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Rezidenční spokojenost senior ů na vybraných pražských sídlištích 

 

Abstrakt 
Cílem této práce je zhodnotit a porovnat rezidenční spokojenost seniorů ve věku 65 a více let na 

třech pražských panelových sídlištích – Invalidovna, Háje a Nové Butovice, která se kromě 

jiného liší obdobím výstavby. Výzkum realizovaný na přelomu května a června 2011 metodou 

polo-strukturovaných rozhovorů zjišťuje spokojenost seniorů v několika oblastech – základní 

obchody a služby, volnočasové aktivity, sociální vztahy, doprava a mobilita, veřejné prostory a 

zelené plochy, bydlení, bezpečnost. Kromě toho je hodnocena rezidenční stabilita seniorů a 

celková rezidenční spokojenost. 

Klíčová slova:  sídliště, Praha, senior, demografické stárnutí, rezidenční spokojenost, 

rezidenční stabilita, občanská vybavenost 

 

 

Residential Satisfaction of Seniors in Selected Hou sing Estates in Prague 

 

Abstract 
The aim of the thesis is to evaluate and compare the residential satisfaction of seniors aged 65 

plus in three housing estates in Prague – Invalidovna, Háje and Nové Butovice, among other 

aspects differentiated by the date of development. The research undertaken at the turn of May 

and June 2011 using the method of a semi-structured interview endeavours to uncover seniors’ 

satisfaction in several areas – basic stores and services, leisure time activities, social 

relationships, transport and mobility, public spaces and green areas, housing, security. In 

addition, the residential stability of seniors and overall residential satisfaction are assessed. 

 

Keywords:  housing estate, Prague, senior, demographic ageing, residential satisfaction, 

residential stability, civic amenities 
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1 Úvod 
 

 

Jedním z typických rysů dnešní společnosti je její stárnutí. Nejde jen o navyšování věku naděje 

dožití, ale především o rostoucí počet jedinců, kteří vysokého věku dosahují, a také o jejich 

podíl na celkové populaci. Podle projekce Českého statistického úřadu k nejvýraznějším 

změnám dojde v budoucnu bezesporu ve věkové kategorii 65 a víceletých (ČSÚ, 2004). 

Obyvatelé České republiky v tomto věku budou početně přibývat nejrychleji. V nárůstu se 

budou odrážet zejména nepravidelnosti věkové struktury a očekávané pokračující prodlužovaní 

naděje dožití. Osoby starší 65 let tvoří v současnosti přibližně jednu šestinu všech obyvatel, do 

roku 2050 by se podle střední varianty jejich podíl přiblížil až k jedné třetině, která by 

znamenala jejich absolutní počet skoro 3 mil. (ČSÚ, 2004). Již kolem roku 2030 by na jedno 

dítě měly připadat dvě dospělé osoby nalézající se nad věkovou hranicí 65 let (Burcin a Kučera, 

2006). 

Řešení problémů vyvolaných demografickým stárnutím se obvykle zužuje na otázku 

financování důchodů a časování vstupu do penze (Sýkorová, 2007). Narůstající podíl seniorů se 

však zásadně projevuje i v jiné hodnotové orientaci společnosti – promítá se do politiky (nejen 

sociální), do výroby, do spotřeby, měl by být patrný v architektuře měst i v zábavním průmyslu 

a vůbec v celkovém životním stylu společnosti (Šiklová, 2006). Politické strany a hnutí si jistě 

budou stále více všímat stáří a starých lidí, nejen kvůli počtu hlasů, ale i díky zvyšující se váze 

tohoto období lidského života (Mareš, 1998).  

Tato práce se zabývá tím, zda sídliště vyhovují potřebám svých starších obyvatel 

a zjednodušeně řečeno, zda se jim v místě jejich bydliště dobře a spokojeně žije. Obecně je 

patrné, že městské prostředí je utvářeno tak, že vyhovuje především mladým, ekonomicky 

aktivním lidem. Přičemž ale právě staří lidé jsou v mnohem větší míře, podobně jako děti, 

závislí na kvalitě svého bezprostředního okolí, což plyne z jejich menší pohyblivosti a z toho, že 

prostor, ve kterém realizují své činnosti je poměrně malý a je soustředěn kolem jejich bydliště 

(Musil, 1982).  

Už v roce 1982 si Jiří Musil všímal problematiky rostoucího podílu starších lidí a zvyšování 

naděje dožití a upozorňoval, že ve sféře plánování měst, výstavby bytů a obytných souborů 

nereagují architekti a urbanisté na tyto biologické a sociální změny dost rychle a přiměřeně. 

Dosažení toho, aby zařízení pro staré lidi byla nezbytnou součástí výstavby nových obytných 

souborů, bude vyžadovat ještě veliké úsilí stejně jako dosáhnout toho, aby města jako celek 

sloužila starším lidem tak dobře jako lidem v aktivním věku (Musil, 1982). Zlepšení podmínek 

starých lidí bude jedním ze závažných důvodů i cílů bytové politiky (Musil, 1982). 
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V této práci se pozornost zaměřuje na typ zástavby, jakým jsou sídliště. Výstavba 

panelových sídlišť u nás začala po druhé světové válce a kulminovala v 70. a 80. letech 

20. století. Menší či větší obytné celky tohoto typu se nacházejí ve většině našich měst. 

V hlavním městě žije v panelových sídlištích přes 40 % obyvatel (Barvíková, 2009). Sídlištní 

výstavba bezesporu umožnila velkému počtu lidí získat „vlastní“ byt a ve své době i vyšší 

standard bydlení – elektřina, studená i teplá voda z kohoutku, ústřední topení atd. 

(Barvíková, 2009).  

Naprostá většina obytných souborů však sloužila téměř výlučně bydlení. Scházely v nich 

pracovní příležitosti a byla v nich malá pestrost zařízení, budov a aktivit, které jsou 

charakteristické pro většinu tradičních městských čtvrtí (Musil a kol., 1985). Dalšími problémy 

v počátečních letech byly pak například přetížené či nedostatečné dopravní spojení s centrem 

města a s okolními částmi a vylidňování sídlišť v denní době. Sídlištní komplexy tak hlavně 

v prvních letech po vzniku byly přes svoji velikost značně funkčně nedostatečné 

(Slezáková, 2009).  

Jednou ze současných hrozeb na českých sídlištích kromě odlivu mladšího a vzdělanějšího 

obyvatelstva a fyzické degradace sídlišť je právě demografické stárnutí, kdy se na sídlišti 

koncentruje obyvatelstvo ve vyšším věku, což s sebou může přinášet problémy jako například 

snižování úrovně občanské vybavenosti či úbytek investic (Temelová a kol., 2011). 

Diplomová práce navazuje na moji bakalářskou práci Senioři na sídlišti: případová studie 

sídliště Háje (Slezáková, 2009). Výběr typu lokality, tedy sídliště, byl inspirován publikací Lidé 

a sídliště od Jiřího Musila a kolektivu, která ač vyšla již v roce 1985, poskytuje mnoho 

svědectví o historii a počáteční problematice života obyvatel sídlišť v Česku a na Slovensku.  

A právě senioři, kteří na sídlištích často žijí již několik desítek let, mohou být očitými svědky 

jejich postupné transformace.  

V práci jsou po úvodu nastíněny hlavní cíle a výzkumné otázky. Následuje teoretické 

zarámování zaměřené na problematiku pojmů senior a stáří, kvalitu života seniorů, rezidenční 

spokojenost obecně a ve spojitosti se seniory. Také je zde kapitola, která se stručně věnuje 

transformaci sídlišť v Česku a podrobněji v Praze. Následuje představení nejrozsáhlejší studie 

sídlišť u nás – knihy Lidé a sídliště (Musil a kol., 1985). Na základě prostudované literatury 

a již provedených výzkumů, byla v další kapitole položena některá očekávání pojící se 

k výzkumným otázkám. V metodice je zdůvodněn výběr lokalit, popsána metoda výzkumu, tedy 

polo-strukturované rozhovory, jeho průběh, forma vyhodnocení a prezentace výsledků.  

Další kapitola podává stručné informace o vybraných sídlištích a jejich historii a představuje 

jejich základní demografický profil. Pak již následuje hlavní část práce, tedy výsledky 

samotného výzkumu. Ta je rozdělena dle jednotlivých zkoumaných oblastí. V závěru práce jsou 

shrnuty odpovědi na výzkumné otázky a potvrzena, či vyvrácena předem stanovená očekávání.  
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2 Cíle a výzkumné otázky  
 

 

Pro tuto diplomovou práci byly stanoveny následující cíle: 

 

• Zhodnotit rezidenční spokojenost seniorů na vybraných pražských sídlištích 

v následujících oblastech: základní obchody a služby, volnočasové aktivity, sociální 

vztahy, doprava a mobilita, veřejné prostory a zelené plochy, bydlení, bezpečnost 

a určit úroveň jejich rezidenční stability a celkové rezidenční spokojenosti. 

• Odhalit případné odlišnosti v rezidenční spokojenosti a stabilitě seniorů mezi 

vybranými sídlišti. 

• Ilustrovat změny v oblasti základních obchodů a služeb, sociálních vztahů a dopravy na 

vybraných sídlištích na základě výpovědí seniorů. 

 

Diplomová práce se zabývá v první řadě rezidenční spokojeností seniorů, pro niž bylo na 

základě prostudované literatury a již provedených průzkumů (Musil, 1982; Lu, 1999; Perez 

a kol., 2001; Gabriel a Bowling, 2004; WHO, 2007; MPSV, 2008; Sivam a Karuppannan, 2008; 

Martinoni a Sartoris, 2009; Pacione, 2009) stanoveno několik oblastí, jež jsou pro každodenní 

život seniorů a jejich spokojenost nejdůležitější – dostupnost základních obchodů a služeb 

a jejich kvalita, dostatečná nabídka volnočasových aktivit, dobrá úroveň sociálních vztahů 

v místě bydliště, dostupná a seniorům přizpůsobená doprava a bariérami neomezovaná mobilita, 

udržované veřejné prostředí a zelené plochy s dostatkem míst vhodných k odpočinku, 

spokojenost s vlastním bytem a domem, pocit bezpečí. Kromě toho je také zjišťována 

rezidenční stabilita, tedy jestli respondenti mají v plánu se z lokalit stěhovat, a celková 

spokojenost seniorů s místem bydliště. Cílem této studie je tedy zhodnotit jednotlivé zkoumané 

oblasti na vybraných sídlištích a celkovou spokojenost s lokalitami na základě výpovědí 

respondentů. 

Práce obsahuje tři případové studie v lokalitách Invalidovna, Háje a Nové Butovice, jež se 

kromě jiného liší obdobím výstavby a velikostí. Nabízí se tedy porovnání jednotlivých sídlišť 

a vyhodnocení, kde se seniorům nejlépe žije, tedy které sídliště je nejvíce přizpůsobeno 

požadavkům současných seniorů.  

Senioři na sídlištích často bydlí značnou část svých dosavadních životů (Slezáková, 2009). 

Hodnotné je tedy využití jejich paměti pro zdokumentování změn a transformace jednotlivých 

lokalit. Řada seniorů byla svědkem proměn sídlišť již od jejich vystavění. U respondentů bylo 

zjišťováno, jak vnímají změny hlavně v oblastech, jako jsou základní obchody a služby, sociální 
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vztahy a doprava, a byli požádáni o porovnání současné situace s obdobím, kdy se na sídliště 

přistěhovali a v průběhu jejich života na sídlišti. 

Na každý vytyčený cíl práce navazuje jedna nebo více výzkumných otázek, jejichž 

zodpovězení pomůže dosáhnutí stanoveného cíle: 

 

1. Jaké úrovně dosahuje spokojenost seniorů na vybraných pražských sídlištích 

v následujících oblastech: základní obchody a služby, volnočasové aktivity, sociální 

vztahy, doprava a mobilita, veřejné prostory a zelené plochy, bydlení a bezpečnost? 

Jsou respondenti na jednotlivých sídlištích stabilizováni? Jak jsou senioři spokojeni 

celkově? 

2. Liší se rezidenční spokojenost seniorů mezi vybranými pražskými sídlišti? V jakých 

oblastech se liší nejvíce? 

3. Jaké změny lze zaznamenat v historii vybraných sídlišť v oblasti základních obchodů 

a služeb, sociálních vztahů a dopravě z pohledu seniorů? Byl vývoj v těchto oblastech 

pozitivního či negativního charakteru? 
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3 Teoretické zarámování 

3.1 Stáří a senio ři 
 

Přestože každý člověk stárne již od narození, projevy tohoto procesu jsou značně individuální. 

Dnešní šedesátiletí vypadají jako dřívější čtyřicátníci a očekávaná délka života se za posledních 

120 let (ve střední Evropě) zvedla z 36 let až na dvojnásobek (Šiklová, 2006). Stáří je sociální 

konstrukcí, ať jde o určení jeho počátku – mezního věku, očekávání vztažených k lidem 

označeným za staré, či o způsoby zacházení s nimi (Sýkorová, 2007).  

Pro statistické a jiné praktické účely bývá období stáří, kdy již člověka považujeme za 

seniora, pevně vymezováno různými věkovými hranicemi. V odborné literatuře je tímto dělícím 

bodem věk 60 a v novějších publikacích stále častěji věk 65 let (tuto hranici stáří používá 

i Organizace spojených národů). Tento mezník se navyšuje jak z důvodu prodlužující se naděje 

dožití, tak i díky pozdějšímu odchodu pracujících do starobního důchodu. Období po dosažení 

věku 65 let (resp. 60 let) se následně ještě rozlišuje na specifické časové úseky. Jedno z těchto 

dělení závěrečné etapy života je uvedeno v knize Fenomén stáří (Haškovcová, 2010). Období 

věkového pásma 65-74 let bývá v literatuře nazýváno raným stářím. Takovéto „mladé seniory“ 

označuje odborná anglosaská literatura také termínem „young old“ nebo pouze „old“, zatímco 

staří lidé nad 75 let již bývají pojmenováváni jako „old old“ a konečně pro seniory ve věku 

85 a více let se uchytil pojem „very old old“ (Haškovcová, 2010). Světová zdravotnická 

organizace rozděluje závěrečnou etapu života na dvě období, tzv. rané období stáří (60-74 let) 

a období vlastního stáří (75 a více let) (Dvořáková, 2008). 

V této práci jsou za seniory považováni respondenti ve věku 65 a více let, i přes vědomí 

toho, že ne každý stárne biologicky shodně. Na základě dalšího dělení období stáří si lze 

všimnout rozdílů a odlišných požadavků, které se mohou mezi jednotlivými generacemi 

objevovat. Zatímco u mladých seniorů je v popředí pozornosti problematika možnosti dalších 

aktivit a seberealizace ve „volném čase“, pro staré seniory jsou aktuální častější zdravotní obtíže 

i nemoci, případně osamělost (Haškovcová, 2010). 

