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1 Úvod 

Cílem projektu je vytvoření systému dlouhodobého strategického plánování městské části Praha - 

Dolní Chabry, posílení principu partnerství a zapojení veřejnosti do strategického plánování. 

1.1 Metodologie přípravy Dlouhodobého plánu 

rozvoje městské části Praha - Dolní Chabry do 

roku 2030 

Datum zahájení práce na dokumentu: 1. 12. 2020 

Předpokládané datum ukončení práce na dokumentu: 31. 10. 2021  

Doba trvání (v měsících): 11 měsíců. 

Příprava „Dlouhodobého plánu rozvoje městské části Praha - Dolní Chabry“ (dále také Plánu nebo 

DP) se dále člení na následující aktivity:  

Aktivity: 

 Popis aktivity Termín 

1. Zpracování analytické části Dlouhodobého plánu 01/2020–08/2021 

2. Zpracování návrhové části Dlouhodobého plánu 09/2020–10/2021 

3. Zpracování implementační části Dlouhodobého plánu 10/2021 

4. Zapojení obyvatel městské části do přípravy plánu v průběhu celého procesu přípravy plánu 

1.1.1 Organizační struktura přípravy a realizace dlouhodobého plánu 

Gestor projektu:  

JUDr. Milan Golas, 1. místostarosta MČ Praha - Dolní Chabry 

Členové řídící skupiny:  

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, starostka MČ Praha - Dolní Chabry 

JUDr. Milan Golas, 1. místostarosta MČ Praha - Dolní Chabry 

JUDr. Petr Malý, člen zastupitelstva MČ Praha - Dolní Chabry  

Pracovní skupiny: 

Pracovní skupiny byly jmenovány Radou městské části Praha – Dolní Chabry usnesením  

č. 542/20/RMČ ze dne 15. 10. 2020. S pracovními skupinami budou konzultovány odpovídající části 

Dlouhodobého dokumentu, budou od nich získávány potřebné informace a diskutovány připravované 

závěry pro Dlouhodobý plán.  
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Pracovní skupina - Urbanismus, doprava, bezpečnost 

Ing. Arch. Lukáš Vacek, Ing. Arch. Jana Urbanová, JUDr. Milan Golas, Ing. Arch. Jiřina Formánková 

Kachtíková, Ing. Petr Kasa, JUDr. Petr Malý, Jan Vokurka  

Pracovní skupina – Školství 

RNDr. Jakub Haláček, Mgr. Zdenka Chaloupecká, JUDr. Milan Golas, Mgr. Radka Mlynárová,  

MUDr. Michal Šotola 

Pracovní skupina - Životní prostředí 

Daniela Pisingerová, Ing. Jakub Valchař, Ing. Josef Doležal, Hana Francová, Jan Vokurka 

Pracovní skupina - Sociální a zdravotní služby 

Ing. Miloslav Pexa, MUDr. Jan Bartoška, Mgr. Hana Marie Kunešová, Ing. Alena Hájíčková,  

MUDr. Petr Závitkovský 

Pracovní skupina - Kultura, sport a spolková činnost 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, Ing. Josef Doležal, Martin Knížek, Vojtěch Pavlík 

Pracovní skupina - Veřejná správa 

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, JUDr. Milan Golas, Mgr. Lenka Drdová 

 

Zpracovatel Dlouhodobého plánu: společnost Finanční poradenství, s.r.o.  

Tým zpracovatelů a konzultantů pod vedením Mgr. Vladimíry Kalivodové, ředitelky společnosti 

1.1.2 Postup přípravy analytické části 

1.1.2.1 Terénní výzkum a sběr dat 

Získání dostupných dat a analýz včetně již existujících koncepčních, rozvojových a strategických 

dokumentů od zadavatele. 

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

Jednání s jednotlivými pracovními skupinami a řídícím výborem pro zpracování Dlouhodobého plánu. 

1.1.2.2 Stanovení rozsahu analytické části 

Definování témat relevantních pro zařazení do plánovací strategie. 

Stanovení klíčových oblastí rozvoje, a tím i struktury Dlouhodobého plánu. 

1.1.2.3 Rešerše stávajících strategických dokumentů 

Na národní úrovni i na úrovni hlavního města Praha existují koncepce a strategické dokumenty 

relevantní ve vztahu k MČ. Jde především o tyto dokumenty:  

Koncepce a strategie na úrovni ČR 

• 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 na období 

2021–2025 

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
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• Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

• Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 

2021 

• 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, resp. na ni navazující 

Strategie BESIP 2021-2030 

• Politika územního rozvoje České republiky, vč. aktualizací  

• 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) 

• Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030 

Koncepce a strategie na úrovni hlavního města Prahy 

• Strategický plán hlavního města Prahy (aktualizace v roce 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 

• Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze z ledna 2021 

• 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 

• 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 roku 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 rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 8, Investiční 

priority MČ Praha - Dolní Chabry  

• Demografický potenciál MČ Dolní Chabry rámcová studie, srpen 2020 

• Studie zlepšení dopravní obslužnosti Dolních Chaber, srpen 2018 

• Metropolitní plán hl. m. Prahy – připomínky MČ Praha – Dolní Chabry 

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/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
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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• Architektonická studie – OIKOI architekti s.r.o. – Koncepce transformačních a rozvojových 

lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce veřejných prostranství a zeleně spolu 

s pěší a cyklistickou dopravou pro MČ Praha Dolní Chabry 

• Pasport dopravního značení – zpracované pouze ulice Spořická, Kobyliská, U Václava. MČ 

bude pokračovat na zpracování pasportu dopravního značení dalších komunikací v MČ. 

• Pasport zeleně – zpracovaný pouze v potřebnosti pro specializovanou společnost, která 

v městské části zajišťuje údržbu zeleně (výměry, vymezení ploch, specifikace údržby). 

Plánované studie  

• Pasport a generel zeleně 

• Pasport dopravního značení – další ulice 

• Studie rozvoje jednotlivých lokalit – je třeba zpracovat např. rozšíření pohřebiště  

• Adaptační strategie 

• Strategie rozvoje sportu 

• Studie veřejných ploch. 

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 (Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v Příloze č. 1 

dokumentu). 

Veřejné projednávání výstupů Dlouhodobého plánu: 

Analytická část Dlouhodobého plánu – 14.10.2021 

Návrhová část Dlouhodobého plánu – 23.11.2021. 

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 Dlouhodobého plánu s celým realizačním týmem, představiteli pracovních skupin, 

neziskovými organizacemi a spolky. V květnu a červnu 2021 proběhla jednání se všemi pracovními 

skupinami pro získání základních informací o dané problematice. Současně byla jednání zaměřena na 

sběr informací a navrhovaných řešení problematických oblastí od jednotlivých členů pracovních 

skupin. I přesto, že zpracování plánu probíhalo v roce 2020 a 2021, v nichž byla Česká republika 

zasažena pandemií COVID 19, byly jednotlivé části dokumentu veřejně projednány. Analytická část 

plánu byla projednávána s veřejností dne 14.10.2021 a návrhová část dne 23.11.2021. 

1.1.2.8 Finalizace Dlouhodobého plánu 

• Zhodnocení informací získaných během konzultací 

• Jazykové korektury, grafické úpravy 

• Zveřejnění dokumentu na webových stránkách MČ.  

 

Dlouhodobý plán rozvoje městské části Praha – Dolní Chabry byl schválen Zastupitelstvem městské 

části Praha – Dolní Chabry dne …………… 2022. 
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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 jednotlivých 

posuzovaných oblastí 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.). Je však třeba počítat s tím, že v některých 

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

informací. Proto Dlouhodobý 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 proběhlo v termínu 27. března 2021 až 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 - Dolní Chabry se významným způsobem rozvíjí. MČ má výrazný rezidenční 

charakter, a je proto vyhledávanou lokalitou. Zejména s ohledem na rozsáhlou bytovou výstavbu se za 

posledních 10 let zvýšil počet jejích obyvatel o cca 30 %. Je realizováno značné množství 

developerských projektů a nové se připravují. Očekává se pokračující populační růst.  

 

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

specializovaných pracovišť a nemocnic je zajištěna v okolních městských částech, ve kterých také 

fungují zařízení péče o seniory a sociální péče pro další potřebné skupiny. V MČ doposud chybí 

zařízení pro seniory, ale jeho výstavba se z dlouhodobého hlediska plánuje. MČ seniorům poskytuje 

přehled poskytovatelů sociálních služeb. 

 

V MČ funguje velmi dobře základní škola, 3 mateřské školy a 1 lesní mateřská škola. Základní škola 

byla v letech 2020 - 2021 zcela zásadním způsobem dostavena a rekonstruována a po dlouhém období 

má v současné době dostatečnou kapacitu. Děti si mohou vybrat z velké škály mimoškolních aktivit.  

Kapacita mateřských škol je v roce 2021 dostačující, ale na hraně potřebnosti. Do budoucna, zejména 

v souvislosti s očekávaným růstem počtu obyvatel, bude kapacita předškolních zařízení nedostatečná. 

Městská část chce za pomoci developerů vybudovat novou mateřskou školu s větší kapacitou, pod 

kterou by spadala ještě některá ze stávajících mateřských škol, aby se optimalizoval provoz 

i personální obsazení mateřských škol.  

 

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 fungují také tělovýchovné jednoty a další sportovní organizace.  

 

Dolní Chabry mají bohatý kulturní a komunitní život. Velmi dobře zde funguje knihovna a konají se tu 

pravidelné i jednorázové společenské i kulturní akce.  

 

Jedním ze závažných problémů Dolních Chaber je silniční doprava. Zejména ve špičce se tvoří 

kolony, což přispívá ke zhoršení životního prostředí i celkové kvality života v MČ. Jde o tyto lokality: 

Ústecká, Spořická, okolí základní školy. Podobně jako dalším dotčeným městským částem by 

i Dolním Chabrům pomohlo dokončení pražského okruhu. Propojenost sítě MHD je dobrá.  
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Stav životního prostředí v Dolních Chabrech je závislý na konkrétní lokalitě, problematické je 

zejména území v okolí komunikace Ústecká. Naopak lokalita a oblast v blízkosti Drahaňského údolí je 

plná zeleně a nabízí obyvatelům jak možnost příjemného bydlení, tak prostor pro aktivní odpočinek. 

Zdroje zatížení životního 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 Dolních Chaber, ale i v okolních městských částech. 

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

nízká.  

 

V Dolních Chabrech se nachází několik lokálních turistických cílů jako např. kostel Stětí sv. Jana 

Křtitele. Řadu návštěvníků přitahují zelené plochy Drahaňského údolí a také společenské akce, které 

jsou v městské části pořádány.  

Kriminalita v městské části Praha - Dolní Chabry je srovnatelná s městskými částmi obdobného 

charakteru.  

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 - Dolní Chabry 

2.1 Poloha městské části Praha - Dolní Chabry  

Městská část Praha - Dolní Chabry tvoří jednu z 57 městských částí hlavního města Prahy. Leží na 

pravém břehu Vltavy v severozápadní části Prahy mezi začátkem dálnice D8 a údolím Vltavy. I přes 

svoji polohu na okraji zastavěného území hlavního města a v těsné blízkosti velmi intenzivně 

zastavěného území s vysokou hustotou obyvatel – sídliště Čimice ze západu, sídliště Ďáblice 

z východu a Kobylisy z jihu si Dolní Chabry zachovaly urbanistickou strukturu blízkou původnímu 

venkovskému charakteru s dominantní osou hlavní průjezdní komunikace ve směru sever – jih 

(Ústecká ulice).  

 

 

2.2 Základní správní charakteristika 

Dolní Chabry jsou od roku 1968 součástí hlavního města Prahy (dne 1. ledna 1968 byly Dolní i Horní 

Chabry připojeny k Praze pod úředním názvem Praha - Dolní Chabry a staly se součástí Prahy 8.) 
Sousedí se //3 dalšími městskými částmi: Praha 8, Praha-Ďáblice, Praha-Březiněves a na severu území 

se Středočeským krajem. Dolní Chabry jsou součástí městského obvodu Praha 8, který zde vykonává 

přenesenou působnost státní správy. 
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Status  městská část 

Správní obvod  Praha 8 

Kraj, obec  Praha 

Historická země  Čechy 

Počet obyvatel k 31. 12. 2020 – dle ČSÚ  4815  

Rozloha  498,9 ha 

PSČ  184 00 

Počet budov s číslem popisným   1 198 z toho 1 133 rodinných a 20 bytových domů 

Počet budov s číslem evidenčním  30 

Počet budov bez čísla popisného a evidenčního  319 

Počet částí obce  1  

Katastrální území  Dolní Chabry (730599) 
Zdroj: ČSÚ, MČ Praha - Dolní Chabry 

 

Znak a vlajka MČ Praha - Dolní Chabry 

Oficiálně byl městské části znak přidělen na počátku roku 2003.  

 

Znak  

V modrém štítě zlaté břevno provázené nahoře ohlížejícím se stříbrným beránkem Božím se svatozáří 

a stříbrnou korouhví na zlaté, křížkem zakončené žerdi, ležícím na stříbrné rozevřené knize se zlatou 

ořízkou a červenými deskami, dole stříbrnou lilií. 

Znak vychází ze skutečnosti, že území Dolních Chaber bylo v historii majetkem Strahovských 

premonstrátů, jejichž znakem byla bílá lilie, zlaté břevno a kombinace modré s bílou a dále odkazuje na 

současnou dominantu Dolních Chaber - románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele. 

Vlajka 

List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, žlutý a modrý. V žerďové části horního modrého pruhu k vlajícímu 

okraji ohlížející se bílý beránek Boží se žlutou svatozáří a bílou korouhví na žluté křížkem zakončené 

žerdi, ležící na bílé rozevřené knize se žlutou ořízkou a červenými deskami.  

 

 

 

2.3 Historie 

Území Chaber bylo osídleno již v pravěku. První dochovaný záznam o existenci Chaber je na darovací 

listině krále Konráda I. Brněnského z roku 1092, kdy se obec stala majetkem Ostrovského kláštera. 

Později přešla do majetku Strahovského kláštera, který na konci 12. století na místě bývalé rotundy 

zbudoval dominantu obce - kostel Stětí sv. Jana Křtitele, jenž byl od roku 1352 farním kostelem. 
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V 16. století byla ves rozdělena na dvě části Dolní Chabry a Horní Chabry, z nichž každá měla 

vlastního rychtáře a většinou i jinou vrchnost. Od roku 1719 obě spadaly pod Staré město pražské.  

V roce 1850 při zavedení obecního zřízení byla zřízena politická obec Chabry-Čimice, k níž patřily 

Dolní i Horní Chabry a Čimice. 

 

Za třicetileté války přestaly být Chabry farní obcí a připadly pod kostel svatého Václava na Proseku. 

Od třicetileté války do roku 1927 byly součástí politického okresu Karlín, později okresu Praha-

venkov a Praha-východ. Obec Dolní Chabry, zahrnující i Horní Chabry, byla1. ledna 1968 připojena  

k Praze, k městskému obvodu Praha 8. 

 

V roce 1927 započala výstavba rodinných domů, které až do současnosti tvoří většinu chaberské 

zástavby. Dominantou Chaber zůstává románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele.  

 

První škola byla v Chabrech postavena v roce 1824, po 2. světové válce se začalo učit v nové škole ve 

Spořické ulici a stará budova začala sloužit jako mateřská škola. V současnosti v městské části funguje 

jedna základní škola (Základní škola Dolní Chabry) a 3 mateřské školy zřízené městskou částí 

(Mateřská škola Chaberáček, Mateřská škola Bílenecké náměstí., Mateřská škola Beranov) a dále 

Lesní mateřská škola Jaata,s.r.o. 

 

Městská část se nadále rozvíjí, při zachování převládajícího rezidenčního charakteru území 

s nízkopodlažní zástavbou. V jižní části Chaber vyrostlo obchodní centrum Bauhaus, ve střední části 

bylo v roce 2015 otevřeno nové nákupní centrum se supermarketem Billa. V přilehlé lokalitě v jižní 

části, zvané Nové Chabry, se nacházejí různé průmyslové objekty a sklady. Vznikl zde rovněž 

rozsáhlý obytný celek Nové Chabry, který se bude v budoucnosti ještě rozrůstat. 

 

V Chabrech je několik rybníků a vodních nádrží. Drahaňský potok vzniklý soutokem několika 

menších potůčků teče ve směru na západ a jeho široké údolí s intravilánem Dolních Chaber navazuje 

v západní části na úzkou Drahaňskou rokli. Ta tvoří součást přírodního parku Drahaň–Troja 

vyhlášeného v roce 1992. 

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 Dolních Chabrech projevuje nárůst počtu obyvatel 

v souvislosti s novou bytovou výstavbou. Dolní Chabry patří mezi jednu z preferovaných lokalit pro 

bydlení.  

V městské části žije v roce 2021 reálně přes 5000 obyvatel, nahlášených obyvatel je cca 4 800, v druhé 

polovině roku 2021 proběhla kolaudace dalších 220 bytů v lokalitě Nové Chabry. 

 

Počet obyvatel  

Celkem  4 815 

Celkem  ve věkové skupině 

0 - 14  let 995 

15 - 64  let 3 083 

65 let a více 737 

Pohlaví 
muži 2 393 

ženy 2 422 
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Muži věková skupina 

0 - 14  let 536 

15 - 64  let 1 526 

65 let a více   331 

Ženy věková skupina 

0 - 14  let 459 

15 - 64  let 1 557 

65 let a více   406 

Zdroj: ČSÚ, (jde o nejnovější data z ČSÚ, a to k 1.1.2021) 

2.4.2 Demografický vývoj obyvatel městské části 

Počet obyvatel hlavního města se neustále zvyšuje. Praha je atraktivním místem pro život a proto je 

nutné počítat s tím, že zájem o bydlení v Praze bude přetrvávat. Dolní Chabry patří k městským 

částem, s výrazným růstem počtu obyvatel, za posledních 10 let došlo k nárůstu o téměř 30%. 

 

Počet a věkové složení obyvatelstva v MČ Praha Dolní Chabry - vývoj od roku 2011 

                              Rok  

 

Počet obyvatel 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Celkem 3 602 3 783 3 836 3 860 3 955 4 125 4 383 4546 4712 4801 4815 

Věková 

skupina 

0 – 14 650 712 724 746 745 793 888 548 985 1 011 995 

15 – 64 2 463 2 560 2 588 2 569 2 637 2 707 2 836 2 247 3 023 3 079 3 083 

65 a více 489 511 524 545 573 625 659 433 704 711 737 

Počet 

dětí ve 

věkové 

skupině -  

0   . . 37 . 40 . . . . . . 

1 až 4 roky . . . . . . . . . . . 

5 až 9   228 263 271 286 289 285 303 160 332 334 327 

10 až 14   183 195 203 227 227 256 295 181 309 310 304 

15 až 19   187 192 203 181 197 212 212 183 243 257 277 

Průměrný věk 38,6 38,6 38,7 39 39,3 39,2 38,7 38,4 38,3 38,2 38,6 

Zdroj: ČSÚ, údaje jsou vždy k 1. lednu daného roku, prázdné kolonky – údaj ČSÚ neuvádí 

 

 

Demografická prognóza hlavního města Praha na období 2020–2050 (B. Burcin – T. Kučera – 

J. Kuranda, Katedry demografie a sociodemografie PřF UK) není zpracována do podrobnosti 

městských částí a nemůže tedy být dostatečným podkladem pro strategické plánování MČ Praha - 

Dolní Chabry. Z tohoto důvodu nechala MČ v roce 2020 vypracovat demografickou studii 

Demografický potenciál MČ Dolní Chabry, rámcová studie (zpracovatel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D., 

Výzkumné centrum RURAL, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43, Praha 2, verze 2, srpen 

2020). 
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2.4.2.1 Demografická studie MČ Praha - Dolní Chabry 

Cílem demografické studie bylo zpracovat rámcový odhad budoucího vývoje počtu obyvatel v MČ 

Dolní Chabry a vytvořit tak relevantní podklad pro další strategické úvahy a smysluplné plánování 

struktury a kapacit občanské vybavenosti, dopravní a technické infrastruktury a obecných možností 

rozvoje městské části. 

Prognóza vývoje počtu obyvatel v MČ dle demografické studie 

Územní plán z roku 1999 předpokládá vcelku bouřlivý rozvoj a zvýšení podílu zastavěných ploch  

v rámci MČ Praha - Dolní Chabry. 

Budoucí vývoj počtu obyvatel v MČ Dolní Chabry je významně závislý na postupném dokončení 

plánované bytové výstavby v MČ. Proto i vývoj počtu obyvatel do značné míry vychází z kapacity 

známých a předpokládaných stavebních projektů, které mohou nebo mají být dokončeny ke dvěma 

časovým obdobím.  

Pro první časové období byl zvolen rok 2025, kdy je zcela jasné, jaké projekty a s jakou kapacitou 

bytového fondu se realizují a budou dokončeny. Jako druhé období byl zvolen rok 2030, kdy lze velmi 

orientačně odhadnout velikost budoucích stavebních projektů a podle odhadnout i změny v počtu 

obyvatel. Odhad budoucího vývoje počtu obyvatel je navržen ve třech variantách (nízká, střední 

a vysoká), které se liší zvoleným ukazatelem obložnosti bytů. Protože existuje důvodný předpoklad, že 

nové byty budou sloužit především mladým rodinám s dětmi, je ve Studii hodnota obložnosti zvolena 

v rozmezí 3,1 pro nízkou variantu, 3,5 pro středná variantu a 3,8 pro vysokou variantu.  

Méně významný je přirozený nárůst počtu obyvatel; Studie předpokládá 45 – 55 obyvatel ročně.  

 

Varianty budoucího vývoje počtu obyvatel 

                         Varianta  

Rok Nízká Střední Vysoká 

2020 5150 5150 5150 

2025 6258 6368 6450 

2030 8834 9245 9553 

 

Vývojové křivky změny počtu obyvatel 

 

Závěr Demografické studie  

Nárůst počtu obyvatel v MČ Praha - Dolní Chabry je do značné míry závislý na rychlosti a postupu 

dokončování stavebních projektů bytů a domů. Územní plán dosud platný stejně jako navrhovaný 

metropolitní plán vytvářejí dobré předpoklady pro rozšíření souvislé zástavby v území mezi 

Beranovem a Dolními Chabry a regulují výšku zástavby na 2 až 4 podlažní domy. To dává velmi 

dobré předpoklady pro rozvoj bytové výstavby a tedy pro naplnění navržených scénářů.  
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Rychlý růst počtu obyvatel v Dolních Chabrech již nyní klade a bude i v budoucnosti klást velké 

nároky na představitele městské části, protože to budou právě oni, kteří musí zajistit pro nové, ale 

i stávající obyvatelstvo dobrou kvalitu života, dobré podmínky pro zajištění a realizaci dílčích 

individuálních, ale i skupinových zájmů obyvatel v Dolních Chabrech. Nadále i přes postupně rostoucí 

ukazatel naděje dožití a zvyšující se věk dožití populace bude v MČ klesat podíl obyvatel 

v seniorském věku 65 + a bude růst nejméně do roku 2030 podíl obyvatel ve věku do 15 let nebo 

v mladším produktivním věku do 40 let.  

MČ by se měla postupně začít připravovat na tento výrazný nárůst počtu obyvatel nejen rozšířením 

kapacity školy, což se již realizovalo, ale i koncepčním budováním městského urbanistického prostředí 

v Dolních Chabrech, hledat napojení a propojení jednotlivých částí a postupně nejen urbanisticky 

a komunikačně, ale i sociálně integrovat nově příchozí obyvatele do společenského, sportovního, 

kulturního života v Dolních Chabrech. 

2.4.2.2 Současná situace - Dolní Chabry 

Problém by byl i s případným umístěním dětí z Dolních Chaber ve školách v okolí, protože taktéž na 

ostatním území Prahy 8, se plánuje velká výstavba - řada bytů je již dokončena a připravena 

k nastěhování (Port Karolína 580 bytů, Rezidence Čámovka 400, Střížkov Plazza 126, Praga Rezidence 

43, Rezidenční projekt DOCK 37, Čertův vršek 39, Rezidence Pod Skálou 78, Nová Invalidovna 144 

a velká řada menších projektů), další výstavba je plánována (Obytný soubor Nad Čimickým údolím 2 148 

bytů, Rezidence Vltava 52, Sluncová 183, River City 52, Rohan City – zde zatím počet bytů není 

stanovený, půjde o několik vysokopodlažních bytových domů). 

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). (V roce 2021 se uskutečnilo nové sčítání, ale výsledky v době dokončení 

dlouhodobého plánu nebyly k dispozici.) Tehdy na území MČ Praha - Dolní Chabry stálo 1 083 domů, 

z toho 996 obydlených. Většinou šlo o rodinné domy (1 052), 26 domů bylo bytových a 5 domů bylo 

zařazeno do kategorie ostatní budovy. V současné době je v MČ 1133 rodinných a 20 bytových domů 

(aktuální údaje pocházejí z modulárního informačního systému MISYS.) 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se v městské části plánují a připravují k výstavbě další významné 

developerské projekty, bude nutné řešit i návaznou infrastrukturu a služby. Vedení městské části 

například plánuje výstavbu nové mateřské školy ve spolupráci s developerem, který bude v Dolních 

Chabrech stavět další obytný celek. 

2.4.3.1 Obecní bytový fond 

Městská část Praha - Dolní Chabry má ve svém vlastnictví pouze 3 bytové jednotky. Dvě na adrese 

Spořická, čp. 483 a jednu v Základní škole Dolní Chabry (služební byt).   

MČ Praha – Dolní Chabry by ráda získala do svého vlastnictví další byty pro svoji potřebu (motivace 

pro nové pedagogy do ZŠ apod.) 

2.4.3.2 Bytová výstavba 

Největším obytným celkem v rámci městské části Praha – Dolní Chabry je projekt Nové Chabry, jehož 

realizátorem je společnost Star Group Ltd. 
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Přehled vývoje a rozsahu rezidenčního projektu Nové Chabry – počet bytů  

Období Etapa Počet dokončených bytů 

2014 – 2017 A – E 397 

2021/úplné dokončení 2022/ F+G 222 

2021/úplné dokončení 2022/ Vila domy 12 

2022 H + I 246 

2024 J 70 

2024 K 187 
Zdroj:  ÚMČ Praha – Dolní Chabry, společnost Star Group Ltd. 

V rámci projektu Nové Chabry bylo do roku 2021 postaveno 619 bytů a 12 rodinných domů. Do roku 

2024 bude postaveno dalších 503 nových bytů.  

Zásadním faktorem ovlivňujícím počet obyvatel městské části je pokračující bytová výstavba. 

V tabulce níže je přehled realizovaných nebo připravovaných developerských záměrů a u každého záměru 

je uveden odhadovaný nárůst počtu obyvatel. Pro odhad jsou započítávány hodnoty 2,5 osoby na jeden 

byt a 3 osoby na rodinný dům.  

 

Aktuální stav developerských projektů v Dolních Chabrech k 13.10.2021  

Developerský projekt 

Plánovaný počet a 

velikost bytových 

jednotek 

Počet nových 

obyvatel – 

odhad 

Aktuální stav 

Villa Pod Menhirem 44 bytů 110 Dokončení 2022 

Nové byty Nové Chabry F+G  222 bytů 555 Dokončení 2022 

Vily Nové Chabry 12 rodinných domů 36 Dokončení 2022 

Nové byty Dolní Chabry H+I 246 bytů 

615 Dokončení 2022 

Měděnecká 22 bytů 55 Dokončení 2022 

Rodinné domy Lifemix 9 rodinných domů 30 Dokončení 2022 

Individuální rodinné domy 10 rodinných domů 30 Dokončení 2022 

Spořická  6 bytů + 2 RD 21 Dokončení 2023 

Bytové domy Dolní Chabry, 

při ulici Do Rybníčků, Rebos 
28 bytů 

70 Dokončení 2023 

Nové byty Dolní Chabry J+K 257 bytů 

643 

Dokončení 2024 

Obytný celek - U golfu  
200 bytů 

500 Pouze vize, nutná změna ÚP, 

předpoklad – v roce 2030 

Obytný celek - Lokalita 

U Větrolamu 

20 bytů 50 Není vydáno stavební 

povolení, nutná změna ÚP 

Celkem 1045 bytů + 33 RD 2 715  
 Zdroj ÚMČ Praha – Dolní Chabry a www.ziprealty.cz 

 

Dle Metodického pokynu k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného 

9. 9. 1999, usnesením ZHMP č. 10/05 byly stanoveny základní kapacitní údaje a ukazatele použité 

v Územním plánu hlavního města Prahy např. počty míst ve vzdělávacích institucích na 1 000 

https://www.ziprealty.cz/property/vily-nove-chabry/
http://www.ziprealty.cz/
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obyvatel pro mateřské školy na 36 dětí/1000 obyvatel, pro základní školy na 101 žáků/1000 obyvatel. 

Zpracovatel vycházel z úplného znění metodického pokynu platného ke dni 1. 11. 2002 (MHMP 

Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy) 

 

Nárůst počtu obyvatel v městské části Praha – Dolní Chabry do roku 2030 

Rok Developerské projekty 
Nárůst počtu 

obyvatel 

Potřeba navýšení 

kapacity ZŠ 

/počet žáků/ 

Potřeba navýšení 

kapacity MŠ 

/počet dětí/ 

2022 Nové Chabry, etapa F+G   555   

Nové Chabry, Viladomy 36 

Villa Pod Menhirem 110 

Nové Chabry, etapa H+I 615 

Měděnecká 55 

Individuální rodinné domy 30 

Rodinné domy Lifemix 30 

Celkem za rok 2022 1 431 145 52 

2023 Spořická 21   

 BD Dolní Chabry, ulice  

Do Rybníčků, Rebos 

70   

Celkem za rok 2023 91 9 3 

2024 Nové Chabry, etapa J 175   

 Nové Chabry, etapa K 468   

Celkem za rok 2024 643 65 23 

Celkem za období 2021 – 2025 2 165 219 78 

2030 Obytný celek - U golfu 500   

 Obytný celek - Lokalita  

U Větrolamu 

50   

Celkem za období 2025 – 2030 550 56 20 

Celkem za období 2021 – 2030 2 715 274 98 

 

 

Konstatování potřeby nárůstu kapacity vzdělávací infrastruktury v období 2021 - 2030 

Z výše uvedené tabulky je předpoklad, že za první pětileté období od roku 2021 do roku 2025 naroste 

v městské části počet obyvatel o cca 2 165 obyvatel, z čehož vyplývá, že bude třeba navýšit kapacitu 

základní školy cca o 220 míst a kapacitu mateřských škol o cca 80 míst.  

V následujícím pětiletém období tzn. 2025 – 2030 se předpokládá nárůst počtu obyvatel o 550 osob, 

což si vyžádá navýšení kapacity ZŠ o cca 60 míst a navýšení kapacity MŠ o cca 20 osob.  

2.4.4 SWOT analýza pro oblast Obyvatelstvo a bydlení 

Silné stránky Slabé stránky 

• Respektovaná residenční městská část 

propojující Středočeský kraj a HMP 

• Zájem obyvatel bydlet v Dolních Chabrech 

- dobrá adresa s kvalitním životním 

prostředím 

• Vysoké zastoupení rodinných domů oproti 

bytovým domům  

• Lokality „rezidenčního charakteru“ na 

území MČ  

• Nízký podíl bytů ve vlastnictví městské 

části v bytovém fondu  

• Bytová poptávka převyšuje nabídku 

(atraktivní lokalita městské části) 

• Neexistence bytů pro klíčové profese 

(učitelé) 

• Značné nároky na rozvoj potřebné 

občanské infrastruktury v souvislosti 

s nárůstem počtu obyvatel 
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• Mladší populace v porovnání s ČR 

i Prahou  

• Vyrovnaná migrace 

• 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  

Příležitosti Hrozby 

• Možnosti využívání finančních a dotačních 

zdrojů EU a ČR pro další rozvoj MČ 

• Koordinovaný a systematický přístup 

k rozvojovým projektům v oblasti bydlení 

• Nárůst počtu obyvatel  

• Rozvoj partnerství soukromého 

a veřejného sektoru při řešení bytové 

politiky 

• 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  

• 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  

2.5 Zdravotnictví a sociální služby 

2.5.1 Zdravotnictví  

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

Ordinace lékařů jsou rozprostřeny po městské části (praktičtí lékaři pro děti i dospělé, cévní a interní 

ambulance), v objektu, ve kterém sídlí také Úřad městské části Praha - Dolní Chabry, jsou umístěny 

i 3 ordinace odborných lékařů (gynekologie, ambulance léčebné rehabilitace a fyzioterapie, 

neurologie). V Dolních Chabrech nejsou zastoupeni někteří specialisté (např. RTG, oční, diabetologie, 

neurologie, kožní, alergologie, ortopedie apod.). S ohledem na dobrou dopravní dostupnost specialistů 

ve Fakultní nemocnici Na Bulovce a specialistů v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích a sousední 

městské části Praha 8 je ale diskutabilní, zda je potřebné tyto služby zavádět. Spádovou nemocnicí, 

která zajišťuje také pohotovost, je Fakultní nemocnice Na Bulovce. Obyvatelé mohou také využívat 

celou řadu veřejných i soukromých zdravotnických zařízení v okolních městských částech. Mezi 

nejvyužívanější patří Poliklinika Čumpelíkova, Poliklinika Mazurská v Bohnicích a Poliklinika 

Lovosická na Proseku, na kterých je zastoupena většina potřebných specialistů. V blízkosti městské 

části také funguje zařízení Achilea, kožní klinika (Libčická ulice, Praha 8, Čimice). 

V Dolních Chabrech je zdravotní středisko ve Spořické ulici č.p. 300, v němž je ambulance 

praktického lékaře, pediatra a stomatologie (Spořická 299/56). Další ordinace praktického lékaře je 

v ulici Ústecká. V tomto objektu se nachází také cévní ambulance, gynekologická ordinace a zařízení 

Gynem – centrum asistované reprodukce. Dalšími zdravotními pracovišti jsou ambulance neurologa 
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a gynekologa v budově Chaberského dvora. Na této adrese je také ordinace léčebné rehabilitace 

a fyzioterapie. 

 

Budoucí plánované projekty pro řešení oblasti Zdravotnictví 

Vzhledem k tomu, že v blízké době v městské části významně naroste počet obyvatel, bylo by vhodné 

vybudovat objekt pro menší polikliniku, v níž by byly umístěné potřebné ordinace ambulantních 

specialistů nejen pro oblast Dolních Chaber, ale i pro přilehlé obce Středočeského kraje - Zdiby, 

Klecany a další. Městská část bohužel nemá k dispozici pozemky, na kterých by mohla být poliklinika 

vybudována.  

Podle nárůstu počtu obyvatel MČ pravděpodobně nebudou stačit současné kapacity praktických lékařů 

a dětského lékaře. Chybí i ambulantní specialisté v dalších oborech, ale ti jsou dobře dostupní 

v okolních městských částech.  

 

Bude potřeba zajistit budoucí kapacity zdravotnických zařízení a možnosti dalšího přijímání pacientů 

do péče v závislosti na zvyšování počtu obyvatel dle demografického vývoje městské části.  

  

Na území městské části se plánuje výstavba nového zařízení soukromého investora - Senior house 

(v lokalitě Kobyliská, Ústecká, v místě, kde je odbočka AAA Auto Praha /Dopraváků 874/15, 184 00 

Praha 8/), které bude určené pro movitější seniorskou klientelu. V objektu by měly být v přízemí 

vybrané lékařské ordinace a lékárna. Je vydané stavební povolení a realizace stavby se předpokládá 

v horizontu 5 let.   

 

Oblast Zdravotnictví nepředstavuje závažný rozvojový problém městské části. V budoucnosti může 

nastat problém s nedostatečnou kapacitou praktických a dětských lékařů, eventuálně stomatologů. 

Přehled ordinací lékařské péče na území městské části 

• praktický lékař pro děti a dorost – MUDr. Gabriela Štádlerová a MUDr. Jakub Štádler, 

Spořická 300/58 

• praktický lékař pro dospělé – MUDr. Vladimíra Víznerová, Ústecká 551/57 

• praktický lékař pro dospělé – MUDr. Milena Filipková, Spořická 300 

• cévní a interní ambulance - MUDr. Michaela Kruková, Ústecká 36a/789 

• stomatologie – MUDr. Ondřej Klas, MUDr. Barbora Klasová, Spořická 299/56 

• gynekologie – MUDr. Vladimír Slavík, Hrušovanské náměstí 253/5 

• ambulance léčebné rehabilitace a fyzioterapie – Renáta Šedinová, Hrušovanské náměstí 

253/5 

• neurologie – MUDr. Dana Halbichová, Hrušovanské náměstí 253/5 

Lékárny 

• Lékárna Pharma Point Chabry: K Ďáblicům 1117/1 (v objektu Billa). 

2.5.2 Sociální služby 

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

v oblasti sociální řeší Úřad městské části Praha 8 (odbor zdravotnictví a sociálních služeb, Zenklova 

1/35. 180 00 Praha 8 – Libeň). 

Pracovníci sociálního odboru městské části Praha 8 dojíždějí do Dolních Chaber vykonávat terénní 

sociální práci, jsou vždy ochotní a vychází maximálně vstříc. Spolupráce je velmi dobrá, ale jejich 

činnost nestačí pokrýt všechny potřeby obyvatel městské části. Přednostní péče je věnována seniorům 

(zajištění potřebného ubytování, dávky apod.)  
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Městská část Praha - Dolní Chabry nabízí od března 2020 služby sociálního pracovníka pro některé 

ohrožené skupiny obyvatel městské části. Pomoc je nabízena osobám se zdravotním postižením, které 

jsou závislé na pomoci druhých, dále osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním 

vyloučením, které se v důsledku nepříznivé sociální situace nemohou zapojit do běžného života 

společnosti (např. samoživitelé, mladiství po odchodu z dětského domova, osoby nezaměstnané, 

národnostní menšiny) a osobám bez přístřeší nebo žijícím v nevyhovujících podmínkách. 

 

Sociální pracovník poskytuje odborné sociální poradenství, pomoc s vyřizováním sociálních dávek, 

podporu při jednání s úřady, pomoc s orientací v systému sociálních a zdravotních služeb, pomoc pro 

osoby se zdravotním postižením při vyřizování průkazu mimořádných výhod (např. ZTP), příspěvku 

na mobilitu, příspěvku na péči, pomoc při získání potřebných zdravotních pomůcek, pomoc osobám 

ohroženým předlužením, ohroženým domácím násilím a závislostmi, popřípadě další záležitosti 

spojené s řešením životních situací uvedených skupin. 

 

Vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem je založen zcela na dobrovolnosti, nicméně při osobním 

kontaktu a jednání, je vyžadováno poskytnutí základních identifikačních údajů. 

 

Sociální pracovník pro MČ Praha - Dolní Chabry 

E-mail: socialni@dchabry.cz, telefon: 725 010 084. 

Dne 1. 1. 2020 byla zahájena realizace projektu „Sociální pracovník na MČ Praha-Ďáblice a MČ 

Praha - Dolní Chabry“, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011309, který je spolufinancován 

Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat po dobu 30 

měsíců. 

 

Sociální pracovnice řeší jednorázové případy obyvatel, které využívají její pomoc, dlouhodobě pečuje 

asi o dva klienty. Nemá zkoušky odborné způsobilosti a nemůže tedy vykonávat řadu činností, které 

by byly pro obyvatele městské části třeba.  

 

Do budoucna bude potřebné sociální oblast řešit zcela zásadně. Na ÚMČ by mohl být přijat pracovník, 

který bude mít v kompetenci zajišťování potřebných sociálních služeb a podpůrných činností pro 

potřebné obyvatele městské části. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu obyvatel by mohli tuto 

agendu vykonávat i 2 osoby a byly by plně vytížené. Eventuálně by mohla vzniknout dohoda s MČ 

Praha 8, aby některý z pracovníků sociálního odboru vykonával potřebné činnosti pro občany městské 

části Praha - Dolní Chabry (např. částečný úvazek).  

 

Na webových stránkách MČ Praha 8 jsou uvedené kontakty na jednotlivá zařízení poskytující 

nejrůznější typy sociálních služeb https://www.praha8.cz/zarizeni a další potřebné informace (řešení 

situací, čerpání dávek apod.). 

Je zde zveřejněn Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb z roku 2018: 

https://www.praha8.cz/file/hlX/Katalog-poskytovatelu-socialnich-a-navaznych-sluzeb-2018.PDF.  

 

V městské části neexistuje žádné zařízení, které by mohli lidé, kteří potřebují sociální pomoc, využít. 

Chybí zde i domov pro seniory, a přitom v městské části žije cca 800 (resp. 768 osob ve věku nad 65 

let) občanů v seniorském věku a jejich počet se bude zvyšovat (viz dále tabulka Varianty budoucího 

vývoje počtu seniorů v MČ v kap. 2.5.2.2. Senioři a zdravotně postižení). 

 

Městská část by potřebovala vybudovat vlastní domov seniorů nebo dům s pečovatelskou službou 

(samostatný projekt MČ), případně objekt, v němž by tyto služby mohly být poskytovány současně, 

a k tomu ještě další potřebné služby (ordinace lékařů, základní služby apod.). Na vybudování domova 

pro seniory i jeho následný provoz se bude městská část snažit získat potřebné finanční prostředky od 

státu, např. prostřednictvím MMR, MPSV, HMP. Městská část by se samozřejmě na spolufinancování 

záměru podílela. Výstavba takového zařízení patří mezi priority městské části a plánuje se již dlouhou 

dobu, zatím bez výsledku. Poptávka po něm bude v souvislosti s očekávaným demografickým 

vývojem (nárůst počtu obyvatel v seniorském věku) narůstat. V současné době existuje záměr 

tel:725%20010%C2%A0084
https://www.praha8.cz/zarizeni


22 

 

soukromého investora, který by rád zařízení tohoto typu v městské části vybudoval, má zpracovanou 

projektovou studii na objekt s názvem „Polyfunkční dům – domov pro seniory“. Objekt by měl 

vzniknout naproti lokalitě Třešňovka. 

