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VIZE PRAHY IO
NA DALŠÍCH IO LET

DESÍTKA je moderní, 
přátelská a otevřená městská část, 

která si zvolila udržitelný rozvoj

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 

2020–2030 je dlouhodobý dokument, který stanovuje směr rozvoje 

naší městské části v různých oblastech života. Na jeho vzniku se 

podíleli obyvatelé Desítky, zaměstnanci úřadu, místní organizace, 

podnikatelé a experti na daná témata.  

Víme, kam směřujeme, společně s místními aktéry plánujeme 

udržitelný rozvoj, a tím účelně investujeme finanční prostředky 

nejen z veřejných zdrojů. 
Renata Chmelová

starostka
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35 814 obyvatel
Vršovice

35 015
Strašnice

21 139
Záběhlice 

10 212
Malešice

4 184
Vinohrady

2 972
Michle

Prahu 10 tvoří celé 

katastrální území 

Vršovice a části 

katastrálních 

území Strašnice, 

Malešice, 

Záběhlice, 

Michle, 

Vinohrady, 

Hrdlořezy, 

Hloubětín 

a Žižkov. 16 244 
cizinců

5 909
obyvatel 
na 1 km2

1 861 ha
Rozloha MČ

109 336
obyvatel

O DESÍTCE V ČÍSLECH



PRŮMĚRNÝ VĚK  

43,9 let
MČ Praha 10

41,9 let
Hlavní město Praha

42,3 let
ČR

PRŮMĚRNÝ POČET 
ČLENŮ DOMÁCNOSTI
 

2,0
MČ Praha 10

2,4
Hlavní město Praha

23 520 
jednočlenných 
domácností
nejvíce ve Vršovicích: 
8 178

17 564 
dvojčlenných
nejvíce ve Strašnicích: 
6 013

7 905 
tříčlenných
nejvíce ve Strašnicích: 
2 683

4 624
čtyřčlenných
nejvíce ve Strašnicích: 
1 601

1 420 
pěti– a vícečlenných
nejvíce ve Vršovicích: 
463

KOMUNÁLNÍ ODPAD

212 kg
 obyvatel MČ / rok

351 kg
obyvatel ČR / rok

SPOTŘEBA VODY

114 l 
obyvatel MČ / den

133,5 l
obyvatel ČR / den

5



MĚSTSKÁ 
HROMADNÁ 
DOPRAVA

cestujících / 
pracovní den

178 275 
TRAM

177 367 
BUS

72 837 
METRO

48 631
ekonomických 
subjektů

ZELEŇ VE MĚSTĚ

2,21 km2

Parky

0,15 km2

Sady 

0,09 km2

Lesoparky

LESY

44,6 ha 

60 % I 26,83 ha
s certifikací FSC a PEFC 

ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

6,7 ha 
Meandry Botiče

423,10 ha 
Přírodní park 
Hostivař – Záběhlice

DOPRAVA

18 km 
cyklotras

289 km 
pěších 
komunikací



VOLNÝ ČAS

77 dětských hřišť

15 sportovišť pro míčové hry

22 fitness ploch

5 městských knihoven

ŠKOLSTVÍ

26 mateřských škol

19 základních škol

5 gymnázií

8 středních odborných škol

4 střední odborná učiliště

1 vyšší odborná škola

3 vysoké školy

ZDRAVOTNICTVÍ

1 nemocnice 

4 polikliniky

56 samostatných ordinací praktického lékaře

20 samostatných ordinací lékaře pro děti a dorost 

SOCIÁLNÍ 
OBLAST

3 azylové domy

7 domovů pro 

seniory

22 zařízení 

sociální péče

NEJ

273 m. n. m. 
BOHDALEC 
Nejvyšší místo Prahy 10

Nejstarší obyvatelé jsou 
v části Žižkova
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CHCEME Desítku OTEVŘENOU. 
Radnici, která diskutuje a transparentně informuje o svých 
postupech a rozhodnutích tak, aby občané i zaměstnanci 
úřadu byli hrdí na to, že zde žijí a pracují.

OTEVŘENÁ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Transparentní radnice 

 � Zapojení obyvatel do veřejného 
života

 � Postupné zlepšování řízení úřadu

 � Spokojený zaměstnanec vstřícné 
radnice

 � Hospodárné nakládání s majetkem

 � Efektivní a účelné spravování financí

 � Budova úřadu odpovídající 21. století

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 

 � Otevřené hodiny radních pro veřejnost

 � Využívání různých metod participace 
a zapojení mládeže do rozvoje Prahy 10

 � Zapojení občanů do participativního 
rozpočtu „Moje stopa” a “Zásobníku 
projektů”

 � Zavedení rozklikávacího rozpočtu

 � Široké spektrum grantových příležitostí

 � Rekonstrukce budovy radnice

 � Podporování zkrácených a flexibilních 
pracovních úvazků pro zaměstnance 
úřadu
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CHCEME Desítku čistou a ZELENOU s kvalitní péčí 
a fungujícím systémem údržby tak, aby občané 
měli motivaci dbát o životní prostředí a prospívat 
mu svými aktivitami.

