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1 Shrnutí 
 

Bude doplněno po veřejné konzultaci.  
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2 Základní údaje 
2.1 Poloha 
Praha-Velká Chuchle je městskou částí Prahy, leží v její jihozápadní části na levém břehu Vltavy. Od centra 
Prahy, s kterým je spojena komunikací Strakonická, je MČ Velká Chuchle vzdálena přibližně 12 km. Sousedí 
s MČ Praha 5, MČ Praha - Slivenec, MČ Praha - Lochkov, MČ Praha - Radotín, MČ Praha - Zbraslav a MČ 
Praha 12. 

2.2 Správní charakteristika 
Městská část Velká Chuchle tvořená sídly (samostatnými katastrálními územími) Velká a Malá 
Chuchle je součástí Hlavního města Praha. Patří spolu s městskými částmi Zbraslav, Lochkov a 
Lipence do správního obvodu Praha 16 – Radotín. 
Původní název obce byl jen "Chuchle", později se vžilo označení Přední a Zadní Chuchle a názvy Malá a 
Velká Chuchle pocházejí až z období mezi světovými válkami. Malá Chuchle se stala součástí Prahy v roce 
1922. Velká Chuchle byla připojena k Praze až roku 1968. Od tohoto roku Malá Chuchle spadala pod místní 
národní výbor ve Velké Chuchli. V roce 1990 se Velká Chuchle, zahrnující obě sídla, stala městskou částí 
Prahy. 

Postavení a působnost městských částí upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zvláštní 
zákon a obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy (Status hl. m. Prahy). Městská část Velká 
Chuchle je dle tohoto zákona samostatným celkem, který je spravován voleným zastupitelstvem a úřadem 
městské části. 

status městská část 

kód městské části  547115 

správní obvod Praha 16 

statutární město Praha 

obec s rozšířenou působností Hlavní město Praha 

kraj Hlavní město Praha 

počet katastrálních území 2 (Malá Chuchle, Velká Chuchle) 

počet základních sídelních jednotek 11 

rozloha 603 ha 

nadmořská výška 190 - 335 m n. m.  

počet obyvatel (k 31. 12. 2018) 2 467 

starosta Mgr. Lenka Felix 
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Obrázek 1 Správní členění hlavního města Praha na městské část a poloha MČ Velká Chuchlei, zdroj: 
http://app.iprpraha.cz 

    

2.3 Historie 
Historie území kolem Chuchle sahá až do pravěku. Byly zde objeveny pozůstatky doby bronzové. V 5. století 
před naším letopočtem na kopci zvaném Závist stálo keltské hradiště. První zachovalá zmínka o Malé Chuchli 
pochází z r. 1132, kdy se o ní zmiňuje Vyšehradský kanovník v souvislosti se zdejším pobytem biskupa 
Menharta. Velká Chuchle je písemně poprvé zmíněna v souvislosti s majetkem Přemysla Otakara II roku 
1262. 

Nejprve byla Chuchle benediktýnským a královským majetkem, později přešla pod Zbraslavský klášter. Velká 
i Malá Chuchle byly jeho součástí (s malými přestávkami v dobách husitských a za třicetileté války) až do 
roku 1785. Tehdy byl Zbraslavský klášter panovníkem Josefem II. zrušen a majetek připadl náboženskému 
fondu. Posledním majitelem panství se stal roku 1910 továrník Cyril Bartoň z Dobenína. Od roku 1926 je 
historie Chuchle zachycena v kronikách obce. 

Na počátku 18. století vznikly v Malé Chuchli lázně. Voda z Mariánského pramene byla ve své době 
považována za léčivou, a i když později byla její léčivost zpochybněna, stalo se z lázní vyhledávané výletní 
sídlo. Z doby největšího rozkvětu lázní je v Malé Chuchli zachován komplex architektonicky významných 
objektů. S lázněmi je spjat i Kostel svatého Jana Nepomuckého, který byl nad Chuchlí vybudován v roce 
1729.  

Zásadní význam pro Velkou Chuchli mělo v roce 1906 založení dostihového závodiště. Sem se přenesly 
pražské dostihy, které se původně konaly u Invalidovny v Karlíně, pak na smíchovské Císařské louce. 
Původní secesní tribuny Chuchelského závodiště však dnes již nestojí, byly v roce 1985 zbourány a 
nahrazeny ocelobetonovou tribunou. První ročník prestižního Českého derby, které se zde koná dodnes se 
zde běžel po 1. světové válce v roce 1921. Závodiště je spjato i s počátky letectví. V roce 1911 zde při prvním 
dálkovém letu z Pardubic do Prahy úspěšně přistál inženýr Jan Kašpar.  

S Velkou Chuchlí je spojeno jméno Joachima Barranda, který zde v 19. století studoval zkameněliny 
v místních vápencových lomech. Na historickou těžbu vápence v okolí Velké Chuchle odkazuje dnes kulturní 
památka vápenka Jiřího Pacolda, postavená zde roku 1880.  

V roce 1862 byla zprovozněna trať Praha (Západní nádraží, nyní Praha-Smíchov) – Plzeň, která byla na 
území Chuchle vedena mezi zástavbou Velké a Malé Chuchle a Vltavou. Železniční zastávka ve velké 
Chuchli, která je v provozu dodnes, stojí naproti dostihovému závodišti. V Malé Chuchli byla železniční 
zastávka jižně od lázní v provozu jen do roku 1940. Vybudováním trati se významně zlepšila dostupnost 
Chuchle, zároveň však trať oddělila obě sídla od řeky. Ke zlepšení dostupnosti Chuchle, ale zároveň i jejímu 
oddělení od řeky přispěla v 70 a 80. letech 20. století i výstavba Strakonické ulice, která má v úseku kolem 
Chuchle již charakter rychlostní komunikace. 

Nejdříve Malá Chuchle s lázněmi, později i Velká Chuchle s dostihovým závodištěm a krásnou okolní přírodou 
se staly v průběhu 18. až 20. století vyhledávaným výletním místem Pražanů, místem jejich letních pobytů, 
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ale i místem s dobrou adresou. Se zlepšováním dopravní dostupnosti Chuchle a zvyšováním poptávky po 
bydlení v okrajových částech Prahy se Velká Chuchle postupně rozrůstala, což je patrné na historických 
mapách. Nová zástavba vznikala nejdříve v návaznosti na historické centrum Velké Chuchle západním 
směrem, postupně však i východním směrem, za železniční dráhou. Od 50. let 20. století byly sady a louky 
mezi Chuchlí a Radotínem postupně zastavovány rozsáhlými zahrádkářskými osadami, které tak svým 
způsobem převzaly odkaz Chuchle jako rekreačního cíle Pražanů. 

Období největšího společenského rozkvětu Chuchle v 19. století bylo spojeno s řadou fungujících restaurací, 
ale i hotelů. Bohužel tato vybavenost, i přes zvyšování počtu obyvatel, postupně zanikla. 

Obrázek 2 Výřez mapy stabilního katastru 1826 –1843 
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Obrázek 4 Výřez z leteckého snímku Prahy z roku 1945, zdroj: iprpraha.maps.arcgis.com 

 
Obrázek Obrázek 5 Výřez státní mapy z roku 1990, zdroj: https://archivnimapy.cuzk.cz 
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3 Obyvatelstvo a bydlení 
3.1 Obyvatelstvo 

3.1.1 Demografická situace 

Při prvním sčítání obyvatel v roce 1869 bylo v Chuchli (dále rozuměno vždy Velká a Malá Chuchle 
dohromady) evidováno 594 obyvatel. Během následujících 80 let došlo k výraznému nárůstu počtu obyvatel, 
který v roce 1950 činil 2 694 obvatel. Mezi lety 1869 – 1921 populační křivka dnešní MČ Velké Chuchle 
v podstatě kopíruje tu pražskou. Od roku 1921 je však nárůst počtu obyvatel v Chuchli strmější než v Praze. 
Tento trend souvisí s rozvojem „velké Prahy“ a růstem poptávky po bydlení i v okrajových částech Prahy a 
obcích v jejím těsném sousedství (Velká Chuchle se stala součástí Prahy až v roce 1968). Růst počtu 
obyvatel koresponduje s křivkou výstavby domů, kdy podstatná část objektů pro bydlení byla v Chuchli 
postavena, resp. rekonstruována mezi lety 1920 – 1970.  

Od Roku 1970 následovalo 20 let poměrně strmého propadu počtu obyvatel, který lze sledovat i v jiných 
městských částech Prahy, v kterých v tomto období nevznikala velká sídliště. V roce 1991 kdy měla Chuchle 
pouhých 1592 obyvatel se však tento trend obrátil a v roce 2011 bylo v Chuchli evidováno již 2 450 obyvatel 
(graf 1).  

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v období 1869 a 2011 ve Velké Chuchli a Hlavním městě Praha, zdroj: ČSÚ 

 
Dále je uveden vývoj počtu obyvatel v období od oficiálního sčítání obyvatel v roce 2011 do roku 2019. Počet 
obyvatel v tomto období (tzv. bilanční počet obyvatel) je údajem o počtu obyvatel s adresou trvalého pobytu 
v příslušném sídle. Při porovnání bilančního počtu obyvatel MČ Velké Chuchle v roce 2011 - 1948 obyvatel, 
s počtem obyvatel zjištěným při oficiálním sčítání (i občané s trvalým a dlouhodobým pobytem) – 2 450 
obyvatel, lze pro roky mimo oficiálního sčítání lidí bytů a domů uvažovat počet fakticky žijících obyvatel MČ 
Velká Chuchle zhruba o 20 – 25 % vyšší než je bilanční počet obyvatel. 

Pro porovnání relativního nárůstu počtu obyvatel mezi lety 2010 a 2019 v Chuchli a ostatních městských 
částech spadajících pod správní obvod Městské části Praha 16 – Radotín je použit index změny (ten vyjadřuje 
v % velikost populace jako podíl zvolené základní hladiny - počet obyvatel v roce 2010 k počtu obyvatel 
v konkrétním roce). V tomto období dochází ve všech městských částech spadající pod správní MČ16 
k mírnému růstu počtu obyvatel, který je patrnější u menších městských částí (graf 2) 
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Graf 2 Porovnání relativního nárůstu počtu obyvatel mezi lety 2010 as 2019 v Chuchli a ostatních městských 
částech spadajících pod správní obvod Městské části Praha 16  

 
Vývoj počtu obyvatel je výsledkem přirozené měny populace (bilance narozených/zemřelých), ale 
především migrace. V období mezi lety 2015 až 2019, v souvislosti s novou výstavbou, počet nově 
přistěhovalých osciluje mezi 110 – 150 přistěhovalých ročně, zatímco počet vystěhovalých osob se pohubuje 
od 70 do 100 ročně (graf 3). 

Graf 3 Pohyb obyvatel v Chuchli mezi lety 2015 až 2019, zdroj: ČSÚ 

 
V posledním desetiletí dochází k růstu počtu cizinců s trvalým, či dlouhodobým pobytem na území Velké 
Chuchle. Podle informativních údajů Ministerstva vnitra ČR se podíl počtu cizinců mezi lety 2012 a 2020 
zvýšil z 6 % na 10 % celkového počtu obyvatel Chuchle. I přes nárůstu počtu cizinců zůstává Chuchle stále 
výrazně pod průměrem Prahy, který dnes činí více než 15 % (graf 4). Podle vyjádření zástupců MČ v Chuchli 
nejsou problémy se soužití s cizinci. 

Podle dat ČSÚ žilo ke konci roku 2019 v Chuchli nejvíce cizinců z Ukrajiny (103 obyvatel), dále ze Slovenska 
(46 obyvatel) a Ruska (29 obyvatel). 
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Graf 4 Počet cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem 

 

3.1.2 Prognóza vývoje počtu obyvatel 
Městská část si nechala v roce 2014 zpracovat Prognózu vývoje početního stavu, pohlavní a věkové struktury 
obyvatelstva Městské části Praha-Velká Chuchle na období 2014–2040 s cílem zjistit očekávaný vývoj počtů 
dětí v mateřských a základních školách a nástin poptávky po veřejných službách.  

Podle této prognózy počet obyvatel MČ Praha-Velká Chuchle s vysokou pravděpodobností dále poroste i po 
roce 2020. Podle střední varianty by mělo do roku 2023 dojít k vzestupu počtu obyvatel na 3 000 osob. Podle 
nízké varianty by počet obyvatel v roce 2023 měl činit přibližně 2 400 obyvatel. Vysoká varianta však z 
reálných scénářů nevylučuje ani růst až na 3 300 osob (graf 5). V horizontu roku 2040 lze s nejvyšší 
pravděpodobností předpokládat vzestup počtu obyvatel celkem o polovinu, na úroveň 3 200 obyvatel s 
reálnými mezemi mezi 2 600 a 4 000 obyvatel, a to především v závislosti na dalším vývoji bytové výstavby, 
která je hlavní příčinou předpokládaného růstu počtu obyvatel (graf 5) 

Vzhledem k aktuálnímu bilančnímu počtu obyvatel – 2354 a předpokladu, že počet fakticky žijících obyvatel 
MČ Velká Chuchle je zhruba o 20 – 25 % vyšší než bilanční počet obyvatel, je počet dnes fakticky žijících 
obyvatel cca 2 800 – 2 900. To by potvrzovalo vývoj počtu obyvatel podle střední varianty prognózy. 

graf 5, Očekávaný vývoj počtu obyvatel v letech 2013 – 2040, zdroj: Prognózu vývoje početního stavu a 
pohlavní a věkové struktury obyvatelstva Městské části Praha-Velká Chuchle na období 2014–2040 
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3.1.3 Věková struktura obyvatel 
Oproti věkové skladbě Prahy a České republiky je v Chuchli výrazně vyšší zastoupení věkové kategorie 0 – 
14 let, což souvisí s přistěhováním rodin s dětmi do nové zástavby ve Velké Chuchli (graf 6).  

Od roku 1991 dochází v ČR k demografickému stárnutí. To se projevuje zvyšováním průměrného věku. Tento 
trend je sledován podle indexu stáří, který vyjadřuje, kolik obyvatel ve věku 65+ připadá na sto dětí ve věku 
do 15 let. Hodnota indexu stáří v Chuchli, dle dat ČSÚ k 31.12. 2019 činí 85,6, což je výrazně pod hodnotou 
indexu stáří Prahy (119,1) i ČR (123,2). S tím koresponduje i nižší průměrný věk obyvatel Chuchle, který činí 
40,2 roku, oproti 41,9 letům v Praze a 42,5 letům v ČR. 

Graf 6 Věková struktura obyvatel podle dat ČSÚ k 31.12. 2019 

 

3.1.4 Prognóza vývoje věkového složení obyvatelstva  
Obyvatelstvo městské části Praha-Velká Chuchle je a bude v období prognózy v porovnání s obyvatelstvem 
Prahy i Česka demograficky výrazně mladší, přestože očekávaným vývojem bude po roce 2020 velmi 
pravděpodobně již jen stárnout (graf 7). V horizontu roku 2040 by přitom průměrný věk obyvatel území měl 
dosáhnout 43 roků.  

Městská část již na prognózovaný nárůst počtu dětí předškolního a školního věku reagovala rozšířením 
kapacity mateřské i základní školy. Kapacita těchto zařízení by měla pojmout předpokládaný počet dětí. 
Stejně tak bude nutné sledovat i aktuální vývoj počtu seniorů a včas na něj zareagovat. 

graf 7, Očekávaný vývoj průměrného věku obyvatel v letech 2013 – 2040, zdroj: Prognózu vývoje početního 
stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva Městské části Praha-Velká Chuchle na období 2014–2040 
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3.1.5 Vzdělanostní struktura obyvatel 
Vzdělanostní strukturu obyvatelstva je možné zjistit pouze z pravidelného SLDB. Data uvedená v grafu 8 je 
tedy možné považovat s ohledem na jejich stáří pouze za informativní, jelikož jsou z roku 2011.  

Pro ekonomický rozvoj regionu je podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva klíčovým faktorem. Výše 
vzdělání ovlivňuje výši příjmů a platí, že v oblastech s vyšším podílem vysokoškoláků mají díky 
makroekonomickým multiplikátorům vyšší příjmy i osoby s nižším vzděláním.  

Dle údajů SLDB 2011 tvoří více než třetinu obyvatel Chuchle středoškolsky vzdělané osoby a téměř čtvrtinu 
populace tvoří vysokoškoláci. Tento poměr je srovnatelný s Prahou jako celkem. Ve srovnání s průměrem 
ČR je v Chuchli téměř dvakrát víc vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. 

Vzhledem k trendu stěhování mladých vzdělaných osob do okrajových částí a metropolitní oblasti Prahy, 
která poptává pracovní sílu v odvětvích s vysokou přidanou hodnotou, je pravděpodobné, že se podíl 
vysokoškoláků v obyvatelstvu Chuchle dále zvýšil.  

Graf 8 Vzdělanostní struktura obyvatelstva, zdroj ČSÚ 
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3.2 Bydlení 

3.2.1 Struktura a vývoj domovního a bytového fondu 
Při Sčítání lidu domů a bytů ČSÚ z roku 2011 tvořilo domovní fond v Chuchli celkem 647 domů, z čehož 
rodinné domy tvořily 76 % domovního fondu, bytové domy pouhých 6 %. V průzkumech sledovaná kategorie 
ostatní budovy, která je v Chuchli reprezentována z velké části objekty v rozsáhlých zahrádkářských 
osadách, činí 18 % domovního fondu. Výrazná převaha rodinných domů nad bytovými domy se nezměnila 
ani v následujícím desetiletí (obrázek 6). Podobná struktura domovního fondu je patrná ve všech okrajových 
částech Prahy, kde oproti centru Prahy výrazně převládá bydlení v rodinných domech (obrázek 7). 

Tabulka 1 Struktura domovního fondu, zdroj: ČSÚ, 2011 

 Velká Chuchle 

domy úhrnem 647 

domy obydlené 573 

domy úhrnem, 
z toho  

rodinné domy 492 

bytové domy 39 

ostatní budovy 116 

 

Obrázek 6 Rozmístění rodinných a bytových domů v Chuchli, zdroj: IPR, ÚAP hl. m. Praha 2017 
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Obrázek 7 Struktura domovního fondu podle druhu domu, zdroj: Domovní a bytový fond v detail pražských 
městských částí z pohledu statistických ukazatelů, IPR Praha, 06/2014 

 
Jako jeden z ukazatelů kvality bydlení v městské části je možné využít i stáří domovního fondu. V Chuchli 
bylo téměř 40 % domů postaveno, resp. rekonstruováno do roku 1970. Mezi lety 2001 až 2011 bylo podle 
dat ČSÚ postaveno, resp. zrekonstruováno pouze 13 % domů. Průměrné stáří domů se tedy k roku 2011 
v Chuchli pohybovalo v rozmezí 41,4 – 51,8 let (viz. obrázek 6). V posledním desetiletí však v Chuchli 
výrazně přibylo nových domů, a průměrné stáří bytového fondu se tak snižuje. 

Obrázek 8 Průměrné stáří obydlených domů, zdroj: Domovní a bytový fond v detail pražských městských 
částí z pohledu statistických ukazatelů, IPR Praha 
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3.2.2 Obecní bytový fond 
Obecní bytový fond tvoří 40 bytových jednotek. Polovina obecních bytů ve správě MČ Velká Chuchle se 
nachází v areálu U Valterů, další jednotky jsou v bytových domech v ul. Zbraslavská (9 bytů), U Bažantnice 
(7 bytů) a ve Starolázeňské (4 byty). Počet bytových jednotek ve vlastnictví městské části se nemění. 
Polovina obecních bytů je velikosti 3+1, 9 bytů velikosti 1+1, 8 bytů 2+1, 2 byty 1+kk a 1 byt 4+1. 

V rámci celopražského srovnání patří v oblasti obecního bytového fondu v přepočtu na 1 obyvatele MČ Velká 
Chuchle k podprůměru. Na 1 byt připadalo k 31.12. 2018 60 obyvatel, přičemž pražský průměr činí 42 
obyvatel na 1 obecní byt. 

