
Zápis ze zasedání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 20. 2. 2023  

Přítomní: K. Linková, J. Kokeš, K. Talichová, P. Žebráková, V. Doležilová, T. Červinka, K. Klímová 

Hosté: P. Hilmarová, O. Nováček, E. Vízková  

Na jednání byli přizváni hosté O. Nováček, aby seznámil přítomné s projektem Bezpečné cesty 

do školy a Eliška Vízková, která se účastnila workshopu organizace Pěšky městem k tématu školní 

ulice. 

Bezpečné cesty do školy 
O. Nováček přítomné nejprve seznámil se stavem projektu z roku 2010, kdy se ZŠ Kunratice přihlásila 

poprvé (zhodnocení je rovněž možné najít na stránkách úřadu MČ). Jde o projekt, který financuje a 

organizuje magistrát. Princip je v tom, že samy děti identifikují problematická místa a reflektují svoje 

cesty do školy, škola pak společně s MČ a dalšími odborníky navrhuje pro daná místa řešení. 

V původním projektu bylo identifikováno 7 kritických míst, pro která byly navržené úpravy: 

1. Prostor před ZŠ, jednosměrná ulice Předškolní a Krameriova 

2. Přechody v okolí zastávky U Tří svatých 

3. Zastávka U Tří svatých na ulici Vídeňská 

4. Přechod u kruhového objezdu U Tří svatých – zde se plánuje realizace v roce 2023 

5. Komunikace K Verneráku – zde bylo navrženo více možností úprav, v plánu je rekonstrukce 

zbývající části od hráze k ulici U Kunratického lesa 

6. Náměstí prezidenta Masaryka – přechod naproti večerce – zatím nerealizováno, ale plánuje 

se 

7. Napojení od ulice K Zeleným domkům do Zeleného údolí – hotová rekonstrukce ulice 

K Zeleným domkům, hotová křižovatka K Zel. Domkům a Vídeňské, plánuje se dodělat 

chodník do Zel. Údolí – v přípravě 

Lze shrnout, že většina problémů byla odstraněna a kritická místa jsou řešena, případně se úpravy 

plánují v nejbližší době. Zároveň se však od roku 2010 významně zvýšil počet žáků ZŠ a došlo 

k nárůstu dopravy v okolí školy i v celých Kunraticích. ZŠ se proto zkusí do projektu přihlásit znova, 

termín je do pátku 24. 2. Souhlas se záměrem vyjádřila jak školská rada, tak dopravní komise MČ 

Kunratice. 

Byla diskutována další problematická místa – P. Žebráková navrhla více označit přechody u školy, 

doplnit značení „pozor škola“ – O. Nováček přislíbil, že je v řešení. V. Doležilová zmínila možnost 

vybavit prostor v ul. Předškolní mezi jídelnou a bránou před hlavním vchodem školy apelačními prvky 

(auto stojí? Vystup a jdi! apod.). Dále se řešila rozbitá lesní cesta do Horních Kunratic (od 

Dolnomlýnského rybníka). O. Nováček informoval, že MČ je ve spojení s Lesy hl. m. Prahy, které 

přislíbily ohledně této cesty a dalších bodů nápravu do konce ledna, bude se tedy řešit dále. Bylo 

zmíněno, že také kolárna už přestává stačit, bylo by dobré doplnit prostor před školou dalšími stojany 

na kola a koloběžky. K. Klímová upozornila na vjezd vedoucí přímo na kruhový objezd přes chodník na 

Nám. P. Masaryka – zde mají chodci přednost. 

E. Vízková potom uvedla koncept školní ulice, kdy je cílem omezit a zklidnit dopravu v nejbližším okolí 

školy (obvykle časově omezeně na dobu ranního příchodu žáků do školy), takže se stane pro pěší 

bezpečnější. Problematické je obecně (nejen v Kunraticích), že děti se vozí autem místo využití jiných 

způsobů dopravy (autobus, kolo, koloběžka, příklad dobré praxe jsou např. také pěškobusy 

organizované spolkem Kunratice žijou, které však fungují jen jeden den v týdnu). Jakákoli změna 

(např. školní ulice) musí být dobře promyšlená a komunikovaná. 