Mareš (1998) ve svém článku Senioři a politika zmiňuje, že stáří bývá většinou vnímáno 

negativně (jako úbytek, úpadek, ústup…). Tradičně jsou staří lidé vnímáni jako méně mobilní, 

jako lidé, kteří zřídka mění místo svého bydliště či své zvyky (Gilleard a kol., 2007). V podobě 

biologického fenoménu je tak stáří vnímáno jako úbytek sil a selhávání fyzických i duševních 

funkcí, sociálně je definováno rozpadem sociálních sítí seniorů, jejich sociální izolací a rostoucí 

závislostí na sociálním státu (Mareš, 1998). Podobně Sýkorová (2007) konstatuje, že stáří je 

častěji než ostatní životní etapy provázeno změnami, které mohou vést k erozi osobních zdrojů 

a nepříznivě ovlivňovat kapacitu jedince udržet svoji soběstačnost, samostatnost v rozhodování, 
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čili kontrolovat svou životní situaci, a být tudíž autonomní. Konkrétně se jedná o změny 

fyziologické, psychické i sociální (Sýkorová, 2007). 

Negativní postoje ke stáří mohou vyústit až k tzv. ageismu. Tento pojem je vysvětlován jako 

diskriminace lidí na základě věku a stereotypů pojících se ke stáří – staří nejsou produktivní, 

jsou dětinští, senilní, podivínští, představují pro společnost zátěž a náklady, nutné ohledy na ně 

brzdí vývoj, jsou konzervativní (Mareš, 1998). Ageismus znamená omezení sociálních rolí 

a znehodnocení statusu seniorů, strukturuje očekávání druhých vůči nim, odpírá jim rovné 

příležitosti, v mnoha ohledech snižuje jejich životní šance (Sýkorová, 2007). V každodenním 

životě je tato problematika manifestována různými způsoby – diskriminačními praktikami na 

trhu práce, ve zdravotnictví a dalších službách, projevy pohrdání a odporu, vyhýbáním se 

kontaktů se staršími lidmi (Sýkorová, 2007).  

Řadu častých mýtů o stáří zmiňuje Haškovcová (2010), například mýtus homogenity, kdy se 

nesprávně odvozuje, že všichni lidé patřící k populaci seniorů jsou stejní, mýtus zjednodušující 

demografie, kdy je stáří vymezováno odchodem do důchodu apod. Šablonovitý a univerzálně 

devalvující přístup ke starým lidem je pak těžké měnit. Aby se potřebná kvalitativní změna 

podařila, je potřeba destabilizovat postavení mýtů o stáří, a to lze úspěšně učinit jen tak, že se 

budeme zajímat o heterogenitu postojů, potřeb, názorů a přání starých lidí (Haškovcová, 2010).  

Mareš (2008) také vyzdvihuje „tradiční společnosti“, kde podle něj byli staří lidé většinou 

nositeli prestiže a moci (v rodině a komunitě). Proti tomuto tvrzení však stojí poznatky v knize 

Haškovcové (2010), Musila (1982) i kapitole od Šiklové (2006) v publikaci Senioři a bydlení, 

kde popisuje život starých lidí na základě smluv o výměnku1, přičemž ne vždy byly tyto 

závazky řádně plněny. Ti, kteří neměli děti, jimž zemřely nebo se o ně odmítaly starat, žili 

v obecních pastouškách a nezbývalo jim než žebrat. Stáří jako fáze života bylo v minulosti 

hodně smutné, plné ústrků, závislosti na milosti druhých a fyzické bolesti (Šiklová, 2006). 

V poslední době se však situace starých lidí ve vyspělých zemích značně zlepšila. S jejich 

narůstajícím podílem ve společnosti bude tato věková skupina zřejmě nabývat dále na 

důležitosti. Až si lidé dostatečně uvědomí důsledky zestárnutí populace, již nebude možné 

přehlížet specifické požadavky této věkové skupiny. Mluví a píše se o tzv. „grey revolution“ 

(Šiklová, 2006). Staří lidé se sami budou hlásit o svoje práva, budou vytvářet svoji subkulturu, 

budou žádat takové formy bydlení, které jim umožní inkluzi, tedy začlenění do společnosti i ve 

stáří (Šiklová, 2006). 

 

 

3.2 Kvalita života senior ů 
 

Zájem o kvalitu života je charakteristický pro současnou společnost (Pacione, 2003). Pro kvalitu 

života bývá v zahraničních studiích často požívána zkratka QoL (na základě anglického „quality 
                                                 
1 Výměnek byla individuálně uzavřená obchodní smlouva mezi rodiči a jejich dětmi o ubytování 
a ekonomickém zajištění starých lidí (Šiklová, 2006). 
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of life“) a dále se s ní pojí také výrazy blaho (well-being) či obyvatelnost (liveability). Kvalitou 

života se kromě geografie zabývají také vědy jako psychologie, sociologie a často bývá 

zkoumána ve spojení se zdravotní problematikou.  

S rostoucím významem fenoménu demografického stárnutí se řada studií začala věnovat 

specifické věkové skupině seniorů. Kvalita života jako taková má jak subjektivní hledisko, tak 

objektivní (např. Marans, 2003; Xavier a kol., 2003). Ve stáří velice závisí na celkovém 

osobním pohledu na toto životní období, který může být negativního rázu, jenž často způsobuje 

zhoršování zdravotního stavu a tedy i samostatnosti, anebo naopak pozitivního, kdy se lidé 

radují ze získaného volného času, ze snížení odpovědnosti za rodinu, oceňují ztrátu stresu ze 

zaměstnání atd. Stejně tak tedy dva lidé, kteří trpí stejnou „objektivní“ diagnózou nemoci, 

mohou svou úroveň kvality života hodnotit velice odlišně díky rozdílným subjektivním 

aspektům (Xavier a kol., 2003). Xavier a kol. (2003) považují kvalitu života za jakýsi bod, kde 

se protíná vnější realita s názory a pocity, které má daný jedinec na tuto realitu. Hledáním 

subjektivních i objektivních faktorů, které úroveň kvality života ve třetím resp. čtvrtém věku 

ovlivňují, se v poslední době zabývala řada výzkumů. 

Gabriel a Bowling (2004) zkoumali pomocí polo-strukturovaných rozhovorů u respondentů 

ve věku 65 a více let, jaké oblasti jsou nejdůležitější pro jejich kvalitu života. Hlavní témata, jež 

se ukázala být pro seniory zcela zásadní, jsou: mít dobré sociální vztahy, pomoc a podporu; žít 

v lokalitě, s níž jsou spokojeni, kde se cítí bezpečně, mají přístup k občanskému vybavení 

včetně dopravy; provozování koníčků a volnočasových aktivit samostatně a stejně tak se 

účastnit společenských aktivit a udržovat si svou roli ve společnosti; mít pozitivní pohled na 

svět a akceptovat podmínky, které nelze změnit; být zdraví a mobilní; mít dost peněz na 

zabezpečení základních potřeb; participace ve společnosti a udržení nezávislosti a kontroly nad 

vlastním životem.  

Wiggins a kol. (2004) upozorňují ve studii o kvalitě života ve třetím věku na chybu, kdy 

kvalita života bývá měřena pouze na základě zdravotních charakteristik jedinců, neboť dnes již 

nebývá stáří chápáno pouze jako období nemoci a chudoby (Wiggins a kol., 2004). Autoři 

zpracovali několik metod statistické analýzy z dat z dotazníků, pomocí nichž se snažili odhalit, 

jaké faktory nejvíce ovlivňovaly kvalitu života 263 respondentů ve věku 65-74 let z Velké 

Británie. Jeden z hlavních poznatků ukazuje na to, že kvalitu života nelze zjednodušovat pouze 

na jeden či několik málo determinant, ale existuje mnoho provázaných a komplexních faktorů, 

které kvalitu života snižují či naopak zvyšují. Pro respondenty byla velice důležitá finanční 

stabilita a bydlení. Kvalitu života také ovlivňovala úroveň komunity v místě bydliště, přičemž 

pozitivní vztahy přispívají k prevenci sociální izolace a zvyšují pocit bezpečnosti (Wiggins 

a kol., 2004). Studie ale také poukazuje na to, že co se týče sociálních vztahů, nelze se 

omezovat pouze na jejich četnost, ale spíše na jejich povahu a intenzitu, protože ne všechny 

sociální kontakty vyvolávají u respondentů pozitivní reakce. Také snížení kriminality v místě 

bydliště a zapojení seniorů do veřejného života může pomoci navýšit kvalitu života ve třetím 

věku (Wiggins a kol., 2004). 

Zdravotní stav jako hlavní indikátor negativního názoru na kvalitu života ukázal výzkum 

provedený Xavierem a kol. (2003) u 67 osmdesátiletých seniorů v brazilském městě 



Alena Slezáková: Rezidenční spokojenost seniorů na vybraných pražských sídlištích 16  

 

Veranópolis metodou polo-strukturovaných rozhovorů. Naopak pozitivní náhled na svou kvalitu 

života měli senioři spokojení v širokém spektru oblastí (kromě zdravotního stavu například 

osobní aktivita, finanční příjem, sociální život a vztahy s rodinou), ale ani jedna v tomto případě 

nijak výrazně nedominovala vůči ostatním.  

 

 

3.3 Reziden ční spokojenost a kvalita prost ředí 
 

Tato práce se zaměřuje hlavně na environmentální stránku kvality života. Pacione (2003) 

považuje za jednu z hlavních oblastí sociální geografie hodnocení vztahu mezi rezidenčním 

prostředím a jeho obyvateli. Rezidenční spokojenost je komplexní kognitivní koncept a odráží, 

do jaké míry jsou naplněny potřeby jedinců ve spojitosti s místem bydliště (Lu, 1999). 

Rezidenční spokojenost vypovídá o celkovém hodnocení sousedství2 jeho rezidenty 

(Ghorbanian, 2011). Z toho vyplývá, že koncept rezidenční spokojenosti má subjektivní 

charakter.  Rezidenční spokojenost je známkou značné shody mezi aktuálním a žádaným 

stavem, naopak velký rozdíl mezi reálným a „ideálním“ sousedstvím vede k rezidenční 

nespokojenosti (Lu, 1999).  

V zahraničních výzkumech, jež se zabývají subjektivním hodnocením prostředí jeho 

obyvateli, se objevují kromě rezidenční spokojenosti (residential satisfaction) také termíny jako 

spokojenost se sousedstvím (neighborhood satisfaction) či spokojenost s komunitou 

(community satisfaction). Tyto pojmy bývají někdy považovány za zhruba rovnocenné, jindy se 

poukazuje na to, že rezidenční spokojenost se skládá ze dvou úrovní: hodnocení samotné obytné 

jednotky a konečně pak celého sousedství (Hur a Morrow-Jones, 2008; Ghorbanian, 2011; 

Permantier a kol., 2011). Oboje bývá studováno ze dvou hledisek: fyzického a sociálního. 

Sousedství zůstává nejzákladnější environmentální jednotkou, kde se odehrává náš sociální 

život, a tak spokojenost s tímto územím a jeho charakteristikami nevyhnutelně ovlivňuje kvalitu 

života jeho obyvatel (Hur a Morrow-Jones, 2008). Rezidenční spokojenost bývá studována 

nejen jako důležité kritérium kvality života obyvatel, ale také jako spouštěcí mechanismus 

rezidenční mobility (Amerigo a Aragones, 1997; Ghorbanian, 2011; Lu, 1999). Rezidenti, kteří 

jsou spokojeni se svým sousedstvím, se méně často stěhují a vykazují obecně vyšší kvalitu 

života (Mohan and Twigg, 2007).  

Marans (2003) ve svém článku o kvalitě prostředí podotýká, že kvalita jakékoli entity se 

týká objektivní reality, ale má i subjektivní sféru. Stejně tak Pacione (2003; 2009) upozorňuje, 

                                                 
2 Jako sousedství bývá označováno více či méně rozlehlé území poblíž domova jedince, které mu 
zprostředkovává určité služby a kde se formují kontakty s ostatními obyvateli (Amerigo a Aragones, 
1997). Sousedství obsahuje jak geografické (orientace na místo), tak sociální (orientace na obyvatele) 
aspekty a je vymezováno subjektivně, přičemž jeho rozsah ovlivňuje například sociální status či životní 
styl (Kenny, 2009). V literatuře se objevuje namísto sousedství (neighborhood) také termín komunita 
(community) (Kenny, 2009). 
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že k porozumění celkové kvality prostředí je nutné si všímat jak hodnocení objektivního, tak 

i subjektivního. Jinak řečeno, měli bychom brát v úvahu jak město na zemi, tak město v mysli“ 

(Pacione, 2003, s. 20). Právě rezidenční spokojenost vyjadřuje subjektivní hodnocení kvality 

prostředí svými obyvateli. Marans (2003) si všímá také toho, že subjektivní názory respondentů 

na různé oblasti kvality života (tedy včetně rezidenční spokojenosti) mají objektivní podklady – 

například pocit přelidnění vyjádřený respondenty je možné ověřit hustotou osídlení apod. 

V kontrastu k hodnocení prostředí na základě „tvrdých“ dat se používá koncept obyvatelnosti 

(urban liveability), což je relativní termín, jehož přesný význam závisí na místě, času, účelu 

hodnocení a na charakteristikách respondentů (Pacione, 2009). Tento pohled upozorňuje na to, 

že kvalita není vlastnost přisuzovaná prostředí, ale na chování založená funkce, kdy na sebe 

vzájemně působí charakteristiky prostředí a jedinců (Pacione, 2009).  

Výzkumy publikované v odborných časopisech a publikacích se zejména pomocí 

kvantitativních statistických analýz snaží odhalit faktory a determinanty, jež přispívají ke 

zvyšování či naopak snižování míry rezidenční spokojenosti. Kvalita prostředí či spokojenost 

s  určitou lokalitou nemůže být posuzována díky své komplexitě pouze na základě jednoho 

faktoru, ale naopak kombinací mnoha.  

Permentier a kol. (2011) popisují tři hlavní skupiny determinantů, které ovlivňují rezidenční 

spokojenost: osobní charakteristiky; subjektivní hodnocení vlastností sousedství a subjektivní 

hodnocení bydlení; objektivní charakteristiky sousedství. Marans (2003) upozorňuje na to, že 

objektivní atributy rezidenčního prostředí se po hodnocení samotnými obyvateli stávají 

subjektivními. Stupeň samotného hodnocení pak ovlivňují právě osobní charakteristiky 

respondentů (Amerigo a Aragones, 1997; Pacione, 2003; 2009) a stejně tak jejich zkušenosti či 

aspirace nebo očekávání (Pacione, 2003; 2009). 

