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1. Úvod 

 

Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 vychází z principů národní strategie Zdravi ́ 2020 – 

Naŕodni ́ strategie ochrany a podpory zdravi ́ a prevence nemoci ́1, která je založena na principech 

Světové zdravotnicke ́organizace. Strategie Zdraví 2020 uvádí: 

Zdravi ́ nevzniká v nemocnicićh, ale v rodinách, sǩolách a na pracovisťićh, vsǔde tam, kde lide ́ zǐji ́ a 

pracuji,́ odpocǐv́aji ́a stárnou. Mezinárodni ́zkusěnosti ukazuji,́ zě zdravotni ́pećě má podiĺ na celkoveḿ 

zdravi ́ obyvatel pouze asi z 20 %; zbyv́ajići ́ podiĺ je důsledkem faktorů, ktere ́ na lidi působi ́ v jejich 

bežňeḿ zǐvote.̌ A práve ̌ tam je težǐsťe ̌pećě o zdravi.́ Je vhodne ́a potrěbne ́posiĺit zdravotni ́vyćhovu, 

ochranu a podporu zdravi,́ prevenci nemoci ́a rozvij́et kapacity verějneh́o zdravotnictvi.́  

V rámci druhého strategického cíle Zdravi ́ 2020 – Naŕodni ́ strategie ochrany a podpory zdravi ́ a 

prevence nemoci ́je kladen důraz na rozvoj regionaĺnićh aktivit v ochraně a podporě verějného zdravi ́

a zapojeni ́ organizacňićh struktur stat́ni ́ sprav́y a samosprav́y na úrovni krajů, obci,́ mikroregionů a 

dalsǐćh územnićh celků.  

Předložená studie o zdraví v MČ Praha 21 myšlenkově vychází z výše uvedených principů strategie 

Zdraví 2020 a také z principů a cílů Strategického plánu hlavního města Prahy (aktualizace 2016), 

který se kromě vytváření vhodného prostředí pro pohybové aktivity obyvatel v oblasti zdraví 

soustředí především na tzv. zelenou infrastrukturu a zajištění zdravého životního prostředí s důrazem 

na ovzduší a hluk. Studie také navazuje na STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21 

ROK 2012 – ROK 2022 a dále rozvíjí opatření související s podporou zdraví v MČ Praha 21. 

Cílem studie je analyzovat silné a slabé stránky, hrozby i příležitosti MČ Praha 21 v otázkách zdraví 

svých obyvatel, zdravého životního stylu a zpracování systému cílů a opatření, které je nutné/možné 

v podmínkách městské části realizovat na podporu zdraví a zdravého životního stylu obyvatel 

městské části. Studie se zaměřuje pouze na otázky zdraví a zdravotního stavu obyvatel a souvisejících 

aspektů, které pozitivně nebo negativně tento stav ovlivňují. Netýká se tedy otázek širokého pojetí 

pojmu “zdraví”, ve smyslu např. řádného fungování veřejné správy, zapojování veřejnosti, 

udržitelného rozvoje apod. Studie také přímo neřeší další důležité související oblasti, jako je životní 

prostředí a bezpečnost. 

I když v souladu se zákonem o hlavním městě Praze nese hlavní odpovědnost lokální veřejné správy 

v oblasti zdraví HMP, mají městské části důležité kompetence v oblasti sociálních služeb, sportu, 

rekreace i zdraví. V těchto oblastech mohou i zřizovat právnické osoby. 

                                                      

1  Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je rámcovým souhrnem 

opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro implementaci programu WHO Zdraví 2020, 

který byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012. 

Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a 

nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. 

Rozpracovává vizi systému veřejného zdraví jako dynamické sítě zainteresovaných subjektů na všech úrovních 

společnosti a je tedy určena nejen institucím veřejné správy, ale také všem ostatním složkám – jedincům, 

komunitám, neziskovému a soukromému sektoru, vzdělávacím, vědeckým a dalším institucím. 
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Hlavní město Praha v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s 

místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 

uspokojování potřeb svých 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. (Zákon o hlavním městě Praze) 

V analytické části se studie zaměřuje zejména na analýzu informací a dat o dostupnosti a podpoře 

pohybových aktivit a zdravotní péče v MČ Praha 21. Na základě získaných informací jsou pak 

v Návrhové a realizační části formulována doporučení pro zlepšení, která vytváří podklad pro 

rozhodování MČ Praha 21 při podpoře aktivit s cílem zlepšovat dostupnost zdravotní péče a zlepšovat 

podmínky a podporu pohybových aktivit a dalších činností souvisejících se zdravím. 

2. Analytická část 
 

V rámci analytické části je proveden přehled existujících podmínek v MČ a také existujících aktivit 

vzhledem k městskému zdraví.  Analytickou část uzavírá aktualizovaná SWOT analýza, která vychází 

ze SWOT analýzy ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 21 rok 2012 – rok 2022. 

Cílovou skupinou v oblasti zdraví jsou kromě celkové populace MČ Praha 21 zejména děti, senioři a 

osoby těžce tělesně či duševně postižené. 

Děti  0 – 14 2 166 (ČSÚ) 

  Děti v mateřských školkách MČ 396 

  Děti v základní škole v MČ 978 (I. stupeň 725, II. stupeň 253) 

Kategorie 15-64 (zahrnuje mládež a osoby 
v produktivním věku) 

11 983 (ČSÚ) 

Senioři + 65 1 540 (ČSÚ) 

Vozíčkáři a osoby těžce tělesně a duševně postižené  20 (konzervativní odhad MČ) 

 

Podle demografické studie do roku 2022, kterou pro MČ zpracovala Vysoká škola ekonomická, se 

bude snizǒvat pocět děti ́ prědsǩolnih́o věku. Naproti tomu pocět zǎḱů zahajujićićh sǩolni ́ dochaźku 

poroste, zvysǒvat se bude i celkovy ́ pocět potenciaĺnićh zǎḱů zaḱladnićh sǩol. Skutecňy ́ pocět zǎḱů 

bude zav́iset pochopitelně na tom, zda vsěchny děti s trvalyḿ bydlisťěm v MC ̌ Praha 21 budou 

navsťěvovat sǩolu v tet́o městske ́ cǎśti i na vyv́oji podiĺů děti ́ odchaźejićićh na vićeleta ́ gymnaźia. 

Rovněz ̌ pocět potenciaĺnićh zǎḱů strědnićh sǩol se bude zvysǒvat. Pocět 20–59letyćh osob bude 

stagnovat, věkova ́ struktura těchto osob se vsǎk bude měnit. Zatiḿco pocět 20–39letyćh se bude 

snizǒvat, pocět 40–59letyćh poroste. Pracovni ́ siĺa bude staŕnout. Pocět osob 60letyćh a starsǐćh se 

bude nadaĺe zvysǒvat, i kdyz ̌o něco pomaleji nez ̌v prědchozi ́dekad́ě. Měnit se bude rovněz ̌věkova ́

struktura seniorů. K naŕůstu pocťu seniorů dojde prědevsǐḿ u osob starsǐćh 70 let. 

Z hlediska podpory zdraví jsou nejdůležitější rostoucí počet žáků ZŠ a SŠ a nárůst počtu seniorů nad 

70 let. 
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2.1. Podpora pohybové aktivity 
 

Vzhledem k důležitosti pohybu pro zdravý životní styl a roli MČ v oblasti podpory podmínek pro 

aktivní trávení volného času se podkapitola 2.1. zaměřuje na tuto oblast.  

2.1.1 . Podpora sportu pro všechny a aktivního využívání volného času 

 

Níže jsou analyzovány možnosti pro obyvatele vzhledem k aktivnímu trávení volného času a také 

cesty, jakými tyto aktivity podporuje MČ.  

Od září 2016 funguje v MČ Praha 21 Dům dětí a mládeže (DDM), který poskytuje možnosti aktivně 

trávit volný čas on nejmenších po dospělé. Níže je přehled kroužků zaměřujících se na pohyb. Více 

informací je k dispozici na adrese www.dumum.cz . 

MIX DANCE-TANEČNÍ KROUŽEK FLORBAL-ELÉVOVÉ, ML.ŽÁCI WIZARDS 

PŘEDŠKOLÁCI-TANEČKY SPORTOVNÍ HRY – FLORBAL 

STREET DANCE-TANEČNÍ KROUŽEK BASKETBAL ŠMOULINKA WIZARDS 

STREET DANCE-TANEČNÍ SKUPINA SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D I. 

ZUMBA PRO DĚTI FLORBAL PRO MLÁDEŽ - (WIZARDS) 

ZUMBA PRO DOSPĚLÉ FLORBAL PRO ZÁBAVU 

VOLEJBAL VOLEJBAL MLÁDEŽ 

STOLNÍ TENIS ZAČÁTEČNÍCI BASKETBAL – WIZARDS 

STOLNÍ TENIS POKROČILÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 

STOLNÍ TENIS DOSPĚLÍ SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA R+D II. 

FUTSAL – WIZARDS SPORTOVNÍ HRY 

FLORBAL - PŘÍPRAVKA WIZARDS  

 

Dále v MČ působí cca dvě desítky spolků zabývajících se kulturou, sportem, osvětou, vzděláváním, 

společenskými akcemi. Spolková činnost je zaměřena na děti, dospělé i seniory. Spolková činnost je 

podporována dotačním systémem MČ. 

Mezi nejaktivnější spolky, které podporují seniory, patří SPCCH (Svaz postižených civilizačními 

chorobami), KAS (Klub aktivních seniorů) a dále aktivity Újezdské akademie, kterou vede pan Petr 

Mach. Mezi aktivity patří jak aktivity kulturní a vzdělávací, tak i aktivity sportovní a pohybové. Každé 

akce se účastní několik desítek účastnic a účastníků a celková účast je v jednotkách tisíců. Mezi 

aktivity patří: 

http://www.dumum.cz/
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- vycházky po historických památkách Prahy 

- celodenní autobusové výlety 

- návštěv pražských divadel a výstav 

- přednášky a přednáškové cykly (dějiny, kultura, zdraví, právo) 

- cvičení s prvky jógy  

- plavání a cvičení v bazénu 

- pravidelné procházky s holemi 

- promítaní filmů 

- vyjížďky na kolech 

- mezigenerační spolupráce (zejména s MŠ) 

- společná setkání, taneční zábavy 

Podle Strategického plánu v MČ působí následující organizace se zaměřením na převážně 

organizovaný sport: rybářství, včelařství, chovatelství, kynologie, cyklistika, tenis, taekwondo, fotbal, 

skautské středisko, TJ Sokol Újezd nad Lesy, šachový klub, školní sportovní klub, sbor dobrovolných 

hasičů. V rámci základní školy dále působí Sportovní školní klub. 

Činnost těchto organizací je podporována z  dotačního systému, který každoročně vyhlašuje MČ. Na 

základě dostupných informací bylo zhodnoceno dotační řízení z roku 2015, ve kterém bylo na 51 

projektů rozděleno 499 015 Kč. Vzhledem k tomu, že v ostatních letech jsou spolky realizovány 

podobné aktivity a akce, je možné výsledky tohoto hodnocení alespoň částečně zobecnit.  

Jako pozitivní se jeví, že žádosti jsou hodnoceny na základě předem známých hodnotících kritérií. 