V konceptu územního rozvoje je návrh umístit domov seniorů do transformační lokality v místě 

stávajícího brownfieldu na konci ulice Pod Zámečkem. 

 

Dále je třeba zvážit možnost dotovaných obědů pro seniory, například ze školní jídelny, případně i se 

zajištěním rozvozu jídel.  

Sociální komise, v čele s předsedkyní Mgr. Hanou Kunešovou a ve spolupráci s kulturní komisí 

a kulturním centrem, pořádá pro místní seniory řadu zajímavých akcí a aktivit, např. kulturně - 

společenské akce, výlety, kavárničky pro dříve narozené apod. Chybí zde prostor, ve kterém by se 

mohli senioři pravidelně scházet, a kde by mohly být pořádány další aktivity – cvičení, kurzy, 

Univerzita třetího věku apod.  

 

V rámci developerského projektu výstavby bytů v tzv. Nových Chabrech vznikne prostor pro 

komunitní centrum, v němž by mohly být provozovány aktivity pro jednotlivé generační skupiny, 

i mezigenerační aktivity. Komunitní centrum by mělo začít fungovat cca v roce 2022. V roce 2021 byl 

objekt vybudován a následně by měl začít jeho provoz. Předpokládá se, že první dva roky bude 

centrum provozovat nezisková organizace. Následně se činnost centra vyhodnotí a podle toho, jak 

bude projekt fungovat, bude nastavena dlouhodobější koncepce.  

2.5.2.1 Sociální služby pro ostatní cílové skupiny  

Pro další cílové skupiny (ohrožené děti, rodiny, matky samoživitelky apod.) vyžadující nějakou formu 

sociální potřeby městská část nezajišťuje žádné formy sociální podpory, vše je v kompetenci městské 

části Praha 8. 

 

V Dolních Chabrech neprobíhá cílená terénní činnost pro osoby, které potřebují některé z forem 

sociální podpory. Opět by v této záležitosti pomohl nový sociální pracovník, který by aktivně 

poskytoval potřebné sociální služby.   

 

 

Preventivní programy rizikového chování jsou aplikovány v mateřských školách, a především na 

základní škole. (Podrobněji viz kapitola 2.6 Školství a vzdělávání.)  

 

Možnost výstavby nebo pronájmu malometrážních sociálních, azylových nebo startovacích bytů pro 

mladé rodiny nebo lidi ve složité sociální situaci je v současné době na území MČ pravděpodobně 

iluzorní. Dále je zde poptávka po chráněném bydlení, sociálním a dostupném bydlení. Bohužel MČ 

nemá vhodné pozemky, budovy, ani potřebné finanční zdroje, aby tuto poptávku v dohledné době 

mohla uspokojit.  

 

Vzhledem k demografické studii, která předpokládá nárůst obyvatelstva nad 65 let, je prioritou zaměřit 

se zejména na péči o seniory. V současnosti Dolní Chabry nemají zpracovaný komunitní plán 

sociálních služeb, proto se každý nový projekt řeší jako samostatný úkol.  

2.5.2.2 Senioři a zdravotně postižení 

Demografická studie konstatuje, že na rozdíl od standardního vývoje ve většině české populace, 

v Dolních Chabrech se nezvyšuje relativní podíl nejstarší populace ve věku 65 +, což je způsobeno 

především nárůstem nejmladší populace, a proto podíl seniorů po celé hodnocené období se pohybuje  

v rozmezí 13-15 % celé populace. To ale neznamená, že představitelé veřejné správy se nemusí 

připravovat na zvyšující se podíl osob ve velmi vysokém věku, kteří budou vyžadovat dílčí 

docházkovou i dlouhodobou sociální a zdravotní péči.  
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Vycházíme-li ze zde uvedeného a z hodnot variant budoucího vývoje počtu obyvatel (viz kapitola 

2.4.2.2 Demografická studie MČ Praha - Dolní Chabry), můžeme stanovit očekávané počty seniorů 

v jednotlivých variantách vývoje.  

 

Varianty budoucího vývoje počtu seniorů v MČ 

Varianta 

Rok Nízká Střední Vysoká 

2020 721 721 721 

2025 876 892 903 

2030 1237 1294 1337 
Zdroj: Vlastní výpočet na základě údajů z Demografické studie (pro výpočet je zvolen podíl seniorů v populaci = 14%) 

 

Jak již bylo uvedeno, na území MČ Praha - Dolní Chabry se nenachází zařízení poskytující potřebné 

služby pro seniory, které by nabízelo odpovídající bydlení, sociální a pečovatelské služby. Městská 

část si je vědoma toho, že poptávka po službách potřebných pro seniory bude narůstat, a má zájem na 

záměru spolupracovat s MHMP. Zásadní jednání o tomto projektu však zatím neprobíhají. Městská 

část nemá k dispozici ani vhodný pozemek. Pro jeho získání je nutná změna Územního plánu hlavního 

města Prahy. Vytipovaná je lokalita naproti Třešňovce, v ulici Pod Zámečkem. Bohužel tato změna 

bude pravděpodobně probíhat dlouhou dobu. Jediná dřívější možnost získání takového zařízení by 

byla, pokud by se některý ze soukromých vlastníků rozhodl vybudovat zařízení pro seniory na 

vlastním pozemku.   

 

Nejbližším dostupným seniorským zařízením je Domov pro seniory Nová slunečnice (příspěvková 

organizace Hlavního města Prahy) na adrese Na Hranicích 674/18, 181 00 Praha 8. Jedna část zařízení 

je určená pro ležící klientelu, druhá pro samostatnou klientelu. V objektu je možné poskytnout 

i chráněné bydlení, ale chybí zde lékařské zázemí.  

Dále Dům s pečovatelskou službou, Bulovka 1462, Praha 8 (také pro osoby zdravotně postižené), 

Domov pro seniory Ďáblice, zařízení sociální péče hl. m. Prahy a Domov pro seniory Kobylisy. 

 

Obdobně v Chabrech 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 Ruka pro život o.p.s., Rajmonova 

1199/4, 182 00 Praha 8 – Kobylisy (denní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením na 

adrese Ostromečská 395, Praha 3). 

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s. nemá v Dolních Chabrech pobočku. Nejbližší 

pobočka funguje na adrese Karlínské náměstí 59, 186 00 Praha 8 - Karlín. 

MČ pro seniory organizuje celou řadu zájmových programů, především výlety a společenské akce. 

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

Pečovatelská služba  

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

společnosti registrované v rejstříku. Jde o tyto organizace: 

 

• Pečovatelská služba Praha 8, Taussigova 1172/1, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 

• Domov s pečovatelskou službou v Praze, Burešova 1151, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 

• Dům s pečovatelskou službou, Bulovka 1462, Praha 8 

• Centrum sociálních služeb Březiněves, Na Hlavní 14 / 41, 182 00 Praha-Březiněves 

• Dům s pečovatelskou službou Kobylisy Praha 8 Ládví, Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8 – 

Kobylisy a řada dalších.  
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2.5.2.3 Rodiny, mládež a další skupiny s potřebou sociální podpory  

Městská část Praha - Dolní Chabry 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 8. Z uvedených důvodů v Chabrech není prozatím ani komunitní centrum, azylový dům, 

dům na půl cesty či podobná zařízení.  

V rámci Úřadu městské části Praha - Dolní Chabry neexistuje ani sociální odbor a oblast jen částečně 

pokrývá sociální pracovník, na kterého MČ získala finanční prostředky z evropských strukturálních 

fondů. Z toho důvodu je jeho činnost časově ohraničena do června 2022.  

V případě potřeby řešení problémů v sociální oblasti MČ spolupracuje se sociálním odborem ÚMČ 

Praha 8. Dobrá spolupráce je navázána s Orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).  

V městské části neexistuje žádné rodinné nebo mateřské centrum. Pouze v kulturním centru jsou 

pořádány akce pro matky s dětmi. Maminky s dětmi se neformálně scházejí v prostorách náměstíčka  

v Nových Chabrech nebo na dětských hřištích apod.  

2.5.2.4 Bezbariérovost  

MČ nemá zpracovanou tzv. bezbariérovou mapu, resp. mapu přístupů, která by byla zveřejněna na 

webových stránkách MČ. Základní informace lze najít na Mapě přístupnosti na webových stránkách 

www.mapapristupnosti.cz. Mapa přístupnosti usnadňuje život nejen osobám se sníženou schopností 

pohybu, ale i seniorům nebo maminkám s kočárky už od roku 2016. V současné době lze v mapě 

dohledat podrobné informace o bezbariérové přístupnosti více než 1 100 budov a veřejných 

prostranství na území hl. města Prahy, které jsou postupně doplňovány. Na projektu spolupracuje 

Magistrát hl. m. Prahy s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Pražskou organizací vozíčkářů. 

Uživatelé si mohou v legendě vyfiltrovat vyhrazená stání ZTP či dopravní stavby. 

 

 

 
Zdroj: www.mapapristupnosti.cz 

http://www.mapapristupnosti.cz/
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Strategické objekty v MČ jsou bezbariérové (ÚMČ, ordinace lékařů, lékárna, ZŠ). Pošta - viz zde 

mapa výše na portále www.presbariery.cz  je vedena částečně jako bariérová, knihovna a částečně 

kulturní centrum /pouze přízemí/ a některé další, objekty v Nových Chabrech jsou také bezbariérové. 

MČ bude usilovat, aby další objekty a postupně také komunikace byly bezbariérové (většina 

komunikací však není v majetku MČ). 

2.5.3 SWOT analýza pro oblast Zdravotnictví a sociální služby 

Silné stránky Slabé stránky 

• V současnosti je v MČ pokryta základní 

poptávka po potřebných zdravotních 

službách 

• Kompletní spektrum sociálních služeb 

poskytované MČ Praha 8 

• Existující velmi dobrá spolupráce se 

sociálním odborem MČ Praha 8  

• Pozice sociálního pracovníka financovaná 

z projektu podpořeného z finančních 

zdrojů EU 

 

• Chybí prostory pro nové ordinace lékařů  

• Chybí státní zařízení pro seniory 

a zdravotně postižené i prostor pro jejich 

setkávání 

• Chybí ordinace některých lékařů – 

specialistů 

• Nedostatečné personální obsazení na ÚMČ 

pro zajištění sociálních potřeb obyvatel 

• Málo aktivit pro osoby potřebující sociální 

podporu 

• Minimum aktivit pro náctileté a rodiny 

Příležitosti Hrozby 

• Zřízení pracovní pozice pro sociální oblast 

na ÚMČ 

• Možnost využití dotačních titulů pro 

rozšíření služeb 

• Pro zvyšující se počet obyvatel bude 

problém zajistit odpovídající kapacity 

lékařských služeb  

• Nestabilní financování sociálních služeb ze 

http://www.presbariery.cz/
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• Zajištění péče lékařů – specialistů v MČ 

• Vznik komunitního centra v lokalitě Nové 

Chabry 

• Podpora dobrovolnických aktivit 

• Rozvoj multigeneračních aktivit 

strany státu a nedostatečně oceněné 

jednotlivé stupně příspěvku na péči  

• Předpokládaný výrazný nárůst počtu 

seniorů, zejména v kategorii 80+ , bez 

možnosti zajistit pro ně odpovídající péči a 

služby 

• V budoucnosti může nastat problém 

s nedostatečnou kapacitou praktických a 

dětských lékařů, stomatologů v MČ 

2.6 Školství a vzdělávání 

Městská část je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní škola Praha - Dolní Chabry (Spořická 

34/400, Praha - Dolní Chabry) a třech mateřských škol, a to Mateřská škola Chaberáček (Protilehlá 

235, 184 00 Praha - Dolní Chabry), Mateřská škola Bílenecké náměstí (Bílenecké náměstí, 184 00 

Praha - Dolní Chabry) a Mateřská škola Beranov (Kobyliská 1201/3, 184 00 Praha - Dolní Chabry). 

Dále na území MČ fungují dvě soukromá předškolní zařízení (jesle a lesní mateřská škola). 

 

Podle demografické studie bude nejméně do roku 2030 podíl obyvatel ve věku do 15 let narůstat. 

Studie dále uvádí, že vyšší podíl migrace mladých rodin a následně i vyšší podíl dětí vede 

k postupnému zvyšování podílu osob ve věku do 15 let věku. Zatímco na počátku sledování byl tento 

podíl 16,5 % celé populace, v roce 2021 již podíl dětí v Chabrech vzrostl na 21,1 % z celé populace. 

Studie neuvádí očekávaný nárůst počtu obyvatel v jednotlivých věkových skupinách. Zhruba se však 

dá počet dětí pro jednotlivé varianty odhadnout právě z počtu 1/5 osob do 15 let věku, s tím, že je 

pravděpodobné, že skutečné procento zastoupení dětí v populaci bude v příštích letech spíše ještě 

o něco vyšší.  

 

Varianty budoucího vývoje počtu obyvatel ve věkové skupině do 15 let 

Varianta 

Rok Nízká Střední Vysoká 

2020 1030 1030 1030 

2025 1252 1274 1290 

2030 1767 1849 1911 

 

MČ se postupně začíná připravovat na tento výrazný nárůst počtu obyvatel. Ve školním roce 

2021/2022 se díky rozsáhlému projektu „Dostavba ZŠ Praha - Dolní Chabry zásadním způsobem 

zvýšila kapacita základní školy, nyní se musí MČ soustředit na navýšení kapacity předškolních 

zařízení. 

 

Přehled vzdělávacích zařízení na území MČ Praha - Dolní Chabry 

Příspěvkové organizace MČ Kapacita míst Adresa 

Základní škola Praha - Dolní Chabry  550 Spořická 34/400, Praha – Dolní Chabry 

Mateřská škola Chaberáček 69 Protilehlá 235 Praha 8 - Dolní Chabry 

Mateřská škola Pohádková školička 78 Bílenecké náměstí, 184 00 Praha - Dolní Chabry 

Mateřská škola Beranov 72 Kobyliská 1201/3, 184 00 Praha - Dolní Chabry 

Soukromé vzdělávací organizace Kapacita míst Adresa 

Foxíkovy jesle Budyšínská – Smart 

Fox Preschool & Nursery 

19 Budyšínská 145/2, 184 00 Praha - Dolní Chabry 

Lesní mateřská škola Jaata,s.r.o. 20 Řešovská 492/12, 181 00 Praha 8-Bohnice, 

adresa provozu: K Brnkám, Dolní Chabry 
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2.6.1 Předškolní vzdělávání 

V Dolních Chabrech jsou 3 mateřské školy zřízené městskou částí. Jde o příspěvkové organizace 

s právní subjektivitou, které v právních vztazích vystupují svým jménem a nesou odpovědnost z těchto 

vztahů vyplývajících. Při hospodaření s přidělenými státními prostředky mateřské školy plánují další 

rozvoj zařízení – vybavenost, údržbu a opravy, zajišťují pomůcky a materiál pro chod zařízení.  

2.6.1.1 Mateřská škola Chaberáček, Protilehlá 235, Praha – Dolní Chabry 

• datum zápisu do rejstříku škol 1.1.2005 

• ředitelka mateřské školy - PhDr. Helena Kalábová 

• telefonní kontakt: 284 680 243, 774 680 243 

• e-mailový kontakt: chaberacek@volny.cz 

• webové stránky: www.mschaberacek.cz 

• adresa: Protilehlá 235 Praha 8 - Dolní Chabry 

• IČ: 70986801 

Materiální a technické podmínky 

Mateřská škola se nachází v oblasti starší vilové zástavby v blízkosti lesoparku. Školka je umístěna 

v budově, která dříve sloužila jako rodinný dům. Po stavebních úpravách pak získala budova podobu 

dnešní trojtřídní MŠ. Poslední rekonstrukce byla realizována v roce 2015. 

Z uspořádání budovy plyne i řada omezení pro chod MŠ (např. uspořádání jednotlivých oddělení, 

přístupy po schodišti, omezení sociálního zařízení, malé prostory pro různorodé pohybové aktivity 

dětí). Nedostatky vycházející z prostorového omezení jsou však kompenzovány pobyty dětí na 

zahradě MŠ a v blízkém lesoparku, což je zohledněno i v zaměření MŠ. Podoba budovy a s ní spojený 

provoz dává MŠ charakter zařízení rodinného typu (úzká spolupráce jednotlivých tříd, rozvoj 

sounáležitosti a ohleduplnost při organizaci každého dne v MŠ). 

V suterénu MŠ je z bývalého bytu vybudována kuchyň a jídelna, což dotváří celkový charakter této 

MŠ. Vnitřní prostory spolu s vybavením jsou veselé a barevně sladěné. Barevnost budovy (fasáda MŠ) 

se odráží zároveň na logu MŠ – logo bylo vytvořené akademickou malířkou Tatianou Svatošovou. 

 

Nedílnou součástí MŠ je zahrada, která byla v průběhu let doplněna řadou herních prvků pro 

pohybové aktivity dětí. Stejně jako prostor u budovy školky, který byl využit k vytvoření malého 

multifunkčního hřiště se zabudovanými trampolínami a 3D boulemi se speciálním bezpečnostním 

SmartSoft povrchem. Díky finanční dotaci MHMP se podařilo revitalizovat i malou zahradu za 

budovou MŠ do podoby malé přírodní učebny s výukovými vzdělávacími panely. 

Všechny třídy mateřské školy jsou bariérové, děti musí chodit po schodech.  

Charakteristika mateřské školy 

Mateřská škola má kapacitu pro 69 dětí, které jsou rozděleny podle věku do 3 tříd: Modrá, Zelená, 

Žlutá. S dětmi v nich pracuje kolektiv 6 zkušených učitelek a podle potřeb i pedagogický asistent. 

Modrá třída má kapacitu 22 dětí a jsou do ní zařazovány děti nejmladší a děti čtyřleté (podle potřeby). 

Zelená třída má kapacitu 24 dětí a zařazovány jsou zde děti prostřední věkové skupiny, popřípadě děti 

předškolního věku. Pro nejstarší děti, předškoláky je určena Žlutá třída s kapacitou 23 dětí. V této třídě 

je předškolákům věnována cílená výchovně vzdělávací péče a jsou využívány nejrůznější vzdělávací 

programy tak, aby děti byly co nejlépe připraveny na vstup do školy. Věkové složení jednotlivých tříd 

se může měnit podle celkového věkového rozložení dětí v daném školním roce. 

V MŠ po celý den probíhají ve všech třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjejí osobnost dětí  

a vycházejí ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Radost a krása kolem nás“. 

 

 

mailto:chaberacek@volny.cz
http://www.mschaberacek.cz/
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Školní vzdělávací program  

Koncepce MŠ podporuje a doplňuje rodinnou výchovu. Cílem je zdravé, samostatné a spokojené dítě, 

které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti (rozvíjení zdravého způsobu života). Dítě, které 

vnímá své okolí a je s ním schopno aktivně komunikovat (rozvíjení aktivního přístupu k životu). ŠVP 

preferuje především estetickou výchovu a oblast ekologie, zaměřuje se na rozvíjení společenských  

a kulturních návyků. Velký důraz je kladen na rozvíjení sociálních vztahů a na individualitu každého 

dítěte (výchovně vzdělávací činnost se zaměřuje na osobnostní rozvoj jednotlivých dětí a na jejich 

zapojení do kolektivu). 

  

Aktivity doplňující ŠVP: 

• 2x týdně angličtina hrou v odpoledních hodinách 

• ekologický program 

• výtvarná dílna 1x týdně 

• hudebně – dramatické aktivity 1x týdně 

• plavání 

• škola v přírodě 

• divadla a výlety. 

 

Projekty realizované za finanční podpory z evropských i národních dotačních zdrojů 

Mateřská škola díky vypracovaným projektům čerpá dotace z programů  EU a grantů  Hl. m. Prahy. 

Na těchto dotačních programech se také finančně spolupodílí. 

 

• Srdce pro mé nejdražší - děti se pod vedením učitelek zapojily do celostátní soutěže Srdce 

s láskou darované. Děti svými výrobky obdarovaly své nejdražší v období Vánoc. Cílem soutěže je 

podpora základních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta a rozvoje 

tvůrčích dovedností.  

• Svět kolem nás - projekt spolufinancován Evropskou unií (Operační program Výzkum, vývoj, 

vzdělávání) - investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání 

dovedností a celoživotní učení, rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. 

• MŠ CHABERÁČEK 64 - projekt spolufinancován Evropskou unií (Operační program Výzkum, 

vývoj, vzdělávání) - cílem projektu je personální posílení týmu MŠ o školního asistenta, DVPP 

zaměřené na osobnostně sociální rozvoj, inkluzi a polytechnické vzdělávání. Dále zapojení 

odborníka z praxe do vzdělávání, projektové dny a spolupráce s rodiči dětí. 

Provozní doba 7:00 – 17:00 hodin  

2.6.1.2 Mateřská škola Bílenecké nám. 30, Praha – Dolní Chabry 

• datum zápisu do rejstříku škol 1.1.2005 

• ředitelka mateřské školy - Lenka Hromadníková (Nikodýmová) 

• telefonní kontakt: 284 680 836, 733 667 131 

• e-mailový kontakt: ms-bilenecke.nam@seznam.cz 

• webové stránky: www.msbilenecke.cz 

• adresa: Bílenecké náměstí 33, 184 00, Praha - Dolní Chabry  

• IČ: 70986819 

Materiální a technické podmínky  

Mateřská škola sídlí ve staré budově, která byla průběžně rekonstruována. Po havárii vody v červenci 

2010, kdy byla vytopena převážná část prostor, musela být  znovu celkově rekonstruovaná. Vzhledem 

k tomu, že kapacita školy nepostačovala počtu ucházejících se dětí o umístění, byla provedena 

nástavba a od září 2004 bylo otevřeno druhé oddělení. Postupně ani toto rozšíření nestačilo, a tak byla 

při MŠ zřízena 3. třída na detašovaném pracovišti na Hrušovanském náměstí. V domovské škole je pro 

jednu třídu k dispozici herna a ložnice v prvním patře. Druhá třída je umístěna v podkrovních 

prostorech. 

https://www.msbilenecke.cz/2020/07/13/skolni-vzdelavaci-program-je-nam-hezky-na-svete/
mailto:ms-bilenecke.nam@seznam.cz
http://www.msbilenecke.cz/
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Jídelna slouží pro obě oddělení, je sice dostatečně prostorná, ale vzhledem k tomu, že je v přízemí 

a třídy v patrech, jsou přechody po schodišti (které je velmi nevhodně provedené pro prostory 

mateřské školy) do tříd nepříjemné a s malými dětmi náročné. Každá třída má svou šatnu a hygienické 

příslušenství. 

 

Vedení MŠ a pedagogové se snaží v prostorách školy vytvářet vstřícné, estetické, podnětné 

a hygienické prostředí. Kvalita věcného prostředí je cílevědomá, respektuje aktuální události, roční 

období, přání dětí. Děti se podílejí na výzdobě interiéru MŠ svými výtvarnými pracemi. 

 

Tvorba podnětného a inspirujícího prostředí umožňuje dětem seberealizaci pod vedením učitelek. 

 

Dle finančních prostředků je obměňován interiér prostor MŠ. Dětský nábytek a hygienické zařízení 

jsou uzpůsobeny potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. 

 

Všechny prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy, dle platných předpisů. 

Budova je v uspokojivém technickém stavu. Problém s nedostačujícími parkovacími místy vyřešila 

městská část vybudováním parkoviště přímo na Bíleneckém náměstí. Všechny třídy mateřské školy 

jsou bariérové, děti musí chodit po schodech.  

 

U budovy je malá zahrada, která je využívána jen při odpoledních činnostech, kdy je již v MŠ málo 

dětí.  Na tuto zahrádku byl zasazen listnatý strom, který poskytuje přirozený stín. Mateřská škola 

využívá také velkou zahradu, umístěnou přes silnici, ve které je dostatek prostoru pro volné hry 

a aktivity dětí při pobytu venku. Školní zahrada je nově vybavena bezpečným zařízením a vhodnými 

hracími prvky. Keře podél celého plotu tvoří přírodní živý plot a jsou přirozenou ochranou od 

komunikace. Obě zahrady byly rekultivovány a působí velmi příjemně. 

 

Detašované pracoviště MŠ v Chaberském dvoře 

Na detašovaném pracovišti v krásných prostorách Chaberského dvora bylo vybudováno  zázemí pro  

třetí třídu. Herna, sociální zařízení, kuchyňka a malá šatna pro personál se nacházejí v podkrovních 

prostorách prvního patra. Šatna dětí je v přízemí budovy. Veškeré prostory byly vhodně a vkusně 

vybaveny nábytkem a doplňky příjemnými pro pobyt dětí i personálu. Přímo u budovy byla 

vybudována malá zahrada pro hry dětí, ve které se nachází několik herních prvků a dostatek prostoru 

pro volný pohyb dětí. Zahrada je vybavena herními prvky a opatřena bezpečnostními ochranami 

sloupů, které ční v prostorách zahrady. Jelikož zde nebylo možné udržet trávník, byl zde 

položen umělý povrch, který má platný certifikát o vhodnosti použití pro dětská hřiště. Děti tak mohou 

využívat zahradu celý rok. 

Charakteristika mateřské školy 

Kapacita školy je schválena na počet 72 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení. Všechny třídy jsou 

věkově smíšené. Vedení MŠ považuje věkově smíšené třídy pro zdravý sociální rozvoj dětí jako velice 

vhodné prostředí. Poskytují přirozený prostor pro kooperativní učení. 

 

MŠ vytváří bezpečné sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity 

a spolupráce. Toto prostředí zahrnuje děje mezi lidmi v ní, procesy, vztahy, duševní stavy jednotlivců, 

jejich chápání hodnot, ale také vztahy s lidmi v okolí školy. Odráží společenské poměry. Kvalita 

prostředí zpětně ovlivňuje sociální klima školy. Ve škole je vytvářena atmosféra rodinného prostředí, 

kterou většina rodičů velmi kladně hodnotí. Vzhledem k poloze MČ na okraji Prahy, je příroda 

součástí obce, škola využívá tohoto faktu ve výchově k ochraně přírody a při výuce akcentuje soulad 

s environmentální výchovou. 

 

Řízení mateřské školy 

Škola praktikuje a rozvíjí styl řízení, který je založen na participaci a kooperaci všech zúčastněných. 
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Všichni zaměstnanci mají jasně vymezené povinnosti i pravomoci. Ředitelka se snaží vytvářet ovzduší 

vzájemné důvěry a tolerance, podporuje a motivuje všechny zaměstnance na rozhodování o zásadních 

otázkách třídního programu. Vyhodnocuje práci zaměstnanců, motivuje je a podporuje vzájemnou 

spolupráci. MŠ usiluje, aby celý kolektiv pracoval jako jeden tým a vyzývá ke spolupráci také rodiče. 

 

MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, základní školou, TJ, 

přírodovědným kroužkem ochránců přírody a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení 

individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí – logopedem a psychologem. 

 

Školní vzdělávací program  

Školní vzdělávací program ,,Je nám hezky na světě“ byl zpracován podle Rámcového vzdělávacího 

programu MŠ. Platí od 1.9.2017. 

 

Při sestavování programu MŠ vychází z nejpřirozenějších činností, které jsou charakteristické pro 

předškolní věk, z hlavních cílů předškolního vzdělávání a též na polohu školy blíže k přírodě. 

Dítě jako individualita s vlastními potřebami, možnostmi a právy je východiskem pedagogických snah 

a postojů. Jde o individuální přístup ke každému dítěti, vytvoření podnětného a sympatizujícího vedení 

dětí, prostředí a cíleného působení, o vytváření vhodných podmínek pro komunikaci všech lidí, které 

škola sdružuje a o vytváření atmosféry pohody, klidu a jednotného působení. Při práci s dětmi 

považuje vedení MŠ za důležité: odbornost pedagogů, ohleduplnost, vlídnost, odpovědnost, tvořivost, 

spokojenost, přátelství a partnerství, tolerance, obětavost, takt. 

 

Ve výchovně vzdělávací práci a doplňkových aktivitách  preferuje převážně estetickou výchovu, a to 

ponejvíc výtvarné činnosti z důvodu velkého významu pro všestranný harmonický vývoj dítěte. 

Snahou je, aby estetický výchovný proces měl komplexní povahu a byl spjat se všemi činnostmi. 

Hlavním cílem je vychovávat dítě v tvořivého člověka, schopného samostatného úsudku a projevu, 

orientujícího se na skutečné hodnoty. Estetické činnosti jsou využívány k prohloubení spolupráce 

s rodiči, jejich zapojení do činností MŠ. MŠ se dále ve vzdělávání aktivně zabývá environmentální 

výchovou. 

  

Spolupráce s rodinou 

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, posiluje funkci rodiny a pomáhá rodičům v péči o dítě. 

Záměrem je získání důvěry rodičů ve výchovně vzdělávací působení. Třídní schůzky, které vede 

ředitelka školy, jsou organizovány jak společně pro všechny třídy, nebo dle potřeby pro jednotlivé 

pracoviště. 

 

O dění ve škole, o připravovaných akcích jsou rodiče vždy seznamováni na nástěnkách každé třídy 

a webových stránkách školy. MŠ je plně otevřena pro rodiče, kteří se mohou zapojovat do činností 

dětí. 

 

Aktivity pořádané pro podporu spolupráce s rodiči:  

• seznamovací posezení na školní zahradě 

• podzimní hrátky s přírodninami 

• oslava Sv. Martina lampiónovým průvodem 

• vánoční besídka 

• masopustní výroba masek a průvod 

• jarní brigáda 

• tradiční upalování Baby Zimice a loučení s předškolními dětmi. 

 

Spolupráce s ostatními institucemi 

Prvořadá je spolupráce se zřizovatelem – městská část Praha - Dolní Chabry. Povinností ředitelky je 

zodpovědné plnění povinností vůči zřizovateli. Zřizovatel je seznamován s připravovanými akcemi  

a s organizací provozu během školního roku. 

https://www.msbilenecke.cz/2020/07/13/skolni-vzdelavaci-program-je-nam-hezky-na-svete/
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Mateřská škola spolupracuje se ZŠ Spořická a TJ při této škole. Jde především o usnadnění přechodu 

dětí z MŠ do ZŠ. V průběhu docházky do MŠ se děti mají příležitost seznámit s prostředím základní 

školy. MŠ se zúčastňuje společných akcí se ZŠ, jako jsou Sportovní den, Mikulášská nadílka, 

karneval, oslava MDD a návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ. Dále se MŠ zúčastňuje i akcí pořádaných 

městskou částí (výstavy dětských prací, masopust, Svatojánská slavnost). 

Provozní doba 7:00 – 17:00 hodin. 

2.6.1.3 Mateřská škola Beranov, Kobyliská 1201/3, Praha – Dolní Chabry 

• datum zápisu do rejstříku škol 14.9.2017 

• ředitelka mateřské školy - Mgr. Miroslava Vašíčková  

• telefonní kontakt: 775 482 355 

• e-mailový kontakt: reditelka@ms-beranov.cz 

• webové stránky: www.ms-beranov.cz 

• adresa: Kobyliská 1201/3,184 00 Praha - Dolní Chabry   

• IČ: 06072283          

Materiální a technické podmínky  

Mateřská škola Beranov byla otevřena 1.9.2017. Objekt mateřské školy je patrová budova, která má 

v přízemí 1 třídu a provozní prostory, v patře jsou 2 třídy. Třídy jsou prostorné, světlé, vybavené 

ergonomickým nábytkem, barevně laděné. Herní prvky nabízejí dětem možnost vybrat si činnost podle 

vlastních potřeb. 

 

Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, obědy zajišťuje externí společnost Česká jídelna, dopolední 

i odpolední svačiny připravují kuchařky samy v MŠ. Po celý den je pro děti zajišťován pitný režim. 

MŠ vychází vstříc i lékařsky potvrzeným zvláštním stravovacím návykům (potravinové alergie, 

celiakie, apod.) Mateřská škola má jednu třídu bezbariérovou a dvě třídy bariérové.  

 

Školní zahrada je plně zatravněná plocha, která poskytuje dětem možnost volného pohybu a sportovně 

pohybových aktivit. Zahrada má pískoviště a pružinová houpadla, postupně bude vybavována dalšími 

herními prvky (vláček s vagónkem, branky na fotbal, mlhoviště, záhonky pro pěstitelské práce). Na 

zahradě je naistalováno pítko. Děti mají k dispozici dostatek hraček na písek, míče, švihadla, pomůcky 

pro rozvoj pohybových schopností a dovedností (kuželky, skákací guma, badminton). Postupně se 

pořizují další pomůcky. Vzrostlá bříza poskytuje zahradě stín v horkých slunečných dnech. Pískoviště 

jsou zastíněna pergolami. 

Charakteristika mateřské školy 

Mateřská škola je trojtřídní s heterogenními třídami. 

Všechny zaměstnankyně (pedagogické i provozní) vytváří dětem příjemné a vstřícné prostředí, snaží 

se vcházet z potřeb dětí, upřednostňovat jejich osobnostní vývoj, avšak nedávat jim bezbřehou volnost, 

snažit se jim nenásilně, postupně, ale důsledně vštěpovat pravidla chování ve skupině dětí a dospělých, 

hygienické návyky, sebeobsluhu, odpovědnost za vlastní jednání, sebekontrolu, vcítění do pocitu 

druhých, uvědomování si vlastního „já“ ve společenství lidí. Rozvíjet jazykovou stránku, jemnou 

a hrubou motoriku, slovní zásobu, předčtenářskou gramotnost, předmatematické představy, schopnost 

porozumět a pochopit, vědět si rady v nenadálých situacích, poznat nebezpečí, vyvarovat se ho. Snažit 

se, aby dítě po odchodu z mateřské školy mělo v sobě daný základ pro vlastní uplatnění, aby bylo 

kompetentní v nejrozličnějších situacích a jednáních, které jej čekají nejen se vstupem do základní 

školy, ale i v dalším osobním i profesním životě. 

Každodenním cílem všech zaměstnanců v mateřské škole je snaha o to, aby z dětí vyrostli opravdu 

správní lidé. 

 

mailto:reditelka@ms-beranov.cz
http://www.ms-beranov.cz/
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Charakteristika vzdělávacího programu 

V mateřské škole Beranov, výchovně vzdělávacími aktivitami, usilují o pocit souladu a harmonie, 

životní pohody dětí. Realizace školního vzdělávacího programu vychází z Kurikula podpory zdraví 

v mateřské škole, z Listiny práv a svobod, z Úmluvy o právech dítěte, je v souladu s Rámcově 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program má název: „V Beránku 

pleteme poznání nit - neváhej, přidej se, pevně se chyť.“ 

 

Mateřská škola je otevřená k navazování nové spolupráce. Všechny koncepční záměry, nápady, 

myšlenky obsažené ve ŠVP realizuje ve spolupráci se zaměstnanci MŠ, s rodiči, s pomocí zřizovatele 

a dalšími partnery, kteří s MŠ spolupracují. Cílem je vytvářet dobré jméno školy, aby se stala 

vyhledávanou a uznávanou institucí v městské části i okolí. K tomu směřuje i vize školy: „Školka plná 

pohody“. 

 

Školní vzdělávací program je rozpracován do témat (integrovaných bloků).  Záměr témat nastiňuje, co 

by mělo být ve výchovně-vzdělávacích činnostech obsaženo, k čemu by měly tyto činnosti směřovat, 

jsou východiskem pro vytváření třídních vzdělávacích programů pedagogů. Při plánování tematických 

částí pedagog vychází ze složení dětí, z poznatků o dětech, zpětné vazby vlastní práce, z podmínek, 

ve kterých se vzdělávání uskutečňuje a z pravidelného hodnocení. 

Tematické části jsou naplňovány dílčími vzdělávacími cíli. Tyto dílčí vzdělávací cíle vedou 

k očekávaným výstupům a ke klíčovým kompetencím – vymezených pro předškolní vzdělávání.   

 

MŠ nabízí zájmové kroužky: 

• Angličtina pro předškoláky 

• Hudebně pohybový kroužek – Hrajeme si s písničkou 

• Výtvarný kroužek 

• Základní pohybová průprava 

 

Akce a aktivity mateřské školy 

MŠ pořádá celou řadu akcí a aktivit 

• Předškoláci 

• Kouzelný les – aktivita určená předškolákům – soutěže, pohyb 

• Cesta za pokladem – hravě vzdělávací program 

• Projektový den – Malý architekt 

• Projektový den – Stavitel mostů 

• Projektový den – Stavitel věží 

• Pasování na školáky 

• Akce pro všechny děti 

• Sportovní odpoledne 

• Sportovní olympiáda ke Dni dětí 

• Divadelní představení  

• Putování se skřítkem Podzimníčkem 

• Halloween v MŠ 

• Svátek sv. Martina 

• Mikulášská nadílka 

• Vánoce v MŠ 

• Karneval 

• Hledání kamínků 

• Bublinková show 

• Preventivní programy 

• Pes Sorbon - Jak se chováme k pejskům, bezpečný kontakt se psy 

• Interaktivní programy 

• Jak přišlo kuře na svět 

• Včelí království 
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• Návštěva hvězdárny 

• Akce pro rodiče – třídní schůzky. 

 

Projekty realizované za finanční podpory z evropských i národních dotačních zdrojů 

Mateřská škola realizuje také projekty, které získávají finanční prostředky z evropských i národních 

finančních zdrojů např.: 

 

• MŠ Beranov 2019, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014235 (Šablony II). 

Projekt byl zaměřen na personální posílení týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (se zaměřením na osobnostně sociální rozvoj, 

čtenářskou a matematickou pregramotnost, osobnostně sociální rozvoj, polytechnické vzdělávání) 

a ve spolupráci s odborníkem realizovat projektové dny v mateřské škole. 

• Celé Česko čte dětem 

• Děti malují seniorům k svátku 

• Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod 

záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí. V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí 

své poznání a čekají je i některé netradiční činnosti. Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do 

pěti oblastí: 1) Přirozená cvičení 2) Obratnost 3) Dovednosti s míčem  

4) Rozvíjení poznání 5) Netradiční činnosti. 

• Přírodní zahrada Beranov 2020 - cílem projektu bylo obohatit a rozšířit prostor pro aktivní 

činnosti dětí v přírodě, podněcovat je prostřednictvím zakomponovaných environmentálních prvků 

k vlastním aktivitám a vést je tak nenásilnou formou k péči o životní prostředí, a zároveň vytvořit 

místo, kde se lidé rádi setkávají. 

• Spolupráce v rámci projektu KLOKTEX - sběr textilu, obuvi a hraček. Částka rovna počtu 

nasbíraných kilogramů byla zaslána na účet Fondu ohrožených dětí – Klokánek. Zároveň tuto 

částku mohla dostat MŠ, která však finanční prostředky nechává rovnou posílat na účet Klokánku 

Chabařovická. Celkem nasbíráno: 6354 kg. Za každé kilo nositelného i nenositelného oblečení 

dostane Klokánek 1,- Kč. Nositelné, nepotrhané oblečení, hračky atd. se rozdělují do 15 Klokánků 

v celé České republice. Oblečení, které je roztrhané, nevhodné pro děti se posílá k průmyslovému 

zpracování. 

• Kouzelný svět barevných kamínků - výtvarná soutěž se značkou JOVI, děti pod vedením 

pedagogů vytvořily společně kamínky s letní tématikou a pro projekt využily velmi oblíbenou 

výtvarnou techniku malování na kamínky neboli kamínkování. 

Provozní doba 6:30 – 17:00 hodin. 

2.6.1.4 Lesní mateřská škola Jaata – Asociace lesních mateřských škol 

• datum zápisu do rejstříku škol 31. 5. 2017 

• ředitelka mateřské školy - Mgr. et Mgr. Iva Turská 

• telefonní kontakt: 603 200 512 

• e-mailový kontakt: lms.jaata@gmail.com 

• webové stránky: www.jaata.cz  

• adresa: K Brnkám, 184 00   Praha 8 - Dolní Chabry 

• IČ: 05990645 

 

V městské části funguje akreditovaná lesní mateřská škola sídlící v jurtách v Dolních Chabrech. 

Nejvyšší povolený počet dětí v MŠ je 20. Školka vznikla jako odnož Dětský klub Maata v Ďáblicích. 

Snaží se o propojení konceptu respektování, lesní pedagogiky, waldorfského přístupu a farmaření.  

 

Provozní doba 8:00 – 15:00 hodin (odchod dětí domů nebo na kroužek). 

 

Vedení městské části chce podpořit tuto iniciativu a dát prostor pro rozšíření kapacity lesní školky. 
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2.6.1.5 2.6.1.7 Foxíkovy jesle 

• datum zápisu do rejstříku škol 1. 9. 2014 

• ředitelka mateřské školy – - Linda Janichová 

• jednatel Pavel Staněk, Linda Janichová  

• telefonní kontakt: 703458411 

• e-mailový kontakt: info@foxikovaskolka.cz 

• webové stránky:  https://www.foxikovaskolka.cz/  

• adresa: Budyšínská 145/2, 189 00 Praha 8 - Dolní Chabry 

• IČ: 01921061 

 

V městské části funguje jedna z poboček jeslí společnosti Foxíkovy školky a jesle, jejích 

provozovatelem je společnost SmartFox Education - mateřská škola s.r.o. Akreditovaná, česko-

anglická mateřská školka s jeslemi se zaměřením na rozvoj pohybu funguje od roku 2010. Společnost 

má statut právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení. 

Jesličky v Budyšínské jsou umístěné v rodinném domku se zahradou a hřištěm v klidné lokalitě 

městské části. Provoz dětských skupin – jesliček a mikrojeslí je pod správou Ministerstva práce 

a sociálních věcí. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu – Operační program 

Zaměstnanost. 

 

V jeslích s dětmi pracují v rámci týdenního programu, který navazuje na dlouholetou tradici 

soukromých školek ProFamily a Foxíkových školek a je schválen Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy. Rodiče jsou s prací dítěte denně seznamováni přímo v jesličkách, na internetových 

stránkách jesliček a v třídní knize, která monitoruje a dokládá plnění týdenního programu. Rodiče tedy 

znají aktuální náplň dne, se kterou korespondují výrobky dětí, básničky, písničky, pohybová výchova 

a rozvíjení jemné a hrubé motoriky, socializace, vývoj řeči a další. V jeslích mají mnoho speciálních 

hraček, keramickou dílnu, bazén s balónky a zahradu.  

