Basic Orientation in the City District
Prague 13
The City District Prague 13 is located in the southwest of the capital, approx. 9 km from the city center.
The city district has some 63 000 inhabitants, and is composed of ﬁve distinct locations: Lužiny, Nové
Butovice, Stodůlky, Třebonice, and Velká Ohrada.

TRANSPORT
Prague 13 is connected to other parts of the city via metro. Line B has three stations in this district – Nové Butovice,
Lužiny, and Stodůlky. In terms of public transportation, the entire Prague 13 is, besides the metro, fully covered by
bus lines.
Prague 13 also features the highway D5, leading to Pilsen and Germany. Several guarded parking lots are
available in this city district, such as in Petržílkova St. (DISPO Družstvo invalidů), Seydlerova St. (Družstvo S.I.R.);
V Hůrkách St. (Jan Tusjak), Holýšovská St. (BEVI Praha s.r.o.), Kettnerova St. (BESICO Real s.r.o.), Lýskova St.
(David Kořínek). Besides the guarded parking lots, there is also the option to park the car in the P + R zone in Ovčí
Hájek St., near the Nové Butovice metro station.

HEALTH CARE
First Aid Service: Motol University Hospital, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5,
Information: 224 431 111, URL: www.fnmotol.cz
Clinic: “Lípa Centrum” Clinic, Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5, Tel: 296 113 111,
URL: www.chirobory.cz

SHOPPING

There are three shopping malls available for people in Prague 13 - Galerie Butovice, OC Lužiny, and Luka Living.
These malls feature no only groceries and clothing stores, but also ATMs, pharmacies, ﬁtness centers, and provide
many other services.

EDUCATION
There are 29 nursery schools, 11 basic schools, and 3 secondary schools operating in the city district Prague 13.
All schools have websites with regularly updated information on news in individual institutions. Each school has an
individual enrolment procedure that can usually be passed not only in Czech, but also in other languages. As part
of the research project on Increasing the Competences of Educators and Other Workers in the Field of Education
for Inclusive, Innovative, and High-quality Education in Prague 13, an aggregate list of nursery and basic schools
has been produced, listing the basic information on each institution including relevant contacts. This brochure has
also been published in English and Russian.

NATURE

Prague 13 oﬀers several extensive natural areas, favorite among the city district citizens for relief and relaxation.
Prokop Valley is a natural reserve situated between Jinonice and Zlíchov. Its area is some 102 ha. Daleje Valley is
an extension of the Prokop Valley, separating Velká Ohrada from Holyně. This entire area is included in the Natural
park Prokop and Daleje Valleys. The Stodůlky Central Park is situated near the Lužiny neighborhood. In terms of
geology, this park is a part of the Prokop Valley and its area is nearly 40 ha.

THE M13 PROJECT

Akademie VŠEM, o.p.s., implements, from November 2016 to June 2018, the project on Increasing the
Competences of Educators and Other Workers in the Field of Education for Inclusive, Innovative, and High-quality
Education in Prague 13 (Zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro
inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku v MČ Praha 13), ﬁnanced from the Operational Programme “Prague – Growth
Pole of the Czech Republic.”
This research project, short-named “Multikulturní 13 VŠEM,” is co-ﬁnanced by the European Union (European
Structural and Investment Funds, Operational Programme “Prague – Growth Pole of the Czech Republic”).
Registration No.: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014.
The aim of the entire project is to use development and implementation of educational programmes to increase
the competences of educators and other workers in education in order to achieve inclusive, innovative, and highquality education.
CONTACTS
Town Hall of the City District Prague 13 (Úřad městské části Praha 13)
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky
Tel. receptionist: 235 011 111; tel. information: 235 011 144, 235 011 228

Freephone: 800 130 000

Základní orientace v městské části
Praha 13
Městská část Praha 13 se nachází na jihozápadu hlavního města. Do centra je to cca 9 kilometrů. Městská
část má necelých 63 000 obyvatel. Praha 13 se skládá z pěti ucelených lokalit, kterými jsou Lužiny, Nové
Butovice, Stodůlky, Třebonice a Velká ohrada.