Dále, že jsou odlišeny jednorázové akce a podpora celoroční činnosti. K negativním aspektům 

hodnocení lze přiřadit fakt, že nejsou zřejmé důvody a způsob krácení (někdy několikanásobnému 

vzhledem k žádosti), což může vézt k umělému navyšování požadované částky žadateli. Přičemž u 

některých žádostí ke krácení nedochází a není výjimkou, že obdrží maximální možnou částku.  

Především ale nedochází k žádnému vyhodnocení dopadů dotací (impact). V závěrečných zprávách 

dokonce není vždy zřejmý počet účastníků, ačkoliv v instrukcích je jasně napsáno „uveďte Vámi 

odhadovaný počet účastníků“.  MČ tedy žádným způsobem nehodnotí dopad prostředků 

vynaložených na dotační systém. Vzhledem k dostupným datům si dále pozornost zaslouží 

skutečnost, že míra podpory na osobu se často významně liší (několikanásobně), a to i v případech, 

kdy se podle popisu jedná o podobné aktivity.  

Obecně je v rámci  dotačního systému podporován aktivní sport cca 50% celkové částky a i řada 

dalších podpořených projektů má pravděpodobně pozitivní dopad vzhledem ke zdraví. Rozdělení 

dotačního systému na jednotlivé programy pravděpodobně nemá zásadní přínos. Někteří žadatelé 

uplatňují žádosti v různých programech (např. sportovní seminář zařazen a místní sportovní akce do 

Kultura, osvěta, vzdělávání) nebo jsou do daného programu zařazeny projekty, které s ním souvisí 

velmi okrajově. 

Dále v roce 2016 byly na sport přiděleny níže uvedené dotace, jedná se o tzv. individuální dotace, 

které jsou poskytovány mimo pravidelný dotační systém. V roce 2016 v rámci dotačního programu 

rozdělila MČ 448 013 kč. Téměř stejnou částku a to 493.480 kč rozdělila MČ mimo dotační systém. 

Celkově největší příspěvek z organizací zaměřujících se na sport obdržely FK Újezd nad Lesy (132 500) 

a Kangsim Dojang (125.000) a dále pak Tři pro zdraví (70.000) a Školní sportovní klub při ZŠ (65.000).  
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Individuální dotace rok 2016 
  

Veselý  Újezd Čarodějnice 2016 50 000,- 

FK Újezd nad Lesy Náklady spojené se 
závlahou hřiště 

70 000,- 

Neposeda Terénní sociální práce 
s dospívajícími 

113 520,- 

Rarášek z Újezda Neplánované náklady 
na akci pro děti 

7260,-- 

TŘI, o.p.s Péče o osoby 
s nevyléčitelnými 
nemocemi 

10 000,- 

Kangsim Dojang Sportovní soustředění 50 000,-- 

FK Újezd nad Lesy Náklady spojené s 
odběrem energií a 
provozem 

50 000,-- 

Školní sportovní klub Obnova sportovního 
vybavení 

40 000,- 

Tři pro zdraví Klánovický půlmaraton 30 000,- 

TJ Sokol Provoz a nákup 
sportovního vybavení 

49 000,- 

SK JOKY Volejbalový turnaj a 
nákup sportovních 
potřeb 

23 700,-- 

  
Shrnutí 

Na území MČ je vcelku bohatá nabídka aktivit pro všechny věkové skupiny. MČ podporuje různé 

aktivity dotacemi, přičemž kromě systémové dotační podpory poskytuje i ad hoc dotace. 

 

2.1.2. Dostupná infrastruktura a vhodné prostředí  

 

Z hlediska podpory pohybuje je z pohledu kompetencí MČ klíčové zajistit infrastrukturu a 

vhodné prostředí, který by obyvatele MČ motivovalo k aktivnímu trávení volného času.  

Seznam sportovišť 

SEZNAM HŘIŠŤ UMÍSTĚNÍ HŘIŠŤ Provozovatel Stávající vybavení 

Multifunkční 
sportoviště  

 
parc.č. 1628/1 
ul. Čentická 

MČ Praha 21 víceúčelové sportoviště , dirtová trať 
skatepark, pískoviště, prolézačky. 
oploceno, WC 

Hřiště Uniga parc.č. 4268/421 
ul. Šlitrova x 
Weisova 
 
 

MČ Praha 21 pískoviště, houpačky, domeček , 
kladina, oploceno 
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Hřiště na psím 
plácku 

parc.č. ul. 
Sudějovická x 
Hulická 

MČ Praha 21 pískoviště, pružinová houpadla, 
dřevěný vláček, houpačky, kolotoč, 
antukové hřistě , branky, oploceno  

Hřiště IPB 1393/450 
ul. Poříčská  

MČ Praha 21 pískoviště, kolotoč, houpačky, 
sestava se skluzem  

Hřiště 
Luníkovská 

3735/105 
ul. Luníkovská x 
Zálešanská 

MČ Praha 21 pískoviště, pružinová houpadla, 
houpačka , sestava se skluzem , 
závěsná dvojhoupačka, oploceno 

Rybník Blatov ul. Nadějovská  MČ Praha 21 - sestava se skluzem 
-  pohyblivý můstek 
- trojhrazda 
- žralok 
oploceno částečně 

Tomovy parky- 
sídliště Rohožník  

ul. Žíšovská MČ Praha 21 - lanovka 
- dvojhoupačka závěsná  
- věž se skluzem 
- kombinovaná prolézačka 
- oploceno 

 ul. Žíželická  -  kolotoč 
- pérové houpadlo 
- vahadlová houpačka 
- tabule  
- dvojhrazdí 
- závěsná dvojhoupačka 

 ul. Žlebská Oploceno - pouze 
pískoviště 

-  domek 
- pérové houpadlo 
- housenka 
- vahadlová houpačka 

Tomovy parky na 
stadionu 

ul. Čentická 
  

 sestava se skluzem  

Lesní hřiště 1404 ul. Pilovská Lesy ČR  
 

Lesní hřiště 4380 ul. Všeňská Lesy ČR  

Lesní hřiště u 
sojky strážkyně 

Lesní cesta 
Pilovská x 
vlakové nádraží 
u zastavení č. 12 
Lesní galerie I. 

Lesy ČR  

Lesní hřiště ul. Hodkovská Lesy ČR Hřiště vhodné pro seniory, dřevěné 
fitness prvky pro dospělé 

Lesní hřiště V lesním průseku 
mezi ulicemi 
Polesná x 
Staroklánovická 

 Houpačka, prolézačka „A“, kladina, 
pochozí špalky, rehabilitační schody, 
hrazda, pétanque hřiště – prvky 
vhodné pro seniory 
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Fotbalový 
stadion  

1629, 
ul. Čentická 
  

FK Újezd Pouze pro organizovaný sport 

Fotbalový 
stadion 
Blatov -  

1404 ul.Pilovská  FK Újezd travnatý povrch Pouze pro 
organizovaný sport 

Fotbalový 
stadion Blatov – 
hřiště s umělým 
povrchem I. 

 FK Újezd Umělý povrch pro organizovaný 
sport, částečně i k využití 
neorganizovanou veřejností 

Fotbalový 
stadion Blatov – 
hřiště s umělým 
povrchem II. 

 FK Újezd Umělý povrch, částečně i k využití 
neorganizovanou veřejností 

Tenisové kurty  2752/1 Kalská x 
Veletovská 

TJ Sokol 
 

Víceúčelové hřiště 
přístupné po dohodě 
 

Rakosníčkovo 
hřiště 

Ul. Miletická MČ Praha 21 Kolébačky, houpací hnízdo, kolotoč, 
řetězová houpačka, pískoviště, věž se 
skluzavkou a šphacími prvky, 
domeček, mobiliář, oplocení  

Fitness hřiště   parc.č. 4306/1 
ul. Žlebská x 
Miletická 

MČ Praha 21 6 fitness prvků pro seniory, dospělé a 
mládež, zpevněná plocha 

 

MČ Praha 21  spravuje  10 veřejných dětských hřišť, která jsou přístupná celoročně, přičemž pro 

sportovní vyžití jsou k dispozici tato tři otevřená hřiště: 

Multifunkční hřiště 
Hřiště na psím plácku 
Fitness hřiště při ul. Žlebská 

 

V roce 2016 využila MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ cca 200 tis kč na údržbu 

dětských hřišť.  

Tělocvičny 

V rámci školy jsou v MČ tři tělocvičny – dvě v hlavní bodově školy („malá“ a „velká“) a tělocvična pod 

divadelním sálem v ul. Staroklánovické. Přes týden jsou obě tělocvičny v hl. budově téměř plně 

využity, kdy v je odpoledních hodinách také využívám DDM. Tělocvičny nejsou využívány v sobotu a 

částečně také v neděli.  

Tělocvična ve Staroklánovické 230 je plně vytížena provozem školy od 7:45 hod do odpoledne, kdy 

navazují pronájmy MÚ (od 15 hodin). Většinu času využívá Kangsim Dojang – taekwondo (cca 20 

hodin týdně). Mezi další aktivity patří: volejbal, florbal, aerobic, joga, fotbal (celkem cca 8 hodin) 

aktivity. O víkendu není tělocvična využívána. 
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Ceny pronájmu 

Velká tělocvična: 300,-Kč/hod 

Malá tělocvična: 260,-Kč/hod 

Tělocvična pod divadelním sálem: 250 Kč/hod 

 

Školní hřiště  
Školní hřiště slouží výhradně pro školu, pronájem zde není. Hřiště pro své tréninky využívá ŠSK 
atletika.  
 

Vužití školního hřiště: 
ŠSK Újezd nad Lesy - atletika 

  

    Pondělí 16:00 - 17:00 minipřípravka 17:00 - 18:00 přípravka 18:00 - 19:30 velká atletika 

Středa     18:00 - 19:30 velká atletika 

Čtvrtek 16:00 - 17:00 minipřípravka 17:00 - 18:00 přípravka 18:00 - 19:30 velká atletika 

Sobota 10:00 - 12:00 velká atletika     

 

Další  infrastruktura 

Občané mohou dále využít koupaliště a sportovní halu v Klánovicích, tělocvičnu v Kolodějích, 

sportovní centrum Běchovice (hala pro pořádání 13 rekreačních sportů), nově zřízenou dirtovou trať 

ze čističkou v Běchovicích a Wellness centrum Blatov (plavání a cvičení i pro seniory). 

Shrnutí 

I když je na území k dispozici infrastruktura pro sport a pohyb, řada hřišť je dostupná pouze pro 

organizovaný sport. Jako hlavní nedostatek je možné identifikovat nedostatek volně přístupných 

sportovních ploch, kdy zejména na tzv. jižní straně MČ, tj. jižně od hlavní silnice, není k dispozici 

žádné takové veřejné hřiště. Dále není plně využívána kapacita existující infrastruktury, a to 

tělocvičny o víkendech a školního hřiště celotýdenně.  

 

2.2. Podpora dostupnosti zdravotní péče pro občany MČ 

 

Podkapitola 2.2. se zaměřuje současný stav poskytování zdravotních služeb a na stav existující 

infrastruktury pro zdravotní služby ve vlastnictví MČ. 

2.2.1 Poskytování zdravotních služeb v Praze 21 

V rámci analýzy poskytovatelů zdravotních služeb na území správního obvodu MČ Praha 21 (dále jen 

MČ P21) byl vytvořen aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotní péče, propočet pokrytí 

zdravotními službami na 1000 obyvatel a také odhad věku lékařů s ohledem na důchodový věk. 