 

Provozní doba 7:30 – 17:00 hodin.  

2.6.1.6 Největší problémy předškolního vzdělávání 

Městská část Praha - Dolní Chabry zaujímá přední místo mezi městskými částmi hlavního města,  

s podílem předškolních dětí na složení obyvatelstva městské části.  

 

Největším problémem předškolního vzdělávání v městské části je nárůst počtu obyvatel bez zajištění 

potřebných podmínek pro kvalitní předškolní vzdělávání. Tento nárůst dopadne nejprve na oblast 

předškolního vzdělávání, protože se do nové výstavby přistěhují většinou mladí lidé, kteří mají malé 

děti nebo v blízké budoucnosti budou mít, a tím vznikají požadavky na vyšší počet míst 

v předškolních zařízeních. 

 

Dalším problémem je, že v městské části existují 3 mateřské školy – jsou malé a mají značné potřeby 

na zajištění vlastního provozu. Jsou umístěné v objektech, které není možné rozšiřovat. Optimálním 

řešením by byl vznik nové školky, s větší kapacitou, která by mohla zaštítit ještě některou ze 

stávajících fungujících školek. Tímto řešením by došlo k úspoře provozních nákladů, ale také 

personálních nákladů (snížení počtu vedoucích pozic ve školkách). 

 

V současné době není v městské části k dispozici vhodný prostor, na kterém by nová mateřská škola 

mohla být postavena. Vedení městské části usiluje, aby v rámci výstavby etap H a I projektu Nové 

Chabry společnosti Star Prag s.r.o. byl vystaven nový objekt mateřské školy, který by mohl spadat pod 

stávající Mateřskou školu Beranov. Nová MŠ by mohla využívat pro zajištění stravování nově 

vybudovanou kapacitu školní kuchyně v ZŠ Dolní Chabry, jež má dostatečnou kapacitu na zajištění 

stravování vlastních žáků, i dětí v nově vzniklé mateřské škole.  

mailto:info@foxikovaskolka.cz
http://www.foxikovaskolka.cz/
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V městské části existuje prostor (naproti Třešňovky), na kterém by mohla vzniknout další lesní školka. 

Pozemky jsou ve vlastnictví městské části, ale budovy jsou ve vlastnictví státu. Pro realizaci tohoto 

záměru musí proběhnout změna územního plánu, což znamená, že s touto variantou lze počítat pouze 

v dlouhodobém horizontu.  S provozovatelem stávající lesní školky je předjednána možnost jejího 

rozšíření (v případě vhodného prostoru) a zabezpečení organizace provozu. 

 

Jak vyplynulo z posouzení nárůstu počtu obyvatel v budoucích dvou pětiletých cyklech, bude třeba 

navýšit počet míst v mateřských školách do roku 2025 o 80 míst a do roku 2030 o dalších 20 míst. 

Podrobněji viz kapitola 2.4.3.2 Bytová výstavba. 

2.6.2 Základní vzdělávání  

Městská část Praha – Dolní Chabry zajišťuje na svém území mj. základní systém vzdělávání, a k tomuto 

účelu zřídila 4 příspěvkové organizace MČ – jednu základní a tři mateřské školy.  

 

Vlivem dynamického rozvoje městské části dochází k významnému nárůstu počtu obyvatel a kapacita 

základní školy byla pro potřeby městské části dlouhodobě nedostačující. Pražský radní Vít Šimral - 

člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání - uvedl, že i když je 

v současnosti kapacita základních škol v rámci Prahy dostatečná, děti z okrajů metropole musí často 

dojíždět do centrálních částí, což jde proti myšlence města krátkých vzdáleností, kdy cílem je, aby 

každé dítě mělo školu v docházkové vzdálenosti. Z tohoto důvodu v okrajových oblastech Prahy 

vznikne s podporou MHMP do roku 2022 minimálně 7 škol. Jedna ze škol, které chtěla Praha takto 

podpořit, byla i škola v Dolních Chabrech. Město již poskytlo vybraným městským částem dotace, 

které však nestačí. Plánovalo se, že část peněz se školám podaří získat z evropských fondů a Praha na 

jejich výstavbu a vybavení přispěje dalšími finančními prostředky. (viz 

https://www.archiweb.cz/news/praha-chce-v-dalsich-letech-postavit-nejmene-sedm-zakladnich-skol)  
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Tabulka počtu přijatých/odmítnutých dětí do první třídy v Základní škole Dolní Chabry v letech 2012 – 2022 

Počty dětí 1. třída 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 

počet dětí k zápisu do 1. třídy 70 66 83 74 59 75 90 83 60 63 

počet přijatých dětí 49 47 64 52 47 52 66 57 49 56 

počet odmítnutých dětí 0 0 0 4 0 9 0 11 0 2 

 Počty dětí se SVP  

počet žáků se SVP přijatých do  

1.třídy 
1 0 2 2 3 0 3 0 1 0 

počet žáků se SVP celkem 64 80 80 74 63 33 28 35 37 33 

Zdroj (ZŠ Praha – Dolní Chabry) 
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Zřizovatel MČ Praha – Dolní Chabry i vedení ZŠ velmi usilují o to, aby každoročně mohly být přijaty 

všechny děti, které chtějí chaberskou školu navštěvovat. Postupně byly přebudovány všechny vhodné 

prostory na kmenové učebny, ale takto vzniklé prostory byly již ve školním roce 2019/2020 zcela 

nevyhovující, situace byla nadále neúnosná a s dalším zvyšováním počtu obyvatel (jak bylo uvedeno 

dříve), již ani tato provizoria nemohla stačit. Díky dříve realizovaným úpravám vzniklo 6 nových 

kmenových učeben, ovšem nestandardních z hlediska prostorových a hygienických požadavků, (byly 

vytvořené z kabinetů, odborných učeben a dalších ne zcela vhodných prostor). Takto byla sice 

kapacita navýšena na 450 dětí, šlo ale stále o provizorní a nevyhovující řešení.  

 

Z výše uvedené tabulky počtu přijatých a odmítnutých dětí je evidentní, že škola integruje stále větší 

počet dětí se SVP, (4x více než před deseti lety). Pokud má těmto žákům umožnit zařazení do běžných 

tříd, je nezbytné, aby byly minimálně udrženy dosavadní průměrné počty žáků ve třídách. To však 

bylo, s rostoucím počtem obyvatel, bez realizace záměru dostavby budovy základní školy (realizace 

2020-2021), stěží uskutečnitelné. Z  tabulky je zřejmé, že při zápisu pro školní rok 2019/2020 nebylo 

sice odmítnuto žádné dítě, ale jen díky tomu, že škola otevřela jednu první třídu navíc, a kromě toho 

rodiče 20 dětí z Dolních Chaber z obavy, že by se pro jejich dítě místo ve škole nenašlo (počítalo se 

s nutností losování), k zápisu do ZŠ Chabry vůbec se svými dětmi nepřišli a rovnou volili jinou školu. 

Jak již bylo zmíněno, škola v Dolních Chabrech patřila mezi 7 pražských škol, které získaly prioritu 

řešení, od vedení HMP z pohledu závažnosti nedostatečné kapacity. 

 

Kvantifikace v rámci MČ Dolní Chabry k 1.1.2021, resp. k 12.10.2021 

 

Celkový počet obyvatel a počty sledovaných věkových skupin dle aktuálních dat, tj. k 1. 1. 2021 

k 12.10. 2021 poskytnutých Úřadem městské části Praha – Dolní Chabry   

https://www.mvcr.cz/clanek/informativni-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx 

 

Skupina obyvatel Počet osob v MČ ve skupině 

Obyvatelé MČ Dolní Chabry 4 284 obyvatel – hodnota k 1.1.2021 

Děti ve věku 0-15 let 1108 dětí ve věku do 15 let - hodnota k 12.10.2021 

Děti předškolního věku do 6 let 466 dětí předškolního věku - hodnota k 12.10.2021 

Děti ve věku školní docházky – 6-15 let 642 dětí ve věku školní docházky - hodnota k 12.10.2021 

 

Z hodnot uvedených v tabulce je patrné, že z celkového počtu obyvatel městské části tvoří více než ¼ 

děti do 15 let, resp. cca 26% populace a cca 18% populace tvoří občané v seniorském věku. Z hodnot 

vyplývá, že v městské části je velmi vysoké % obou okrajových skupin, a to jak dětí, tak seniorů.  

 

Kvantifikace v rámci ZŠ Praha - Dolní Chabry  

Skupina žáků 

Počet žáků k 1.6.2019 

(před realizací projektu 

navýšení kapacity ZŠ) 

Počet žáků k 1.9.2021  

(po realizaci projektu 

navýšení kapacity ZŠ) 

Žáci celkem (rejstříková kapacita) 450 550 

Žáci celkem vč. žáků v předškolní třídě (skutečný 

stav) 
441 463 

Žáci celkem (bez žáků v předškolní třídě) 441 463 

Žáci se znevýhodněním - celkem     80   64 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

(SVP) 
   74 

  76 

Žáci s odlišným mateřským jazykem     18   13 

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem    36   10 

Žáci se sociokulturním znevýhodněním (SKZ)    10  4 

Průměrný počet žáků ve třídě     23,2  24,4 

Průměrný počet žáků se SVP a SKZ ve třídě     4,2   3,4 
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2.6.2.1 Základní škola Dolní Chabry  

• datum zápisu do rejstříku škol – 1.1.2005 

• ředitelka základní školy - Mgr. Zdenka Chaloupecká 

• telefonní kontakt: 233 544 562 

• e-mailový kontakt: zschabry@zschabry.cz 

• webové stránky: www.zschabry.cz 

• adresa: Spořická 400/34, Dolní Chabry, 184 00 Praha 

• IČ: 70970190 

 

Základní škola Praha - Dolní Chabry leží v centru městské části. Jde o školu s dlouholetou tradicí (od 

roku 1939). Škola je úplná, se všemi devíti ročníky. Součástí školy je jídelna, družina a školní klub. 

Popis základní školy – stav na začátku školního roku 2021/2022  

Od školního roku 2021/2022 byla díky rekonstrukci a přístavbě školy kapacita navýšena na 550 žáků. 

Základní škola je úplná se všemi devíti ročníky, dělí se na 1. stupeň (1.- 5. ročník), výuka probíhá 

v nové přístavbě školy, v budově E, a na 2. stupeň (6. - 9. ročník). V letošním školním roce školu 

navštěvuje 464 žáků, z toho v jedenácti třídách 1. stupně 265 žáků, v osmi třídách 2. stupně 199 žáků. 

K základnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni žáci ze spádové oblasti. Pro přepravu do školy 

nejčastěji cestují automobily rodičů, pěšky, veřejnou hromadnou dopravou. 

 

Počet kmenových tříd jednotlivých ročníků ve školním roce 2021/2022 

Třída Počet 

1. třída 3 třídy – 1.A,B,C 

2. třída 2 třídy – 2.A,B 

3. třída 2 třídy – 3.A,B 

4. třída 2 třídy – 4.A,B 

5. třída 2 třídy – 5.A,B 

6. třída 2 třídy – 6.A,B 

7. třída 2 třídy – 7.A,B 

8. třída 2 třídy – 8.A,B 

9. třída 2 třídy – 9.A,B 

Celkem 19 tříd 

 

Další informace viz http://www.zschabry.cz/. 

 

 

Rejstříková kapacita základní školy před a po dokončení projektu „Dostavba ZŠ Praha - Dolní 

Chabry 

Zařízení Počet osob 

před realizací projektu 

Počet osob 

po realizaci projektu 

ZŠ  450 550 

Školní družina 150 210 

Školní klub 30 20 

Školní jídelna 450 550 

 

Vzrůstající počet obyvatel, a tedy i zvyšující se počet školáků, měl přímý dopad na provoz školy 

a zcela logicky si vyžádal umělé navýšení její kapacity ve stávajících prostorách s využitím všech 

využitelných ploch a prostor. Od 1. 9. 2015 byla kapacita školy navýšena na 450 žáků.  

Škola do roku 2021 pracovala za hranicí svých možností a tento stav nebyl dlouhodobě udržitelný, 

třeba i proto, že některé výukové prostory byly zřízeny na úkor prostor nutných pro zaměstnance školy 

(kabinety, sborovna, kanceláře apod.) a také na úkor odborných učeben. 

mailto:zschabry@zschabry.cz
http://www.zschabry.cz/
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K základnímu vzdělávání byli výhradně přijímáni žáci ze spádové oblasti, což je MČ Praha – Dolní 

Chabry. Zájem by byl i ze strany žáků z okolních obcí především Středočeského kraje, tito však 

neměli šanci místo ve škole získat. (Ve vyšších ročnících, z dob, kdy kapacita nebyla ZŠ plně 

obsazena chaberskými dětmi, děti z okolí jsou). 

Pro školní rok 2021/2022 byly přijaty všechny děti, které přišly k zápisu, byly otevřeny 3 první třídy. 

Školní vzdělávací program 

Na škole se učí dle vlastního školního vzdělávacího program „Učíme se pro život", jenž byl zpracován 

podle Rozvojového vzdělávacího plánu základního vzdělávání a schválen školskou radou. 

Škola spolupracuje s řadou organizací, jež pomáhají v péči o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP) a při tvorbě a plnění minimálního preventivního programu. Pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami škola nabízí nepovinné předměty, ve třídách, kde je to potřeba, pracuje 

asistent pedagoga. 

V odpoledních hodinách škola poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti 

zájmových organizací dětí a mládeže, žáci mají možnost vybrat si ze široké nabídky sportovních, 

esteticko-výchovných, jazykových či hudebních kroužků v rámci školního klubu. 

Škola úzce spolupracuje se Spolkem přátel chaberské školy. 

 

Základní škola Dolní Chabry každoročně pořádá také tzv. projektový týden, který probíhá napříč 

ročníky.    

 

Základní škola musí poskytnout základní vzdělání všem dětem, musí se přizpůsobovat i dětem, které 

mají nějaké speciální vzdělávací potřeby. Tato skutečnost má však dopad na realitu, že řada chytrých a 

talentovaných dětí odchází ze základní školy na víceletá gymnázia (odchází 30% dětí). Dle odborníků 

pro oblast vzdělávání (psychologové, pedagogové) by mělo ze základních škol odcházet maximálně 

10% dětí. 

Pro budoucnost by bylo také vhodné, aby se mohly talentované děti rozvíjet přímo v základní škole, 

nad rámec učebních osnov (prostor pro rozvoj, možnost navštěvovat nepovinné předměty, podpořit 

děti se zájmem o společenské vědy, zájmová činnost apod.). Musí být však naplňován Školní 

vzdělávací program, žádná jeho část nesmí být přesunuta do mimoškolní činnosti. 

V případě, že budou k dispozici podpůrné dotační programy (např. jako program Šablony), bude škola 

maximálně usilovat o jejich využití pro podporu vzdělávání svých žáků. ZŠ využívala program 

Šablony po celou dobu jeho trvání (cca 5 let) a i nadále chce využívat další podpůrné dotační 

programy – vzdělávání pedagogů, vybavenost školy – odborné učebny, podpůrné programy pro děti ze 

sociálně slabých rodin apod.  

 

ZŠ pracuje také s tzv. sbírkovými kampaněmi, které jsou většinou zaměřeny na lepší vybavení tříd. 

Sbírková kampaň je vypsána na zcela konkrétní účel – vybavení školy, technika, nábytek apod., 

a pokud se podaří získat potřebné peníze, je pořízený předmět označen štítkem se jménem dárce (např. 

Spolek přátel Základní školy Dolní Chabry). Tento model by mohl být více využíván např. při 

příležitosti Dětského dne apod. ZŠ by mohla zpracovat koncepci fundraisingu, která by byla daná 

a mohla by být pravidelně využívána (definována zakládací listina budoucího fondu, který by fungoval 

pouze pro potřeby základní školy – vybavení školy, nelze využívat na platy pedagogů). Stávající 

stanovy Spolku rodičů a přátel školy umožňují darovat škole finanční částka, která ale musí být 

využita pro nákup vybavení, které bude určeno všem dětem. Nelze finanční prostředky využít pro 

individuální podporu jednoho dítěte. Je možné také uspořádat anketu mezi dětmi, aby samy 

definovaly, co by chtěly, aby bylo ze zdrojů Spolku zafinancováno (aktuálně např. vybavení 

společných prostor v nově vybudovaném objektu E). 

V budoucnu by bylo dobré, vytvořit možnosti financování pro potřebné aktivity i vhodné projekty na 

podporu školního vybavení nebo na podporu konkrétních žáků.  

Pokud je třeba nějaká individuální podpora vůči konkrétnímu dítěti ze sociálně slabé rodiny (např. 

financování výletů, školy v přírodě, obědů apod.), doposud se vždy podařilo, že se ostatní rodiče 

složili a vybrali potřebnou částku, aby se dítě mohlo dané aktivity účastnit. 
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Rodiče ze sociálně slabého prostředí často nechtějí oficiálně žádat o různé podpory, aby nebyli 

společností do této kategorie zařazováni (např. z 5 dětí ze sociálně slabých rodin, čerpají příspěvky na 

obědy pouze 2 děti). 

 

Základní škola je v současné době dostatečně technicky vybavená pro výuku on-line. Škola využila 

nabízené možnosti a pořídila ze státních i soukromých příspěvků potřebnou techniku v rámci dopadů 

pandemie nemoci COVID-19. 

Dle průzkumů a prověření znalostí, jsou děti v Dolních Chabrech na dobré úrovni svých znalostí i po 

dlouhodobé výuce on-line.  

Odbornost a vzdělávání pedagogů ZŠ Dolní Chabry 

Dosavadní praxe ZŠ Dolní Chabry i budoucí záměry s inkluzivním vzděláváním kladou zvýšené 

požadavky na pedagogické pracovníky v oblasti jejich vzdělávání. Jak je patrné z výročních zpráv 

školy, pedagogové se průběžně vzdělávají, a mimo jiné absolvovali i desítky školení a kurzů 

zaměřených na inkluzi a poruchy chování.  

 

Škola má zpracovaný „Dlouhodobý plán DVPP“, který formuluje dlouhodobé cíle vzdělávání: 

• dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického kolektivu 

• mít plně připravené pedagogické vedení školy v oblasti školského managementu a řízení 

• průběžně zajišťovat kontakty učitelů odborných předmětů s vývojem v oblasti oborů, které 

vyučují a v oblasti moderních metod a forem práce 

• mít připravené pedagogy pro práci s moderními informačními technologiemi 

• předcházet, případně eliminovat projevy agresivity, netolerance, šikany u žáků na škole 

• škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet 

přímo na školu a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku. 

Vzdělávání bude dlouhodobé, aby pracovníci školy i lektoři mohli reagovat na průběh a 

požadavky. 

 

Příprava pedagogů probíhá v souladu se Zákonem o pedagogických pracovnících v podobě dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Škola poskytuje svým zaměstnancům podmínky pro další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

Většina dalšího vzdělávání je individuální podle zájmu pedagogů a potřeb školy. Značná pozornost je 

poskytována vzdělávání zaměřeném na inkluzi a poruchy chování. Škola využila řadu seminářů 

nabízených např. akreditovaným DYS-centrem Praha z. ú. DYS-centrum je nezisková organizace, 

jejímž cílem je podporovat jedince se specifickými poruchami učení (SPU) a/nebo chování, kterými 

jsou především dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie, ADHD a ADD.   

 

Pedagogové zde absolvovali např. tyto semináře: 

• Respektovat a být respektován 

• Matematika názorně nejen pro žáky s dyskalkulií 

• Žák ZŠ s vývojovou dysfázií 

• Jak vést reedukační skupinu 

• Radostný a přirozený vývoj pozornosti. 

 

Škola využívá i semináře dalších poskytovatelů DVPP 

• Descartes (seminář Základní orientace ve speciální pedagogice pro učitele bez speciální 

pedagogické kvalifikace a Práce s chybou v českém jazyce) 

• Národní institut pro další vzdělávání (seminář Řešení šikany a kyberšikany) 

• AISIS (kurz Minimalizace šikany - v rámci projektu Škola pro všechny) 

Celý pedagogický sbor v rámci výzvy Šablony I. absolvoval seminář Inkluze v praxi (poskytovatel 

Národní institut pro další vzdělávání). 

Značná část DVPP probíhá formou samostudia. 
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Školní budova – před realizací projektu „Dostavba ZŠ Praha - Dolní Chabry“ 

Objekt školy byl tvořen několika budovami, jež byly navzájem spojeny bez výraznějšího jednotícího 

prvku, proto působily celkově nesourodým dojmem. Původní budova (budova A), ze všech částí školy 

nejstarší (vznik 1939) celému souboru budov dominovala. S ní byla architektonicky vhodně 

sjednocena dostavba západního křídla (budova B). Naopak přístavba tělocvičny a kuchyně (budova C) 

a přístavba šaten (budova D) odrážela dobu vzniku - 90. léta minulého století, přičemž nenavazovala 

svým stylem na původní budovy, ale definovala jiný architektonický styl. Pozitivní na celém souboru 

budov bylo zachování vzrostlé zeleně - vysokých stromů podél celého objektu a přilehlých ulic.  

 

Ve škole byla realizována řada investičních akcí, které zlepšily podmínky a rozšířily kapacitu školy - 

investice do vybavení a opravy interiéru kuchyně školní jídelny a stavební úpravy učeben školní 

družiny pro výuku žáků. Přesto kapacita školy nestačila poptávce. 

 

Všechny vhodné místnosti, kterými škola disponovala, byly v letech 2018-2021 využívány jako 

kmenové učebny pro výuku. Škola však měla pouze 13 standardních kmenových učeben. Jako další 

kmenové učebny sloužily přebudované menší prostory, které však nevyhovovaly hygienickým a 

prostorovým požadavkům standardní třídy (byly vytvořené z kabinetů, odborných učeben a dalších 

nevhodných prostor).  

 

Některé učebny sloužily jak pro dopolední výuku, tak pro odpolední činnost školní družiny. Postupně 

byly zcela zrušeny odborné učebny (mimo 1 učebnu výpočetní techniky). Chyběly laboratoře, odborné 

učebny pro výuku přírodovědných předmětů, jazyků, výpočetní techniky, výtvarné a polytechnické 

výchovy a další. Nebylo možné dělení tříd na menší skupiny při výuce jazyků nebo laboratorních 

prací. Škola již dávno vyčerpala všechny možnosti jak ve stávajících prostorech zajistit alespoň 

základní výuku 

 

Školní družina měla do roku 2021 kapacitu 150 žáků, kteří navštěvovali šest oddělení. Čtyři oddělení 

byla umístěna v pavilonech na školní zahradě, dvě oddělení jsou v přístavbě školy. Všechna oddělení 

poskytují dětem širokou nabídku činností.  

 

Vzhledem k předpokládanému nárůstu počtu žáků byla situace neudržitelná. Od září 2019 byl počet 

žáků 450, což 100% kapacita školy. 

 

Kapacity ZŠ:  

• 13 standardních kmenových učeben (kapacita 30 žáků) 

• 4 malé kmenové učebny (kapacita 20 žáků) 

• 2 kmenové učebny v samostatném pavilonu (kapacita 25 žáků), tyto učebny sloužily zároveň 

odpoledne jako prostory pro dvě oddělení školní družiny  

• 1 učebna školní družiny v samostatném pavilonu (slouží jako prostor pro dvě oddělení školní 

družiny)  

• 1 učebna školní družiny v přístavbě školy (po stavebních úpravách byla využita jako 

kmenová učebnu pro dopolední výuku) 

• 1 učebna výpočetní techniky (tato učebna byla poslední odbornou učebnou ve škole (pro 

výuku byla nezbytná a nebylo ji možno využívat jako kmenovou učebnu) 

• 1 ateliér (učebna je rozdělena na dvě samostatné malé místnosti, které bylo možné využít 

pouze pro výuku výtvarné výchovy nebo pracovních činností, vzhledem k nedostatku jiných 

prostor je i přes nevhodnost prostředí využívala pro výuku jazyků při dělených hodinách; 

nelze ji využívat jako kmenovou učebnu) 

 

Rozvoji školy a potřebnému zvyšování kapacity bránila nedostatečné kapacita a nízká úroveň 

infrastruktury školy. Kapacita kuchyně byla koncipována na jedno hlavní jídlo pro 300 strávníků, ale 

před dostavbou ZŠ produkovala dvě jídla pro 450 strávníků. Kapacita školní kuchyně byla za hranicí 

využitelnosti (i z hygienických důvodů) a bez další reálné možnosti ji zvýšit. 
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Zoufalý byl i stav stávající jídelny s kapacitou pouhých 72 míst. To znamená, že pokrývala cca 16% 

strávníků a každé místo u stolu se tak muselo během oběda „obsadit“ průměrně 6,25 krát. O komfortu 

školního stravování se vůbec nedalo hovořit, nehledě na problémy, které „směnování“ ve frontách na 

obědy přinášelo do organizace rozvrhu. 

Stejně byla vyčerpána i kapacita jediné tělocvičny, obsazené od 8 do 16 hodin každý den. Nárůst 

hodin TV a rozšíření volnočasových aktivit pro žáky byly tedy vyloučeny. 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo ve škole 19 tříd, které vyžadovaly kmenovou třídu (2 třídy v každém 

ročníku, ve 4. ročníku byly tři paralelní třídy). Průměrný počet žáků ve třídě je 23,2. 

Ve školním roce 2019/2020 bylo ve škole 20 tříd, tři paralelní třídy byly také v 1. ročníku.  

Z kapacitních důvodů škola nemohla uvažovat o zřízení předškolní třídy.   

Školní budova pro realizaci rozsáhlého projektu „Dostavba ZŠ Praha - Dolní Chabry“,  

resp. od školního roku 2021/2022 

Nové řešení celého komplexu budov základní školy doplnilo soubor o nové přístavby (budova E, 

přístavba šaten a tělocvičny) a stávající objekty sjednotilo do jednotného koncepčního řešení 

(sjednocení hmotově i materiálově a nová zateplená fasáda). Nové objekty byly koncipovány tak, aby 

svou výstředností nenarušovaly celkovou harmonii celku, ale zároveň odrážely dobu a architektonický 

styl své doby. 

Nově vybudované třídy slouží jako kmenové třídy prvního stupně, protože prostor některých 

dosavadních kmenových tříd je nedostačující (některé učebny jsou pro max. 20 žáků).  

 

Realizovaný projekt „Dostavba ZŠ Praha - Dolní Chabry“  

Projekt získal podporu v rámci evropských strukturálních fondů, konkrétně Operačního programu 

Praha – Pól růstu ČR v rámci 45. výzvy. 

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001401 

Předmětem dotačního projektu byla pouze výstavba budovy E, a to z důvodu uznatelnosti nákladů 

stanovených výzvou – nutnost navýšení kapacity základní školy, tzn. pouze vznik kmenových tříd 

v základní škole.  

 

Projekt navýšil kapacitu základní školy novými přístavbami a rekonstrukcí na úroveň kapacity 550 

žáků s vlastním stravováním ve školní jídelně.  

 

Projekt reagoval na zvyšující se potřebu po umístění dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami v ZŠ, s respektem k aktuálním požadavkům na sociální inkluzi (snížení počtu dětí ve třídě, 

individualizace vzdělávání). Projekt byl zařazen ve Strategickém rámci Místního akčního plánu pro 

oblast vzdělávání Praha 8, realizace 2020-2021. 

Předmětem projektového řešení celé navrhované investiční akce bylo provedení rekonstrukce 

a dostavby stávajícího areálu Základní školy Dolní Chabry. Kromě zvýšení počtu učeben, včetně 

odborných, šlo také o výstavbu další tělocvičny, šaten, učeben školní družiny, větší jídelnu, kuchyň  

a odpovídající hygienické a provozní zázemí. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Byly provedeny, 

terénní a sadové úpravy, výstavba opěrné zdi a výstavba pozemní komunikace a ploch pro parkování.  

 

Šlo o rozsáhlý projektový záměr, který vedl nejen ke zkapacitnění areálu školy, ale i ke zkvalitnění 

výuky (vznikly kmenové i odborné učebny, další tělocvična, byl navýšen počet učeben školní družiny, 

byla vybudována nová budova šaten, nová jídelna a kuchyně, včetně přídavných prostor, vybavení 

a hygienického zázemí).  

Celý komplex má nový bezbariérový výtah, obsluhující všechna podlaží školy podle požadavků na 

výstavbu a přístup osob se sníženou schopností pohybu (pouze 4.NP - podkroví - je navrženo 

s mechanickou schodišťovou rampou). Technicky byl objekt řešen pro současné požadavky na 

ekonomický provoz vytápění (nový rozvod, zdroj, zateplení stávajících budov), hygienické požadavky 

(instalace vzduchotechniky - tělocvičny, školní kuchyně, WC, hygienické kabiny na WC), technické 

požadavky (slaboproudé rozvody elektro, nové požadavky elektro, dešťová kanalizace, apod.). 
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Městská část Praha – Dolní Chabry patří mezi městské části, které byly vedením hlavního města Prahy 

určené pro výstavbu základních škol v okrajových městských částech, ve kterých je nedostatečná 

kapacita školských zařízení (viz https://www.prazskypatriot.cz/praha-chce-postavit-nejmene-sedm-

zakladnich-skol-nekolik-uz-do-roku-2022/). 

 

Celý záměr Dostavba ZŠ Dolní Chabry byl realizován za 20 měsíců. Stavební práce byly zahájeny 

v lednu 2020 a v srpnu 2021 proběhla úspěšně kolaudace stavby. 

Realizace projektu nutně vyvolala potřebu zvýšení počtu pedagogů. Navýšení počtu pedagogů je 

odrazem zvyšujícího se počtu žáků školy.  

 

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně, přednostně jsou přijímáni žáci 1. - 3. tříd.  

 

Školní klub je určen žákům 2. stupně, kteří čekají na odpolední vyučování. V rámci své činnosti 

nabízí školní klub všem žákům školy kroužky: divadelní, taneční, jazykový, příprava na přijímací 

zkoušky, praktická dívka.  

Největší problémy ZŠ 

V minulých letech byla kapacita základní školy zcela nedostačující, což bylo pro obyvatele i rozvoj 

městské části značně limitující. S dostavbou základní školy byl kapacitní problém vyřešen cca na 7-10 

let. Značně se zlepší také vybavenost školy pro podporu kurikulárních oblastí.  

 

Zásadním problémem zůstává zajištění kvalitních pedagogů, kteří ve vzdělávání hrají klíčovou roli. 

Škola by potřebovala podporu ze strany městské části, aby byla větší šance získat kvalitní pedagogy 

potřebných aprobací. Podpora by mohla např. zajistit nabídku bydlení pro budoucí učitele (existuje 

možnost úpravy bytových prostor v objektu ve Spořické ulici, které by bylo třeba rekonstruovat 

a následně je poskytnout pedagogům ZŠ), čímž by se určitě rozšířil okruh zájemců ze strany kvalitních 

pedagogů. Další variantou by mohlo být uzavření dohody s developerem projektu Nové Chabry 

(STAR  PRAGUE,s.r.o., Nové Chabry Development), který bude realizovat bytovou výstavbu, aby 

mohl být určitý počet bytů k dispozici městské části a ty by pak mohly být poskytovány pedagogům 

ZŠ. Šlo by o tzv. služební byty, které by byly vázány na pracovní poměr pedagoga v základní škole. 

Pokud by se nepodařilo získat byty pro budoucí pedagogy, mohla by městská část např. poskytovat 

pedagogům příspěvek na bydlení, ale jde o finančně náročné řešení a MČ v současné době nemá 

potřebné zdroje, aby tuto variantu byla schopná uplatňovat v širším a dlouhodobém měřítku. 

V současné době je problém získat kvalitní pedagogy, není to jen problém Dolních Chaber, ale tento 

trend je ověřený v rámci celé městské části Praha 8. Do vypsaného výběrového řízení na nového 

pedagoga se přihlásí většinou 1 zájemce a školy nemají možnost výběru. Dalším znevýhodněním je 

umístění městské části na okraji hlavního města a složitější dopravní dostupnost. 

Základní škola se snaží pracovat i s vysokoškolskými studenty, kteří na škole absolvují svoji 

praktickou část výuky, motivovat je, aby na škole zůstali i po dokončení studia apod. Ve škole je 

velmi dobrý pracovní kolektiv a přátelská a tvůrčí atmosféra. Pokud by základní škola získala 

potřebné finanční prostředky, mohla by studentům nabídnout stáž, aby ocenili atmosféru školy 

a poznali, jak škola funguje (dobrý pracovní kolektiv, tvůrčí a podnětné prostředí). V současné době 

jsou z řad praktikujících studentů získáváni noví pedagogové (angličtina, matematika), kteří ještě před 

ukončením vysokoškolského studia jsou již s vedením ZŠ dohodnuti na svém nástupu do pracovního 

poměru. 

Bylo by třeba zatraktivnit profesi učitele, hlavně z důvodu nárůstu hodin pro oblast výpočetní 

techniky, protože vzdělaní pedagogové v této oblasti, ve většině případů přijmou atraktivnější místa 

v jiných sektorech než je základní školství (např. soukromé školství, IT apod.). V současné době, 

a také bohužel i do budoucnosti, je tendence, aby se ve prospěch výpočetní techniky přidávaly další 

hodiny, o které budou poníženy tzv. výchovy (výtvarná, tělesná, hudební apod.).  

Od školního roku 2022/2023 budou uvedeny do života pilotní projekty pro aplikaci velké celostátní 

kurikulární reformy (změna Rámcového vzdělávacího programu, v návaznosti změny školních 

vzdělávacích programů, posun obsahu vzdělávání – větší prostor pro přírodní vědy, implementace IT, 

logické myšlení, technické myšlení, algoritmizace, algoritmické myšlení a jejich implementace přímo 

https://www.prazskypatriot.cz/praha-chce-postavit-nejmene-sedm-zakladnich-skol-nekolik-uz-do-roku-2022/
https://www.prazskypatriot.cz/praha-chce-postavit-nejmene-sedm-zakladnich-skol-nekolik-uz-do-roku-2022/
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do vyučování, nejenom do hodin IT, snížení časové dotace pro hodiny zeměpisu a dějepisu, navýšení 

počtu hodin informatiky, a to z 2 hodin na 6 hodin týdně, výuka programování apod.) Pro aplikaci 

těchto změn v rámci základního školství v celé České republice však není dostatek vzdělaných 

pedagogických pracovníků, aby zaváděné změny mohly být kvalitně aplikovány.  

2.6.2.2 Soukromé základní školy  

V městské části Praha – Dolní Chabry neexistují soukromé základní školy.  

2.6.2.3 Umělecké školství v městské části Praha – Dolní Chabry 

V MČ není samostatná ZUŠ, nachází se zde pouze detašované pracoviště ZUŠ Taussigova. Zájemci o 

umělecké vzdělávání zde mohou navštěvovat pouze hudební obory, a to v rozsahu – klavír, kytara, 

flétna a hudební nauka. Za ostatními obory musí děti dojíždět na základní umělecké školy na Praze 8 – 

tj. ZUŠ Taussigova a ZUŠ Klapkova.  

Další informace viz http://www.zusklapkova.cz/web/ a http://www.taussigova.cz/. 

2.6.2.4 Budoucí záměry městské části v oblasti základního školství  

V městské části je potenciál pro vznik alternativní základní školy (obdobná škola není ani v městské 

části Praha 8). Pokud by městská část vyčlenila vhodný pozemek, je předpoklad, že by ze strany 

investorů byl velký zájem o realizaci tohoto projektu. Bohužel v současné době městská část nemá 

vhodný pozemek k dispozici. 

 

Spolupráce s obcí Zdiby – tzv. škola na půl cesty – obec Zdiby budou stavět novou školu – projekt je 

však ve fázi přípravy projektové studie a jeho realizaci lze předpokládat v dlouhodobém horizontu. 

Doposud ze strany rodičů, kteří žijí ve Zdibech, byla velká poptávka po umístění dětí v ZŠ Dolní 

Chabry. Ve Zdibech žije velké množství dětí ve školním věku a je zde problém najít pro tyto děti 

školu. Základní školy v okolních obcích jsou plné, a tak rodiče často žádají o umístění dětí v rámci 

hlavního města.  

 

Jak vyplynulo z posouzení nárůstu počtu obyvatel v budoucích dvou pětiletých cyklech, bude třeba 

navýšit počet míst v základní škola do roku 2025 o 220 míst a do roku 2030 o dalších 60 míst. 

Podrobněji viz kapitola 2.4.3.2 Bytová výstavba. 

2.6.3 Střední školy 

V Dolních Chabrech není zastoupena možnost veřejného ani soukromého gymnaziálního nebo 

středního odborného vzdělávání. Nejbližší střední školy jsou v městské části Praha 8. 

2.6.4 Vysoké školy 

V Dolních Chabrech nefunguje žádná vysoká škola. 

http://www.zusklapkova.cz/web/
http://www.taussigova.cz/
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2.6.5 Strategický rámec investic MAP  

Místní akční plány vzdělávání 

Místní akční plány vzdělávání neboli MAP, je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky, jehož hlavním cílem je rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků 

do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového 

a neformální vzdělávání. 

 

Výstupy MAP 

Výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v daném území, 

tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní 

řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Území Dolních Chaber bylo řešeno v rámci území 

městské části Praha 8.  

Městská část Praha - Dolní Chabry byla zapojena se svými projekty v rámci městské části Praha 8, a to 

pouze v první etapě vzniku místních akčních plánů. MČ Praha 8 se do II. etapy vzniku místních 

akčních plánů nezapojila. Tato skutečnost však neměla negativní dopad na možnost čerpání dotačních 

prostředků pro rozvoj školství v MČ Praha - Dolní Chabry, protože všechny potřebné rozvojové 

projekty byly zakotveny v první verzi Strategického rámce Místního akčního plánu Praha 8. 

 

Ředitelka ZŠ a zástupce ředitelky ZŠ byli aktivně zapojeni do projektu MAP Praha 8.  

V září 2016 se škola stala aktivním členem při přípravě MAP na Praze 8. Ředitelka Mgr. Zdenka 

Chaloupecká a zástupce ředitele Martin Cutych ZŠ Praha - Dolní Chabry se podíleli na přípravě MAP 

pro Prahu 8 (členové Řídicího výboru MAP pro rozvoj vzdělávání na Praze 8, podíl na tvorbě Ročního 

akčního plánu, Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Prahy 8, Strategického rámce do 

roku 2023 správního obvodu Praha 8 a na Závěrečné sebehodnotící zprávě). 

 

Projekty realizované v městské části Praha - Dolní Chabry v souladu se Strategickým 

rámcem Místního akčního plánu Praha 8 

Projekt „Dostavba ZŠ Praha - Dolní Chabry“ byl realizován v souladu se Strategickým rámcem MAP 

rozvoje vzdělávání na Praze 8 schváleným 9.3.2017 - priorita 1.2. Zlepšení technického stavu budov 

ZŠ, 1.4. Modernizace výukových prostor a vybavení ZŠ a 4.1. Podpora a rozvoj vzdělávání dětí a žáků 

se speciálními potřebami. Projekt je uvedený na straně 46 pod názvem Přístavba a modernizace školy - 

ZŠ Dolní Chabry. Strategický rámec MAP Praha 8 byl zveřejněný na webových stránkách MČ Praha 8 

- https://www.praha8.cz/file/pnx/Strategicky-ramec-MAP-SO-Praha-8-schvaleny-09-03-2017.pdf 

 

Termín schválení Strategického rámce dne 9. března 2017 a termín zveřejnění Strategického 

rámce:17. 3. 2017 - https://www.praha8.cz/Aktuality-Mistniho-akcniho-planu-vzdelavani.html.  

 

Projekt přípravy MAP pro Prahu 8 byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(OP VVV), Místní akční plán pro správní obvod Praha 8, pod registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000390. 

 

Soulad projektu s MAP Praha 8 

Název 

dokumentu 
Strategický rámec MAP pro území správního obvodu MČ Praha 8 

Priority/Cíle/ 

Opatření/ 

Aktivity  

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 4.1 

OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro MAP správní 

obvod Praha 8.   

Popis  

Projekt zvyšuje kapacitu ZŠ v návaznosti na rozvoj MČ. MČ je žadatelem o podporu 

předkládaného záměru, který má napomoci zvýšit kapacitu a zlepšit podmínky pro 

vzdělávání žáků místní základní školy a je zaměřen na uspokojení potřeb CS – děti se 

SVP a sociokulturním znevýhodněním.  

https://www.praha8.cz/Aktuality-Mistniho-akcniho-planu-vzdelavani.html
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Anotace zdroje  
https://www.praha8.cz/file/pnx/Strategicky-ramec-MAP-SO-Praha-8-schvaleny-09-

03-2017.pdf 

2.6.6 Realizované projekty pro rozvoj školství a vzdělávání v MČ,  

s podporou z evropských a národních zdrojů 

Přehled významných investičních projektů realizovaných městskou částí a jejími příspěvkovými 

organizacemi (podíl na realizaci projektu, práce v managementu apod.) v období 2006 -2021, 

podpořených z fondů EU a z HMP:   

Svět kolem nás – Mateřská škola Chaberáček 

Registrační číslo projektu CZ 4.67/0.0/0.0/17_054/0001050 

Termín realizace 2017 

Výše rozpočtu projektu 1 028 452 Kč 

Výše poskytnuté dotace 925 606 Kč 

Popis projektu Předmětem projektu byla revitalizace školní zahrady a doplnění 

výukových předmětů a pomůcek pro podporu polytechnické výchovy, 

EVVO - partnerství a finanční podpora. 

Poskytovatel dotace OP PPR, 20. výzva  

 

MŠ Chaberáček 23 – Mateřská škola Chaberáček  

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006508 

Termín realizace 2017 – 2019 

Výše rozpočtu projektu 313 200 Kč 

Výše poskytnuté dotace 313 200 Kč 

Popis projektu Škola získala podporu z výzvy 02_16_023 Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt 

zahrnuje aktivity: personální podpora, osobnostně sociální a profesní 

rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ. 