ZELENÁ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Kvalitní veřejná zeleň

 � Čistá veřejná prostranství

 � Šetrné nakládání s přírodními 
zdroji

 � Široké spektrum 
dobrovolnických aktivit v péči 
o životní prostředí

 � Aktivní obyvatelé pečující 
o životní prostředí

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 

 � Nadstandartní péče o veřejné areály a parky

 � Iniciování údržby vodních toků 

 � Zapojování obyvatel do výsadby stromů 
a péče o zeleň

 � Podpora při zakládání komunitních zahrad

 � Podpora dobrovolnických úklidů

 � Etapizovaná revitalizace parku Solidarita

 � Revitalizace předprostoru parku Grébovka

 � Rozšiřování zeleně v ulicích města 
(např. na Kubánském náměstí)
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CHCEME Desítku UDRŽITELNOU v péči o majetek městské 
části, chceme jít příkladem v omezení spotřeby tak, aby také 
občané mohli zodpovědně a přemýšlivě hledat úspory, které 
podpoří zdejší udržitelný rozvoj.

UDRŽITELNÁ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Energeticky efektivní správa 
budov

 � Společenská odpovědnost při 
nákupech

 � Snižovat produkci odpadů 
a podporovat jejich další využití

 � Vzdělávání veřejnosti 
o nakládání s odpady

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 

 � Zavedení energetického managementu

 � Odpovědné zadávání veřejných zakázek 
s ohledem na udržitelný rozvoj

 � Podpora minimalizace jednorázových obalů

 � Rozšiřování separace druhů tříděného 
odpadu

 � Podpora komunitního kompostování

 � Optimální a chytrý svoz odpadu
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CHCEME Desítku DOSTUPNOU různými druhy dopravy, chceme 
vytvořit prostor příjemný pro rezidenty i návštěvníky tak, aby 
občané měli možnost výběru způsobu dopravy a svým aktivním 
přístupem se mohli podílet na její bezpečnosti a ekologizaci.

DOSTUPNÁ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Rozvíjení městské hromadné dopravy

 � Kvalitní systém parkování sloužící 
obyvatelům Prahy 10

 � Bezpečný a příjemný prostor pro 
pohyb pěších

 � Snižování dopravně nebezpečných 
a rizikových míst

 � Alternativní druhy dopravy

 � Vzdělávání veřejnosti v oblasti 
udržitelné mobility a bezpečnosti 
v dopravě

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 

 � Prověření možné výstavby tramvajové 
trati Počernická  (Vinohradské hřbitovy 
– Sídliště Malešice)

 � Výstavba železničních zastávek 
Zahradní Město, Eden, Vršovice, 
Malešice

 � Výstavba nové tramvajové smyčky 
Depo Hostivař a Zahradní Město

 � Výstavba parkovacích domů, zóny 
placeného stání

 � Iniciovat umístění informačního 
zařízení na stanicích metra pro odjezdy 
TRAM a BUS – prvky Smart Cities

 � Rozšiřování sítě cyklistických stezek

 � Vznik drážní promenády na opuštěné 
železniční trati č. 221 Praha–Benešov
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CHCEME Desítku ZDRAVOU s pestrou nabídkou 
sportovních aktivit pro různé věkové skupiny 
a spolupracující s odborníky, aby občané mohli 
aktivně dbát o své zdraví.

ZDRAVÁ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Spolupráce s lékaři 
a dalšími organizacemi 
v oblasti zdraví

 � Moderní sportoviště

 � Aktivní spolupráce 
a podpora klubů 
a spolků v oblasti 
sportu

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 

 � Podpora sociálních služeb poskytovaných Centrem 
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. 
(CSOP)

 � Podpora paliativní péče pro občany MČ Praha 10 
(dotační program)

 � Provozování Léčebny dlouhodobě nemocných 
Vršovice

 � Spolupráce s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady  

 � Pravidelná péče o sportoviště a dětská hřiště

 � Realizace projektu Pacientského centra ve Vršovicích 
ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
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CHCEME Desítku PODNIKAVOU s funkčním systémem spolu-
práce s podnikateli tak, aby občané získali nabídku kvalit-
ních služeb a podnikatelé měli podmínky pro svůj rozvoj 
k oboustrannému prospěchu.