Obrázek 9 Počet obyvatel na 1 byt ve správě městské části, zdroj: Stav a vývoj obecního bytového fondu 
v městských částech hl. m. Prahy, IPR Praha, 06/2019 

 
 

V současné době jsou všechny obecní byty obsazené. Obecní byty jsou přidělovány pouze osobám s trvalým 
pobytem v Chuchli. V pořadníku na přidělení obecního bytu je evidováno 10 zájemců. 

Praha nemá zpracovanou aktuální koncepci bytové politiky, nejsou tedy nastavena pravidla ani pro městské 
části. Obecně nejsou v Praze řešeny sociální aspekty bydlení. Absence dostatečného obecního bytového 
fondu omezuje možnost zvyšovat dostupnost bydlení pro různé sociální skupiny prostřednictvím nabídky 
nájemních bytů. Městská část nemá v současnosti volné služební byty, které by mohla zaměstnancům 
v profesích, ve kterých je nedostatek pracovních sil, jako jsou například zaměstnanci úřadu, dětský lékař 
apod. 

3.2.3 Bytová výstavba 
V Chuchli je většina bytů v rodinných domech. V období mezi lety 2009 – 2018 bylo podle dat ČSŮ postaveno 
celkem 215 nových bytů (176 bytů v období 2009 – 2013 a 39 bytů v období 2014 – 2018), což souvisí se 
stabilním růstem počtu obyvatel v tomto období. Většina nových bytů byla postavena v lokalitě Na Hvězdárně. 

Samostatným problémem je otázka bydlení v osadě Lahovská. V posledních letech se zde postupně zvyšuje 
podíl trvale obydlených objektů, aniž by zde byla zajištěna technická a dostatečná dopravní infrastruktura. 
V rámci terénního průzkumu provedeného v zimě 2010 bylo odhadnuto, že z celkového počtu cca 250 domků 
v osadě Lahovská bylo trvale obydleno přibližně 20%. Lze předpokládat, že podíl trvale obydlených objektů 
se bude, vzhledem k nedostatku bydlení v Praze, i nadále zvyšovat.  
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Podle informací MČ jsou v současnosti připravovány záměry na výstavbu nových bytových domů, v kterých 
by mělo vzniknout celkem 45 nových bytů (více viz. kapitola 10.2). V případě realizace všech evidovaných 
záměrů by se v dohledné době zvýšil počet obyvatel městské části cca o 120 osob (při průměrném obsazení 
2,7 osob na bytovou jednotku).  

3.3 SWOT obyvatelstvo, bydlení 

Silné stránky Slabé stránky 

• relativně mladší obyvatelstvo města ve srovnání 
s Prahou a ČR 

• vysoké zastoupení osob s VŠ vzděláním 

• stabilní přírůstek obyvatel migrací a předpoklad 
dalšího růstu počtu obyvatel 

• vysoká aktraktivita MČ pro bydlení v krásném 
přírodním prostředí, v sídle s bohatou historií při 
dobré dostupnosti do centra Prahy všemi druhy 
dopravy 

• s nárůstem počtu obyvatel nebyla doplňována, 
resp. obnovována občanská vybavenost, která 
byla na konci minulého století v některých 
odvětvích prakticky zrušena  

• růst počtu obyvatel a související nárůst osobní 
dopravy neodpovídá kapacitě dopravní 
infrastruktury v MČ 

• omezený bytový fond ve vlastnictví městské 
části, který neumožňuje nabízet služební byty 
zaměstnancům konkrétních profesí 

• postupné zvyšování podílu trvale obydlených 
objektů v osadě Lahovská bez zajištění 
odpovídající technické a dopravní infrastruktury 

Příležitosti Hrozby 

• využití dotačních titulů pro rozšíření bytového 
fondu ve vlastnictví městské části 

• stále rostoucí počet obyvatel je příležitostí pro 
obnovení občanské vybavenosti a její 
udržitelnosti 

 

• budování nových developerských projektů bez 
zajištění odpovídající občanské vybavenosti, 
podílení se na budování odpovídající dopravní 
infrastruktury atd.  ze strany developerů a tím 
rostoucí požadavky na MČ a zatížení rozpočtu 
MČ 

• zvyšování podílu trvale obydlených objektů 
v zahrádkářské kolonii zvýší tlak na budování 
odpovídající infrastruktury ze strany MČ a tím 
zatížení rozpočtu MČ 
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4 Sociální prostředí a zdravotnictví 
4.1 Zdravotnictví 
V městské části Velká Chuchle je ambulantní zdravotní péče zajištěna pouze jednou ordinací praktického 
lékaře pro dospělé. Další ambulance primární péče schází a ve Velké Chuchli tak není obyvatelům k dispozici 
především ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. 

Za chybějícími službami v oblasti ambulantní péče obyvatelé městské části nejčastěji dojíždějí do poliklinik 
Barrandov a Kartouzská. Využívají také služeb lékařů v Radotíně a ve Fakultní nemocnici v Motole. 
Spádovou nemocnicí je pro Velkou Chuchli Fakultní nemocnice v Motole. Nejbližší výjezdovou základnou 
ZZS HMP je základna Praha 5 – Radotín. 

Potřeby ambulantní péče mohou i nadále z velké části, stejně jako dnes saturovat větší zdravotnická zařízení 
v okolí – polikliniky v Praze 5. Nicméně poskytování základní ambulantní zdravotní péče v místě bydliště je 
pro obyvatele významným faktorem komfortu života. Dle Analýza infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy 
(obrázek 11) je problémem Městské části Velká Chuchle absence ordinace lékaře pro děti a dorost a analýza 
doporučuje její doplnění. 

Obrázek 10 Závěrečná doporučení Analýzy infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy pro oblast ordinací 
praktických lékařů pro děti a dorost, zdroj IPR, 2019 
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Sociální služby 
S proměnou společnosti a změnou složení obyvatelstva se proměňují požadavky na spektrum 
poskytovaných služeb a jejich kvalitu. Ve Velké Chuchli je oproti Praze, zjednodušeně řečeno mladší 
populace, avšak podle demografické prognózy bude od roku 2020 docházet k jejímu postupnému stárnutí. 
Na tento trend bude nutné včas zareagovat. Při plánování sociálních služeb a hledání koncepčního řešení je 
vhodné spolupracovat v rámci širšího regionu a zároveň koordinovat sociální služby se službami 
zdravotnickými.  

Agendu v oblasti sociálních služeb, včetně sociálně právní ochrany dětí zajišťuje pro MČ Velká Chuchle MČ 
Radotín. Spolupráci s MČ Radotín v sociální oblasti zajišťuje Odbor vnitřní správy a sociálních věcí MČ Velká 
Chuchle.  

V současnosti je Městská část Velká Chuchle provozovatelem Pečovatelské služby Velká Chuchle (založena 
2012), která je určena především seniorům a osobám se zdravotním postižením žijícím na území Městské 
části Praha – Velká Chuchle. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech 
občanů. Tato služba je v současnosti zajišťována 1 pracovnicí, dimenzována je na max. 10 klientů, využívána 
je aktuálně šesti klienty.  V rozpočtu MČ bylo vyčleněno v posledních 7 letech průměrně přes 250 tis na 
provoz pečovatelské služby.  

Graf 9 Částka vyčleněná v rozpočtu MČ na provoz pečovatelské služby, zdroj: https://www.chuchle.cz 

 
V Chuchli funguje Klub seniorů, který se schází v prostorách klubového domu na adrese Starochuchelská 
7/20 ve Velké Chuchli. 

Základní škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 5 a speciálním 
pedagogickým centrem. 

Dle zhodnocení deficitů vybavenosti sociálními a zdravotními službami v bilančních územních celcích (v 
případě Chuchle je rozsah bilančního celku shodný s rozsahem městské části) obsažené v ÚAP Prahy za 
rok 2017 je zajištění sociálních a zdravotních služeb v Chuchli dostatečné, případně lze dostupnost těchto 
služeb zajistit v okolí. 

  

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

čá
st

ka
 v

yč
le

ně
ná

 v
 ro

zp
oč

tu
 M

Č 
v 

tis
 K

č



 

 21 

Obrázek 11 Zhodnocení deficitů vybavenosti sociálními a zdravotními službami v bilančních územních 
celcích, zdroj: IPR, ÚAP hl. m. Praha, 2017 

 

4.2 SWOT sociální prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

• je zajištěna ambulantní zdravotní péče pro 
dospělé  

• MČ zajišťuje terénní pečovatelskou službu  

• zajištění sociálních a zdravotních služeb 
v Chuchli je dostatečné, případně lze 
dostupnost těchto služeb zajistit v okolí 

• absence ordinace lékaře pro děti a dorost  

Příležitosti Hrozby 

• záměr soukromého investora na výstavbu domu 
pro seniory by mohl být příležitostí zajištění 
bydlení i pro seniory z Chuchle 

• nestabilní financování sociálních služeb a 
sociální práce z úrovně státního rozpočtu 

• stárnutí populace zvýší nároky na financování 
služeb pro seniory 
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5 Školství, sport, kultura a komunitní 
život 

5.1 Školství a vzdělávání 
Výchovně vzdělávací soustava ve Velké Chuchli pokrývá potřeby obyvatel na úrovni předškolního i 
základního vzdělávání. V městské části působí také Střední škola dostihového sportu a jezdectví a Institut 
vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity. 

V rejstříku škol MŠMT není registrované žádné zařízení soukromého zřizovatele. 

Tabulka 3 školská zařízení na území MČ 

Název Zřizovatel Kapacita  

Mateřská škola Velká Chuchle Městská část Praha – Velká 
Chuchle 125 

Základní škola Charlotty Masarykové Městská část Praha – Velká 
Chuchle 400 

Střední škola dostihového sportu 
a jezdectví Hlavní město Praha 300 

Česká zemědělská univerzita ČR  

5.1.1 Předškolní zařízení 
Mateřská škola Velká Chuchle zřizovaná městskou částí má celkovou kapacitu 125 dětí a pokrývá poptávku 
obyvatel. Ve školním roce 2019/2020 školku navštěvovalo 120 dětí. Výpočet potřeby kapacit MŠ s ohledem 
na demografický vývoj do roku 2030 provedl IPR Praha. Dle poskytnutých údajů budou kapacity školky 
vyhovovat po celé sledované období. 

5.1.2 Základní školy  
Městská část Velká Chuchle je zřizovatelem Základní školy Charlotty Masarykové. Na základě demografické 
prognózy došlo v letech 2016 a 2019 k výrazné dostavbě školy. Její kapacita tak dnes činí 400 žáků a 
odpovídá potřebám MČ, a i při předpokládaném demografickém vývoji do roku 2030 dle IPR Praha bude 
vyhovovat. 

Výchovně vzdělávací proces na základní škole vychází dle České školní inspekce z kvalitně zpracované 
koncepce. Materiálně technické podmínky školy umožňují poskytovat kvalitní základní vzdělávání, zařízení 
školy je průběžně modernizováno. Kromě kmenových učeben využívají žáci odborné učebny – výtvarnou, 
jazykovou, počítačovou, dále cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, knihovnu, tělocvičnu a venkovní 
víceúčelové hřiště. 

K včasné identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb žáků a k jejich začlenění v rámci běžných tříd 
napomáhá pravidelná spolupráce s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a speciálního 
pedagogického centra.  

Škola má v okolí velmi dobrou pověst, do školy dojíždějí žáci z okolních městských částí i ze Středočeského 
kraje (např. Řitka, Líšnice).  
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5.1.3 Střední školy  
V těsném sousedství závodiště ve Velké Chuchli sídlí Střední škola dostihového sportu a jezdectví. Střední 
škola zřizovaná Hlavním městem Praha nabízí vzdělání ve 4 studijních oborech s celkovou kapacitou 300 
studentů. Škola každoročně otevírá dva denní studijní programy (kapacita 210 studentů) a dva dálkové 
programy (kapacita 90 studentů). Škola má vlastní domov mládeže, školní kuchyni a jídelnu. 

5.1.4 Vysoké školy  
V jednom z historických objektů v centru Malé Chuchle má sídlo Institut vzdělávání a poradenství České 
zemědělské univerzity. Ten je pedagogickým a vědecko-výzkumným ústavem České zemědělské univerzity 
a působí na něm katedry pedagogiky, celoživotního vzdělávání a profesního a personálního rozvoje. Dále 
v institutu působí Poradenské středisko pro studenty se zvláštními potřebami, Koordinační centrum pro 
studenty třetího věku a Centrum pro vzdělávání zahraničních studentů. 

Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti centra Prahy jsou střední a vysoké školy různého odborného 
zaměření obyvatelům Chuchle výborně dostupné. 

5.1.5 Financování školských zařízení zřizovaných MČ 
Financování základní a mateřské školy tvoří podstatnou část rozpočtu MČ. Graf 10 a 11 shrnuje běžné a 
investiční výdaje do školy a školky. Investiční výdaje ZŠ jzahrnují především prostředky na přístavbu ZŠ, 
včetně nákupu kontejnerů a úpravy objektu K8, které dočasně řešily nedostatečnou kapacitu školy. Rozšíření 
školy znamenalo i navýšení běžných výdajů. Investiční výdaje MŠ souvisí s přestavbou společenské 
místnosti na třídu a rekonstrukcí hřiště. 

Graf 10 a 11 financování ZŠ a MŠ z rozpočtu MČ, zdroj: https://www.chuchle.cz 
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5.2 Sport a rekreace 

Nabídka příležitostí ke sportovnímu vyžití a rekreaci ovlivňuje kvalitu života obyvatel sídla. Význam sportovního 
vyžití je umocněn relativně mladším obyvatelstvem, které zvyšuje poptávku po sportovních aktivitách.  

5.2.1 Infrastruktura pro sport a rekreaci 
Ve správě MČ Velká Chuchle se nacházejí především sportoviště u základní školy, fotbalové hřiště na 
nábřeží Vltavy (kde však nejsou jasně dořešeny majetkoprávní vztahy) a víceúčelové hřiště v Malé Chuchli 
za mostem Inteligence. Ve správě městské části je objekt K8 v Kazínské ulici, který je částečně pronajímán 
i pro sportovní aktivity. Mezi rekreační zařízení lze zařadit i nově opravené hřiště u mateřské školy, které 
slouží i veřejnosti.  

Pro sport dále slouží ve Velké Chuchli Sokolovna v majetku TJ Sokol v ulici Starochuchelská. Sokol má dále 
v pronájmu pozemek v ulici Mezichuchelská, na kterém provozuje 3 tenisové kurty. Další prostor pro sport je 
ve vlastnictví DTJ Velká Chuchle, jedná se o tělocvičnu se sportovním hřištěm v ulici K Vápence. 

Na nábřeží Vltavy na katastru Malé Chuchle, jsou 2 soukromé loděnice. Jedna patří kanoistickému oddílu 
ČVUT, druhá USK Praha. Tyto loděnice nejsou místními běžně využívány, s USK spolupracuje základní 
škola. 

Největším a nejvýznamnějším sportovním areálem nadregionálního významu je Dostihové závodiště Chuchle 
(Chuchle Aréna Praha), kde se již od roku 1906 pořádají cvalové a klusácké závody s mezinárodní účastí. 
Závodiště není, kromě jezdeckých kurzů pro děti místními ke sportu využíváno. 

Zároveň má Chuchle ve svém okolí rozsáhlé plochy – především nábřeží Vltavy a Chuchelský háj vhodné pro 
každodenní rekreaci a kondiční sportovní aktivity v přírodě. Vybavenost těchto přírodních ploch pro provozování 
sportu a rekreaci však není prozatím dostatečná, a to především na nábřeží Vltavy. Ve Velké Chuchli jsou 
rozsáhlé plochy zahrádkářských osad, které je možné rovněž považovat za plochy pro rekreaci, i když 
individuální. 

tabulka 5 Sportovní a rekreační infrastruktura v majetku MČ 

sportoviště popis poznámka 

Tělocvična základní školy ve 
velké Chuchli 

 Je pronajímána i veřejnosti 

víceúčelové hřiště u základní 
školy ve Velké Chuchli 

víceúčelové hřiště  

 

V odpoledních hodinách je vyhrazeno pro 
veřejnost  

fotbalové hřiště na nábřeží 
Vltavy 

travnaté fotbalové hřiště 

objekt zázemí  

v současné době probíhá soudní spor o 
vlastnictví objektu zázemí 

víceúčelové hřiště v Malé 
Chuchli za mostem 
Inteligence 

hřištěm na tenis, fotbal, 
vojlebal 

dětské hrací prvky  

posilovací stroje 

 

objekt K8  částečně využívá 
(pronajímán) pro sport 

 

dětské hřiště u mateřské 
školy ve Velké Chuchli 

dětské hrací prvky ve všední dny od 12 do 20 hod a o víkendu 
vyhrazeno pro veřejnost 
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Obrázek 12 schéma rozmístění sportovních zařízení a rekreačních ploch, zdroj: ONplan 
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Podle analýzy sportovních a rekreačních ploch obsažené v aktuálních Územně analytických podkladech hl. 
m. Prahy nebyl na území MČ Velká Chuchle identifikován deficit sportovních a rekreačních ploch místního 
významu. 

Obrázek 13 Zhodnocení deficitů sportovních a rekreačních ploch v bilančních územních celcích, zdroj: IPR, 
ÚAP hl. m. Praha, 2017 

 
Analýza infrastrukturních potřeb hl. m. Prahy, část Sportovní areály, IPR, 2019 konstatuje, že na území 
Zbraslav, Lipence, Velkou Chuchlí schází sportovních areál čtvrťového významu, který by v sobě integroval 
vybavenost pro více outdoorových i indoorových. Velikost tohoto území vytváří souvislou dosti silnou 
spádovou oblast, která by vznik polyfunkčního plnohodnotného sportovního areálu ekonomicky jistě 
odůvodnila, ať už na volných plochách, nebo transformací stávajících ploch.  

Obrázek 14   
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5.2.2 Aktéři sportovního života 

V Chuchli působí 9 sportovních organizací a spolků, které v rámci své činnosti vytvářejí podmínky pro sport a 
tělovýchovu místních obyvatel. Závodiště Chuchle má regionální význam, 2 kanoistické oddíly mají nadmístní 
význam, přičemž kanoistický oddíl ČVUT je soukromým klubem, který nenabízí služby veřejnosti mimo klub. 

tabulka 6 Sportovní kluby a organizace, případně organizace, které organizují sportovní aktivity 

organizace aktivity cílová skupina zázemí 

DTJ Velká Chuchle atletika, sálová 
kopaná, nohejbal, 
florbal, volejbal, 
stolní tenis  

děti, dospělí vlastní objekt (s tělocvičnu 
v ul. K Vápence) s 
venkovním hřištěm pro 
kolektivní míčové hry 

k tréninkům využívají hřiště 
v Barrandově a přírodu v 
okolí 

Sokol Velká Chuchle Cvičení pro 
všechny věkové 
skupiny, stolní 
tenis, volejbal, 
sálová kopaná, 
turistické výlety, 
kulturní akce 

děti, dospělí vlastní Sokolovna (ul. 
Starochuchelská) a tenisové 
kurty (ul. Mezichuchelská) 

Aerobic team Praha aerobic děti, mládež, dospělí 

zapojeni do projektu 
Děti na stratu – 
spolupráce se ZŠ 

pronájem sálu Kazínská 8 

Koně nad Chuchlí jezdectví děti vlastní stáj 

Rybáři Chuchle rybolov děti, dospělí  

Rodinné centrum Chuchle jóga  děti, dospělí Pronájem klubovny nad 
poštou 

Závodiště Chuchle tréninky parkouru 
dětí 

děti 

areál s regionálním 
dosahem 

vlastní závodiště 

Kanoistický oddíl ČVUT kanoistika soukromé loděnice ČVUT 

USK Praha kanoistika děti (v rámci tělocviku 
navštěvují i děti z 
místní ZŠ), část 
tréninku v tělocvičně 
ZŠ 

loděnice USK 
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5.2.3 Finanční podpora sportu 
Pod položkou tělovýchovná činnost jsou v rozpočtu MČ zahrnuty organizace sportovních akcí a neinvestiční 
transfery tělovýchovným spolkům. V posledních 7 letech částka na tělovýchovnou činnost výrazně navýšila. 
Většina této částky je určena tělovýchovným spolkům. 

graf 12 Částka vyčleněná v rozpočtu MČ na sport, zdroj: https://www.chuchle.cz 

 
Zastupitelstvo se při přidělování dotací řídí doporučením finančního výboru a metodikou, přijatou v únoru 
2019. Podle ní je podporována pravidelná činnost sportovních organizací a jednotlivé i opakované akce 
pořádané v rámci MČ (např. soutěže, závody, propagace aktivní sportovní činnosti). Při posuzování žádostí 
předkládaných žadateli do konce února jsou preferovány aktivity s maximálním prospěchem pro obyvatele 
Chuchle a akce, o kterých jsou obyvatelé dobře informováni. 