Cílem projektu je personální posílení týmu o školního asistenta v MŠ, 

podpora vzdělávání pedagogů - osobnostně sociální rozvoj, čtenářská a 

matematická pregramotnost, inkluze a prohloubení spolupráce s rodiči 

dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání - 

partnerství a finanční podpora. 

Poskytovatel dotace OP PPR, 37. výzva  

 

Místní akční plán pro správní obvod Praha 8 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000390 

Termín realizace 2017-2018 

Výše rozpočtu projektu 2 966 488 Kč 

Výše poskytnuté dotace 2 966 488 Kč 

Popis projektu Projekt je realizován v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a je 

zaměřen na zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání. 

Příjemce dotace městská část Praha 8. Projekt je realizován na území 

správního obvodu Prahy 8 (MČ Praha 8, MČ Praha – Ďáblice, MČ 

Praha – Dolní Chabry a MČ Praha – Březiněves), v období od 

01.09.2016 do 31.08.2018, 24 měsíců. Cílem projektu je zlepšit kvalitu 

vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, 

škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Nastartuje se vzájemná 

komunikace a plánování partnerských aktivit pro řešení místně 

specifických problémů a potřeb. https://www.praha8.cz/Aktuality-

https://www.praha8.cz/file/pnx/Strategicky-ramec-MAP-SO-Praha-8-schvaleny-09-03-2017.pdf
https://www.praha8.cz/file/pnx/Strategicky-ramec-MAP-SO-Praha-8-schvaleny-09-03-2017.pdf
https://www.praha8.cz/Aktuality-Mistniho-akcniho-planu-vzdelavani.html
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Mistniho-akcniho-planu-vzdelavani.html. 

Poskytovatel dotace Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Prioritní osa 2.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

 

Dostavba ZŠ Dolní Chabry – postupné navyšování kapacity ZŠ 

Registrační číslo projektu nerelevantní  

Termín realizace průběžně v uplynulých letech 

Výše rozpočtu projektu není definována konečná částka 

Výše poskytnuté dotace Průběžně z vlastních zdrojů žadatele a dotací HMP na rozšiřování 

kapacit kmenových tříd v ZŠ Dolní Chabry 

Popis projektu Realizované projekty na postupné rozšiřování kapacity kmenových tříd 

v ZŠ Praha – Dolní Chabry. Byla zrealizována řada investičních akcí, 

které zlepšily podmínky a rozšířily kapacitu školy, vybavení a opravy 

interiéru kuchyně ŠJ a učeben školní družiny pro výuku žáků. 

Poskytovatel dotace Hlavní město Praha a vlastní zdroje žadatele 

 

Základní škola Praha - Dolní Chabry má dlouhodobé zkušenosti s přípravou a realizací projektů, 

včetně těch, které čerpají finanční prostředky z evropských i národních dotačních programů.  

 

Projekty realizované nebo připravované Základní školou Praha - Dolní Chabry  

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003432 

Termín realizace 1. 11. 2017 - 31. 10. 2018 

Výše rozpočtu projektu 1 010 440 Kč  

Výše poskytnuté dotace 1 010 440 Kč 

Popis projektu Finanční podpora z programu Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Prahu byla 

určena na podporu inkluze v ZŠ Praha – Dolní Chabry. Financované 

aktivity: personální podpora - školní psycholog, vzdělávání 

pedagogických pracovníků ZŠ – čtenářská gramotnost a inkluze. 

Poskytovatel dotace OP VVV výzva č. 02-16-023 

 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009506 

Termín realizace 1. 11. 2018 - 31. 10. 2020 

Výše rozpočtu projektu 1 347 430,- Kč 

Výše poskytnuté dotace 1 347 430,- Kč 

Popis projektu Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (polytechnické vzdělávání) 

Poskytovatel dotace OP VVV výzva č. 02-18-064 

 

Rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2019 

Registrační číslo projektu MSMT-28283/2018 

Termín realizace 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019, resp. každoročně od roku 2017 

Výše rozpočtu projektu 123 520,- Kč 

Výše poskytnuté dotace 123 520,- Kč 

Popis projektu Pokrytí nákladů na výuku pro žáky - cizince a nákup pomůcek 

Poskytovatel dotace MŠMT 

 

Rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019/IV. etapa)“  

Registrační číslo projektu MSMT-27859/2018-1 

Termín realizace 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 

https://www.praha8.cz/Aktuality-Mistniho-akcniho-planu-vzdelavani.html
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Výše rozpočtu projektu 20 000,- Kč 

Výše poskytnuté dotace 11 544,- Kč 

Popis projektu Doprava žáků ze základní školy do místa výuky plavání a zpět 

Poskytovatel dotace MŠMT 

 

Rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019/V. etapa)“  

Registrační číslo projektu MSMT-13222/2019-1 

Termín realizace 1. 9. 2019 - 31. 12. 2019 

Výše rozpočtu projektu 20 000,- Kč 

Výše poskytnuté dotace 20 000,- Kč 

Popis projektu Doprava žáků ze základní školy do místa výuky plavání a zpět 

Poskytovatel dotace MŠMT 

 

Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2019 

Registrační číslo projektu Nerelevantní 

Termín realizace 1. 1. 2019 - 31. 3. 2020, resp. každoročně od roku 2017 

Výše rozpočtu projektu 64 000,- Kč 

Výše poskytnuté dotace 39 400,- Kč 

Popis projektu Komplexní programy prevence rizikového chování realizované ve školách 

Poskytovatel dotace MHMP 

 

Program celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019 

Registrační číslo projektu Nerelevantní 

Termín realizace 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019, resp. každoročně od roku 2017 

Výše rozpočtu projektu 164 000,- Kč 

Výše poskytnuté dotace 80 000,- Kč 

Popis projektu Realizace individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami na základě poradenské a materiální podpory 

založené na spolupráci školy a rodiny 

Poskytovatel dotace MHMP 

 

Program celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2019 

Registrační číslo projektu Nerelevantní 

Termín realizace 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019, resp. každoročně od roku 2017 

Výše rozpočtu projektu 95 000,- Kč 

Výše poskytnuté dotace 40 000,- Kč 

Popis projektu Recitační soutěž Come and Show 

Poskytovatel dotace MHMP 
Zdroj: ZŠ Praha - Dolní Chabry  

 

Projekty ZŠ Praha - Dolní Chabry, plánované, zakotvené ve Strategickém rámci MAP Praha 8  

Název projektu 
Termín 

realizace 

Přístavba školy a modernizace zařízení a vybavení ZŠ Dolní Chabry, 15 mil. Kč 

2017-2018 

Přístavba a modernizace ZŠ Dolní Chabry, 99 mil. Kč  2017-2018 
Zdroj: https://www.praha8.cz/file/pnx/Strategicky-ramec-MAP-SO-Praha-8-schvaleny-09-03-2017.pdf 
 

https://www.praha8.cz/file/pnx/Strategicky-ramec-MAP-SO-Praha-8-schvaleny-09-03-2017.pdf
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2.6.7 SWOT analýza pro oblast Školství a vzdělávání 

Silné stránky Slabé stránky 

• V současnosti a pro nejbližší budoucnost 

dostatečná kapacita ZŠ 

• Významné uskutečněné kroky ke zvýšení 

kapacity MŠ a ZŠ (realizace dostavby ZŠ, 

dosavadní úspěšná jednání s developery 

cílená na výstavbu nové MŠ) 

• Kvalitní vybavení ZŠ i MŠ 

• Kvalita základního vzdělání podpořena 

spoluprací ZŠ s Pedagogickou fakultou 

UK  

• Kvalitní vedení a pedagogický sbor ZŠ  

• Proaktivní přístup vedení ZŠ - zapojení do 

řady projektů 

• Fungující lesní školka, doplňující kapacitu 

MŠ s potenciálem rozšíření kapacity 

• Velký výběr volnočasových aktivit  

• Bezbariérovost budovy ZŠ 

• Poskytování individuálního přístupu 

v rámci veřejného vzdělávání 

• Blízkost přírodních lokalit – vhodné pro 

podporu EVVO, zejména dětí v MŠ a ZŠ 

• Do budoucnosti 5 let a více nedostatečná 

kapacita škol a školských zařízení, díky 

realizace rozsáhlých bytových výstaveb 

• Několik subjektů předškolního vzdělávání 

– vyšší nároky finanční a personální 

• Značná bariérovost budov MŠ (vyjma 

1 třídy, jsou všechny třídy MŠ bariérové) 

• V MČ nesídlí žádná střední škola ani 

odborné učiliště 

• Nedostatek kvalitních pedagogů 

s potřebnými aprobacemi  

• Neexistence dostatečného počtu obecních 

bytů pro osoby „ve veřejném zájmu“, 

především kvalitní pedagogy potřebných 

aprobací  

Příležitosti Hrozby 

• Do budoucna nutné zkapacitnění MŠ a ZŠ  

• Vznik nové MŠ v rámci 

developerského projektu Nové Chabry 

(formou kontribuce) 

• Výstavba nového většího objektu 

předškolního vzdělávání s možností 

sloučení s některou stávající MŠ 

• Realizace záměru alternativní základní 

školy v rámci území a na pozemcích ve 

vlastnictví MČ 

• Podpora budoucích pedagogů ze strany 

MČ (poskytnuté bydlení, příspěvek na 

bydlení, stáže apod.) 

• Aktivity umožňující individuální přístup 

k žákům MŠ a ZŠ - snížení počtu žáků ve 

třídách, asistenti pedagoga, párová výuka  

• Soustavné zvyšování kvality vybavení škol 

v souladu s moderními vzdělávacími 

postupy, využití dotací 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 

• Nutnost rozsáhlých investic do 

předškolního zařízení, na které nebudou 

v MČ dostatečné zdroje  

• Nedostatečná kapacita ZŠ a MŠ  

• Nedostatek prostředků na školství 

v rozpočtu městské části  

• Nedostatek kvalifikovaných pedagogů 

(státní politika)  

• Nedostatečné finanční zdroje pro 

mimoškolní aktivity 

• Tlak na další bytovou výstavbu bez 

zajištění veřejné vybavenosti 



  

50 

 

• Vznik veřejné střední školy 

• Vznik soukromých subjektů v oblasti 

vzdělávání 

2.7 Sport 

Městská část Praha - Dolní Chabry 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 Drahaňské údolí a v těsné blízkosti s hranicí městské části Ďáblický 

háj a Čimický háj – 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 blízkosti 

cyklostezek jsou zřizována malá odpočinková místa či venkovní herní, resp. fitness hřiště. V MČ je 

i dostatečné množství dětských hřišť. 

Cyklotrasy a cyklostezky 

Městská část nemá zpracovaný samostatný dokument pro rozvoj cykloturistiky a pěší turistiky. Území 

je zahrnuto jako součást celopražských plánů na podporu nemotorové dopravy, které jsou zpracované 

na úrovni celého hlavního města, eventuálně plánů městské části Praha 8. 

Na komunikaci Ústecká v Dolních Chabrech byly vyznačené cyklopruhy bez předchozí konzultace 

s vedením městské části.    

 

Jak je zřejmé z mapy, napojení Dolních Chaber na cyklotrasy a cyklostezky v současné době není 

dostatečné. Tato situace by se měla v budoucnu změnit k lepšímu. 

 
Zdroj Mapy.cz  
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Částečně realizované trasy 

Přes území Dolních Chaber byl vytvořen pruh pro cyklisty v Ústecké ulici. 

 

A42  

Trasa A42 má po svém dokončení spojit jih a sever Prahy přes Písnici, Libuš, Nové Dvory, Krč, 

Kačerov, Michle, Vršovice, Žižkov, Libeň, Kobylisy, Dolní Chabry do Zdib. 

V současnosti jsou vyznačeny nespojité úseky – od Hodkovic u jižní hranice Prahy do Libuše o délce 

4,1 km a od roku 2014 také dvoukilometrový úsek od Záběhlic (trasy A23) na Bohdalec. 

 
Zdroj Mapy.cz - současný stav 

 

Cyklotrasa A283 

Cyklotrasa A283 vede od stanice metra C Ládví k vozovně Kobylisy. V budoucnu se má napojit na 

stezku do Dolních Chaber.  

 
Zdroj Mapy.cz - současný stav 

Plánované trasy 

Nově bude vybudované napojení na Zdiby, přes Dolní Chabry a dále do Ďáblic. V létě 2021 bylo 

zadáno zpracování projektové dokumentace – tzv. Severovýchodní okruh. Dále by bylo ideální 

pokračovat v napojení na Čimický a Ďáblický háj. 

Nové možnosti v oblasti budování cyklostezek, v rámci městské části, ale i propojení na Zdiby 

prověřuje (09-10/2021) oslovená projekční společnost. Následně budou návrhy předložené vedení 

městské části, které rozhodne o další přípravě záměru v oblasti cyklistické infrastruktury. 
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Plánovány jsou tyto trasy: 

• A281: Velká skála – Čimice – Dolní Chabry 

• A282: Drahaň – Dolní Chabry 

• A284: Bohnice – Čimice – Dolní Chabry 

• A286: Dolní Chabry – Ďáblice 

 

Nutná opakovaná úprava cest využívaných pro cyklisty. MČ se snaží tyto cesty udržovat v dobrém 

stavu, ale vzhledem k stávající bytové situaci v Praze, probíhá zalidňování chatových oblastí, a na 

těchto cestách ve velmi silný provoz těch, kteří v chatách bydlí natrvalo. Někteří řidiči tyto cesty 

využívají jako zkratky, pokud je dopravně přetížená komunikace Ústecká, a cesty se ničí. 

Turistické trasy 

Turistická značená trasa je zeleně vyznačená 6 kilometrů dlouhá pěší trasa Klubu českých 

turistů vedená z Čimic přes Dolní Chabry a Přemyšlení do Klecan. 

Trasa vychází od konečné MHD v Čimicích směrem na severovýchod. Vede do Dolních Chaber na 

konečnou MHD, za ní projde kolem rybníka a hřbitova s kaplí a cestou mezi poli dojde do obce 

Přemyšlení. Na rozcestí pokračuje severně ulicí mezi zámkem a rybníkem. V Klecanech u hřbitova se 

sejde s naučnou stezkou Klecany a stočí se západně k zámku. Od zámku se vydá jihozápadně mezi 

vilky a projde mezi nimi až ke Klecanskému háji. Hájem spolu s naučnou stezkou sestoupá do údolí 

k Vltavě, kde na konečné MHD končí. 

 
Zdroj Mapy.cz 

 

Po dohodě s Klubem českých turistů bude zelená turistická trasa v budoucnu přemístěna, a to 

z důvodu výstavby golfového hřiště s doprovodnou občanskou vybaveností v rámci rekultivace bývalé 

skládky odpadu. 

 

Strategické trasy pro pěší 

Oblast Kratiny, resp. ulice V Kratinách – jde o komunikaci, která je v majetku MČ, historicky zde 

vždy byla cesta. V minulosti na její části v oblasti Čimic byla pískovna, která byla následně zavezená 

skládkou a cesta sloužila jako obslužná komunikace pro skládku. Po jejím zavezení vznikla polní 

cesta. Jde o strategickou cestu k dalším pozemkům jiných vlastníků, která vede až k základní škole. 

V části od Nových Chaber jsou instalovány panely naučné stezky. Celá komunikace V Kratinách je 

tvořena panelovými tvárnicemi, které jsou z části zarostlé. Jde o rekreační cestu pro cyklisty a pěší. 

Pro auta a zemědělskou techniku je omezeně přístupná. Současně však je cesta strategickou plochou 

k zasíťování a zajištění dopravní obslužnosti celé lokality. Komunikaci mohou využívat pouze vozidla 

integrovaného záchranného systému.  

Oblast Kratiny je jediným územím městské části, v němž je nepropustná zeleň. Je třeba zajistit 

dopravní napojení, což bude velmi složité. Nebylo by vhodné, aby dopravní napojení vyústilo až 

k základní škole, resp. propojení s ulicí Spořickou, protože by rodiče dětí navštěvujících základní 

školu novou trasu využívali pro cestu do školy a území by tím bylo, s velkou pravděpodobností, 

značně devastováno. Území Kratin by mělo být využíváno pro rekreační pohyb, ale ne pro každodenní 

dopravu do školy a centra městské části. Toto řešení by nebylo vhodné ani kvůli bezpečnosti dětí 

pohybujících se v okolí základní školy. Proto cílem vedení městské části je, aby ulice V Kratinách 

byla upravena jako „obytná zóna“.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klub_%C4%8Desk%C3%BDch_turist%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klub_%C4%8Desk%C3%BDch_turist%C5%AF
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Do realizace projektu „Dostavba Základní školy v Dolních Chabrech“ byl vstup do ZŠ z ulice 

Spořická, nyní je vstup z ulice V Kratinách a navazuje na tuto komunikaci. Děti, které vyjdou ze 

školy, se pohybují na této komunikaci.   

 

Vedení městské části chce Kratiny zachovat jako komunikaci pro pěší a pro cyklisty, zamezit vjezdu 

pro auta, a dlouhodobě zachovat cestu jako neprůjezdnou až k základní škole. Další návrhy na využití 

a eventuální rekultivaci cesty budou vznikat v souvislosti se zastavěním okolního území.  

 

Další cesty navazující na Kratiny (cyklisté, pěší) nejsou zmapované – jde např. o plochu na 

severozápadě městské části – oblast za čistírnou odpadních vod. Dále oblast směrem k Ďáblicím, 

oblast U větrolamu. Na tomto území by mohlo vzniknout napojení na lokalitu budoucího sportovně – 

rekreačního areálu s golfovým hřištěm. V současné době není území bývalé skládky tuhého 

komunálního odpadu dlouhodobě využíváno. 

Souběhem nově plánovaných cyklostezek by se spojily dvě větve – od jihu, od větrolamu k severu do 

Drahaňského údolí. 

 

Naučná stezka Dolní Chabry 

Stezka, s podnázvem „Brána do pravěku Prahy“, obsahuje 16 zastavení. Hravou formou seznámí se 

zvířaty z dob ledových, kteří se v okolí vyskytovali. Poskytuje informace o velikosti stop, rozpětí 

křídel dravců, motýlech, které v daném území žijí nebo jak zemědělství mění krajinu. Nechybí ani 

historie obce Dolní Chabry. 

Poslední čtyři tabule naučné stezky byly v červnu 2021 postaveny na vybraná místa Dolních Chaber 

a uzavřely tak okruh naučné stezky. Stezka čítá celkem 16 tabulí a její trasa má zhruba 6 km. 

Celý projekt byl financován z rozpočtu městské části Praha - Dolní Chabry. 

 

 

 
Zdroj Mapy.cz 

Podpora sportovní činnosti v rámci městské části Praha – Dolní Chabry 

Městská část podporuje všechny spolky, kulturní i sportovní, ale nemá v současné době zpracovaný 

rozvojový dokument pro oblast sportu např. Plán podpory rozvoje sportu, Plán podpory 

volnočasových aktivit nebo Dlouhodobou koncepci rozvoje sportu a volnočasových aktivit apod. Pro 

systematickou podporu a rozvoj sportu v městské části by byl obdobný dokument velmi potřebný. 

MHMP od roku 2020 připravuje nový Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení až do roku 2032. Na 

úrovni městské části bude rovněž obdobný strategický dokument vypracován. 

 

 

 

Multifukční sportoviště 

Mezi hlavní plánované záměry patří vznik multifukčního sportoviště, které by nabídlo prostor pro 

různé druhy sportu. V městské části je vybudováno dobré zázemí pro fotbal, ale chybí zázemí pro další 
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sporty. Pro realizaci záměru se nabízí lokalita tzv. garáží, která je umístěna na pozemcích městské 

části, přímo u sportovního areálu, fotbalového hřiště (vlastník SK Dolní Chabry). Nájemce pozemku 

pod garážemi dostal výpověď a do konce roku 2022 musí objekty vyklidit. Garáže budou zbourány, 

aby zde mohlo být vybudováno multifukční hřiště využitelné pro nohejbal, tenis, ale i trénink 

fotbalistů apod. Pro realizaci záměru musí dojít ještě ke změně územního plánu, aby mohlo být území 

zvětšeno až ke komunikaci a prostor byl větší. 

Je třeba pro toto území připravit studii - koncepci na kvalitní využití pro volnočasové činnosti. 

 

Prostor TJ Sokol Dolní Chabry  

Druhou rozvojovou lokalitou je prostor stávajícího TJ Sokol Dolní Chabry. Budova TJ je v havarijním 

stavu. Území však nabízí další možnost rozvoje sportovních aktivit. Záměrem by bylo vybudovat další 

sportovní halu, aby byla posílena možnost sportování v zimním období.  

 

Městská část se snaží poskytovat podporu rekreačních a volnočasových aktivit obyvatel, především 

mládeže. Největším problémem oblasti sportu je však nedostatek prostor pro individuální sporty 

(mimo fotbal). Chybí zde multifukční sportoviště, neexistuje prostor pro tenis, nejsou instalované 

basketbalové koše apod. Kryté prostory jsou pouze v základní škole a v sokolovně, která je ve velmi 

špatném stavu. Chybí jakékoliv hřiště pro teenagery. Jediná výjimka je nevelké školní hřiště s umělým 

povrchem. Obec nemá pozemky odpovídající plochou a umístěním, na kterých by se další sportoviště 

pro veřejnost mohlo zřídit. Současné vedení MČ jedná s vlastníky soukromých pozemků, kteří by 

v rámci výstavby mohli darovat/odprodat pozemky k veřejné sportovní vybavenosti. Bohužel, 

v městské části doposud chybí koncept dlouhodobého rozvoje v této oblasti. 

Vedení městské části proto plánuje připravit Dlouhodobý plán rozvoje sportu do roku 2030, ve kterém 

stanoví priority v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních 

zařízení pro všechny věkové skupiny. 

 

Další záměry v oblasti sportu v městské části 

V městské části je kvalitní zázemí pro fotbal, které je také maximálně vytížené obyvateli Dolních 

Chaber. Sportuje zde celé spektrum obyvatel (děti již od 5 let). Bohužel zde ale chybí prostory pro 

rozvoj dalších sportů.  

 

Pro rozšíření sportovní nabídky by se mohl využít prostor za stávající školou, dále areál „Domečky“ 

přímo v areálu základní školy. Zde by mohl být vybudován prostor pro komunitní centrum a další 

volnočasové aktivity, využitelný různými spolky (např. skauti). Na areál základní školy navazují 

stavební pozemky v soukromém vlastnictví a vedení městské části by se rádo domluvilo o podmínkách 

poskytnutí pozemků pro další rozšíření základní školy a pro vybudování dalšího sportoviště.  

V návaznosti na areál základní školy by bylo třeba vybudovat další chybějící sportoviště např. 

atletická dráha, lezecká stěna apod. Nově je třeba také umístit basketbalové koše, které díky dostavbě 

objektu E základní školy ztratily svůj prostor. 

Jde o území, které je velmi strategické a souvisí s celým rozvojovým územím až do Nových Chaber. 

 

Venkovní sportoviště – cvičící stroje, jsou dostatečně využívané. K ještě většímu využití by pomohlo 

zajištění profesionálního trenéra, který by zájemce naučil, jak správně cvičit. Venkovní sportoviště se 

však osvědčila v době pandemie nemoci Covid-19, kdy nebylo možné cvičit ve vnitřních prostorách. 

Další 3-4 cvičící stroje se budou instalovat na fotbalovém hřišti TJ Sokol Dolní Chabry.  

 

Díky realizaci záměru Dostavba areálu základní školy, který v sobě zahrnoval i výstavbu nové 

tělocvičny, se rozšířily možnosti sportovní činnosti obyvatel městské části. Základní škola poskytuje 

pronájem nových tělocvičen spolkům a ostatním zájemcům ze široké veřejnosti. 

 

Další volná plocha pro sportovní využití je v areálu TJ Sokol Dolní Chabry. O jejím využití musí 

rozhodovat Župa České obce sokolské.  
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2.7.1 Sportovní organizace v MČ  

Městská část Praha - Dolní Chabry významně podporuje (finančně i materiálně) sportovní organizace 

působící v městské části (činnost dětí a mládeže - fotbalové oddíly), a to Sportovní klub Dolní Chabry, 

TJ Sokol Dolní Chabry a TJ ZŠ Dolní Chabry. 

 

Přehled sportovišť na území MČ Praha - Dolní Chabry včetně přístupnosti  

Sportoviště Přístup Druh aktivity Adresa 

ZŠ Spořická venkovní hřiště volný míčové sporty Spořická ulice 

ZŠ Spořická tělocvičny  za úplatu v rámci oddílů Spořická ulice 

SK Dolní Chabry fotbal  omezený přírodní plocha na 

rekreační fotbal 
Dvorní ulice 

TJ Sokol Dolní Chabry – tenisový 

dvorec  

jen pro členy Sokola míčové sporty 
Měděnecká ulice 

TJ Sokol Dolní Chabry – tělocvična  jen pro členy Sokola všeobecné Měděnecká ulice 

 

Přehled dětských hřišť na území MČ Praha - Dolní Chabry 

Sportoviště Druh aktivity Adresa 

Dětské hřiště Nové Chabry všeobecné Ulice K Beranovu 

Dětské hřiště U Václava všeobecné ulice U Václava 

Dětské hřiště Bílenecké náměstí všeobecné Bílenecké náměstí 

Dětské hřiště Ulčova všeobecné Ulčova ulice 

Dětské hřiště Liboňovská všeobecné Liboňovská ulice 

 

Přehled sportovišť pro dospělé na území MČ Praha - Dolní Chabry 

Sportoviště Druh aktivity Adresa 

Fitness Nové Chabry Posilovací a fitness prvky  Ulice K Beranovu 

Fitness Liboňovská Posilovací a fitness prvky Liboňovská ulice 

Miniareál „Pod školou“ Fitness prvky, pingpong stoly Ulice U Václava 

Bílenecké náměstí Pingpong stoly Bílenecké náměstí 

Tenisový dvorec - soukromý Tenis, nohejbal Hrušovanské náměstí 

Sportovní stáj Golem Parkurová jízda na koni Ulice Do Rybníčků 

Studio FitAktivity Fitness, pilates, jóga, cvičení 

pro dospělé i děti 

Hrušovanské náměstí 244/3 

Beachvolejbalový kurt Plážový volejbal SK Dolní Chabry, Dvorní 1211/1a 

 

Přehled sportovních organizací působících na území MČ Praha - Dolní Chabry 

Sportovní organizace Druh aktivity Adresa 

TJ ZŠ Dolní Chabry Všeobecná Spořická ulice 

TJ Sokol Dolní Chabry Všeobecná Měděnecká ulice 

SK Dolní Chabry Fotbal Dvorní ulice 

Black Angels Florbal Kroužky při ZŠ 

 

TJ ZŠ Dolní Chabry  

Adresa: Spořická 400, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, telefon 730 641 912 

https://cs-cz.facebook.com/tjzschabry/ 

Tělovýchovná jednota působí v tělocvičně základní školy v Dolních Chabrech. 

Aktivity:  

Oddíly TJ ZŠ Dolní Chabry pro děti: 

• Oddíl všestrannosti Rodiče a děti 

• cvičení pro děti od 4 do 6 let 

• cvičení pro žáky 1. - 3. tříd 
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Oddíly TJ ZŠ Dolní Chabry pro dospělé 

• Oddíl chůze ,,Vstaň a choď - Nordic Walking" 

• Oddíl mužů, volejbalistů 

• Cvičení Senior Fit a SM systému /stabilizační a mobilizační systém cvičení na podporu 

držení těla/  

 

Aktivity TJ ZŠ Dolní Chabry jsou podporovány městkou částí.  

 

TJ Sokol Dolní Chabry 

Adresa: Měděnecká 17, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry 

https://sokoldolnichabry.cz/ 

TJ Sokol má vlastní tělocvičnu, kterou by bylo třeba rekonstruovat. V dobrém stavu již není celý 

areál TJ Sokol Dolní Chabry.  

TJ pořádá pravidelná cvičení pro žáky, pro dospělé v lekcích zdravotního a rehabilitačního tělocviku, 

ženy v hodinách aerobiku, muži hrají rekreačně florbal, odbíjenou, stolní tenis, badminton a tenis.  

V roce 2004 zahájila činnost tenisová škola pro děti. Od roku 1997 je každoročně pořádán 

minimaratón „Běh Gustava Peši“, kterého se účastní všechny věkové kategorie, od předškolních dětí 

až po seniory. Kromě toho je pořádáno mnoho akcí, jako jsou besídky a karnevaly pro děti, taneční 

zábavy a ples pro dospělé a ve spolupráci s ÚMČ Dolní Chabry a jinými organizacemi celou řadu 

dalších setkání.  

Klub čerpá dotace v rámci dotačního neinvestičního programu od MŠMT. 

V areálu je také umístěn jeden venkovní tenisový kurt.  

 

Sportovní klub Dolní Chabry, z.s.,  

Adresa: Dvorní 1211/1a, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry 

https://www.skchabry.cz/ 

SK Dolní Chabry působí od roku 1925, aktuálně disponuje fotbalovými družstvy všech věkových 

kategorií: 

• A-tým mužů 

• B-tým mužů 

• starší dorost 

• mladší dorost 

• starší žáci 

• mladší žáci 

• starší přípravka 

• mladší přípravka 

• mini přípravka. 

 

Nově byla za bránou hlavního hřiště realizována tréninková plocha. Ta bude sloužit mimo tréninkové 

jednotky i pro možnost odehrání zápasů některých mládežnických kategorií a odlehčení tak hlavnímu 

hřišti. 

V areálu byly vybudovány nové pergoly, beachvolejbalové hřiště a trampolíny (soukromý investor). 

Tyto prvky areál významně oživily, koná se zde hodně akcí a využívá ho větší počet obyvatel. 

Klub čerpá dotace v rámci dotačního neinvestičního programu od MŠMT. 

 

BLACK ANGELS, z.s. 

Adresa Arena Letňany, Tupolevova 710, 199 00 Praha 18 – Letňany 

https://blackangels.cz 

BLACK ANGELS jsou úspěšným florbalovým oddílem, jenž se probojoval až do florbalové Superligy 

mužů, nejvyšší soutěže v ČR. Tvoří jej více než 600 aktivních hráčů, jejich rodičů a příbuzných 

a dalších příznivců klubu. Členská základna pochází velkou měrou z Prahy 9, Prahy 8, Letňan, 

Čakovic. V Dolních Chabrech trénují žáci ve 3 věkových skupinách (1. – 2. třída, 3. – 4.třída a 5. – 

9.třída), pro tréninky využívají tělocvičnu v ZŠ Spořická.  
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Oddíl bohužel nemá odpovídající prostor pro trénink. Jediná florbalová hala v hlavním městě je 

v Letňanech. Vedení florbalového oddílu Black Angels,z.s. usiluje o výstavbu vlastní haly. 

Předpokládá čerpání finančních prostředků ze zdrojů Národní sportovní agentury, kde by měl být 

dostatek zdrojů pro vznik nových sportovišť pro různé sporty. Eventuálně by se na financování 

výstavby mohl podílet MHMP. Náklady na výstavbu nové haly by se mohly pohybovat okolo 12 mil. 

Kč. Jde o nabídku výstavby sportovní haly, která v sobě nezahrnuje potřebné zázemí, základový 

podklad objektu apod. V současné době probíhají jednání s MHMP  o svěření potřebných pozemků, na 

kterých by mohla být hala postavena. Ideální by byl prostor v blízkosti ZŠ, pak by hala mohla být 

využívaná základní školou v dopoledních hodinách, a florbalovým oddílem v odpoledních hodinách.  

Mohl by tak v blízkosti základní školy vzniknout tzv. Sportovní kampus. Základní škola by mohla 

rozšířit počet hodin tělesné výchovy, nebo některé třídy přímo specializovat na sportovní zaměření.  

 

Tenis akademie Bálek 

Adresa: Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 8 

http://www.tenisakademiebalek.cz/ 

Tenis Akademie Bálek od roku 2009 trénuje na pěti tenisových místech v Praze i mimo Prahu. 

V období zimní sezóny využívá školní tělocvičny pro tenisovou školičku a nafukovací haly pro 

tenisovou školu. Jedním z cílů, kterého dosáhli, bylo založení tenisového oddílu pod Českým 

tenisovým svazem s názvem Tenis Akademie Bálek. V tenisové škole a školičce trénují děti ve věku 

od 3,5 let až po dospělé. Tréninky probíhají jak pro výkonnostní - závodní hráče, tak i pro rekreační 

hráče. Hodiny mohou probíhat i v anglickém jazyce. Akademie organizuje tenisové turnaje, letní 

příměstské kempy pro děti, víkendové kempy, soustředění, tenisové sparingy pro děti i dospělé. 

Tréninková místa má v areálu TJ Sokol Kobylisy a areálu Zimního stadionu Kralupy nad Vltavou. 

 

Další možnosti sportovního vyžití v městské části 

V městské části existují 2 fitcentra. Jedno je pod základní školou a druhé v lokalitě Nových Chabrech. 

Ve fitcentru v Nových Chabrech funguje kurz sebeobrany Krav maga pro malé chlapce; ti zde mohou 

trénovat 3 dny týdnu, nabízí se i možnost tréninku pro seniory.  

2.7.2 Další možnosti trávení volného času 

V městské části je umístěno několik pingpongových stolů pro rekreační hru, a to v blízkosti nákupního 

centra Billa (navštěvovaný mladými lidmi), na Bíleneckém náměstí, v blízkosti stávajícího hřiště.   

Nově se v lokalitě Nové Chabry vytváří beachvolejbalové hřiště.  

Na některých místech v MČ jsou instalovány posilovací prvky. Jde o lokality nad Billou, dále 

v parku pod základní školou a v oblasti Nových Chaber. U těchto míst chybí odpadkové koše, a proto 

je tam často nepořádek.  

 

Je třeba instalovat basketbalové koše na nová místa. Doposud byly v prostoru základní školy, na místě, 

kde je v současné době budován nový objekt E. Proto by bylo žádoucí je nově instalovat na místa, na 

kterých budou dobře dostupná a využitelná všemi zájemci z obyvatel MČ.  

 

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

Chabry procházejí trasy s celopražským i s pouze lokálním významem. Blíže viz kap. 2.14 Památky, 

cestovní ruch a rekreace.  

 

Městská část má velký potenciál a možnosti pro outdoorové sportovní vyžití (cyklistika, běh, pěší 

turistika, nordic walking). V zimním období jsou některé lokality využitelné pro běžky – Ďáblický háj, 

lokalita Na Brnkách, Zlatý kopec – jsou zde vytvořeny běžecké stopy. Bruslení je možné pouze při 

větších mrazech. Nádrž Horního rybníka má silný průtok a málokdy zamrzá, častěji je možné bruslit 

na Prostředním rybníce. 
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V dosažitelné vzdálenosti (autem) jsou tak stezky podél Vltavy – inline, cyklistika. Dá se dojet 

z Klecánek až k mostu Barikádníků. Trasa je dlouhá asi 12 km.  

Venkovní koupání – v městské části neexistuje žádné přírodní koupaliště ani vnitřní bazén. Nejbližší 

vnitřní bazén je Na Šutce a nejbližší přírodní koupaliště je v Čakovicích a v Bořanovicích.  

 

V lokalitě Nové Chabry funguje posilovna, jsou zde pořádány kroužky tance pro děti, ale také oddíl 

street dance. Je zde prostor pro bowling.  

Na soukromých pozemcích jsou umístěné tenisové kurty. Majitelé však velmi dobře spolupracují 

s městskou částí a společně jsou pořádány sportovní akce, na které MČ finančně přispívá.  

 

V městské části jsou 3 hřiště, na kterých jsou instalované posilovací prvky – lokalita hřiště Pod školou, 

lokalita v parčíku, zóna Klášterecká – 5 prvků, parčík Bílenecké náměstí – ping pong, lavičky, 

provazová pyramida. 

 

Dalším záměrem by mělo být vybudování skateparku. Jde však o hlučnou činnost, a tak je třeba vybrat 

vhodný prostor, aby aktivita nerušila život okolo bydlících obyvatel. Možné lokality – v blízkosti 

Třešňovky, v oblasti Nových Chaber, u beachvolejbalového hřiště, v blízkosti areálu AAA auto. 

Pro vybudování skateparku je třeba mít k dispozici velkou plochu, kterou by bylo eventuálně možné 

zastřešit, aby se areál mohl využívat dlouhodoběji v průběhu celého roku. Pro zastřešení stačí pouze 

střecha, aby prostor ochránila od deště.  

 

Do budoucnosti by bylo vhodné výrazně rozšířit síť cyklostezek a cest pro pěší turistiku. Nové cesty 

vzniknou i po vybudování velkého areálu budoucího golfového hřiště. 

Dále by bylo třeba vybudovat nová dětská hřiště, cesty pro inline brusle, např. kolem Ústecké ulice 

a také rozšířit cyklostezky. 

2.7.3 SWOT analýza pro oblast Sport 

Silné stránky Slabé stránky 

• Dostatek přírodních lokalit – využívány 

pro venkovní sportovní aktivity 

• Dostatečný počet organizací pro zájmovou 

činnost  

• Široká nabídka sportovních aktivit pro 

všechny věkové skupiny 

• Dostatečné zázemí pro venkovní i vnitřní 

sportovní aktivity 

• 3 venkovní hřiště s posilovacími prvky 

• Dvě tělocvičny v areálu ZŠ - večer pro 

dospělé, odpoledne děti – mažoretky, 

cvičení od 3 let 

• Velmi dobrá součinnost MČ se 

sportovními organizacemi – podpora 

propagace, finanční spoluúčast a další 

• Chybí venkovní odpočinkový prostor pro 

mládež 

• Špatný stav některých komunikací 

používaných jako cyklostezky na Zlatý 

kopec, na Brnky, (nekvalitní a nevhodný 

povrch cest apod.) výmoly po zimě, po 

deštích. 

• Nutná opakovaná úprava cest využívaných 

cyklisty (cesty soustavně ničeny řidiči, kteří 

si tudy zkracují cestu)  

Příležitosti Hrozby 

• Vybudování dalšího zázemí pro sportovní 

aktivity, rozšíření a modernizace 

stávajících areálů 

• Vybudování venkovních odpočinkových 

prostranství pro neformální aktivity 

mládeže  

• Nedostatečná spolupráce s okolními 

městskými částmi a obcemi na propojení 

stávajících cyklostezek  

• Nedostatek finančních zdrojů na potřebné 

investice, opravy a údržbu stávajících 

sportovišť, hřišť a fitness prvků  
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• Možnost využití systému grantů v oblasti 

kultury a sportu  

• Větší podpora organizací působících v 

oblasti volnočasových aktivit  

• Rozšíření cyklostezek, zkvalitnění zázemí 

cyklostezek  

• Možnost spolupráce s okolními městskými 

částmi a obcemi na propojení stávajících 

cyklostezek 

• 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 

V souvislosti s novou výstavbou, demografická studie upozorňuje, na nutnost propojení jednotlivých 

částí MČ a potřebu postupně nejen urbanisticky a komunikačně, ale i sociálně integrovat nově příchozí 

obyvatele do společenského, sportovního, kulturního života v Dolních Chabrech. 

 

Městská část Praha - Dolní Chabry nabízí řadu tradičních i jednorázových 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. 

2.8.1 Kulturní organizace, kulturní a zájmové spolky  

Kulturní centrum Chaberský dvůr 

Adresa: Hrušovanské nám. 253, 184 00 Praha - Dolní Chabry 

https://www.kulturachaberskydvur.cz/ 

Kulturní centrum Chaberský dvůr je součástí Úřadu MČ Praha - Dolní Chabry. Jeho posláním je 

podpora společenského života nejen rezidentům této městské části. V levém křídle objektu je 

Euroinfosál, v pravém obřadní sál, oba sály s kapacitou 80 osob. 

Prostory se užívají pro vzdělávací a kulturní programy: přednášky, workshopy, divadla, koncerty 

a další. 

První patro levého křídla je součástí knihovny. Druhé patro (podkroví) tvoří galerijní prostory užívané 

k výstavám. V Obřadním sále se pořádají kulturní akce, akce slavnostního charakteru, koncerty 

a prezentace. 

Místní knihovna Praha - Dolní Chabry  

Adresa: Hrušovanské nám. 253, 184 00 Praha - Dolní Chabry 

https://www.kulturachaberskydvur.cz/ 

Místní knihovna v Dolních Chabrech má více než stoletou tradici. V roce 2003 přistoupilo 

zastupitelstvo Dolních Chaber na myšlenku vybudovat v prostorách budovy základní školy ve 

Spořické ulici novou moderní knihovnu. K jejímu otevření došlo 1. 11. 2003 a záhy se stala centrem 

kulturních aktivit městské části. Od roku 2012 sídlí knihovna v nových prostorách Chaberského dvora 

na Hrušovanském náměstí. 

V online katalogu knihovny lze nejen vyhledávat podle autorů, témat, i klíčových slov, ale jsou zde 

i další funkce – možnost úpravy osobních údajů, seznamy výpůjček, možnost prodlužování 

vypůjčených knih, možnost rezervací svazků. Knihovna poskytuje čtenářům i informace o knižních 

novinkách.   
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Zájmové spolky působící v MČ: 

DIVOCH 

Adresa: Hrušovanské nám. 253, 184 00 Praha - Dolní Chabry 

http://www.divochdivadlo.cz/ 

https://studio-divoch.cz/kontakt/ 

Spolek ochotníků DIVOCH (neboli Divadelní ochotníci chaberští) byl založen 9. 5. 2011.  

V roce 2013 soubor uspořádal první ročník Březnového chaberského festivalu, na kterém se 

představilo několik amatérských souborů z celé Prahy. Další úspěšné ročníky následovaly a přinesly 

jak další hry "osvědčených" souborů, tak i soubory zcela nové. V roce 2016 se DIVOCH zapojil i do 

dalšího chaberského dění a významně rozšířil svou zájezdovou činnost, v čemž soubor pokračuje i 

nadále. 

Původně šlo o jedno uskupení, jehož rozštěpením vznikly roku 2018 dva samostatné soubory pod 

názvem Spolek Divoch a Studio Divoch. Za dobu svého působení uvedly několik úspěšných inscenací. 