Seznam byl také aktualizován podle dostupných údajů z internetu. 
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Aktualizace seznamu poskytovatelů zdravotních služeb na území MČ P21 čerpá z informací na 

stránkách MČ, které byly ověřeny se seznamem lékařů podle České lékařské komory ČLK a v případě 

zubních lékařů se seznamem Stomatologické komory ČR. Dále byl seznam doplněn o informace na 

stránkách jednotlivých společností, které provozují ambulance, zejména Medicus a Pateo a také 

informacemi z dalších stránek individuálních poskytovatelů zdravotních služeb.  

Souhrnně je na území MČ P21 (území celého správního obvodu) podle dostupných informací 54 

poskytovatelů zdravotní péče, z toho je 47 lékařů a 7 jiných odborníků (6 fyzioterapeutů, 1 

psycholog). Zejména u odborných ordinací je pro jednu ordinaci uváděno několik lékařů, kteří se tam 

střídají.  Zároveň někteří lékaři provozují dvě ambulance na území MČ P21. To je důvod, proč jsou 

počty ambulancí odlišné od počtu lékařů. Počet ambulancí je odhadem vycházejícím z informací 

dostupných na stránkách poskytovatelů zdravotní péče.  

Tabulka: Počty poskytovatelů zdravotní péče podle odbornosti 

 Počet ambulancí** Počet poskytovatelů zdravotní 

péče 

Praktický lékař pro děti a dorost 5 5 

Praktický lékař pro dospělé 8 7 

Zubní lékaři 9 9 

Ortopedie 2 4 

Diabetologie 2 2 

Kožní 4 4 

Gynekologie 2 2 

Endokrinologie   1 1 

Oční 1 1 

Interní 1 1 

Gastroenterologie   1 1 

Chirurgie 1 1 

Neurologie 1 3 

Psychiatrie 1 2 

ORL 1 2 

Fyzioterapie  1+6* 

Psycholog 1 1* 

Celkem  54 

*jiná odbornost  **odhad 

 

 

Věk lékařů 

Z dostupných informací na stránkách ČLK o roku absolvování studia lékařů odhadujeme, že z 

celkového počtu lékařů 47 je přibližně 6 lékařů v předdůchodovém věku (do 5 let před důchodem) a 8 

lékařů působících v MČ Praha 21 již důchodový věk dosáhlo. U praktických lékařů jsou 3 ze 6 ve věku 

nad 60 let.  



Strana 12 

Odchod do důchodu je počítán jako 65. rok života. Odhad byl vytvořen na základě informací o roku, 

ve kterém daný lékař absolvoval studium, což je určeno věkem 25 let. Věk a odhadovaný odchod do 

důchodu tak nemusí nutně odpovídat realitě, jedná se o aproximaci.  

Pokrytí zdravotní péčí 

Podle informací Českého statistického úřadu má ORP Praha 21 18 277 obyvatel (k 31.12.2015). To při 

zjištěných 47 lékařích znamená pokrytí 2,57 lékaře na 1000 obyvatel. To je ve srovnání s 

celonárodním průměrem 3,33 lékaře na 1000 obyvatel nižší číslo. Rozdíl je ještě markantnější, když 

vezmeme do úvahy jenom hl.m.Prahu, které má pokrytí  až 6 lékaři na 1000 obyvatel. Vysoký počet je 

ale značně ovlivněn vysokým počtem odborných pracovišť zejména v nemocnicích. Počet lékařů  

přímo na území OPR je pravděpodobně nižší, než by byl optimální stav, čemu nasvědčuje dojíždění 

obyvatel za zdravotní péčí do okolí, např. Jirny (www.jirny.com), kde se nachází široké spektrum 

odborných ambulancí. Částečně je také možné identifikovat i menší počet praktických lékařů, kdy 

v podle NS Zdraví 2020 v roce 2008 na 1 úvazek praktického lékarě pro dospělé připadlo 1 626 

registrovanyćh pacientů (v ORP P21 to je 2284). 

Podle dostupných informací od praktických lékařů chybí funkční neurologie a kardiologie (jsou v 

blízkém okolí - Jirny, Černý Most, ale jsou přetížené a mají dlouhé  objednací termíny) a dále 

laboratoř. Z hlediska zlepšení zdravotní péče je jako největší problém uváděn dlouhé objednací 

termíny ke specialistům. 

Z dotazníkové šetření Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 21, které proběhlo v rámci Týdnu zdraví od 

5.9.2016 - 9.9.2016 a následně při akci Den zdraví dne 10.9.2016 na multifunkčním sportovišti, 

vyplynulo, které odbornosti chybějí dotazovaným obyvatelům. Šetření se zúčastnilo 98 respondentů, 

kteří mohli vybrat 1 - 2 zdravotní služby, které jim nejvíce chybí nebo jsou pro ně nejméně dostupné. 

Z výsledků je zřejmé, že občanům z MČ Praha 21 nejvíce chybí  ortopedie a ORL (ušní, nosní, krční), a 

dále pak alergologie, urologie, endokrinologie, neurologie, psychiatrie a logopedie. Stejné chybějící 

odbornosti (i když i v mírně odlišném pořadí) identifikovali občané i v průzkumu v roce 2014 (110 

respondentů). 

Výsledky dotazníku 2016 

Ortopedie 22 

ORL 21 

Alergologie 15 

Urologie 14 

Logopedie 13 

Endokrinologie 13 

Psychiatrie 13 

Neurologie 10 

 

Informace k seznamu poskytovatelů zdravotní péče na stránkách P21 

V přiloženém souboru je aktualizovaný seznam poskytovatelů zdravotní péče na území MČ Praha 21. 

Jedná se o výsledek srovnání informací z webových stránek P21, stránek provozovatelů zdravotních 

služeb v MČ P21 a informací dostupných o lékařích na stránkách České lékařské komory a 
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stomatologické komory. Vzhledem k tomu, že není možné ověřit funkčnost všech ambulancí, u 

některých je uvedeno, zda údaje jsou pravděpodobně aktuální nebo pravděpodobně neaktuální. 

První kategorie vychází z faktu, že daný lékař je pořád registrován v ČLK a dále počtu nalezených 

záznamů  z internetového vyhledávače, který naznačuje, že daný lékař pořád provozuje ambulanci 

v MČ Praha 21. Zároveň u této kategorie ale nebylo možné nalézt žádnou webovou stránku, která by 

přímo odkazovala na činnost ambulance. U těchto poskytovatelů je potřeba místních znalostí na 

ověření, jestli v daném území pořád působí. U druhé kategorie “pravděpodobně neaktuální” jde o 

lékaře, kde se nepovedlo dohledat přímý odkaz na stránky o provozu ambulance nebo jde o lékaře v 

důchodovém věku, ale záznam v seznamu ČLK byl nalezen.  

Seznam dále poskytuje adresy tak, jak jsou uvedeny na stránkách MČ P21 nebo stránkách 

pozorovatelů a srovnává je v dalším sloupci s adresami uvedenými v seznamu ČLK. Je 

pravděpodobné, že méně aktuální záznamy adres jsou na seznamu ČLK. Tady by bylo vhodné 

apelovat na lékaře provozující služby primárně na území MČ P21, aby záznamy v ČLK aktualizovali.  

Aktualizovaný seznam slouží jako podklad pro aktualizaci webových stránek MČ P21, neobsahuje však 

všechny informace uváděné na těchto stránkách, pro celkovou aktualizace je tedy nutné další 

doplnění, zejména kontaktů a ordinačních hodin.  

Nemocnice na Bulovce zajišťuje pro občany specializovanou zdravotní péči a pohotovost. 

Pohotovostní lékárny jsou na Praze 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 

Návaznost na sociální služby 

Poskytování sociálních služeb zajišťuje Pečovatelská služba Úřadu MČ Praha 21 v rámci registrace pro 

ambulantní a terénní pečovatelskou službu. V MČ je patrná pozitivní péče rodiny o seniory, která se 

zvládá postarat o svého rodinného příslušníka s využitím terénní pečovatelské služby. 

Terénní pečovatelská služba je Pečovatelskou službou ÚMČ Praha 21 svými pečovatelkami v souladu 

se zákonem o sociálních službách pro celý správní obvod. Od roku 1990 je zajišťován i rozvoz obědů 

do domácností potřebných občanů z kuchyně základní školy. 

Středisko osobní hygieny působí v prostorách zdravotního střediska na Rohožníku. Jeho provoz 

zajišťuje Pečovatelská služba ÚMČ Praha 21. Je zaměřeno na pomoc uživatelům pečovatelské služby 

při osobní hygieně,  na pomoc při základní péči o nehty, praní, žehlení a mandlování prádla. 

Centrum sociálních služeb v Běchovicích působí v Domě s pečovatelskou službou U sv. Anny, jehož 

zřizovatelem je MČ Praha-Běchovice. Klienti mají k dispozici 27 bytů, odlehčovací pobyty, terénní 

pečovatelskou službu, kuchyň s rozvozem obědů a kulturní, vzdělávací, sportovní a osvětové aktivity. 

Problematickou oblastí dle vyjádření místních praktiků je návazná sociální péče. Zejména chybí 

zařízení pro zajištění péče o seniory, jejichž celkový stav se zhorší, ale nejsou indikováni k 

hospitalizaci v nemocnici, dále odlehčovací služby a denní stacionář. 

 

Shrnutí 
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Podle dostupných dat je v přepočtu na počet obyvatel na území MČ nižší počet lékařů vzhledem 

k celonárodnímu průměr. Občanům z MČ Praha 21 nejvíce chybí  ortopedie a ORL (ušní, nosní, krční), 

a dále pak alergologie, urologie, endokrinologie, neurologie, psychiatrie a logopedie. Na území MČ 

chybí zařízení pro zajištění péče o seniory, jejichž celkový stav se zhorší, ale nejsou indikováni k 

hospitalizaci v nemocnici, dále odlehčovací služby a denní stacionář. Dalším problémem je stárnutí 

lékařů. 

 

2.2.2 Zdravotní infrastruktura ve správě MČ 

V obci Újezd nad Lesy bylo zřízeno zdravotní středisko již v roce 1957, pohotovostní služba se třemi 

sanitními vozy sídlila tehdy v Horních Počernicích. Po roce 1989 byl uzavřen provoz jeslí na 

Rohožníku. V objektu bývalých jeslí, který MČ získala, je od roku 1994 lékárna, Středisko osobní 

hygieny, praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, odborní lékaři RTG. Středisko je ve špatném 

technickém stavu. Mezi hlavní problémy patří elektroinstalace (dvoužilový rozvod) a rozvaděče 

nejsou oprávněnými osobami přístupné. Dalším problémem je vytápění a ohřev TUV. Vytápění 

objektu je dnes řešeno sídlištní kotelnou, což je ve srovnání s jinými způsoby neekonomické. 

Zdravotní středisko ve vlastnictví MČ na Rohožníku 

      

Nájemce pronajatá plocha účel nájmu 

  m2   

Lékárna Rohožník s.r.o. 127,1 lékárna 

LINK-MED s.r.o. 75,9 pediatrie 

MUDr. Lubomír Mikulášek 97 gynekologie 

MUDr. Dana Frňková 114 pediatrie 

ORDINACE Feuereislová s.r.o. 100,1 praktický lékař 

MEDICUR, spol. s r.o. 105 zdravotnické a lékařské 
služby 

PREVEDIG spol. s r. o. 44 odběry 

MEDISAL spl. s r.o. 289,4 podnájem pro 
Biorezonanci, oční, 
prodejnu Optik, chirurgii, 
RTG 

MČ Praha 21 87,5 středisko osobní hygieny 

společné prostory 300   
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 Celkem současný stav: 1340  

 
 

Shrnutí 

Hlavním problémem je nevyhovující technický stav zdravotní infrastruktury ve vlastnictví MČ. 