5.2.4 Náklady na provoz sportovišť ve správě MČ 
V rozpočtu MČ je vyčleněna částka na provoz a údržbu veřejných hřišť, nejsou v ní tedy zahrnuty náklady na 
provoz a údržbu hřišť u MŠ a ZŠ.  

graf 13 Částka vyčleněná v rozpočtu MČ na veřejná hřiště, zdroj: https://www.chuchle.cz 
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5.3 Kultura a komunitní život 
Kulturní a komunitní zařízení multifunkčního charakteru hrají zásadní roli při posilování místních vazeb a 
zapojování obyvatel do tvorby lokality. Zajištěním podmínek pro rozvoj místní kultury, ale i rekreačního sportu 
a obecně naplnění volného času může městská část významně podporovat rezidenční spokojenost a 
identifikaci obyvatel s místem, kde žijí. Kulturní zařízení jsou zázemím pro pěstování sociální soudržnosti a 
životní úrovně nejen v lokalitě.  

5.3.1 Kulturní a komunitní infrastruktura 
Kulturní a komunitní život ve Velké Chuchli je vázaný především na objekty č.p. 7 a 8 v Kazínské ulici v centru 
Velké Chuchle. Tyto objekty však nemají příliš reprezentativní charakter například pro pořádání větších 
společenských akcí, nejsou pro komunitní život dostatečně vybaveny. Městská část plánuje revitalizaci těchto 
objektů i navazujícího území. Významným místem komunitního života Chuchle je knihovna v objektu K7, 
komunitními centry pro okruh obyvatel na ně napojených je škola, školka a sportovní zařízení a kostel. Tuto 
infrastrukturu rozšiřuje aula ČZU v Malé Chuchli, kterou si na vybrané akce najímá MČ. Kulturní a 
společenské akce pořádané TJ Sokol probíhají v Sokolovně. Problémem komunitního života MČ je 
neexistence restaurací, kaváren, kde by se mohli obyvatelé Chuchle neformálně setkávat. 

V č.p. 7, též označovaném jako K7, sídlí pobočka Městské knihovny Praha. Knihovna je díky příspěvku MČ 
otevřena dva dny v týdnu. Kromě výpůjční činnosti se knihovna věnuje také pořádání kulturních a 
vzdělávacích akcí pro všechny generace. Ročně navštíví tyto akce řádově stovky lidí. 

V č.p. 8, označovaném jako K8, se odehrává většina kulturních akcí pořádaných ve Velké Chuchli. K8 je 
kulturním centrem městské části s potenciálem pro další rozvoj a posílení jeho role v životě místních obyvatel. 
Aktivity v K8 pořádá zejména Městská část a Rodinné centrum Chuchle, které připravuje aktivity pro všechny 
věkové skupiny, nejvíce pak pro děti a mládež.  

Podle analýzy vybavenosti budovami kulturně komunitních zařízení obsažené v aktuálních Územně 
analytických podkladech hl. m. Prahy nebyl na území MČ Velká Chuchle identifikován jejich deficit. 

5.3.2 Organizace kulturního života 
Problémem Velké Chuchle je neexistence dlouhodobého plánovacího kalendáře, který by obyvatelům MČ 
nabízel ucelený přehled o připravovaných akcích a koordinoval je. Dle výstupů ze setkání s občany a 
dotazníkového šetření pociťují obyvatelé Chuchle nedostatek kulturních akcí. 

Městská část není zřizovatelem kulturní organizace. Vzhledem k omezeným personálním kapacitám na 
městském úřadě uvažuje v současnosti vedení městské části o vhodném udržitelném modelu fungovaní 
takové organizace s cílem koordinovat kulturní život a přispět k rozvoji kulturního života.  

Úřad MČ tradičně pořádá Vítání občánků (1x ročně v září), Vánoční setkání seniorů, v adventním čase 
Zvonohru, Vánoční vycházku ke zvířátkům, Otevírání studánek, Noc kostelů, Sbor dobrovolných hasičů 
pořádá Dětský den a ve spolupráci se ZŠ Rozsvícení vánočního stromu a TJ Sokol Masopust a lampionový 
průvod. MČ by ráda do tradičních akcí ráda zahrnula i loňské úspěšné Vinobraní. V kostele sv. Jana 
Nepomuckého je tradičně, s velkou návštěvností pořádána Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. 

5.3.3 Komunitní život 
V Chuchli působí řada spolků, které se podílejí na komunitním životě v Chuchli. V poslední době se zlepšuje 
spolupráce mezi spolky navzájem i spolupráce spolků s MČ.  

Na komunitním životě v Chuchli se podílí sportovní kluby a organizace (viz. kapitola 5.2), základní i mateřská 
škola a dále v tabulce 7 uvedené spolky. 
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Tabulka 7 Aktéři komunitního života  

kdo poskytuje co poskytuje komu poskytuje podpora MČ 

Sbor dobrovolných 
hasičů 

přednášky v MŠ  

simulovaná cvičení  

dětský den 

nápomocen při zajištění 
akcí MČ 

nově založil kroužek 
mladých hasičů 

Děti, rodiny s 
dětmi 

MČ je zřizovatelem a financuje 
provoz i jednotlivé akce 

Osada Lahovská není aktivní   

Klub seniorů 1x měsíčně setkání, 
výlety a besedy 

senioři MČ iniciuje a přispívá na 
aktivity 

Rodinné centrum 
Chuchle 

kroužky, sport, ruční 
práce, kulturní aktivity  

(kino) 

děti, rodiny 
s dětmi, dospělí 

Pronájem prostor K7 i K8 

úzká spolupráce s MČ 

ZO ČZS Chuchle 2 osady – Třešňovka a 
Libeř  

členové 
organizace 

 

Rybáři Chuchle chuchelský pohár 

soustředění 

účast na vybraných 
závodech 

děti, dospělí  

Chovatelé králíků, 
drůbeže a holubů 

výstavy 

přednášky 

kroužek malých 
chovatelů 

kroužek králičího hopu 

členové 
organizace 

akce pro veřejnost  

 

MČ přispívá na aktivity 

Součástí komunitního života jsou samozřejmě i kostely a komunity na ně vázané. Kostel sv. Jana 
Nepomuckého patří pod římskokatolickou farnost u kostela sv, Filipa a Jakuba na Zlíchově v Praze 5. 
Bohoslužby zde probíhají 1. sobotu v měsíci od 15 hod. Kostel Panny Marie v Malé Chuchli je svěřen 
řeckojazyčné Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku a není tedy většinou přímo využíván 
místními obyvateli. 
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5.3.4 Finanční podpora kulturního a komunitního života 
V rámci rozpočtu MČ je vyčleněna částka na kulturu, z které je financován především provoz Kazínské 8, 
kronika a služby v oblasti kultury. Součástí této položky je v rozpočtu na rok 2020 i transfer spolkům 
působícím v oblasti kultury, který nebyl součástí předchozích rozpočtů. Mezi lety 2014 a 2019 se rozpočet 
na kulturu pohyboval okolo 200 tis. Kč. V roce 2020, kdy se zvýšil počet akcí v režii MČ se rozpočet na kulturu 
výrazně navýšil na 625 tis. Kč 
 

graf 14 Částka vyčleněná v rozpočtu MČ na kulturu, zdroj: https://www.chuchle.cz 

 
 
Samostatně je součástí rozpočtu položka ostatní zájmová činnost, v níž je kromě podpory spolkové činnosti, 
která se v posledních 7 letech pohybuje od 60 do 100 tis. Kč zahrnuta i finanční dotace městské knihovně. 
Ta činí na základě dohody z roku 2011 a následně uzavřených smluv 50 tis. Kč ročně. 

Zastupitelstvo se při přidělování dotací řídí doporučením finančního výboru a metodikou, přijatou v únoru 
2019. Podle ní je podporována činnost subjektů uskutečňujících projekty typu soutěží, festivalů, poutí, plesů 
a tradic. Dále jsou podporovány kluby a akce pro obyvatele MČ, akce s kulturním a ekologickým zaměřením, 
divadelní představení, koncerty, umělecké přehlídky a v neposlední řadě také akce zaměřené na integraci 
zdravotně postižených osob. 

 
  

0

100

200

300

400

500

600

700

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

čá
st

ka
 v

yč
le

ně
ná

 v
 ro

zp
oč

tu
 M

Č 
v 

tis
 K

č



 

 32 

5.4 SWOT školství, sport, kultura a komunitní život 

Silné stránky Slabé stránky 

• dobře fungující škola a mateřská škola 
s dostatečnou kapacitou 

• dobrá dostupnost škol všech stupňů s různým 
odborným zaměřením v centru Prahy 

• rozsáhlé plochy pro provozování sportovních 
aktivit v přírodě 

• kulturní a komunitní centrum K7 a K8 s velkým 
rozvojovým potenciálem 

• existence spolků a organizací, které se podílejí 
na rozvoji komunitního života 

• obyvatelé Chuchle vnímají kulturní život v MČ 
jako nedostatečný  

• kulturní a komunitní život nebyl ze stran MČ 
prozatím koordinován 

• nedostatek prostor pro setkávání, pro neformální 
společenský život (restaurace, kavárna…)  

• kulturní a komunitní centrum K7 a K8 nenabízí 
příliš reprezentativní prostory, jsou spíše 
provizorním řešením 

• nedořešené majetkoprávní vztahy fotbalového 
hřiště a s tím související nejistá budoucnost 
areálu  

• nevyužití volných ploch podél Vltavy pro 
rekreační aktivity 

• nedostatečné vybavení Chuchelského háje a 
navazujících přírodních ploch pro provozování 
sportovních a rekreačních aktivit občanů MČ i 
zájemců z okolí  

Příležitosti Hrozby 

• v návaznosti na řešení majetkových poměrů 
příprava plánu rozvoje fotbalového stadionu jako 
součásti Pražských břehů  

• podpora rozvoje kulturního a komunitního života 
v obci, která povede k posilování místní 
komunity i vazeb k Chuchli jako místu dobrému 
pro život 

• rozšíření spolupráce s Chuchelským závodištěm 

• zřízení organizace typu kulturního centra, či 
odboru kultury a sportu na ÚMČ, která by 
koordinovala kulturní, komunitní a sportovní život 
v MČ  

• připravovaný záměr Sport arel Lahovice 

• neexistence koncepce Sportu v MČ 16, MHMP, 
která by koordinovala potřeby se záměry 
soukromých developerů v širším okolí s cílem 
získat maximum výhod pro obyvatele MČ 

• nezájem obyvatel o komunitní a kulturní život 

• připravovaný záměr Sport arel Lahovice 
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6 Technická a dopravní infrastruktura, 
mobilita 

Tato kapitola stručně shrnuje informace o technické a dopravní infrastruktuře na území města. Jedna podkapitola 
je věnována mobilitě jako základní potřebě obyvatel a přehledu hlavních dopravních systémů ve městě. 

6.1 Technická infrastruktura 

6.1.1 Vodovod a kanalizace 
Území městské části je, kromě osady Lahovská zasíťováno vodovodem a kanalizací. Majitelem a správcem 
těchto sítí je společnost Pražská vodárenská společnost. 

Problematickým se jeví technické řešení vodovodního řadu v části osady Lahovská, který byl vybudován ve 
2 slepých větvích v ulicích Nad Chuchlí a Na Hvězdárně. Při minimálních odběrech zde hrozí snížení kvality 
dodávané vody. Možným řešením by mohlo být propojení s vodovodním řadem dovedeným z Velké Chuchle 
až k zastávce Na Hvězdárně. Dalším problémem je nefunkční vodovod na hřbitov. Tento problém řeší MČ 
ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy v souvislosti s rekonstrukcí Hájovny. 

Stoková síť je oddílná, splaškové vody jsou v síti odděleny od vod srážkových. Splašková kanalizace je 
svedena do Trojské ÚČOV. Průběžné probíhá obnova a rozšiřování kanalizační sítě. V rámci dokončení 
protipovodňové ochrany hl. města Prahy je v roce 2020 plánováno zahájení stavby dešťové kanalizace v 
dolní části Velké Chuchle. Investorem akce je Magistrát hlavního města Praha. 

Část kanalizační sítě dosud nebyla předána PVS a tím je omezena její údržba. Dokončit předání sítě se 
předpokládá v roce 2020. Problémem je neodkanalizování osady Lahovská, kde některé objekty slouží 
trvalému bydlení. Odkanalizování tohoto území je technicky problematické, a to především s ohledem na 
nedostatečný profil řady veřejných prostranství – uliček v osadě. 
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Obrázek 15 Vodovod a kanalizace ve Velké Chuchli, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

 
Obrázek 16 Vodovod a kanalizace v Malé Chuchli, zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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6.1.2 Elektrifikace 
Elektrifikace městské části je téměř úplná. Distributorem elektrické energie je PRE distribuce, a. s.  

Elektrifikace části osady na Lahovské proběhlo svépomocí a eletrorozvodnice tak nejsou předány do majetku 
PRE. Tato skutečnost a absence majetkoprávního vztahu k těmto zařízením komplikuje jejich rekonstrukce.  

Veřejné osvětlení je rozvedeno prakticky po celém území MČ, výjimkou je osada Lahovská. 

V roce 2020 se zahájí elektrifikace Hájovny. Tato akce je příležitostí k vybudování veřejného osvětlení cesty 
ke kostelu a k elektrifikaci kostela. 

Obrázek 17 a 18 Elektrorozvody ve Velké a Malé Chuchli, zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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6.1.3 Plynofikace 
Celé území Velké i Malé Chuchle, kromě osady Lahovská je plynofikováno. Distributorem plynu je Pražská 
plynárenská Distribuce, a. s. Chuchlí prohází vedení vysokotlakého plynovodu. 

Obrázek 19 a 20 Rozvody plynu ve Velké a Malé Chuchli, zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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6.1.4 Telekomunikace a internet 
Území Chuchle je pokryto telekomunikačním a internetovým signálem, výjimkou je část Malé Chuchle, kde 
je ulice V Lázních bez televizního, internetového signálu. 

Obrázek 21 a 22 Elektronická komunikační vedení ve Velké a Malé Chuchli, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

   

   

 
  



 

 38 

6.1.5 Protipovodňová opatření 
Páteří vodních toků v Praze je řeka Vltava s hlavním levobřežním přítokem Berounkou. Vzdutou vodní hladinu 
i při minimálních průtocích potřebnou pro plavbu, využití vodní energie toku, zajištění odběrů vody ze vzduté 
hladiny, sport a rekreaci udržují jezy, z nichž se území Chuchle dotýká Modřanský jez s plavební komorou a 
malou vodní elektrárnou.  

Území Chuchle je zasaženo záplavovými územími Vltavy a Berounky. Záplavová území jsou vymezena i na 
Vrutici a Libeřském potoce. V reakci na povodně ze srpna 2002 byl aktualizován 2D povodňový model Prahy 
pro průtoky z této povodně. Na základě této aktualizace bylo vymezeno záplavové území nejvyšší 
zaznamenané přirozené povodně Q2002 a byl přehodnocen návrh protipovodňových opatření na ochranu 
hlavního města Prahy. Návrh aktualizace rozsahu a vedení linií protipovodňových opatření byl stanoven na 
výši Q2002 s bezpečnostním navýšením 30 cm.  

V Chuchli jsou záplavová území ohraničena tělesem železnice, území aktivní zóny je z velké části ohraničeno 
komunikací Strakonická, v jižní části území však aktivní záplavová zóna tuto komunikaci překračuje. 
Protipovodňová opatření byla v roce 2013 dokončena. V ochráněném prostoru ulice Starochuchelská a okolí 
a Malé Chuchli však dochází během povodně ke zvýšení hladiny podzemní vody jejíž průtok vlivem vzduté 
hladiny ve Vltavě zůstává uzavřen za protipovodňovým opatřením. Zadržená podzemní voda vystupuje 
k povrchu a vyvěrá systémem splaškové kanalizace a stávajícími studnami.  

Protipovodňová ochrana hl. m. Prahy by se měla obecně orientovat na omezování aktivit v záplavových 
územích zhoršujících odtokové poměry a zvyšující povodňová rizika. Na území Chuchle je problémem 
především existence skladovacích objektů v aktivní záplavové zóně, z nichž část je zrekonstruována a jeden 
objekt je využíván jako ubytovna.   

V územním plánu je na Libeřském potoce naplánován suchý poldr.  

Obrázek 23 Kategorie záplavových území Vltavy a Berounky a linie protipovodňové ochrany zdroj: 
https://app.iprpraha.cz 
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Obrázek 24 záplavová území drobných vodních toků, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

 
 

6.1.6 Odpadové hospodářství 
Sběrný dvůr je v Praha 16 – Radotín, kompostárna ve Slivenci.  
Svoz běžného komunálního odpadu je řešen Magistrátem hl. m. Prahy prostřednictvím společnosti Pražské 
služby, a. s. Magistrát hl. m. Prahy zajištuje i pravidelné přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad, 
na bioodpad, mobilní (zastávkový) sběr nebezpečného odpadu. 
Pokrytí území nádobami na tříděný odpad je dostatečné, jejich kapacita je průběžně podle potřeb 
rozšiřována. 

Obrázek 25 Odpadové hospodářství, zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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6.2 Dopravní infrastruktura a mobilita 
V podstatě veškerá silniční komunikační síť v městské části je v majetku hl. m. Praha. Část komunikací 
vyššího významu je spravována hlavním městem, kdy údržbu provádí TSK. Jedná se především o 
komunikaci Strakonická a ulice Dostihová v prodloužení ulic Starochuchelská a V Dolích, dále ulici 
Radotínská v prodloužení ul. Malochuchelská a ulici Na Hvězdárně (zde není prozatím dořešeno převedení 
části komunikace do správy TSK). Většina místních obslužných komunikací je pak svěřena do správy a 
údržby MČ Velká Chuchle. 

6.2.1 Silniční doprava 
Silniční propojení s centrem Prahy je zajištěno po komunikaci Strakonická, která je součástí nadřazeného 
komunikačního systému celoměstského významu. Z jihozápadu je území MČ lemováno Pražským okruhem 
– zaústěním radotínského mostu do Lochkovského tunelu. Ze Strakonické je MČ Velká Chuchle napojena 
z mimoúrovňové křižovatky s ulicí Malochuchelská a úrovňovou křižovatkou s ulicí Dostihová. Tato napojení 
nejsou primárně určena pro napojení okolních MČ na nadřazenou komunikační síť, nicméně jsou částečně 
využívána i obyvateli Radotína, Lochkova či Slivence. Při dopravních omezeních na Strakonické či na 
mostech přes Vltavu (především Barrandovský most) občas dochází k výraznému navýšení tranzitní dopravy 
přes Velkou Chuchli. 

Základní komunikační síť Velké a Malé Chuchle je tvořena komunikacemi, resp. propojeními Velké a Malé 
Chuchle (komunikace Radotínská, v pokračování Mezichuchelská), Velké Chuchle a Slivence (komunikace 
Dostihová, v prodloužení Starochuchelská, V dolích) a propojením Velké Chuchle a Lochkova (ulice Na 
Hvězdárně). 

Obrázek 26 Základní komunikační síť, zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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Místní a obslužné komunikace navazující na ul. Starochuchelskou mají parametry odpovídající době vzniku 
tzv. Staré Chuchle a terénní konfiguraci lokality. Jedná se většinou o velmi úzké komunikace, často s velkým 
převýšením. To přináší řadu problémů, především nedostatek parkovacích míst pro rezidenty, či problémy 
při svozu domovního odpadu (především ulice Na Mrázovce a Pod Akáty). Komunikace navazující na ulici 
Dostihová jsou poměrně úzké, což při současné intenzitě provozu není v podstatě problém, ovšem na tuto 
komunikaci navazují poměrně rozsáhlé přestavbové plochy pro bydlení, jejichž napojení je nutné do 
budoucna vyhodnotit i s ohledem na zvýšení intenzity na stávajících místních a obslužných komunikacích. 