Spolupráce obou spolků s MČ funguje velmi dobře. 

Po celou dobu své existence jsou DIVOŠI podporováni ÚMČ Praha Dolní Chabry, v jehož prostorách 

mají i svou domovskou scénu. 

 

Sedm Paprsků, o.s. 

Adresa: Spořická 328/26, 184 00 Praha - Dolní Chabry 

http://www.sevenrays.cz/ 

Občanské sdružení Sedm paprsků v rámci projektů nabízí vzdělávací aktivity i sociální služby 

seniorům, osobám se zdravotním postižením a pečujícím rodinám, dlouhodobě nezaměstnaným, kteří 

patří současně do skupin ohrožených sociálním vyloučením, např. lidem v krizi, zdravotně 

postiženým, absolventům odvykacích pobytů od závislostí, mládeži z nefunkčních rodin, atd. Kromě 

toho poskytuje pomoc při integraci cizinců, je organizací vysílající a přijímající dobrovolníky v rámci 

programu „Mládež“, vyvíjí aktivity zaměřené na podporu uchování jazyka, kultury a tradic našich 

krajanů, kteří žijí již po generace v zahraničí a pro pracovníky pečujících profesí organizuje 

vzdělávací akce, případně zahraniční stáže. 

 

Pěvecký sbor Camera Chabra  

Pěvecký sbor Camera Chabra byl založen jako organizační jednotka Občanského sdružení Sedm 

paprsků. Sbor dlouhodobě vedl profesor Lubomír Mátl dirigent, profesor pražské AMU a brněnské 

JAMU, který byl pro činnost sboru velkým přínosem. Camera Chabra účinkuje během školního roku 

v ČR, v období letních prázdnin cestuje za krajany do zahraničí. Od roku 2007 organizuje mezinárodní 

krajanské festivaly, jejichž smyslem je umožnit, aby krajanské soubory ukázaly české veřejnosti, jak 

velkou roli hraje v jejich životě láska k vlasti a k její lidové kultuře.  

 

Tento významný český sbormistr spolupracoval s významnými českými i světovými dirigenty. Za 

krátký čas udělal z hrstky zapálených amatérů hudební těleso, které pravidelně koncertuje 

s repertoárem duchovní hudby nejen v České republice, ale v době letních prázdnin vyjíždí pravidelně 

za krajany do zahraničí s projektem Český dialog, propojujícím Čechy doma a v zahraničí. 

S repertoárem českých národních písní jezdí sbor ke krajanským komunitám, aby si navzájem 

vyměnily znalosti českých národních písní. Zatímco český pěvecký sbor nacvičí s krajany vlastní 

repertoár, krajané zase na oplátku naučí pražské sboristy písním, které přenášejí z generace na 

generaci a jsou už tak staré, že jsou v Čechách prakticky neznámé. Každý takový pobyt končí vždy 

společným koncertem. 

 

OSOP, z.s. 

Adresa: Doksanská 23/13, 184 00 Praha - Dolní Chabry 

www.osop-chabry.cz 

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s. (OSOP) bylo založeno roku 2007. 

Důvodem bylo zajištění dlouhodobé ochrany nejstarší památky v obci, románského kostela Stětí sv. 

Jana Křtitele, kterou od posledních oprav v 70. let 20. století nikdo neprováděl. Dalším cílem OSOP je 

pečovat o historické a kulturní dědictví celé obce. Připravovány jsou výchovné programy pro děti a 
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mládež, (např. výstava o historii školství v obci a další), probíhají setkávání s pamětníky. Na historii 

obce je zaměřena také naučná stezka "Dolní Chabry-Brána do pravěku Prahy". OSOP se také 

pravidelně připojuje k celostátním akcím Dny evropského dědictví - EHD, Den Země, Noc 

kostelů. OSOP vydává informační materiály, pohlednice a další propagační materiály o památkách 

obce. Výtěžek z prodeje těchto materiálů se ukládá na konto OSOP, a jsou dále používány na opravy 

nejen kostela. MČ Dolní Chabry pravidelně přispívá na chod a aktivity sdružení.  

 

Nad Drahaňským údolím, z.s. 

Adresa: U jízdárny 1136/7, 184 00 Praha - Dolní Chabry 

www.drahan.chabry.cz 

Cílem spolku Nad Drahaňským údolím,z.s., stejně jako dotčených obcí a dalších občanských iniciativ 

je ochránit životní prostředí, četné přírodní památky, zajistit kvalitu života obyvatel na severním okraji 

hlavního města, ochránit slibně se rozvíjející aglomeraci před stále narůstající tranzitní dopravou 

a v souladu s právním řádem korigovat politicko - ekonomická rozhodnutí státních úředníků. 

Místo působení: Dolní Chabry, Čimice, Bohnice, Suchdol, Dejvice. 

Církve působící v městské části 

V MČ působí Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Dolní Chabry spadají pod 

Římskokatolickou farnost u kostela sv. Václava Praha-Prosek. Farnost pro pravidelné nedělní mše 

užívá objekt kostela Stětí sv. Jana Křtitele, jenž je unikátní památkou, (více v kapitole 2.14 Památky, 

cestovní ruch a rekreace). V kostele se pořádají i další akce, např. Noc kostelů. 

2.8.2 Volnočasové aktivity 

MČ každoročně organizuje řadu akcí, které jsou zaměřené na vzdělávání, sportovní a kulturní vyžití 

předškolních i školních dětí např. Dvoreček (každotýdenní setkání maminek s dětmi v knihovně - 

pohybové aktivity, tvoření), Mikuláš, divadelní pohádky pro děti, Noc v knihovně, Pasování na 

čtenáře, Kniha pro prvňáčka, Loučení s deváťáky, Vítání občánků, Dýňování, Jarní dílna, Chabry mají 

talent, Svatojánské slavnosti a řada dalších.   

 

Bylo by žádoucí, aby se kulturních akcí pořádalo více a pokrývaly zájem různých věkových skupin 

obyvatel městské části. Velké množství akcí pořádají spolky, především divadelní spolky, ale ty 

oslovují stejnou skupinu lidí. Další akce pořádá OSOP (Občanské sdružení na ochranu památek 

v Dolních Chabrech, z.s., Doksanská 23/13, Dolní Chabry - Praha 8, 184 00), ale i ty jsou zaměřené na 

určitou skupinu obyvatel (akce pořádané na podporu zachování nejstarší památky v obci, románského 

kostela Stětí sv. Jana Křtitele) např. trhy, slavnosti - Krajanské slavnosti, společenské akce - Masopust 

apod. 100% výtěžku z těchto akcí se věnuje na záchranu kostela. 

V městské části chybí programy pro využití volného času pro náctileté a mladé lidi, a to jak v oblasti 

sportovní, tak v oblasti kulturní a společenské.  

 

Městská část bude usilovat, aby developerské společnosti, které v městské části realizují své rozsáhlé 

bytové projekty, umísťovali do svých projektů prostory pro volnočasové a kulturní aktivity, a to pro 

různé generace.  

 

http://farnostprosek.cz/


  

62 

 

2.8.3 SWOT analýza pro oblast Kultura a komunitní život 

Silné stránky Slabé stránky 

• Kvalitní nabídka volnočasových aktivit pro 

různé věkové skupiny 

• Aktivní a fungující kulturní centrum 

Chaberský dvůr 

• Knihovna a kulturní centrum umístěné ve 

středu městské části 

• Atraktivní přírodní lokality  

• Základní zázemí pro venkovní i vnitřní 

společenské aktivity 

• Aktivní účast spolků a zájmových 

organizací na kulturním a společenském 

životě v MČ 

• Významná podpora volnočasových aktivit 

dětí ze strany ZŠ 

• Dobrá dopravní obslužnost umožňuje 

snadno využívat nabídku aktivit i mimo 

území MČ  

• Tradiční i jednorázové společenské akce a 

volnočasové aktivity 

• Do budoucna bude s ohledem na 

demografickou prognózu v MČ 

nedostatečná nabídka volnočasových aktivit 

pro seniory. 

• Chybí prostor pro setkávání seniorů 

• Nedostatek volnočasových aktivit pro 

náctileté a mladé lidi 

• Nedostatek různorodých prostor pro 

venkovní a vnitřní společenské a kulturní 

aktivity   

• Nedostatečně využívané cizí zdroje pro 

podporu volnočasových aktivit 

Příležitosti Hrozby 

• Možnost využití systému grantů pro 

podporu oblasti volnočasových aktivit, 

sportu a kultury 

• Podpora organizací působících v oblasti 

volnočasových aktivit  

• Zapojení developerů do zlepšování 

podmínek pro volnočasové aktivity 

• 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 - Dolní Chabry a jejím okolí dominuje zejména silniční doprava. Není zde 

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 Kobylisy, Ládví vč. přestupů na další linky MHD. Omezujícím prvkem mobility 

(nejen) chaberských 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 /obdobím dopravního sedla se 

nazývá časový interval mezi obvyklým počátkem a koncem pracovní doby /), čímž je ovlivněna 

i spolehlivost a jízdní doba autobusových spojů, které mají v současné situaci téměř nulovou úroveň 

preference v provozu.  
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Studie zlepšení dopravní obslužnosti Dolních Chaber  

Městská část Praha - Dolní Chabry nechala zpracovat „Studii zlepšení dopravní obslužnosti Dolních 

Chaber" (srpen 2018) společností European Transportation Consultancy, s.r.o. 

Cílem studie bylo analyzovat stávající stav dopravy v území, potencionální problémy a připravit návrh 

dílčích opatření ke zlepšení dopravní obslužnosti. Mezi základní cíle studie patřilo zejména:  

• Nalezení alternativní trasy pro napojení obce mimo stávající komunikace  

• Omezení průjezdu vozidel ve směru od severu mimo páteřní ulici Ústeckou a snížení 

dopravní zátěže v obydlených oblastech  

• Zjištění dalších rizik z hlediska bezpečnosti dopravy. 

 

Problémy a omezení  

Na základě provedeného sběru dat, byly vyhodnoceny základní dopravní problémy v oblasti a 

schematicky popsány v Příloze 3 Studie – Problémový plán. 

(viz https://www.dchabry.cz/sites/default/files/prilohy/2019/01/23/studie_prilohy_mc.pdf) 

 

Jedná se zejména o následující body:  

• Vysoké intenzity dopravy na ulici Ústecká  

o Jde o významnou městkou komunikaci, která zároveň vytváří paralelní (objízdnou) trasu 

k dálnici D8, čímž přivádí vysokou intenzitu průjezdné dopravy do širšího centra MČ  

o S vysokými intenzitami souvisí kapacitní problémy na některých kříženích, omezení při 

napojování vozidel obyvatel Dolních Chaber atd. Stejně tak jsou zřejmé kapacitní 

omezení na širší síti komunikací (např. v oblasti Kobylis)  

o Jako příklad mohou být uvedeny kapacitní problémy na stávající neřízené křižovatce 

Ústecká – K Ládví. V současné době je však připravována přestavba této křižovatky na 

světelně řízenou (probíhá stavební řízení – akce „SSZ 8.952 Ústecká – K Ládví). Lze 

tedy očekávat, že tento problém bude v dohledné době vyřešen.  

 

• Omezené množství odjezdových tras z území Dolních Chaber – chybějící propojení v území  

o Vzhledem ke stávajícímu uspořádání komunikační sítě v území je patrné, že obyvatelé 

Dolních Chaber mohou pro cestu do centra města využít v podstatě pouze 2 odjezdové 

trasy – po ulici Ústecká a po ulici Čimická.  

o Ulice Ústecká je vzhledem k jejímu směrování, návaznostem i uspořádání z dopravního 

hlediska významně atraktivnější, než je tomu v případě ulice Čimická. Její využití je 

však limitováno výše uvedenými kapacitními omezeními.  

o V případě problémů či omezení na ulici Ústecká v úseku procházejícím územím Dolních 

Chaber jsou pak možnosti objízdných tras minimální, např. i z důvodů dalších 

dopravních omezení na přilehlé síti komunikací (omezená průjezdnost ul. Kobyliská 

apod.).  

 

• Dopravní zatížení komunikací v residenční oblasti severně od ulice Spořická.  

o Ačkoliv se jedná o komunikační síť obslužného charakteru, bez zřejmého průjezdného 

propojení do navazujících oblastí severním směrem (Brnky, Přemýšlení, Zdiby), bylo 

zjištěno, že dochází k nežádoucímu zatěžování této komunikační sítě vozidly 

směřujícími do těchto oblastí.  

o To je způsobeno zejména využíváním stávajících polních cest, které tvoří propojení 

území Dolních Chaber s výše uvedenými obcemi, tj. řidiči, kteří nerespektují stávající 

omezení na těchto komunikacích.  

o Tito řidiči si zkracují cestu přes síť obslužných komunikací (např. ul. Pod Zámečkem, 

Měděnecká, U Václava, Na Šubě), čímž nepřiměřeně zvyšují hlukovou zátěž přilehlé 

residenční zástavby a zhoršují bezpečnost dopravy. Jejich průjezd po těchto 

komunikacích přitom lze označit za nežádoucí.  

 

• Bezpečnost v křižovatce Spořická – Kobyliská – Osecká 
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o Přestože se jedná o v podstatě hlavní dopravní napojení centrální části Dolních Chaber, 

vykazuje tato křižovatka značná bezpečností rizika.  

o Křižovatka je v současné době řešena jako neřízená s vyznačenou předností v jízdě. 

Vzhledem k velmi omezeným a nevyhovujícím rozhledům v křižovatce je vybavena 

dopravními zrcadly.  

o Vzhledem k průjezdu vozidel MHD a rizikům vyplývajících z omezených rozhledů 

v křižovatce, lze danou křižovatku označit za rizikovou z pohledu bezpečnosti a kapacity 

výjezdu celého území Dolních Chaber.  

Dopravní stavby a platný územní plán hl. m. Prahy 

V dopravní studii jsou také zmíněny relevantní informace vztahující se k Územnímu plánu. 

Platný územní plán hl. m Prahy obsahuje z hlediska dopravních staveb v podstatě pouze strategickou 

trasu Pražského okruhu v úseku 519 Suchdol - Březiněves, a s ním související Čimický přivaděč.  

Případná výstavba tohoto úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) není v současné době 

schválena a nelze její realizaci očekávat v krátko či střednědobém horizontu. Dopad jeho výstavby na 

dopravní situaci na území Dolních Chaber je přitom sporný. Obecně lze očekávat, že tento přivaděč 

dále navýší intenzitu dopravy na území Dolních Chaber a např. také na ulici Spořická.  

Současně platný ÚP hl. m. Prahy neobsahuje žádná další opatření, která by mohla pomoci systémově 

řešit dopravu na území Dolních Chaber. ÚP počítá v podstatě pouze s přeložením ul. K Ládví do stopy 

ul. Dopraváků, přičemž tato stavba má jiné důvody, než zlepšení dopravní situace v území.  

Současný návrh Metropolitního plánu pak principiálně opět zachovává uvažované řešení Pražského 

okruhu a Čimického přivaděče. Z hlediska lokálních vazeb pak přidává lokální síť obslužných 

komunikací zejména v doposud nezastavěné oblasti mezi ulicemi Spořickou a Dopraváků, která může 

jinak napomoci k zajištění chybějících dopravních propojení v území a současně i obsloužit tato 

rozvojová území, aniž by došlo k zásadnímu přitížení stávajících residenčních oblastí.  

Další výstavba v území  

Z pohledu výhledových dopravních vazeb v území bude pravděpodobně docházet k dalšímu nárůstu 

dopravy na území MČ Praha - Dolní Chabry, a to zejména vlivem pokračující výstavby nejenom na 

vlastním území městské části, ale i v jejím okolí.  

Z hlediska místní investiční výstavby je zapotřebí zmínit zejména probíhající výstavbu areálu Nové 

Chabry na jižním okraji městské části. V souvislosti s touto stavbou by mělo dojít ke zprovoznění tzv. 

„Západního napojení“, tj. nové komunikace vedoucí od ulice K Ládví k výše zmíněnému záměru. 

Z hlediska dalšího rozvoje obce by mělo být možné využít tuto, v podstatě nově vybudovanou 

komunikaci, pro přenesení další cílové dopravy na území MČ.  

S ohledem na výstavbu v širším okolí, bude zapotřebí přijmout taková opatření, která zamezí navýšení 

průjezdu residenčními oblastmi Dolních Chaber, a naopak nasměrují dopravu na síť páteřních 

komunikací (ulice Ústecká).  

Návrh dopravních opatření  

S ohledem na výše uvedenou analýzu a definované problémy byl zpracován návrh dílčích opatření ke 

zlepšení dopravní obslužnosti Dolních Chaber. Princip navržených řešení je pak patrný i z obrázku:  
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Princip navrhovaných řešení a jeho porovnání s ÚP a Metropolitním plánem 

 

 
 

 

Z hlediska vysokých intenzit na ulici Ústecká je nutno konstatovat, že možnosti řešení této 

problematiky jsou z pohledu městské části velmi omezené a obtížně realizovatelné. Vzhledem 

k uspořádání stávající komunikační sítě i výhledové realizaci Pražského okruhu nelze reálně očekávat 

výstavbu jakékoliv přeložky/obchvatu ulice Ústecká.  

 

Ze střednědobého hlediska se jako přínosné pro ulici Ústecká a kapacitu jejích křižovatek může jevit 

zprovoznění východní části Pražského a hlavně městského okruhu. Výstavba městského okruhu by 

měla vést ke snížení dopravních zátěží na ulici V Holešovičkách, Liberecká a uvolnění jejich 

překročené kapacity. Tím by mohla mírně stoupnout atraktivita průjezdu pro dálnici D8 (dojde ke 

zrychlení vazby na další kapacitní síť) a tedy i odklonu části vozidel z trasy ulice Ústecká (o vozidla 

využívající v současné době tuto trasu jako objízdnou). Efekt této dostavby komunikační sítě pro ulici 

Ústecká však nebude zásadní.  

 

V rámci návrhu dopravního řešení jsou tedy zejména zohledněny následující body:  

• Výstavba doplňkového komunikačního napojení z centrální části Dolních Chaber, které 

zajistí alternativní trasu příjezdu/odjezdu pro obyvatele – „Funkční využití úvozové cesty 

(původní účelové komunikace)“  

• Omezení průjezdu residenčními oblastmi v severní části obce – omezení dopravy v ulici Pod 

Zámečkem a funkční využití polní cesty.  

• Omezení průjezdu residenčními oblastmi v severní části obce – omezení dopravy oblasti 

ulice Na Šubě  

• Úprava křižovatky Spořická – Kobyliská – Osecká na SSZ.  

 

Popis výstavby doplňkového komunikačního napojení - Funkční využití úvozové cesty (původní 

účelové komunikace)   

Předmětná část návrhu řeší zejména výstavbu nového funkčního propojení mezi ulicí Spořickou, resp. 

ulicí V Kratinách, a ulicí K Ládví, resp. stavbou tzv. „Západního napojení“.  

Cílem návrhu této komunikace je zejména zajištění alternativního výjezdu z centra městské části, který 

by měl odlehčit zatíženému uzlu křižovatky Ústecká – Spořická (na obou stranách mimoúrovňového 
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křížení) a současně umožnit vyhnutí se problematické ulici Ústecká v případě mimořádných událostí 

či krátkodobých přetížení.  

Komunikace zároveň může sloužit i k dopravnímu napojení k ní přilehlých pozemků, které jsou 

platným ÚP určeny k zástavbě. Případná výstavba v těchto plochách a jejich napojení do prostoru 

ulice Spořická by přitom přinesla další zatížení centrální oblasti městské části se všemi negativními 

efekty. Navrhované uspořádání naopak umožní napojení (odjezd a příjezd) těchto oblastí od jihu, tj. do 

oblasti, kde je dopad na residenční objekty minimální.  

 

Závěry Studie zlepšení dopravní obslužnosti Dolních Chaber 

Zpracovaná studie měla za úkol především analyzovat stávající stav dopravy v území Dolních Chaber, 

označit potenciální problémy a připravit návrh dílčích opatření ke zlepšení dopravní obslužnosti.  

Na základě zpracované analýzy, rozboru zjištěných problémů i proběhlých konzultací byl zpracován 

návrh řešení celkem 4 oblastí dopravní problematiky v území. Šlo zejména o následující body:  

 

• Výstavba doplňkového komunikačního napojení z centrální části Dolních Chaber, které 

zajistí alternativní trasu příjezdu/odjezdu pro obyvatele „Funkční využití úvozové cesty 

(původní účelové komunikace)“. Propojení bude realizováno mezi ulicí Spořická, resp. ulicí 

V Kratinách, a ulicí K Ládví, resp. stavbou tzv. „Západního napojení“. Nová komunikace 

převezme část dopravní zátěže ze stávajících komunikací a nabídne pro obyvatele MČ Praha 

- Dolní Chabry alternativní cestu vůči současným trasám.  

• Omezení průjezdu residenčními oblastmi v severní části obce – Omezení dopravy v ulici Pod 

Zámečkem a funkční využití polní cesty. Navržené řešení počítá s úpravou komunikačního 

skeletu  

v území, tj. doplněním nové trasy, resp. s rekonstrukcí stávající polní cesty vedené západně 

od přilehlé chatové oblasti (na rozhraní Dolních Chaber a Čimic). Nová komunikace by 

převzala nevhodné dopravní vazby v území (propojení do sousedních obcí) a převedla je 

mimo obydlenou oblast.  

• Omezení průjezdu residenčními oblastmi v severní části obce – Omezení dopravy oblasti 

ulice Na Šubě. Úprava uvažuje s dílčí úpravou dopravního režimu, optimálně ve formě 

zjednosměrnění části ulice Obslužná v úseku jižně od křižovatky s ulicí Na Šubě a 

nasměrování průjezdné dopravy na ulici Ústecká (tj. mimo residenční oblast). V případě 

realizace lze očekávat částečný pokles dopravy v ulicích Tušimická, Bolebořská, Osecká a 

navazujících ulicích.  

• Úprava křižovatky Spořická – Kobyliská – Osecká na SSZ. Úprava by pomohla omezit 

zejména rizika z pohledku bezpečnosti provozu spojená s nedostatečnými rozhledovými 

poměry v křižovatce omezenými přilehlou zástavbou.  

 

Výše uvedené záměry se jeví jako realizovatelné v krátkodobém časovém horizontu cca příštích 5 let  

a jejich realizace je v gesci MHMP. 

2.9.1 Silniční doprava  

I přes to, že územím Dolních Chaber neprocházejí žádné dálnice, je jejich území jimi značně 

ovlivněno. Jedná se o dálnici D8 (vnější pražský okruh – původně značen jako R1, projektově 

označován jako Silniční okruh kolem Prahy, SOKP), která má pro Dolní Chabry největší dopravní 

význam. Tato komunikace prochází městskými částmi v blízkosti Dolních Chaber, avšak indukuje 

dopravu i v samotných Dolních Chabrech. V případě nehod či jiných mimořádných událostí na dálnici 

D8 je znát citelný nárůst intenzit dopravy na místních komunikacích v Dolních Chabrech. 
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Mapa širších vztahů - komunikace a napojení na další městské části a obce 

 

 
Zdroj: Mapy cz 

 

Mapa užších vztahů - komunikace uvnitř městské části 

 

 
Zdroj: Mapy cz 

Hlavní obslužnou komunikaci Dolních Chaber je Spořická ulice, která vytváří přirozenou a historicky 

podmíněnou hlavní urbanizační osu původního samostatného sídla. Ve směru východ - západ spojuje 

zastavěné území Dolních Chaber s okolním urbanistickými celky (Čimice, Ďáblice) a na ni navazuje 
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historická uliční síť a stejně tak i dopravní síť v nově vytvářených urbanistických celcích. Spořická je 

využívána jak pro individuální, tak pro městskou hromadnou dopravu a plní funkci obslužné ulice s 

koncentrací rozhodujících zařízení občanského vybavení, a to včetně základní školy a městského 

úřadu.  

Další významnou komunikací procházející městskou částí je ulice Ústecká, jež v současnosti plní dvě 

základní funkce. Na jedné straně zajišťuje hlavní dopravní napojení Dolních Chaber pro lokální a 

městskou dopravu včetně hromadné dopravy s dalšími dopravními sítěmi města. Ústecká ulice je 

ukončena v blízkosti dopravního terminálu Kobylisy a umožňuje tak propojení přes Dolní Chabry 

i pro obce ležící v prostoru mezi koridorem D8 a údolím Vltavy severně od Prahy. Jedná se především 

o obce Zdiby, Klecany, Klíčeny, Řež, Máslovice a dále o obce Panenské Břežany, Bašť a Líbeznice, 

které ovšem mohou využívat pro dopravní spojení do Prahy komunikaci D8. Hlavní město Praha v 

současné době předpokládá, v delším časovém horizontu, rozšíření tramvajové dopravy v Ústecké 

ulici do Dolních Chaber a dále s ukončením až za hranicí Prahy ve Zbidech. 

Druhou rolí Ústecké ulice je alternativní dopravní napojení severního pražského regionu do Prahy. 

Tato role především po předpokládaném dokončení severního pražského dopravního perimetru by 

měla naopak oslabovat. V současnosti diskutované zahloubení severní části obchvatu Prahy povede ke 

snížení možnosti napojení na obchvat. Pro rozvoj Dolních Chaber je žádoucí požadovat, aby Ústecká 

ulice byla oboustranně napojená na městský okruh.  

V rámci řešení koncepce rozvoje tramvajové sítě v hl. m. Praze existuje ve fázi úvah rozšíření 

tramvajové tratě z Kobylis směrem na sever Ústeckou ulicí a napojení Zdib na tramvajové pražské 

sítě. V dokumentu „Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030“, kterou schválilo 

zastupitelstvo HMP, toto rozšíření není ani výhledově uvedeno. Detailní informace jsou uvedeny 

v dokumentu zde: https://www.iprpraha.cz/rozvojtramtrati. 

2.9.2 Dopady výstavby Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) na MČ  

Silniční okruh kolem Prahy byl diskutován již od dob první republiky, bylo navrženo mnoho námětů 

na jeho umístění, které vždy měly jedno společné: respektovaly stávající zástavbu a zastavitelnost 

území, tedy byly to obchvaty tehdejší Prahy. V letech 1983 až 2010 byla uvedena do provozu necelá 

polovina okruhu, ale dále stavba nepokračovala. Původní návrh z 60. let minulého století nezohledňuje 

současnou situaci, ale alternativní řešení SOKP v regionální variantě se nedaří prosadit. 

 

Dolní Chabry ve spolupráci s okolními městskými částmi a středočeskými obcemi finančně podpořily 

vypracování aktualizace regionální varianty trasy okruhu, která bude základem pro další argumentaci 

při volbě správného řešení a může sloužit jako podklad pro porovnání obou variant (současné, 

protežované varianty dle Zásad územního rozvoje A-ZÚR a trasy REGIONÁLNÍ). Variantu A-ZÚR 

odmítají nejen městské části Prahy, ale uskupení Starostové pro okruh spojuje i některé středočeské 

obce. 

Ministerstvo dopravy ČR obhajuje v současné době definovanou trasu SOKP v alternativě A-ZÚR 

a považuje ji za jedinou možnou, invariantní (neproměnnou), neuvádí však jediný odborně technický 

důvod, proč byla přijata. Další navrhovanou variantou, která by méně zasáhla Dolní Chabry a ostatní 

MČ v severní části Prahy je tzv. regionální trasa okruhu. Regionální alternativa SOKP vznikla jako 

výsledek Studie proveditelnosti a účelnosti – objednané ŘSD ČR a v roce 2015 nedůvodně odložené. 

Ministerstvem prosazované řešení alternativy A-ZÚR je v rozporu se zásadami evropské sítě TEN-T 

(do níž SOKP náleží), neboť prochází sídelními útvary a je zdrojem mísení dopravy místní a tranzitní, 

a je rovněž v rozporu s našimi zákony, jmenovitě PÚR ČR (Politika územního rozvoje České 

republiky), aktualizací č. 1, která vymezuje pro stavby nadmístního významu převedení tranzitní 

silniční dopravy mimo zastavěné sídelní útvary. Obhajovat polohu A-ZÚR s tím, že má sloužit nejen 

pro tranzit, ale že má také řešit příměstskou a vnitroměstskou dopravu, je zcela nepřijatelné, neboť 

podle české a evropské legislativy, která určuje požadavky na pozemní komunikace (Zákon č. 13/1997 

Sb., konkrétně § 4 a § 6) a také na komunikace TEN-T (Nařízení EU č. 1315/2013, čl. 17, odst. 2 a 

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky
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odst. 3a), je zcela zřejmé, že SOKP nemůže současně plnit funkci dálnice a místní komunikace pro 

obsluhu přilehlých lokalit a jeho poloha ve městě je tedy nevhodná.  

 

Zdroj: rozumnadoprava.cz 

Stanoviska městské části Praha – Dolní Chabry k výstavbě SOKP 

Městská část Praha – Dolní Chabry vydala své vlastní prohlášení k výstavbě SOKP. 

 

Vyjádření MČ Praha - Dolní Chabry k oznámení záměru EIA SOKP 519 Suchdol Březiněves 

(zveřejněno dne 1. 10. 2019 bylo na úřední desce Středočeského kraje ev. č. SE4-6630/2019): 

„MČ Praha – Dolní Chabry („městská část“) jako dotčený územní samosprávný celek je 

připravovaným Záměrem zásadně dotčena, a to zejména v souvislosti s negativními vlivy Záměru, 

který by byl zdrojem významných imisí hluku, vibrací, prašnosti a znečištění ovzduší. Záměr by tedy 

vedl ke zhoršení kvality životního prostředí na území městské části a života jejich občanů. Záměr by 

v neposlední řadě generoval nadměrnou dopravní zátěž na území nejen městské části, ale i v dalších 

oblastech. Záměr jde zcela proti smyslu a současným tendencím umísťování dopravních staveb, 

protože jeho realizace by znamenala především přivedení tranzitní, zejména kamionové, dopravy na 

území hlavního města Prahy. Městská část tedy z výše uvedených důvodů podává v souladu 

s ustanovením § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů k Záměru následující vyjádření.“ Celý text 

vyjádření je Přílohou č. 3 – Stanovisko MČ Praha – Dolní Chabry k SOKP. 

 

Vyjádření MČ Praha – Dolní Chabry k řízení EIA k dalšímu úseku SOKP 520 

Městská část podala ve středu 25. listopadu 2020 vyjádření do řízení EIA k dalšímu úseku Pražského 

okruhu SOKP 520 (Březiněves – Satalice). Ve vyjádření MČ mimo jiné zmiňuje, že záměr má 

významné negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, obyvatelstvo a ochranu zdraví 

a samo oznámení záměru je zpracováno zcela nedostatečným způsobem. 

 

Vyjádření účastníků jsou součástí řízení posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí. Cílem 

záměru úseku 520 SOKP je realizace šestipruhové dálnice D0 v úseku MUK Březiněves až MUK 

Satalice. Plánovaný úsek má navazovat od západu na připravovaný záměr SOKP 518, 519, který má 

vést severně přes Dolní Chabry, a z druhé strany východně na již provozovaný úsek 510.  

 

Stejně tak jako navazující úseky 519 a 518, považuje MČ úsek 520 za nekoncepční. Předkládané 

záměry dobudování severní části Pražského okruhu jsou ekologicky škodlivé a urbanisticky nevhodné 
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stavby, jejichž realizace by vedla k velkému nárůstu dopravy v pražské aglomeraci a měla velmi 

negativní dopady na životní prostředí a zdraví obyvatel. Jak dokument dále zmiňuje, vůbec přitom 

nejsou řešeny příčiny dopravních problémů Prahy a Středočeského kraje, co víc, jsou naopak spíše 

prohlubovány se silným efektem dopravní indukce. 

 

MČ ve vyjádření zmiňuje také existenci efektivnějšího a šetrnějšího řešení jak pro tranzitní/dálkovou 

dopravu, tak pro dopravu příměstskou a vnitroměstskou. Těmi jsou např. propojky dálnic mimo Prahu, 

vedení aglomeračního okruhu, případně tzv. regionální varianty okruhu pražského, nebo výrazný 

rozvoj infrastruktury a zlepšení služeb pro veřejnou hromadnou dopravu, pro pěší a pro cyklisty. 

  

 

Pražský okruh 

Dostavba silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v regionální variantě aktualizované v roce 

2020 

 

Pražský okruh D0 je veřejně prospěšná stavba, pozemní komunikace – dálnice, nadmístního, 

evropského významu, která bude realizována státem (občany – daňovými poplatníky) s životností 

minimálně 100 let. 

V červenci a srpnu 2020 proběhla dvě jednání o dokončení SOKP na Ministerstvu dopravy ČR, 

kterých se zúčastnili zástupci za rozumnou alternativu SOKP. 

Vše lze stručně shrnout do tří bodů: 

• Realizace SOKP ve variantě A-ZÚR způsobí neřešitelné problémy 

• K vydanému rozhodnutí o umístění stavby SOKP 511 Běchovice – D1 bylo podáno mnoho 

odvolání obsahujících velmi závažné námitky 

• Díky aktualizaci provedené v roce 2020 jsou velmi dobré důvody pro dokončení SOKP v 

regionální variantě. 
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Intenzita automobilové dopravy v roce 2020 – průměrný pracovní den, 0-24 hod 

 

 

Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2020 

Pozn. Od března roku 2020 se v důsledku pandemie nemoci covid – 19 vláda ČR postupně zaváděla 

opatření aplikovaná od března (s výjimkou letních prázdnin a začátku září) až do prosince, která měla 

za následek změny dopravního chování obyvatel. 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. v průběhu celého roku sledovala vývoj dopravy v 

hlavním městě. Poslední komplexní vyhodnocení sady dopravních a dopravně-sociologických 

průzkumů bylo zpracováno v roce 2016 a zahrnovalo bilanci všech cest na území hlavního města 

Prahy, tj. cest vnitroměstských, dále vnějších, tedy cest do metropole nebo z ní ven, a rovněž i cest 

tranzitních, a to jak obyvatel Prahy, tak i návštěvníků hlavního města. Bohužel v roce 2020 se v této 

podrobnosti nepodařilo obdobnou sadu průzkumů zrealizovat, pro výpočet dělby přepravní práce roku 

2020 tedy bylo využito pouze dostupných podkladů – zejména změn intenzit dopravy zaznamenaných 

na automatických sčítačích. 
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Vize budoucího rozvoje městské části v oblasti Doprava 

V roce 2021 nechala městská část Praha – Dolní Chabry zpracovat další rozvojový dokument pod 

názvem "Koncepce transformačních a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, 

koncepce veřejných prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou pro MČ Praha Dolní 

Chabry“. Dokument má část, jež řeší dopravu z pohledu budoucího rozvoje městské části. 

 

Koncepce dopravní  

• Ústecká ulice  

o vize změny charakteru ulice na městský bulvár s tramvají  

o vytvoření přestupních uzlů mezi tramvajovými a autobusovými zastávkami  

o úrovňové křížení – záměr obnovení propojení bočních ulic s hlavním bulvárem  

• Křížení ulic Ústecká a Spořická  

o zvážit možnost zrušení mimoúrovňového křížení se Spořickou ulicí – potenciální 

plocha pro vytvoření nového veřejného prostoru  

• Spořická ulice  

o východní část ulice – doplnění pěších komunikací a zřízení přístupu na 

autobusovou zastávku Klášterecká  

• Ulice Dopraváků  

o zprůjezdnění ulice  

• Kobyliská ulice   

o zklidnění stávající dopravní situace vytvořením obytné zóny 30  

o prověření možnosti zarovnání profilu ulice do 1. úrovně  

o ponechání parkovacích stání  

• Propojení ulic Spořická a K Ládví  

o nadzemní místní komunikace obslužná  

o nadmístní vazby jsou řešeny jiným způsobem (např. tunelem nebo v jiné stopě)  

• Nová výstavba – západní  

o snaha o napojení nových komunikací na stávající uliční síť a eliminaci slepých 

ulic  

o stávající docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD nepokrývají tuto část území 

a s novou výstavbou je nutné řešit doplnění obslužnosti území MHD  

• V Kratinách  

o zklidnění stávající dopravní situace vytvořením obytné zóny 30 

o možnost zajištění dopravní obslužnosti území navazující na ulici V Kratinách při 

zřízení adekvátního pěšího zeleného prostupu územím, ponechání neprůjezdnosti 

kolem školy a podložení záměru funkční dopravní a urbanistickou studií. 

o zklidnění provozu s cílem zvýšení bezpečnosti v okolí základní školy 

vybudováním zpomalovací zvýšené křižovatky „Stavební úpravy křižovatky u 

ZŠ Spořická, V Kratinách, U Václava, Praha 8 – Dolní Chabry“. 

2.9.3 Městská hromadná doprava  

Historické centrum Dolních Chaber leží na dnešním Hrušovanském náměstí a v jeho okolí; ale 

moderní centrum městské části je poblíž původního centra Horních Chaber, a centrální zastávkou 

v tomto smyslu je zastávka Osecká, na níž se potkávají všechny linky MHD obsluhující městskou část. 

Na Bílenecké náměstí a na konečnou zastávku Dolní Chabry jezdí autobusová linka číslo162 od 

stanice metra C Kobylisy. Linka 169 jezdí na Kobylisy a pokračuje po Spořické ulici na obratiště 

Sídliště Čimice. Linka 202 je severní dálková tangenciální linka jezdící z Bohnic do Čakovic 

a v pracovní dny až do Kbel. Část Horních Chaber v okolí silnice Ústecké obsluhují ještě příměstské 

linky jezdící tudy od Klecan a Odolene Vody na Kobylisy. 
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2.9.3.1 Autobusy MHD 

Městské autobusové linky – denní  

Č. linky Směr Napojení na přestupní uzel Vedení trasy * 

162 

 

Dolní Chabry - 

Kobylisy 

tramvajová zastávka 

Vozovna Kobylisy (konečná 

linky 17) a metro Kobylisy 

na trase C. 

Páteřní radiální linka 

 

 

169 
Kobylisy – Sídliště 

Čimice 

Páteřní radiální linka 

 

202 
Čakovice – Poliklinika 

Mazurská 

Tangenciální linka, na stanici 

Nádraží Čakovice – je možné 

přestoupit na vlak  

Páteřní tangenciální linka 

 

 

* (zdroj DPP) 

 

Příměstské autobusové linky – denní  

Č. linky Směr Napojení na přestupní uzel Význam pro MČ 

370 
Kobylisy – Odolena 

Voda 

Všechny spoje jsou napojené 

na trasu metra C Kobylisy  

 

371 Kobylisy - Husinec Příměstské radiální linky 

z jižní aglomerace na 

přestupní uzel Budějovická 

– pro Dolní Chabry pouze 

doplňkové spojení, 

v oblasti Betáně však tvoří 

jedinou obsluhu 

372 Kobylisy - Zlosyň 

373 Kobylisy - Veliká Ves  

374 Kobylisy - Máslovice 
Nemá význam – linka 

pouze projíždí 
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Městské autobusové linky – noční  

Č. linky Směr Význam pro Dolní Chabry 

913 Dolní Chabry - Točná 

Samotná existence noční dopravy je pro Dolní Chabry 

významná, neboť snižuje v noci závislost na užívání 

automobilu *) Linka projíždí celou Prahou od severu na jih 

města. 

 

 

*) funguje odlišně než denní linky, není důležité řešit přestupní body 

2.9.3.2 Vedení denních autobusových linek MHD  
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2.9.4 Kolejová doprava 

2.9.4.1 Tramvajová doprava  

V současné době nevede městskou částí tramvajová trať. V rámci rozvojových priorit v oblasti 

dopravy hlavního města Prahy se připravuje projekt vybudování „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“. 

 

Vývoj projektu tramvajové trati 

Již v roce 2011 městská část Praha - Dolní Chabry otevřela myšlenku prodloužení tramvajové trati 

z Kobylis do Dolních Chaber. Ta byla vzápětí podpořena návrhem na změnu územního plánu hl. m. 

Prahy týkající se Ústecké ulice. S narůstající dopravní zátěží v okrajových částech Prahy a jejich 

nejbližším okolí se k otázce řešení pohodlného a rychlého spojení veřejnou dopravou přiklánělo stále 

více městských částí a přilehlých obcí za hranicemi hlavního města. 

 

S možností prodloužení tramvajových linek z kobyliské vozovny dále na sever začal v následujících 

letech počítat také Institut plánování a rozvoje hl. m. Praha a za svou vzal později tuto myšlenku 

rovněž Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). V roce 2017 se uskutečnilo několik koordinačních 

schůzek a vznikla dokonce podrobná studie zabývající se zlepšením dopravní dostupnosti v okolí hl. 

m. Prahy, konkrétně „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“. 

Počátkem roku 2018 rozhodla Rada Středočeského kraje o záměru stavby a zahájení investorských 

akcí s ní souvisejících. Výstavba tramvajové trati do Zdib přes Dolní Chabry včetně několika P+R 

parkovišť by tak mohla být zahájena už v roce 2022. V dalších krocích bude rozhodující vyjádření 

DPP, spolupráce s pražským magistrátem, hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) ale i politická 

vůle dotáhnout projekt do zdárného konce. 

Rada hl. m. Prahy vzala v říjnu 2018 na vědomí dokument „Rozvoj linek PID v Praze 2019–2029“, 

který kromě mnoha dalších návrhů počítá s prodloužením tramvajové trati ze současné konečné 

zastávky Vozovna Kobylisy přes Dolní Chabry do Zdib. S tím bude souviset i úprava spojů linek 

místních autobusů. Tento dokument je pouze návrhem k realizaci, a tudíž i podkladem pro další 

diskuzi. Pro Dolní Chabry by rozšíření tramvajové sítě znamenalo značné ulehčení již dnes tak 

přepjaté dopravě na Ústecké ulici a v jejím okolí. Veškeré přípravy jsou však stále v procesu. 

Projekt tramvaje byl v lednu 2019 postoupen k posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA.  

