
Vzrostla obliba sdílených aut. 
Carsharing již využívá více než 17 % 
Pražanů, o 6 % více než vloni. Mnohem 
více lidí dnes po Praze také chodí 
pěšky, říká aktuální průzkum Anytime 
10. 3. 2022by feedit.cz, posted in tisková zpráva 

• O 10 % vzrostl počet těch, kterým vadí neekologičnost vlastního auta (33 
%) 

• Více Pražanů jezdí také denně MHD (43 %)  
• O 16 % více lidí chodí po hlavním městě pěšky 

 

Praha, 10. března 2022 – Stále více obyvatel hlavního města přichází na chuť 
sdíleným automobilům. Dnes jimi jezdí přes 17 % obyvatel, což představuje 6% 
nárůst oproti roku 2021, kdy tyto služby využívalo 11 %. Třetina lidí, kteří 
využívají carsharing, dle průzkumu nepotřebuje mít vlastní auto.  
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„Za poslední rok sledujeme další nárůst zájmu o sdílené automobily, což nám 
potvrzuje i čerstvý průzkum, který pro nás zpracovala agentura STEM/MARK. Na 6% 
nárůst reagujeme dalším rozšiřováním naší flotily sdílených aut, kdy v letošním 
roce ji plánujeme zdvojnásobit,“ říká Milan Beutl, ředitel českého zastoupení 
Anytime. 

Průzkum také ukázal, že o 10 % vzrostl počet těch, kterým vadí neekologičnost 
vlastního auta. Nyní jich je mezi Pražany 33 %. Uživatelé sdílených aut se pak 
chovají zodpovědně a ekologicky. Třetina z nich nemá vlastní automobil a svou 
dopravu realizují v kombinaci s využitím MHD.  

Pražané, kteří jezdí po Praze MHD, jezdí nejčastěji denně (43 %) nebo několikrát 
týdně (33 %). Jednou týdně jede veřejnou dopravou 12,5 % obyvatel. Denně používá 
svůj vlastní automobil 18 % Pražanů.  

„Zajímavostí také je, že znatelně za poslední rok vzrostl počet lidí, kteří po hlavním 
městě chodí pěšky. Minimálně dva kilometry souvislé chůze ujde po Praze denně 
již 46 % z nich, což představuje meziroční nárůst 16 %. Předpokládáme, že se jedná 
o další z vlivů pandemie na chování Pražanů,“ dodává Milan Beutl z Anytime. 
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