Místní a obslužné komunikace v „nové“ Chuchli, navazující na ul. Na Hvězdárně byly vybudovány v 2. 
polovině minulého století, část v posledním desetiletí a svými parametry odpovídají potřebám a intenzitě 
dopravy, v části tohoto území je však nedostatek parkovacích míst. Problematický je šířkový profil 
komunikace Na Hvězdárně v úseku od točny autobusu směrem na Lochkov, především pak napojení osady 
Lahovská, kde nejsou vedeny chodníky, jedná se o úsek nebezpečný pro pohyb chodců a cyklistů.  

Zásadním dopravním problémem je křížení ulice Starochuchelské s železniční tratí. To je dnes řešeno 
úrovňově formou železničního přejezdu se světelnou signalizací. Problémem je plynulost dopravy na 
komunikaci Starochuchelská vzhledem k častému průjezdu vlaků a bezpečnost chodců. V MČ Velká Chuchle 
panuje obecná shoda, že tento problém je nutné řešit. Mimoúrovňové překonání železniční trati je vyvolanou 
investicí projektu Modernizace trati 171 v úseku Smíchov – Radotín. Existují 2 principy řešení – „nadjezd“ a 
„podjezd“. V současné době probíhá územní řízení varianta „nadjezd“. Tato varianta má však řadu odpůrců. 
Způsob řešení překonání trati značně polarizuje společnost Velké Chuchle. 

V Malé Chuchli jsou místní komunikace z velké části dlážděné a dotváří charakter sídla. V Malé Chuchli je 
nedostatek prostor pro parkování rezidentů a majitelů provozoven. 

Obrázek 27 Silniční síť, zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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6.2.2 Hromadná doprava  
Velká Chuchle je na centru Prahy napojena přes terminál Smíchovského nádraží autobusovými linkami 244, 
172, 241 a 129. Velká Chuchle je obsloužena autobusovými zastávkami Radotínská, Kazinská, 
Starochuchelská, Škola Velká Chuchle, Velká Chuchle, Novochuchelská, Mrkosova, Na Hvězdárně a 
Starolázeňská. Při Strakonické jsou zastávky Malá Chuchle a Dostihová.  

Obrázek 28 Linky a zastávky PID, zdroj: https://pid.cz  

 
Dle analýzy dostupnosti centra Prahy obsažené v aktuálních ÚAP je Pro většinu obyvatel Chuchle centrum 
Prahy dostupné PID do 30 minut. Zastávky MHD jsou pro téměř 75% obyvatel dostupné do 5 min.  

Obrázek 29 Dostupnost centra Prahy prostředky PID,, zdroj: IPR, ÚAP hl. m. Praha, 2017 
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6.2.3 Železniční doprava 
Chuchlí prochází železniční trať 171 Praha – Plzeň se stávající zastávkou Praha - Velká Chuchle nedaleko 
závodiště. V současnosti je realizována modernizace této trati v úseku Smíchov – Radotín. V rámci realizace 
tohoto záměru dojde k přesunu železniční stanice Velká Chuchle blíže k obytné zástavbě, a tím i zlepšení 
spojení s Prahou. Nová železniční zastávka bude mít bezbariérový přístup podchodem pod tratí (realizace 
předpokládána 2022 – 23). Součástí záměru je i vybudování mimoúrovňového překonání trati komunikací 
(viz. kapitola silniční doprava). 

Území Malé Chuchle se dotýká záměr na vybudování vysokorychlostní železniční trati Praha – Beroun, která 
je plánována jako součást mezinárodního železničního tahu E40, který by měl převzít dálkovou dopravu z 
nynější tratě 171 Praha Plzeň. Současná železniční trať kopírující údolí Berounky by měla být přenechána 
příměstským vlakům. Z celkové délky asi 28 km trati mezi Prahou a Berounem by mělo vést 24,7 kilometrů 
dlouhým tzv. Tachlovickým tunelem. Tunel by měl začínat u Malé Chuchle a vést zhruba pod Slivencem dál 
na Beroun (záměr byl schválen komisí MD v listopadu 2019). 

Obrázek 30 veřejně prospěšné stavby v návrhu Metropolitního plánu, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

 

 
 

6.2.4 Pěší doprava 
Pěší chůze je hlavně ve staré části Velké Chuchle, vzhledem k velikosti městské části běžně využívána. Z 
nové zástavby podél ulice Na Hvězdárně do centra Chuchle je však často, a to i vzhledem k výškovému 
převýšení, využívána automobilová doprava, stejně jako k cestám z Malé do Velké Chuchle.  

Zásadní bariérou v území je Strakonická a železnice. Na území MČ jsou 2 podchody pod ulicí Strakonickou, 
které jediné propojují Chuchli s Nábřežím Vltavy. Z hlediska bezpečnosti je problematické překonání 
stávajícího úrovňového železničního přejezdu. Tento problém by měl být vyřešen v rámci budování nové 
železniční zastávky. 

Ve staré horní Chuchli jsou vzhledem k šířkovým parametrům ulic velmi úzké a zcela nefunkční chodníky. 
Z hlediska bezpečnosti chodců jsou problematické především ulice Na Hvězdárně, Nad Chuchlí a Na 
Lahovské, hojně využívané transitní dopravou. 
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Z Malé do Velké Chuchle je přes Chuchelský háje vedena žlutá turistická trasa, která je zároveň naučnou 
stezkou. Z Prokopského údolí, podél Pacoldovy vápenky a dál ulicí V Dolích je vedena modrá turistická trasa.  
Podél silnice z Velké do Malé Chuchle je veden chodník, pro pěší však není překonání tohoto úseku příliš 
příjemné a nepodporuje pocitově propojenost obou Chuchlí. 

Chybí komfortní propojení pro pěší z pravého na levý břeh Vltavy. 

Obrázek 31 Pěší trasy, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

   

6.2.5 Cyklistická doprava 
Cyklistická doprava nepatří, především vzhledem ke konfiguraci terénu a šířkovému uspořádání ulic 
především ve staré zástavbě Velké Chuchle k běžným způsobům dopravy na území MČ. Obyvatelé prozatím 
neprojevují zájem o zavádění dopravních opatření pro cyklisty.  

Územím MČ Velké Chuchle, po nábřeží Vltavy a dál údolím Berounky prochází cyklistická trasa evropského 
významu EuroVelo 4 protínající celou Evropu od Kijeva (Ukrajina) po Roscoff (pobřeží Francie). Využití 
turistického potenciálu této evropské cyklotrasy je pro Chuchli příležitostí. Celková délka značených cyklotras 
na území MČ Velká Chuchle je 7.5 km. Chuchlí prochází cyklotrasa A112 Velká Chuchle – Barrandov – 
Prokopské údolí, A111 z Hlubočem přes Malou Chuchli, Velkou Chuchli do Radotína a cyklotrasa podél 
Vltavy A1 (součást EuroVelo4). Tyto cyklotrasy jsou hojně využívány. 

Na cestách z kopce Chuchelského háje do Velké i Malé Chuchle jsou nepřehledná místa s nebezpečím 
potencionálního střetu cyklistů s chodci.  

Chybí komfortní propojení pro cyklisty z pravého na levý břeh Vltavy. Cyklisté využívají Barrandovský most, 
který je napojen na cyklostezky z obou stran.  
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Obrázek 32 a 33 Cyklistická mapa Prahy a Generel páteřních a hlavních cyklotras hl. m. Prahy, zdroj: 
https://app.iprpraha.cz 

   

     
 

6.2.6 Lodní doprava 
Východní hranici městské části tvoří tok Vltavy, která je lodní dopravní cestou. Již mimo území Velké Chuchle, 
v Lahovičkách v letní sezóně, od dubna do října funguje jako součástí PID přívoz Lahovičky  - Nádraží 
Modřany. Dřív bylo přístaviště výletních lodí v Malé i Velké Chuchli. 
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6.3 SWOT technická a dopravní infrastruktura, 
mobilita 

Silné stránky Slabé stránky 

• Velká i Malá Chuchle, až na osadu 
Lahovskou, je zasíťována technickou 
infrastrukturou 

• dobré dopravní napojení MČ na 
centrum Prahy Strakonickou ulicí 

• dobrá dostupnost centra Prahy PID 

• návaznost na turistické a cyklotrasy 
v okolí, na eurovelo podél Vltavy 

• v osadě Lahovská není kanalizace, a veřejného 
osvětlení 

• na území dolní Chuchle dochází při povodních 
k vyvěrání spodní vody přes studny a kanalizaci 

• skladovací a výrobní areál s ubytovnou v aktivní 
záplavové zóně 

• menší záplavová území na Vrutici a Libeřském potoce 

• křížení železniční trati se Starochuchelskou a zásadní 
společenská neshoda na principu mimoúrovňového 
překonání trati 

• nedostatek parkovacích míst pro rezidenty zvlášť ve 
staré zástavbě Velké Chuchle a Malé Chuchli a oblasti 
zástavby Finep Na Hvězdárně 

• problematický šířkový profil komunikace Na Hvězdárně 
v úseku od točny autobusu směrem na Lochkov, 
především pak napojení osady Lahovská, kde nejsou 
vedeny chodníky, jedná se o úsek nebezpečný pro 
pohyb chodců a cyklistů.  

• nefunkční úzké chodníky ve staré horní Velké Chuchli 

• střet pěších a cyklistů v místě vyústění cest 
z Chuchelského háje 

• chybějící bezpečná propojení pro pěší a cyklisty mezi 
Chuchlí a nábřežím Vltavy a mezi oběma břehy Vltavy 

Příležitosti Hrozby 

• rekonstrukce železniční trati a 
související posunutí zastávky blíž 
centru Velké Chuchle a vybudování 
bezbariérového přístupu k ní 

• jsou vyčleněny finance na 
vybudování mimoúrovňového křížení 
železniční tratě s ulicí 
Starochuchelská  

• záměry na propojení obou břehů 
Vltavy a zřízení mariny obsažené v 
koncepci pražských břehů 

• obyvatelé okolních MČ a Středočeského kraje využívají 
komunikace v Chuchli jako napojení na Strakonickou 
(především v případě omezení na Strakonické a 
Barandovském mostě) a tím zvyšují podíl dopravy 
v Chuchli 

• nenalezení společenské shody na řešení 
mimoúrovňového překonání trati může znamenat 
nerealizaci této stavby 

• záměr na vybudování vysokorychlostní trati Praha - 
Beroun – Plzeň s vyústěním tzv. Tachlovického tunelu 
v Malé Chuchli 

• zdlouhavé převádění nových komunikací a navazujících 
veřejných prostranství na hl. m. Praha a s tím 
související nezajištění financování jejich údržby 

• nová zastávka nebude doplněna P+R parkovištěm, 
cyklostojany  
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7 Prostředí městské části 
7.1 Urbanismus a architektura 
Urbanistická struktura Velké i Malé Chuchle je a vždy byla formována výraznou terénní modelací území, 
velkými plochami lesního charakteru na svazích nad Vltavou a samozřejmě řekou Vltavou, která celé území 
formovala. Během vývoje území bohužel došlo k oddělení Velké a Malé Chuchle, ale i Velké i Malé Chuchle 
od Vltavy. 

Malá Chuchle 
Malá Chuchle byla utvářena především na přelomu 18 a 19. století, kdy byla významným lázeňským místem 
regionu. Doklady této historie jsou zachovány dodnes. Zachovalé historické centrum Malé Chuchle 
s památkově chráněnými objekty spojenými s lázeňskou historií Malé Chuchle a původní zástavba podél 
ulice Zbraslavská, která je však od centra Malé Chuchle pocitově oddělena objektem železničního nadjezdu, 
je v ÚAP hl. m. Prahy vymezeno jako urbanistická hodnota, s čímž nelze než souhlasit. Tento prostor volně 
přecházející do údolí Mariánského potoka s Mariánským pramenem ležící na pomezí Chuchelského háje a 
Barrandovských skal si dodnes zachovalo výjimečnou atmosféru a stopu lesku lázeňské éry. Lokálním 
centrem Malé Chuchle je historické lázeňské náměstí. Dnes zde však není žádná občanská vybavenost a 
veřejná prostranství poněkud chátrají. 

Obrázek 34 Vymezení historického jádra Malé Chuchle jako urbanistické hodnoty, zdroj: 
https://app.iprpraha.cz 

   
 

V historické části Malé Chuchle převažují objekty s podlažností do 3 nadzemních podlaží se šikmou střechou. 
Mezi železnicí a komunikací Strakonická převažuje v Malé Chuchli zástavba průmyslovými areály, podél ulice 
Zbraslavské jsou 2 – 4 podlažní činžovní domy s parterem s provozovnami či občanskou vybaveností, který 
je orientován do Strakonické. Tato zástavba byla od centra Malé Chuchle oddělena přetnutím ulice 
Zbraslavské železnicí. Při průjezdu Strakonickou nelze krásy Malé Chuchle ani tušit. 

Obecně lze Malou Chuchli označit za sídlo s původní vesnickou strukturou. Prostorové uspořádání by mělo 
být zachováno, mělo by být podpořeno historické jádro a zlepšeno propojení částí Malé Chuchle oddělených 
železnicí (železničním nadjezdem). 

 

 



 

 48 

Obrázek 35 a 36 Střešní krajina a podlažnost zástavby na území Malé Chuchle, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

   

                    

 

prostor mezi Malou a Velkou Chuchlí po Strakonickou 
Jednoznačnou dominantou celého prostoru městské části v prostoru mezi Malou a Velkou Chuchlí jsou svahy 
Chuchelského háje s dominantou kostela sv. Jana Nepomuckého, ke kterému přiléhá hřbitov. Kostel se 
hřbitovem, ale i Mariánský pramen jsou významnou součástí života obyvatel Chuchle, součástí kulturního a 
komunitního života městské části. Prostor kolem kostela a hřbitova a síť lesních cest ať zpevněných či 
nezpevněných je svébytnou součástí veřejných prostranství městské části s výrazným rekreačním 
potenciálem. Stav cestní sítě, navazujících porostů i vybavenosti Chuchelského háje by bylo v rámci údržby 
tohoto rekreačního lesa s celoměstským významem vhodné výrazně zlepšit.  

Pod Chuchelskými svahy, v prostoru mezi Velkou a Malou Chuchlí a železnicí a ulicí Strakonickou jsou 
plochy, které jsou postupně zastavován obchodními centry (dnes zde stojí Hornbach, plánována je výstavby 
Lidlu a Obchodního centra Strakonická). Jde o území, které nemá žádnou městotvornou hodnotu a bude 
vždy rozdělovat Velkou a Malou Chuchli. 

Pocitovému propojení Malé a Velké Chuchle by prospělo zlepšení prostředí propojení těchto 2 částí pro pěší 
a cyklisty. 

Velká Chuchle 
Velkou Chuchli lze vzhledem k výrazné terénní konfiguraci území rozdělit na horní část, která se rozprostírá 
na svazích nad nivou Vltavy a dolní část ležící v nivě Vltavy. Toto rozdělení bylo v minulosti podpořeno 
vybudováním, a především zkapacitněním železniční trati pod Chuchelskými svahy. Dolní část Chuchle je 
dále rozdělena komunikací Strakonická, která celé sídlo zásadně odděluje od nábřeží Vltavy, které bylo 
v minulosti jeho neoddělitelnou součástí.  
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Podle období vzniku lze Velkou Chuchli velmi zjednodušeně rozdělit na nejstarší část navazující na ulici 
Dostihovou a Starochuchelskou a náměstí Chuchelských bojovníků. Dále část zástavby výše po svahu 
navazující na místní komunikace vázané na ulici Starochuchelskou a spodní část zástavby navazující na ulici 
Na Hvězdárně.  Lokalita této „staré“ Velké Chuchle má dodnes zachovalou původní vesnickou strukturu. 
Nejmladší je zástavba v horní části podél ulice Na Hvězdárně, kterou lze označit jako svým způsobem 
zahradní čtvrť. Problematickým zde je nepropojenost veřejných prostranství a chybějící lokální centrum 
s občanskou vybaveností. 

Prostoru mezi železnicí a Strakonickou je částečně zastavěn rodinnými domy (součást staré Chuchle). 
V tomto území jsou poměrně rozsáhlé přestavbové plochy zahradnictví a areálu bývalé továrny Klauzovka. 
Severně od ulice Dostihová, v rozšiřujícím se prostoru mezi železnicí a Strakonickou je rozsáhlý areál 
dostihového závodiště. Jde o areál regionálního významu, který však není přímou součástí života MČ. Areál 
je významnou prostorovou bariérou v území. Na tento areál na severu navazuje přestavbové území bývalého 
Valtrova zahradnictví. 

Rozdělení na „starou“ a „novou“ Chuchli je patrné i podle v Praze sledované tzv. střešní krajiny, kdy ve Staré 
Chuchli převažují rodinné domy se šikmou střechou, v „nové“ Chuchli pak rodinné a bytové domy s plochou 
střechou. 

Obrázek 37 Střešní krajina, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

 

  
Naprostá většina zástavby velké Chuchle je tvořena rodinnými domy a dalšími objekty do 2 nadzemních 
podlaží. Výjimku tvoří objekt bývalého hotelu na náměstí Chuchelských bojovníků, objekt školy, školky, 
střední školy, úřadu, objekty při vjezdu do Velké Chuchle ze Strakonické a bytové domy v ulici Nad 
Závodištěm a Mrkosova. 
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Obrázek 38 podlažnost objektů, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

 

   
 

Samostatnou strukturu tvoří rozsáhle chatové osady ve Velké Chuchli, především pak osada Lahovská a 
Třešňovka. Osada Lahovská je starší, pozemky zde jsou větší a obslužné komunikace širší. V osadě 
Třešňovka jsou pozemky výrazně menší a obslužné komunikace užší. 

Přirozeným centrem Velké Chuchle je náměstí Chuchelských bojovníků. Občanská vybavenost kolem 
náměstí v minulosti postupně zanikala. Dnes se zde nachází samoobsluha, uzenářství a nově v přilehlých 
uličkách objekty občanské vybavenosti K7 a K8. Potenciál lokálního centra má prostor před základní školou. 
Lokální centrum schází v lokalitě Na Hvězdárně a osadě Lahovská. 

Tato urbanistická struktura je respektována jak ve stávajícím Územním plánu, tak v návrhu nového 
Metropolitního plánu. Nejsou zde vymezena velkoplošná nově zastavitelná území. Nově zastavitelné plochy 
jsou v podstatě logickým doplněním stávající struktury. 

prostor mezi Strakonickou a Vltavou 
Vybudování stávající ulice Strakonická a na ni navazujících dopravních staveb jednoznačně kladně přispělo 
k řešení dopravy v regionálním měřítku, zároveň se stalo těleso komunikace základním prvkem 
protipovodňové ochrany. Bohužel tato komunikace zásadním způsobem oddělila sídla na levém břehu Vltavy 
od řeky. Břehy Vltavy na území MČ Velká Chuchle jsou částečně zastavěny objekty pro sport a objekty 
průmyslového charakteru využívanými dnes částečně i jako ubytovny. Velká část nábřeží je „územím nikoho“, 
územím bez náplně. Zásadním problémem je špatná dostupnost nábřeží pro obyvatele Chuchle. K nábřeží 
se lze přes Strakonickou oficiálně dostat podchodem dvěma podchody. Jednoznačně lze konstatovat, že 
rekreační potenciál nábřeží zůstává zcela nevyužit, nábřeží dnes v podstatě není součástí Velké a Malé 
Chuchle. 
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Obrázek 39 Analýza veřejných prostranství, zdroj: ONplan 
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7.2 Památková ochrana  
Ze zákona jsou na území MČ Velká Chuchle chráněné dále uvedené objekty či soubory objektů: 

• kostel sv. Jana Nepomuckého  
Kostel stojící nad svahu mezi Velkou a Malou Chuchlí. Jedná se o jednolodní kostel z roku 1729 s 
presbytářem čtvercového půdorysu, a z jižní straně přiléhající sakristií s tribunou. Při západním průčelí 
stojí věž s jehlancovou střechou. Kostel byl postaven snad na náklady polského šlechtického pacienta 
lázní v Malé Chuchli.  