PODNIKAVÁ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Funkční systém spolupráce mezi 
radnicí a podnikateli

 � Oboustranně prospěšná 
spolupráce mezi městskou částí 
a podnikateli

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 

 � Navázání dlouhodobé a koncepční 
spolupráce s podnikateli 
a Hospodářskou komorou

 � Spolupráce s místními podniky 
a firmami za účelem podpory výměny 
zkušeností z dobré podnikatelské praxe

 � Vytvoření „Koncepce podpory 
podnikání a jeho dalšího rozvoje”

 � Podpora začínajících podnikatelů 
formou vzdělávacích seminářů

 � Podpora sdílených prostor –  
coworking, např. v nové radnici
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CHCEME Desítku VZDĚLANOU s kvalitním zázemím 
a odborným personálem tak, aby občané měli možnost 
využívat různé druhy a typy škol, ve kterých získají 
vědomosti a rozvinou své schopnosti a dovednosti.

VZDĚLANÁ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Rozšiřování kapacit mateřských  
a základních škol

 � Modernizace stávajících mateřských  
a základních škol

 � Podpora učitelů a dalších pracovníků  
ve školství

 � Kvalitní školní stravování s odpovídajícím 
zázemím

 � Rozvoj žáků ve všech oblastech, podpora 
rovných příležitostí a inovativní vzdělávání

 � Školy jako lokální kulturně-vzdělávací centra

 � Vzájemná spolupráce škol na území Prahy 10

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 

 � Rekonstrukce budovy ZŠ V Olšinách

 � Výstavba komplexu MŠ Bajkalská 
a přístavba pavilonu MŠ U Vršovického 
nádraží 

 � Úpravy a vybavení školních hřišť, 
jídelen, zahrad a tělocvičen

 � Podpora profesního rozvoje pedagogů 

 � Realizace „Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání na území 
MČ Praha 10” (MAP II)

 � Naplňování „Koncepce rozvoje školství 
MČ Praha 10”
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CHCEME Desítku KULTURNÍ s prostorem pro nejrůznější 
aktivity, aby občané získali inspirativní prostředí pro využívání 
svého volného času, měli chuť podílet se na jeho dalším 
rozvíjení a zajímali se o zdejší kulturní dědictví a jeho historii.

KULTURNÍ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Kvalitní podmínky pro rozvoj kulturních, 
komunitních a společenských aktivit 
obyvatel

 � Systémová podpora rozvoje kultury 
v Praze 10

 � Podporovat informovanost o významných 
osobnostech, historii a památných 
místech

 � Rozšiřování kultury na celé území Prahy 10

 � Rozšiřování volnočasových aktivit pro 
širokou veřejnost

 � Zvyšování společenské prestiže 
volnočasových organizací

 � Propagování památkově hodnotných 
objektů a lokalit na území městské části

 � Motivace majitelů památkově 
hodnotných objektů k citlivému přístupu 
při jejich užívání a obnově

PŘÍKLADY PROJEKTŮ

 � Rekonstrukce Strašnického divadla 

 � Rekonstrukce vily Karla Čapka

 � Zkvalitnění programu a zajištění kvality 
služeb v KD Barikádníků

 � Pravidelná setkávání s kulturními aktéry 
v lokalitách Prahy 10

 � Oživení kulturních objektů, obnova 
novostrašnické a malešické kaple

 � Dotační program pro oblast podpory péče 
o památkově hodnotné nemovité objekty

 � Průběžné vyhodnocování a aktualizace 
„Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10”

 � Propagace významných osobností Prahy 10
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CHCEME Desítku PŘÁTELSKOU s dostupným bydlením, 
bezpečným veřejným prostorem a kvalitní sociální péčí 
a službami, aby byla vstřícná ke všem skupinám obyvatel.

PRÁTELSKÁ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Komunitní plánování sociálních a návazných 
služeb

 � Financování sociální péče a služeb

 � Informování o sociální péči a službách

 � Sdílení informací o problematických místech 
v Praze 10

 � Šíření osvěty v bezpečnosti a dbát na prevenci

 � Podpora složek integr. záchranného systému

 � Reagovat na potřeby rodin

 � Systémově reagovat na potřeby v oblasti bydlení

 � Zajišťování oprav bytů ve správě MČ Praha 10

 � Vytvoření podmínek pro městskou bytovou 
výstavbu

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 

 � Pokračovat v procesu komunitního 
plánování sociálních a návazných 
služeb 

 � Podporování dotačních programů 
MČ Praha 10 v sociální oblasti

 � Využívat „pocitové mapy“ ke zjištění 
problémových míst a práci s nimi

 � Prosazování zodpovědné rodinné 
politiky

 � Průběžné vyhodnocování 
a aktualizace zásad pronajímání 
obecních bytů a rozšiřování aktivit 
„Kontaktního centra bydlení”

 � Systematické opravy volných bytů 
a jejich následné pronajímání

 � Využívání transformačních lokalit 
k rozšíření bytového fondu 

 � Veletrh sociálních a návazných 
služeb
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CHCEME Desítku ODPOVĚDNOU z hlediska vnímání 
klimatických změn, aby občané chápali potřebu chránit 
přírodní zdroje a svým konáním snižovali rizika a ohrožení 
svého životního prostředí.