DOPRAVA
Praha 13 je propojena s dalšími částmi města metrem. Trasa B má v této městské části tři stanice – Nové Butovice,
Lužiny a Stodůlky. V rámci městské hromadné dopravy je, kromě metra, celá Praha 13 plně pokryta autobusovou
dopravou. Na území Prahy 13 vede dálnice D5 ve směru na Plzeň do Německa. V městské části je k dispozici
několik hlídaných parkovišť, například: Ul. Petržílkova (DISPO Družstvo invalidů); Ul. Seydlerova (Družstvo S.I.R.);
Ul. V Hůrkách (Jan Tusjak); Ul. Holýšovská (BEVI Praha s.r.o.), Ul. Kettnerova (BESICO Real s.r.o.); Ul. Lýskova
(David Kořínek). Kromě hlídaných parkovišť je zde možnost zapakovat v zóně P + R v ulici Ovčí Hájek, u metra
Nové Butovice.

ZDRAVOTNICTVÍ
Lékařská služba první pomoci: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5,
Informace: 224 431 111,URL: www.fnmotol.cz
Poliklinika: Poliklinika „Lípa Centrum”,Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5,Tel: 296 113 111,
URL: www.chirobory.cz,E-mail: recepce@chirobory.cz

NÁKUPY

V městské části Praha 13 jsou pro občany 3 obchodní centra - Galerie Butovice, Obchodní centrum Lužiny a Luka
Living. Tato centra disponují nejen obchody s potravinami, oděvy, ale mají také bankomaty, lékárny, ﬁtness centra
a poskytují mnoho dalších služeb.

ŠKOLSTVÍ

V městské části Praha 13 funguje 29 mateřských škol, 11 základních a 3 střední školy. Všechny školy mají své
webové stránky, kde pravidelně aktualizují informace o dění v jednotlivých zařízení. V průběhu výzkumného
projektu „Zvyšování kompetencí pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní,
inovativní a kvalitní výuku v MČ Praha 13.“ vznikl souhrnný seznam mateřských a základních škol, kde jsou
vypsány základní informace o každém zařízení včetně kontaktů. Každá škola má individuální přijímací řízení
a zpravidla je možné jím projít nejen v českém, ale i jiném jazyce.

PŘÍRODA

Praha 13 nabízí několik rozlehlých přírodních oblastí, které občané MČ hojně navštěvují za účelem odpočinku
a relaxace.
Prokopské údolí je přírodní rezervace rozprostírající se mezi Jinonicemi a Zlíchovem. Rozloha Prokopského údolí
je necelých 102 ha. Dalejské údolí navazuje na Prokopské údolí a odděluje Velkou Ohradu a Holyni. Celá oblast
tato je vyhlášena jako přírodní park Prokopské a Dalejské údolí. Centrální park Stodůlky se nachází nedaleko
sídliště Lužiny. Tento park z geologického hlediska náleží do Prokopského údolí a jeho rozloha činí necelých 40 ha.

PROJEKT M13

Akademie VŠEM, o.p.s. realizuje v období od listopadu 2016 do června 2018 projekt Zvyšování kompetencí
pedagogických a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku
v MČ Praha 13, ﬁnancovaný z Operačního programu Praha – pól růstu.
Výzkumný projekt, zkráceně Multikulturní 13 VŠEM, je spoluﬁnancován Evropskou Unií (Evropské strukturální
a investiční fondy, v rámci programu Operační program Praha pól růstu).
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000014.
Cílem celého projektu je prostřednictvím rozvoje a realizace vzdělávacích programů zvyšovat kompetence
pedagogických pracovníků a dalších pracovníků působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní
výuku.
KONTAKT
Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Tel. ústředna: 235 011 111; tel. informace: 235 011 144, 235 011 228

Bezplatná linka: 800 130 000