• Pacoldova vápenka 
Vápenka, která odkazuje na historii těžby vápence v okolí Chuchle stojí při silnici z Velké Chuchle na 
Slivenec. Objekt vápenky se skládá se ze dvou dvojitých Pacoldových šachtových pecí s horním 
plněním. Vystavěn byl v 2. polovině 19. století.  

• Chuchelské lázně  
Poměrně rozsáhlý areál sestávající z původních lázeňských objektů v Malé Chuchli a k nim 
náležejícím zahradám a pozemkům (č.p. 4, 42, 43, 44, 45) a kapličky Panny Marie nad Mariánským 
pramenem. Areál je dokladem v historii Malé Chuchle významné lázeňské epochy. 

• Kostel Narození Panny Marie  
Kostel stojí v Malé Chuchli a doplňuje lázeňský areál. Postaven byl v roce 1774 na troskách bývalého 
kostela raně gotického či ještě románského původu. Ke kostelu patří márnice. Dnes je využíván 
řeckojazyčnou obcí české pravoslavné církve.    
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7.3 Životní prostředí 

7.3.1 Příroda a krajina 
Krajinný ráz Chuchle zásadním způsobem formuje morfologie terénu hluboce zaříznutého levého břehu 
Vltavy.  Levobřežní strmé svahy nad Vltavou jsou tvořeny barrandienskými horninami. Velmi úzké údolí 
vymezené severně od Chuchle Barrandovskými skalami se směrem k Chuchli rozšiřuje v nivu soutoku Vltavy 
a Berounky vymezenou zalesněnými svahy terénního zlomu. Na území Chuchle jsou svahy terénního zlomu 
z velké části zalesněny. Morfologie území Chuchle je formována i poměrně zaříznutým údolím Vrutice, která 
se na území Velké Chuchle vlévá do Vltavy.  

Obrázek 40 Morfologie území, zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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Krajinné prvky MČ Velká Chuchle, především nezastavitelné chuchelské svahy s řadou cenných přírodních 
biotopů a údolí Vltavy jsou přímou součástí celoměstsky významné krajinné kostry. Údolí Vltavy na území 
MČ je součástí Koncepce pražských břehů a řešeno je v projektu Příměstský park Soutok.  

Obrázek 41 Přírodní osy hl. m. Prahy, zdroj: IPR, ÚAP hl. m. Praha, 2017 

   
 

Velká Chuchle patří k nejzelenějším částem Prahy, patří mezi 5 městských částí s nejvyšším podílem ploch 
zeleně na 1 obyvatel. 

Obrázek 42 Plochy zeleně na obyvatele v městských částech, zdroj: IPR, ÚAP hl. m. Praha, 2017 
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Zároveň patří Chuchle mezi 3 městské části s koeficientem ekologické stability vyšším než 1. Koeficient 
ekologické stability je určen poměrem ekologicky stabilních a nestabilních ploch. Čím je toto číslo vyšší, tím 
je území ekologicky stabilnější. Při koeficientu vyšším než 1 lze území označit za vcelku vyváženou krajinu, 
v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami.  
Obrázek 43 Koeficient ekologické stability, zdroj: IPR, ÚAP hl. m. Praha, 2017 

 

 

7.3.2 Lesy 
Na území MČ výrazně převažuje lesní krajina. 
Nelesní krajina je reprezentována nezastavěnými 
částmi nivy Vltavy a prostorem Višňovky. 
K zemědělské krajině patří pole na pomezí Velké 
Chuchle a Barrandova a Velké Chuchle, Slivence 
a Lochkova. Do Pěstební krajiny lze, kromě 
pozůstatků sadů v severní části Velké Chuchle 
zařadit především areál zahradnictví při ulici U 
Zahradnictví. 

Všechny lesy na území hl. m. Prahy, tedy i na 
území MČ se řadí do kategorie lesů zvláštního 
určení jako lesy příměstské a další lesy se 
zvýšenou rekreační funkcí. Spravovány jsou  Lesy 
hl. m. Prahy. Většinu rozlohy lesních pozemků na 
území Chuchle tvoří Chuchelský háj. Jedná se o 
les smíšený (převažuje dub zimní, borovice lesní a 
lípa srdčitá, poměrně hojný je akát), převažují 
porosty nad 140 let.  

 

 

 

 

Obrázek 44 Lesy, zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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7.3.3 Zemědělský půdní fond 

Zemědělský půdní fond (ZPF) se skládá z orné půdy, vinic, zahrad, sadů a trvalých travních porostů. Podle 
údajů z ÚAP hl. m. Prahy z roku 2017 tvoří ZPF 32,7% rozlohy celé městské části.  Kvalita ZPF je hodnocena 
na základě bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ). BPEJ je určitá část zemědělské půdy, která 
má stejné stanovištní a produkční vlastnosti dané půdou, klimatem a reliéfem terénu. Na základě BPEJ jsou 
zemědělské půdy zařazeny do pěti tříd ochrany, přičemž nejvyšší kvalitu má třída ochrany I. 

Celý prostor nivy Vltavy patří do I. třídy ochrany, nad Chuchelským svahem je podstatná část území tvořena 
lesem, zbývající plochy patří do III. – V. třídy ochrany. 

Obrázek 45 Třídy ochrany půd, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

7.3.4 Voda 
Řeka Vltava tvoří východní hranici městské části. Stejně jako v celé Praze, prošla řeka i zde v 20. století 
soustavnou technickou úpravou pro městské a plavební účely. Na území Prahy je Vltava vzduta soustavou 
vodních stupňů, v těsném sousedství Velké Chuchle je to Modřanský jez. Od pojímání řeky jako vodní cesty 
a povodňového recipientu se odvíjí dlouhodobě neuspokojivé nakládání se suchými bermami v říčním korytě 
a s nivními plochami, které ke korytu přiléhají. Napomoci zlepšení neuspokojivého stavu má za úkol 
Koncepce pražských břehů. V důsledku mnoha faktorů (starší nevhodné výsadby kultivarů topolů, 
dlouhodobá absence koncepce, správy a péče, jednostranně likvidační zásahy po povodních, výskyt chorob 
a oslabení porostů po povodních, aj.) je současný stav břehových porostů podél Vltavy špatný.  

Na 62‚5 km do Vltavy ústí Vrutice. Pramení u Slivence. Na území Chuchle má koryto z velké části břehy i dno 
opevněné kamennou dlažbou.  Posledních několik set metrů včetně toku pod Strakonickou ulicí vede pod 
zemí. Celková délka toku je přes 3 km. Výkon správy a údržbu zajišťuje organizace Lesy hl.m. Prahy. V dolní 
části toku, zejména v místě křížení se železniční tratí, dochází k občasným záplavám a problémům spojeným 
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s ukládáním splavenin. Tento stav se v poslední době díky urbanizaci a následným nárůstem poměru 
zpevněných ploch výrazně zhoršuje. 

Pravostrannými přítoky Vrutice je Libeřský potok, který pramení v Chuchli a v horní části bezejmenný přítok, 
Ten je však v podstatě suchým korytem, které svádí vodu ze svahů jen při deštích.  

Na území MČ se nachází několik pramenů - U vápenky, Pod Višňovkou, V obecní zahradě, V Libří a 
nejvýznamnější Mariánský pramen. Ten byl součástí lázní v Malé Chuchli. Pramen leží v Chuchelském háji 
nedaleko centra Malé Chuchle, pod oltářem ”jeskynní” kaple Panny Marie. Celková vydatnost Mariánského 
pramene se trvale pohybuje okolo 2,5 l/s. Vodu z tohoto pramene odvádí přes Malou Chuchli do Vltavy 
Mariánský potok. 

7.3.5 Ekologické zátěže 
Původní skládka komunálního odpadu na pomezí Slivence a Velké Chuchli z let přibližně 1970 – 85, vznikla 
zavážením bývalých dolů. Dnes je realizována rekultivace povrchové části skládky. Vzhledem ke složitým 
geologickým poměrům v území je však stále nutný monitoring ovlivnění podzemních vod a životního prostředí 
okolí a stability svahů násypů. 

7.3.6 Klima 
Pro Prahu je zpracována mapa bonity klimatu, která 
shrnuje klimatické ukazatele území – oslunění, přirozená 
ventilace území, rychlost proudění větru, četnost 
bezvětří, imisní zátěž a zastavěnost území. Území MČ 
Velká Chuchle se, především díky konfiguraci terénu a 
vysokému podílu zeleně, pohybuje převážně 
v kategoriích velmi dobrá, dobrá, částečně v kategorii 
přijatelná. 

 

 

 

Obrázek 46 Bonita klimatu, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

   

7.3.7 Hluk 
Významnými zdroji hluku jsou obecně liniové dopravní stavby, tedy železnice a silniční komunikace. Ve Velké 
Chuchli jsou v denních i nočních hodinách překračovány limitní hodnoty hluku ve vnitřních prostorách 
obytných staveb podél koridorů dopravních cest.  

Silnice Strakonická je jedním z 50 kritických míst imise hluku v Praze. Pro tato místa jsou zpracovány akční 
plány, které řeší možnosti snížení hluku v těchto oblastech.  K ochraně před nadměrným hlukem jsou podél 
pozemních komunikací a železničních tratí budována protihluková opatření. Existující protihlukové stěny 
podél železnice budou nahrazeny po modernizaci trati. Samotná rekonstrukce železničního svršku a spodku 
také sníží emisní hodnoty o jednotky decibelů. Na žádost MČ se připravuje vybudování protihlukových stěn 
u křižovatky ulic Dostihová a Strakonická. 
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Obrázek 47 a 48 Hluková mapa den, hluková mapa noc, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

   
 

       
 

Ve Velké Chuchli, v přírodních plochách nad skalami jsou 
v Akčním plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha (2019) 
vymezeny oblasti ticha o rozloze 205 ha. V těchto oblastech 
má být zachováno relativně tiché prostředí i do budoucna. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 49 Tiché oblasti dle akčního plánu snižování hluku 
pro aglomeraci Praha, zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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7.4 Ochrana přírody 
Ve Velké Chuchli jsou 3 zvláště chráněná území, z nichž dvě jsou zároveň evropsky významnou lokalitou 
NATURA 2000.  

Evropsky významná lokalita Chuchelské háje 

- Přírodní rezervace Homolka 

- Přírodní rezervace Chuchelské háje 

Přírodní památka Nad Závodištěm 

Do území MČ Velká Chuchle zasahuje ze severu i Národní přírodní památka Barrandovské skály. Chráněná 
území zaujímají více než 10% celkové plochy MČ, nachází se na svazích a terénních hranách. 

Obrázek 50 Zvláště chráněná území, zdroj: https://app.iprpraha.cz 

   
 

Chráněná území, zejména PR Chuchelský háj tvoří cenné přírodní a rekreační zázemí přesahující svým 
významem hranice městské části. Vysoká návštěvnost Chuchelského háje vede ke střetům mezi požadavky 
ochrany přírody a požadavky na volnočasové vyžití.  

Evropsky významná lokalita (EVL) Chuchelské háje je součástí soustavy Natura 2000, která zajišťuje ochranu 
z evropského pohledu nejcennějších organismů a biotopů. Tato EVL je tvořena Přírodní rezervací (PR) 
Chuchelský háj a PR Homolka. 

PR Chuchelský háj má celkovou rozlohu téměř 20 ha. Předmětem ochrany je lesní komplex přirozeného 
suťového lesa, dubohabřin a teplomilných doubrav a diabasová skála s teplomilnou skalní vegetací a 
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s dochovanou teplomilnou faunou bezobratlých. Pro rezervaci je vyhláškou vymezeno ochranné pásmo, 
které je z geologického hlediska významnější než rezervace sama. V okolí Mariánského pramene v Čertově 
strouze jsou geologicky významné výchozy čtvrtohorních vápnitých usazenin, v nichž jsou zachovány 
holocenní měkkýši a otisky listů stromů. V ochranném pásmu se nacházejí také historicky významné umělé 
odkryvy – opuštěné a dnes již zasuté lůmky, několik zářezů parkových cest s výchozy hlavonožcových 
vápenců z prvohor. 

Přírodní rezervace Homolka o rozloze přes 13 ha je jedním z nejvýznamnějších geologických odkryvů na 
území našeho státu. Je zde několik celosvětově klasických nalezišť zkamenělin. Zdejší profily studoval již 
Joachim Barrande a jeho současníci. V lomech této oblasti se dříve těžil vápenec na výrobu vápna (na tu 
odkazuje nedaleký objekt Pacoldovy vápenky), na stavební kámen, štěrk a štět, a vyráběla se z něj i proslulá 
tzv. černá mozaika na pražské chodníky. V západním sousedství Homolky (lokalita Doly) byly těženy vápence 
hornickým způsobem systémem štol. Jihovýchodní svahy vrchu Homolky hostí velice cenná vápnomilná a 
xerotermní (sucho a horko snášející) společenstva, tzv. skalní a travní stepi. Ta musí být dnes cíleně 
udržována proti zarůstání. 

Předmětem ochrany Přírodní památky Nad závodištěm o rozloze více než 22 ha. je významný geologický 
profil dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v ordoviku a ve spodním siluru a současně vývoj života v 
těchto obdobích. Uzemí je zajímavé velmi složitou tektonickou stavbou, kdy se jednotlivé geologické vrstvy 
opakují až čtyřikrát po sobě. Svahy jsou z velké části zalesněny zcela nepůvodním a nevhodným porostem 
akátu.  

Národní přírodní památka Barrandovské skály o rozloze přes 11 ha se nachází na území MČ Hlubočepy a 
končí v Malé Chuchli na severních stráních Čertovy strouhy. Hlavním důvodem ochrany je unikátní 
mezinárodně významný geologický profil paleozoických útvarů silur a devon dokumentující prvohorní vývoj 
pražské pánve. Území je významné i z paleontologického hlediska, vyskytují se zde četné nálezy zkamenělin, 
a v neposlední řadě jsou zde chráněny i zbytky teplomilné skalní stepi. 

V území jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) lokální, regionální 
i nadregionální úrovně. Prvky ÚSES udržují a posilují ekologickou stabilitu území. Tyto prvky jsou zároveň 
limitem rozvoje, neboť plochy vymezené pro ÚSES mohou být využívány pouze jako plochy zeleně a vodní 
plochy. Umisťování staveb v systému ÚSES je výrazně omezeno. 

Územím MČ velká Chuchle procházejí osy 
nadregionálních biokoridorů spojené s 
údolím Vltavy vázané na vlastní řeku a její 
nivu i na teplomilná doubravní 
společenstva svahů nad Vltavou. Do 
těchto biokoridorů je v prostoru 
Chuchelského háje vloženo funkční 
regionální biocentrum. Nadregionální a 
regionální prvky ÚSES jsou doplněny na 
západní hraně území MČ prvky lokálními. 

 

Obrázek 51 ÚSES, zdroj: 
https://app.iprpraha.cz 
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7.5 SWOT prostředí městské části 

Silné stránky Slabé stránky 

• zachovaná historická struktura jádra malé 
Chuchle s doklady jejich lázeňské minulosti 

• panorama skal nad Vltavou s Chuchelským 
hájem a kostelem sv. Jana Nepomuckého 

• dochovaná urbanistická struktura staré Velké 
Chuchle s v podstatě vesnickým charakterem 

• zastavitelné plochy pro bydlení jsou vymezeny 
v návaznosti na stávající zastavěná území, 
případně jako přestavbová území v rámci 
stávající zástavby  

• výjimečná morfologie terénu, doklady 
geologického vývoje území, rozsáhlé plochy 
přírodního charakteru s velkým podílem 
chráněných území, lesů, Vltava a její přítoky   

• dobrá bonita klimatu 

• narušení krajinného rázu území, obrazu sídla 
v krajině vybudování dopravních staveb a 
navazujících objektů občanské vybavenosti, 
přerušení průchodnosti údolí Vltavy, oddělení 
Chuchle od řeky 

• ne plně vyhovující stav cestní sítě, navazujících 
porostů a vybavenosti Chuchelského háje 

• areál dostihového závodiště je bariérou v území, 
není součástí života Chuchle 

• v podstatě zaniklá občanská vybavenost, která 
byla vázána na centra Velké a Malé Chuchle 

• chybí lokální centrum v lokalitě Na Hvězdárně a 
v Lahovské 

• nábřeží Vltavy má z velké části charakter 
brownfieldu, není využit jeho rekreační 
potenciál, není dobře propojeno s Velkou I 
Malou Chuchlí 

• nejasná koncepce rozvoje osady Lahovská 
související s růstem počtu objektů využívaných 
pro bydlení 

• poměrně značná zátěž obydlených částí MČ 
hlukem z dopravy  

Příležitosti Hrozby 

• koordinovaný rozvoj nábřeží Vltavy v rámci 
Koncepce pražských břehů a na ni navazujícího 
projektu Příměstský park Soutok 

• využití odborného zázemí IPR, jím vytvořených 
metodik při hledání podoby veřejných 
prostranství a nové architektury 

• nová zástavba nebude respektovat současný 
charakter sídla, nebude vycházet z jeho 
urbanistických hodnot 

• klimatické změny způsobí degradaci přírodních 
ploch  

• developeři v území se nepodílí na zlepšení 
kvality veřejných prostranství a na jejich oživení 
občanskou vybaveností 

• plánované dopravní stavby budou mít negativní 
vliv na krajinný ráz území a negativní dopad na 
životní prostředí 

• kontaminace spodních vod dnes rekultivovanou 
skládkou u Slivence 
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8 Ekonomika, prostorový rozvoj, správa 
městské části 

8.1 Ekonomika 

8.1.1 Ekonomická situace 
Podobně jako jiné metropole hraje Praha důležitou úlohu v ekonomice České republiky. V hlavním městě 
vzniká téměř čtvrtina celostátního hrubého domácího produktu. V Praze žije 12% populace České republiky, 
na celkové zaměstnanosti se ovšem podílí 18%. Specifický charakter a skladba ekonomiky metropole stojí 
za faktem, že produktivita práce (relace HDP a zaměstnanosti) je o 39% vyšší než celostátní průměr. Díky 
tomu je průměrná mzda v Praze o 28% vyšší než průměr za celou Českou republiku. Praha má tradičně 
relativně nízkou nezaměstnanost. Nadprůměrná je naopak míra ekonomické aktivity, která činí 62%, zatímco 
v případě celé České republiky 59%. Vyšší míry ekonomické aktivity a zaměstnanosti v kombinaci s vysokou 
produktivitou práce vedou k tomu, že HDP na obyvatele dosahuje v Praze 205% průměru za celou českou 
ekonomiku, resp. 173% průměru EU po zohlednění rozdílů v kupní síle. 

Podle ekonomické prognózy (ta vychází z demografické projekce), která je součástí Strategického plánu hl. 
města Prahy, by v Praze mělo dojít ke zvýšení míry ekonomické aktivity z 62,0  % v roce 2015 na 62,6% 
v roce 2030. Velikost potenciální pracovní síly by se tedy měla zvýšit z 668 tisíc na 755 tisíc obyvatel. 
Za předpokladu stabilizace míry nezaměstnanosti na úrovni 2,5% by se celková zaměstnanost v Praze měla 
zvýšit z 650 tisíc v roce 2015 na 736 tisíc obyvatel v roce 2030. 

Vzhledem k tomu, že Chuchle je součástí Prahy s velmi dobrou dostupností do centra, není relevantní 
podrobné vyhodnocování ekonomických ukazatelů městské části. Dále je uvedeno pouze základní shrnutí 
ekonomických ukazatelů dostupných pro MČ. 

K 31. 12. 2019 bylo ve Velké Chuchli registrováno 1061 podnikajících subjektů. Více než polovina z nich byly 
fyzické osoby. Nejčastější převažující činností podniků byl velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel a dále profesní, vědecké a technické činnosti. Více než polovina těchto subjektů jsou 
fyzické osoby. 

Graf 15 Odvětvová struktura podnikatelských subjektů k 31. 1. 2019, zdroj: ČSÚ, 2019 
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Graf 16 Ekonomické subjekty podle právních forem k 31. 12. 2019, zdroj: ČSÚ, 2019 

    
 

8.1.2 Spolupráce s podnikatelským sektorem 
Městská část spolupracuje s některými podniky na svém území. Ty se na životě v Chuchli podílí například 
sponzorováním některých kulturních akcí, poskytováním darů a výhod pro seniory. Některé z místních firem 
se podílí i na údržbě MČ, či vybavení veřejných prostranství. V rámci spolupráce s Dostihovým závodištěm 
a.s. již tradičně každoročně otvírá dostihovou sezónu závod Velké Chuchle. 

