Informování o přípravě a zpracování Strategického plánu  

Občané městské části i významné instituce působící na území městské části byli o přípravě a průběhu 

prací na strategickém plánu rozvoje městské části informováni na veřejných zasedáních Zastupitelstva 

Městské části Praha – Kunratice. Informovanost občanů a potenciálních partnerů probíhala také 

prostřednictvím webových stránek Městské části Praha - Kunratice, na kterých bude také plán 

zveřejněn. Další uveřejnění strategického plánu bude na www.strategie-databaze.cz. 

Celé období zpracování strategického plánu (2020-2021) bylo velmi tvrdě poznamenáno dopadem 

vládních opatření v souvislosti s pandemií nemoci covid-19.  

 

Konečnou verzi plánu schválilo Zastupitelstvo městské části Praha-Kunratice dne 17.5.2021. 

 

http://www.strategie-databaze.cz/