Permentier a kol. (2011) na základě dřívějších výzkumů považovali za nejdůležitější oblasti 

rezidenční spokojenosti občanskou vybavenost, školství, spokojenost se vzhledem sousedství, 

vnímání bezpečnosti, spokojenost se spoluobčany, míru hluku a spokojenost s bydlištěm. Jako 

objektivní determinanty, které by mohly mít vliv na rezidenční spokojenost, stanovili 

kriminalitu, nízkou kvalitu občanské vybavenosti, kvalitu životního prostředí, hustotu zalidnění 

apod. Celkově se však prokázalo jako nejdůležitější subjektivní vnímání zmíněných oblastí, 

objektivní vlastnosti prostředí korelovaly s výslednou spokojeností méně významně. Dále pak 

měly na rezidenční spokojenost nezanedbatelný vliv jak demografické, tak socioekonomické 

charakteristiky respondentů. 

Lu (1999) ve své studii dokládá, že na rezidenční spokojenost má vliv řada vlastností 

týkajících se bydlení, sousedství i individuálních charakteristik respondentů. Ukázalo se, že 

spokojenost se sousedstvím a se samotným bydlením spolu pozitivně souvisejí, kladné 

hodnocení jednoho tak přispívá ke zvýšení spokojenosti s druhým. Na míru spokojenosti se 

sousedstvím měly větší vliv délka bydlení v lokalitě (delší doba znamenala vyšší spokojenost) 

a velikost domácností (ti, co žili v jednočlenné domácnosti či s dětmi bez partnera, byli méně 

spokojeni než sezdané páry s dětmi). Neprokázalo se, že by nově přistěhovalí rezidenti 

vykazovali vyšší spokojenost se sousedstvím a bydlením než starousedlíci, což Lu (1999) 
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vysvětluje tím, že rozhodnutí o změně bydliště bývá učiněno v krátkém časovém období, často 

s neadekvátními informacemi o nové lokalitě či omezenými možnostmi pro výběr nové lokality.  

Hur a Morrow-Jones (2001) zkoumali v americkém státě Ohio ve Franklin County, zda se 

liší faktory, které ovlivňují rezidenční spokojenost v oblastech, kde převažují spokojení 

rezidenti a tam, kde je většina nespokojených. Pro respondenty v obou typech bylo 

nejdůležitější fyzické prostředí a vzhled bydliště, ve skupině nespokojených ale mnohem více 

dominovaly sociálně zaměřené faktory.  

Na základě minulých výzkumů nelze jednoznačně vyzdvihnout určitý model či konkrétní 

faktory, na jejichž základě by se dala hodnotit rezidenční spokojenost v jakékoli lokalitě. Jedná 

se o komplexní ukazatel, založený na subjektivním hodnocení prostředí, které ovlivňují také 

osobní charakteristiky a zkušenosti rezidentů. Podobně neexistuje obecně platná definice 

obstojného domova a příhodného prostředí pro život (Pacione, 2009).  Specifické skupiny 

obyvatel mohou hodnotit stejné rezidenční podmínky odlišně kvůli jejich zvláštním potřebám 

a preferencím (Lu, 1999).   

Jednou z možností, jak tyto různé požadavky na rezidenční prostředí podchytit, je posílení 

participace veřejnosti při plánování ve městech (Pacione, 2009). Poznatky z výzkumů 

rezidenční spokojenosti mohou být také využity pro návrh efektivnějších projektů v oblasti 

bydlení a mohou pomoci vyhnout se problémům, které někdy vznikají, protože názory 

urbanistů, architektů a politiků se ne vždy shodují s hodnocením samotných rezidentů (Lu, 

1999).  Faktory, jež jsou pro výzkum rezidenční spokojenosti důležité, a jejich význam pro dané 

skupiny obyvatel se tedy liší. Tato práce si všímá především těch faktorů, které determinují 

rezidenční spokojenost seniorů. 

 

 

3.4 Reziden ční spokojenost senior ů a její determinanty 
 

Jak se ukázalo například dle výzkumu, kterým se zabývali Gabriel a Bowling (2004), patří 

spokojenost seniorů s bydlením a okolím svého bydliště, tedy rezidenční spokojenost, mezi 

nejdůležitější a nejvýznamnější oblasti, které ovlivňují jejich kvalitu života. Stejně tak Musil 

(1982) nepochybuje o tom, že na celkovou životní spokojenost má značný vliv i spokojenost 

s prostředím, v němž člověk tráví podstatnou část dne, roku a života vůbec a které chce cítit 

jako svůj domov. Rezidenční spokojenost pak není důležitá jen proto, že senioři potřebují 

bezpečný a pohodlný domov a okolí odpovídající jejich potřebám, ale také protože sousedství 

vytváří podmínky pro interakci seniorů s ostatními obyvateli v komunitě (Silvam 

a Karuppannan, 2008). 

Ve stáří, které má omezenou schopnost přizpůsobování, pak záleží na tom, aby mělo životní 

i užší obytné prostředí takové vlastnosti, které odpovídají potřebám a požadavkům tohoto 

období života, neboť zejména po šedesátém pátém roce života se začíná omezovat „akční 

rádius“ lidí především na jejich bydliště a jeho okolí (Musil, 1982; Silvam a Karuppannan, 

2008).  Většina seniorů si přeje zestárnout in situ, tedy v místě, kde doposud bydleli a strávili 
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značnou část svých životů, i proto je nutné, aby se lokality přizpůsobovaly svým stárnoucím 

rezidentům a umožnily jim tak aktivní a samostatné prožití poslední etapy života (Silvam 

a Karuppannan, 2008). Touto problematikou se zabývají i instituce jako například Světová 

zdravotnická organizace (WHO) (2007) či naše Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

(2008). 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, jež přispívají k rezidenční spokojenosti seniorů, je kvalita 

a dostupnost občanské vybavenosti (Musil, 1982; Perez a kol., 2001; Gabriel a Bowling, 2004; 

Silvam a Karuppannan, 2008). Významné jsou především základní obchody, lékárny a lékař 

(Golant a kol., 1988, cit. v Pacione, 2009, str. 414). Území, ve kterém se člověk denně 

pohybuje, se ve stáří zmenšuje (např. Musil, 1982; Silvam a Karuppannan, 2008), je proto 

důležité, aby tyto základní obchody a služby byly pro seniory a zvláště pro ty, co se již hůře 

pohybují, v dosažitelné vzdálenosti a aby přístup k nim byl bezpečný a bezproblémový. Špatná 

kvalita občanské vybavenosti v místě bydliště seniora pak může značně omezovat jeho 

samostatnost a nutit ho k závislosti na pomoci druhých. Pacione (2009) si všímá, že ač většina 

lidí stárne in situ, rostoucí počet seniorů, kteří si to mohou dovolit, se stěhuje do lokalit 

s vysokou úrovní občanské vybavenosti. I to dokazuje mimořádnou důležitost této oblasti ve 

stáří. 

U veřejných prostor je důležité příjemné a čisté prostředí bez hluku, znečištění ovzduší či 

přelidnění, dostatek přístupných, bezpečných a klidnějších zelených ploch, výskyt míst 

vhodných k odpočinku s lavičkami, upravené chodníky a komunikace přizpůsobené starším 

lidem, bezpečné přechody pro chodce a budovy s výtahy, adekvátním značením, zábradlím, bez 

kluzkých podlah a s dostatkem pohodlného sezení (Musil, 1982; Gabriel a Bowling, 2004; 

WHO, 2007; MPSV, 2008; Silvam a Karuppannan, 2008; Martinoni a Sartoris, 2009). Kvalita 

veřejných prostor je důležitá i proto, že slouží k interakci seniorů s ostatními obyvateli v lokalitě 

(Martinoni a Sartoris, 2009). 

Doprava, jež je významná pro dostupnost základních služeb a pro participaci na kulturních 

a sociálních aktivitách, by měla být dostupná, spolehlivá, frekventovaná, bezbariérová 

a bezpečná (Musil, 1982; Gabriel a Bowling, 2004; WHO, 2007; MPSV, 2008; Silvam 

a Karuppannan, 2008). Dobrá úroveň veřejné dopravy je pro seniory klíčová, neboť přispívá 

k jejich nezávislosti (Silvam a Karuppannan, 2008). Dopravní prostředky by měly například 

disponovat nižšími podlažími a schody, měly by být čisté a dobře udržované s jasným 

vyznačením čísla a cílové destinace. Pro pohybově omezené seniory by měla fungovat 

specializovaná dopravní služba, v dopravních prostředcích by měli mít starší lidé vymezená 

přednostní místa (WHO, 2007). Význam pro dopravu starších lidí má pak také lokalizace 

zastávek a stanic v těsné blízkosti bydliště seniorů (Musil, 1982; Gabriel a Bowling, 2004; 

WHO, 2007; MPSV, 2008; Silvam a Karuppannan, 2008). Musil (1982) ještě upozorňuje na 

problém architektonických bariér ztěžujících přístup do budov, užívání občanského vybavení, 

komunikací, veřejných prostor a také dopravních prostředků. Značná omezení pohybu po 

sousedství pak může způsobovat i intenzivní doprava v ulicích a neadekvátní infrastruktura pro 

pěší (Silvam a Karuppannan, 2008; Martinoni a Sartoris, 2009). 
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Pro bydlení je podstatná jeho finanční dostupnost pro všechny seniory, design a úpravy by 

měly být přizpůsobeny starším lidem (Perez a kol., 2001; WHO, 2007; MPSV, 2008; Silvam 

a Karuppannan, 2008). Seniorům by mělo být umožněno žít v přirozeném prostředí i v případě 

zdravotních a jiných omezení, přičemž nejdůležitější vlastností je bezbariérovost. 

Samozřejmostí by pak měla být dobrá udržovanost, umístění v blízkosti služeb a občanské 

vybavenosti. Pozornost je věnována také integraci seniorů do okolní komunity (WHO, 2007; 

MPSV, 2008; Silvam a Karuppannan, 2008). Musil (1982) podotýká, že většina úvah a studií 

zdůrazňovala maximální integraci starších lidí, tj. promísení starších domácností s mladšími, 

protože koncentrace seniorů na jednom místě vede podle tohoto názoru k tomu, že ztrácejí 

kontakt s okolním světem, vidí ve svém okolí příliš často umírat své vrstevníky a sami proto 

také rychleji stárnou. Taková segregace starých lidí navíc ochuzuje i mladší lidi nebo děti 

o kontakt se stářím (Musil, 1982). Naopak Pacione (2009) poukazuje na to, že vyšší geografická 

koncentrace starších rezidentů má vliv na utváření nabídky služeb, a tak občanská vybavenost 

může díky specifické struktuře obyvatel lépe odpovídat potřebám seniorů v lokalitě. 

Jednou z dalších důležitých determinant rezidenční spokojenosti je dobrá úroveň sociálních 

vztahů v lokalitě. V této souvislosti jsou podstatné dobré vztahy se sousedy, které přispívají 

k většímu pocitu bezpečí nebo možnosti vzájemné pomoci (Musil, 1982; Gabriel a Bowling, 

2004; Wiggins a kol., 2004; Silvam a Karuppannan, 2008). Řada seniorů své sousedy považuje 

za přátele a tráví s nimi volný čas (Gabriel a Bowling, 2004). Perez a kol. (2001) upozorňují na 

to, že bývá přeceňována důležitost blízkosti rodiny a že na celkovou rezidenční spokojenost má 

mnohem větší vliv úroveň vztahů právě se sousedy.  

K sociální participaci a integraci seniorů přispívá také dostupnost a dosažitelnost 

volnočasových aktivit a např. kulturních událostí (Golant a kol., 1988, cit. v Pacione, 2009, 

str. 414; Perez a kol., 2001; WHO, 2007). Aktivity by měly být dostatečně různorodé a senioři 

by o nich měli být vhodně informováni. Respekt a sociální inkluze jsou podporovány například 

pozitivním obrazem stáří bez stereotypů v médiích, možností dalšího vzdělávání nebo 

ovlivňování rozhodnutí v komunitě (WHO, 2007). MPSV (2008) si podobně všímá, že pro 

zachování nezávislosti a pro kvalitu života starších lidí mají zásadní vliv komunita a prostředí, 

jež by měly být sociálně soudržné a nabízet příležitosti pro aktivní život a mezigenerační 

kontakty, přičemž jako významnou podmínku zvýšení participace seniorů ve společnosti vidí 

také pozitivní vztah společnosti ke stáří. Musil (1982) ještě upozorňuje, že důležité jsou i otázky 

spojené s bezpečností, a to jak v hmotném, tak i sociálním a emocionálním smyslu slova. 

Významným faktorem residenční spokojenosti seniorů je bezpečnost a „přátelskost“ prostředí 

(Golant a kol., 1988, cit. v Pacione, 2009, str. 414). 

WHO (2007) a MPSV (2008) také vyzdvihují nutnost komunikace a informovanosti skrze 

média, informační centra a možnosti přístupu na internet. Dobrá informovanost může přispívat 

k vyšší dostupnosti aktivit a služeb a participaci na veřejném životě. WHO (2007) se pak také 

zabývá občanskou participací a zaměstnaností. Vidí pozitiva v dostatku pracovních příležitostí 

pro seniory, možnostech kvalifikačních kurzů, zapojení seniorů do poradních orgánů veřejné 

správy a uplatnění jejich znalostí a zkušeností.  
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Naopak k rezidenční nespokojenosti přispívají nejvíce nedostatečná občanská vybavenost, 

neinformovanost o aktivitách pro seniory v okolí a jejich malá nabídka v blízkosti bydliště, 

nepřítomnost policie ulicích (Gabriel a Bowling, 2004), špatná kvalita veřejné dopravy, nízká 

bezpečnost, neudržované chodníky a nedostatečné pouliční osvětlení (Silvam a Karuppannan, 

2008). Pokud jsou staří lidé nespokojeni se svým sousedstvím, jejich pohyb se více omezuje 

pouze na prostředí bytů, což pak způsobuje náchylnost k izolaci, depresi, snižování fyzické 

kondice a zvyšování problémů s mobilitou (Silvam a Karuppannan, 2008). Silvam 

a Karuppannan (2008) dodávají, že míru rezidenční spokojenost seniorů také značně ovlivňuje 

vztah k místu bydliště, identifikace s ním a vzpomínky, které se k němu pojí. 

 

 

3.5 Transformace sídliš ť 

 

Panelová sídliště jsou jedním z nevýraznějších symbolů minulého režimu na našem území. 

