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OBEC PŘÁTELSKÁ SENIORŮM 
MĚSTO ŽIJE 

A PROSPERUJE TAM, 

KDE JSOU CHODCI 

Mapování potřeb a rozvoj služeb 
pro seniory 

 
Podpořeno MPSV ČR 



18,7 %  
Pražanů je starší  

než 65 let 

 

 

 

 

Senioři  

jako chodci 

Způsob dopravy podle věku 

(Analáza P+, 2015, pracovní den, všechny cesty obyvatel Prahy) 

Nehodovost podle věku 

39 %  
obětí smrtelných nehod  

s účastí chodce v ČR spadá 
do věkové kategorie 65+ 

38 %  
svých cest po městě vykonají 
senioři (70+) výhradně pěšky 



 

 

dotazníky 

Metody 

 

 

setkání –focus group 

 

 

 

mapování 

 



91 dotazníků Respondenti 

žen 
68 % 

mužů 
32 % 

Respondenti podle pohlaví 

méně 
než 65 

let 
9 % 

65-70 let 
16 % 

71-80 let 
30 % 

více než 
80 let 
45 % 

Respondenti podle věku 

denně 
62 % 

alespoň 1x 
týdně 
24 % 

alespoň 1x 
za měsíc 

7 % 

Jak často vycházíte z domu ven?  

už jsem nebyl/a venku déle než měsíc 
7 % 

40 účastníků setkání 
Dominantní část respondentského souboru 

tvořili senioři, kteří jsou pravidelnými 

uživateli veřejného prostoru, ale pociťují 

větší či menší omezení své mobility. 



rovný a neklouzavý povrch chodníků 

dostatek času a dobré rozhledové podmínky při přecházení ulic 

dostatek laviček a WC 

komfortní zastávky MHD 

přehlednost a upravenost veřejného prostoru 

JAKÝ BY MĚL BÝT? CO POSTRÁDÁTE? CO VÁM VADÍ? 

VEŘEJNÝ PROSTOR 



MOBILTA A JEJÍ PŘEKÁŽKY 

pokoj 

dům/byt 

okolí domu 

sousedství 

komunita 

širší okolí 

svět 

Sedm zón životního prostoru 
Weber, Porter, Menec, 2010 

3 

5 
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12 

14 

19 

28 

obava o osobní bezpečí na ulici 

překážky na cestě z bytu/domu 

špatné podmínky pro chůzi v okolí … 

obava z husté dopravy 

nemožnost pohodlně si dojít na WC 

obava z pádu 

nemožnost odpočinout si během cesty 

špatné počasí (např. zima, přílišné … 

zdravotní omezení 

Subjektivní překážky pro pohyb ve veřejném prostoru 

Odhlédneme-li od zdravotního omezení, lze environmentálně podmíněné překážky (překážky 

plynoucí z uspořádání prostředí a přírodních podmínek) uvést v 70 % odpovědí. A pokud 

odhlédneme od špatného počasí, pak se jedná z více než 50 % o překážky, které jsou přístupné 

potenciálnímu zlepšení díky změně veřejného prostoru. 



LAVIČKY 
 
„Musím někdy požádat ve spřáteleném krámě, aby mě nechali odpočinout od bolesti.” 

 

Letenské náměstí a okolí – ul. Jana Zajíce, Ovenecká 

Stromovka 

Letenské sady 

Pražská tržnice 

zastávky tramvají 





POVRCH A KVALITA CHODNÍKŮ 
 
Obava z pádu, kluzký povrch, velké louže 

 

Letenská pláň nad podzemním parkovištěm 

Bíle dlaždice na přechodech (Letenské nám.) 

Pražská tržnice 

Haškova, Umělecká, Kamenická, U Studánky 





OBAVA Z DOPRAVY 
 
„Je tu velký provoz a pro seniory nevhodně nastavené semafory.” 

Strossmayerovo náměstí + M. Horákové (nová poliklinika) 

Tusarova x Komunardů 

Veletržní 

Korunovační 

Dělnická 

provoz cyklistů – Vrbenského, Šmeralova, bikesharing OFO 





NEDOSTATEK WC 
 

dolní Holešovice 

Stromovka 



OSOBNÍ BEZPEČÍ A POHODLÍ 
 
„Já se nebojím, já bych každého praštila holí, ale mělo by to tam být více hlídané.” 

Vltavská 

Tusarova 

Nádraží Holešovice 

podchody a průchody: pod magistrálou na nábřeží Kpt. Jaroše,  
na nádraží Praha–Holešovice, za  7U a bývalou sběrnou 

dlouhodobá staveniště: Tusarova, Na Zátorách 





denně 
26 % 

alespoň 1x týdně 
36 % 

alespoň 1x za měsíc 
18 % 

nevyužívám MHD 
20 % 

Jak často jezdíte MHD? 

MHD 
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Dukelských hrdinů 

Korunovační 

U vody 

Nádraží Holešovice 

Pražská tržnice 

Přístav Holešovice 

Přívoz HOL-KA 

Sparta 

Výstaviště 

U Průhonu 

Veletržní palác 

Ortenovo nám. 

Maniny 

Vltavská 

Tusarova 

Dělnická 

Kamenická 

Letenské nám. 

Strossmayerovo nám. 

Zastávky MHD podle frekvence využití 



Linka č. 12 

Linka č. 156 

seniorská linka 

přímé spojení do nemocnice 

transportní služba 

zastávkové mysy 

zastávky vídeňského typu 



SENIORSKÉ CÍLE 
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14 
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45 

92 

119 

137 

211 

ostatní 

soukromý cíl - domov/rodina/přátelé 

církev/hřbitov 

služby 

kultura 

volný čas a zaměstnání 

sociální služby 

úřady a instituce 

lékařské a rehabilitační služby 

rekreace/procházky 

MHD 

nákupy 



Letenské náměstí 

a jeho okolí 

Stromovka 

Tusarova ulice 

ulice Komunardů 

Strossmayerovo 

náměstí  

a jeho okolí 

zastávky  

Tusarova a Maniny 

Ortenovo náměstí 

Pražská tržnice 

Letenské sady 



chybějící noční služba  

v DPS Tusarova 

nevhodná lavička na 

zahrádce DPS Tusarova 

dobrovolnické služby 

poštovní schránka 

nedostatečné osvětlení 

Tusarovy ulice 

přístup k internetu  

DPS U Studánky 



Ostatní zjištění DĚKUJEME ZA POZORNOST 

www.prazskematky.cz 