 

2.3.  Posílení role MČ v oblasti péče o zdraví 

 

Podkapitola 2.3. stručně analyzuje další možnosti posílení role MČ v oblasti péče o zdraví. 

Specifický důraz je vzhledem k postavení MČ kladen na osvětu a sledování souvisejících 

ukazatelů.  

 

2.3.1. Zapojení zdravotních hledisek do plánování a rozhodování 

V rámci Strategického plánu MČ jsou zohledněny klíčové faktory ovlivňující zdraví a je také možné 

vyhodnocovat plněn jednotlivých opatření (podrobněji viz níže). Kromě oblastí přímo souvisejících se 

zdravím (zdravotní infrastruktura, infrastruktura pro sport, podpora aktivního trávení volného času), 

jsou pro podporu zdraví důležitá zdravotní rizika vyplývající z dopravy a životního prostředí. Z 

národních dat vyplývá, že nejcǎstějsǐ ́ prǐćǐnou úmrti ́ děti ́ a mladyćh dospělyćh a trěti ́ nejcǎstějsǐ ́

prǐćǐnou úmrti ́v celé populaci jsou v CŘ úrazy. Podle statistik dochaźi ́k nejzav́azňějsǐḿ úrazům děti ́v 

dopravniḿ prostrědi.́ 

 

2.3.2. Osvěta v oblasti zdravého životního stylu  

V oblasti osvěty a prevence je zásadní činnost základní školy, protože klíčové návyky se vytváří již 

od nejútlejšího dětství. Základní škola dlouhodobě spolupracuje s odborníky zevnitř školy i 

s odborníky z regionu hl. m. Prahy – spec. pedagogy, psychology, výchov. poradkyněmi, 

koordinátorem metodiků prevence – Metodikem pro Prahu 3 a 9, Pražským centrem primární 

prevence, Lékařskou fakultou – odd. adiktologie, Českou koalicí proti tabáku, s organizacemi Dynex, 

Elio,  Jules a Jim, vedením odboru nutriční terapie VOŠZ a SZŠ, registrovaným nutričním odborníkem 

MŠMT a MZ,  aj. 

Počet dětí MČ Praha 21 v MŠ a ZŠ 

Masarykova ZŠ I. stupeň 

725 žáků 

II. stupeň  

253 žáků 

Celkově 

 978 žáků 

MŠ  ( 4 MŠ – 15 tříd)                                                   396 dětí 
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Kapacita ZŠ je 1100 žáků, kapacita všech 4 MŠ celkem je 400 dětí. 

ZŠ realizuje pro své žáky celou řadu aktivity pro podporu zdraví. Například, pro žáky vyšších ročníků 

byly realizovány také tyto aktivity: projekt – Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, besedy drogách (Dr. 

Presl) a sexu (Dr. Uzel). Žáci 1. – 3. tříd se zúčastnili programu – Nechci kazy. Žáci 9. ročníku připravili 

pro žáky 5. tříd praktické ukázky s úkoly první pomoci. Ve výuce dále žáci řešili: vztahy mezi 

vrstevníky, bezpečné chování, psychohygiena, relaxační techniky, autodestruktivní závislosti, 

návykové látky, drogy, kouření, alkohol, varovné signály 

Prevence rizikového chování je obsažena také v minimálním preventivním programu mateřských škol, 

který je součástí ŠVP. Principy prevence – tak, aby  děti získaly znalosti, dovednosti a postoje 

podporující zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázaly uplatnit ve svém chování nejen v době 

realizace programu, ale i v budoucnosti. Děti jsou seznamovány se základními informacemi o 

problematice návykových látek (alkohol, kouření, drogy). Důraz je kladen i na prevenci úrazů. 

Samotná MČ dále pořádá Týden zdraví, jehož součástí jsou nejrůznější osvětové a sportovní akce pro 

širokou veřejnost. 

 

2.3.3. Sledování ukazatelů udržitelného rozvoje zdraví obyvatel MČ 

Níže uvádíme přehled plnění Strategického plánu v oblastech souvisejících se zdravím. Strategický 

plán obsahuje řadu opatření zejména v oblasti infrastruktury, podpory sportu, podpory spolkové 

činnosti, které přímo souvisí se zdravím na území MČ., které jsou v přehledu. MČ v rámci Agendy 

21dále v roce 2016 také začala sledovat indikátory udržitelného rozvoje pro oblast zdraví (víc viz 

návrhová část).  

 

Plnění Strategického plánu MČ Praha 21 

Podoblast D.2 - Sport 

Cíl D.2.1 Kvalitní sportovní kluby a oddíly 

Opatření: 

D.2.1.1. Udržovat účelný grantový systém MČ 

- grantový (dotační) systém je postupně zkvalitňován a rozšiřován 

D.2.1.2  Informovat o činnosti újezdských sportovních klubů a propagovat jejich činnost 

- pravidelné informace v Újezdském zpravodaji a na www stránkách MČ 

Cíl: D.2.2 Rozvíjet neorganizované sportování 

Opatření: 
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D.2.2.1  Podporovat výstavbu otevřených sportovišť a hřišť,  do nových i stávajících sportovišť 

umisťovat cvičební prvky vhodné pro seniory, zpřístupnit stávající hřiště pro sportování 

veřejnosti , umisťovat alternativní sportovní prvky na veřejných prostorách  

– v rámci finančních možností jsou v Újezdě obnovovány herní prvky. Na sídlišti Rohožník je 

umístěno sportovní (fitness hřiště pro dospělé) 

- volně přístupné nejsou hřiště u ZŠ ani hřiště klubů (např. FK) 

D.2.2.2  Umožnit využívání školního hřiště se zajištěním správce  

– hřiště není veřejně přístupné 

D.2.2.3  Informovat o rozsahu využívání Klánovického lesa ke vhodným a přírodě přátelským 

sportovním aktivitám  

– les je využívám k akcím pro děti – např. Strašileš, Cesta za pokladem skřítků, běh. Les je 

hojně využívám i cyklisty. 

 

Podoblast D.3  Spolková činnost 

Cíl D.3.1 Vytvořit centrum spolkové činnosti, tzv. komunitní centrum 

Opatření: 

D.3.1.1  Podporovat činnost místních NNO a občansky prospěšných institucí pokrývajících 

volnočasové aktivity, spolupracovat s celopražskými, případně celostátními NNO, zapojovat je 

do místních aktivit i jako garanty a vzdělavatele. 

- průběžně probíhá, jak formou dotační podpory ze strany MČ Praha 21, tak i spoluúčastí 

spolků a organizací na akcích pořádaných MČ Praha 21. – např. Den Země, Týden zdraví - 

akce organizované úřadem za podpory a účasti spolků. 

Cíl D.3.2 Kvalitní vztah MČ k tradicím – silná spolková činnost 

Opatření: 

D.3.2.1  Podporovat činnost NNO grantovým systémem MČ (např. propagací a veřejným 

uznáním) 

- grantový (dotační) systém je postupně zkvalitňován a rozšiřován 

D.3.2.2  Podporovat vznik nových NNO 

- neexistuje cílená podpora, ale v dotačním systému mohou žádat i nové NNO 

D.3.2.3  Vytvořit Nadační fond pro podporu NNO a jejich aktivit 

- nebyl zřízen 
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D. 3.2.4 Realizovat mezigenerační programy  

- částečně realizováno spolky (např. senioři čtou dětem v MŠ) 

 

Podoblast E.1 - Zdravotnictví 

Cíl E.1.1:  Dobrá kvalita života v MČ Praha 21, minimalizování negativních vlivů na zdraví občanů 

Opatření: 

E.1.1.1  Plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy v MČ (zapojování zdravotních 

hledisek do plánování a rozhodování) 

- realizován projekt Plán rozvoje zdraví (2016) 

E.1.1.2  Zpracování konceptu rozvoje zdravotního střediska 

- Radě předloženy varianty (2016) 

E.1.1.3  Osvěta se zaměřením na podporu zdravého životního stylu 

- v roce 2016 prvně realizován Týden zdraví 

E.1.1.4  Realizovat kampaň Dny zdraví- osvěta ke zdravému životnímu stylu ve spolupráci s 

různými partnery (NNO, SZÚ, soukromé subjekty v MČ) 

- v roce 2016 prvně realizován Týden zdraví 

E.1.1.5  Podporovat preventivní programy pro mládež, především v MŠ a ZŠ, se zaměřením 

na zdravý životní styl. 

- prevence realizována v rámci škol je podrobně popsána  

E.1.1.6  Podporovat činnosti věnované aktivnímu stárnutí 

- dotační podpora NNO zabývající se aktivitami pro seniory 

E.1.1.7  Vytvořit adresář zdravotnických služeb v širším okolí (lékaři, terénní služby, střediska, 

nemocnice, polikliniky…) elektronický i psaný 

- vytvořeno 

E.1.1.8  Pokračovat v oboustranné spolupráci odboru sociálních věcí ÚMČ  s lékaři. 

- spolupráce je velmi omezená 

E.1.1.9  Podpořit vznik lékárny v centru MČ. 

- nová lékárna vnikla v rámci Centra Blatov 
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E.1.1.10  Podpořit rozšíření provozní doby jedné ze stávajících lékáren v dosahu 

občanů MČ.  

- podle informací MČ je otevírací doba dostatečná 

E.1.1.11  Podpořit domácí hospicovou péči jako terénní službu 

- částečně realizováno 

E.1.1.12  Podporovat dopravu k lékaři pro potřebné občany 

- není podporováno z prostředků MČ. Pokud je čerpán  alespoň jeden ze základních úkonů 

pečovatelské služby, pak může být doprava poskytnuta jako fakultativní služba – o tuto službu 

je velký zájem 

 

Závěr pro celou podkapitolu 2.3. 

Vzhledem k charakteru podkapitoly bylo shrnutí provedeno za celou podkapitolu. MČ a místní ZŠ 

přímo působí v oblasti prevenci a osvěty. MČ vzhledem ke svému postavení může pohled zdraví 

integrovat do rozhodování v dalších oblastech (zejména doprava) a zajistit měření klíčových 

ukazatelů na svém území. 

 

2.4 SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

1. Široké pokrytí zdravotní péče (praktičtí + odborní 
lékaři, rehabilitace) 

2. Dostatek lékáren s vyhovující otevírací dobou 
3. 2x optik 
4. Organizovaný sport (spolky, škola) 
5. EL BIO - prodejna zdravé výživy 
6. Činnost spolků zaměřených na seniory SPCCH, 

KAS, - plavání, cvičení, rekondiční pobyty, 
osvětová činnost. MČ systémově podporuje tuto 
činnost. 