 

Z připravené dokumentace je patrné, že na území Dolních Chaber by měly vzniknout tři zastávky: 

Kobyliská, Prunéřovská a V Rybníčkách. Součástí projektu by měly být také dva P+R terminály: na 

okraji Zdib pro 420 automobilů a na konci trati v Sedlci pro 840 automobilů. Stavba bude mít délku 

necelých 5,5 km a celková investice by se měla pohybovat kolem 2,36 miliardy korun s tím, že 

financována by akce měla být Prahou a Středočeským krajem v poměru 55 ku 45 procentům. 

Počátkem února 2019 rozhodlo vedení SČ kraje o zadání projektové dokumentace sdružení firem 

Společnost TT Zdiby (Pragoprojekt, Metroprojekt Praha a Dopravní a inženýrské projekty).  

 

Stanovisko MČ Praha - Dolní Chabry k dokumentaci TT Kobylisy – Zdiby 

Městská část Praha - Dolní Chabry poslala jako dotčený orgán v termínu do 22. února 2019 své 

písemné vyjádření k zjišťovacímu řízení o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) týkající se 

projektu tramvajové trati Kobylisy – Zdiby.  

 

K záměru městská část uspořádala veřejnou anketu, aby se obyvatelé mohli k připravovanému 

projektu vyjádřit. V březnu 2019 zveřejnila městská část výsledky místní ankety k tramvaji do Zdib. 

Smyslem ankety vyhlášené vedením městské části bylo zjistit názor chaberských občanů na tolik 

diskutovaný záměr. 

 

Výsledky ankety Prodloužení tramvajové trati z Kobylis do Dolních Chaber 

Bezmála 70 % hlasujících se vyjádřilo souhlasně, 27 % bylo proti výstavbě trati. Ankety se zúčastnilo 

643 lidí a podrobnější výsledky naleznete na webu MČ. 

https://www.dchabry.cz/aktualita/3797-vysledky-ankety-tramvajova-trat-kobylisy-zdiby 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1088
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/tramvajova-trat-do-zdib-se-zase-priblizila-stredocesti-radni-schvalili-zadat-zpracovani-projektove-dokumentace-sdruzeni-firem-spolecnost-tt-zdiby?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1
https://www.dchabry.cz/aktualita/3797-vysledky-ankety-tramvajova-trat-kobylisy-zdiby
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Vyjádření městské části k záměru výstavby „Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby“ 

Městská část Praha - Dolní Chabry se 9. července 2020 v rámci řízení o posuzování vlivu záměru na 

životní prostředí připojila svým vyjádřením k výstavbě záměru „Tramvajová trat' Kobylisy – Zdiby“, 

které zaslala řediteli odboru ochrany prostředí na pražském magistrátu. Městská část v dokumentu 

zdůraznila požadavek, aby výstavba tramvajové tratě přinesla zlepšení dopravní obslužnosti Dolních 

Chaber, a především zachovala či zlepšila zdejší životní podmínky. Nesmí dojít k zhoršení obslužnosti 

MHD v ostatních částech městské části a rušení spojů bus a je třeba zajistit motivaci k preferenci 

MHD před automobily. Pokud má být projekt úspěšný a přínosný, je zapotřebí zajistit dostatečnou 

kapacitu záchytných parkovišť P+R. 

 

Dolní Chabry se ve vyjádření přiklonily k preferenci varianty č. 1, tedy s tratí ve středovém pásu 

a jedním jízdním automobilovým pruhem pro každý směr, která neubírá na stávajících parkovacích 

místech rezidentů a není nutný zábor dalších pozemků a odstranění zeleně, jak navrhuje varianta č. 2  

o dvou jízdních pruzích směrem do centra Prahy a jedním z centra. K první variantě se 29. června 

2020 ve svém vyjádření přiklonila také Rada Středočeského kraje. 

 

V souvislosti s vybudováním tramvajové trati ubydou podélná parkovací místa na ulici Ústecká. 

V rámci projektu „Tramvajové trati Kobylisy – Zdiby“ budou vybudována dvě nová parkoviště P+R, 

ale ne v městské části Praha – Dolní Chabry. Jedno parkoviště P+R bude v Sedlci a druhé ve Zdibech.  

2.9.5 Cyklistická a pěší doprava 

2.9.5.1 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) 

 

Vedení cyklostezek a cyklotras v MČ a jejím okolí je popsáno v kapitole 2.7 Sport. 

 

2.9.5.2 Pěší doprava  

Turistická značená trasa 3008 je zeleně vyznačená 6 kilometrů dlouhá pěší trasa Klubu českých 

turistů vedená z Čimic přes Dolní Chabry a Přemyšlení do Klecan. 

Přes Horní Chabry lze dojít do Kobylis samozřejmě po hlavní ulici, ale také po okraji lesoparku Ládví, 

kde je možné se napojit na turistické značky na obě strany. Přímo z Dolních Chaber se nechá vyjít po 

modré ze zastávky Měděnecká a po zelené ze zastávky Dolní Chabry. Bez značení je možné dojít do 

Drahaňského údolí, nebo chatové osady Brnky. 

http://www.prazskecyklostezky.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klub_%C4%8Desk%C3%BDch_turist%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klub_%C4%8Desk%C3%BDch_turist%C5%AF


  

78 

 

Více informací je možné získat na webových stránkách 

https://www.turistika.cz/cestopisy/show/pruvodce-k-pruvodci-i-okoli-prahy.html 

Další informace viz kapitola 2.7 Sport. 

2.9.6 Doprava v klidu 

Městská část Praha – Dolní Chabry nemá na svém území definované parkovací zóny. Zaznamená však 

postupný nárůst parkujících vozidel, a to zejména obyvatel Středočeského kraje, kteří přijíždí do 

hlavního města za prací nebo jinými záležitostmi. V důsledku této skutečnosti místní obyvatelé často 

nemají, kde zaparkovat své auto. Do budoucna by mohla být situace vyřešena, v souvislosti  

s vybudováním tramvajové trati Kobylisy – Zdiby a dvou návazných záchytných parkovišť (P+R) ve 

Zdibech a v Sedlci. 

I přes řadu jednání městská část Praha 8 neumožnila, aby obyvatelé městské části Praha – Dolní 

Chabry mohli parkovat na modrých zónách v Praze 8, a to ani formou ročního parkovacího poplatku.  

Pro řešení této otázky by bylo vhodné zpracovat Studii dopravy v klidu – analýzu možných 

parkovacích míst a následné vypracování systému parkování na území městské části. 

2.9.7 Rekonstrukce komunikací v Dolních Chabrech  

Pro rekonstrukci místních komunikací a chodníků není aktuálně, na podzim roku 2021, žádná 

projektová dokumentace připravena. Městská část plánuje opravu komunikací, které jsou ve správě 

MČ (např. ulice K Brnkám) a současně se podílí na plánování oprav komunikací, které nejsou ve 

správě MČ – oprava Ústecké, oprava křižovatky u školy. 

Také opravy některých chodníků jsou velmi žádoucí. Městská část plánuje nechat zpracovat 

pasportizaci místních komunikací a chodníků, aby vznikl odborný podklad pro postupnou rekonstrukci 

místních komunikací a chodníků.   

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 D8 – rychlé spojení se 

Středočeským krajem 

• Dobře dostupná velká nákupní centra  

 

• Přetíženost silniční sítě 

• V MČ není zastoupena kolejová doprava 

• Častá zpoždění autobusové dopravy v 

dopravních špičkách, nižší atraktivita MHD 

• Nedostatečně atraktivní tangenciální vazby 

MHD na severní část Prahy 

• Nedostatek finančních prostředků na 

rekonstrukce komunikací a dlouhé lhůty na 

vydání stavebního povolení 

• Negativní dopady silniční dopravy na 

životní prostředí v MČ 

Příležitosti Hrozby 

• Výstavba nové tramvajové trati Kobylisy – 

Zdiby  

• Výstavba Silničního okruhu kolem Prahy  

• Narůstající intenzita individuální 

automobilové dopravy vč. zvyšující se tlak 

na odstavování vozidel na komunikacích 

https://www.turistika.cz/cestopisy/show/pruvodce-k-pruvodci-i-okoli-prahy.html
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• Budování cyklistické infrastruktury a větší 

průchodnost území pro pěší  

• Plánovitá a aktivní činnost v přípravě 

projektů na rekonstrukci komunikací a 

chodníků 

bez možnosti realizovat nová stání 

• V důsledku přetíženosti místních 

komunikací rostoucí náklady na jejich 

údržbu a obnovu 

• Růst negativních dopadů 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.  

Hlavní město 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“.  

 

Na území městské části byla technická infrastruktura (kanalizace, plynovod, vodovod) budována na 

počátku 80. let minulého století. Předcházely tomu problémy se skládkováním v bývalé pískovně, kde 

odpad ze skládky prosákl do spodních vod.  

Celé území městské části má možnost připojit se na všechny přípojky technické infrastruktury.   

 

Přehledová tabulka infrastruktury v MČ Praha - Dolní Chabry 

Městská část 
Zásobování 

pitnou vodou 

Kanalizační 

síť 

Zásobování 

elektr. energií 

Zásobování 

plynem 

Zásobování 

teplem 

Dolní Chabry ANO ANO ANO ANO ANO 

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 

MČ Praha - Dolní Chabry je zásobována pitnou vodou, která je míchána z vodního zdroje Káraný 

(Zdroj pitné vody Káraný,a.s.) a vodního zdroje Želivka. Úpravna vody Želivka je nejmodernější 

a největší úpravnou vody zásobující hlavní město pitnou vodou.  
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Situační schéma zásobování pitnou vodou hl. m. Prahy  

 
Zdroj dat: Územně analytické podklady hl. m. Prahy 

V rámci městské části Praha - Dolní Chabry sleduje kapacitu a kvalitu vodního zdroje určeného pro 

zásobování obyvatel provozovatel vodovodu společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Celá 

městská část je zásobována směsí vody z vodní nádrže Káraný a z vodní nádrže Želivka. Někteří 

obyvatelé mají vlastní studny, vodu z nich ale používají převážně na zavlažování zahrad. 

2.10.1.2 Kanalizace 

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 ad.). 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.  

Kanalizace je zavedena v celé městské části, neexistují žádné lokality, které by nebyly 

odkanalizované. Kanalizace se nově buduje v rozvojových oblastech městské části, ale jinak je celé 

obytné území MČ Praha- Dolní Chabry odkanalizované.  
 

Kanalizační síť a povodí čistíren odpadních vod na území hl. m. Prahy 

 
Zdroj dat: Územně analytické podklady hl. m. Prahy 
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Cena vodného a stočného na území hl. m. Prahy v roce 2021 

Vodné 

Pitná voda 

Vodné 

Průmyslová voda 

Stočné 

Odvedená voda 

49,79 Kč/m³ (54,77 Kč/m³  

vč. DPH) 

21,00 Kč/m³ (21,15 Kč/m³  

vč. DPH) 

42,56 Kč/m³ (46,82 Kč/m³  

vč. DPH) 
Zdroj dat: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

Dešťové vody 

Dešťové vody z MČ jsou sváděné do Drahaňského potoka a dále až do Vltavy. Splašková voda jde 

sváděna do čistírny odpadních vod, která je umístěna v dolní části městské části.  

Nádrže na jímání dešťových vod nejsou na objektech ve vlastnictví městské části instalované. Při 

prudších deštích někdy toto způsobuje problém, protože již nastala skutečnost, že se potok v dolní 

části několikrát rozlil.  

Nové stavby vznikající na území městské části musí respektovat ustanovení Stavebního zákona 

a budovat zařízení pro jímání dešťových vod.   

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 některé objekty budovy základní školy. 

Zateplení dalších objektů se plánuje.   

MČ Praha - Dolní Chabry nemá zpracovanou energetickou pasportizaci objektů v jejím vlastnictví ani 

energetickou koncepci.  

 

Objekt Úřadu městské části a objekt Chaberského dvora je částečně vytápěný tepelným čerpadlem, 

které bylo instalováno v roce 2008 při kompletní rekonstrukci objektu. 

 

MČ Praha - Dolní Chabry nevlastní doposud žádné další zdroje obnovitelné energie, vyjma tepelného 

čerpadla u budovy úřadu. Do budoucna by mohly být zdroje obnovitelné energie instalovány na střeše 

základní školy. Tento záměr však komplikuje skutečnost, že na střeše základní školy jsou instalovaná 

zařízení mobilních operátorů pro podporu signálu mobilních telefonů. Ve výhledu 10 let bude muset 

proběhnout rekonstrukce střechy některých objektů základní školy, ale současně s dostavbou základní 

školy vznikl nový prostor na střeše nově vybudované jídelny a tělocvičny, na kterém by mohly být 

fotovoltaické panely instalované. MHMP zřídil společnost, která bude mít za úkol na budovách 

v majetku MHMP, aplikovat opatření, která pomohou k větší soběstačnosti budov v oblasti spotřeby 

elektrické energie, a to především instalací obnovitelných zdrojů energie (solární panely, fotovoltaické 

elektrárny apod.)  

Společnost ČEPS,a.s. se angažuje ve vybudování a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily. První 

stanice vznikne u trafostanice. Dále bude vedení městské části jednat o dalších možnostech budování 

nabíjecích stanic. 
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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..  

2.10.3 Spoje a zařízení spojů 

Celé území městské části i jejího okolí je pokryto telefonními rozvody a signálem pro mobilní 

telefony. Rozvody pevných telefonních linek mají dostatečnou kapacitu. Stejně tak je území pokryto 

signálem rozhlasu a televize. 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. 

Na vybraných objektech jsou umístěny hlasové sirény pro případ ohlášení krizových situací. 

2.10.4 Údržba městské části 

Základní údržba veřejného pořádku v městské části je prováděna externí společností, která zajišťuje 

údržbu zeleně. Společnost má jasně vymezené úkoly a lokality, ve kterých provádí údržbu zeleně 

a úklid městské části.  

Likvidace odpadů je zajišťována v rámci systému hlavního města Prahy (blíže viz kapitola 2.12.10 

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 zajišťují, v případě komunikací ve správě MČ, zaměstnanci Úřadu městské 

části. V případě komunikací ve správě TSK zajišťuje údržbu Technická správa komunikací HMP. 

Údržba komunikací, které jsou ve správě MČ, je prováděna zaměstnanci 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.  
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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  

• Dobré pokrytí území signálem (rozhlas, 

televize, mobilní signál) 

• Na ÚMČ volné wifi připojení  

• Údržbu větších komunikací na území MČ 

zajišťuje TSK, tj. bez možnosti pro MČ 

realizovat některé projekty pro zvýšení 

kvality povrchů vozovek a chodníků 

Příležitosti Hrozby 

• Energetické úspory – realizace opatření 

pro lepší hospodaření s energiemi 

• Dešťové vody – realizace opatření pro 

efektivní využití dešťových vod  

• Využití alternativních zdrojů energie 

• Návrat obyvatel k vytápění pevnými palivy 

• Nedostatek zdrojů na údržbu městské části 

• Vandalismus a ničení mobiliáře MČ 

• Nedostatečná podpora služeb pošty ze 

strany státu, ukončení činnosti místní 

pobočky  

2.11 Urbanismus a veřejná prostranství 

Městská část leží na okraji zastavěného území hl. města Prahy a v těsné blízkosti velmi intenzivně 

zastavěného území s vysokou hustotou obyvatel – sídliště Čimice ze západu, sídliště Ďáblice 

z východu a Kobylisy z jihu. Dolní Chabry si i přesto zachovaly urbanistickou strukturu blízkou 

původnímu venkovskému charakteru s dominantní osou hlavní průjezdní komunikace ve směru sever 

– jih (Ústecká ulice).   

 

Městská část Praha – Dolní Chabry nechala v roce 2021 zpracovat zásadní rozvojový materiál, jenž 

řeší stávající stav a budoucí rozvoj městské části z hlediska urbanismus. Architektonická studie byla 

zpracovaná společností OIKOI architekti s.r.o., pod názvem „Koncepce transformačních 

a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, koncepce veřejných prostranství a zeleně 

spolu s pěší a cyklistickou dopravou pro MČ Praha - Dolní Chabry“. Pro popis urbanistického řešení 

MČ a její vývoj do budoucnosti, bylo pro přípravu dlouhodobého plánu rozvoje čerpáno z této studie.  

Stručný popis městské části 

Nejstarší zástavba vznikala nahodile kolem přirozeného středu vesnice-návrší s kostelem Stětí sv. Jana 

Křtitele a návsi, dnešního Bíleneckého náměstí. Další vývoj rozvoje městské části ovlivnily dva 

faktory. Prvním je velká členitost poměrně úzkého údolí, které modelují tři skalnaté ostrožiny: „Na 

Zámečku“, kostelní návrší a terasa nad potokem jihovýchodně od návsi. Druhým pak je právě směr 

oněch starých cest z Ďáblic a severojižní tah od Holešovic a Kobylis.  

Josefínské reformy se roku 1781 promítly v založení školy (čp. 19). Století 19. přineslo převážně 

zahušťování domkařské zástavby. V roce 1904 z hygienických důvodů dochází ke zrušení starého 

hřbitova kolem kostela Stětí sv. Jana Křtitele a jeho přesunutí severozápadním směrem na okraj obce.  

Roku 1927 se započalo s rozsáhlou a pro urbanismus obce významnou parcelací. Rozdělení polností 

převážně východním směrem znamenalo definitivní změnu charakteru obce a masivní nárůst počtu 

domů a obyvatel. To vedlo mj. k potřebě důstojnějšího obecního úřadu v dnešní Spořické ulici.  
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Severozápadně od jádra Dolních Chaber, v kopci skály Na Zámečku, vznikly ve 2. polovině 20. století 

svépomocí jednoduché zděné domky. Jsou zajímavým hodnotným souborem dělnického obydlí, který 

vytváří ojedinělý a intaktní celek.  

 

Územní vývoj Horních Chaber   

Nejstarší prostor Horních Chaber je bezesporu v nejbližší zástavbě okolí dnešního Hrušovanského 

náměstí. I zde jsou nejstarší grunty logicky v těsném okolí návsi (čp. 3, 6, 11), v pozdější parcelaci 

došlo k jejich dalšímu dělení a vzniku usedlostí menších (č p. 1, 2, 4). K roku 1825 se v této části 

Chaber připomíná 15 domů a 98 obyvatel. Většinou se, tak jako v dolní části, zabývali zemědělstvím. 

Po novodobém zastavění okolních polí jsou poslední památkou na toto období rozlehlé areály 

bývalých usedlostí. Největší z nich, Stejskalův statek (čp. 11), je hodnotnou klasicistní stavbou a má 

významné místo v souboru stavebních památek vsi. Tento statek, nazývaný podle svého posledního 

majitele, je nejrozsáhlejším usedlostí Horních Chaber.  

V roce 2004 ho od majitelů odkoupila obec a za finanční podpory z evropských strukturálních fondů 

byl od základů, přesto citlivě, zrekonstruován. Od roku 2008 pod novým názvem Chaberský dvůr 

slouží jako multifunkční společenské a kulturní centrum městské části.  

 

Přírodní lokality městské části 

Hlavní přírodní vazby MČ s jejím okolím reprezentují celoměstsky významné „zelené“ vazby na 

Drahaňské údolí, oblast Trojské kotliny na pravém břehu Vltavy. Z jihu MČ lemují Čimický 

a Ďáblický háj. Součástí těchto přírodních parků jsou biokoridory územního systému ekologické 

stability. Tyto zelené struktury obklopují území MČ v místech na samé hranici souvislé zástavby. 

Obyvatelům Prahy zprostředkovávají velmi intimní kontakt s krajinným zázemím. Zelené struktury 

jsou přerušeny koridorem Ústecké ulice. Všechny tyto zelené plochy jsou velmi intenzivně využívány 

pro každodenní (běh, venčení psů, procházky) a krátkodobou rekreaci obyvatel MČ i ostatních částí 

Prahy. V MČ se nachází významný krajinný prvek – Skalní výchoz s výskytem křivatce českého.  

Na okrajích MČ se nacházejí zahrádkářské kolonie, často s velmi dlouhou tradicí.  

Vodní toky na území MČ jsou kanalizovány a v některých částech zatrubněny pod zástavbou a jsou 

napojeny na soustavu 3 rybníků.  

Na území MČ se vyskytuje několik starších ekologických zátěží, z nichž nejvýznamnější je skládka 

v severovýchodní části Dolních Chaber.  

 

Sociální struktura/členění městské části  

Dříve izolovaná obec díky zlepšující se dopravní obslužnosti a nevelké vzdálenosti od centra hlavního 

města pomalu mění svůj charakter z venkovského na městský.  

Dobrá dopravní dostupnost a kultivované městské a přírodní prostředí vede k rostoucí oblibě MČ jako 

lokality vhodné pro bydlení i pro umísťování ekonomických aktivit (zejména obchodu).  

MČ prošla v posledních třech desetiletích zásadní společenskou a ekonomickou proměnou ze 

zemědělské oblasti na atraktivní rezidenční lokalitu Prahy pro střední a vyšší vrstvu společnosti.  

S takto významnou změnou charakteru společnosti žijící v městské části, stejně jako s transformací 

významných ploch, které nesloužily pro bydlení, se zásadním způsobem změnily i požadavky na 

dostupnost a charakter služeb a veřejné vybavenosti. Některé lokality MČ, a to zejména ty, které 

prošly v posledních letech rozvojem anebo transformací, se tak potýkají se zásadními problémy 

s dostupností základní občanské vybavenosti a s absencí veřejných prostor. 

 

Výchozí stav 

Dolní Chabry jsou stabilizovaná obytná čtvrť tvořená heterogenními celky vil a viladomů, obsahující 

dvě historická jádra obcí, citlivě propojených zástavbou luxusních vil a viladomů, z nichž mnohé mají 

vysokou architektonickou a historickou hodnotu. Čtvrť je pomyslně rozdělena Ústeckou ulicí na 

západní a východní část. Drobná veřejná prostranství a občanská vybavenost se nachází především 

v západní části lokality.  

Čtvrť je ze severu obklopena roztroušenými částmi zeleně ústícími do Drahaňské rokle.  

Lokalita je z velké části stabilizovaná, většina územního rozvoje spočívá zejména v dílčích doplněních 

a nápravách stávajících urbanistických struktur, které nesmí ohrozit jejich urbanistickou a rezidenční 

kvalitu. Obslužné ulice ve vnitřním prostředí lokality jsou historicky založeny jako velmi úzké, aniž 



  

85 

 

by měly potenciál k rozšíření. Jižní část západní lokality je tvořena ornou půdou, jež je z velké části 

určena k zastavění. Vznikají zde nové urbanistické struktury, které se vytvářejí bez návaznosti na 

původní část obce.  

V území je poptávka po rozšíření služeb, funkčních veřejných prostor a pěších prostupností. 

Služby a občanské vybavení mají prakticky výlučně místní dosah a jsou koncentrované v historických 

jádrech bývalých samostatných obcí a na novém náměstí v ulici Za Pískovnou. Služby a občanské 

vybavení s nadmístním významem jsou koncentrované u vstupu do území z jihu, podél ulice Ústecká. 

Pro společenský život Dolních Chaber je typická vysoká strukturace místních komunit, jejichž 

krystalizačními jádry jsou zejména zařízení občanského vybavení, dětská hřiště a zájmové aktivity.  

 

Cílový charakter lokality   

Cílem je vytvořit z Dolních Chaber rezidenční část hlavního města se základní občanskou 

vybaveností, velmi dobře dostupnou na kole nebo městskou hromadnou dopravou ze sousedících 

městských lokalit, zajišťující velmi kvalitní rodinné bydlení v rodinných a bytových domech se 

zahradami.  

Zachovat stávající charakter lokality jako klidného obytného města s vysokou kvalitou bydlení 

v rodinných a bytových domech se soukromými a polosoukromými zahradami. Jako společenské 

těžiště lokality rozvíjet prostory v developované oblasti Nových Chaber. Severní okraj městské části 

pojmout jako sportovně rekreační oblast s plynulým přechodem do volné krajiny. 

 

Klíčová témata k řešení   

• urbanistické dotvoření ulice Ústecká 

• prověření možnosti úrovňového křížení ulic Spořická a Ústecká 

• urbanistické dotvoření „Nových Chaber“ – mezi ulicemi K Beranovu a Spořická, vyřešení 

dopravní obslužnosti 

• zajištění pěší prostupnosti Nových Chaber pro všechny obyvatele  

• vyřešení přehlcené ulice Kobyliská  

• rozšíření základní školy – v delším časovém horizontu 

• rozšíření sportoviště v ulici Osecká  

• doplnění funkčních veřejných prostor do východní i západní části Dolních Chaber  

• zajištění územních podmínek pro pěší a cyklistickou prostupnost Dolních Chaber, včetně 

důležitého propojení přes Ústeckou ulici.  

• kultivace brownfieldu a zelených svahů na severu lokality Dolní Chabry v návaznosti na 

probíhající úpravy sadu Třešňovka  

• revitalizace areálu při ulici Spořická směrem na Ďáblice + dotvoření východní části města. 

 

Lokalita Návrh řešení 

Ústecká ulice 

Urbanismus - vize změny charakteru ulice na městský bulvár s tramvají  

- možnost vzniku živého parteru  

- doplnění stromořadí  

- vytvoření nadjezdu pro cyklotrasu   

- vytvoření přestupních uzlů mezi tramvajovými a autobusovými zastávkami  

- úrovňové křížení – záměr obnovení propojení bočních ulic s hlavním bulvárem 

Křížení ulic 

Spořická 

a Ústecká 

Rozvoj centra občanského vybavení na křížení 2 hlavních urbánních os  

- zvážit možnost zrušení mimoúrovňového křížení se Spořickou ulicí – potenciální 

plocha pro vytvoření nového veřejného prostoru 

Spořická ulice 

Spořická ulice – východní část  

Vytvoření městské třídy jako pokračování západní části – doplnění zástavby 

s občanskou vybaveností v parteru  

- doplnění chodníků, výsadba stromořadí  

- doplnění pěších komunikací a zřízení přístupu na autobusovou zastávku Klášterecká 
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Lokalita Návrh řešení 

Spořická ulice – západní část - možnost vzniku živého parteru  

Dotvoření jižní části Hrušovanského náměstí – výstavba objektů s občanskou 

vybaveností  

- kultivace ulice do městské třídy – oprava chodníků, sjednocení povrchů, pojednání 

zelených ploch, zábradlí  

Nová 

výstavba 

Nová výstavba podél Spořické ulice   

Zástavba by měla podpořit charakter městské třídy živým parterem doplněným 

o veřejná prostranství 

- zakončení východní zástavby zeleným rekreačním pásem 

- součástí plánované výstavby by měly být sportovně rekreační plochy a mateřská 

školka. 

Nová výstavba – východní část  

Stávající struktura postrádá funkční veřejný prostor s občanskou vybaveností; 

v projektu plánujícím novou výstavbu v této části území je nutné s veřejným 

prostorem počítat. 

Nová výstavba – západní část  

Zajištění odpovídajícího veřejného a občanského vybavení; práce s klasickou 

městskou strukturou obsahující funkční veřejné prostory a subprostory  

- vytvoření centra pro obchod, sport a kulturu s významem pro celé Chabry  

- možnost vzniku centrálního zdravotního střediska  

- koncentrace funkcí v prostorách náměstí a na hlavních urbánních osách  

- zajištění komfortních podmínek pro pěší pohyb  

- vytvoření podmínek pro každodenní rekreaci – dětská hřiště, venkovní posilovny, 

psí louky, parkur hřiště, skate park aj.  

- umožnění vzniku adekvátních zelených ploch, ideálně propojených zelenou osou 

procházející celým územím  

- snaha o napojení nových komunikací na stávající uliční síť a eliminaci slepých ulic  

- stávající docházkové vzdálenosti k zastávkám MHD nepokrývají tuto část území 

a s novou výstavbou je nutné řešit doplnění obslužnosti území MHD.  

Kratiny 

Možnost zprůjezdnění části ulice V Kratinách při zřízení adekvátního pěšího 

zeleného prostupu územím, ponechání neprůjezdnosti kolem školy a podložení 

záměru funkční dopravní a urbanistickou studií.  
Historické 

jádro 
Doplnění komerční, občanské a kulturní vybavenosti 

Severní okraj 

MČ 

Realizace sportovně rekreačního pásu celých Chaber na ploše stávajícího brownfieldu  

- možnost doplnění staveb veřejného vybavení jako např. lesní školka, dům pro 

seniory, bydlení městské části  

- možnost doplnění zahrádkářské kolonie (při zajištění prostupnosti územím) 

a uzavření severní hrany Chaber stejným charakterem  

- podpoření severní zelené osy – propojení přírodního parku Draháň, nyní 

revitalizovaného sadu Třešňovka, dvou jezdeckých areálů přes ekodukt nad ulicí 

Ústecká až na plánovanou plochu golfového hřiště  

- zajištění prostupnosti nyní neprůchozího území – pěší propojení, návaznost 

jednotlivých funkcí, respektování stávajících cest. 

Skládka 

odpadu 

Rekultivace bývalé skládky odpadu v golfové hřiště, s doprovodnou občanskou 

vybaveností 

Cyklostezka 
Vytvoření východního okruhu okolo Chaber a napojení na stávající cyklotrasy  

- zajištění komfortních podmínek pro cyklistický pohyb. 

Biokoridor 

Přeložení stávajícího biokoridoru nad plánovaný golfový areál  

- vytvoření zeleného ekoduktu nad Ústeckou ulicí – zajištění propojení zeleného 

severního pásu  

Ulice 

Dopraváků 
Zprůjezdnění ulice  
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Lokalita Návrh řešení 

Kobyliská 

ulice 

Zklidnění stávající dopravní situace vytvořením zóny 30  

- prověření možnosti zarovnání profilu ulice do 1 úrovně  

- ponechání parkovacích stání  

Propojení ulic 

Spořická 

a K Ládví 

Nadzemní místní komunikace obslužná  

- nadmístní vazby jsou řešeny jiným způsobem (např. tunelem nebo v jiné stopě)  

 

Dále studie podrobně řeší charakter jednotlivých lokalit a předkládá návrhy na řešení a doporučení dle 

charakteru lokalit v tomto členění: bývalá historická jádra, původní vesnická zástavba, vilová 

zástavba, rozvolněná zástavba, řadová zástavba, bytová zástavba, všeobecné smíšená zástavba, 

solitérní typ zástavby, sportovní areály, uzavřené areály, zahrádkářské kolonie, hřbitov. 

 

Městská část pro předložila několik návrhů pro změny územního plánu hlavního města Prahy, aby 

docílila lepšího řešení některých svých lokalit. 

2.11.1 Územní plánování 

Platný územní plán 2021 

Územní plán z roku 2021 předpokládá vcelku bouřlivý rozvoj a zvýšení podílu zastavěných ploch 

v MČ Praha - Dolní Chabry. Především zatím nezastavěný prostor na jihu území, který odděluje Dolní 

Chabry od průmyslové zóny na jihu (AAA Auto) zvaný Beranov, územní plán navrhuje zastavět, a to 

v jižní části (Směrem ke Kobylisům) jako území VN – Nerušící výroba a služby. Jeho střední a severní 

část přiléhající k Dolním Chabrům navrhuje využít jako plochy čistě obytné nebo všeobecně obytné.  

V současné době již byly v prostoru směrem od Kobylis v lokalitě Nové Chabry dokončeny první 

etapy zástavby, kterou územní plán z roku 1999 předpokládal. 

 

Předkládané změny územního plánu 

Městská část se dlouhodobě snaží řešit vhodné územní využití svého území, a proto předložila několik 

návrhů pro změny územního plánu hlavního města Prahy, které vyplývají z budoucího řešení 

rozvojových lokalit: 

• Změny územního plánu lokalit v majetku městské části – např. rozšíření hřbitova, vznik 

domova seniorů a vznik nového sportoviště 

• Změny územního plánu, které se týkají pozemků ve vlastnictví soukromých majitelů 

• Řešení území za základní školou – v majetku rodiny Malých; ukotvení pozemků v rámci 

ochrany VV (veřejné vybavení) a VPS (veřejně prospěšné stavby). 

 
Městská část Praha - Dolní Chabry je z celoměstského pohledu významnou a současně jedinečnou 

pražskou městskou částí, vyhledávanou zejména pro bydlení v obytných celcích a rodinných domech.  
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Struktura lokalit  

 
 

Legenda: Závazné prvky – plochy s rozdílným způsobem využití 
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Zdroj: IPR Praha Mapové aplikace (https://app.iprpraha.cz/apl/app/vykresyUP/) 

 

Schválené nezapracované změny ÚP 

 
 

 

 3147 3157 

Číslo změny v ÚP Z 3147 / 12 Z 3157 / 12 

parcelní číslo 1308/28 1333/72 

Předmět změna funkčního využití ploch - 

přístavba k RD 

změna funkčního využití ploch - 

rozšíření zahrady 

Platný stav v ÚP orná půda, plochy pro pěstování 

zeleniny /OP/ 

orná půda, plochy pro pěstování 

zeleniny /OP/ 

Navrhovaná změna čistě obytné /OB/ sady, zahrady a vinice /PS/ 

Předpokládaný rozsah  586 m² 382 m² 
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Rozpracované / pořizované změny 

 

2.11.1.1 Aktuálně realizované a plánované developerské projekty 

Podrobný popis realizovaných a plánovaných developerských projektů je uveden v kapitole 2.4.3.2 

Bytová výstavba. 

2.11.2 Limity rozvoje  

Městská část Praha - Dolní Chabry 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 MČ Praha - Dolní Chabry 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 stavebního zákona se v 

současné době zpracovává nový územní plán HMP, dle usnesení Zastupitelstva HMP , tzv. 

Metropolitní plán.  

 

Městská část má zpracovaný a zveřejněný dokument pod názvem „Zásady pro finanční kompenzaci 

investora vůči městské části Praha – Dolní Chabry“. Dokument je zveřejněný na webových stránkách 

městské části https://www.dchabry.cz/zasady-pro-financni-kompenzace-investora. 
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Zásady pro finanční kompenzaci investora vůči městské části Praha – Dolní Chabry 

Preambule  

Městská část Praha - Dolní Chabry je povinna pečovat o trvale udržitelný rozvoj svého území a chránit 

veřejný zájem. MČ dbá o rozvoj transformačních, rozvojových a stabilizovaných území i přírodních 

lokalit, jakož i o vyvážené zajišťování potřeb bydlení, pracovních příležitostí, ochrany životního 

prostředí a zdraví, dopravy, výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a sportu a rekreace. MČ si je 

vědoma, že záměry výstavby na území městské části vyvolávají nárůst počtu obyvatel a pracujících 

v dané lokalitě a vyžadují tak nutnost posílení veřejné infrastruktury. Zároveň si je MČ vědoma té 

skutečnosti, že investoři působící na území MČ cítí odpovědnost za budoucí podobu jejich činností 

dotčeného území a vnímají potřebu budování veřejné infrastruktury, která je vyvolána realizací 

záměrů investorů. 

Vzhledem k tomu, že MČ patří do území atraktivního pro novou bytovou i nebytovou výstavbu, budou 

i nadále růst požadavky na veřejnou vybavenost, a to především v oblasti školství a dopravy. 

Současné kapacity napříč všemi oblastmi v MČ se se jen složitě přizpůsobují rychlému rozvoji 

v daném území. Stojí za tím důvody nejen procesní, ale především finanční. 

Navyšování ploch pro bydlení, administrativu a výrobu vyvolává nezbytné náklady MČ v oblastech 

školství, zdravotnictví, kultury, sociálních služeb a dopravy a vytváří tlak zejména na budování 

nových objektů, které svou funkcí pokryjí tyto nároky. Zvyšuje se také zátěž na veřejná prostranství či 

zeleň a tím i nároky na jejich péči a úklid. 

Z uvedených důvodů vytvořila MČ dokument „Zásady pro finanční kompenzace investora vůči 

městské části Dolní Chabry“, aby umožnila finanční spoluúčast investorů na vytváření odpovídajících 

podmínek pro fungování Dolních Chaber jako celku. Vytvoření takových podmínek je žádoucí i pro 

investory, jelikož tak dochází ke zvyšování atraktivity celého území právě díky dostatečné občanské 

vybavenosti. 

Cílem tohoto dokumentu je mj. nastavení transparentních pravidel mezi MČ a všemi investory 

s motivem jasně definovat kompenzace za dopady na MČ spojené se stavební činností Investorů na 

území MČ. Tato pravidla budou zároveň garancí názorové jednoty vedení MČ v oblasti výše 

uvedených kompenzací. 

2.11.3 SWOT analýza pro oblast Urbanismus a veřejná prostranství 

Silné stránky Slabé stránky 

• Zodpovědný přístup k urbanistickému 

rozvoji městské části  

• Rozvojová území v katastru MČ 

s potenciálem pro budoucí využití 

• Kvalitní územně plánovací dokumentace – 

Metropolitní plán – dokončený do roku 

2022 

• Pozemky určené v územním plánu pro 

veřejnou vybavenost 

• Definované limity území 

• Významná strategická rozvojová území 

nejsou ve vlastnictví městské části 

• V současné době neaktuální územně 

plánovací dokumentace 

• Území vyžadující zásadní a finančně 

náročné řešení kvalitního využití 

• Nedodržování územního plánu, časté 

změny  

• Investory preferovaná bytová funkce bez 

zajištění ostatních funkcí a infrastruktury  

Příležitosti Hrozby 

• Získání dalších pozemků pro rozvoj MČ 

• Rozvoj MČ založený na principech trvale 

udržitelného rozvoje  

• Rozvoj veřejného prostoru  

• Živelný rozvoj, neexistence limitů území 

• Prodlužování doby schvalování MP 

• Developeři – tlak na změnu ÚP (výstavba 

na zelených plochách, nadměrná výtěžnost 

pozemků, riziko narušení přírodních lokalit, 

neochota budovat místní komunikace 

a objekty občanské vybavenosti v zástavbě)  
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• 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  

MČ Praha - Dolní Chabry leží na severním okraji Prahy, podle regionálně geomorfologického členění:   

• provincie: Česká vysočina  

• soustava (subprovincie): Poberounská  

• oblast: Brdská  

• celek: Pražská plošina  

• podcelek: Zdibská plošina  

 

Geomorfologie území HMP 

 
Zdroj Wikipedie 

(Písmena za názvy okrsků v legendě odpovídají popiskům v mapě) 
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Katastrální členění 

Území městské části se skládá z katastrálního území Dolní Chabry (k.ú.730599). 

Dolní Chabry jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy, tvořící území městské části Praha - Dolní 

Chabry v městském obvodu Praha 8. Dolní Chabry zahrnují celé původní Chabry, které byly od 

poloviny 16. století tvořeny dvěma osadami. Plocha území MČ Praha - Dolní Chabry je 4,99 km².  

Průměrná nadmořská výška katastrálního území je 275 m n.m. 

 

 

2.12.2 Zemědělský půdní fond  

Podíl zemědělské půdy na území městské části Praha - Dolní Chabry zabírá 75% celkového území. 

Orná půda má na zemědělské půdě nejvyšší podíl, což je důsledkem toho, že Praha - Dolní Chabry je 

okrajovou částí hl. m. Prahy. Naopak nezemědělská půda zabírá 25 % území.  

 

Typ území 
Plocha území  

v ha 

Celkem 498,9 

Zemědělská 

půda 

Celkem zemědělská půda 374 

Orná půda   319 

Chmelnice   v území se nevyskytuje  

Vinice   v území se nevyskytuje 

Zahrada   45 

Ovocný sad   5 

Trvalý travní porost údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý 

Nezemědělská 

půda 

Celkem nezemědělská půda údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý 

Lesní pozemek   7 

Vodní plocha   2 
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Typ území 
Plocha území  

v ha 

Zastavěná plocha a nádvoří   30 

Ostatní plocha   86 

Zdroj ČSÚ k 31.12.2006 (nejnovější období) 

 

Kvalita půdy 

Severní část Prahy patří v rámci hlavního města k oblastem s nejkvalitnějšími půdami. V Dolních 

Chabrech je nejkvalitnější půda v jižní a severovýchodní části území, ale vyskytují se zde i oblasti 

s horší kvalitou. 

 

 
Zdroj: IPR Praha kap. 2.2 Přírodní podmínky, krajina 

2.12.3 Klima 

Mapa bonity klimatu 

 
Zdroj: IPR Praha Mapové aplikace 



  

95 

 

Klimatické změny ze Strategie hl. m. Prahy  

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 

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. 
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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.  

 

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 - Dolní Chabry  

• Instalace pítek – projekt podpořen ze strany MHMP. Pítka budou instalována takto: 1x 

u základní školy u školního hřiště, 1x u hřbitova – Třešňovka. Na podzim 2021 se 

zpracovává projektová dokumentace (Oldřich Bělin – architektonická kancelář) na pítko ve 

tvaru P jako Praha. Dokončení návrhu proběhne do konce roku 2021 nebo na začátku roku 

2022. 

• MČ pořídila mobilní nádrž na vodu ze studny u budovy ÚMČ, s kterou se může zalévat 

veřejná zeleň 

• Revitalizace plochy Třešňovky, která bude dokončena na podzim roku 2021. Projekt získal 

finanční podporu od MHMP. Bude realizována 1. etapa revitalizace a je třeba, aby se 

v revitalizaci lokality pokračovalo. Všechna potřebná opatření ještě nejsou provedena (např. 

odstranění pahýlů náletových dřevin apod.) 

• Výsadba stromů – na základě čerpání finančních prostředků z dotačního programu „Sázíme 

stromy“, Národního programu Životní prostředí byl realizován projekt „Výsadba stromů 

Nové Chabry“. Bylo vysázeno 20 kusů stromů (jeřáby, jabloně, javory) a také keřové 

skupiny.  

• Energetické úspory – v současné době jsou zateplené jen některé objekty v areálu ZŠ. 

MHMP připravuje projekt na zavádění energetického managementu na budovách ve 

vlastnictví MHMP svěřených do péče městským částem. Dalším záměrem MHMP je 

jednotný nákup energií. Do budoucna je třeba připravit projekty na zateplení budov 

v majetku MČ – jde o budovu úřadu městské části a objekt cukrárny ve Spořické ulici.  

• Šetrné zacházení s dešťovými vodami – retenční nádrže zatím nejsou instalované u žádného 

objektu ve vlastnictví městské části. Realizovat projekt na jímání dešťové vody by bylo 

možné jedině u budovy úřadu městské části. 