I proto se začaly po roce 1989 objevovat ve spojení s nimi velice negativní názory, jež ilustruje 

například Maier (2003). Sídliště se stala „zhmotnělým symbolem všeho, s čím chtěli lidé 

skoncovat – byla šedá, uniformní, nelidsky grandiózní“ (Maier, 2003, str. 654) a byla 

pejorativně označována jako „králíkárny3“ či „noclehárny4“. Začala se řešit budoucnost tohoto 

typu bydlení, přičemž někteří, především zahraniční, odborníci navrhovali i radikální řešení po 

vzoru západoevrpoských měst (Temelová a kol., 2011). Na rozdíl od západní Evropy česká 

sídliště v období socialismu nevznikala jako sociální bydlení, jak tomu bylo například ve 

Francii (Zadražilová, 2007), a vyznačovala se sociálně heterogenní skladbou obyvatel a také 

relativně homogenní demografickou strukturou s vysokým podílem rodin s dětmi (Musil a kol., 

1985; Temelová a kol., 2011). Takový zásah by nebyl možný i z důvodu, že v panelových 

sídlištích budovaných od poloviny 50. let 20. století na našem území žije téměř jedna třetina 

obyvatel (Temelová a kol., 2009, 2011).  

Kromě toho si již Musil a kol. (1985) všimli, že sídliště jsou mnohem příznivěji hodnocena 

svými rezidenty než odbornou veřejností, která si všímá rozdílných nedostatků než samotní 

obyvatelé. Pro architekty je například nejpalčivějším design a technický stav budov a fyzického 

prostředí, rezidenty pak více trápí nedostatek parkovacích míst, nepořádek v okolí domů apod. 

(Maier, 2003). Na tuto polaritu názorů upozorňuje také Zadražilová (2007, s. 39): „Něco jiného 

je kritický, ať už laický nebo odborně podložený, pohled zvenčí a něco zcela jiného skutečný 

život obyvatel sídlišť.“ 

                                                 
3 Pejorativní označení panelových domů, které použil i bývalý prezident Václav Havel počátkem 90. let 
20. století během první oficiální návštěvy Jižního Města (Barvíková, 2010). 

4 Pojem vznikl v důsledku absence pracovních míst a občanské vybavenosti, za nimiž museli obyvatelé 
dojíždět mimo sídliště, a tak se ráno lokalita téměř vylidnila a opět se zaplnila až s večerním návratem 
rezidentů.  
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K asanaci panelových sídlišť v Česku tedy nedošlo, ale jednotlivé lokality a jejich vývojové 

trajektorie se během transformace začaly lišit (Temelová a kol., 2009, 2011). Na budoucí rozvoj 

sídlišť mají vliv faktory jako postavení města v systému osídlení, poloha vůči důležitým 

regionálním centrům, ekonomická situace regionu a atraktivita města. V rámci jednotlivých 

měst je pak stav sídlišť určován také lokálními faktory, jako například dopravní dostupností, 

úrovní občanské vybavenosti apod. (Temelová a kol., 2009, 2011). Na vývoj sídlišť mohou mít 

zcela zásadní vliv tři rizikové procesy – sociální degradace, která bývá způsobena především 

odlivem mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva, demografické stárnutí či nevyvážená věková 

struktura, jež může neblaze ovlivňovat například občanskou vybavenost, a degradace fyzického 

prostředí, tedy zhoršení technického a architektonického stavu obytných domů a veřejných 

prostor na sídlišti a tím posléze i celé rezidenční atraktivity sídliště (Temelová a kol., 2011).  

Zjednodušeně lze popsat tři odlišné scénáře vývoje sídlišť (Temelová a kol., 2009, 2011). 

Prvním jsou sídliště s dobrými vyhlídkami, přičemž většina z nich se nachází ve velkých 

městech (například v Praze), kde dochází ke zlepšování obytného prostředí a také přílivu 

mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva, jenž zabraňuje sociální degradaci sídliště. Druhým 

typem jsou sídliště na křižovatce mezi regenerací a degradací, jejichž budoucnost závisí na řadě 

vnějších i vnitřních faktorů, např. sídliště Kročehlavy v Kladně (více ve studii Temelová 

a kol.(2007): Socioekonomická analýza sídliště Kročehlavy v Kladně). K nejhoršímu vývoji 

došlo v sídlištích s koncentrací sociálních problémů a malými nadějemi na výraznější zlepšení. 

Tato sídliště nalezneme hlavně v Severních Čechách a Severní Moravě, kde k současnému stavu 

výrazně přispěl úpadek těžkého průmyslu. Zde dochází k fyzické i sociální degradaci 

a v extrémních případech (např. sídliště Chánov v Mostě) až ke ghetoizaci. 

Tato práce se však věnuje pražským sídlištím, která se budou pravděpodobně nejčastěji 

vyvíjet dle prvního a druhého nastíněného scénáře. Transformaci a budoucnosti tohoto 

segmentu bydlení v Praze se ve svých diplomových pracích věnovali například Šnýdr (2006) 

a Fořtová (2009). Fořtová (2009) hodnotila sociální strukturu pražských sídlišť a jejich 

postavení v rámci celého funkčního prostoru města z hlediska socioekonomického statusu jejich 

obyvatel. Zjistila, že mezi lety 1991 a 2001 došlo k propadu vzdělanosti obyvatelstva 

u 70 % sídlištních urbanistických obvodů v Praze, což naznačuje odliv vzdělanějšího 

obyvatelstva ze sídlišť. Z hlediska profesní struktury si však sídliště stále držela tzv. střední 

třídu zaměstnanců. Fořtová (2009) tento stav vysvětluje tím, že v roce 2001 šlo o přechodné 

období, a až sčítání 2011 prokáže, jak pokračovaly změny těchto charakteristik u obyvatelstva 

pražských sídlišť. Také prokázala značnou diferenciaci sociálního statusu obyvatel sídlišť 

v Praze jak na úrovni jednotlivých generací sídlišť, tak i v rámci těchto generací.  Například 

nejméně příznivou vzdělanostní strukturu měla sídliště 3. generace (postavená po roce 1980), 

nejvyšší vzdělanost byla naopak na těch nejstarších, která byla postavená do roku 1970. 

Celkový úpadek sídlištím v Praze dle Fořtové (2009) nehrozí už jen díky atraktivitě metropole. 

Upozorňuje však na to, že se na sídliště v Praze stěhují mladí lidé, kteří zde ale neplánují zůstat 

natrvalo a považují toto bydlení pouze za přechodné. Na sídlištích by tak mohlo zůstávat pouze 

obyvatelstvo, které si jiné bydlení nemůže dovolit (Maier, 2003) a tím by mohlo docházet 

k poklesu sociálního statusu obyvatelstva v tomto typu bydlení. 
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Šnýdr (2006) konstatoval, že demografickou a socioekonomickou strukturu obyvatel sídlišť 

má vliv doba vzniku sídliště, kvalita bydlení a dopravní dostupnost. Dále potvrdil, že na starších 

sídlištích žije více rezidentů důchodového věku, ale domnívá se, že za 20 let již nebude možné 

určit stáří sídliště podle věkové struktury jeho obyvatelstva. Dle Šnýdra (2006) má před sebou 

drtivá většina pražských sídlišť dobrou budoucnost, neboť na jejich území dochází k regeneraci 

bytového fondu, jsou vytvářeny plány na zlepšení služeb i dopravy. Obecně jsou dle něj 

atraktivnější menší sídliště v blízkosti centra, která mají dobrou dopravní dostupnost a úroveň 

služeb. Tyto lokality zaznamenávají příliv mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva. Sociální 

degradace sídlišť v Praze se Šnýdr (2006) neobává, sídliště se dle něj nestanou bydlením pro 

chudé a nevzdělané, ale budou standardním bydlením pro nižší střední a střední třídu obyvatel. 

Je velmi nepravděpodobné, že by došlo k degradaci panelových sídlišť jako celku, už jen 

z důvodu, že v tomto typu bydlení žije podstatná část obyvatelstva Česka a stejně tak v Praze 

lze tento scénář vyloučit. Protože se však jednotlivé lokality ve svých charakteristikách a vývoji 

mohou v rámci jednotlivých měst a dokonce i částí samotných sídlišť výrazně odlišovat, je 

nutné přistupovat k problematice individuálně s ohledy na potřeby jednotlivých celků. Hlavní 

roli by tedy měla hrát v těchto případech místní správa a lokální organizace, jež podrobně znají 

danou situaci (Temelová a kol., 2011). 

 

 

3.6 Jiří Musil – Lidé a sídlišt ě 
 

Publikace Lidé a sídliště (Musil a kol., 1985) je zřejmě nejrozsáhlejší studií zaměřenou na 

sídliště a jejich obyvatele v Česku resp. bývalém Československu. Dnes jsou pro nás šedivá 

panelová sídliště spíše symbolem dob minulých, kniha Lidé a sídliště však vznikla v období, 

kdy byl tento typ výstavby pro své obyvatele čerstvou novinkou. Přestože by někdo mohl 

namítat, že je kniha z poloviny 80. let již pro dnešní účely nevhodná, výborně ilustruje kontext 

tehdejší doby a také přináší pohled na výzkumné metody a otázky, které by nás mohly zajímat 

ve spojitosti se studiem sídlišť. Ta sice nejsou dnes úplně „horkým“ tématem jako například 

nynější problematika suburbánní výstavby, jež bývá také označována jako „paneláky naležato“ 

(Říha, 2007, s. 30) a s kterou je v knize vidět i řada paralel (řešení problému spojených s novým 

typem výstavby na okraji metropole – nedostatečná občanská vybavenost, mnoho mladých 

rodin, chybějící školky atd.) (Ouředníček a kol., 2008), ale díky této rozsáhlé studii můžeme 

srovnávat situaci na počátku historie sídlišť, se stavem dnešním, kdy jim bývá často předvídána 

ne úplně příznivá budoucnost.  

Poznatky v knize se opírají o průzkum, který v poválečné sídlištní výstavbě organizoval 

v letech 1976-1980 Výzkumný ústav výstavby a architektury. Údaje získané na území 22 sídlišť 

v 7 českých a slovenských městech byly pak srovnávány se situací ve starších městských 

lokalitách a také ve čtvrtích rodinných domků. Tak bylo jasně patrné, v čem se nová sídliště 

odlišovala a co pro ně bylo specifické.  
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Kromě objektivního posuzování stavu sídlišť v různých oblastech jako například občanské 

vybavenosti byla zkoumána také spokojenost samotných obyvatel se životem na sídlišti, což je 

studie podobná té, která byla provedena v této práci.  Výzkum spokojenosti byl zaměřen jak na 

celkovou úroveň, tak na jednotlivé složky (vlastnosti) obytného prostředí a zúčastnilo se jej 

1769 respondentů tentokrát z třinácti vybraných sídlišť. Spokojené se na sídlišti cítily prakticky 

dvě třetiny obyvatel a jen u 5 % převládala spíše nespokojenost, ostatní svou míru spokojenosti 

označovali spíše za průměrnou (tab. 1). V porovnání s tím, jak špatnou „pověst“ měla sídliště 

v povědomí „širší veřejnosti“ se úroveň celkové spokojenosti jejich vlastních obyvatel jevila 

spíše nečekaně vysoká (Musil a kol., 1985). Co se týče srovnání se staršími městskými čtvrtěmi 

a čtvrtěmi rodinných domků, byl nejvyšší podíl spokojených a nejnižší podíl nespokojených ve 

čtvrtích rodinných domků.  

 

Tab. 1 – Celková spokojenost s vlastní čtvrtí v sídlištích, starších městských čtvrtích a čtvrtích 

rodinných domků (v %) 

Obyvatelé 
S vlastní čtvrtí jsou 

sídlišť starších čtvrtí čtvrtí rodinných domků 

Velmi spokojeni 9,0 4,1 16,3 

Poměrně spokojeni 56,7 46,0 59,1 

Průměrně spokojeni 29,0 42,3 24,1 

Poměrně nespokojeni 4,8 5,6 0,5 

Velmi nespokojeni 0,5 2,0 0,0 

Celkem 100 100 100 

Zdroj:  Musil a kol., 1985 

 

Úroveň celkové spokojenosti obyvatel v sídlištích i ve starších čtvrtích byla určována 

v podstatě stejnými činiteli, s jedinou výjimkou v tom, že v sídlištích se uplatňoval navíc stupeň 

spokojenosti s obchody a službami (Musil a kol., 1985). V sídlištích byly hlavními činiteli 

celkové spokojenosti s obytným souborem jednak spokojenost s vlastním bydlením v užším 

slova smyslu, tj. s bytem a vybavením domu, jednak spokojenost s širším okolím v jeho 

estetických vlastnostech (architektura, upravenost okolí). Dalšími faktory s významem postupně 

klesajícím byly spokojenost s občanským vybavením (obchody a služby), spokojenost 

s hygienickými kvalitami obytného prostředí (zeleň, klid) a spokojenost s chováním lidí (Musil 

a kol., 1985). Dále byla zkoumána celková spokojenost dle stáří sídlišť. Ukázalo se, že ta byla 

podmíněna především rozdílnou úrovní občanské vybavenosti a rozdílnou kvalitou obytného 

prostředí v jeho rekreačně hygienických vlastnostech.  

Při výzkumu stabilizace obyvatelstva, bylo zjištěno, že dvě třetiny (66,2 %) obyvatelstva 

sídlišť nemají v plánu se stěhovat a 10,6 % mělo v plánu změnit bydliště, ostatní nebyli 

rozhodnuti. Na úroveň stabilizace měli v sídlištích nejvíce vliv spokojenost s vlastním bytem, 

s vybavením domu, spokojenost s obchody a službami, vzdáleností do volné přírody a do parku 

a se vzdáleností do práce (Musil a kol., 1985).  
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V knize je i kapitola věnovaná starým lidem na sídlišti. Na konci 70. let 20. století 

přicházela řada seniorů na sídliště ne zcela dobrovolně a to z hlavně důvodu asanace jejich 

původního bydliště. Nový byt na sídlišti jim pak byl přidělen a staří lidé neměli na výběr. 

Protože byli takto vytrženi z původní lokality, kde měli senioři přátele, rodinu, z místa, které 

dobře znali a měli k němu vytvořený vztah, nebyli často s životem na sídlišti spokojeni. 

Problematické to bylo především u seniorů, kteří byli závislí na pomoci rodiny a přátel, kteří žili 

poblíž jejich původního bydliště, a přestěhováním se vzdálenost mezi nimi významně zvýšila. 

Také došlo k narušení dlouho budovaných sociálních vazeb se sousedy apod. Negativně na staré 

lidi působila i nezvyklost prostředí nových sídlišť a vzdálenost od center měst (Musil a kol., 

1985).  