7. Vhodné přírodní prostředí 
8. Pravidelné osvětové kampaně (Týden zdraví) 
9. Podpora dopravy k lékaři pro potřebné občany - 

pro klienty peč. služby jako fakultativní činnost, 
ostatní mohou využít Senior dopravu 
www.senior-doprava.cz či  soukromé přepravce 
(sanitky) 

10. Preventivní programy ve ZŠ a MŠ 
 

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

2. Nedostatečný rozsah neurologie 
3. Malá čekárna na chirurgii 
4. Kapacitně nedostatečná terénní zdravotní 

služba (zajišťuje farní charita Neratovice a 
home care sestry) 

5. Chybí pohotovost 
6. Časově náročné dopravní spojení do 

nemocnice 
7. Není využívána dostupná sportovní 

infrastruktura pro neorganizovaný sport 
8. Nedostatek příležitostí pro 

neorganizované aktivity 
 

 
 
 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
 

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

2. Podpořit hospicovou péči jako terénní službu, 
případně 

3. Vybudovat denní stacionář 
4. Otevřít existující sportoviště 
5. Vyřešit špatný tech. stav zdravotnického 

střediska – rekonstrukce, nástavba na 
stávající budovy, nová budova 

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

7. Podporovat neorganizovanou činnost 
v oblasti aktivního trávení volného času 

8. Zajistit otevření školního hřiště pro občany a 
zabezpečit jeho provoz 

9. Částečné využívání hřišť neorganizovanou 
veřejností 

10.  Rozvoj sportovních činností spojených 
s Klánovickým lesem 

11. Úprava běžkařských tras během zimní sezóny 
pro rozvoj rekreačního běžeckého lyžování 

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) 

 

 

3. Návrhová a realizační část 
 

Z Národní strategie Zdraví 2020 vyplývá, že  obzvlaśťě důležité jsou aktivity zaměrěné na zdravy ́

zǐvotni ́ styl mladyćh lidi ́ a starsǐ ́populace, vcětně programů na podporu mezigeneracňićh aktivit a s 

ohledem na specificke ́potrěby muzů̌ a zěn v průběhu celozǐvotni ́pećě o zdravi.́ Iniciativy zaměrěne ́

na aktivni ́ a zdravé staŕnuti ́ mohou pomoci starsǐḿ lidem zlepsǐt jejich zdravi ́ i kvalitu zǐvota. 

Nezbytne ́ je také zajistit dostupnost a organizaci fungovańi ́ sit́ě poskytovatelů zdravotnićh sluzěb 

poskytujićićh zdravotni ́pécǐ v souladu s celostat́ni ́koncepci.́ 

Podle Světove ́ zdravotnické organizace by bylo mozňo zdravou vyźǐvou, prǐměrěnou fyzickou 

aktivitou a nekourěniḿ zabrańit vzniku ischemické choroby srdecňi ́z 80 %, cukrovky 2. typu z 90 % a 

nad́orů ze 30 %. Dostupna ́ data ukazuji,́ zě se v cěské populaci zvysǔje pocět osob s nadměrnou 

hmotnosti ́ - polovina dospělyćh ma ́ vysšǐ ́ nez ̌ normaĺni ́ hmotnost (54 %) a tento podiĺ se nedarǐ ́

snizǒvat. Zároveň roste pocět lidi ́nemocnyćh cukrovkou (diabetes mellitus) II. typu. 

Vyśledky studie HELEN ukazuji,́ zě dostatecňa ́pohybova ́aktivita ve strědniḿ věku, důlezǐta ́ také pro 

udrzěni ́fyzicke ́zdatnosti v raḿci zdravého staŕnuti,́ klesla mezi lety 2004–2010 u muzů̌ i u zěn. Podle 

WHO prǐspiv́a ́fyzicka ́neaktivita ve vyspělyćh zemićh ke vzniku 16 % prǐṕadů rakoviny tlustého strěva, 

15 % cuk- rovky II. typu, 10 % prǐṕadů rakoviny prsu a 21 % prǐṕadů ischemické choroby srdecňi.́ 

Pravidelna ́pohybova ́aktivita patrǐ ́mezi nejdůlezǐtějsǐ ́způsoby posilovańi ́zdravi ́a primaŕni ́prevence 

rǎdy nemoci:́ srdecňićh a oběhovyćh, metabolickyćh (obezita, diabetes mellitus II. typu aj.), 
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pohybovyćh, nad́orovyćh a některyćh dusěvnićh poruch. Světova ́ zdravotnicka ́ organizace (WHO) 

vypracovala metodu modelovańi ́ zdravotnih́o a ekonomického prǐńosu pravidelné rekreacňi ́chůze a 

cyklistiky. Jeho pomoci ́ byl vypracovań prǐḱlad efektivnih́o intervencňih́o programu. Z prǐḱladu je 

patrne,́ zě diḱy intervencňiḿu preventivniḿu programu, ktery ́by prěsvědcǐl 70 % z 5000 lidi,́ aby se 

denně věnovali chůzi trvajići ́1 hodinu, a vytrvali by 10 roků, by se jejich úmrtnost sniźǐla o 40 %, coz ̌

by prǐneslo celkové úspory 709 139 000 Kc.̌ Kdyby do programu bylo investovańo 10 mil. Kc,̌ 

naḱladova ́efektivita by byla 70,91 : 1, tj. jedna investovana ́koruna by prǐnesla téměr ̌71 Kc.̌ 

NS Zdraví 2020 zdůrazňuje potřebu podporovat pohyb jako nediĺnou soucǎśt zǐvotnih́o stylu, nikoli 

zaměrǒvat se pouze na podporu vrcholového sportu. Současně je třeba vytvářet bezpečné 

prostředí, které podporuje aktivní dopravu (chůze, kolo). V návaznosti na Zdraví 2020 definuje 

Strategický plán hl. m. Prahy opatření 1.4-D1 Vytvářet vhodné podmínky pro fyzické aktivity 

obyvatel ve venkovním prostředí. Vzhledem k poloze Prahy 21 na okraji hlavní města je také 

relevantní opatření 3.1-C.3 Koordinovat rozvoj města a Pražské metropolitní oblasti. 

Vzhedem k výše uvedenému může MČ zejména přispět k podpoře pohybové aktivity a zajistit či 

pomoci zajistit související infrastrukturu na svém území včetně infrastruktury zdravotní péče. Zdraví 

by také mělo být jedním z kritérií při rozhodování v dalších oblastech. 

 

3. 1. Podpora pohybové aktivity  

3.1.1. Podpora sportu pro všechny a aktivního využívání volného času 

Pro podporu sportu a aktivního využívání volného času je vzhledem k roli MČ důležité poskytování 

účelových dotací. Dotační systém je tedy klíčovým nástrojem MČ pro podporu místních aktivit, a tak 

je zásadní i vzhledem k podpoře zdravého životního stylu obyvatel MČ. Vzhledem k dotačnímu 

systému by mělo dojít k vytvoření jasných pravidle pro individuální dotace, případně sjednocení 

s podmínkami dotačního systému. Na základě analýzy doposud podporovaným projektů se nejeví 

jako přínosné dělit dotační systém na několik programů.  

Je třeba důsledně sledovat počet osob, které se podpořených aktivit účastní. Bylo by také vhodné 

sledovat náklady na jednu podpořenou osobu. Dále by měla MČ sledovat kvalitu prováděných aktivit 

a konzultovat s realizátory aktivit možná zlepšování. Z hlediska výkaznictví a transparentnosti by mělo 

být zřejmé kolik celkem dostala každá organizace a jak prostředky využila. Každá organizace by také 

měla přikládat celkový přehled příjmů (v členění podle dárců, případně zdrojů, a výdajů členěných 

podle účetních skupin). Při hodnocení by mělo být zřejmé na základě čeho došlo k případnému 

krácení požadovaných částek. Pro zjednodušení by mohly být zavedeny paušální částky podle počtu 

podpořených (zejména u jednorázových akcí). Vzhledem k využívání přerozdělených prostředků 

z hracích automatů by mělo dojít k zajištění souladu dotačních pravidel a požadavků MHMP na 

rozdělování těchto dotací. 

Dotační systém či jiný režim dotací by také měl umožnit podporu neorganizovaného sportu. 

Další možností podpory by mohla být sleva na pronájmy tělocvičen spolky, jejichž členy je např. více 

jak 75% občanů s trvalým bydlištěm na území. 
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3.1.2. Dostupná infrastruktura a vhodné prostředí 

Za účelem maximálního využití stávající kapacit tělocvičen by mohla být uspořádána informační 

kampaň o víkendech. 

Mělo by v maximální míře dojít k zpřístupnění existují infrastruktury pro organizovaný  i 

neorganizovaný sport. Jedná se jak o sportoviště ve vlastnictví MČ, tak i sportoviště, která vznikla za 

podpory veřejných prostředků a které provozují jiné subjekty, např. sportovní oddíly.   

Vytipování dalších ploch a jejich alespoň nízkonákladová a rychlá úprava (srovnání a zatravnění), aby 

mohly co nejdříve sloužit k pohybu dětí i dospělých. Mělo by dojít k vybudování veřejně přístupné 

sportoviště na jižní straně MČ (zejména umožnění využití plochy u ul. Druhanická), a to zejména 

s ohledem na bezpečnost rostoucího počtu dětí ve věku ZŠ, pro které přechod hlavní silnice nese 

bezpečností rizika. Vzhledem k možným přenosům infekčních onemocnění by měly důsledně 

odděleny ploch pro sport a pohyb dětí od ploch určeným pro psy. 

Dalším opatřením by mělo být vytipování nevyužívaných či nevhodně ploch na území MČ, vyřešení 

vlastnických vztahů a umožnění jejich užívání nejširší veřejnosti. Verějnyćh prostranstvi ́by MČ měla 

umožnit využívat k pohybovyḿ aktivitaḿ, budovańi ́venkovnićh volně prǐśtupnyćh sportovnićh prvků, 

drobnyćh sportovnićh staveb, drah, stezek a cest (viz napr.̌ tzv. seniorfitparky – Praha 4). Mělo by 

dojít k dostatečné „obslužnosti“ drobnou sportovní infrastrukturou, podobně jako je např. řešen 

tříděný odpad (pokud není v dostatečné blízkosti bydliště, klesá motivace třídit). Cílem by mělo být 

umožnit neorganizované  sportování pro všechny věkové skupiny. 

3.2. Podpora dostupnosti zdravotní péče pro občany MČ 

3.2.1. Poskytování zdravotních služeb v Praze 21 

 

MČ by se měla zaměřit na motivaci odborných lékařů, aby poskytovali své služby i přímo na území 

MČ. Občanům z MČ Praha 21 nejvíce chybí  ortopedie a ORL (ušní, nosní, krční), a dále pak 

alergologie, urologie, endokrinologie, neurologie, psychiatrie a logopedie.  

Na území MČ by mělo být zřízeno zařízení pro zajištění péče o seniory, jejichž celkový stav se zhorší, 

ale nejsou indikováni k hospitalizaci v nemocnici, případně odlehčovací služby a denní stacionář.   

Měl by se vytvořit plán řešení stárnutí praktických lékařů.  

3.2.2. Zdravotní infrastruktury ve správě MČ 

 

Hlavní fyzickou infrastrukturu tvoří budova zdravotního střediska Rohožník. Vzhledem ke špatnému 

technickému stavu v současnosti MČ jakožto vlastník zvažuje tři minimální varianty opravy / 

rekonstrukce, které nezahrnují výměnu inventáře, nástavbu ani zateplení a novou hydroizolaci 

střechy. 