ODPOVĚDNÁ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Oboustranně 
prospěšná 
mezinárodní i lokální 
spolupráce v tématu 
udržitelného rozvoje

 � Realizování opatření  
ke zmírnění dopadů 
změny klimatu

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 

 � Aktivní vystupování MČ Praha 10 jako člena „Národní sítě 
Zdravých měst ČR”

 � Spolupráce s inspirativními městy přinášející oběma 
stranám dobrou praxi v udržitelném rozvoji

 � Dotační program pro realizaci adaptačních opatření

 � Využití propustných materiálů na veřejných 
prostranstvích a materiálů šetrných k životnímu prostředí 
(zejména při renovaci hřišť)

 � Podpora energeticky úsporných opatření (lokální 
vytápění, biolinky atd.)

 � Realizace dílčích opatření proti suchu (samozavlažovací 
vaky, vsakovací boxy pro retenci dešťových srážek)

 � Osvěta v oblasti klimatických změn a možností adaptace 
na tyto změny
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CHCEME Desítku MODERNÍ a sebevědomou s citlivým 
rozvojem jednotlivých lokalit, aby občané vnímali proměnu 
území pozitivně, podíleli se na plánování rozvoje a mohli mít 
pocit sounáležitosti s městskou částí.

MODERNÍ
PRAHA IO



KAM SMĚŘUJEME

 � Kvalitní tým plánující rozvoj městské 
části Praha 10

 � Tvorba a důsledné používání 
podrobnějších plánovacích nástrojů

 � Posilování sounáležitosti obyvatel 
s veřejným prostorem

 � Aktivní přístup ke koordinaci 
záměrů v území s městskými 
a státními organizacemi

 � Zlepšování koordinace záměrů 
v území se soukromými investory

PŘÍKLADY PROJEKTŮ 

 � Realizace opatření v dílčích 
Generelech veřejných prostranství

 � Revitalizace parku a prostranství 
kolem metra Strašnická

 � Iniciování zpracování urbanistické 
studie průmyslové zóny Malešice-
Strašnice

 � Zpracování architektonicko- 
-urbanistické studie území Nový 
Eden

 � Aktivní využívání metodiky pro 
transparentní jednání s developery 
při územním plánování městské 
části 

 � Revitalizace pobytových ploch 
v okolí Botiče
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sběr podnětů, ankety, 
dotazníky, analýzy 
současného stavu

nyní se mohou občané 
zapojit do tvorby ročních 

AKČNÍCH PLÁNŮ – budou 
tak spolurozhodovat o tom, 
do čeho bude MČ Praha 10 

investovat finance

expertní pracovní 
skupiny, úřad, 

zastupitelé, Institut 
plánování a rozvoje 

hl. m. Prahy

KOMUNIKACE SPOLUPRÁCE PARTICIPACE

JAK VZNIKALA STRATEGIE



 � 7 200 podnětů v pocitové mapě

 � 280 zapojených do anket na téma rodina, podnikání, spolky a organizace

 � 500 zodpovězených dotazníků ke zjištění míry spokojenosti obyvatel Desítky

 � 5 expertních pracovních skupin

 � pracovníci úřadu, radní, zastupitelé, dobrovolníci

 � 16 setkání s veřejností 

 � 1 100 nápadů pro 
zlepšení kvality života 
od obyvatel Desítky  

2019

2020

2020 
až 

2030

2030
AKČNÍ PLÁN 

Každoroční sestavení 
plánu aktivit se zapo-

jením veřejnosti 
a vyhodnocení

Celkové 
VYHODNOCENÍ 
realizace Strategie 

pro Desítku
SCHVÁLENÍ 

Strategie pro Desítku
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Zpracovala Kancelář starostky MČ Praha 10, oddělení strategického rozvoje a participace a oddělení tiskové

Zdroj: ČSÚ, PVS, MHMP - OCP, 2020

STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
MČ PRAHA 10 PRO OBDOBÍ 2020–2030

Děkujeme vám všem, kteří se na vzniku a realizaci 
Strategie pro Desítku podílíte.

strategieprodesitku.cz
    strategie@praha10.cz