Většině jedinců se však podařilo na nové prostředí adaptovat i díky tomu, že přestěhování 

na sídliště znamenalo pro lidi ve vyšším věku výrazné zlepšení úrovně bydlení zejména 

z hlediska vybavení bytu ústředním topením a teplou vodou (Musil a kol., 1985). Kromě těchto 

pozitiv mělo bydlení na sídlišti i záporné stránky, senioři si stěžovali na nedostatek kulturních 

zařízení, mezery v péči o zelené plochy, na úpravu okolí sídliště a postrádali odpočinková 

zákoutí s lavičkami. A stejně jako ostatní věkové kategorie upozorňovali na chybějící obchody a 

služby (Musil a kol., 1985). Tak vypadala situace na našich sídlištích na konci 70. let 20. století, 

podrobný a podobně rozsáhlý výzkum v tomto typu zástavby nebyl již později proveden.  
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4 Očekávání  
 

Na základě prostudováné literatury a dříve provedených výzkumů byla položena některá 

očekávání pojící se k výzkumným otázkám (viz kapitola 2 Cíle a výzkumné otázky): 

 

1. Na sídlištích Háje a Nové Butovice jsou senioři spokojeni s oblastí základních obchodů 

a služeb, na sídlišti Invalidovna jsou senioři spíše nespokojeni. Ve všech zkoumaných 

lokalitách jsou senioři spokojeni s úrovní dopravy. 

2. Sídliště se liší především ve spokojenosti se základními obchody a službami, přičemž 

nejnižší spokojenost je na sídlišti Invalidovna. Celkově vykazuje nejnižší míru 

spokojenosti sídliště Nové Butovice, kde je i nejnižší úroveň sociálních vztahů.  

3. V oblasti základních obchodů a služeb se situace zlepšila na sídlištích Háje a Nové 

Butovice, na sídlišti Invalidovna došlo k zhoršení. Dopravní obslužnost se ve všech 

zkoumaných lokalitách vylepšila. Na sídlištích Invalidovna a Háje se zhoršuje úroveň 

sociálních vztahů. 

 

Jak se prokázalo v mé bakalářské práci (Slezáková, 2009), byli senioři na sídlišti Háje 

s oblastí základních obchodů a služeb většinově spokojeni. Pro efektivní fungování určitého 

objektu občanské vybavenosti je totiž jednoduše nezbytné, aby se v okolí objektu nacházelo 

dostatečné množství lidí, kteří tuto službu hodlají využívat (Říha, 2007). Zhruba dvacetitisícové 

Háje tuto podmínku i se svou vysokou hustotou obyvatel (8 132 obyv./km2) (ČSÚ, 2004) 

splňují. Lze předpokládat, že podobně na tom budou i Nové Butovice s asi 11 tisíci obyvateli 

(ČSÚ, 2001). Protože jsou všechna sídliště napojena na metro, k tomu je Invalidovna 

obsluhována ještě tramvajovou a sídliště Háje a Nové Butovice autobusovou dopravou (Bartoň 

a kol., 1998; Broncová, 2006; Broncová a kol., 2008), předpokládám díky dobré dopravní 

obslužnosti všech sídlišť i vysokou spokojenost respondentů s touto oblastí ve všech třech 

lokalitách.  

Na sídlišti Invalidovna zbyl z původního občanského vybavení pouze obchod s potravinami 

(nyní zastoupen firmou Albert), pošta, samostatný obchod se zeleninou, čistírna apod. do 

současnosti nepřežily (Achremenko, 2008), proto zde očekávám nízkou spokojenost seniorů 

s občanskou vybaveností. V této oblasti by tak mohly být zaznamenány nejvyšší odlišnosti ve 

spokojenosti mezi sídlišti. Senioři preferují stárnutí v místě bydliště, kde strávili většinu svých 

životů, a jednou z okolností ovlivňující spokojenost, je vztah který si k němu vytvořili  (Silvam 

a Karuppannan, 2008). Vyšší míru rezidenční spokojenosti vykazují rezidenti, kteří v dané 

lokalitě bydlí delší dobu (Perez a kol., 2001), proto předpokládám celkovou nejnižší 

spokojenost na sídlišti Nové Butovice.  Jeho stáří je zhruba dvacet let a je tak nejmladším 
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sídlištěm ze zkoumaných v této práci. Respondenti budou žít zřejmě na sídlišti Nové Butovice 

průměrně kratší dobu než na Invalidovně a Hájích, kde mnoho současných seniorů žije již od 

počátku jeho historie (Slezáková, 2009). Tato vlastnost by mohla způsobit i nižší intenzitu 

sociálních vztahů na sídlišti Nové Butovice. Je totiž pravděpodobné, že senioři, kteří na 

sídlištích bydlí delší dobu, si stihli vytvořit více sociálních kontaktů. 

Na sídlišti Háje byla situace na počátku jeho historie v oblasti základních obchodů a služeb 

až katastrofální (Bartoň a kol., 1998), kdy občanská vybavenost v lokalitě zcela chyběla, později 

pak zhruba dvacetitisícové sídliště obsluhovala pouze jedna prodejna s potravinami. Jihozápadní 

Město se mělo poučit z chyb Jižního Města (Broncová, 2006), přesto zpočátku na Nových 

Butovicích s několika tisíci obyvatel fungoval pouze jeden menší obchod. Vývojový scénář tedy 

v obou lokalitách mohl směřovat snad pouze pozitivním směrem. Dnes na obou sídlištích 

nalezneme několik supermarketů i menších prodejen potravin, lékáren, zdravotnická zařízení 

i poštu. Opačný směr však nabral vývoj na sídlišti Invalidovna. Jak již bylo řečeno výše, došlo 

zde ke zrušení některých prodejen i pošty (Achremenko, 2008). Očekávám tedy, že tento vývoj 

potvrdí i výpovědi respondentů. 

Na všech třech sídlištích bylo v průběhu jejich historie zavedeno metro (Bartoň a kol., 1998; 

Broncová, 2006; Broncová a kol., 2008), což velice přispělo ke zvýšení kvality veřejné dopravy 

v těchto lokalitách. Sídliště Invalidovna, jež leží v centrální části metropole, mělo již před 

otevřením stanice metra dobrou dopravní obslužnost díky tramvajím. Na Hájích však byla 

situace až do zavedení linky metra C neúnosná, rezidenti byli ke konečné stanici metra 

přepravováni často velmi přeplněnými autobusy (Bartoň a kol., 1998). Podobná situace byla i na 

nejmladším zkoumaném sídlišti, kde končila linka metra B až do roku 1994 ve stanici Nové 

Butovice a rezidenti ze vzdálenějších částí sídliště tak museli dále cestovat autobusy. 

Nevyhovující stav pak vyřešilo otevření stanice metra Hůrka poblíž Slunečního náměstí 

(Broncová, 2006).  

U starších pražských sídlišť, jako jsou Invalidovna i Háje, dochází k vymírání původního 

obyvatelstva, které nahrazují mladší obyvatelé. Ti však bydlení na sídlišti považují pouze za 

dočasné řešení například při studiích a neplánují v těchto lokalitách zůstat natrvalo (Fořtová, 

2009). Proto předpokládám určité zhoršení intenzity sociálních vztahů na zmíněných dvou 

sídlištích. Zda byla tato očekávání výzkumem potvrzena či vyvrácena, je zhodnoceno v závěru 

této práce. 
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5 Metodika 

5.1 Výběr zkoumaných lokalit  
 

Jak již bylo řečeno v úvodu, tato studie navazuje na bakalářskou práci Senioři na sídlišti: 

případová studie sídliště Háje (Slezáková, 2009). Tím již byl určen charakter lokality, kde bude 

rezidenční spokojenost seniorů zkoumána, tedy na panelových sídlištích.  

Vybrána byla tři sídliště – Invalidovna, Háje a Nové Butovice, z nichž každé bylo vystavěno 

v jiné dekádě. Sídliště Invalidovna bylo jednou z prvních lokalit svého typu v Praze a pochází 

již z 60. let minulého století, v následujícím desetiletí pak probíhala výstavba panelových sídlišť 

ve velkém a jako první část Jižního Města největšího sídlištního komplexu v Praze i v celém 

Česku bylo vybudováno sídliště Háje. Naopak k nejmladším patří sídliště Nové Butovice, kde 

se s výstavbou začalo až koncem 80. let 20. století a stavba Jihozápadního Města, kam sídliště 

patří, pokračovala i v letech devadesátých. Kromě jiného se sídliště také liší svou velikostí, 

sídliště Invalidovna patří rozlohou i počtem obyvatel k menším a zbývající dvě k větším 

panelovým sídlištím, a vzdáleností od centra Prahy, kdy sídliště Invalidovna leží v jeho blízkosti 

a Háje s Novými Butovicemi spíše na okraji metropole.  

Odlišnosti vybraných sídlišť zřejmě ovlivní jednotlivé oblasti rezidenční spokojenosti, jež 

byly v této práci určeny, což bude patrné při zpracování výsledků rozhovorů a jejich vzájemném 

porovnání napříč sídlišti.  

 

 

5.2 Demografické údaje 
 

Každé sídliště z  výběru bylo vystavěno v jiném desetiletí, je tedy velice pravděpodobné, že 

každé bude mít odlišnou věkovou strukturu a demografické stárnutí se tak na něm bude 

projevovat více či méně patrně. Protože data za urbanistické obvody jsou zatím dostupná pouze 

ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 2001, nejsou již zcela aktuální, přesto jsou pro 

srovnání sídlišť a základní představu užitečná.  

Údaje o celkovém počtu obyvatel, počtu a podílu obyvatel v základních věkových 

skupinách v roce 2001 jsou zaznamenány za několik různých územních jednotek. 

Nejdůležitějšími daty jsou ta za urbanistické obvody, neboť jsou nejpodrobnější. Sídliště 

Invalidovna se nachází pouze na území jednoho urbanistického obvodu (UO) s názvem Za 

Invalidovnou, sídliště Háje na čtyřech UO (Jižní Město-Háje, Jižní Město-Na Větrníku, Milíčov 

a Háje-střed), z toho dva nejsou tvořeny pouze obytnými stavbami typu bytových domů. 
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V UO Háje-střed tvoří rodinné domy výraznou většinu bytového fondu, u některých 

charakteristik je proto uvedena i hodnota bez započítání tohoto UO. A konečně Nové Butovice 

se rozkládají na třech urbanistických obvodech – Nové Butovice-jih, Nové Butovice-západ, 

Nové Butovice-východ, přičemž na UO Nové Butovice-jih nalezneme i malý podíl rodinných 

domů. U sídlišť, která se nacházejí na více UO, byl použit průměrný ukazatel za tyto obvody 

(protože každý UO má jiný počet obyvatel, byl počítán vážený průměr). Kromě těchto 

nejnižších územních jednotek jsou uvedena data za územně technické jednotky5, za celé 

městské části a pro širší srovnání také za Prahu celkově i za Česko.  

Přestože jsou v této práci za seniory považováni respondenti ve věku 65 a více let, jsou 

s ohledem na data ze SLDB 2001 v analýze s urbanistickými obvody vymezeny základní 

věkové skupiny v rozmezích 0-14 let, 15-59 let a 60 a více let. K zjištění úrovně 

demografického stárnutí byl použit ukazatel index stáří (is), jenž vyjadřuje, kolik obyvatel 

v určitém území ve věku 60 (resp. 65) a více let připadá na 100 dětí ve věku 0-14 let.  

100
140

)65(60 ⋅=
−
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P
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Přestože data pochází z roku 2001, je u jednotlivých sídlišť naznačen jejich další vývoj 

z hlediska stárnutí obyvatelstva. K této představě alespoň okrajově přispívá vývoj ukazatele 

index stáří v období 2001 až 2010 (pro výpočet použity stavy počtu obyvatel k 31.12.) 

v městských částech (MČ), kam jednotlivá sídliště patří. Údaje za tyto vyšší jednotky však 

nejsou zcela vypovídající, obzvláště u sídliště Invalidovna, které je součástí velmi různorodé 

MČ Praha 8. V této územní jednotce nalezneme lokality se zcela rozdílnými demografickými 

charakteristikami, proto souhrnný ukazatel není příliš směrodatný. Ostatní městské části mají 

podobný charakter jako zkoumaná sídliště, zde by vývoj ukazatele mohl zhruba odpovídat. Pro 

tyto aktuálnější data byla ve výpočtu použita nejstarší věková skupina ohraničená věkem 65 let, 

stejně jako u kvalitativního výzkumu. Aktuální reálná data za urbanistické obvody pak přinesou 

výsledky letošního SLDB 2011, z nichž bude patrné, jak vývoj ukazatele za celé městské části 

odpovídá samotným sídlištím. 

 

 

5.3 Polo-strukturované rozhovory 
 

Oproti bakalářské práci, kdy bylo metodou výzkumu zvoleno dotazníkové šetření, jenž je 

kvantitativní metodou, kde většinou dotazovaní senioři jen vybírali z několika možností 

                                                 
5 Územně technickou jednotkou se rozumí jednotka, která je vymezena jako katastrální území nebo jeho 
část, oddělená hranicí základní územní jednotky, tj. hranicí obce, městského obvodu či městské části 
(ČSÚ, 2011). 
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odpovědí, se ukázalo, že bude výhodnější a zajímavější dát respondentům volnější prostor při 

vyjadřování svých názorů a vzpomínek.  

Hlavní výzkumnou, nyní kvalitativní, metodou této práce tedy jsou polo-strukturované 

rozhovory. Podle Hendlovy typologie (2005) by se také daly označit jako rozhovory pomocí 

návodu. Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci 

rozhovoru nebo interview probrat. Tento návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna 

pro tazatele zajímavá témata. Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, 

které osvětlí daný problém. Zůstává mu i volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace. 

Rozhovor s návodem dává tazateli možnost co nejvýhodněji využít čas k interview, současně 

umožňuje provést rozhovory s několika lidmi strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnání. 

Pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit vlastní 

perspektivy a zkušenosti (Hendl, 2005). Výhodou těchto rozhovorů, jež můžeme nazvat také 

polo-standardizované, je jejich flexibilita, která umožňuje tazateli reagovat na nově zjištěné 

informace. 

Protože je tato metoda časově mnohem náročnější než kvantitativní dotazníkové šetření, 

soubor respondentů se na každém sídlišti skládá z 15 respondentů ve věku 65 a více let, přesto 

byl vzorek naplněn a jelikož se odpovědi často opakovaly i u tohoto počtu dotázaných, byly by 

další rozhovory nadbytečné a odpovědi jednotlivých respondentů by pak ani nedostaly patřičný 

prostor v prezentaci výsledků. 

 

5.3.1 Průběh, zpracování a interpretace výsledk ů polo-strukturovaných 
rozhovor ů 
Rozhovory byly realizovány na přelomu května a června 2011. Protože například kluby seniorů 

navštěvuje jen malé procento seniorů, jak bylo patrné už z předchozího výzkumu na Hájích 

(Slezáková, 2009) či v centru Prahy (Dvořáková, 2008), ukázalo se nejefektivnějším oslovovat 

je přímo na ulici. Výsledky se tak týkají hlavně seniorů, kteří se pohybují v okolí svého bydliště 

a využívají zde i služeb.  Z výzkumu jsou tedy vyloučeni například starší lidé, kteří nemohou 

vycházet z bytu a jsou odkázáni pouze na pomoc ostatních. Na ulici byli respondenti vybíráni 

náhodně ve snaze oslovit každého kolem procházejícího seniora. Odpovídat odmítla zhruba 

polovina respondentů. Oslovování respondentů a tedy i celý výzkum trval kratší dobu na 

sídlištích Invalidovna a Háje, kde je už na první pohled vyšší koncentrace seniorů, než na území 

Nových Butovic, které patří z hlediska věkové struktury obyvatelstva do jedné z nejmladších 

městských částí v Praze. Na sídlišti Invalidovna byli respondenti oslovováni poblíž 

supermarketu Albert a také v ulici Nekvasilova, na Hájích na pěší zóně v okolí stanice metra 

a v ulicích Mendelova, Hlavatého a poblíž úřadu MČ Praha 11 a na Nových Butovicích poblíž 

stanic metra, na Slunečním náměstí a v ulicích Suchý vršek, V Hůrkách a Petržílkova.  