Návrh variant a komentář z odboru majetku 

oprava / rekonstrukce zdravotního střediska Varianta A Varianta B Varianta C 

nutné úsporná rekonstrukce 
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opravy rekonstrukce dle 
současných 
standardů 

práce a dodávky [ tis. Kč ] 1400 tis. 
Kč z 
prostředků 
VHČ 

dotace Magistrátu 

300 tis. Kč 
z HČ na 
úpravy 
SOH 

5 000 tis. Kč 8 000 tis. Kč 

pasport budovy, digitální plány současného stavu s 
upřesněním potřeb oprav 

50 50 50 

projektová dokumentace vč. autorského dozoru 50 150 200 

nový rozvod studené vody včetně přípojky objektu od 
vodoměrné šachty 

360 400 400 

nový rozvod teplé vody s nuceným oběhem   200 200 

vodoměry na studenou vodu montované v ordinacích s 
radiovým odečtem 

70 70 70 

vodoměry na teplou vodu montované v ordinacích s 
radiovým odečtem 

  70 70 

lokální ohřev vody v jednotlivých ordinacích dle spotřeby 
(boiler/průtok.ohřívač) a rozvod teplé vody 

150     

elektroinstalace pro lokální ohřev vody a výměna 
podružných elektroměrů na dvousazbové se spínáním 
boilerů v době nižší sazby 

60     

výměna radiátorových ventilů, termostatických hlavic a 
odvzdušňováků 

90 100 130 

kotelna pro ÚV a ohřev vody s cirkulací teplé vody na 
místo výměníkové stanice (realizace květen až září 2018) 

  1300 1500 

výměna sanitárního vybavení ( varianta A: jen 25 % ) 60 400 600 

zednické začištění rozvodů a výměna obkladů 150 250 350 

práce malířské 140 200 220 

nátěry radiátorů, rozvodů ÚT, zárubní + varianta B: 
nátěra dveří / varianta C: výměna dveří a kování 

  200 300 

oprava kanalizace v technickém podzemním podlaží 60 100 100 

přemístění hydrantu z pronajatého prostoru do 
společných prostor 

10 10 10 

odstranění závad elektroinstalace a hromosvodu, 
zjištěných revizemi 

100 150 200 

přemístění podružných elektroměrů a pojistkových 
rozvaděčů před pronajaté prostory (varianta A: jen u 
případů, kdy stávající jištění je v cizím pronajatém 
prostporu) 

90 200 200 

výměna zásuvkových rozvodů dvoužilových na třížilové s 
proudovou ochranou 

  300 350 

výměna osvětlení (varianta A: jen 25 % stropních světel, 
varianta C: provedení LED) 

150 650 850 

výměna podlahové krytiny a dlažeb   500 800 

antistatická úprava podlah, vyžadovaná normou pro     100 
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zdravotnické prostory 

očištění fasády od mechů a řas, chem. ochrana a 
impregnační  nátěr 

  250   

zesílení tepelné izolace pláště budovy, nová silikonová 
fasáda s chem. ochranou proti mechům a nátěr proti 
sprejům 

    2100 

dispoziční úpravy Střediska osobní hygieny, vybudování 
sádrokartonových příček a paravanů zajišťujících intimní 
hygienu více pacientů současně, vybudovat WC pro 
personál, prostor umývárny, prádelny a mandlu odvětrat 

110 110 110 

výměna inventáře SOH (stáří 9 až 21 let)   150 200 

Odhad celkových nákladů (bez rezervy): 1700 5810 9110 

 

Varianta A obnovuje dodávky teplé vody nájemcům formou elektrických ohřívačů v jednotlivých 

pronajatých prostorách. Dodávka tepla z centrální kotelny Rohožník by nadále byla využívána pouze 

pro ústřední vytápění. Cílem této varianty je dále výměna litinové vodovodní přípojky od vodoměrné 

šachty, která opakovaně praskla v zimních měsících; odstranění závad, vyplývající z revizních zpráv, a 

zajištění měření a rozúčtování nákladů na jednotlivé nájemce dle platné legislativy. Variantou A 

nedojde k estetickému zlepšení objektu. 

Varianta B řeší výrobu tepla a ohřev vody výstavbou plynové kotelny v prostorách výměníkové 

stanice, s odpojením od dálkové dodávky tepla. Oproti variantě A dochází k výměně sanitárního 

vybavení a stropního osvětlení v celém objektu, nikoliv jen dosluhujícího zařízení. Dvoužilová 

zásuvková elektroinstalace bude nahrazena trojžilovým vedením s osazením proudových chráničů dle 

platných norem. Estetické zlepšení objektu bude docíleno některými nátěry, výměnou podlahových 

krytin a očištěním fasády. Fotografie současného stavu fasády jsou v příloze 03.  

Varianta C oproti variantě B předpokládá materiály střední cenové kategorie, nikoliv nejnižší cenové 

kategorie. Instalací úsporného osvětlení a zateplením fasády objektu se dosáhne snížení energetické 

náročnosti budovy.  

Předpokládané náklady v přiložené tabulce jsou minimální, se kterými je možné dosáhnout cíle 

v potřebné kvalitě. Při realizaci oprav může dojít k odkrytí dalších závad, proto doporučuji ke všem 

nákladům přičíst 25% rezervy. Všechny tři varianty neřeší případnou nástavbu objektu, kterou je 

možné odhadovat na cca 4 tis. Kč za 1 m3 obestavěného prostoru. Tato cena by byla navýšena podle 

požadavků statika. Protože pozdější nástavbu objektu nelze vyloučit, předložené varianty A, B a C 

neuvažují s úpravou tepelné a hydroizolace střechy, neboť investice do střešního pláště by případnou 

nástavbou byla znehodnocena. 

Vzhledem k zabezpečení potřeb občanů je také možné zvážit výstavbu nového objektu. Na základě 

údajů z MČ by bylo možné zvážit využití následujících pozemků: parcela č. 3746 a 3749 u Lomecké 

ulice, která je blíže k sídlišti Rohožník, a parcela č. 932, mezi ulicemi Borovskou a Bělušickou na 

Blatově. Pro případnou realizaci zdravotního střediska na Blatově by bylo nutné koupit stavbu čp. 

1570. Další možností je přístavba na celé horní patro (dnes pouze 1/3 využita) střediska na 

Rohožníku. 
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3.3. Posílení role MČ v oblasti péče o zdraví 

3.3.1. Zapojení zdravotních hledisek do plánování a rozhodování 

Kromě oblastí přímo souvisejících se zdravím (zdravotní infrastruktura, infrastruktura pro sport, 

podpora aktivního trávení volného času) by při plánování a realizaci by MČ měla zohledňovat  

zdravotní rizika související s realizací politik ve všech dalších oblastech, a specifiky v oblasti dopravy a 

životního prostředí. Při veškerých investičních akcích by měly být v maximální možné míře 

zohledněny požadavky na bezbariérovost. MČ by měla mapovat bezbariérovosti na území MČ. 

Zhorsěné schopnosti pohybu a orientace osob se zdravotniḿ postizěniḿ musí být důsledně 

zohleďnovány prǐ navrhovańi ́ verějneh́o prostoru a vybavenosti města důslednyḿ dodrzǒvańiḿ 

vyhlaśǩy c.̌ 369/2001 Ministerstva pro miśtni ́ rozvoj, o obecnyćh technickyćh pozǎdavcićh 

zabezpecǔjićićh uzǐv́ańi ́ staveb osobami s omezenou schopnosti ́ pohybu a orientace. Konkrétním 

opatřením může být zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP u nádraží. 

Vzhledem k zlepšení ochrany občanů před hlukem a emisemi by měla být podporována přeložka I/12  

a zalesnění části dnešního pole mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy jako budoucí ochrana před 

negativními dopady přeložky.  

Pro lepší propojení s okolními obcemi nemotorovou dopravou by měla být dokončena cyklostezka do 

Koloděj a realizována tzv. jižní pěší spojka propojující Rohožník a Běchovice.  

Vzhledem k podpoření denní cyklistiky by měla být provedena analýza dnešních možností 

bezpečného parkování kol a v první fázi zajištěno chybějící bezpečné parkování kol u nádraží. 

Vzhledem k zvýšení bezpečnosti a motivaci k pohybu pěšky či na kole by mělo být doplněno chybějící 

uliční osvětlení (chybí např. v ul. Okenská). 

Ve školách by mohla být zavedena třetí hodinu TV, která by vždy byla realizována v lesním prostředí. 

3.3.2. Osvěta v oblasti zdravého životního stylu 

MČ by měla podporovat a vytvářet podmínky pro osvětou a preventivní činnost škol na svém území. 

Na úrovni ZŠ by měly být do vzdělav́acićh oblasti ́ Cľověk a jeho svět a Cľověk a zdraví zařazeny, 

případně dále rozšířeny informace o rizicích spojených s nedostatečnou pohybovou aktivitou. 

Dále realizovat Týden zdraví a případně další kampaně zaměřené na podporu zdravého životního 

stylu, např. Dny bez úrazů či Světovy ́ den bez tabaḱu. MČ by dále mohla propagovat činnost 

sportovních klubů působících na svém území. 

Vhodně působit na rodiče i děti a upozorňovat na škodlivé účinky tabáku a alkoholu. Součástí by také 

mělo být zvysǒvańi ́ povědomi ́ verějnosti o nebezpecǐ ́ infekcňićh nemoci ́ a mozňostech jejich 

prevence. 

Ve velké části obce je zavedena zóna 30 km/h, která však není vždy respektována. MČ by měl 

zpracovat a realizovat dlouhodobou informační kampaň o přínos zóny 30 – zejména ve smyslu 

bezpečného pohybu všech. 

 



Strana 26 

3.3.3. Sledování ukazatelů udržitelného rozvoje zdraví obyvatel MČ 

Níže uvádíme přehled indikátorů v souladu s metodikou hodnocení Agendy 21 v rámci tzv. Dataplánu, 

které MČ sleduje od roku 2016. Hlavním zdroje statistických dat je ÚZIS. Poslední dostupná data pro 

Prahu jsou za rok 2013 (vydáno 2014). Obecně platí, že nejmenší sledované území je Praha 9. MČ 

v souladu s plněním Agendy 21 může dále vyhodnocovat níže uvedené indikátory a dále je využívat 

pro strategické plánování.  

 
Současný stav (vyjádření MČ 

v auditu v rámci Dataplán 2016) 

Poznámka 

Oblast 5.1 Integrace 

zdravotních hledisek 

do plánování a 

rozhodování 

 

 

5.1.1  Dochaźi ́k 

systematickému 

plańovańi ́

zdravotnićh sluzěb v 

souvislosti s 

probleḿy zdravi ́

obyvatel ve městě? 

verbální vyjádrění 

K systematickeḿu plańovańi ́

zdravotnićh sluzěb doposud v 

MC ̌Praha 21 nedochaźi.́ Prěsto 

v letosňiḿ roce ziśkala MC ̌

financňi ́prostrědky pro 

zpracovańi ́konceptu na 

podporu zdravi,́ ktery ́bude do 

koncel letosňih́o roku 

zpracovań. 

Podkladem je analýza indikátorů 

zdravotního stavu obyvatel města 

Podkladem může být i evidence podnětů a 

stížností obyvatel  

Podkladem může být i aktivní zjištǒvání 

potrěb (dotazníky, ankety)  

 

5.1.2  Zabývá se 

město zdravím a 

dopadem na zdraví 

ve svých strategiích?  

verbální vyjádrění  

Nelze vyjádrǐt cí̌selně Pro MC ̌

Praha 21 je velmi důlezǐta ́

ochrana zǐvotnih́o prostrědi,́ 

ktera ́se zdravyḿ zǐvotiḿ stylem 

a ochranou zdravi ́v MC ̌Praha 

21 souvisi.́ MC ̌porǎd́a ́kampaně 

Dny Zdravi,́ Den Země, Den 

mobility. 