• V připravovaném projektu nového golfového hřiště vznikne několik vodních ploch. 

• V roce 2021 je realizována oprava Horního rybníka, realizátorem je MHMP se souhlasem 

MČ. Projekt bude dokončen do 17.11.2021. Díky realizaci akce se odpojí stékání dešťové 
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vody z komunikace, bude vybudována studna. V místě existuje silný pramen, který bude 

napájet rybník. Do doby rekonstrukce vznikaly problémy při silnějších deštích a rybník 

přetékal. Bude vybudováno zatrubnění svedené do potoka, čímž by se mělo zamezit 

záplavám a voda v rybníce by měla být čistější. 

 

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 městské části nejsou umístěna pítka pro ptáky a drobné živočichy. V městské části je dostatek 

vodních ploch, a tak není nutné ve velkém tato pítka rozmísťovat. Dále o drobné živočichy pečují 

pracovníci Lesů hl. m. Prahy.   

2.12.4 Voda 

2.12.4.1 Potoky  

Území celé městské části spadá do povodí Vltavy. Nejvýznamnějším potokem, který městskou částí 

protéká, je Drahaňský potok. Pramení v Dolních Chabrech, resp. v požární nádrži v horní části obce 

a teče Drahaňským údolím přes katastry Čimice, Bohnice a Zdiby. 

Celková délka toku je 4,0 km (Wikipedie uvádí 3,3 km), plocha toku je o celkové výměře 6, 593 km2 

a je pravobřežním přítokem Vltavy na 39,0 km. Průměrný sklon povodí je 21,2 %. Přítoky 

Drahaňského potoka jsou Luční potok, bezejmenný přítok DRP3P a jeden další bezejmenný přítok.  

 

Tok Drahaňského potoka 

 
(Zdroj: www.praha-priroda.cz a Mapy.cz) 

2.12.4.2 Studánky a prameny 

Prdlavá studánka  

Prdlavá neboli Drahaňská studánka leží na pravém břehu Drahaňského potoka. Jde o vydatné 

prameniště, nejsilnější pramen je jímán ve skružené studni o průměru 1 metr, která je krytá betonovým 

děleným poklopem. Asi 3m vedle jsou další prameny. Okolí jímky je vybetonováno. Voda vytéká 

kovovou trubkou zasazenou v betonovém stupni do menší tůně zpevněné plochými kameny a krátkým 

korytem pokračuje do potoka. Studánka je využívána turisty i místními obyvateli, traduje se, že voda 

http://www.praha-priroda.cz/
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má blahodárné účinky na zrak. Jméno však dostala údajně od místních podle toho, jak působila voda 

na organismus člověka. Voda je silně mineralizovaná, má neutrální až mírně zásadité pH a vysoký 

obsah vápníku a hořčíku. Ačkoli je voda využívána jako pitní, její kvalita požadavky na pitnou vodu 

nesplňuje, dlouhodobě jsou nadlimitní koncentrace chloridů a dusičnanů. Na adrese 

www.estudanky.eu  lze najít rozbor vody ze dne 10.12.2020, v němž se uvádí, že voda nesplňuje 

limity v ukazatelích koliformní bakterie a konduktivita. Prameniště u potoka je rozsáhlé, jeho celková 

vydatnost se pohybuje do 1 l/s. Vydatnost pramene bývala 0,1 - 0,4 l/s, v roce 2016 byla změřena jen 

0,033 l/s.  

Kolem studánky vede žlutá turistická stezka. 

 

 
(Zdroj: www.praha-priroda.cz a Mapy.cz) 

2.12.4.3 Rybníky  

Na území MČ se nacházejí tři rybníky – Spodní rybník je v majetku soukromého majitele. Další dva 

Horní a Střední jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, ve správě Lesů hl. m. Prahy. Na rybnících je 

1x měsíčně prováděna prohlídka, probíhá kontrola všech objektů rybníků a je měřena průhlednost 

vody. V rámci údržby je prováděno čištění vodní plochy a okolí. Rybníky neslouží k chovu ryb a jsou 

udržovány bez rybí obsádky. Jednou za tři roky probíhá jejich vypuštění a kontrolní odlov 

nežádoucích druhů ryb. 

 

Zdroj: www.praha-priroda.cz a Mapy.cz 

Horní rybník 

Jde o levostranný přítok Drahaňského potoka, částečně zahloubená nádrž je napájená z pramenů 

a dešťové kanalizace. Plocha hladiny je 599 m2, objem nádrže: 563 m3. Rybník má krajinotvorný 

a rekreační význam. Původně sloužil k plavení koní a jako zásobárna vody pro požární účely. 

V průběhu 20. století byl rybník přestavěn na klasickou požární nádrž s betonovými zdmi a potýkal se 

http://www.praha-priroda.cz/
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s nedostatkem vody. V roce 2004 byla provedena celková rekonstrukce. Betonové zdi byly nahrazeny 

kamennými, byl postaven nový požerák a zajištěn nový přítok vody z nedaleké studny. Do rybníka 

byly ještě zaústěny dešťové kanalizace z okolních zpevněných ploch a komunikací. 

Vzhledem k tomu, že v letech 2006 a 2007 došlo při mimořádných přívalových deštích k přelití 

rybníka, byl v roce 2007 vybudován bezpečnostní přeliv do Drahaňského potoka. V současné době je 

největším problémem znečištění vodní hladiny odpadky, které do rybníka odhazují kolemjdoucí. Ani 

napojení rybníka na dešťové kanalizace nebylo úplně šťastné řešení. Z dešťové kanalizace se do 

rybníka dostává mnoho nečistot, které se pak musí pracně odstraňovat. I přes drobné zdroje znečištění 

je voda v rybníce čistá. Vyskytuje se zde například čolek obecný, ropucha obecná a skokan 

zelený; z rostlin hvězdoš mnohotvarý. V letních měsících zarůstá hladina rdestem kadeřavým. 

Střední (Prostřední) rybník 

Střední rybník leží na Drahaňském potoce. Je napájený z pramenů, hráz je zemní sypaná. Plocha 

hladiny je 2 758 m2, objem nádrže 3 676 m3. Rybník má krajinotvorný, ekologický a rekreační 

význam. Původně sloužil k plavení koní a jako zásobárna vody pro požární účely. Původně šlo 

o gruntovní rybník, jenž od roku 1855 patřil dvanácti místním sedlákům, kteří ho využívali především 

k chovu ryb. Po válce se stal rybník dějištěm řady sportovních klání místního žactva, plaveckých 

závodů, ale také recesí, např. plavení v neckách či jízdy na kole přes vodu na vratkém prkně. Rybník 

byl napájen z nedaleké studánky. V roce 1988 po výstavbě kanalizace došlo ke stržení pramenů 

většiny studánek. Voda se ztratila, což mělo za následek vyschnutí většiny chaberských rybníků, které 

napájela. Před zahájením rekonstrukce v roce 2004 již na bývalém rybníku rostla i řada stromů.  

Projekt revitalizace rybníka obsahoval odtěžení sedimentů, čímž byla odkryta některá prameniště, 

a zajištění nového přítoku vody z pramenišť v okolních zahradách. Hráz byla znovu obezděna 

z lomového kamene a bylo postaveno nové vypouštěcí zařízení. Dno rybníka bylo vytvarováno tak, 

aby v nátokové části vznikla mělčina osázená mokřadní vegetací, jež slouží nejen jako estetický prvek, 

ale i jako přirozená čistírna vody a také vytváří životní prostředí pro vodní živočichy. Stromořadí na 

hrázi se rozrostlo o 3 lípy. V roce 2020 bylo vybudováno dodatečné napouštění rybníka přímo z koryta 

Drahaňského potoka. Zejména v místě přítoku Drahaňského potoka jsou přítomna vlhkomilná 

společenstva tvořena porosty rákosu a orobince širolistého. Z obojživelníků se vyskytují čolek obecný, 

skokan skřehotavý, skokan štíhlý, skokan hnědý, ropucha obecná a ropucha zelená; z plazů v širším 

okolí byly zjištěny ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková a užovka hladká. 

V roce 2020 zde byl zaznamenán výskyt invazního raka mramorovaného, který je pro naše životní 

prostředí velmi nebezpečný. Rak mramorovaný svým výskytem ve volné přírodě silně ohrožuje 

původní populace chráněného raka říčního a raka kamenáče přenášením račího moru, vůči kterému je 

sám odolný. Račí mor je pro naše druhy raků prakticky 100% smrtelný. 

V Prostředním rybníce byl hojně rozmnožen invazivní druh raka mramorového. Rybník byl vypuštěn, 

ale nepodařilo se raka zlikvidovat, takže se bude muset rybník vypouštět znovu. Je to problém pro 

vodní ptactvo, které v době vypuštění rybníku nemá, kde být.  

Spodní rybník 

Rybník je ve vlastnictví soukromého majitele, který v něm chová ryby a provozuje restauraci 

Kalendova Chabrybárna. Má pronajaté i okolní pozemky a pořádá řadu kulturních a společenských 

akcí, ale také výlovy rybníka. Restaurace byla zanesena do Gastromapy Lukáše Hejlíka vyhlášená 

restaurace.  

2.12.4.4 Podzemní vody 

Hloubka podzemní vody pod povrchem území 

(Podzemní voda se vyskytuje převážně v hloubce označené barvou nebo hlouběji) 
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Zdroj: IPR Praha Mapové aplikace 

2.12.4.5 Ochrana městské části před povodněmi 

Městská část má zpracovaný Povodňový plán MČ. V materiálu je 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. S ohledem na svoji 

polohu nejsou Dolní Chabry zásadním způsobem ohroženy povodněmi. Další informace viz kapitola 

2.22. 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 - Dolní Chabry 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 Znečištění ovzduší  

Co se týče kvality ovzduší, Dolní Chabry patří k nejčistším částem Prahy, o čemž svědčí mapka 

všeobecného ročního indexu kvality ovzduší: 
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Všeobecný roční index kvality ovzduší hl. m. Prahy 

 
 

Všeobecný roční index kvality ovzduší v MČ  
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Průměrné roční koncentrace jednotlivých druhů škodlivin v ovzduší na území MČ: 

 
 

 

Zdroj: IPR Praha Mapové aplikace 

Pro sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřících stanic ČHMÚ a dalších organizací. 

V městské části Praha - Dolní Chabry není umístěna měřící stanice ČHMÚ, nejbližší stanice je 

u Centra Ládví v Ďáblicích, Praha 8.  

Zápach 

V Dolních Chabrech nejsou významnější zdroje znečištění ovzduší zápachem.  

Občasným zdrojem zápachu je Ďáblická skládka, a to zejména v letním období, v době, kdy prší 

a následně se začíná odpařovat znečištěná voda. 

Dalším zdrojem zápachu je nadměrný provoz silniční dopravy, zejména nákladní dopravy, v lokalitě 

Ústecká. 

Není možné opominout i lokální zdroje na tuhá paliva některých obyvatel městské části.  

Rybníky jsou ve správě MHMP a ten se pečlivě stará o jejich dobrý stav.  

Dominantní zdroje emisí    

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší a znečištění hlukem je automobilová doprava z komunikací 

Ústecká. 
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Emise oxidů dusíku z dopravy 

 

Emise oxidu uhelnatého z dopravy 
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Emise PM 10 z dopravy 

 

Zdroj IPR Praha Mapové aplikace 

 

REZZO - Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší - eviduje zdroje ovzduší znečišťujících látek, 

v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Emise ze stacionárních zdrojů 
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Zdroj: IPR Praha Mapové aplikace 

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.  

 

Z následujících obrázků je patrné, že plošně se vyšší úroveň hluku vyskytuje v oblasti silniční sítě. 

Hlavním zdrojem hluku v městské části Praha - Dolní Chabry je stále narůstající pozemní doprava, 

a to především v okolí Ústecké a Spořické ulice.  

Také hluk z dálnice D8 dopadá na území Dolních Chaber. Pro budoucí výstavbu tramvajové trati 

Kobylisy – Zdiby byla zpracovaná studie EIA, v rámci které byly měřeny hodnoty hluku v dotčených 

lokalitách.   
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Hodnoty hlukového ukazatele pro den (Ldvn ) a noc ((Ln )  

 
 

 
Zdroj MZČR  

(Pozn. V roce 2021 Ministerstvo zdravotnictví zahájilo přípravu dalšího, již 4. kola, strategického 

hlukového mapování, jehož publikování jen naplánováno na rok 2023. Informace z hygienické stanice 

HMP.) 

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. 

 

V městské části aktuálně nejsou připravovány konkrétní záměry na omezení hladiny hluku. Byly 

instalovány zpomalovací prahy na některých komunikacích, ale to hluk možná ještě zvýší.  
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Tiché oblasti dle Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 

 

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. U novostaveb se navrhuje ochranné opatření podle ČSN 73 0601 (2006).  

 

Na většině území MČ je radonový index nízký. Vysoký radonový index je pouze na dvou místech 

v centrální části MČ východně od Ústecké ulice. Jde ale o neobydlené lokality. 

 

Radonový index 
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2.12.8 Ekologické zátěže  

Popis ekologických zátěží 

Bývalá skládka tuhého komunálního odpadu (TKO) 

Skládka byla provozována s.p. Pražské komunikace v letech 1984 – 1993 jako skládka TKO pro hl. m. 

Prahu. V roce 1990 byly pozemky vráceny restituentům. V současné době pokračuje snaha investora 

a městské části o oživení území a o jeho přeměnu na sportovně rekreační areál s golfovým hřištěm pro 

širokou veřejnost.  

 

Další ekologickou zátěží je nárůst silniční dopravy. 

 

Je přínosné, že se obyvatelé ochotně zapojují do akcí na zlepšení vzhledu městské části např. Den 

Země, Ukliďme svět, ukliďme Česko.  

 

V případě, že by byla realizovaná stavba Silničního okruhu kolem Prahy (Pražský okruh) ve variantě 

zakotvené v ZUR (Zásady územního rozvoje) – znamenalo by to významnou zátěž pro životní 

prostředí městské části.  

 

V městské části dosud nebyly zaznamenány žádné ekologické havárie.  

 

Černé skládky 

Problémem v oblasti ochrany životního prostředí jsou také opakovaně vznikající černé skládky 

zakládané nejen místními obyvateli, ale i občany sousedních městských částí či obcí. Černé skládky 

vznikají především v lokalitě podél nezpevněné komunikace ze Zdib a Brnek a v lokalitě Drahaňské 

rokle.  

 

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 oblastech s vysokou návštěvností.  

2.12.9 Zeleň, ochrana přírody a krajiny 

2.12.9.1 Ochrana přírody a krajiny 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Aby krajina mohla odolávat větším či menším změnám, 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 - Dolní Chabry patří 

v rámci HMP k územím s vyššími hodnotami KES (0,1 – 0,25). 
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Koeficient ekologické stability  

 
Zdroj: IPR Praha kap. 2.2 Přírodní podmínky, krajina 

 

Drahaňské údolí – součást Přírodního parku Drahaň-Troja a Dolní Povltaví 

Drahaňské údolí (někdy Drahanské údolí či Drahaň) se nachází na severním okraji Prahy na pravém 

břehu Vltavy. Rozkládá se podél Drahaňského potoka, který pramení v Dolních Chabrech, teče 

západním směrem přes katastrální území Čimice a Bohnice a ústí do Vltavy v katastru Zdiby 

mezi Zámky a Klecánky. Údolí je součástí přírodních parků Drahaň-Troja a Dolní Povltaví. 

 

 

Mapa Drahaňského údolí: 

 
Zdroj: Mapy.cz 

Krajinné úpravy MČ Praha - Dolní Chabry 

Městská část nechala v listopadu 2020 zpracovat studii „Krajinné úpravy v k. ú. Dolní Chabry“, jejímž 

autorem je Ing. Michal Malkus 

(Blíže viz: https://www.dchabry.cz/sites/default/files/prilohy/2021/01/13/krajinne_upravy.pdf) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Drahansk%C3%BD_potok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Chabry
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cimice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1mky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klec%C3%A1nky
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_park_Draha%C5%88-Troja
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_park_Doln%C3%AD_Povltav%C3%AD
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Cílem projektu je navrhnout způsob revitalizace území na severním okraji městské části nad 

hřbitovem, kde postupně přechází v zemědělsky obhospodařované pozemky. Pozemek zahrnutý do 

řešeného území o rozloze 13 350 m² vlastní Hlavní město Praha, se svěřenou správou nemovitostí ve 

vlastnictví městské části Praha - Dolní Chabry. Konkrétně jde o část parcely s parcelním číslem 

1327/1 v k. ú. Dolní Chabry. 

 

 
Zdroj: dokument Krajinné úpravy v k. ú. Dolní Chabry 

Zásadním prvkem pro dosažení žádoucího stavu je odstranění náletové vegetace se zachováním 69 ks 

perspektivních stromů a keřů a doplnění o jednotlivé navrhované vegetační prvky (nově založený 

extenzivní ovocný sad, doplnění aleje, liniová výsadba, ponechaná rozptýlená zeleň). Spektrum typů 

zeleně je navrženo nejen s ohledem na rekreační využitelnost území a odkaz na jeho historii. 

Jednotlivé vegetační prvky jsou voleny a umisťovány tak, aby vzniklo co nejširší spektrum biotopů 

a také přechodů mezi jednotlivými biotopy a lokalita tak mohla nabídnout ještě více.  

 

Nově navrhovaný sad je sice v minimálních rozměrech, přesto naplňuje hodnoty tradičního sadu 

(vysokokmenné ovocné dřeviny, široký spon výsadby, odrůdy ovocných dřevin vyšlechtěných alespoň 

před 50ti lety, extenzivně sečené bylinné patro.)  Sad tvoří 12 ks jabloní a 12 ks hrušní, v severní části 

jej doplňuje výsadba 5 ks třešní, která navazuje na již realizované výsadby třešňové aleje v severní 

části zájmového území. Liniová výsadba 11 ks švestek pak navozuje úvoz podél západní hranice 

řešeného území. 

(Blíže viz: https://www.dchabry.cz/sites/default/files/prilohy/2021/01/13/krajinne_upravy.pdf) 

 

Třešňovka  

Lokalita patřila mezi prvotní pravěká sídliště. Před sto lety v okolí Červených vrchů probíhaly 

archeologické průzkumy pod dohledem Eduarda Štorcha a nachází se zde sedmá tabule chaberské 

naučné stezky. Svůj název získala lokalita po červeném zabarvení hlíny pod svrchní částí ornice. 

V roce 1927 byla východně od současné třešňovky vystavěna cihelna, která fungovala necelých 

padesát let. 

Část třešňového sadu východně za hřbitovem procházela obnovou již před osmi lety, kdy bylo území 

postupně během tří roků vyčištěno od náletů a osazováno novými ovocnými stromy, posledními 
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dvaceti třešněmi v říjnu 2015 v rámci projektu Sázíme stromy. Současné úpravy poskytnou přívětivé 

krajinné řešení na výrazně rozsáhlejším území téměř jednoho a půl hektaru zeleně. 

Vedení městské části se na podzim 2020 podařilo získat na revitalizaci krajinného území Červených 

vrchů dotaci z magistrátu hl. m. Prahy ve výši pěti set tisíc korun v rámci Adaptační strategie na 

změny klimatu. Rada městské části proto hned začátkem ledna vyhlásila veřejnou zakázku s cílem 

realizace úprav. 

Chaberská třešňovka se dočkala důkladné revitalizace. V rámci obnovy území o rozloze 13 350 m² na 

severním okraji městské části budou odstraněny náletové vegetace a zachovány všechny perspektivní 

stromy a keře. V plánu je doplnit nově současnou třešňovou alej a na západní straně vysadit slivoně. 

Celou oblastí mezi vysazenými stromy bude přístupná stávající pěšina k vycházkám do klidové 

rekreační zóny. 

 

Další významná zeleň se sice nenachází na území městské části, ale v městské části Praha 8. Jde 

o lokality Ďáblického háje a Čimického háje. Je v docházkové vzdálenosti z Dolních Chaber a jejich 

obyvatelé ji hojně využívají k procházkám a krátkodobé rekreaci. 

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.  

Městská část zajišťuje mimo jiné i sečení trávy, a to především nejvíce navštěvovaná území – parky 

dětská hřiště, areály základní školy a 3 mateřských škol, hřbitov. Na loukách zůstává tráva vyšší, a to 

především proto, že jsou tu honitby. V městské části funguje několik mysliveckých sdružení. Jde např. 

o lokalitu U Větrolamu, kde je také umístěno několik krmelců.  

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.  

Celou lokalitu Drahaňského údolí spravují Lesy hl. m. Prahy. Jen menší část se nachází na území 

městské části Praha – Dolní Chabry, větší část je na území městské části Praha 8. 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. 

Veřejná prostranství včetně údržby zeleně zajišťuje specializovaná společnost Zahrady Kepka,s.r.o., 

jež vzešla z výběrového řízení. Společnost provádí sečení trávy (je prováděno většinou 4x do roka, ale 

např. v roce 2021 se provádělo vícekrát - dle potřeby), dále údržbu trávníků, pletí záhonů, hrabání listí. 

Nepravidelně a na základě vyvolané potřeby jsou konkrétní zásahy na veřejné zeleni řešeny ve 

spolupráci s pracovníkem odpovědným na ÚMČ za oblast životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha - 

Dolní Chabry. Odborné zásahy, především na stromech pak jsou prováděny specializovanými 

společnostmi vždy na základě objednávky či smlouvy o dílo (havarijní stavy, ulámavé větve, zásahy 

nutné pro provádění stromolezeckou lanovou technikou apod.) V létě 2021 pomáhali s údržbou 

chodníků a odstraňování plevele z pevných ploch najatí brigádníky. Údržbu dětských hřišť zajišťují 

odpovědní zaměstnanci úřadu městské části. 

V MČ se nachází významný krajinný prvek – Skalní výchoz s výskytem křivatce českého, ulice Pod 

Zámečkem na skále. 

Památný strom  

V městské části se nachází na parcele č. 541 dub letní, vyhlášený dne 7.3.1998 rozhodnutím odboru 

životního prostředí MHMP památným stromem. Má obvod 395 cm a průměr koruny 23 m. 
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Umístění památného stromu v MČ: 

 
Zdroj: IPR Praha Mapové aplikace 

2.12.10 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) 

Uplatňování EVVO v městské části Praha - Dolní Chabry probíhá zejména díky akcím a aktivitám 

vzdělávacích institucí – základní školy a třech mateřských škol. 

Vedení MČ spolu se základní a mateřskými školami principy EVVO v Dolních Chabrech uplatňuje 

a dosahuje velmi dobrých výsledků – viz. Kapitola 2.6 Školství, vzdělávání a mládež.    

2.12.11 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 - Dolní Chabry zajišťuje společnost Pražské 

služby, a.s., včetně výběru poplatku od jednotlivých obyvatel.  

2.12.11.1 Směsný komunální odpad  

Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob umístěných v domovním vybavení každé 

nemovitosti, případně na pozemní komunikaci.   

2.12.11.2 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. Do budoucna by 
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bylo dobré kultivovat jednotlivá stání na tříděný odpad, eventuálně v některých lokalitách doplnit další 

nádoby na tříděný odpad nebo vybudovat nová stání.   

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 - Dolní 

Chabry se nachází celkem 20 stanovišť pro separovaný odpad. Sběrná místa určuje městská část na 

základě znalosti místních poměrů a oprávněných požadavků občanů, po konzultaci se svozovou 

společností. Obsluhu stanovišť zajišťuje svozová společnost Pražské služby a.s. Do budoucna se 

počítá se zřizováním dalších míst na separaci odpadu, která slouží občanům městské části 

k bezplatnému třídění odpadu. Zřízení nových hnízd finančně podporuje MHMP. Městská část by 

jejich počet navýšila ráda až o 10 nových míst. V některých lokalitách je však problém s pozemky, 

které nejsou ve vlastnictví městské části.  

Obyvatelé mají také možnost využít separovaný sběr jedlých olejů a elektrošrotu. 

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.  

 

Obyvatelé městské části mají zajištěno skládkování bio odpadu zdarma. 

V ulici Spořická, na samé východní hranici Dolních Chaber směrem do Ďáblic, se nachází sběrna 

odpadů ze zeleně, s níž vedení městské části vyjednalo výsadní spolupráci. Na základě uzavřené 

smlouvy s provozovatelkou sběrny Ivanou Zůčkovou mohou chaberští obyvatelé zdarma už od 

1. února 2021 využívat možnost ukládání biologicky rozložitelného odpadu, listí, trávy a dalšího 

bioodpadu. Službu, v ceně 700 Kč za tunu materiálu, plně hradí radnice městské části. Samozřejmě 

sběrnu využívají i zaměstnanci údržby ÚMČ, čímž dojde k úspoře prostředků za dosud využívaný 

kontejner u hřbitova. 

Provozovna pro veřejnost funguje od pondělí do pátku v čase 8:00 – 16:00 hodin a v sobotu v čase 

8:00 – 15:00 hodin. 

Pro místní občany je třeba se pro bezplatné odevzdání bioodpadu prokázat trvalým místem pobytu 

v městské části Praha - Dolní Chabry. 

BIO odpad mohou občané zdarma odložit také v kterémkoliv z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy. Vše je 

financováno ze strany MHMP. Každý občan má možnost mít tzv. hnědou popelnici a odkládat do ní 

bioodpad. Většina občanů se chová ekologicky a využívá možnosti pro sběr bioodpadu.  

V městské části jsou navíc pravidelně 2x do roka (podzim, jaro) přistavovány velkoobjemové bio 

kontejnery. V dosahu cca 1 km je možnost odvézt bioodpad na skládku v Ďáblicích.  

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 



  

114 

 

internetových stránkách, nástěnkách a v místním tisku (Chaberský zpravodaj). Objemný odpad mohou 

občané dále odevzdat ve sběrných dvorech provozovaných hl. m. Prahou.  

2.12.11.3 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. Služba je zdarma pro občany s trvalým pobytem na 

území hl. m. Prahy. Přímo na území MČ Praha - Dolní Chabry sběrný dvůr není.  

 

Nejbližší sběrné dvory 

 

Zdroj Mapy.cz 

Sběrné dvory v okolí Dolních Chaber:   

• 1 FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 18200 Praha-Ďáblice, 

• 2 Sběrný dvůr Voctářova, Praha 8,  

• 3 Městská část Praha 6, Jednořadá, 16000 Praha 

2.12.11.4 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.   
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2.12.12 SWOT analýza pro oblast Životní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

• Existence přírodně významných a 

zajímavých lokalit v MČ (Drahaňské 

údolí, Třešňovka, rybníky) 

• Zlepšení životního prostředí a stavu 

městské zeleně v posledních letech  

• Dostatečně rozsáhlá a kvalitní 

technická infrastruktura nezatěžující 

životní prostředí 

• Potenciál pro využívání zdrojů 

obnovitelné energie 

• Kvalitní systém separace odpadů 

• Sběrný dvůr v blízkosti městské části 

• Kvalitní ekologická výuka 

v mateřských školách i základní škole 

• Velký potenciál MČ v rámci 

zkvalitňování ŽP moderními i 

tradičními metodami. 

• Zlepšující se životní prostředí v rámci 

celého hlavního města 

• Přetíženost silniční dopravy 

• V MČ není zastoupena železniční, 

tramvajová doprava ani metro 

• Pro zajištění kvalifikovaného 

managementu zeleně v MČ nejsou 

zpracované koncepční dokumenty 

„Pasport zeleně“ a „Inventarizace 

stromů“   

• Černé skládky 

• Zatížení životního prostředí hlukem a 

emisemi, zejména z dopravy a 

starých kotlů na tuhá paliva 

• Existence území se starou 

ekologickou zátěží – skládka 

v prostoru bývalé pískovny 

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 – a s tím související 

negativní dopady na životní prostředí 

(hluk a imise) 

• V důsledku přetíženosti místních 

komunikací rostoucí náklady na 

jejich údržbu a průběžnou obnovu 

s ohledem na zatížení životního 

prostředí 

• Postupné ubývání vody v krajině 

a zhoršování mikroklimatických 

podmínek a nižší retence vody 

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  
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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. Nejaktuálnější dostupná data z oblasti ekonomické charakteristiky 

obyvatel MČ poskytuje Sčítání lidu, domů v roce 2011 (novější údaje z posledního sčítání dosud 

nejsou k dispozici). Na území městské části tehdy žilo 1 974 ekonomicky aktivních osob, což bylo 

49,3% z celkového počtu obyvatel a zároveň o 1,5% méně než činil celopražský průměr.   

 

Ekonomická charakteristika obyvatel městské části Praha - Dolní Chabry v roce 2011 

Území 

Počet 

obyvatel 

celkem 

Ekonomicky 

aktivní 
Zaměstnaní Nezaměstnaní 

Ekonomicky 

neaktivní 

Osob osob % Osob % osob % Osob % 

MČ Praha - 

Dolní 

Chabry 

4 006 1 974 49,3 1 257 31,4 101 2,5 1 745 43,6 

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 nejsou v současnosti soustředěny v městské části Praha - Dolní Chabry. 

V území MČ fungují dvě větší obchodní centra, a to AAA Auto a Bauhaus. V území na příjezdu od 

Ďáblic je umístěna půjčovna stavební techniky (sklad štěrku apod.) a sběrný dvůr, včetně prostoru na 

sběr biodpadu. 

2.13.1.2 Obchody a služby 

Obchody a komerční služby 

Obchod a služby na území městské části naplňují potřebu občanské vybavenosti. Největší obchod je 

Billa a jsou zde i různé menší provozovny (obchody s potravinami, květinářství, v Nových Chabrech – 

obchod s potravinami, maso a uzeniny). 

V městské části funguje několik restaurací. 

Nabídka běžných služeb je v městské části také dostatečná. Je zde umístěna řada provozoven, které 

nabízejí obyvatelům potřebné služby (kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, truhlářství, zpracování 

účetnictví a daní, dvě fitcentra). 

Velká nákupní centra jsou umístěna v Praze 8 - nákupní centrum Krakov, dále v Čakovicích – Globus, 

v blízkých Kobylisích jsou nákupní možnosti v obchodech Albert a Penny.  

Do budoucna se na katastru městské části plánuje výstavba obchodního centra Lidl.   

Česká pošta 

V městské části Praha - Dolní Chabry se nachází úřadovna České pošty – na adrese Spořická 443/23, 

184 00 Praha - Dolní Chabry. V budově pošty je možné využít služby Czech POINT v následujícím 

rozsahu: 
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• výpisy z katastru nemovitostí 

• výpisy z obchodního rejstříku 

• výpisy ze živnostenského rejstříku 

• výpisy z rejstříku trestů 

• výpisy 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 - Dolní Chabry 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.).  

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  

• Úřadovna České pošty v MČ  

• Převažující zastoupení funkce bydlení 

v rámci MČ  

• Neexistující stanice metra limituje zájem 

podnikatelských subjektů  

• Ve vlastnictví městské části nejsou 

prostory, které by mohla poskytnout 

zájemcům ze strany podnikatelských 

subjektů 

Příležitosti Hrozby 

• Vytvoření vhodných podmínek a zvýšení 

atraktivity městské části pro obyvatele, 

podnikatelské subjekty a neziskové 

organizace  

• Příležitost pro vytváření nových partnerství 

s podnikatelským sektorem  

• Nedostatek místní pracovní síly a s tím 

spojený nárůst podílu zaměstnanců z jiných 

zemí  

• Zhoršení podnikatelského klimatu 

a podmínek pro podnikání včetně nárůstu 

byrokracie pro podnikatelské subjekty 

i veřejnou správu  

• Vysoká cena komerčních nebytových 

prostor pro živnostníky a drobné 

podnikatele  

• Zhoršení ekonomické situace státu a s tím 

související snížení příjmů MČ  
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2.14 Památky, cestovní ruch a rekreace 

Městská část nemá speciální koncepci nebo program pro rozvoj cestovního ruchu. Na území městské 

části se nacházejí kulturní památky, 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, a to zejména 

Drahaňské údolí.  

2.14.1 Přehled kulturních a přírodních památek 

Městská část neleží v ochranném pásmu Památkové rezervace HMP, nenachází se zde ani žádná 

památková zóna.  

Kulturní památky v MČ: 

• Barokní statek 

• Radnice a náměstí 

• Menhir 

• Opravený statek 

• Rybníček 

• Kostel Stětí sv. Jana Křtitele 

• Knorův (Duchoslavův) statek 

 

Současné centrum MČ je na Hrušovanském náměstí.  

Dolní Chabry mají staré centrum na dnešním Bíleneckém náměstí a v jeho okolí; na návrší zde stojí 

románský kostel Stětí sv. Jana Křtitele z 2. poloviny 12. století. Kostel byl částečně upraven v 18. 

století. V Dolních Chabrech jsou kromě kostela zajímavé i některé další objekty – jedna 

z nejvýznamnějších památek lidové architektury na území Prahy Knorův statek, dále 150 cm vysoký 

menhir Zkamenělý slouha, jenž zřejmě pochází z bývalého kultovního místa, zajímavá je i cesta do 

Horních Chaber uličkami U Rybníčka a Na Dolíku. V Horních Chabrech je zajímavý objekt 

Chaberského dvora a kapličky stojící na Hrušovanském náměstí. 

2.14.1.1 Kostel Stětí svatého Jana Křtitele v Dolních Chabrech 

Románský kostel, který byl vystavěn na konci 12. století na místě, na kterém dříve stávala románská 

rotunda. Na stavbu kostela bylo použito stavebního materiálu právě z pobořené rotundy. Za husitských 

válek byl kostel značně poškozen. Shořela hlavně střecha, která byla posléze opravena v gotickém 

stylu. Později byla ke kostelu přistavěna i zvonice. Zajímavý je osud chaberských zvonů během první 

a druhé světové války. Při rekvírování zvonů za 1. světové války se na velké zvony ve zvonici 

pozapomnělo a zrekvírován byl pouze malý zvon z věže kostela. Za 2. světové války pak byly 

zrekvírovány i zvony ze zvonice, ale k jejich přelití nedošlo a po válce se našly ve skladu na pražské 

Štvanici. V roce 1905 byly při restaurátorských pracích v kostele odkryty v jeho apsidě vzácné 

románské fresky ze 13. století. 

Do interiérů kostela se nelze běžně dostat. Šanci prohlédnout si kostel je buď během bohoslužeb, nebo 

každou první sobotu v měsíci, kdy Občanské sdružení Chabry pořádá Dny otevřených dveří v kostele. 

Ideální příležitost k prohlídce kostela je i během každoročně pořádané Noci kostelů. 
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2.14.1.2 Zvonička Panny Marie 

V místech dnešního Hrušovanského náměstí v Dolních Chabrech stával velký dřevěný kříž, místo 

něhož byla v roce 1902 postavena zvonička. V průběhu 2. světové války ze zvoničky Němci odvezli 

zvon, který pak roztavili pro potřeby válečné výroby. Po válce byl zavěšen nový zvon, ale ten dlouho 

nevydržel, byl ukraden. Do zvoničky byl proto dán plechový zvon, který je tu dodnes. 

V 50. letech minulého století měla být zvonička zbourána, ale protože na mapách byla uváděna jako 

orientační bod, byla zachována. 

2.14.1.3 Menhir Kamenný slouha 

Do začátku 20. století stál osamělý špičatý kámen uprostřed polí nedaleko Dolních Chaber. Rozvojem 

obce bylo okolí menhiru zastavěno rodinnými domy. Naštěstí majitel domu nechal menhir na jeho 

místě a při stavbě plotu se mu vyhnul. Dnes tedy stojí ve výklenku plotu rodinného domu v Ládevské 

ulici. Menhir je asi 1,5 metru vysoký, je ze světlešedého silicitu a připomíná shrbenou postavu. Kámen 

pochází pravděpodobně z nedalekého vrchu Ládví. V roce 2003 při úpravě zahrady se v blízkosti 

menhiru našel další povalený a zasypaný kámen ze stejného materiálu a podobného tvaru. V roce 2006 

byl postaven hned za plotem u Kamenného slouhy. Odborníci se domnívají, že menhiry byly součástí 

nějakého většího megalitického uskupení. 

2.14.1.4 Knorův statek 

Knorův statek či Duchoslavův statek (majitel Duchoslav Petržele) je barokní až klasicistní venkovská 

usedlost z doby před rokem 1654 (dle Památkového katalogu z 2. poloviny 18. století). Statek v 90. 

letech 20. století prošel renovací. Od roku 1966 je statek památkově chráněn. Předmětem ochrany jsou 

obytná budova čp. 15, špýchar, stodola, hlavní brána s brankou a ohradní zdi. 

2.14.1.5 Přírodní památky 

Přírodní památky se na území MČ nenacházejí. Od roku 1992 je díky novému zákonu z kategorie 

oblast klidu do kategorie přírodní park přesunuta oblast Drahaně.  

S výjimkou Drahaňského údolí, které zčásti zasahuje do Dolních Chaber, nejsou v MČ významné 

turistické trasy, ať pro cykloturistiku či pro pěší. Podrobnější informace viz kap. 2.9.5 Cyklistická 

a pěší doprava. 

 

V kapitole 2.16.6 Propagace městské části jsou popsány formy propagace MČ a jejích atraktivit 

určené místním obyvatelům i návštěvníkům MČ.  

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.  

2.14.2 Infrastruktura pro cestovní ruch 

 

Ubytovací služby: 

• Penzion Sparta 

• Camping TrioCamp Praha 
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Restaurační služby:  

• Kalendova Chabrybárna 

• U Míšků 

• Restaurace U Trumpety 

• Restaurace GUACAMOLE always fresh 

• Restaurace U Sparťana 

• Restaurace A posto trattoria 

• Bistro Genius 

• MITś Bitro 

• Občerstvení Bauhaus 

• Kavárna Pod Pavlačí 

 

Další služby spojené s cestovním ruchem 

• Cestovní kancelář Hanux S.r.o., Pešova 1083, 184 00 Praha-Dolní Chabry 

• Prague Passion Tourist, s.r.o., Žďárská 45, 184 00 Praha-Dolní Chabry 

• AGL travel, cestovní kancelář (AGROLEX, s.r.o.), Ploskovická 959/19, 184 00 Praha-Dolní 

Chabry. 

2.14.3 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)  

• Přírodní atraktivity 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 (Covid 19) či jiné 

omezení z obdobných důvodů a obdobného 

dopadu na cestovní ruch 

• Omezení CR v důsledku změny životního 

stylu, zájmu, nedostatku financí u 

poskytovatelů služeb a jejich klientů 
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2.15 Veřejná správa 

Základní údaje 

Název úřadu:  Úřad městské části Praha - Dolní Chabry 

Adresa:  Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8 

Telefon:  283 882 770 (starosta), 283 851 272 

E-mail:  dchabry@dchabry.cz 

Www:  www.dchabry.cz/ 

Datová schránka:  ztib27j 

IČ:  231274 

Úřední hodiny:  Po: 07:45 - 12:00, 13:00 - 17:45 

St:  07:45 - 12:00, 13:00 - 17:45 

 

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) i přenesené působnosti (státní 

správy). Městská část Praha - Dolní Chabry v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  

Území městské části je tvořeno jedním katastrálním územím - Dolní Chabry.  

 

Městská část Praha - Dolní Chabry patří mezi tzv. malé městské části, a proto pro ni některé činnosti 

zajišťuje městská část Praha 8 (odbor školství, kultury a zdravotnictví, odbor životního prostředí 

a další.) Na Úřadu městské části Praha - Dolní Chabry pracuje 17 úředníků a 2 uvolnění zastupitelé. 

Struktura městského úřadu 

Úřad městské části Praha - Dolní Chabry plní v samostatné působnosti úkoly uložené zastupitelstvem 

městské části nebo radou městské části. Není-li zákonem o hl. m. Praze nebo zvláštním zákonem 

stanoveno jinak, Úřad městské části Praha- Dolní Chabry vykonává také přenesenou působnost (např. 

rozhodování v oblasti životního prostředí /kácení dřevin, rybářské lístky/, evidence obyvatel, místní 

poplatky apod.). Městská část vykonává státní správu v rozsahu svěřeném zvláštními zákony či 

Statutem hl. m. Prahy pro území městské části Praha- Dolní Chabry, které je součástí správního 

obvodu Praha 8.  

 

V čele Úřadu městské části Praha- Dolní Chabry stojí starostka. Dále úřad tvoří místostarostové 

městské části, tajemník úřadu a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu. Základním vnitřním 

předpisem úřadu městské části, který upravuje strukturu, postavení a působnost starosty, tajemníka 

a zaměstnanců je „Organizační řád Úřadu městské části Praha- Dolní Chabry“, schválený Usnesením 

Rady MČ Praha- Dolní Chabry č. 547/13 ze dne 11. 3. 2013. Organizační řád je zastaralý a potřebuje 

zásadní úpravy. Také kontrolní a pracovní řád vyžadují změny a úpravy. 

Organizační řád je přílohou č. 2 Dlouhodobého plánu rozvoje MČ Praha – Dolní Chabry. 

 

Úřad městské části Praha - Dolní Chabry zajišťuje následující agendy: 

• Podatelna 

• Místní poplatky 

• Czech Point 

• Ohlašovna trvalého pobytu 

• Pokladna 

• Ověřování 

mailto:dchabry@dchabry.cz
https://www.dchabry.cz/
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Úřad městské části zajišťuje řadu dalších potřebných činností, a to především v oblasti správy 

svěřeného majetku, finanční a ekonomické funkčnosti úřadu a městské části, a dále potřebné agendy 

v oblasti životního prostředí a dopravy. 

Každou agendu vykonává jedna osoba. V současné době není zajištěna zastupitelnost. 

 

Aktuálně je součástí ÚMČ také sociální pracovník, na jehož činnost MČ získala finanční podporu 

z evropských strukturálních fondů (Operační program Praha Pól růstu ČR). Pracovnice, která 

vykonává tuto funkci, však nemá základní odbornou způsobilost pro sociální práci, a tudíž nemůže 

některé činnosti vykovávat, a také nemá pravomoc vést spisy jednotlivých osob, které potřebují 

podporu sociální práce. 