Vzhledem k tomu, že v hl. m. Praze není doposud nastaven mechanismus, jak by se noví developeři v území 
měli podílet na životě v hlavním městě, resp. na životě v jednotlivých městských částech, nemá ani MČ Velká 
Chuchle jasně nastavena pravidla v této oblasti. Významným dokladem spolupráce s novým developerem 
na území MČ bylo, na základě dohod a dobrých vztahů, poskytnutí kompenzací pro MČ ze strany Hornbachu 
v hodnotě 11 mil Kč. 

V současnosti připravuje Magistrát Hl. m. Prahy Metodiku kontribuce investorů do území, která by měla 
nastavit i pravidla pro vyjednávání městských částí s investory. Zástupce MČ je součástí diskusí nad tímto 
dokumentem. Dokument by měl být schválen do konce roku 2020. 

8.1.3 Maloobchod 
Na náměstí Chuchelských bojovníků je prodejna potravin, řeznictví a rybářské potřeby. V Malé Chuchli při 
ulici Zbraslavská (část u Strakonické) je pizzerie, malý bar, vinotéka, cykloservis a prodejna bazénů. Při 
Strakonické ulici, v prostoru mezi malou a Velkou Chuchlí je Hornbach. 

Nabídku maloobchodů nelze rozhodně označit za dostačující. V Chuchli chybí restaurace, cukrárny, 
provozovny drobných služeb apod. tedy místa k neformálnímu setkávání obyvatel. Toto téma bylo často 
zmiňováno jak při setkání nad mapou, tak v dotazníkovém šetření.  

8.1.4 Trh práce 
V hl. m. Praze je podíl nezaměstnaných osob dlouhodobě nejnižší v rámci ostatních krajů ČR, a to hlavně 
kvůli vysoké koncentraci pracovních příležitostí. Mezi lety 2010 a 2019 poklesl podíl nezaměstnaných osob 
v hl. m. Praze z 3,61 % na 1,90 %. Tento pokles byl doprovázen nárůstem počtu volných pracovních míst 
v uvedeném období z 5,7 tis. na 74,9 tis. Ve sledovaném období tak poklesl počet uchazečů o zaměstnání 
z 33,4 tis. na 18,0 tis.  

Vysoká koncentrace pracovních příležitostí v Praze má přímý vliv na nízký podíl nezaměstnaných osob. 
Stejně jako v Praze i ve Velké Chuchli počet nezaměstnaných od roku 2015 výrazně klesal. V roce 2018 se 
pohyboval pod průměrem Prahy, v roce 2019 se s průměrem Prahy vyrovnal. Od roku 2018 převyšuje počet 
pracovních míst počet uchazečů o zaměstnání. 
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Graf 17 Vývoj nezaměstnanosti ve Velké Chuchli mezi lety 2015–2019, zdroj: ČSÚ, 2019 

 

8.2 Prostorový rozvoj  

8.2.1 Územní plán a návrh Metropolitního plánu 
Ve stávajícím územním plánu i návrhu nového metropolitního plánu jsou v Chuchli vymezena zastavitelná 
území pro bydlení především jako doplnění již z velké části zastavěné lokality navazující na ulici na 
Hvězdárně a dostavba dolní Chuchle na smíšené území.  

Na území MČ nejsou vymezena žádná z celopražského hlediska významná území pro rozvoj průmyslu, 
výroby, či nová logistická centra. Toto je dáno jednak morfologií terénu a rozsáhlými nezastavitelnými 
plochami přírodního charakteru, jednak i strategií městské části zachovat a dále rozvíjet příměstský, spíše 
vesnický charakter sídla v zeleni. Plochy pro občanskou vybavenost a plochy pro zařízení veřejné dopravy 
jsou vymezeny v prostoru tzv. Mezichuchlí (tedy mezi Malou a Velkou Chuchlí) mezi železnicí a Strakonickou. 
Část těchto ploch není ještě plně zastavěna a jsou zde plánovány především nové obchody (Lidl, OC, …). 
Většina ploch, na kterých prozatím nejsou umístěny žádné záměry je v soukromých rukách a na jejich využití 
nemá MČ přímý vliv. Drobné provozovny, občanskou vybavenost nerušící bydlení lze pak umisťovat v rámci 
ploch pro bydlení. Obdobně je využití území strukturováno i v návrhu Nového Metropolitního plánu, kde je 
lokalita Mezichuchlí vymezena jako transformační území s produkčním využitím. 
Svým způsobem rozvojovým územím je i nábřeží Vltavy, tedy prostor mezi řekou a Strakonickou, které by 
mělo být rozvíjeno jako součást pražských břehů. Toto území je řešeno jednak ve studii Pražské břehy, 
jednak ve studii Soutok. 
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Obrázek 52 Výřez Územní pláun hl. m. Prahy, , zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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8.2.2 Koncepce pražských břehů 
Tento dokument zpracovaný Kanceláří veřejného prostoru IPR Praha, představuje celkový pohled na břehy 
Vltavy v Praze. Zohledňuje jak aktuální záměry v území, tak pracuje s využitím břehů a navazujících území. 
Dále vytypovává jednotlivé atraktivní prvky v území, případně doporučuje nové. Na území Velké Chuchle se 
jedná především marinu, která by měla být propojena se závodištěm a o nová propojení obou břehů.  

Obrázek 53 Koncepce pražských břehů, výřez výkresu Návrh území údolí Berounky, zdroj: IPR Praha 

   
 

V návaznosti na koncepci Pražských břehů je připravován Příměstský park soutok, který by měl 
prostřednictvím koordinované správy založené na dohodě místních aktérů zajišťovat vyvážený rozvoj území 
soutoku Vltavy a Berounky, jehož součástí je i část nábřeží Vltavy na území MČ Velká Chuchle, jako celku. 
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8.2.3 Připravované záměry 
Obecně lze konstatovat, že městská část má značně omezené možnosti, jak ovlivňovat záměry soukromých 
investorů na svém území. V územním řízení má pouze postavení účastníka řízení, v případě že se záměr 
připojuje na infrastrukturu ve správě MČ je nutný její souhlas. Nejúčinnější metodou tak je intenzivní 
komunikace s investory a předem promyšlené stanovisko MČ jaký veřejný zájem chce v dané věci hájit. 

Tabulka 7 Přehled záměrů na území MČ, zdroj: https://www.chuchle.cz  

Projekt/lokalita Popis záměru 
stav 
 

Číslo v 
mapě 

Bydlení  
(celkem 45 bytových jednotek) 

Viladomy Hvězdárna, 
Nad Závodištěm 

- jeden viladům s  8 bytovými jednotkami a dva 
s 1 bytovou jednotkou o 3 nadzemních 
podlažích 

- vjezd do podzemních garáží z ulic Nad 
závodištěm (2 domy) a Na Hvězdárně (1 dům). 

ve výstavbě 

dokončení 
2020 

 

1 

BD Prodloužená - dva propojené bytové domy o 4 nadzemních 
podlažích s dohromady 6 bytovými jednotkami stavební řízení 2 

Byty Chuchle, Na 
Hvězdárně 

- 2-4 podlažní dům v blízkosti autobusové 
zastávky Mrkosova, celkem 25 bytových 
jednotek 

- realizace záměru je s ohledem nesouhlas 
sousedů a MČ nejistá 

záměr 
3 

Vily Novochuchelská - 4 dvojpodlažní rodinné domy v prostoru pod 
ukicí Novochuchelská záměr 4 

Nová lokální centra 

Centrum Velké Chuchle 

 

 

- studie vzešla z architektonicko-urbanistické 
soutěže 2010 

- V roce 2017 byla zpracována nová studie 
- Řeší území navazující na náměstí 

Chuchelských bojovníku, včetně objektů K7 a 
K8 

studie 
5 

 

 -    

Občanská vybavenost 

Sport areál Lahovice - záměr, který je situován v přímé návaznosti na 
areál dostihového závodiště 

- areál s celoročním provozem, který by nabídl 
podmínky ski a cyklosporty 

- větší část areálu se nachází na území MČ 
Praha - Radotín 

studie 

 

6 

LIDL a KFC - v těsném sousedství parkoviště prodejny 
Hornbach LIDL a KFC s parkovací plochou pro 
135 vozidel 

- dopravní napojení od příjezdové komunikace k 
Hornbachu 

ÚR 

7 
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OC Strakonická - budova obchodního centra přístupného a 
obsluhovaného novým napojením z ulice 
Strakonická 

ÚR 
8 

Penzion pro seniory 
Bílčická  

- penzion pro seniory s uvažovanou kapacitou 
65 malometrážních bytových jednotek 

územní řízení 9 

areál Klausovka - studie využití brownfieldu Klausovka v dolní 
Chuchli - kombinace městského 
malometrážního bydlení, start-up prostor, které 
by pronajímala MČ 

studie 

10 

Dostihové závodiště 
Arena Chuchle 

- rozsáhlá rekonstrukce zázemí dostihového 
závodiště včetně nových protipovodňových 
opatření a nových objektů pro sport a smíšené 
využití 

záměr 

 

doprava 
modernizace trati 171 
Praha – Beroun – Plzeň 
v úseku Smíchov – 
Radotín 

- v rámci modernizace trati dojde k přesunu 
železniční stanice Velká Chuchle a vybudování 
bezbariérového přístupu k ní podchodem pod 
tratí  

v realizaci 

11 

mimoúrovňové křížení 
ul. Starochuchelská a 
železnice 

 

- vyvolaná investice projektu modernizace trati 
171 

- v současnosti probíhá ÚR na variantu nadjezd, 
zpracována studie varianty podjezd 

územní řízení 

12 

vysokorychlostní trať 
praha – Beroun – Plzeň  

- záměr ČR 

- součástí záměru je tzv. Tachlovský tunel se 
zaústěním v Malé Chuchli 

schválená 
varianta 13 

parkování Malá Chuchle - návrh maximálního možného počtu legálních 
parkovacích míst v ul. Zbraslavská, V Uličce a 
Podjezd. 

studie (2019)  

zóna 30 ve Velké 
Chuchli 

- zahrnuje úpravu dopravního značení v území aktualizace 
studie 

 

protihlukové stěny u 
křižovatky ulic 
Dostihová a Stranická 

- investorem je Magistrát HMP a Technická 
správa komunikací 

ÚR 
14 

rekultivace 

stavební úprava skládky 
nad Velkou Chuchlí 

- magistrát HPM realizuje zajištění stability a 
zpřístupnění veřejnosti k rekreačním účelům.  

v realizace  15 
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obrázek 54 Schéma záměrů, zdroj ONplan 
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8.2.4 Limity rozvoje  
Rozvoj městské části je limitován přírodními faktory, technickými prvky a závaznými regulativy. Ty je dále 
možné dělit na vnitřní limity (město je může ovlivnit) a vnější limity (zanedbatelný vliv města). 

V současnosti není v městské části vnitřní limit, který by bezprostředně omezoval jeho rozvoj.  

Velká Chuchle je zásadně limitována morfologií terénu (nezastavitelné svahy nad Vltavou), liniovými 
stavbami dopravní infrastruktury (železnice a silnice Strakonická) a přírodními limity (chráněná území, lesy, 
zóny aktivní záplavy Vltavy).  

8.2.5 Cestovní ruch 
Chuchle je vzhledem k přímé vazbě na nábřeží Vltavy, která je páteří rekreačního zázemí přírodního 
charakteru Pražanů i návštěvníků Prahy, vzhledem k existenci Chuchelského háje, významných 
geologických lokalit, historických lázeňských objektů Malé Chuchle a v neposlední řadě Chuchelského 
dostihového závodiště velmi významnou součástí rekreačního zázemí hlavního města, tzv. krajinného 
prstence Prahy.   

Chuchelský háj je vyhledávaným místem vycházek Pražanů. Cílem zde jsou ZOO koutek u hájovny, areálem 
zdraví, kostel sv. Jana Nepomuckého a především rozsáhlé lesy. 

Dostihová sezóny na dostihovém závodišti probíhá od dubna do října. Závodiště se specializuje na cvalové 
a klusácké dostihy. V roce 2020 se zde konalo, nebo bude konat celkem 26 akcí. Kapacita tribuny je 3 200 
míst k sezení, kapacita celého areálu je 10 000 návštěvníků. 

Nábřežím Vltavy na území Chuchle je vedena páteřní cyklostezka, jsou zde 2 uzavřené areály loděnice a 
v současnosti uzavřený areál fotbalového hřiště. Celkově prostor nábřeží nevybízí k návštěvě, nenabízí 
žádný cíl, ani důvod se zde zastavit, není pozvánkou k návštěvě Chuchle. 

V Chuchli v podstatě neexistuje maloobchod, restaurace, kavárny, půjčovny sportovního vybavení a podobná 
občanská vybavenost, která by umožnila návštěvníků v Chuchli pobýt déle, a která by tak byla ekonomickým 
přínosem pro provozovatele této vybavenosti a tím i MČ.  
Co se týče ubytovacích kapacit, v Chuchli v minulosti fungovaly lázně, následně zde bylo provozováno 
několik hotelů. Chuchle byla významným výletním místem Pražanů. Všechny lázeňské provozy, hotely i 
restaurace však postupně zanikly. Nově je na závodišti uvnitř tribuny otevřen zcela nově zrekonstruovaný 
hotel, s kapacitou ubytování cca 26 osob a s restaurací a školicími místnostmi. Hotel není cílen výhradně na 
návštěvníky dostihů. 

8.3 Správa městské části 

8.3.1 Úřad městské části a kompetence městské části 
Kompetence městské části jsou vymezeny závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hlavního města Prahy. Základem činnosti městské části v oblasti samostatné působnosti je správa 
majetku svěřeného MČ a zabezpečování hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje svého územního 
obvodu, ochrana a tvorba zdravého životního prostředí a uspokojování potřeb občanů. Jde především o 
uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a 
vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. V přenesené působnosti vykonává 
MČ státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a Statutem Hl. města Prahy, většinu agendy 
v přenesené působnosti vykonává úřad MČ 16 – Radotín, do jehož správního obvodu MČ Velká Chuchle 
spadá. 

Orgány Městské části Praha – Velká Chuchle jsou třináctičlenné zastupitelstvo městské části (ZMČ), starosta 
a 2 místostarostové, výbory zastupitelstva, zvláštní orgány městské části a úřad městské části (ÚMČ). ZMČ 
zřídilo výbor finanční, kontrolní, majetku, stavební, dopravy, výbor sociální, kultury a sportu, výbor územního 
plánování a strategie, výbor rozvoje městské části, Výbor mimoúrovňového křížení. Starosta zřídil tyto 
zvláštní orgány: povodňová komise, krizový štáb, přestupková komise. 

Úřad městské části má tyto odbory: Odbor vnitřní správy a sociálních věcí (3 zaměstnanci/2,5 úvazku), Odbor 
smluv, daní a poplatků (1 zaměstnanec), Odbor účetnictví a správy majetku – pozemky (1 zaměstnanec + 
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externí spolupráce), Odbor stavební a správy majetku - budovy, haly, stavby (2 zaměstnanci), Odbor 
životního prostředí (přidružená agenda, bez samostatného zaměstnance) a dále Odbor místního 
hospodářství  (4 zaměstnanci, zajišťující údržbu majetku svěřeného do správy MČ, především veřejných 
prostranství). Výkon veřejně prospěšných prací není na území MČ využíván. Stejně jako v celé Praze je 
složité najít nové, přiměřeně kvalifikované zaměstnance úřadu. 

Městská část zřizuje tyto organizace s vlastní právní subjektivitou: Základní škola Charlotty Masarykové 
Praha 5 – Velká Chuchle (ZŠ) a Mateřská škola Velká Chuchle (MŠ). Organizační složkou MČ je Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů /JSDH/. 

8.3.2 Hospodaření městské části 
Dle Statutu hl. m. Prahy příjmy MČ plynou ze svěřeného majetku a majetkových práv, příjmy z výsledků 
vlastní činnosti, výnosy z místních poplatků, výnos z daně z nemovitostí, dotace z rozpočtu hlavního města 
Prahy, účelově vázané dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných účelových fondů poskytované 
prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy, dotace poskytnutá jinou městskou částí. Příjmy z rozpočtu 
hl. m. Prahy tvoří více než polovinu příjmové části rozpočtu MČ. 

Výdaje MČ tvoří především závazky vyplývající pro městskou část z plnění povinností uložených jí zákony 
nebo Statutem hl. m. Prahy, výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti a na 
podporu soukromého podnikání prospěšného pro městskou část nebo hlavní město Prahu. Většinu výdajů 
tvoří mzdové a sociální náklady, v roce 2020 je to cca 30% všech výdajů. Významnou výdajovou položkou 
tvoří dotace základní škole (11%) a mateřské škole (4%), které slouží k pokrytí jejich provozu. 

Bilance rozpočtového hospodaření MČ je dlouhodobě v podstatě vyrovnaná. Rozpočet městské části se na 
straně příjmů a výdajů od roku 2015 postupně mírně navýšil.  

Graf 18 Meziroční vývoj výnosů a nákladů, zdroj MF ČR 

 
Kapitálové výdaje (investiční akce do infrastruktury a občanské vybavenosti) jsou pokryty většinou z rozpočtu 
magistrátu hl. m. Prahy. Takto se v minulosti financovala většina investičních akcí realizovaných z rozpočtu 
městské části - přístavby mateřské a základní školy, obnova zeleně, výstavba rekonstrukce hřišť.  Dotace 
státu či EU nejsou MČ v podstatě využívány. Tyto prostředky jsou městským částem zprostředkovávány a 
přerozdělovány magistrátem hl. m. Prahy. 

Městská část nevyužívá možností získání finančních prostředků na obnovu a údržbu infrastruktury, či na 
realizaci občanské vybavenost od těch, kteří tuto infrastrukturu, vybavenost využívají, případně jsou na ní 
závislí při realizaci svých záměrů v území. Jedná se zejména o developery v území a osoby bez trvalého 
pobytu ve městě. Problémem je, že ze strany hl. m. Prahy nejsou pro toto nastavena pravidla, na základě 
kterých by mohla městská část konat. 

Městská část nemá plán obnovy majetku a investic. To s sebou nese riziko vysokých nákladů, vysokou míru 
neefektivity a ekonomické nehospodárnosti. 
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Ve výhledu na období od 2021 do 2025 se počítá s vyrovnanými rozpočty ve výši cca 20,5 mil. Kč. Výhled 
zohledňuje převážně výdaje nutné na provoz městské části a jí financovaných organizací. V případě získání 
zdrojů pro plánované investice (např. výstavba Nového centra Chuchle) se rozpočet na příslušné období 
odpovídajícím způsobem navýší. 

Hospodaření příspěvkových organizací městské části je vyrovnané. Rozpočet těchto organizací se během 
posledních deseti let výrazně navýšil, a to i vzhledem k rozšíření kapacit obou zařízení. 

8.3.3 Majetek městské části 
Veřejná prostranství a objekty občanské vybavenosti (především škola, školka, úřad městské části, objekty 
K7 a K8) jsou ve vlastnictví hl. m. Praha. Komunikace vyššího významu jsou spravovány hlavním městem, 
kdy údržbu provádí TSK. Ostatní místní a obslužné komunikace a veřejná prostranství jsou svěřeny do správy 
a údržby MČ Velká Chuchle. Chuchelský háj je ve správě Lesů hl. města Prahy. 

Městská část vykonává při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy všechna práva a 
povinnosti vlastníka a rozhoduje o všech majetkoprávních úkonech v plném rozsahu, až na výjimky uvedené 
ve |Statutu hl. m. Prahy. Městské části jsou povinny zajišťovat samostatnou odbornou údržbu svěřeného 
majetku, odpovídají za technický stav tohoto majetku a vedou jeho účetnictví, majetkovou a odbornou 
evidenci. 