Strategické dokumenty zpracované pro 

potrěby města, pokud se netýkají rozpocťu, 

civilní obrany a obrany, havárií, jsou 

hodnoceny z hlediska dopadu na ž́ivotní 

prostrědí a zdraví podle zákona 100/2001 

Sb., o nutnosti hodnocení rozhoduje úrǎd. 

Prǐ hodnocení tak může dojít k integraci 

zdraví do strategie města.  

Úroveň naplňování strategií prí̌mo se 

týkajících probelmatiky zdraví (Zdravotní 

plán města, Plán zdraví a kvality života, 

komunitní plánování sociálních služeb, 

Komunitní plán sociálních služeb, aj.)  

K dispozici na webu města.  Frekvence 

sledování ve trí̌letých intervalech 

5.1.3 Ma ́město 

zpracovań prǐḿo 

Zdravotni ́plań 

MC ̌Praha 21 zatiḿ nema ́

zpracovań zdravotni ́plań. Do 

konce roku 2016 bude 
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města? vypracovańa studie "Plań 

rozvoje městského zdravi ́v MC ̌

Praha 21". 

5.1.4 Má 

municipalita vlastní 

dotacňí program na 

podporu aktivit 

Zdraví 21 / Zdraví 

2020?  

 

MC ̌Praha 21 nema ́doposud 

vlastni ́dotacňi ́program na 

podporu Zdravi ́21, nicméně v 

letosňiḿ roce zpracovav́a ́

strategicky ́dokument na 

podporu zdravi ́v MC ̌a jehoz ̌

vyśledkem by měl byt́ systeḿ 

opatrěni,́ kteryḿi by se tento 

plań měl naplnit. 

 

5.1.5 Plni ́

municipalita vybrane ́

ciĺe Zdravi ́21 / Zdravi ́

2020? 

MC ̌Praha 21 doposud ciĺe 

Zdravi ́21 ani nevyhodnocuje a 

nestanovila si jejich měrěni.́ 

 

5.1.6 Vyhodnocuje 

pravidelně 

municipalita plněni ́

vybranyćh ciĺů Zdravi ́

21 / Zdravi ́2020? 

Plněni ́vybranyćh ciĺů Zdravi ́21 

MC ̌Praha 21 doposud 

nevyhodnocuje. 

 

Oblast 5.2 Podpora a 

prevence nemocí 
 

 

5.2.1 Jsou zapojeny 

do podpory zdravi ́

vlad́ni ́a nevlad́ni ́

organizace v regionu, 

ktere ́se zabyv́aji ́

podporou zdravi?́ 

Pouze cǎśtecňě, 

nesystematicky. MC ̌Praha 21 v 

letosňiḿ roce realizovala 

kampaň Tyd́en zdravi,́ které se 

úcǎstnilo několik organizaci,́ 

ktere ́svou cǐnnosti ́tento 

program naplňuji.́ Jmenovitě 

napr.̌ STOB, několik lékarů̌ 

působićićh na územi ́MC.̌ 

 

5.2.2 Jaka ́je 

spolupraće vlad́nićh 

a nevlad́nićh 

organizaci ́v regionu, 

ktere ́se zabyv́aji ́

podporou zdravi,́ se 

samosprav́ou? 

Na rěsěni ́probleḿů tyḱajići ́se 

zdravi ́obyvatel spolupracujeme 

na miśtni ́úrovni s leḱarǐ, MŠ a 

ZŠ,seniorskyḿi spolky. 

Dalsǐ ́forma podpory jsou dotace 

udělovane ́MC ̌Praha 21 a 

prǐśpěvky na aktivity spojené se 
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zdraviḿ a zdravyḿ zǐvotniḿ 

stylem. 

5.2.3 V jakém 

rozsahu a s jakyḿ 

ohlasem jsou 

porǎd́ańy preventivni ́

akce zaměrěné na 

podporu zdravi ́a 

zdraveh́o zǐvotnih́o 

stylu? 

Pravidelně akce Tyd́ne zdravi,́ 

Den země. Během roku pak 

prědnaśǩy, cvicěni ́pro seniory, 

plavańi ́pro seniory. 

Akce pořádané v rámci školství viz níže 

Prevence ve školství 

5.2.4 Kolik se ve 

městě nachaźi ́

nekurǎćkyćh 

provozoven 

(cǎśtecňě oddělené, 

celé)? 

V MC ̌Praha 21 se naćhaźi ́4 

nekurǎćǩe ́ 

Restaurace Krokodýl, Lomecká 

1807 

Restaurant a penzion Petra, 

Zálešanská 679 

U Ublů, Bělušická 1718 

Café Útes a bistro Coral, 

Račiněveská 2444 

a 1 cǎśtecňě oddělena ́

provozovna. 

Chinese restaurant Kai Xiang, 

Ochozská 402 

 

 

5.2.5 Jaky ́je pocět 

dětskyćh hrǐsť?̌ 

v MC ̌Praha 21 je 15 dětskyćh 

hrǐsť.̌ Jedna ́se o hrǐsťě pro děti 

vsěch věkovyćh kategorii,́ daĺe 

je zde skatepark. V MC ̌Praha 21 

je i jednomultifunkcňi ́

sportovisťě, kde je mozňe ́

porǎd́at i spolecěské akce. 

O využití území pro sport rozhoduje město, 

odpovídá za bezpecňost a kvalitu prostrědí 

pro děti Rozhoduje i o umístění a provozu 

hrǐšt ̌a sportovišt ̌pro dospělé  (napr.̌ 

http://dobrapraxe.cz/cz/misto/litomerice- 

spravcovstvi-hrist-u-zakladnich-skol )  

 

Podrobný přehled dětských hřišť níže 

5.2.6 Jaky ́je objem 

cǐnnosti věnovane ́

Pro aktivni ́trav́eni ́volného cǎsu 

seniorů, zlepsěni ́jejich kondice 

a mozňosti co nejdéle zůstat v 

Neziskové organizace zaměřující se na 

seniory organizují ročně desítky akcí a to i 
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aktivniḿu staŕnuti?́ domaćiḿ prostrědi ́je mozňo 

vyuzǐt́ naśledujićićh aktivit: 

pecǒvatelska ́sluzb̌a ÚMC ̌Praha 

21 

Klub aktivnićh seniorů 

Svaz postizěnyćh civilizacňiḿi 

chorobami 

aktivizacňi ́programy pro 

"neorganizovane"́ seniory narr.̌ 

universita trětih́o věku, filmovy ́

klub, trénovańi ́paměti a dalsǐ ́

prědnaśǩy a seminaŕě. 

MC ̌Praha 21 ma ́dotacňi ́

programy na podporu cǐnnosti 

seniorskyćh spolků, spoluporǎd́a ́

akce pro seniory. 

 

díky podpoře z dotačního systému MČ. 

5.2.7 Jaky ́je 

odhadovany ́pocět 

obyvatel (ciĺ. skupin) 

v preventivnićh 

programech? (Pocět 

osob úcǎstnićićh se 

prevent. aktivit se 

mezirocňě zvysǔje, 

snizǔje, stagnuje)? 

Jaky ́je pocět 

spolupracujićićh 

subjektů (jejich pocět 

se zvysǔje, stagnuje, 

snizǔje)? 

V MC ̌Praha 21 stoupá zájem o 
akce "tradicňí" jako je Den 
země, Dny Zdraví, tvorǐvé dílny, 
sportovní akce apod.  

 

V roce 2016 byl prvně Den zdraví rozšířen 

na Týden zdraví, jehož součástí byly pěší i 

cyklistické výlety, přednášky o zdraví a 

výživě a další zejména sportovní aktivity. 

5.2.8 Jaka ́je úcǎst 

obyvatel v diskusnićh 

a dotazniḱovyćh 

sětrěnićh 

porǎd́anyćh městem 

ve vztahu k zaj́mu o 

zlepsěni ́zdravi?́ 

V Průměru cca 150  200 osob, v 

raḿci dotazniḱového sětrěniḿ 

Spokojenosti obcǎnů s miśtniḿ 

spolecěnstviḿ a mobilita 

obcǎnů bylo vybrańo 305 

dotazniḱů. Tento pocět 

nenaplnil stanoveny ́ciĺ (400 

dotazniḱů), prěsto lze povazǒvat 

Město provádí certifikaci provozoven 

verějné ho stravování a má prěhled o 

nekurá̌ckých zarí̌zeních  

(napr.̌ Seznam certifikovaných nekurá̌ckých 

provozoven v Litoměrǐcích - 

http://zdravemesto.litomerice.cz/nekuacke- 

provozovny.html )  
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vyśledky sětrěni ́vzhledem k 

pocťu obyvatel v dané věkové 

skupině za reprezentativni.́ 

 

Frekvence sledování rocňě  

 

Podle dostupných informací je počet 

účastníků vyjadřujících se ke zdravotní péči 

cca 100. Vzhledem k metodologii není 

možné takové průzkumy považovat za 

reprezentativní. 

5.2.9 Jakyḿ 

způsobem je 

zajisťěna vyźva 

obyvatelům města 

úcǎstnit se 

diskusnićh jednańi ́

(diskusni ́fóra na 

webovyćh strańkaćh 

města aj. systémy)? 

MC ̌Praha 21 informuje sve ́

obcǎny o akcićh a jednańićh 

naśledujićiḿ způsobem: 

pozvánka v Újezdskeḿ 

zpravodaji, umiśtěni ́pozvańky 

na oficiaĺni ́webove ́strańky a FB 

MC ̌Praha 21, vyv́ěsky, naśtěnky 

na ÚMC ̌Praha 21, někdy i 

osobni ́pozvańkou do domovni ́

schrańky obcǎnů 

Prǐpravujeme elektronicky ́

newsletter, ktery ́budeme 1x 

měsićňě zasiĺat obcǎnům 

mailem. Newsletter bude 

obsahovat seznam akci ́na 

naśledujići ́měsić. 

 

5.2.10 Disponuje 

město vlastniḿ 

systeḿem sledovańi ́

vybranyćh 

zdravotnićh rizik 

nebo ukazatele 

(napr.̌ vlastni ́sběr 

dat některyćh dg., 

prevalence cǐ 

incidence, napr.̌ 

pocět kojenyćh děti ́

nad 6 měsićů apod.), 

ktera ́nejsou 

sledovańa ÚZIS? 

MC ̌Praha 21 nema ́vlastni ́

systeḿ na sledovańi ́zdravotnićh 

rizik 

 

Oblast 5.3 Zdraví 

obyvatel 
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5.3.1 Dosľo ke sniźěni ́

celkové incidence 

zhoubnyćh 

novotvarů a 

novotvarů in situ 

(bez dg. C44)? 

sledovańo ÚZIS v raḿci obvodu 

Prah 9 zaznamenań miŕny ́

pokles. 

Dataplán 

5.3.2 Dosľo ke sniźěni ́

prǐṕadů vyśkytu 

syfilis, kapavky a 

dalsǐćh sexuaĺně 

prěnosnyćh nemoci?́ 

sledovańo ÚZIS v raḿci obvodu 

Praha 9 zaznamenań miŕny ́

pokles.  