V souboru na každém sídlišti převažují ženy (viz kapitola 7.1 Charakteristiky respondentů), 

což může být dáno tím, že senioři byli kromě jiného oslovováni v okolí míst občanské 

vybavenosti a každodenní nákupy spíše častěji obstarávají ženy, ale především nadúmrtností 

mužů. Skutečnost, že muži umírají v průměru o šest až osm let dříve než ženy, zřetelně formuje 
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strukturu seniorské populace podle pohlaví: zatímco na tisíc 60-64letých žen připadá 865 mužů, 

v kategorii 85letých a starších činí poměr pouze 1000:367 (Sýkorová, 2007). 

Seniorům, kteří souhlasili s realizací rozhovoru, byl nejprve stručně představen účel 

výzkumu a poté byli požádáni o souhlas s nahráním interview na diktafon, s čímž ani jeden 

z respondentů neměl problém. Také byli upozorněni, že výzkum je zcela anonymní a neexistují 

správné a špatné odpovědi, účelem je zjištění jejich vlastních názorů. 

Na začátku rozhovoru byla seniorům položena otázka, jak dlouho na sídlišti bydlí 

(viz příloha 2), neboť na tom záviselo i to, zda senior může poskytnout zhodnocení stavu 

v minulosti. Dále již následovaly otázky na spokojenost s jednotlivými oblastmi výzkumu, které 

byly dopředu vytyčeny na základě přečtené literatury a již provedených průzkumů. Těmito 

hlavními tématy jsou: základní obchody a služby, volnočasové aktivity, sociální vztahy, 

doprava a mobilita, veřejné prostory a zelené plochy, bydlení, bezpečnost. Nejprve byla 

respondentům položena obecná otázka, jak jsou s danou oblastí spokojeni a poté v případě 

potřeby byly respondenti dotázáni na doplňující informace (kam chodí nejčastěji nakupovat, 

proč nejsou spokojeni apod.) a v případě, že již respondent bydlel na sídlišti delší dobu také na 

srovnání současného stavu s minulostí. Nejdříve klademe otázky zaměřené na přítomnost 

a teprve pak na budoucnost nebo minulost (Hendl, 2005). 

Dále následovaly otázky týkající se rezidenční stability, tedy toho, jestli se mají 

respondenti ještě v plánu stěhovat. Na základě všech předchozích odpovědí byli respondenti 

požádáni o zhodnocení jejich celkové rezidenční spokojenosti. V úplném závěru pak byly 

zjišťovány identifikační údaje respondentů – věk, vzdělání apod. Délka jednoho rozhovoru 

závisela na ochotě seniorů a složitosti odpovědí respondentů, průměrně trvala interview asi 

15 minut. 

Při zpracování rozhovorů byla nejprve provedena doslovná transkripce. Transkripcí se 

nazývá proces převodu mluveného projevu z interview do písemné podoby. Jedná se o časově 

velmi náročnou proceduru, pro podrobné vyhodnocení je však transkripce podmínkou (Hendl, 

2005). Doslovná transkripce je praktická i z důvodu, že se v textu dá podtrhávat, lze si dělat 

poznámky či označovat podstatné pasáže. Poté následovalo otevřené kódování, čímž se rozumí 

rozkrytí dat směrem k jejich interpretaci, konceptualizaci a jejich nové integraci (Hendl, 2005). 

Tato fáze vede k seznamu témat, jenž pomáhá výzkumníkovi vidět téma v celku a stimuluje ho 

při hledání dalších témat (Hendl, 2005). Hlavními tématy byly v případě této práce jednotlivé 

zkoumané oblasti. Následovalo tzv. axiální kódování, kdy jsou uvažovány příčiny a důsledky, 

podmínky a interakce, strategie a koncepty a jsou tak tvořeny „osy“ propojující jednotlivé 

kategorie, což se děje na základě prostudované teorie (Hendl, 2005). A následovalo kódování 

selektivní, kdy se integrují výsledky a jsou identifikována hlavní témata projektu (Hendl, 2005). 

Takto byly stanoveny hlavní výsledky a odpovědi na výzkumné otázky vytyčené na začátku 

práce. Výzkumník hledá případy, jež ilustrují témata, provádí porovnání a kontrasty (Hendl, 

2005). V rozhovorech byly vyhledány zajímavé výpovědi respondentů a hlavní odlišnosti mezi 

zkoumanými sídlišti. 

Na začátku prezentace výsledků z realizovaných polo-strukturovaných rozhovorů byly 

zpracovány charakteristiky respondentů na jednotlivých sídlištích, jež zahrnují pohlaví, věk, 
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vzdělání, počet členů v domácnosti a dobu, jakou na sídlišti respondenti bydlí, a jejich srovnání. 

Tak vznikl základní přehled o seniorech, kteří se zúčastnili výzkumu.  

Poté bylo postupováno dle jednotlivých oblastí (témat) – základní obchody a služby, 

volnočasové aktivity, sociální vztahy, doprava a mobilita, veřejné prostory a zelené plochy, 

bydlení, bezpečnost. Každá oblast byla zpracována za jednotlivá sídliště a pro dokreslení situace 

byly použity i vybrané doslovné citace z rozhovorů. Výpovědi seniorů jsou psané kurzívou 

v uvozovkách a označeny pohlavím a věkem respondenta. V hranatých závorkách je třemi 

tečkami zaznamenáno vynechání části rozhovoru v citaci nebo je v nich popsána důležitá 

okolnost rozhovoru (např. smích respondenta). Pro přehlednost byly výsledky u některých témat 

zpracovány na základě předchozího kódování do tabulek, díky nimž lze jednodušeji srovnávat 

tři sídliště.  Shrnutí hlavních poznatků z jednotlivých sídlišť a jejich srovnání následuje na závěr 

každé zkoumané oblasti. Stejným způsobem pak byly zpracovány i části o rezidenční stabilitě 

a celkové rezidenční spokojenosti respondentů. 
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6 Charakteristiky zkoumaných lokalit 

6.1 Invalidovna 
 

Invalidovna, jež je jedním z nejstarších panelových sídlišť v Praze, se nachází na území městské 

části Praha 8, v katastrálním území Karlín (viz příloha 1) a tvoří urbanistický obvod 

Za Invalidovnou (obr. 1), na jehož území se nachází 52 bytových domů, v kterých žilo v roce 

2001 2513 obyvatel (ČSÚ, 2001). Sídliště také bývá nazýváno experimentálním, neboť zde byly 

zkoušeny nové prvky panelové výstavby, například charakteristické fasády domů s pásovými 

okny a širokými lodžiemi (Broncová a kol., 2008). 

 

Obr. 1 – Poloha sídliště Invalidovna v rámci MČ Praha 8 

 
Zdroj: ČSÚ, 2003a 

 

Sídliště Invalidovna navrhl kolektiv Pražského projektového ústavu pod vedením architekta 

Josefa Poláka za spolupráce Vojtěcha Šaldy a Jana Zeleného. Komplexně zařízené sídliště 

s bytovými domy a občanskou vybaveností vzniklo v letech 1962 až 1967 na poměrně malém 

území o velikosti kolem 10 hektarů. V 1260 bytech nalezlo nový domov 4800 obyvatel. 
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Invalidovna se stala prvním sídlištěm, kde se pamatovalo na výtvarné umění a kde se využily 

kulisy vzrostlé zeleně (Broncová a kol., 2008). 

Na původní maketě se sídliště rozprostírá od základní školy, až po úpatí stoupání na vrch 

Krejcárek, kde se za stávajícím hotelem Olympik předpokládala výstavba dalších budov 

a stadionu. Z plánů na další postupné rozšiřování sídliště ovšem nakonec sešlo, a tak je sídliště 

tvořeno pouze několika různými typy obytných domů, obchodním střediskem, mazutovou 

výtopnou, přičemž nechyběla ani mateřská školka a dodnes fungující základní škola. V letech 

1964 až 1970 byl celý areál doplněn ještě hotelem Olympik (Achremenko, 2008). 

Objekty občanské vybavenosti byly umístěny kolem vodní nádrže ozdobené plastikou, 

nákupní zóna s obchodním centrem byla zastřešena před nepřízní počasí (Achremenko, 2008). 

Do dnešní doby zbyl z původního jen obchod s potravinami (dnes zastoupen supermarketem 

Albert), pošta a zelenina však do současnosti nepřežily. Voda z nádrže ohrožovala podzemní 

skladovací prostory bývalých obchodů, proto byla vypuštěna a bazének nyní hyzdí odpadky. 

Keramická plastika zdobící někdejší vodní plochu má nejlepší léta rovněž za sebou 

(Achremenko, 2008). Areál školky, který přestával být z důvodu demografického stárnutí 

sídliště využíván, byl pak definitivně zničen při srpnové povodni v roce 2008 a později musel 

být zbourán. 

Dopravní obslužnost sídliště Invalidovna byla na dobré úrovni od počátku už jen díky 

centrální poloze v rámci Prahy. Je totiž obsluhována tramvajovou dopravou a v listopadu 1990 

byl pak otevřen úsek linky metra B z Florence na Českomoravskou, přičemž mezi čtyřmi 

novými stanicemi byla i Invalidovna. 

Budoucnost sídliště je nejen kvůli klesající úrovni občanské vybavenosti nejistá. Značně 

skeptický je autor článku „Invalidovna – provždy zmařená šance“ (Achremenko, 2008), kdy 

v závěru dodává (Achremenko, 2008, online): „Naděje na zlepšení stavu, či zachování původní 

idey sídliště zřejmě není. Snaha zapsat ho do památkového území a ochránit tak urbanistické 

řešení totiž neuspěla.“ I přes některé nedostatky však sídliště disponuje řadou kladů, jako je 

dobrá úroveň veřejné dopravy, blízkost centra Prahy či relativní dostatek zelených ploch. 

Odcházející stárnoucí původní obyvatelstvo v současné době začíná být nahrazováno mladšími 

generacemi, jež by sídlišti mohly přinést nový potenciál (Šnýdr, 2006). 

 

 

6.2 Háje 
 

Sídliště Háje je součástí největšího sídlištního komplexu v Praze i v celém Česku – Jižního 

Města. Nachází se na jihovýchodě Prahy v městském obvodu Praha 4, katastrálním území Háje, 

jež spolu s Chodovem tvoří městskou část Praha 11 (viz příloha 1). V celopražském žebříčku 

z 57 městských částí je MČ Praha 11 na prvním místě v počtu panelových domů a má jednu 

z nejvyšších hustot obyvatel na 1 km2 (8 132 obyv./km2 k 1. 7. 2004) (ČSÚ, 2003; 2004). 

Sídliště Háje se rozpíná na území 4 urbanistických obvodů (obr. 2), z nichž dva jsou tvořeny 

pouze bytovými domy (Jižní Město-Háje, Jižní Město-Na Větrníku – každý 85 bytových domů) 
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a dva mají na svém území i domy rodinné (Háje-střed – 121 bytových a 368 rodinných domů, 

Milí čov – 73 bytových a 33 rodinných domů), a dohromady čítají 23 105 obyvatel (ČSÚ, 2001). 

V 60. letech 20. století se na území pražské aglomerace vyhledávaly vhodné plochy pro 

výstavbu nových obytných celků a v roce 1964 byly vybrány katastry Chodova a Hájů. Toto 

zatím minimálně zastavěné území bylo vhodné především díky snadnému zásobování 

elektřinou, zemním plynem, vodou z nově vytvořeného potrubí z Želivky a blízkosti budované 

dálnice D1, která zajišťovala jak spojení s centrem, tak výjezd za hranice města. V neposlední 

řadě bylo důvodem i životní prostředí, neboť v zázemí Chodova a Hájů se nachází rozsáhlé 

zelené plochy. Tyto klady můžeme vyzdvihnout i dnes (Batoň a kol., 1998). 

 

Obr. 2 – Poloha sídliště Háje v rámci MČ Praha 11 

 
Zdroj: ČSÚ, 2003b 

 

V roce 1966 proběhla soutěž o návrh rozsáhlého obytného komplexu na území dnešní 

MČ Praha 11. Z vítězného návrhu pak vycházel plán schválený v roce 1968. Projektanti byli 

vystaveni neustálému tlaku na dosažení co nejvyššího počtu uvažovaných bytů a tedy 

i budoucích obyvatel (Bartoň a kol., 1998). Na počátku roku 1969 byli obyvatelé seznámeni se 

stavebním plánem neobvykle velkého počtu bytů. Následovalo období rozsáhlých demolic 

(Bartoň a kol., 1998).  

Nejprve se začal stavět obytný soubor Háje v roce 1973, do kterého se již v roce 1976 

stěhovali první obyvatelé. Přistěhovalí okamžitě převýšili počet vystěhovalých. První léta 

bydlení na sídlišti Háje byla spojena s některými nedostatky. Mezi hlavní těžkosti náležel sám 

pohyb na obrovském staveništi s mnoha nástrahami. Často chyběly přístupové komunikace na 



Alena Slezáková: Rezidenční spokojenost seniorů na vybraných pražských sídlištích 36  

 

odpovídající úrovni, nedostávalo se obchodů se základními potřebami a telefonů, příkon 

elektrického proudu a někdy i vody znamenal velkou neznámou. Také doprava do centra 

představovala hluboký zážitek, zejména v časech dopravních špiček (Bartoň a kol., 1998). 

Prodloužení linky C na Háje bylo schváleno až s otevřením Kačerova. Dokončeno bylo po 

pětileté výstavbě a bylo slavnostně otevřeno 7. listopadu 1980 (Bartoň a kol., 1998).  

V průběhu let pak ještě s dalšími úpravami územního plánu vznikla současná podoba 

osídlení Hájů a celého Jižního Města. Počet obyvatel katastrálního území Hájů se tak zvýšil 

z několika set na řádově desetitisíce obyvatel. V roce 2011 si již někteří obyvatelé připomínají 

35 let od svého nastěhování (Slezáková, 2009).  