Městská část, resp. hl. m. Praha nedisponuje rozvojovými pozemky pro bydlení a občanskou vybavenost, ty 
jsou převážně ve vlastnictví soukromých majitelů. Městská část (resp. hl. město Praha) získala do svého 
vlastnictví objekty bývalého autoservisu v Kazinské, který má velký potenciál pro rozvoj kulturního a 
komunitního života městské části. Z ploch zeleně s rekreačním potenciálem pro městskou část i celou Prahu 
Hl. město Praha vlastní pozemky Chuchelského háje a část pozemků na nábřeží Vltavy. 

Obrázek 55 Majetkoprávní vztahy, přehled pozemků hl. m. Prahy a ČR, zdroj: zdroj: https://app.iprpraha.cz 
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8.4 Bezpečnost 
Území MČ Velká Chuchle spadá pod Městskou policii hl. M. Prahy, obvodní ředitelství MP Praha 5. Služebna 
MP pro Chuchli sídlila v areálu dostihového závodiště, při Radotínské ulici. Dnes je zde zázemí jízdní policie. 
Pro MČ je přidělen 1 pochůzkář. Územím projíždí jízdní policie. Z pohledu MČ není tento stav plně 
dostačující. 

Městská policie pořádá pro ZŠ a seniory besedy tematicky změřené na bezpečnost. Nejbližší místní oddělení 
Státní policie ČR sídlí Barrandově.  

Na území MČ není zaveden kamerový systém. To se jeví jako problém především podchodech pod 
Strakonickou a železnicí. Přislíbeny jsou kamery na nově budované železniční zastávce, v podchodu k ní a 
na stávajícím železničním přejezdu. 

Za nebezpečné lokality lze označit obecně nezabezpečená rozvojová území na území MČ – pozemky 
navazující na Hornbach a nábřeží Vltavy, kde si zřizují lidé bez domova místa k přespávání. Problém je 
spojen s tím, že se jedná o „území nikoho“ - neudržovaná území bez většího pohybu lidí. Na nábřeží Vltavy 
v sousedství fotbalového hřiště a ve statku v Malé Chuchli souvisí pocit nebezpečí i s existencí ubytovny pro 
zahraniční dělníky. 

Z hlediska provozu na komunikacích lze za nebezpečné místo jednoznačně označit železniční přejezd na 
Starochuchleské a pohyb peších podél komunikace do osady Lahovská, kde je problém i s neexistencí 
veřejného osvětlení. 

Organizační složkou MČ je Jednotka sboru dobrovolných hasičů /JSDH/. Hlavním jejím přínosem je řešení 
krizových stavů při povodňových stavech. JSDH sídlí v objektu K7, prostory však nejsou plně vyhovující.  

O případném nebezpečí spojeném na území Chuchle především s povodněmi, jsou občané MČ informování 
prostřednictvím městského rozhlasu a zpráv doručovaných prostřednictvím aplikace mobilní rozhlas.  

Nejbližší výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a Hasičského záchranného sboru hl. 
m. Prahy jsou v Radotíně.  

8.5 Vnější vztahy a vazby 
MČ je členem Svazu městských částí hlavního města Prahy. Cílem Svazu je spolupráce městských částí v 
občanskoprávních vztazích, ochrana společných zájmů i posílení významu městských částí v procesu 
rozhodování o věcech, které se jich týkají. Svaz pořádá pravidelná měsíční zasedání v budově Magistrátu 
hlavního města Prahy na Mariánském náměstí, na kterých jsou přítomni zástupci všech městských částí 
(starostové či zástupci starostů). Na těchto jednáních se probírají aktuální témata týkající se jednotlivých 
městských částí, ale i Prahy jako celku. Na tato jednání jsou zváni radní i jiní hosté, kteří mají k právě 
probíranému tématu nové podněty. Svaz také spolupracuje na připomínkování legislativních návrhů 
vytvořených HMP. 

MČ je i členem Svazu měst a obcí české republiky. Hlavním přínosem tohoto členství je informovanost, 
výměna zkušeností a společné řešení problémů. 

MČ Velká Chuchle je součástí projektu Příměstská park Soutok, v rámci kterého je vytvářena společná 
koncepce rozvoje tohoto území a aktéři jsou informováni o připravovaných záměrech v území.  

Příležitostně spolupracuje Chuchle s okolními městskými částmi na konkrétních projektech, záměrech, které 
překračují hranici MČ. 
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8.6 SWOT ekonomika, prostorový rozvoj, správa 
městské části 

Silné stránky Slabé stránky 

• vyrovnaný, nezadlužený rozpočet a vytvořené 
finanční rezervy pro nenadálé situace 

• mírně se zvyšující daňové příjmy města 

• zapojení do Sdružení městských částí 

• velmi nízké procento nezaměstnanosti a velký 
nabídka i kvalifikovaných míst v Praze 

• nabídka atraktivních turistických cílů – památek, 
dostihového závodiště, a především rozsáhlých 
ploch přírodního charakteru s velkým 
rekreačním potenciálem 

• Chuchle je součástí Koncepce pražských břehů 
a projektu Příměstský park soutok 

• zájem investorů o výstavbu v Chuchli 

• nedostatečné personální kapacity úřadu, které 
omezují možnost řešit např. agendu v oblasti 
kultury, sportu, komunitního života či hledání 
příležitostí vícezdrojového financování záměrů 
MČ 

• MČ nevlastní strategické pozemky 

• v podstatě absence maloobchodů, služeb, které 
by oživovaly lokální centra  

• není zpracován plán obnovy majetku a investic 

• nedostatečné pokrytí území městskou policií 

• lidé se nehlásí k trvalému pobytu a MČ  

Příležitosti Hrozby 

• realizace Koncepce pražských břehů a 
navazujícího projektu Příměstský park Soutok  

• využití odborného zázemí IPR 

• zájem investorů o výstavbu v Chuchli a 
současně zlepšení vyjednávací pozice MČ po 
schválení Metodiky kontribuce investorů 
do území 

• hl. m. Praha nenastaví pravidla, jak přimět 
developery k spoluúčasti na věcech veřejných  

• ztížená možnost využívat dotační prostředků pro 
Prahu, resp. MČ 
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9 Výstupy ze zapojení veřejnosti 
Cílem zapojení veřejnosti do přípravy Plánu rozvoje Velké Chuchle bylo ve fázi analýzy zjistit hodnocení 
současného stavu: co představují pro jednotlivé typy uživatelů hodnoty, co jsou problémy (aniž by se při tom 
měli jednotliví aktéři shodnout). Smyslem zapojení bylo také zjistit, jaké jsou potřeby jednotlivých uživatelů 
území. 

V návaznosti na strukturu a obsah strategického plánu byl rozsah participace stanoven těmito tématy: 

• hodnoty a problémy v území 
• deficity městské části  
• hodnocení vybraných aspektů života ve Velké Chuchli (prostředí, mobilita, sociální rozvoj, správa 

MČ a ekonomický rozvoj) 

Veřejnost se do přípravy analýzy mohla zapojit dvěma způsoby – dotazníkovým šetřením a setkáním nad 
mapou. 

9.1 Setkání nad mapou 
Podněty veřejnosti uvedené v této kapitole byly sbírány v rámci workshopu s veřejností, který proběhl 25. 
února 2020 v sále K8. Setkání se zúčastnilo více než 40 osob. Cílem setkání bylo představit proces přípravy 
nového strategického plánu Hostivice a získat hodnocení stavu obce jejími obyvateli a zaznamenat jejich 
potřeby. 

Cílem diskuse nebylo nalezení společného stanoviska na hodnocení současného stavu a možný vývoj území, 
ale zjišťování a zaznamenání názorů a podnětů od všech účastníků, které tak mohou být rozdílné. Sebrané 
komentáře a podněty budou použity pro dopracování analytické části a při zpracování návrhu strategie. Obě 
části strategického plánu budou veřejně projednány.  
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Obrázek 56 záznam setkání nad mapou, zdroj:ONplan 
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Hodnoty
Obecná charakteristika

• Klidné a p!írodní prost!edí.

• Dob!e fungující reziden"ní bydlení, lidem se tady obecn# $ije dob!e.

• Vesnick% charakter bydlení, ale zárove& v dosahu zázemí velkom#sta.

!ivotní prost"edí, ve"ejná prostranství, architektura
1. Chuchelsk% háj slou$ící k rekreaci nejen pro obyvatelé Chuchle, ale i pro obyvatelé    

Barrandova a Slivence.

2. Místo v p!írodní rezervaci Homolka je oblíbené a vyu$ívané na pikniky.

3. Areál u lesní ZOO, je místem v%let', slou$í jako místo setkávání.

4. Nezastav#n% pás zelen# v Údolí Libe!ského potoka je p!íjemn%m místem k rekreaci.

5. Z ovocného sadu p!i Dubnické ulici, je v%hled na Prahu a na Vltavu.

6. P!írodní rezervace Homolka s náu"ní stezkou je místem procházek.

7. Zajímav% objekt Pacoldovy vápenky je kulturní památkou.

8. Areál dostihového závodi(t# má celorepublikov% v%znam, je zna"kou Chuchle.

9. P!írodní hodnotou je P!írodní památka Nad závodi(t#m.

10. Objekt Klauzovy továrny je p!íle$itostí pro rozvoj Chuchle, industriální památkou.

11. Urbanistickou hodnotou je malebná stará Chuchle, zejména objekty star%ch statk'.

12. Za protihlukovou bariérou je P!íjemná vilová lokalita.

13. Nov# opravená budova základní (koly je hezká.

• Ve!ejn% prostor v Malé Chuchli je v%znamnou urbanistickou hodnotou, odkazem na 
láze&skou historii Chuchle.

• Hodnotou jsou vodní toky v území.

Dopravní obslu#nost, mobilita
14. )eleznice nabízí dobré spojení s Prahou.

15. Podchod pod $elezni"ní tratí v Malé Chuchli je p!ehledn%, bezpe"n%.

16. Hodnotou a p!íle$itostí pro intenzivn#j(í vyu$ívání b!eh' Vltavy je cyklostezka a chodník 
pro p#(í podél !eky.

17. P!íjemná p#(í stezka v okolí vodojemu v "ásti Nad Hv#zdárnou.

18. P!ívoz p!es Vltavu je vyu$íván i místními obyvateli.

• Dobré p#(í propojení p!irozenou spojnicí horní a dolní Chuchle.

• Malá Chuchle má velmi dobré MHD spojení s Prahou, vyu$ívan% jsou zejména zastávky 
na ulici Strakonická, zastavují tady taky autobusy jezdící ze Strakonic.

• Dobré autobusové spojení Velké Chuchle se Smíchovem.

• Dobrá dostupnost do Prahy prost!ednictvím v(ech dopravních prost!edk'.

• Chuchle je dob!e napojena na p!ím#stskou sí* cyklostezek.

Ob$anská vybavenost, zdravotnictví, sociální pé$e
19. Sokol nabízí sportovní vy$ití, ale je i místem setkávání obyvatel.
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20. Na nám!stí je "ezník se skv!lou nabídkou.

21. Dob"e fungující sousedské vztahy, zejména v lokalit! Na Hv!zdárn!.

• V Chuchli je aktivní spolek hasi#$, kter% organizuje komunitní akce, kde se místní 
setkávají.

• V Chuchli je pom!rn! dobrá nabídka sport$ a fitness aktivit.

• Mate"ská &kola nabízí p"átelské a dob"e udr'ované prost"edí.

• V Chuchli je kvalitní základní &kola, do které jezdí i 'áci z okolí.

• St"ední &kola dostihového sportu a jezdectví.

• V Chuchli je základní ob#anská vybavenost — pobo#ka M!stské knihovny, kulturní d$m, 
po&ta, samoobsluha.

• V Chuchli se nachází zdravotní st"edisko.

• V Chuchli funguje ambulance veteriná"e.

• Fungující slu'ba rozvozu jídla pro d$chodce.

• Prost"edí je #isté díky sociální kontrole a neanonymit! (není to tu jako na sídli&ti, kde se 
lidi neznají).

Problémy
Urbanismus, architektura, ve!ejná prostranství
22. Vysoké #in'áky v centru Chuchli nerespektují v%&ku okolní zástavby.

23. Nová zástavba Na Hv!zdárn! nerespektuje charakter a m!"ítko té stávající a 
nenavazuje na ni, chybí tam ob#anská vybavenost a ve"ejná prostranství pro setkávání 
obyvatel.

24. Historick% objekt zvonice je ve &patném stavu.

25. Nám!stí Omladiny nefunguje jako nám!stí, jenom jako oto#ka autobus$.

• V dolní #ásti Chuchle probíhá více problematického developmentu ne' v ostatních 
#ástech Chuchle.

• Na celém území Velké Chuchli je poznat, 'e nem!lo jasnou strukturu v%voje, nemá 
identitu.

• V m!stské #ásti chybí centrální reprezentativní prostor — nám!stí s p!&í zónou, pro 
setkávání i pro umíst!ní slu'eb.

• Zmizela "ada historick%ch dominant, které vytvá"ely specifick% charakter území, 
nap"íklad sady, které zplan!ly.

• Absence m!stského mobiliá"e a lavi#ek v Malé Chuchli.

Sportovní vybavenost, d"tská h!i#t"
26. Na d!tské h"i&t! v Malé Chuchli chodí psi, není oplocené.

27. Ve"ejnost vyu'ívá zdej&í soukromé h"i&t!.

28. Fotbalové h"i&t! (echoslovan je zanedbané.

29. Sokolovna je malá, ani jedno ze t"í sportovi&) není prostorov! dosta#ující.

• Ve Velké Chuchli se nenachází 'ádné ve"ejné d!tské h"i&t!, &kolní h"i&t! je zav"ené a 
ostatní jsou soukromá.
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M!stská a krajinná zele"
30. Libe!ská rokle je zplan"lá.

31. Zmizely historické aleje, nap!íklad ve sm"ru na Lochkov.

32. Kanci zp#sobují sesuvy p#dy nad domy v Malé Chuchli.

33. Skládka a neupraven$ oplocen$ areál na b!ehu Vltavy p#sobí jako bariéra v prostoru. 
Cel$ lev$ b!eh Vltavy v okolí areálu není upraven$ a chybí tam místa pro volno%asové 
aktivity, p#sobí negativn" na prost!edí.

34. P!írodní památka Nad závodi&t"m je &patn" dostupná.

35. Po dokon%ení stavby Hornbachu se nikdy nevysadili slibované stromy, zato jsou v okolí 
odpadky.

Bariéry v území
36. Komunikace Strakonická a Radotinská, resp. Mezichuchelská p#sobí jako bariéry v 

území.

37. Dostihové závodi&t" p#sobí jako bariéra v území, musí se obcházet.

38. Obchodní d#m Hornbach p#sobí jako bariéra v území a jeho parkovi&t" se siln$m 
osv"tlením negativn" oza!uje okolí.

39. Silnice Starochuchelská p!i obchod" p#sobí jako bariéra, památník na ostr#vku není 
pro lidi dob!e p!ístupn$.

40. 'elezni%ní tra( p#sobí jako velká bariéra v území.

#istota ve$ejn%ch prostranství
41. Odpad od ubytoven na b!ehu Vltavy se naplavuje potokem do Vltavy, vyskytují se zde 

sociáln" patologické jevy a lidé se necítí bezpe%n".

42. Neupravené prost!edí s odpadky na území b$valého zahradnictví.

43. Oplocené parkovi&t" a skládka s odpadem na ulici Staroláze)ská.

44. Skládka v blízkosti p!írodní rezervace Homolka.

45. V okolí schodi&t" zkracujícího pro chodce serpentiny na ulici Na Hv"zdárn" se kupí 
odpadky.

46. P!írodní stezky v okolí *ertovy strouhy jsou zaházené odpadem.

• V Chuchli majitelé ps# neuklízejí psí exkrementy.

Bezpe&nost ve ve$ejném prostoru
47. Na úseku ulice Staroláze)ská se nenachází ve!ejné osv"tlení a obyvatelé se tam necítí 

bezpe%n".

48. 'elezni%ní zastávka nep#sobí bezpe%n" v noci, ani p!es den — je &patn" dostupná i 
osv"tlená.

49. Podchod v Malé Chuchli není dostate%n" osv"tlen$, obyvatelé se zde necítí bezpe%n".

Ve$ejná hromadná doprava
50. Negativní d#sledky revitalizace +elezni%ního koridoru — ni%í se zele), zv$&í se %etnost 

vlak#, hlu%nost…

• ,patné dopravní spojení Velké Chuchle s Prahou, malá %etnost spoj#.

• ,patná dostupnost Barandova MHD, autobusy nemohou jet p!ímo, nízká %etnost spoj#.



 

 81 

 

• !elezni"ní stanice není dostate"ne obslou#ená MHD, je nutné na ni docházet p$%ky.

• Problematická dostupnost MHD pro star%í lidi kv&li kopcovitému terénu.

• 'e%ení problému s p(ejezdem se po(ád odkládá.

P!"í a cyklistická doprava
51. Lidé musí p(i cest$ na MHD p(echázet nebezpe"nou k(i#ovatkou p(i #elezni"ním 

p(ejezdu, na které chybí semafory pro chodce.

52. P&vodní cesta pro p$%í vedoucí z Velké Chuchle ke kostelu je v desolátním stavu.

53. Chybí propojení s prav)m b(ehem Vltavy (Mod(anami), které by zlep%ilo dostupnost 
Chuchle v návaznosti na osu m$stské "ásti.

54. Cesta, která nenavazuje na b(eh (eky.

55. *patné napojení pro p$%í na most v Malé Chuchli, kter) není v dobrém technickém 
stavu.

• Úzké ulice a chodníky v celé lokalit$ komplikují pohyb chodc&m.

• *patné p$%í p(epojení jednotliv)ch "ástí Malé Chuchle.

• Chybí bezpe"n) pr&jezd obcí na kole.

• Cyklisti jezdí po trasách z Chuchelského háje p(íli% rychle, hrozí nebezpe"í st(etu s 
p$%ími.

Individuální automobilová doprava
56. K(i#ovatka p(i #elezni"ním p(ejezdu má dlouhé "ekací doby pro automobily. Obecn$ je 

silnice kolem #eleznice neúm$rn$ zatí#ena tranzitní dopravou.

57. Úzk) a nep(ehledn) úsek na ulici Na Hv$zdárn$, (idi"i tudy jezdí nebezpe"n$ rychle.

58. Chybí p(ím$j%í propojení Malé Chuchle s Barandovem.

59. Úzká silnice bez osv$tlení Na Lahovské p(edstavuje nebezpe"né místo s tranzitním 
provozem, Komunikace byla p&vodn$ navr#ená pouze jako místní komunikace v 
zahrádká(ské kolonii.

60. Úzk) a p(etí#en) p(ejezd ulicí Pod Akáty a na ni navazující ulici V Dolích.

61. Chyb$jící prostor pro odstavení auta, kdy# obyvatelé jedou na kolo nebo brusle.

• 'idi"i p(ijí#d$jící z D5 od Plzn$ si zkracují cestu p(es Velkou Chuchli a zat$#ují území 
tranzitní dopravou.

• Nedostate"né dopravní spojení do Radotína, zejména pro d$ti, které tam dojí#d$jí do 
základní %koly a hudební %koly.

• Tranzitní doprava v)razn$ zat$#uje #ivotní prost(edí.

Technická infrastruktura
62. V zahrádká(ská kolonii, kde dnes (ada lidí trvale bydlí, není zavedena technická 

infrastruktura.

• Datové sít$ jsou zanedbané, nejsou zavedeny optické kabely a internetové p(ipojení je 
pomalé.

Ob#anská vybavenost, zdravotnictví, sociální pé#e

• Nedostate"ná ob"anská vybavenost ve Velké Chuchli — zejména slu#by (potraviny, 
restaurace, cukrárna, …), kde by se lidi mohly potkávat a byla by vhodná i pro rodi"e s 
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d!tmi. Ú"ad m!stské #ásti nepodporuje $ivnostníky.

• V Chuchli je ambulance praktického léka"e, ale lidé jezdí jinam, proto$e se tady léka"i 
st"ídají p"íli% #asto (t"i léka"i v rámci jednoho t&dne) - neosobní vztahy s pacienty.

• V Chuchli chybí d!tsk& léka".

• V Chuchli chybí lékárna.

• S p"ib&vajícími obyvateli nep"ib&vá ob#anská vybavenost a infrastruktura.

Komunitní, spole!ensk" #ivot

• 'ada lidí v Chuchli jenom p"espává. Nenakupují v obci, ale nakoupí si po cest! z práce.