Pokud by nevyšel projekt Bezpečné cesty do školy (žádost je dobře zdůvodněná, nicméně nebývá 

zvykem, že je některá škola vybrána opakovaně), zmínila E. Vízková možnost zapojení se do projektu 

Kreativní Praha, kdy je možné v případě uvažování o významné změně veřejného prostoru si tuto 

změnu zažít na zkoušku a potom vyhodnotit, zda ji má smysl realizovat, či nikoli. 

Problematika spádovosti do ZŠ Campanus 
P. Hilmarová informovala, že MČ Praha 11 podala na magistrát návrh na vyjmutí ulic Hornomlýnská, 

U Zeleného ptáka a Jana Růžičky ze školského obvodu ZŠ Campanus. MČ Kunratice s tímto zásadně 

nesouhlasí, starostka L. Alinčová napsala na magistrát dopis shrnující historii problému a vyjadřující 

nesouhlasné stanovisko. Z Kunratic se na Campanus hlásí každoročně cca 8–10 dětí, což je pro 

kapacitu ZŠ Kunratice významné ulehčení, Campanus oproti tomu volnou kapacitu má (přijímá děti i 

z Vestce a dalších obcí Středočeského kraje). V. Doležilová informovala o pravidlech týkajících se 

spádovosti škol a z toho vyplývajících možných důvodech postupu MČ Praha 11.  

MŠ Kunratice 
P. Hilmarová informovala o proběhlých výběrových řízeních na projektovou dokumentaci 

na rekonstrukci MŠ Kunratice – jedná se o výměnu oken, zateplení fasády, výměny střešní krytiny 

a instalace FVE a kompletní elektroinstalace střechy. Kritériem byla nejnižší cena. Byly doručeny tři 

nabídky: BK engineering project s.r.o. za cenu 2 541 000 Kč včetně DPH, CASUA, spol. s.r.o. za cenu 

2 662 000 Kč včetně DPH a Di5architekti inženýři s.r.o. za cenu 2 117 500 Kč včetně DPH. Smlouva o 

dílo byla podepsána se spol Di5architekti inženýři s. r. o. 

Výběrové řízení na PD Rekonstrukce plynové kotelny MŠ Kunratice byly doručeny tři nabídky. Dle 

podmínek VŘ byla jediným kritériem cena. Ing. Karel Kadavý za cenu 169 000 Kč není plátce DPH, 

Ing. Karel Šimůnek za cenu 179 080 Kč včetně DPH, Ing. Petr Vacek za cenu 164 560 Kč včetně DPH. 

Vybrána byla nabídka Ing. Vacka za 164 560 Kč včetně DPH. 

Sport 
J. Kokeš informoval o vývoji rekonstrukce fotbalového zázemí – vydání stavebního povolení se blíží 

a snad se letos začne stavět, aby vše bylo hotové příští rok, kdy slaví Slovan Kunratice 100 let výročí. 

O podrobnostech rekonstrukce byla komise informována již na minulých zasedáních. 

Kultura 
P. Hilmarová informovala o proběhlých (ples, masopust) a plánovaných akcích. V dubnu (2. 4.) 

se chystá Vítání jara, v březnu bude hasičský bál a v dubnu ples Motýlků. Dále pokračují výlety 

pro seniory, plánuje se letos také promítání kina, zatím je znám první termín, a to v pátek 23. 6. 

Promítání se plánuje dvakrát ročně, možné filmy k výběru probereme na nějaké příští komisi. 

Různé 
P. Žebráková navrhla jako podnět zřízení pítka v parku. K. Linková navrhla otevřít alespoň v sezóně 

veřejné záchody v parku. Z krátké diskuze vyplynulo, že bude důležitá otázka nákladů  a zazněly obavy 

z vandalství. K. Linková navrhla toto téma probrat příště nad konkrétními čísly. 

 

Příští zasedání komise se bude konat 20. 3. od 17:00 v budově ÚMČ. 

Zapsala: K. Linková 


