
Plán rozvoje městského zdraví
v MČ Praha 21



SILNÉ STRÁNKY

1. Široké pokrytí zdravotní péče (praktičtí + odborní lékaři)
2. Dostatek lékáren s vyhovující otevírací dobou
3. 2x optik
4. EL BIO - prodejna zdravé výživy
5. Organizovaný sport (spolky, škola)
6. Činnost spolků zaměřených na seniory SPCCH, KAS, -

plavání, cvičení, rekondiční pobyty, osvětová činnost.
7. Systémová podpora činnosti spolků ze strany MČ
8. Vhodné přírodní prostředí
9. Pravidelné osvětové kampaně (Týden zdraví)
10. Podpora dopravy k lékaři pro potřebné občany - pro 

klienty peč. služby jako fakultativní činnost
11. Preventivní programy v ZŠ a MŠ



SLABÉ STRÁNKY

1. Chybí alergologie, kožní, ORL, psychiatrie, psychologie (či 
nejsou dostupné v rámci veřejného zdravotního pojištění)

2. Nedostatečný rozsah neurologie
3. Chybí pohotovost
4. Malá čekárna na chirurgii
5. Kapacitně nedostatečná terénní zdravotní služba (zajišťuje 

farní charita Neratovice a home care sestry)
6. Časově náročné dopravní spojení do nemocnice
7. Není využívána dostupná sportovní infrastruktura pro 

neorganizovaný sport
8. Nedostatek příležitostí pro neorganizované aktivity



HROZBY

1. Technický stav Zdravotního střediska na Rohožníku

2. Věková struktura lékařů

3. Špatný životní styl dětí a mládeže - špatné stravovací 
návyky, nedostatek pohybu, zneužívání návykových 
látek

4. Nedostatečné návazné sociální služby zejména pro 
seniory při zhoršení jejich zdravotního stavu a 
sebeobslužnosti (pro ostatní cílové skupiny jsou služby 
v dosahu na území hl. m. Prahy)

5. Stárnutí aktivních dobrovolníků

6. Vandalismus (pouze nárazově)



PŘÍLEŽITOSTI

1. Prodejna zdravotnických potřeb (nejbližší prodejny Horní Počernice, 
Náchodská ul. a poliklinika Parník, Černý Most)

2. Podpořit hospicovou péči jako terénní službu, případně vybudovat denní 
stacionář

3. Vyřešit špatný tech. stav zdravotnického střediska – rekonstrukce, 
nástavba na stávající budovy, nová budova

4. Zkvalitnit partnerství v oblasti podpory zdraví (zejména s v partnerství 
s praktickými lékaři)

5. Podporovat neorganizovanou činnost v oblasti aktivního trávení volného 
času – lepší podmínky ve veřejném prostoru

6. Zajistit otevření školního hřiště pro občany a zabezpečit jeho provoz
7. Otevřít ostatní existující sportoviště, umožnit částečné využívání hřišť 

neorganizovanou veřejností
8. Rozvoj sportovních činností spojených s Klánovickým lesem
9. Úprava běžkařských tras během zimní sezóny pro rozvoj rekreačního 

běžeckého lyžování



HLAVNÍ BODY REALIZAČNÍHO PLÁNU (v souladu se strategií Zdraví 2020)
Podpora pohybových aktivit

Úprava dotační politiky MČ : sledovat počet osob, které se podpořených aktivit účastní, zlepšit podporu neorganizovaného sportu

Zveřejňovat informace o volné kapacitě tělocvičen a možnostech pronájmu

Zajistit zpřístupnění sportovišť ve vlastnictví MČ (zejména školní hřiště) a sportovišť pořízených s podporou veřejných prostředků

Vytipovat, zajistit vlastnické vztahy a upravit další plochy na území MČ tak, aby mohly být využívány občany pro pohybové aktivity

Umístit alternativní sportovní prvky na veřejných prostorách

Informovat občany o účelu těchto ploch a umístit informaci o zákazu venčení psů

Podpora dostupnosti zdravotní péče 

Vytvořit konkrétní opatření vzhledem motivaci odborných lékařů poskytovat služby na území MČ 

Vytvořit plán řešení stárnutí praktických lékařů

Zajistit terénní služby pro seniory při zhoršení jejich zdravotního stavu a sebeobslužnosti

Aktualizovat veřejně dostupný adresář zdravotnických služeb v širším okolí

Rekonstrukce / výstavba zdravotního střediska

Vybudovat denní stacionář

Posílení role MČ v oblasti péče o zdraví

Zohledňovat  zdravotní rizika související s realizací politik ve všech oblastech a specifiky v oblasti dopravy a životního prostředí, např.:

Parkování kol u nádraží, škol, atd. , Pěší cesty (Jižní spojka), Cyklostezky (do Koloděj)

Další opatření pro podporu aktivní mobility dětí i dospělých (bezpečná bezmotorová dostupnost míst s vysokou návštěvností, např. Bezpečná 
cesta do škol)

Zajištění chybějícího pouličního osvětlení

Podpora přeložky I/12  

Zalesnění polí, jako ochrana před negativními dopady dopravy

Podpora programu Zdravá škola a zavedení třetí hodiny TV v lesním prostředí

Osvěta v oblasti zdravého životního stylu

Realizovat Týden zdraví a případně další kampaně zaměřené na podporu zdravého životního stylu, např. Dny bez úrazů či Světový den bez tabáku

Osvěta ohledně zóny 30 km/h

Osvěta v MŠ a ZŠ