 

Bylo by třeba rozšířit počet úředníků na ÚMČ, a to zejména v oblastech jako je územní rozvoj, 

stavební agenda, životní prostředí a sociální péče – terénní pracovník. Všechny rozhodné agendy by 

měly mít oporu v osobě odpovědného a fundovaného zaměstnance ÚMČ, jenž by také vytvářel zázemí 

pro osoby z volených orgánů (starostka, místostarostové, radní, předsedové komisí), které se danými 

oblastmi zabývají.  

Personální i prostorová kapacita úřadu je v současné době zcela naplněna. Přitom dlouhodobě narůstají 

nutné činnosti, které musí být v rámci jednotlivých agend zajišťovány. Úřad funguje řadu let 

s poddimenzovaným počtem úředníků ve velmi omezených prostorách (vše je nastaveno z doby, kdy 

měla městská část cca 2 000 obyvatel). Část činností z jednotlivých agend je suplována některými 

volenými zastupiteli, včetně starostky a obou místostarostů, protože odpovědní úředníci jsou přetížení 

a vykonávají řadu činností nad rámec svých povinností. Personálně jsou některé agendy 

poddimenzovány. Mnoho činností vykovávají také aktivní členové komisí Rady městské části Praha - 

Dolní Chabry. 

 

Potřebná by také byla zásadní digitalizace a elektronizace, řada činností je vykonávána zastaralým 

způsobem (psaná a listinná evidence dokumentů, zajišťování procesů apod., dokumentarizace 

a archivace činností i dokumentů, směrnice a metodiky pouze v listinné podobě). Bylo by vhodné 

zavést možnost placení kreditní kartou v podkladně ÚMČ a další. Vzhledem k narůstajícímu počtu 

obyvatel, a to již v blízké budoucnosti, bude třeba nejen navýšit počet úředníků, kteří budou zajišťovat 

chod úřadu, ale také zajistit pro jejich práci vhodné prostory. Zvyšuje se také počet realizovaných 

rozvojových projektů, které vyžadují podporu ze strany zaměstnanců ÚMČ i ze strany volených 

orgánů.  

Většina nastavených postupů, metodik a směrnic je zastaralá (doba vzniku např. 2003, 2007, 2011) 

a současnému chodu úřadu nevyhovující. V současné době probíhá na ÚMČ aktualizace jednotlivých 

metodik a směrnic, aby lépe odpovídaly stávajícím legislativním podmínkám a vyhovovaly potřebným 

činnostem, které musí úřad zajišťovat. Je třeba provést kompletní analýzu uzavřených smluv, včetně 

nájemních smluv (nízké, neaktualizované výše nájmů prostor, které jsou ve správě MČ), dále je nutné 

aktualizovat evidenci majetku, provést kompletní inventuru majetku a nadále ji provádět 

v pravidelných každoročních intervalech. Je třeba vyřadit majetek nepotřebný a ostatní dále udržovat 

v aktualizovaném stavu.  

 

Do budoucna bude třeba zajistit nové prostory pro činnost ÚMČ, a to např. vybudováním nebo 

získáním nových prostor pro ordinace lékařů, kteří mají nyní své ordinace v prostorách na ÚMČ.  

Bylo by vhodné vytvořit novou koncepci funkčnosti ÚMČ, především v souvislosti se zvyšujícím se 

počtem obyvatel městské části, a tedy i narůstáním potřebných agend a úkonů. Bylo by třeba nechat 

zpracovat personální audit, který posoudí vytíženost jednotlivých pracovníků, nastaví rozdělení agend 

a činností a zastupitelnost úředníků. Nově je nutné vypracovat organizační řád úřadu se zohledněním 

navyšujícího se počtu obyvatel. Jedním z prioritních úkolů je zavedení odborů na ÚMČ, které doposud 

neexistují. Bude nezbytné zcela nově nastavit celý chod úřadu, důsledně aplikovat novou organizační 

strukturu, vypracovat potřebné metodiky a směrnice, spisový řád a oběh a archivaci dokumentů. 

Součástí by mělo být i nastavení systému evidence a inventarizace majetku, vytvořené nového 

organizačního řádu, organizačního schéma a pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců.  
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Veškeré definované procesy je třeba zavádět postupně, vždy s ohledem na navyšující počet obyvatel, 

pokud možno v předstihu před dokončením jednotlivých developerských projektů nebo jejich etap. Na 

konci roku 2021 nebo na začátku roku 2022 bude dokončeno a zkolaudováno 8 nových bytových 

domů v rámci developerského projektu Nové Chabry, a s tím související nárůst počtu obyvatel je již 

pro zajištění všech souvisejících agend na ÚMČ, na hranici zvladatelnosti.  

Zásadní problém je v oblasti sociálních věcí, ale zavedení sociálního odboru je velmi složitá záležitost. 

Schůdnější řešení by bylo, kdyby na ÚMČ Praha 8 byl vyčleněn minimálně jeden sociální pracovník, 

který by pravidelně docházel do Dolních Chaber a mohl zde pracovat s obyvateli, kteří potřebují 

sociální práci a podporu.  

Dále je třeba nastavit plány dalšího vzdělávání a získávání kompetencí jednotlivých úředníků a také 

systém financování jejich vzdělávání. 

Jedním z prioritních úkolů bude samozřejmě získání finančních prostředků pro nárůst počtu 

pracovníků úřadu městské části. Musí být vedena jednání s MHMP o navýšení finančních prostředků 

pro nové pracovníky ÚMČ. Personálně je třeba navýšit agendy evidence obyvatel, správní agendu, 

podatelnu, životní prostředí a dopravu a řadu dalších. Jak již bylo uvedeno výše, na ÚMČ zcela chybí 

pracovník pro sociální záležitosti, ale také pro školství a volnočasové aktivity. 

 

Vzdělávání úředníků 

ÚMČ postupuje v této oblasti dle doporučení MHMP. Pravidelně je zajišťováno povinné vzdělávání, 

vstupní školení nových pracovníků, zkoušky odborné způsobilosti. Každý pracovník má povinnost za 

3 roky absolvovat určitý počet hodin odborného školení. 

Do budoucna je třeba realizovat další školení, nad rámec povinných školení odborné způsobilosti, a to 

především v oblastech počítačové gramotnosti, soft skills, dovednosti v oblasti styku s veřejností apod.   

Financování městské části 

Městská část se snaží udržovat vyrovnaný rozpočet, ze kterého je nutné pokrýt potřebné činnosti a agendy 

úřadu, a také údržbu, rozšiřování a kvalitní správu svěřeného majetku. Městská část má pouze jednu 

bezúročnou půjčku na 10 let, kterou jí poskytl Magistrát hlavního města Praha ve výši 15 mil. Kč na 

financování rozsáhlého projektu dostavby základní školy.   

Každé vedení městské části v minulosti usilovalo o získávání finančních prostředků z cizích zdrojů, 

především z evropských i národních dotačních programů. I nadále, současné vedení městské části, 

považuje za prioritní, aby finanční potřeby pro rozvoj městské části, byly alespoň částečně získávány 

z dotací, grantových systémů i z fondů MHMP. 

Čerpání dotací pro rozvoj městské části 

Revitalizace areálu statku v Dolních Chabrech 

Registrační číslo projektu CZ.04.2.06/1.2.00.3/0125 

Termín realizace 2006 -2007 

Výše rozpočtu projektu 66 mil. Kč 

Výše poskytnuté dotace 63 mil. Kč 

Popis projektu Cílem projektu bylo vybudovat v obci multifunkční centrum městské 

části Praha - Dolní Chabry. Revitalizací areálu statku se zvýšila 

atraktivita centra obce pro občany i návštěvníky a posílila se jeho 

městotvorná funkce. Areál nového multifunkčního centra neslouží 

pouze pro potřeby institucí MČ (např. obřadní síň, úřad), nýbrž i pro 

místní obyvatele a návštěvníky Dolních Chaber (EUROINFOSÁL 

s galerijní a muzejní funkcí místního významu, informační centrum, 

knihovna, ordinace pro lékaře, čajovna, parková úprava okolí). 

Umístění detašovaného pracoviště MŠ Bílenecké náměstí. 

Poskytovatel dotace JPD2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 

Opatření: 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch 
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Přehled účelových dotací, které MČ Praha - Dolní Chabry každoročně využívá 

 

Název projektu 
Finanční rozsah 

v Kč 

Termín 

realizace 

Podpora kultury v základní škole Praha - Dolní Chabry -  

účelová - podpora vzdělávání a kulturních akcí v ZŠ 

Zdroj dotace  - hlavní město Praha 

 

 

150 000–200 000  Každoročně 

Využití výtěžků z provozování výherních hracích 

přístrojů, účelová dotace MHMP - účel použití na kulturu, 

sport, zařízení pro děti MŠ, ZŠ, dotace činnosti sportovních 

oddílů. Zdroj dotace - Hlavní město Praha  

500 000  Každoročně 

Dotace na zkoušky odborné způsobilosti úředníků 

pracujících na ÚMČ - způsobilost k výkonu úřednického 

povolání, účelová dotace, dotace na vzdělávání zaměstnanců 

MČ. Zdroj dotace - Hlavní město Praha 

25 000  

Každoročně 

v případě 

potřeby 

Dotace na knihovnu -  účelová dotace - účel na nákup knih 

do knihovny. Zdroj dotace - Hlavní město Praha. 

 

20 000–25 000  Každoročně 

Zdroj: ÚMČ Praha - Dolní Chabry  

 

Městská část vyvíjí značné úsilí, aby získala finanční prostředky z tzv. cizích zdrojů, především 

z evropských a národních dotačních zdrojů.  

Za posledních několik let byly získány finanční podpory na tyto projekty: 

• Dostavba Základní školy v Dolních Chabrech (Operační program Praha pól růstu ČR) 

• Revitalizace Třešňovky – výsadby stromů – Národní program Životní prostředí ČR (projekty 

v rámci podpory adaptace na klimatické změny)  

• Výsadba stromů – Národní program Životní prostředí ČR 

• Vybudování nové jazykové učebny – 48. výzva OP PPR ČR – aktuálně v říjnu 2021 

probíhalo ještě hodnocení žádostí podaných v rámci 48. výzvy OP PPR ČR.  

 

Příspěvkové organizace MČ, tj. základní škola a 3 mateřské školy se snaží získat prostředky z různých 

dotačních titulů pro svůj rozvoj samostatně.  

 

Zpracované a připravované strategické a rozvojové dokumenty 

V roce 2021 má městská část zpracovány tyto rozvojové dokumenty:   

• Koncepce dopravy – dopravní studie – zpracovatel OIKOI architekti, termín zpracování 

2021 

• Koncepce transformačních a rozvojových lokalit a požadavky na veřejnou vybavenost, 

koncepce veřejných prostranství a zeleně spolu s pěší a cyklistickou dopravou pro MČ Praha 

Dolní Chabry – zpracovatel OIKOI architekti, termín zpracování 2021 

• Pasport vybraných ulic – termín zpracování 2021, následně bude zpracován pasport 

zbývajících ulic, komunikací, dopravních značek apod.  

• Dlouhodobý plán rozvoje městské části Praha - Dolní Chabry do roku 2030 

Pokud to charakter dokumentu umožňuje, je potřebné, aby jeho výstupy byly zavedeny do systému 

MISYS a mohly být využívané v rámci každodenních činností zaměstnanců ÚMČ Praha - Dolní 

Chabry. (MISYS je 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).  
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Plánované strategické a rozvojové dokumenty 

• Pasport zeleně a stromů, Generel zeleně – potřebné mimo jiné kvůli nárokování finančních 

prostředků poskytovaných MHMP městské části na údržbu zeleně  

• Pasport majetku, pasport mobiliáře 

• Pasport dopravního značení 

• Koncepce rozvoje sportu 

• Koncepce dopravy v klidu - Studie parkovacích míst – vypracování systému parkování na 

území městské části. 

2.15.1 Samospráva MČ 

Zastupitelstvo městské části  

Zastupitelstvo městské části Praha - Dolní Chabry a Rada městské části Praha- Dolní Chabry tvoří 

samosprávu městské části Praha- Dolní Chabry. Orgány městské části jsou vymezeny zákonem 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.  

Ve volebním období 2018-2022 má městská část Praha- Dolní Chabry 15 členné 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 se konají obvykle 5x-6x ročně a jsou veřejnosti přístupná.  

Rada městské části 

Výkonným orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti je Rada městské části Praha - Dolní 

Chabry. Ve volebním období 2018-2022 ji tvoří starostka, 2 místostarostové a 2 radní. Rada připravuje 

podklady pro jednání zastupitelstva a zajišťuje plnění přijatých usnesení. Zákonem jsou jí vyhrazeny 

některé činnosti v rámci samostatné působnosti, zejména zabezpečení hospodaření MČ a změny 

organizační struktury ÚMČ (§ 94 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze). 

Rada je volena zastupitelstvem a odpovídá se mu ze své činnosti. Ve volebním období 2018-2022 má 

5 členů, tvoří ji starostka, 2 místostarostové a 2 radní. 

Jednání Rady se konají každých 14 dní, v případě potřeby i mimo tyto termíny, a jsou neveřejná.  

Jednací řády Rady a Zastupitelstva MČ jsou zveřejněny na webových stránkách městské části.  

 

Výbory Zastupitelstva městské části Praha - Dolní Chabry 

Zastupitelstvo dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

zřizuje jako své poradní orgány výbory. Ty předkládají zastupitelstvu svá stanoviska a návrhy. 

Povinně jsou zřizovány finanční a kontrolní výbor. 

 

Výbory Zastupitelstva městské části Praha - Dolní Chabry 

Výbor Personální obsazení 

Výbor finanční  

předseda: Ing. Miloslav Pexa, člen zastupitelstva 

tajemník: Ivana Čejková, hlavní účetní/rozpočtář 

členové: 

Ing. Alena Hájíčková, člen zastupitelstva 

Bc. Jan Jiroušek, zástupce veřejnosti 

Miroslav Malina, člen zastupitelstva 
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Výbor Personální obsazení 

Ing. Jakub Valchář,DiS., zástupce veřejnosti 

Výbor kontrolní  

předseda: Hana Francová, člen zastupitelstva 

tajemník: Daniela Pisingerová, majetkový referát 

členové: 

Ing. Josef Doležal, člen zastupitelstva 

Martin Knížek, člen zastupitelstva, radní MČ 

Zdeněk Šír, zástupce veřejnosti 

Stanislav Vyšín, člen zastupitelstva, radní MČ 

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.  

Komise Rady městské části Praha - Dolní Chabry 

Rada městské části jmenuje jako svůj poradní orgán Komise Rady MČ. 

Komise Rady městské části Praha - Dolní Chabry 

Komise Personální obsazení 

Komise kulturní 

předseda: PhDr. Věra Doušová 

Vendulka Peterková, Stanislava Klocperková, Irina Kritina, Mgr. Barbora 

Šedová, Hana Francová, Alena Wachtlová 

Komise má celkem 7 členů a tajemníka.  

Komise sociální 

předseda: Mgr. Hana Kunešová 

členové: Růžena Klimešová, Alena Markantová, Alžběta Zídková, Alena 

Manderlová 

Komise má celkem 5 členů a tajemníka. 

Komise stavební a 

dopravní  

předseda: Jan Vokurka 

členové: Miroslav Malina, Ing. Vladimír Musil, Ing. Petr Kasa, Ing. Josef 

Tomeš, Ing. Vilém Knobloch 

Komise má celkem 6 členů a tajemníka. 

Komise životního 

prostředí  

předseda: Ing. Jan Doležal  

členové: Stanislav Vyšín, Evžen Kváč, Radovan Štěpánek, Lubomír Čamra, 

Miroslav Malina, Luboš Komárek, Ditta Štainochrová, Roman Schiller 

Komise má celkem 9 členů a tajemníka. 

Komise školská  

předseda: RNDr. Jakub Haláček 

členové: Lenka Nikodýmová, PhDr. Helena Kalábová, Mgr. Miroslava 

Vašíčková, Mgr. Zdenka Chaloupecká 

Komise má celkem 5 členů a tajemníka. 

Komise sportovní předseda: Martin Knížek 

členové: Ing. Karel Jiránek, Ivana Rakovská, Vojtěch Pavlík 

Komise má celkem 4 členy a tajemníka. 

Komise pro 

projednávání 

přestupců 

předseda: Mgr. Jan Kliner 

členové: Lucie Knoblochová, Katarína Biznárová 

Komise má celkem 3 členy a tajemníka. 
Zdroj dat: Úřad městské části Praha - Dolní Chabry 

Etický kodex 

Rada MČ schválila svým usnesením č. 259/19/RMČ ze dne 04. 12. 2019 „Etický kodex“, jenž 

stanovuje a popisuje zásady chování a jednání zaměstnanců ÚMČ spojené s výkonem práce u ÚMČ. 

Je základní etickou normou prezentace ÚMČ a vystupování jeho zaměstnanců především vůči 

veřejnosti. Navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v Zákoníku práce v oblasti 

obecných etických norem chování a jednání a jeho dodržování zásad má vliv na hodnocení 

zaměstnance a jeho profesní růst. 
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Zájmová uskupení, partnerství, vnější a vnitřní vztahy 

Městská část je aktivně zapojena ve Svazu městských částí hlavního města Prahy, jenž sdružuje tzv. 

malé městské části. Cílem svazu je ochrana společných zájmů městských částí, posilování jejich 

významu v duchu principů subsidiarity veřejné správy a výměna zkušeností, podílet se na vzdělávání 

zastupitelů a zaměstnanců městských částí atd. 

 

Přes Národní síť Zdravých měst (asociace měst, obcí a regionů) chce městská část získávat potřebné 

informace a příklady dobré praxe. 

 

Ve spolupráci s MHMP se městská část zapojila do projektu Pocitová mapa Zdravá Praha 2021 

Pocitová mapa je nástroj pro získávání zpětné vazby od obyvatel Prahy, zejména na úrovni 

jednotlivých městských částí, kde je šance na rychlou odezvu v řešení zjištěných problémů. Umožňuje 

obyvatelům vyjádřit se ke konkrétní lokalitě, kde bydlí, pracují či tráví volný čas. Cílem je ve 

výsledku získat komplexní pohled na území Prahy. Městské části i hlavní město Praha využijí získané 

odpovědi při dalších rozvojových plánech (rekonstrukce, úpravy, revitalizace, bezpečnostní opatření 

ad.). Názory obyvatel do mapy jsou v průběhu roku 2021 sbírány v rámci „pocitovky“ nejen online, 

ale například i na akcích pro veřejnost. (Blíže viz https://www.pocitovemapy.cz/praha/) 

Partnerská města městská část nemá a v budoucnu neuvažuje o jejich oslovení.  

2.15.2 Organizace zřizované městskou částí 

Příspěvkové organizace 

Městská část Praha - Dolní Chabry má pro výkon svých činností zřízeny příspěvkové organizace pro 

oblast školství:  

• Základní škola Praha - Dolní Chabry 

• Mateřská škola Chaberáček  

• Mateřská škola Bílenecké náměstí  

• Mateřská škola Beranov. 

 

Organizační složka není v městské části žádná. 

 

Knihovna a kulturní centrum  

Knihovna a kulturní centrum jsou součástí úřadu městské části. Knihovna je 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. Kulturní centrum Chaberský dvůr se zaměřuje na podporu společenského života 

v městské části. 

2.15.3 Politické strany a hnutí, volby do zastupitelstva MČ   

https://www.pocitovemapy.cz/praha/
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Volební okrsky pro volby do zastupitelstva MČ (poslední volby - říjen 2018)  

 

Zdroj: https://www.geoportalpraha.cz/cs/mapy/mapy-mc-ke-stazeni/dolni-chabry 

V rámci posledních komunálních voleb uskutečněných v říjnu roku 2018 předložily své kandidátní 

listiny 3 strany a hnutí.  

Strany a hnutí aktivně působící v MČ 

Název volební strany Typ volební strany 

Občanská demokratická strana politická strana 

VOLBA PRO CHABRY sdružení nezávislých kandidátů 

184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY sdružení nezávislých kandidátů 

 

Zastupitelstvo MČ 

Výsledky voleb postavily do 15členného zastupitelstva MČ tyto volební strany: 

Název volební strany Počet mandátů 

Občanská demokratická strana 3 mandáty 

VOLBA PRO CHABRY 5 mandátů 

184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY 7 mandátů 

 

Vedení MČ 

Funkce  Jméno 

Starostka Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – 184 00.cz - ZA LEPŠÍ CHABRY 

Zástupci starostky 
JUDr. Milan Golas – 1. místostarosta – Občanská demokratická strana 

Jan Vokurka – 2. místostarosta - VOLBA PRO CHABRY 

2.15.4 Hospodaření a majetek městské části 

Majetek městské části  

Městské části nevlastní majetek, městským částem je majetek hl. města pouze svěřen do správy 

(omezená forma vlastnictví). 

Městská část Praha- Dolní Chabry 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 
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bez souhlasu hlavního města prodávat. Pokud městská část nějaký majetek zakoupí, jeho vlastnictví se 

automaticky připisuje do majetku HMP.  

 

Majetek městské části Praha- Dolní Chabry 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.  

 

MČ má ve správě několik významných budov a pozemků. Jde o budovu úřadu městské části, včetně 

kulturního centra Chaberský dvůr, dále budovu základní školy a budovy mateřských školek, jeden 

bytový dům na Spořické ulici, budovu bývalého úřadu /nyní cukrárna/, objekt na hřbitově, některé 

komunikace, chodníky a další.  

Bohužel městské části chybí pozemky, které by mohly být využité na výstavbu objektů veřejné 

vybavenosti (mateřská škola, domov seniorů, volnočasová zařízení). V rámci územního rozvoje bude 

třeba usilovat o to, aby se charakter některých pozemků změnil a mohl být využit na další rozvoj 

občanské vybavenosti městské části. Jde o pozemky, u kterých zastupitelstvo MČ, popř. vedení 

radnice určilo jejich konkrétní současné nebo budoucí využití. Podrobněji viz kapitola 2.7.2 Územní 

plánování.  

 

Městská část Praha- Dolní Chabry vlastní jen 3 bytové jednotky. Má ve svěřené správě majetku dům 

na adrese Spořická, čp. 483. V domě jsou dva nájemní byty, v roce 2019 proběhla v bytech výměna 

oken a vstupních dveří. Další je byt pro školníka v Základní škole Dolní Chabry. 

MČ Praha – Dolní Chabry by ráda vybudovala nové byty. 

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 jsou daň z nemovitosti a další nedaňové menší 

příjmy jako poplatky za zábor veřejných prostranství, poplatky za psy, pronájmy hrobových míst apod. 

MČ Praha - Dolní Chabry má mimo jiné příjem do rozpočtu z pronájmu pozemků a budov. Je třeba 

však revidovat jednotlivé nájemní smlouvy a zvážit jejich navýšení nebo aktualizaci podmínek.  

 

Stávající rozpočet městské části Praha - Dolní Chabry je vyrovnaný. Oblast financí patří do 

kompetencí starostky městské části. MČ čerpá pouze úvěr, kterým přechodně financuje výstavbu nové 

budovy základní školy. Je nastaveno přesné splácení úvěru, a to v průběhu 10 let, každoroční splátkou 

1,5 mil. Kč.  

Rozpočet je zveřejněný na webových stránkách MČ. Vedení MČ uvažuje o zavedení tzv. 

rozklikávacího rozpočtu (HMP Praha poskytuje tuto aplikaci zdarma).  

Všechny smlouvy nad 50 000 Kč jsou zveřejňovány v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.  

 

Veřejné zakázky jsou realizovány dle interní metodiky. Zakázky v hodnotě více než 50 000 Kč musí 

být poptávány a jsou zveřejňovány na úřední desce. Metodiku pro oblast realizace veřejných zakázek 

je třeba aktualizovat.  
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2.15.5 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 jednání zastupitelstva městské části, jichž se účastní 

také kompetentní zaměstnanci a odborníci. S výstupy a názory získanými na jednáních zastupitelstva 

od zástupců veřejnosti dále pracují členové výborů, komisí a vedení ÚMČ. 

V případě potřeby řešení nějakého zásadního rozvojového projektu jsou pořádána participativní setkávání 

s občany včetně tematických setkávání, kulatých stolů, veřejných projednávání (v krátké minulosti se 

uskutečnila veřejná setkání u těchto projektových záměrů: Řešení křižovatky u základní školy, Dopravní 

řešení ulice Kobyliská a Na Pěšině, dotazníková akce k vybudování tramvajové trati Kobylisy – Zdiby 

a další) a příležitostně se v městské části konají osvětové akce k udržitelnému rozvoji. 

Možnosti pro zapojení se veřejnosti do spolurozhodování o důležitých záležitostech života v obci: 

• Pořádání participativních setkávání s občany včetně tematických setkávání, kulatých stolů, 

osvětové akce k udržitelnému rozvoji 

• Veřejná projednávání zásadních projektových záměrů - důležité projekty a záměry - 

projednávání s občany již ve fázi přípravy - nad projektovou dokumentací 

• Kulaté stoly – v případě potřeby projednání důležitých projektů (tramvajová trať, Silniční 

okruh kolem Prahy)  

• Komise Rady MČ jsou poradními orgány Rady MČ, členové vedení MČ se účastní jednání 

komisí a výborů a je zajištěna potřebná informovanost.  

• Výbory Zastupitelstva MČ 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 s jednotlivými pracovníky  

a také s vedením městské části i mimo úřední hodiny. 

 

Úřední hodiny 

Pondělí 7:45-12:00 13:00-17:45 

Středa 7:45-12:00 13:00-17:45 

Informování občanů 

Informování občanů probíhá pomocí těchto médií: 

• Webové stránky MČ  

• Sociální sítě - Facebook 

• Mobilní rozhlas 

• Chaberský zpravodaj 

• Letáky a offline propagace 

• Elektronická úřední deska, Kamenná úřední deska, vývěsky 

• Akce, semináře, workshopy. 

 

O aktuálním dění MČ informuje prostřednictvím svých webových stránek, Facebooku, mobilního 

rozhlasu a místního tisku – Chaberský zpravodaj. Tyto zdroje jsou zároveň používány i pro propagaci 

Dolních Chaber. 
 

Úředníci ÚMČ mají k dispozici mobilní telefony, aby se jich občané dovolali i v době, kdy řeší 

některé záležitosti přímo v terénu městské části.  

 

Mobilní rozhlas 
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Místní rozhlas byl zrušen a do budoucna vedení městské části o jeho obnově neuvažuje, avšak MČ 

nabízí svým občanům tzv. mobilní rozhlas, který funguje pro podporu komunikace s občany a ve 

kterém jsou uveřejňovány aktuální informace ze všech oblastí života městské části. Zájemci se mohou 

zaregistrovat do aplikace mobilní rozhlas a následně dostávají aktuální informace z ÚMČ formou 

pravidelných týdenních přehledů. Dále je možné nahlásit podněty, závady a problémy týkající se 

veřejného prostoru, které následně vyřizuje odbor péče o veřejný prostor. 

 

Úřední deska 

Na webu městské části funguje úřední deska. Kamenná úřední deska se nachází před úřadem MČ 

Městská část Praha - Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8. Dále jsou na několika 

místech v městské části zřízeny informační tabule MČ.  

Venkovní elektronická úřední deska nebyla instalována. 

 

Webové stránky  

Webové stránky www.dchabry.cz jsou nejdůležitějším nástrojem v rámci komunikace úřadu městské 

části s obyvateli městské části i zájemci z jiných městských částí nebo blízkých obcí a měst 

Středočeského kraje.  

Dle dostupných informací o sledování návštěvnosti je dlouhodobě potvrzována vzrůstající návštěvnost 

webových stránek, a to zejména za poslední období zasažené pandemií nemoci Covid - 19. 

 

Chaberský zpravodaj  

Periodikum Chaberský zpravodaj (měsíčník) je stále hodně využívaný občany městské části. Podrobné 

informace viz kapitola 2.15.7 Propagace městské části. 

 

Facebook  

Facebookovou prezentaci MČ spravuje Úřad městské části Praha - Dolní Chabry. Jsou zde 

zveřejňovány velmi podrobné informace o dění v městské části ze všech oblastí.  

 

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 - Dolní Chabry vydala v roce 2006 reprezentativní publikaci pod názvem Dolní 

Chabry, která byla zpracována Jaroslavou Krákorovou a kolektivem autorů a vydána městskou části 

Praha – Dolní Chabry. Publikaci vydala a financovala městská část Praha - Dolní Chabry.  

 

Integrace cizinců  

Webové stránky městské části mají jazykové mutace – anglický, německý a ruský jazyk. 

V kompetenci městské části není zprostředkovávat informace pro cizince a podmínky jejich pobytu. 

Tyto činnosti zajišťuje městská část Praha 8. 

Městská část Praha - Dolní Chabry nemá ani informace o počtu cizinců na svém území. Tyto 

informace má pouze Ministerstvo vnitra ČR. Cizinci jsou zde zastoupeni, ale jejich počet není zásadní.  

Základní škola i mateřské školy 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 - Dolní Chabry, správní obvod Praha 8.  

2.15.6 Propagace městské části  

Městská část svoji činnost a informace o spravovaném území propaguje prostřednictvím webových 

stránek www.dchabry.cz, Chaberského zpravodaje, profilu na Facebooku a prostřednictvím mobilního 

http://www.dchabry.cz/
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rozhlasu. Na webových stránkách městské části jsou zveřejňovány také novinky z místní knihovny 

a akce pro seniory.  

 

V roce 2006 byla vydána reprezentativní publikace mapující historii i současnost městské části pod 

názvem „Dolní Chabry“. Jde o kolektivní monografii, dosud neaktualizovanou.  

 

V městské části se nachází 6 km dlouhá naučná stezka „Brána do pravěku Prahy“ se 16 zastaveními 

zaměřenými na dějiny a prostředí území Chaber. Byla dokončena v roce 2015, investorem byla 

městská část Praha – Dolní Chabry.  

 

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 Chaberský zpravodaj  

Zpravodaj vydává MČ Praha - Dolní Chabry nákladem 2 150 výtisků. Vychází 11 x ročně (každý 

měsíc, jen za prázdninové měsíce – červenec, srpen vychází jedno číslo). Je občanům zdarma 

distribuován do domovních schránek. Časopis nabízí kromě aktualit a zajímavostí o MČ také možnosti 

inzerce. 

 

Informační centrum městská část nemá zřízené. Potřebné informace mohou zájemci získat na Úřadě 

MČ Praha- Dolní Chabry. Občané mohou nadále využívat služeb nejbližšího infocentra v ulici 

U Meteoru 148/6, Praha 8-Libeň. 

2.15.7 SWOT analýza pro oblast Veřejná správa 

Silné stránky Slabé stránky 

• Aktivní spolupráce s občany, informování 

o aktuálním dění (Chaberský zpravodaj, 

web, Facebook, mobilní rozhlas, 

informační tabule)  

• Participace občanů v procesu plánování 

rozvoje městské části  

• Proklientský přístup vedení MČ i úředníků 

ÚMČ k občanům  

• Pravidelné vzdělávání úředníků 

• Využívání dotačních titulů  

• Možnost hlášení závad pomocí mobilního 

rozhlasu MČ 

• Dlouhodobě vyrovnaný rozpočet  

• Uspokojivý technický stav majetku MČ 

• Značná poddimenzovanost personálního 

obsazení úřadu 

• Zastaralý organizační řád 

• Nekoncepčnost fungování ÚMČ 

• Neaktuální dokumenty podporující 

funkčnost úřadu – směrnice, metodické 

pokyny 

• Přetížení zaměstnanců, nezastupitelnost  

• Složitost správního členění a některých 

souvisejících procesů 

• Nedostatečné financování ze strany HMP, 

a to v samostatné působnosti  

• Nedostatečné financování pro výkon státní 

správy  

• Některé formy prezentace MČ vyžadují 

aktualizaci 

Příležitosti Hrozby 

• Zavedení nové koncepce fungování úřadu, 

digitalizace, elektronizace 

• Personální posílení jednotlivých agend 

ÚMČ 

• Prohloubení spolupráce s HMP  

• Další využívání dotačních titulů  

• Nesoulad mezi nárůstem počtu obyvatel 

a personální a prostorovou kapacitou ÚMČ  

• Pokles zájmu obyvatel o informační 

kanály/dění na území MČ 

• Malá možnost ovlivnění legislativy HMP 

• Snižování příspěvků na výkon přenesené 
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• Spolupráce s ostatními MČ  

• Spolupráce s institucemi veřejné správy 

• Spolupráce s místními podnikatelskými 

subjekty a neziskovými organizacemi  

• Zvýšení účinnosti šíření informací  

• Zlepšení péče o majetek MČ  

• Zlepšení propagace aktivit MČ  

působnosti od státu prostřednictvím HMP 

• Zúžení portfolia dotačních možností 

v novém programovacím období   

• Navýšení spoluúčasti MČ v rámci 

dotačních titulů v novém programovacím 

období  

2.16 Bezpečnost a krizové řízení 

Bezpečnost na území městské části Praha- Dolní Chabry zajišťují ozbrojené bezpečnostní sbory 

(Policie ČR), záchranné sbory (Hasičský záchranný sbor ČR), městská policie. Lokality složek 

integrovaného záchranného systému jsou na mapě znázorněny na internetových stránkách 

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.  

 

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   

• městská 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.  



  

134 

 

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:  

• organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje  

• koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné události prováděnou orgány kraje, územními 

správními úřady s krajskou působností, právnickými a fyzickými osobami 

• 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) použít krizový štáb kraje zřízený podle zvláštního předpisu 

• 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 policie 

Městská policie hl. m. Prahy působí na území hlavního města od 11.5.1992. Byla zřízena obecně 

závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 5/1992, vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., 

o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii.  

 

Městská policie v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku: 

• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského 

soužití 

• podílí se na prevenci kriminality 

• dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce 

• podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost 

a plynulost provozu na pozemních komunikacích 

• podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 

povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho 

obnovení 

• provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích. 

 

Městská část Praha - Dolní Chabry spadá pod Obvodní ředitelství Praha III, místní oddělení Bohnice 

(adresa: Lodžská 750/5, 181 00  Praha  8 – Bohnice) a místní okrsková služebna sídlí v budově 

základní školy. Pracují tu 2 strážníci, nemají nepřetržitou službu, ale jen denní směnu. Zajišťují 

primární dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem a také prošetřování přestupků  a trestných činů 

spáchaných na území MČ. 

Každé všední ráno mají službu u přechodu u ZŠ, často řeší problémy s odstavenými vozidly, 

odstraněním autovraků (prověřování majitelů, zjišťování, zda má vůz technickou zkoušku nebo zda je 

to autovrak apod.), výjimečně trestnou činnost (především vloupání do domů a aut). Večerní obhlídky 

provádí policisté z Prahy 8.  

Městská část se bude i nadále snažit udržet služebnu na svém území. Městská část není problémová 

oblast.  
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Služebna Městské policie: Praha - Dolní Chabry, Spořická 40 

Telefon: 283 882 665 

Úřední hodiny: okrsek č. 13, středa 15:30-17:30 hodin. 

2.17 Bezpečnost a krizové řízení 

Na portále: https://bezpecnost.praha.eu/ lze nalézt dostatek informací týkajících se bezpečnosti v Praze, 

příkladem: dopravní uzavírky, povodně, úkryty a sirény, chemie apod. 

 

 
Zdroj: www.bezpecnost.praha.eu 

Kriminalita  

Kriminalita v Praze - Dolních Chabrech je srovnatelná s okolními městskými částmi s podobným 

charakterem složení obyvatel. Většina trestné činnosti je majetková kriminalita.  

 

Mapa okrsku PČR Praha III Bohnice: 

 
Zdroj: www.bezpecnost.praha.eu 
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Kriminalita (resp. počet zjištěných trestních činů) na území spadající pod OŘ Praha III Bohnice, kam 

patří i Dolní Chabry, se od roku 2016, jak je zřejmé z následující tabulky a obrázku, snižuje. (Pozn. 

konečné údaje za rok 2020 budou poněkud vyšší, protože údaj z prosince 2020 není dosud 

zveřejněný). Počet objasněných trestních činů na území OŘ Praha III za celé toto období je 31%, což 

je o 5 až 10% více než na většině ostatních pražských území.  

 

Zjištěné trestné činy a index kriminality v letech 2016 až 2020  

(index kriminality je počet spáchaných trestných činů za zvolené časové období na daném území, 

přepočtený na 10 tisíc obyvatel) 

 

Rok 2016 2017 2018 2019 
2020  

(za 11 měsíců*) 

Index kriminality na 

území OŘ Praha III 
172,0 168,8 124,1 138,8 120,5 

* poslední známý údaj je z listopadu 2020) 

 

 
 

Poslední známé údaje jsou za rok 2020, a to pouze do listopadu: 

 
Zdroj dat: www.mapakriminality.cz  
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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. 

 

Srovnání indexu kriminality v ČR a relevantním území pro MČ Praha - Dolní Chabry 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 ředitelství Bohnice Praha III 1370,6 5027 30% 

Přestupky  

Přestupky řeší Zvláštní orgán MČ Praha - Dolní Chabry - komise pro projednávání přestupků.  

Hasiči 

Hasičský záchranný sbor ČR  

Nejbližší profesionální útvar Hasičského záchranného sboru ČR je v městské části Praha 8, 

v Ďáblicích, na adrese U Parkánu 765/6.  
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Mapa hasebního obvodu 

 
Zdroj: www.bezpecnost.praha.eu 

 

Sbor dobrovolných hasičů Praha a Jednotka sboru dobrovolných hasičů v městské části Praha - 

Dolní Chabry nejsou. Nejbližší hasičská stanice je v MČ Praha – Ďáblice na adrese U Parkánu 765/6. 

Přijímá do sboru i zájemce z Chaber. Sbor dobrovolných hasičů Praha – Ďáblice vznikl 31. 12. 2002 

sloučením SDH Praha-Čakovice SDH Praha-Ďáblice. Od 1. listopadu 2020 je JSDH zařazena do 

kategorie JPO III/1. Při sboru pracuje také Kroužek mladých hasičů.  

 
Zdroj: www.bezpecnost.praha.eu 

V blízkosti Chaber na adrese Štětínská 369/5, 18100 Praha 8 - Bohnice působí také SDH Praha 8, 

jehož součástí je i Jednotka sboru dobrovolných hasičů, Kolektiv mladých hasičů a Sportovní 

družstvo.  
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Záchranný systém 

Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby HMP  

Nejbližší výjezdovými základnami jsou VZ Prosek na adrese Lovosická 40/440, Praha 9 a VZ 

Kundratka na adrese Kundratka 19/1951, Praha 8. 

 

 
Zdroj: www.bezpecnost.praha.eu 

Sirény a úkryty 

V Dolních Chabrech je 1 elektronická siréna na adrese Spořická 400/34. Číslo sirény je M0818, 

majitelem je HMP. Není zde žádný úkryt, nejbližší je úkryt patřící společnosti Pražská energetika, a.s. 

(číslo úkrytu: 1080027) v ulici K Ládví s kapacitou 10 osob. 

 

 
Zdroj www.bezpecnost.praha.eu 

Bezpečnostní kamery  

Bezpečnostní kamery na území městské části Praha - Dolní Chabry nejsou prozatím instalovány 

a s jejich instalací se v nejbližší době nepočítá.  
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2.17.1 Ochrana městské části před povodněmi  

MČ Praha - Dolní Chabry se nachází na svažitém terénu, který je severozápadně spádován do údolí 

Drahaňského potoka. Na jejím území se nacházejí 3 rybníky: Horní, Střední a Dolní rybník. 

Dolní Chabry se nacházejí na kopcové části hlavního města, ve které riziko povodní ve smyslu 

dlouhodobých srážek a zvyšující se hladiny řek/rybníků s následným vylitím z koryt je mizivé (mimo 

nejbližší domy u rybníků). Teoretické ohrožení představují prudké deště, které mohou způsobit 

zaplavení sklepů a přízemí. (viz rok 2020).  

Městská část Praha - Dolní Chabry tedy není bezprostředně omezena záplavami, jediné riziko 

představuje možnost zahlcení dešťové kanalizace v případě lokální bouřky, proto je nutné dbát na její 

pravidelné čištění. 

Městská část má vypracovaný protipovodňový plán z března 2019 a ustanovenu povodňovou komisi 

MČ Praha - Dolní Chabry, (dne 29. 6. 2020). 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 Drahaňského potoka a Prostředního rybníka. 

 

 

2.17.2 Krizové řízení 

2.17.2.1 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 Dolních Chaber je Policie ČR a městská policie. 

Sledované území je pokryto varovným signálem z 1 elektronické sirény umístěné na objektu ZŠ.  

 

Městská část je z větší části obytným nebo smíšeným územím. Riziko vzniku mimořádných situací 

v době míru je zde nízké. 

https://dpp.praha.eu/html/
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Zdravotnické zabezpečení obyvatelstva je vázáno na stabilizovaná zdravotnická zařízení, v případě 

krizové situace pak zejména na Nemocnici Na Bulovce. 

Pro případ vzniku nutnosti nouzového zásobování obyvatelstva vodou je uvažováno zásobování 

obyvatel autocisternami, případně balenou vodou. 

2.17.3 SWOT analýza pro oblast Bezpečnost a krizové řízení 

Silné stránky Slabé stránky 

• Trvalé úsilí o zlepšování bezpečnosti 

obyvatelstva  

• V Dolních Chabrech je umístěna 

okrsková služebna Městské policie  

• Kriminalita a vandalismus jsou 

srovnatelné s okolními městskými 

částmi 

• Kriminalita je vzhledem 

k celopražským statistikám na 

průměrné úrovni 

• Problémové lokalita v rámci MČ 

• Anonymita v rámci větších obytných 

celků   

• Výskyt lokalit na území MČ, ve 

kterých se obyvatelé necítí bezpečně  

Příležitosti Hrozby 

• Zvýšení počtu pracovníků městské 

policie  

• Opatření vedoucí k nárůstu 

informovanosti obyvatelstva 

v oblasti bezpečnosti (především děti 

a senioři) 

• Rozvoj systémů pro zvýšení 

bezpečnosti území (signalizace, 

úkryty, kamery 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  

•  

 

 