Fungování ú$adu m%stské !ásti

• Ú"ad M!stské #ásti nedostate#n! informuje obyvatele o d!ní v obci. Informace jsou 
nekompletní, lidé si je musejí sami dohledávat a kompletovat. Zasedání zastupitelstva 
je v nevhodn&ch #asech.

• Chybí kontinuita v konání zastupitelstva obce.

P$íle#itosti
Obecná charakteristika

• Rozvojov& potenciál lokality dolní Chuchli, je to nádherná m!stská #tvr(, av%ak do 
budoucna je pot"ebné stanovit jasn& podmínky v&stavby a rekonstrukcí.

• Pot"eba udr$ování jednotného charakteru lokality, jak p"i nové v&stavb!, tak p"i 
rekonstrukcích.

• Pozemky d!lit na men%í parcely, aby se dalo p"edejít v&stavb! neodpovídající m!"ítku 
lokality.

• Zlep%ení sd!lování informací o d!ní v obci, sdílet také negativní novinky.

&ivotní prost$edí, ve$ejná prostranství, architektura
63. Obnovení poldr) a rekultivace ploch kolem Vltavy.

64. Obnovení *ákova lomu (P"írodní rezervace Homolka) jako potenciálního místa pro 
rekreaci.

65. Zkultivování vyhlídky a její v!t%í vysazení, aby se zlep%il v&hled, zárove+ zv&%ení její 
bezpe#nosti (opat"it zábradlím).

66. Vyu$ití kusu lesa jako zázemí pro ob#anskou vybavenost lokality Pod Hv!zdárnou.

67. Pot"eba kultivování návsí a potenciál pro centrum m!stské #ásti a prostoru pro 
setkávání lidí.

68. Potenciál pro vznik ve"ejn&ch prostor) v nov! vznikající #ásti.

69. Revitalizace koryta potoka.

Dopravní obslu#nost, mobilita
70. Vybudování lávky, nebo lanovky, která by vedla z kopce p"ímo k zastávkám MHD a na 

závodi%t!.

71. Otázka napojení MHD z Velké Chuchle na zastávku v Holini, v rámci zam&%lené 
tramvajové trati z Prahy do Slivence.

72. Obnovení stezky vedoucí z horní Chuchli p"es pole sm!rem na Radotín.
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73. Podjezd/ nadjezd !eleznice musí po"ítat s cyklistick#m provozem.

74. Braníck# most p$edstavuje potenciál p$i p$epojování Malé Chuchle s Mod$anmi.

• Pot$eba propojení jednotliv#ch "ástí (ostrov%) Chuchle — horní Chuchle — centrum, dolní 
Chuchle pod !elezni"ní dráhou, nová zástavba, zahrádky.

• Pot$eba dbát na odli&nosti jednotliv#ch oblastí v rámci Chuchle.

• Lep&í návaznosti spoj% MHD z Chuchle do Radotína.

• Pot$eba zlep&it propojení se Smíchovem a Radotínem.

Ob!anská vybavenost, zdravotnictví, sociální pé!e
75. Potenciál vyu!ívání závodi&t' i na volno"asové aktivity pro obyvatele.

76. Potenciál umíst'ní h$i&t' v nov' budované lokalit' Pod Hv'zdárnou, na pozemku, kde 
prochází plynovod a nem%!e b#t zastav'n#.

77. Dobrá lokalita pro d'tské h$i&t', mo!nost propojení s tenisov#m kurtem.

• Potenciál v nevyu!ívaném fotbalovém h$i&ti (echoslovan.

• Územní plán povoluje na dvou parcelách v soukromém vlastnictví stavbu domu pro 
seniory, které momentáln' v m'stské "ásti chybí.

Komunitní, spole!ensk" #ivot
78. Potenciál Klauzovy továrny jako spole"enského objektu.

• Pot$eba kulturního centra.

Obavy
Obecná charakteristika

• Obava ze stavebního rozvoje v okolí Barrandova.

• Obava ze zvy&ování hustoty zástavby.

• Obava z neregulovaného rozvoje m'stské "ásti.

$ivotní prost%edí, ve%ejná prostranství, architektura
79. Obava ze vzniku tepeln#ch ostrov% v nové v#stavb' mezi silnicemi Strakonickou a 

Mezichuchelskou.

80. Obava ze vzniku dal&í skládky v okolí Homolky.

• Obava z kácení les% hlavního m'sta Prahy pro pen'!n# zisky.

Dopravní obslu#nost, mobilita
81. Obava z p$etí!ení komunikace Na Hv'zdárn', kdy! se uzav$e silnice z Radotína a bude 

se jezdit p$es T$e&)ovku.

82. Obava, !e zam#&len# podjezd by mohl naru&it statiku dom%.

Ob!anská vybavenost, zdravotnictví, sociální pé!e

• Obava, !e se plánovaná infrastruktura slu!eb nebude realizovat.
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9.2 Dotazníkové šetření 
Cílem dotazníkového šetření bylo získat hodnocení stavu městské části jejími obyvateli a zaznamenat jejich 
potřeby. Dotazníkové šetření probíhalo od 25. února 2020 do 10. března 2020.  

Dotazníky bylo možné vyplnit elektronickou cestou v aplikaci Mobilní rozhlas i v tištěné podobě. Tištěné 
formuláře byly občanům distribuovány v únorovém vydání Chuchelského zpravodaje. Do terénního 
dotazníkového šetření se zapojili také žáci 8. a 9. ročníků základní školy. Bohužel epidemie COVID-19 
znemožnila společné vyhodnocování dotazníků v rámci projektového dne. 

Celkem se do dotazníkového šetření zapojilo 129 obyvatel městské části. Jeden dotazník byl ale vyplněn 10 
obyvateli najednou, data těchto 10 respondentů jsou tedy statisticky nevyhodnotitelná, a tudíž se v analýze 
dále pracovalo pouze se vzorkem 119 respondentů. Jejich věková struktura ani zastoupení pohlaví (viz 
tabulka 1) neodpovídá skladbě obyvatelstva (zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze, SLDB 2011). 
Vzhledem k tomu, že byl vzorek dotazníků příliš úzký, nebylo provedeno srovnání s kvótním výběrem 
respondentů. 

Tabulka 8 Věková struktura respondentů 

pohlaví věk 

počet respondentů věková struktura dle 
ČSÚ 

počet 
respondentů 

% ze 
souboru 

% obyvatel ve věku 
15   a více let 

žena 

15-29 let 19 16 % 11 % 

30-49 let 35 29 % 20 % 

50-64 let 11 9 % 10 % 

65 let a více 4 3 % 10 % 

muž 

15-29 let 6 5 % 9 % 

30-49 let 30 25 % 20 % 

50-64 let 12 10 % 11 % 

65 let a více 1 1 % 8 % 

neuvedeno 30-49 let 1 1 %   

Celkem 119 100 % 100 % 
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9.2.1 Spokojenost obyvatel ve vybraných aspektech života ve Velké 
Chuchli 

V první části dotazníku hodnotili respondenti míru spokojenosti v oblastech: bydlení, školství, zdravotnictví, 
dopravní dostupnost, kultura a společenský život, sportovní vyžití, životní prostředí, péče obce o veřejná 
prostranství, podmínky pro podnikání a informovanost o dění ve městě. 

Bydlení 
Oblast bydlení byla nejlépe hodnocenou oblastí života ve Velké Chuchli. Velmi spokojeno nebo spíše 
spokojeno je 74 % všech respondentů.  

V následující otázce, kdy respondenti vyjmenovávali hlavní hodnoty oblasti byly 4 z 5 nejvýznamnějších 
hodnost přímo spojené s bydlením (61 % tázaných jmenovalo jako hodnotu okolní přírodu, 25 % polohu a 
dostupnost do Prahy, 14 % malebný vesnický charakter a 13 % klid a bezpečí) viz Graf 30 

Graf 20 Bydlení 

 

Školství 
Školství patří k oblastem s převažujícím kladným hodnocením. Negativně školství ve Velké Chuchli hodnotí 
jen 8 % všech respondentů.  

Graf 21 Školství 
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Zdravotnictví 
Zdravotnictví v MČ hodnotili respondenti nejčastěji (42 % celého vzorku) negativně „spíše nespokojen“ nebo 
„velmi nespokojen“. Značné množství respondentů (34 %) otázku nedokázalo posoudit nebo hodnotilo 
neutrálně (14 %).  

Oblast zdravotnictví získala nejméně hodnocení „velmi spokojen“ ze všech oblastí života ve Velké Chuchli. 

Graf 22 Zdravotnictví 

 

Dopravní dostupnost 
Dopravní dostupnost města hodnotí 60 % respondentů negativně a dopravní dostupnost je tudíž nejhůře 
hodnocená kategorie. Zároveň se v této kategorii jako jediné vyjádřili všichni respondenti.  

Tyto výsledky se odráží v odpovědích na otázku 3 dotazníku, kdy doprava byla také uváděna jako hlavní z 
problémů v oblasti (61 % tázaných uvedlo železniční přejezd jako jeden ze 3 hlavních problémů a 24 % 
uvedlo dopravní infrastrukturu a zatíženost). 

Graf 23 Dopravní dostupnost 
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Kultura a společenský život 

V hodnocení kulturního a společenského života se vyjádřilo 47 % respondentů buď neutrálně, nebo vůbec. 
Zbylí respondenti většinově (31 % z celého počtu hlasů) zvolili negativní hodnocení, „spíše nespokojen“ nebo 
„velmi nespokojen“. V jedné z následujících otázek, ve které respondenti vypisovali problémy území, 13 % 
uvedlo nedostatečný kulturní život jako jeden ze 3 hlavních problémů oblasti, viz. Graf 2. 

Graf 24 Kultura a společenský život 

 

Sportovní vyžití 
V hodnocení péče možností sportovního vyžití jsou hlasy silně polarizované, 26 % respondentů hlasovalo jak 
pro kategorii „spíše spokojen“ tak „spíše nespokojen“. Výsledek se ale dá počítat jako spíše kladný, jelikož 
hlasů pro „velmi spokojen“ je dvojnásobné množství jako hlasů pro „velmi nespokojen“.  

Graf 25 Sportovní vyžití 
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Životní prostředí 
Životní prostředí je druhou nejlépe hodnocenou oblastí. Kladně hodnotí životní prostředí 65 % všech 
respondentů, a zároveň společně se školstvím o 1 % druhé nejnižší procento hlasů v kategorii „velmi 
nespokojen“. 

Graf 26 Životní prostředí 

 

Péče města o veřejná prostranství 
V hodnocení péče o veřejná prostranství jsou hlasy silně polarizované, 29 % respondentů hlasovalo jak pro 
kategorii „spíše spokojen“ tak „spíše nespokojen“. Výsledek se podobá tomu v otázce sportovního vyžití 
s rozdílem toho, že více, než dvojnásob respondentů je „velmi nespokojen“ oproti „velmi spokojen“, a dá se 
tudíž brát jako spíše negativní.  

Graf 27 Veřejná prostranství 
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Podmínky pro podnikání 
Oblast podnikání a podmínek pro podnikatelskou činnost nedokázalo zhodnotit 55 % všech oslovených a 
dalších 24 % situaci ohodnotilo neutrálně.  

Ze zbývajících 21 % hodnotila většina podmínky pro podnikání spíše negativně, tedy kategoriemi „spíše 
nespokojen“ a „velmi nespokojen“. 

Graf 28 Podmínky pro podnikání 

 

Informovanost o dění ve městské části 
Respondenti jsou s informovaností o dění v městské části v 64 % velmi nebo spíše spokojení. Informovanost 
je společně se školstvím oblastí s třetím největším zastoupením pozitivních hodnocení. 

Graf 29 Informovanost o dění v městské části 
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9.2.2 Hodnoty městské části 
Mezi všemi respondenty uvedlo 61 % dotázaných jako hodnotu městské části Velká Chuchle okolní přírodu, 
jednoduchý přístup k ní a krásu Chuchelského háje. Konkrétně zároveň 3 občané ještě zmínili malou zoo v 
něm.  

Na druhém místě byla uváděna dobrá poloha a blízkost do centra Prahy, čtvrtina respondentů (25 %) tuto 
hodnotu v dotazníku uvedlo mezi hlavními kladnými body.  

Velmi kladně byly dále hodnoceny možnosti sportovního vyžití, 16 % respondentů uvedlo jako hodnotu 
možnost sportů a závodiště, 11 % dokonce konkrétně vyjmenovalo dostihy jako samostatnou hodnotu. 

Třetím nejvýznamnějším bodem byl malebný vesnický charakter městské čtvrti (ten uvedlo 14 % 
respondentů) a s tím související klid a bezpečnost (13 % shoda). 

Přes pětinu respondentů, 21%, neuvedlo žádné hodnoty území.    

Graf 30 Hodnoty městské části Velká Chuchle v % respondent, Otázka: „Co jsou podle vás 3 největší hodnoty 
městské části Velká Chuchle? Na co jste hrdí, co by se mělo dále rozvíjet?“ 
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9.2.3 Problémy městské části 
Nejčastěji zmiňovaný problém (uveden v 61 % dotazníků) bylo mimoúrovňové řešení železnice, přičemž 
komentáře byly směřované na nerozhodnost a zdlouhavost procesu a nebyl kladen důraz na konkrétní 
podobu řešení. Respondenti vyjmenovali ještě dva další s dopravou související problémy: špatnou dopravní 
infrastrukturu a velké zatížení transitní dopravou (24 % dotazníků) a nedostatek spojů MHD (13 % 
respondentů).    

Druhý nejčastěji zmiňovaný problém (uveden 30% respondentů) byl nedostatek občanské vybavenosti. 
Komentáře se týkaly hlavně restaurací, obchodů a bankomatů. Problém, který byl často zmiňovaný společně 
s chybějící občanskou obslužností, bylo chybějící centrum městské části a nedostatek kulturního a 
společenského života, akcí a míst pro setkávání (obojí zmíněno ve 13 % dotazníků). 

Desetina (10 %) respondentů jako problém uvedlo ničení životního prostředí, a to nejčastěji čistoty vzduchu 
a problematiku zástavby zelených prostor. O něco menší počet respondentů (9 %) jako problém uvedlo 
nedostatečnou péči o veřejná prostranství (například plevel, odpadky, neudržované chodníky). 

V dalších odpovědích respondenti uváděli nespokojenost s mezilidskými vztahy (zmíněno v 10 % dotazníků), 
ve smyslu jak názorové rozdělenosti MČ na „dva tábory“, tak konkrétními stížnostmi na konkrétní občany MČ.  

Graf 31 Problémy městské části Velká Chuchle v % respondent, Otázka: „Co jsou podle Vás 3 největší 
problémy městské části Velká Chuchle v jakékoliv oblasti společenského, územního nebo ekonomického 
rozvoje?“ 

 
 

9.2.4 Priority rozvoje městské části 
Stejné procento respondentů (61 %), které uvedlo jako problém řešení železničního přejezdu, jej také uvedla 
mezi prioritami rozvoje městské části. Další dvě témata týkající se dopravy, která byla uvedena jako problém 
(transitní doprava a s tím spojené komplikace a nedostatek MHD) byla uvedena jako priority, přičemž 21 % 
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respondentů uvedlo jako prioritu zklidnění a vyřešení transitní dopravy Praha-Radotín a 11 % prioritu 
zachování a rozšíření stávající dopravy.  

I ostatní priority rozvoje MČ často zrcadlily témata uváděná jako problémy v předchozí otázce: 21 % 
respondentů také uvedlo jak priority větší občanské vybavenosti (největší důraz byl kladen na restaurace, 
kavárny a obchody) a tak vytvoření centra a rekultivace náměstí MČ. Péče o veřejná prostranství také měla 
podobnou váhu (9 % respondentů téma uvedlo v kategorii problémů, 8 % v kategorii priorit rozvoje). Kulturní 
a společenské vyžití a akce se objevily i mezi prioritami, ale v menším zastoupení (13 % respondentů uvedlo 
jejich nedostatek jako problém, zatímco pouze 9 % je uvedlo jako prioritu rozvoje). 

Pokles byl také zaznamenán u tématu ochrany životního prostředí (10 % respondentů uvedlo jako problém 
špatné ovzduší a nedostatek důrazu na ochranu životního prostředí, zatímco pouze 3 % tuto tématiku uvedli 
jako prioritu rozvoje).  

Téma, která nemělo v kategorii problémů zastoupení bylo vybudování a údržba možností sportovního vyžití, 
včetně vybudování nových cyklostezek (8 % respondentů je uvedlo jako jednu z hlavních priorit rozvoje). 

Žádnou prioritu rozvoje městské části Velká Chuchle neuvedlo 12 % respondentů. 

Graf 32 Priority rozvoje městské části Velká Chuchle v % respondentů, Otázka: „Uveďte, co by podle Vás 
měly být 3 hlavní priority rozvoje městské části Velká Chuchle do roku 2030?“ 
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dobře dostupná železniční zastávka

jasně stanovený územní plán, urbanistické řešení obce

lékařská ordinace, zdravotnictví

životní prostředí: čistší ovzduší, zasázení stromů, lepší zadržování vody

lepší dopravní dostupnost

vyřešit, revitalizovat, využívat, břeh Vltavy, možnost přívozu

citlivá / žádná další výstavba na okraji obce

více sportovních hřišť, cyklostezky

udržovaná veřejná prostranství

kulturní a společenský život, místa pro setkávání, klub

zachovat nebo rozšířit MHD

náměstí, centrum

občanská vybavenost, obchody, Lidl

zmenšit transitní dopravu Praha-Radotín, zklidnění dopravy, méně hluku

železniční přejezd
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10 Metodika 
Analytický část je jednou ze základních součástí Plánu rozvoje MČ Velká Chuchle. V analytické části je 
provedeno komplexní zhodnocení situace ve městě, charakteristika stavu a vývoje jednotlivých oblastí života 
městské části. Definice hlavních rozvojových problémů obce a jejich příčin. Hlavní zjištění analytické části 
jsou stručně shrnuta v první kapitole tohoto dokumentu.  

Analytická část je přehlednou studií, výstižně charakterizující ty složky života městské části, které jsou pro 
jeho další rozvoj významné. Cílem analýzy tedy není vyčerpávající přehled všech aspektů života ve městě, 
ale spíše jejich cílený výběr, provázání a generalizace. Klíčovým kritériem pro výběr informací o městě do 
analýzy je jejich využitelnost v navazující návrhové části strategického plánu. 

Zpracování analýzy sestává z následujících kroků. 

1. Sběr dat, terénní průzkumy: 

• získání dostupných dat, analýz, strategických dokumentů, územně plánovacích podkladů, 
studií atd. od zadavatele. Magistrátu hl. m. Prahy a IPR 

• vstupní terénní průzkum území za účasti zástupců pracovní skupiny složeného ze zástupců 
zpracovatele plánu rozvoje a zástupců politického vedení městské části 

2. Nastavení rozsahu analytické části 

• definování témat, která jsou pro obec relevantní ve spolupráci s pracovní skupinou 
• definování klíčových oblastí rozvoje městské části a nastavení struktury a obsahu analytické 

části (cílem analytické části není vytvoření vyčerpávajícího popisu současné situace města 
bez návaznosti na návrhovou část strategie) 

3. Prověření existujících strategických dokumentů, analýz, dat 

• ověření relevantnosti, aktuálnosti vybraných existujících dat, analýz  

4. Shromáždění nových dat  

5. Zapojení hlavních aktérů 

• získání hodnocení stavu města jeho obyvateli a zaznamenání jejich potřeb formou 
dotazníkového šetření a plánovacího setkání nad mapou 

6. Analýza dat 

• vyhodnocení získaných dat a sestavení SWOT analýzy u jednotlivých témat 
• srovnání stavu ve vztahu k Praze a jejím městským částem 
• seznam všech použitých zdrojů je uveden v kapitole 14 

7. Konzultace analytické části 

• ověření návrhu analytické části s konzultační skupinou složenou ze členů pracovní skupiny, 
zastupitelů, podnikatelů, zástupců neziskových organizací a dalších složek občanské 
společnosti 

• konzultace analýzy s veřejností on-line prostřednictvím webových stránek města 

8. Finalizace a zveřejnění analytické části 



 

 

11 Zdroje dat 
bude doplněno 