Dataplán 

5.3.3 Dosľo ke sniźěni ́

vyśkytu 

alimentaŕnićh 

nemoci ́

(salmonelózy, 

kampylobakteriózy)? 

sledovańo ÚZIS v raḿci hl. m. 

Prahy  na stejné úrovni. 

Dataplán 

5.3.4 Dosľo ke sniźěni ́

vyśkytu virove ́

hepatitidy typu A? B? 

C? Byl nalezen zdroj? 

sledovańo ÚZIS v raḿci hl. m. 

Prahy: A naŕůst, B pokles, C-

naŕůst. 

Dataplán 

5.3.5 Dosľo ke sniźěni ́

prǐṕadů hospitalizace 

pro úrazy a otravy? 

Celkem a podle 

prǐćǐny. 

sledovańo ÚZIS za ČR - nedošlo 

Dataplán 

Mělo by být k dispozici za bydliště (ÚZIS) 

5.3.6 Dosľo ke sniźěni ́

celkové úmrtnosti?  

MC ̌Praha 21 k dispozici data 

pouze za rok 2012 a 2013 (údaje 

za celý správní obvod) a v těchto 

letech dosľo ke sniźěni ́

úmrtnosti (2012  135 osob, 

2013  97 osob).  

 

Dataplán 

Podle ČSÚ (údaje za MČ Praha 21 – Újezd 

nad Lesy) 

2015 78 

2014 64 

2013 45 

 

5.3.7 Jaky ́je vyv́oj 

incidence pacientů 

Ve správním obvodu MC ̌Praha 

21 byl zaznamenań naŕust 

pacientů s diabetes. 2013

Dataplán 
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pro diabetes?  447 osob 

2012 307 osob 

5.3.8 Jaky ́je vyv́oj 

incidence pacientů 

pro alergie a astma? 

Údaj za HMP 

2000 115 163 

2005 161 136 

2010 172 351 

Dataplán 

5.3.9 Dalsǐ ́informace 

k teḿatu 

Z dat Ústavu zdravotnickyćh 

informaci ́a statistiky o vyv́oji 

zdravotnih́o stavu na územi ́

hl.m. Prahy vyplyv́a,́ zě větsǐna 

hlavnićh ukazatelů zdravotnih́o 

stavu obyvatel ma ́pozitivni ́

vyv́oj a kopiŕuje tak trend Cěske ́

republiky. Z tohoto pohledu je 

stav i vyv́oj v MC ̌Praha 21 

pozitivni ́bez ohledu na 

skutecňost, zě zdravotni ́stav 

obcǎnů je ovlivňovań 

mnozštviḿ faktorů, z nichz ̌jen 

mensǐ ́cǎśt je mozňo ovlivnit 

zdravotni ́politikou a aktivitami 

MC ̌Praha 21. 

 

 

 

4. Realizační plán  
 

Oblast Realizační opatření Termíny a 

odpovědnost 

Podpora pohybové aktivity   

Podpora sportu pro všechny a 

aktivního využívání volného 

času 

Úprava dotační politiky MČ : 

Stanovit pravidla pro individuální dotace 

Sledovat počet osob, které se podpořených aktivit 

účastní 

Zajistit souladu dotačních pravidel a požadavků 
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MHMP na rozdělování dotací z hracích automatů  

Zlepšit podporu neorganizovaného sportu 

Dostupná infrastruktura a 

vhodné prostředí 

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 pro občany MČ 

  

Poskytování zdravotních 

služeb v Praze 21 

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 

 

Zdravotní infrastruktury ve 

správě MČ 

Rekonstrukce / výstavba zdravotního střediska 

Vybudovat denní stacionář 
 

 

Posílení role MČ v oblasti péče 

o zdraví 

  

Zapojení zdravotních hledisek 

do plánování a rozhodování 

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 
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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 Světovy ́den bez tabaḱu 

Osvěta ohledně zóny 30 km/h 

Osvěta v MŠ a ZŠ 

 

Sledování ukazatelů 

udržitelného rozvoje zdraví 

obyvatel MČ 

Sledovat indikátory v souladu s metodikou 

hodnocení Agendy 21 

Aktualizovat Plán rozvoje zdraví 
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5. Zdroje  
 

Ministerstvo zdravotnictvi ́Cěské republiky, 2014, Zdravi ́2020 – Národni ́strategie ochrany a 

podpory zdravi ́a prevence nemoci ́

Vysoká škola ekonomická, 2013, Prognóza vyv́oje pocťu obyvatel a demografické struktury 

Městské cǎ́sti Praha 21 do roku 2022 

Ústav zdravotnickyćh informaci ́ a statistiky Cěské republiky, 2014, Zdravotnicka ́ rocěnka 

Hlavnih́o města Prahy 2013 

MČ Praha 21, 2012, STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21, ROK 2012 – ROK 

2022 

Hlavní město Praha, Strategický plán hlavního města Prahy, aktualizace 2016 

Zákon č. 131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze   
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6. Příloha: Náměty pro aktivit v MČ v souladu se „Zdraví 2020“   
 

Naḿěty pro podporu pohybovyćh aktivit v MČ v souladu s naplňovańiḿ Naŕodni ́strategie ochrany 

a podpory zdravi ́ a prevence nemoci ́ „Zdravi ́ 2020“ a Akcňiḿ plańem c.̌ 1 - Podpora pohybové 

aktivity na obdobi ́2015 – 2020  

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie- zdravi-

2020_10814_3016_5.html 

Akcňi ́plań c.̌ 1 – Podpora pohybové aktivity na obdobi ́2015 – 2020 klade odpovědnost za vytvaŕěni ́

podmińek pro sport pro vsěchny a pro neorganizovany ́sport na regiony, města a obce, kteryḿ klade 

za povinnost vytvaŕět koncepce sportovni ́politiky. 

Strategicka ́oblast 6 – Pohybova ́aktivita, prostrědi ́a infrastruktura – klade důraz na potrěbu podpory 

sportovańi ́ a spontańnićh pohybovyćh cǐnnosti ́ obyvatel prǐḿo v miśtě bydlisťě, bez nutnosti 

viḱendovyćh prěsunů „za zdraviḿ, pohybem a prǐŕodou“: 

Obnova a rozvoj stav́ajićićh sportovisť ̌urcěnyćh verějnosti (Specificky ́ciĺ 6.2.) 

Umozňěni ́ vyuzǐti ́ verějnyćh prostranstvi ́ obce k pohybovyḿ aktivitaḿ, budovańi ́ venkovnićh volně 

prǐśtupnyćh sportovnićh prvků, drobnyćh sportovnićh staveb, drah, stezek a cest (viz napr.̌ tzv. 

seniorfitparky – Praha 4) - (Specificky ́ciĺ 6. 2. opatrěni ́6.2.2.) 

Podpora vyuzǐti ́sǩolnićh hrǐsť ̌ a sportovnićh ploch v cǎse mimo vyucǒvańi ́ i pro dospělou verějnost 

pro neorganizované spontańni ́aktivity - (Specificky ́ciĺ 6. 1. opatrěni ́6. 1. 2., 6. 1. 3.) 

Podpora (tam, kde lze) vyuzǐv́ańi ́ stav́ajićićh sǩolnićh tělocvicěn event. dalsǐćh krytyćh sportovisť ̌

verějnosti ́(Specificky ́ciĺ 6. 1. opatrěni ́6. 1. 2., 6. 1. 3.) 

Ve sǩolaćh podporovat vyuzǐti ́ hrǐsť,̌ tělocvicěn, sportovnićh „koutků“ i chodeb ke spontańni ́

pohybove ́aktivitě děti ́o prěstav́kaćh i po vyucǒvańi ́(Specificky ́ciĺ 6. 1. opatrěni ́6. 1. 1., 6. 1. 2., 6. 1. 

3.) 

Podpora aktivni ́mobility děti ́ i dospělyćh – vymezeni ́bezpecňyćh pěsǐćh zón a cyklotras, spojujićićh 

vsěchna miśta cǎsté nav́sťěvnosti (Specificky ́ciĺ 6. 4. opatrěni ́6.4.1.) 

Ve sǩolaćh, úrǎdech, verějnyćh institucićh, naḱupnićh i jinyćh centrech budovat stojany prǐṕ. jina ́

zarǐźeni,́ umozň̌ujići ́ bezpecňou úschovu kol a dalsǐćh sportovnićh dopravnićh prostrědků a tiḿ 

podporovat aktivni ́mobilitu vsěch obyvatel bez rozdiĺu věku (Specificky ́ciĺ 6. 4. opatrěni ́6. 4. 2.) 

Podpora sportovnićh akci ́pro neorganizovanou verějnost ve variantaćh pro obě pohlavi ́ a libovolny ́

věk (napr.̌ akce typu „Rozjeď to“ v Krnově) 
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Naḿěty pro realizaci zdravotni ́ politiky v regionu v souladu s naplňovańiḿ Naŕodni ́ strategie 

ochrany a podpory zdravi ́a prevence nemoci ́„Zdravi ́2020“ 

1. Akce pro sǐrokou verějnost typu: 

Dny bez úrazů; Dny zdravi,́ Světovy ́den bez tabaḱu, Dny země, ...(spolupraće se SZÚ, HSHMP, NNO, 

spolky, sdruzěni,́ kluby, SŠ, VŠ, Zaćhranna ́sluzb̌a HMP, Městska ́policie, BESIP, apod....) 

2. Prevence dopravnićh úrazů (dopravni ́hrǐsťě, naćvik poskytnuti ́1. pomoci) 

Bezpecňa ́cesta do sǩoly (prěchody pro chodce) 

Vyznacěni ́tras pro cyklisty – cyklostezky 

Kampaň zaměrěna ́na cyklisty – bezpecňa ́jiźda (prǐlby, vybaveni ́kola, prvni ́pomoc...) 

3. Školni ́ nab́ytek (ergonomicky vyhovujići)́ - nav́rh realizace Studie vybaveni ́ sǩolnih́o nab́ytku u 1. 

rocňiḱů ZŠ 

4. Podpora sǩolnih́o stravovańi ́ pro vsěchny děti (podpora sociaĺně slabyćh rodin – úhrada obědů 

dětem) 

5. Podpora projektů zaměrěnyćh na populaci seniorů (vyźǐva seniorů, bezpecňost seniorů, cvicěni ́pro 

seniory, prědnaśǩy, vyĺety...) 

6. Podpora pohybové aktivity (podrobně rozpracovańo dle AP c.̌ 1 výše) 

Budovańi ́městskyćh parků, tzv. venkovni ́tělocvicňy... 

Zprǐśtupněni ́tělocvicěn, sportovisť ̌pro sǐrokou verějnost.... 

7. Úpravy okoli ́sǩol – zeleň, hrǐsťě...(vliv prostrědi ́na rizikové chovańi ́děti ́a mlad́ezě) 

8. Podpora NNO zabyv́ajićićh se protidrogovou problematikou 

9. Podpora programů zaměrěnyćh na dusěvni ́zdravi ́

10. Podpora programů zaměrěnyćh na prevenci HIV/AIDS a ost. STD – podpora projektu „Hrou proti 

AIDS“ (formou zajisťěni ́drobnyćh odměn pro vit́ěze) 

11. Podpora programů Zdrava ́sǩola, Zdrava ́sǩolni ́jid́elna 

 

 

 

 