Situace v oblasti základních obchodů a služeb se na sídlišti Háje od počátku jeho historie 

značně vylepšila, na území této lokality se v současné době nachází několik supermarketů 

(Albert, Lidl, Penny, Tesco Expres) i menších prodejen s potravinami, obchody s drogistickým 

zbožím (např. Shlecker, Rossmann), lékárny, pošta i zdravotnická zařízení. Problematické 

zůstává řešení veřejných prostor, především zastaralá a nefunkční pochozí zóna kolem stanice 

metra. Oproti postupně kultivujícímu se prostředí rezidenčních objektů v okolí kontrastuje 

lokalita pochozí zóny Háje svojí celkovou zanedbaností a sešlostí (MČ Praha 11, 2009). 

V poslední době se řeší právě přestavba této zóny v okolí metra (MČ Praha 11, 2011a). Pro 

zlepšení mobility především hůře pohyblivých seniorů je v letošním roce zásadní úprava stanice 

metra Háje na bezbariérovou (MČ Praha 11, 2011b). 

 

 

6.3 Nové Butovice 
 

Sídliště Nové Butovice, jež je součástí komplexu Jihozápadní Město, se rozkládá na území 

městské části Praha 13 ležící na jihozápadním okraji hlavního města, vzdušnou čarou asi 9 km 

od centra Prahy, a katastrálního území Stodůlky (viz příloha 1). Samotné sídliště pak tvoří tři 

urbanistické obvody Nové Butovice-východ, Nové Butovice-západ a Nové Butovice-jih 

(obr. 3), z nichž první dva zmíněné jsou tvořeny pouze bytovými domy (Nové Butovice-východ 

100 a Nové Butovice-západ 60 bytových domů) a na území UO Nové Butovice-jih se kromě 

91 bytových domů nachází také 14 rodinných (ČSÚ, 2001). Na území těchto urbanistických 

obvodů bydlelo v roce 2001 celkem 11 409 obyvatel (ČSÚ, 2001). 

Městská část Praha 13 vznikla oficiálně až v roce 1994, k jejímu založení však směřovaly 

události už v předchozích letech. V roce 1967 Národní výbor hlavního města Prahy vydal 

rozhodnutí vybudovat v oblasti několik velkých sídlišť. První domy sídliště Stodůlky byly 

dokončeny v roce 1983 a postupně následovaly další celky – Lužiny, Velká Ohrada a jako 

poslední byly postaveny Nové Butovice zkolaudované v letech 1989-1999 (Broncová, 2006).  

Na urbanistické koncepci se podílel architekt Ivo Oberstein, který využil nových prvků jako 

například čtvercových bloků, jejichž vnitřní prostor měl být vyplněn zelení a dětskými hřišti. 

Průběh stavby, jež se měla poučit z chyb na Jižním Městě, byl však obdobný a lidé se tak 

stěhovali do hotových bytů, ke kterým nevedly žádné komunikace, takže se muselo běhat po 
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prknech, brodit se bahnem a přenášet kočárky přes kamení (Broncová, 2006). Na sídlišti Nové 

Butovice, které však z celků vzniklo jako poslední, byly tyto počáteční problémy povětšinou už 

překonány.  

 

Obr. 3 – Poloha sídliště Nové Butovice v rámci MČ Praha 13 

 
Zdroj: ČSÚ, 2003c 

 

Významným krokem v historii sídliště bylo zavedení metra v roce 1988 k stanici Nové 

Butovice a především pak zprovoznění nového úseku trasy metra B až do konečné stanice 

Zličín v listopadu 1994 (Broncová, 2006). Tím získalo sídliště Nové Butovice ještě jednu stanici 

metra – Hůrka, což rezidentům, kteří bydleli ve větší vzdálenosti od stanice Nové Butovice 

a museli doposud cestovat i autobusem, značně zjednodušilo přepravu.  

Intenzivní stavební činnost probíhala na sídlišti Nové Butovice i v 90. letech 20. století. 

Začala vznikat obchodní centra, s rostoucím počtem mladých rodin s dětmi bylo nutno postavit 

další školy a mateřské školky. V roce 1995 byla také otevřena moderní poliklinika Lípa 

Centrum (Broncová, 2006) a zajistila tak obyvatelům tohoto sídliště dostupnou zdravotní péči. 

Dále se městská část Praha 13 starala o rozvoj a postupné dotváření Centrálního parku, který je 

páteří této lokality a rozkládá se od starých Stodůlek až k Prokopskému údolí (Broncová, 2006). 

Tento park je místem vhodným ke sportu i odpočinku pro všechny rezidenty.  

Další významná dominanta sídliště Nové Butovice, Komunitní centrum sv. Prokopa – 

moderní církevní stavba, byla otevřena v červnu 2001 na Slunečním náměstí. Ve stejném roce 
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pak byl položen základní kámen nové radnice MČ Praha 13 a o dva roky později se úřad do 

nových prostor na Slunečním náměstí již stěhoval. I po roce 2000 na Nových Butovicích 

vznikají nové obytné domy, tím nejvýraznějším je dvacetipatrový dům na východ od radnice 

dokončený v červnu 2005 (Broncová, 2006).   

 

 

6.4 Demografické charakteristiky 
 

Tabulka 2 poskytuje základní informace o obyvatelstvu na zkoumaných sídlištích a pro srovnání 

také na jim nadřazených územních jednotkách ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Prvním 

jasně patrným znakem, kterým se vybraná sídliště liší, je počet obyvatel. Invalidovna se svými 

necelými patnácti sty obyvateli je několikanásobně menší než zhruba jedenáctitisícové Nové 

Butovice a dvacetitisícové Háje, což odpovídá období výstavby sídlišť a tomu, že Háje i Nové 

Butovice jsou součástí obrovských komplexů Jižní Město a Jihozápadní Město, zatímco 

Invalidovna je samostatným celkem, který byl stavěn, jak už bylo řečeno výše jako experiment. 

Protože je tato práce zaměřena na seniory, tabulka 2 také zachycuje podíly obyvatel 

v základních věkových skupinách a úroveň ukazatele index stáří, jež podává informaci o tom, 

kolik obyvatel v nejstarší věkové skupině připadá na 100 obyvatel patřících do nejmladší 

věkové skupiny. Věkové struktury na jednotlivých zkoumaných sídlištích odpovídali v roce 

2001 stáří samotných sídlišť, kdy nejvyšší podíl obyvatelstva ve věku 60 a více let (29 %) byl 

zaznamenán na sídlišti Invalidovna, vystavěném v 60. letech 20. století, a naopak nejnižší na 

Nových Butovicích (9 %), kde se stavět začalo až ke konci 80. letech minulého století, na 

sídlišti Háje ze 70. let 20. století činil průměrný podíl nejstarší věkové skupiny v roce 2001 asi 

15 %, při vynechání UO Háje-střed, jehož větší část je tvořena rodinnými domy, je tento podíl 

o 1 % vyšší. 

I ukazatel index stáří kopíruje popsané pořadí sídlišť. Nejvyšší hodnoty dosahoval v roce 

2001 na sídlišti Invalidovna, kde obyvatelé ve věku 60 a více let podílově převyšovali nejmladší 

obyvatele (0-14 let) téměř dva a půl krát, což je velice vysoké číslo i ve srovnání s indexem stáří 

za celou Prahu (140) a Česko, kde v roce 2001 připadalo na 100 obyvatel z nejmladší skupiny 

pouze o 6 více z té nejstarší. Tento stav je způsoben především stárnutím prvních obyvatel, 

starousedlíků, kteří se na sídliště stěhovali zejména v období, kdy zakládali rodiny a měli malé 

děti. V nastávajícím období se dá již přepokládat vymírání těchto nejstarších obyvatel a příliv 

obyvatelstva mladšího, což bude mít dopad na celkové omlazení věkové struktury na sídlišti 

Invalidovna. 

Průměrný index stáří urbanistických obvodů, na kterých se nachází sídliště Háje, dosahoval 

v roce 2001 hodnoty 152 a bez započítání UO Háje-střed s vysokým podílem rodinných domů 

a zároveň nejnižším indexem stáří z urbanistických obvodů na Hájích připadalo 168 nejstarších 

obyvatel na 100 nejmladších. I tyto hodnoty jsou vyšší než celopražský a celostátní průměr. 

Navíc se dá předpokládat ještě zintenzivnění demografického stárnutí na sídlišti, neboť právě 

v těchto letech vstupují a budou vstupovat do seniorského věku silné poválečné ročníky, jež 
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také často byly prvními obyvateli tohoto sídliště. Stejně jako na sídliště Invalidovna se i na Háje 

zpočátku stěhovaly především mladé rodiny s dětmi, což přispělo ke vzniku nepravidelné 

věkové struktury, a to se nyní projevuje výraznější úrovní stárnutí obyvatel na těchto sídlištích. 

 

Tab. 2 – Podíly základních věkových skupin, celkový počet obyvatel a index stáří vybraných územních 

jednotek v roce 2001 

Podíl v % 

Věková skupina  

0-14 15-59 60+ 

Počet 

obyvatel 

celkem 

Index stáří 

UO Za Invalidovnou 11,9 58,9 29,1 2513 244 

ÚTJ Karlín 12,8 64,6 22,6 12323 176 

MČ Praha 8 12,2 67,7 20,1 108107 165 

UO Jižní Město-Háje 10,3 73,6 16,1 6136 157 

UO Jižní Město-Na Větrníku 10,0 77,3 12,8 5658 128 

UO Háje-střed 11,2 76,8 12,1 7419 108 

UO Milíčov 8,0 73,8 18,1 3892 226 

ÚTJ Háje 10,1 75,6 14,3 23105 142 

MČ Praha 11 12,6 73,9 13,6 85 020 108 

UO Nové Butovice-jih 25,4 66,9 7,8 4450 31 

UO Nové Butovice-západ 21,5 67,4 11,0 2446 51 

UO Nové Butovice-východ 25,0 65,7 9,4 4513 38 

ÚTJ Stodůlky 21,0 70,9 8,1 52036 39 

MČ Praha 13 21,0 70,9 8,2 52457 39 

Hl. m. Praha 12,9 69,1 18,0 1 212 097 140 

Česko 16,2 66,6 17,2 10 230 060 106 

Zdroj:  SLDB, 2001  

Poznámka: Index stáří určuje kolik obyvatel ve věku 60 a více let připadá na 100 dětí ve věku 0-14. 

 

Zcela opačná byla situace na sídlišti Nové Butovice, jež leží v jedné z nejmladších 

městských částí v Praze z hlediska věkové struktury obyvatel. V této lokalitě připadalo v roce 

2001 na 100 rezidentů ve věku 0-14 let pouze 39 ve věku 60 a více let, což bylo zhruba třikrát 

méně než celopražský průměr a také nízkou hodnotou ve srovnání s průměrem za celé Česko. 

Tento výsledek odpovídá i tomu, že je sídliště ze všech tří zkoumaných nejmladší. Výraznější 

projevy demografického stárnutí by tu mohl způsobit jen vyšší přírůstek seniorů migrací. 

Za jednotlivé urbanistické obvody jsou volně dostupné údaje pouze ze Sčítání lidu, domů 

a bytů, které se koná po 10 letech. Údaje z roku 2001 nám tedy mohou nastínit vývoj situace, 

ale nejsou již aktuální. Novější data pak existují pouze za městské části, v roce 2001 však byla 

hodnota za MČ srovnatelná se sídlištěm pouze na Nových Butovicích, na Hájích a Invalidovně 

dosahovalo stárnutí vyšší úrovně než v městských částech Praha 11 a Praha 8, na Invalidovně 

dokonce velmi výrazně. Na Hájích je důvodem zřejmě jejich dřívější výstavba než sousedního 

Chodova, Praha 8 je zase značně různorodou městskou částí, na jejímž území nalezneme 
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sídliště, starou zástavbu i místa nového stavebního rozvoje, proto se velice liší údaje už jen na 

úrovni katastrálních území.  

Pro ilustraci je v následujícím grafu (obr. 4) přesto uveden vývoj ukazatele index stáří od 

roku 2001 až do roku 2010 v městských částech, kam jednotlivá sídliště patří, a pro srovnání 

také údaj za celou Prahu. V tomto případě, vzhledem k aktuálnějším datům, byla pro výpočet 

indexu stáří použita nejstarší věková skupina ve věku 65 a více let. Ve všech městských částech 

lze pozorovat méně či více intenzivní stárnutí obyvatelstva, na rozdíl od vývoje indexu stáří za 

celou Prahu, pro kterou je patrná stagnace a v posledních letech dokonce mírný pokles. 

U městských částí Praha 11 a 13 lze předpokládat kvůli převážně sídlištnímu charakteru celých 

území obdobný vývoj stárnutí i u zkoumaných sídlišť Háje a Nové Butovice, kde se dá očekávat 

pokračování stárnutí populace, na Invalidovně je proces stárnutí zřejmě mnohem intenzivnější 

než v případě vývoje za celou MČ Praha 8. Městská část Praha 13 je oproti ostatním dvěma 

věkem obyvatel velice mladou, v roce 2010 zde na 100 dětí ve věku 0-14 let připadalo pouze 

61 obyvatel ve věku 65 a více let. V městských částech Praha 8 a 11 podíl nejstarší základní 

věkové skupiny převyšoval podíl té nejmladší. Index stáří zde dosahoval hodnot 124 pro Prahu 

11 (ten je zhruba srovnatelný s hodnotou 128 za celou Prahu) a dokonce 142 pro Prahu 8. 

Pořadí jednotlivých městských částí dle hodnoty indexu stáří tak zřejmě bude odpovídat 

i samotným zkoumaným sídlištím, která se na jejich území nacházejí, hodnoty ukazatele se však 

budou více či méně lišit, největší odlišnost se dá předpokládat u sídliště Invalidovna kvůli 

různorodosti MČ Praha 8. 

 

Obr. 4 – Vývoj indexu stáří ve vybraných městských částech a Praze celkem v letech 2001-2010 

 
Zdroj:  ČSÚ, 2002-2011 
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7 Výsledky polo-strukturovaných rozhovor ů 

7.1 Charakteristiky respondent ů 
 

Přestože byly identifikační údaje zjišťovány vždy až v závěrech interview, jsou základní 

informace o respondentech prezentovány před samotnými výsledky polo-strukturovaných 

rozhovorů v jednotlivých oblastech, neboť se jeví užitečné mít pro začátek představu o tom, kdo 

byli respondenti účastnící se tohoto výzkumu. 

 

Obr. 5 – Pohlavní a věková struktura respondentů na zkoumaných sídlištích (n=45) 

 
Zdroj:  polo-strukturované rozhovory, květen/červen 2011 

 

Co se týče pohlaví respondentů, na všech sídlištích převažují ženy nad muži (obr. 5). Na 

Invalidovně a na Hájích tvoří respondenti mužského pohlaví pouze pětinu a na Nových 

Butovicích třetinu ze všech seniorů, s kterými byly rozhovory realizovány. K tomuto nepoměru 

přispívá určitě nadúmrtnost mužů, stejně jako to, že respondenti byli mimo jiného oslovováni 

v blízkosti výskytu občanského vybavení, jako jsou například obchody s potravinami, 

a základní nákupy nejspíš častěji obstarávají ženy. V neposlední řadě je důvodem také větší 

ochota žen odpovídat. 

Vyšší podíl mužů na sídlišti Nové Butovice může být také ovlivněn vyšším zastoupením 

mladších respondentů na tomto sídlišti, kdy nejvíce z nich je ve věku 65-69 let (obr. 5). Na 

Hájích je největší počet seniorů ve věkové skupině od 70 do 74 let a na sídlišti Invalidovna 

v rozmezí 75-79 let. Toto odstupňování koresponduje se stářím jednotlivých sídlišť, kdy nejvíce 

nejstarších ze tří zkoumaných lokalit je na sídlišti Invalidovna a největší počet v nejmladší 
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věkové skupině 65-69 let se vyskytuje na sídlišti Nové Butovice. Průměrný věk respondentů je 

však na všech třech sídlištích podobný – na Invalidovně 76 let a v ostatních dvou lokalitách 

shodně 75 let. 

Na vybraných sídlištích jsou relativně srovnatelné vzdělanostní struktury respondentů 

s převahou středoškoláků, kteří tvoří zhruba polovinu ze všech respondentů, na sídlišti Háje je 

pak výraznější počet vyučených a na Nových Butovicích tvoří druhou nejpočetnější skupinu 

podle vzdělanosti vysokoškoláci (obr. 6). To může být ovlivněno i mladším věkem respondentů 

na Nových Butovicích. Na rostoucí vzdělanost upozorňují například Burcin a Kučera (2006). 

Generace budoucích seniorů budou vzdělanější, bude mezi nimi narůstat podíl absolventů 

středních a vysokých škol, čemuž odpovídá vyšší úroveň života a zvláště bydlení. Společně se 

to projeví ve zvýšených nárocích na přiměřený způsob života i ve vysokém stáří, v požadavcích 

na respektování jejich individuálních potřeb v mnohem větším rozpětí, než jak je známe dnes 

(Burcin a Kučera, 2006). 

 

Obr. 6 – Vzdělanostní struktura respondentů a počet členů domácností respondentů na zkoumaných 

sídlištích (n=45) 

 
Zdroj:  polo-strukturované rozhovory, květen/červen 2011 

 

V počtu členů v domácnosti se respondenti z Invalidovny velice podobají těm ze sídliště 

Háje, kdy v obou případech tvoří nadpoloviční většinu jednočlenné domácnosti a dvě pětiny 

domácností patří mezi dvojčlenné (obr. 6). Ty převažují na sídlišti Nové Butovice, kde tvoří 

celé dvě třetiny, 4 respondenti pak žijí v bytě sami. Více než dvě osoby žijí v bytě pouze 

jednoho respondenta z každého zkoumaného sídliště. Na tento stav může mít vliv právě nejvyšší 

počet nejmladších seniorů na sídlišti Nové Butovice, u nichž jsou dvoučlenné domácnosti 

nejčastější, a také vyšší podíl mužů, u nichž je mnohem menší pravděpodobnost vdovectví než 

u žen. S nadúmrtností mužů je spojena výrazná odlišnost struktury starších mužů a žen podle 

rodinného stavu, která do značné míry ovlivňuje způsob i kvalitu jejich života včetně bydlení. 

V odpovídajících věkových skupinách je totiž diametrálně odlišné zastoupení mužů a žen 
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žijících v manželství a mimo manželství, a tedy často žijících bez jakéhokoli partnera, osaměle 

v jednočlenné domácnosti (Burcin a Kučera, 2006). 

Protože bylo každé zkoumané sídliště vystavěno v jiných letech, nelze dobu bydlení 

respondentů na vybraných sídlištích samozřejmě srovnávat. Přesto tyto grafy (obr. 7) ilustrují, 

v jakém desetiletí se na sídliště stěhovalo nejvíce respondentů či jak dlouho respondenti na 

zkoumaných sídlištích žijí. Na počet respondentů, kteří se na sídliště stěhovali v jednotlivých 

desetiletích, má však vliv i to, v kterém roce těchto dekád byla sídliště dostavěna, proto je 

vhodnějším grafem počet let, které senioři na sídlišti bydlí. Na sídlišti Invalidovna většinu 

respondentů tvoří ti, jejichž domovem je toto sídliště více než 40 let, ti, co zde bydlí nejdéle 

(5 seniorů), si letos již připomínají 49. výročí jejich nastěhování. Více než 30 let bydlí na Hájích 

zhruba polovina respondentů z této lokality, z toho 4 respondenti patří mezi první obyvatele, 

kteří se sem stěhovali již v roce 1976. Naopak zhruba polovina respondentů z Nových Butovic 

zde nežije více než 9 let. Tyto údaje jsou však samozřejmě ovlivněny stářím jednotlivých 

sídlišť. 

 

Obr. 7 – Desetiletí, v kterém se respondenti na zkoumaná sídliště přistěhovali, a počet let, které 

respondenti na vybraných sídlištích bydlí (n=45) 

 
Zdroj:  polo-strukturované rozhovory, květen/červen 2011 

 

 

7.2 Základní obchody a služby 
 

Jednou z nejvýznamnějších podmínek rezidenční spokojenosti seniorů je snadná dostupnost 

základních obchodů a služeb (např. Musil, 1982). Do této skupiny je potřeba se zaměřením na 

seniory zařadit určitě obchod s potravinami, drogistickým zbožím, poštu, zdravotnická zařízení 

a lékárnu. Výzkum se zabýval tím, jak jsou respondenti spokojeni s dostupností a kvalitou 

jednotlivých obchodů a služeb, kde jich nejčastěji využívají a jak by současnou situaci 

porovnali se stavem v dřívějších letech a konečně jaké služby jim v lokalitě bydliště chybí. 
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Musil (1982) podotýká, že dostupnost však není určována pouze vzdáleností v metrech, 

významnou úlohu zde hraje umístění jednotlivých zařízení, bezpečnost a snadnost cesty k nim. 

Má-li být sídliště v pravém slova smyslu obytnou čtvrtí, musí pro své obyvatele zabezpečit 

uspokojování všech základních i vyšších potřeb. Nástrojem uspokojování těchto potřeb jsou 

různá zařízení obchodu, služeb, kultury atd., ve slovníku urbanistů označovaná souhrnně jako 

„občanské vybavení“ (Musil a kol., 1985). 

 

7.2.1 Invalidovna  
Na území sídliště Invalidovna se nachází prodejna řetězce Ahold Albert a kromě toho také jeden 

menší vietnamský obchod s potravinami. Jak se ukázalo z provedených rozhovorů, většina 

respondentů není s potravinami v místě svého bydliště spokojena (10 z 15), neboť jim Albert 

nevyhovuje především z hlediska sortimentu, čerstvosti zboží, cen i samotného prostředí 

v obchodě, což dokazuje výpověď například 72letého seniora: „V ětšina lidí tady by byla pro to, 

aby se tady vyměnil nějakej jinej majitel tady. Jinak jezdíme ven, jedině manželka tam chodí 

ráno pro housky, dneska tam zrovna byla a vypadalo to tam hrozně, prostě i nějaká ta… 

kapusta shnilá. No, prostě hroznej, hroznej podnik!“ Nespokojená je i seniorka ve věku 66 let: 

„Tady je Albert a ten je teda takovej dost vošuntělej oproti jiným Albertům, takovej jako... 

Nemáme k tomu důvěru.“ S ostatními prodejnami řetězce Albert srovnávala ten na Invalidovně 

70letá rezidentka: “Ten Albert tady je, myslím, ze všech Albertů asi nejubožejší.” Na vyšší ceny 

zboží si stěžovala 78letá důchodkyně: „No je to drahý. Jezdíme teda, pokud jsme schopný, 

někam jinam - do Tesca, do Penny až, což je pro nás dost daleko.“ 

 Seniorští rezidenti, kteří nechtějí nikam dojíždět či docházet na větší vzdálenosti, však 

nemají příliš na výběr a do této prodejny chodí i přes nespokojenost nakupovat nejčastěji 

(12 z 15 respondentů). Mezi tyto respondenty patří i 80letá obyvatelka Invalidovny: „No, tak 

s obchody je to horší, to vám každej řekne, tady je bohužel jenom Albert. No, ale když tu bydlím, 

tak jako mně nejde o tu korunu, abych kvůli tomu jezdila do města, ale žádná sláva. Je tady 

obchod, asi tak.“ Ostatní raději nakupují mimo lokalitu sídliště, jako 74letá seniorka:  „Tady ten 

Albert se mi vůbec nelíbí, tak chodím nakupovat radši na Palmovku do Billy. Tady ten Albert 

není dobrej. Třeba jsou tam plesnivý citróny. Že se nestydí to tam vůbec dát do toho. A i výběr 

není tak velkej jako třeba v tý Bille. A kasa pořád jedna nebo dvě maximálně, fronty.“  

Samostatná prodejna drogerie se na území sídliště nenachází, toto zboží tedy senioři 

obstarávají v rámci nákupu potravin v prodejně Albert nebo pro něj musí dojíždět či jim ho 

obstarávají příbuzní. Pobočka České pošty byla na Invalidovně v minulosti zrušena, obyvatelé 

tedy musí za touto službou dojíždět nebo docházet. Dotazovaní senioři nejčastěji využívají 

poštu v Karlíně (9 z 15), případně na Palmovce (2 z 15), ostatní kvůli vzdálenosti na poštu 

téměř nedocházejí, jako například 77letá respondentka: „Pro starý lidi je to teď hrozně daleko, 

předtím to bylo lepší, když byla tady. Já když beru důchod, tak jsem volala paní vedoucí, ta mi 

poslala tiskopis, ten jsem vyplnila a nosí mi to pošťačka.“ Problematickou dostupnost pošty pro 

seniory s pohybovými omezeními popisuje 65letá starousedlice: „D říve tady byla pošta, lidi si 
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stěžujou, že musej do Karlína nebo na Palmovku s hůlkama, s berlema jo. Ta pošta, tady bývala 

pošta a oni ji zrušili.“  

Zdravotnické zařízení s praktickým lékařem se nachází na území sídliště, většina 

respondentů je tedy v této oblasti spokojena a využívá služby v místě bydliště (12 z 15). Do 

lékárny ale pak již opět musí dojíždět mimo lokalitu Invalidovny. Přičemž nejoblíbenější jsou 

lékárny Vital v ulici Zenklova či Dr. Max u nákupního řetězce Kaufland v ulici Voctářova, kde 

jsou nabízeny zákaznické výhody. „Do lékárny chodím a oni to udělali teď dokonale, že 

v Kauflandu je teď otevřená, já nevim od kolika do kolika, a je tam ten, ježiši, jak se to jmenuje 

ta lékarna, Dr. Max, a s těma jsem maximálně spokojenej, protože k nim mám tu legitimaci 

slevovou, takže chodím tam,“ vysvětluje senior, 76 let. 

 

Obr. 8  – Supermarket Albert a zaniklá prodejna v parteru domu na sídlišti Invalidovna 

  
Zdroj:  vlastní foto  

 

Přibližně polovina respondentů se domnívá, že v minulých letech byla oblast základních 

obchodů a služeb na lepší úrovni než je tomu dnes. Důvodem je nevyhovující obchod 

s potravinami, chybějící pošta či nepřítomnost služeb, které se na území Invalidovny dříve 

nacházely. „Bylo toho tady víc. Byla tu čistírna, dokonce i pošta, prostě není už to ono no,“ 

vzpomínala 74letá seniorka.  Podobně popisuje situaci v minulosti i rezidentka ve věku 78 let: 

„M ěli jsme tady poštu, což je pro nás hodně důležitý, čistírnu, pradlenku, [...] obchody tady 

byly, teď je to takhle sloučený do toho Alberta,  a restaurace tam byla, i letní restaurace.“  

Pro seniory, kteří jsou v dobrém zdravotním stavu a netrpí žádnými pohybovými 

omezeními, nebývá problém si absentující služby obstarat dojížďkou, pro ty ostatní jsou však 

nejvíce citelné chybějící lékárna a pošta a i přes výtky některých respondentů jsou ti nejstarší, 

méně pohybliví vděční za přítomnost supermarketu. „No hlavně, že tady ten obchod je, to je 

jako důležitý no, ale chybí tady pošta… a… léky, lékárna. [...] Bylo tady toho víc tadyhle, ale 

teď už to všecko jako zmizelo no. Byl tady i hostinec a řeznictví a zelenina, no ale to už maj teď 

v tom obchodě,“  zhodnotila situaci 81letá seniorka. 
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7.2.2 Háje 
Na sídlišti Háje se situace v oblasti základních obchodů a služeb proměnila od doslova 

katastrofálního stavu až po velmi uspokojivou situaci. Obyvatelé lokality mají v nákupu 

potravin možnost výběru z několika supermarketů i menších obchodů. „Takže obchodů je tady 

opravdu hodně a ty služby taky v rámci... Skutečně těch obchodů a toho všeho je tu dost,“ 

vyjádřila svou spokojenost 71letá důchodkyně. Podobně dostupnost obchodů oceňuje 76letá 

seniorka: „A jo, já si nemůžu stěžovat, já tady mám veškerý krámy hned u baráku, tak to je pro 

mě výhoda.“ Řada dotázaných chodí nakupovat denně i do více obchodů, jako například 85letá 

obyvatelka Hájů:  „No, tak to je Lidl, Penny a Albert. My tím krátíme čas, abych vám řekla 

[smích].“ Mezi nejčastěji navštěvované uvedlo 12 respondentů z 15 Lidl, do Alberta chodí dvě 

třetiny respondentů a do Penny 6 dotázaných.  Celkově je 14 dotázaných seniorů s potravinami 

na sídlišti Háje spokojeno a pouze jeden respondent je opačného názoru.  

V lokalitě se kromě drogerie zahrnuté v supermarketech nachází i dvě samostatné prodejny. 

Z 15 respondentů nakupuje 7 nejčastěji zboží v drogerii Shlecker a 4 respondenti u firmy 

Rossmann, ostatní obstarávají zboží z drogerie v supermarketech v rámci nákupu potravin. 

S dostupností a službami drogerie je všech 15 dotázaných spokojeno. Pošta je umístěna na 

sídlišti poblíž metra na pěší zóně, až na jednoho respondenta, kterému vadí časté fronty, jsou 

s ní všichni spokojeni. K dostupnosti lékáren nemá žádný respondent výhrady, 

nenavštěvovanější je Dr. Max (5 respondentů), Lékárna metro Háje (3 respondenti) a Shlecker 

(2 respondenti), ostatní jezdí do lékárny mimo lokalitu sídliště či nemají žádnou oblíbenou. 

„Lékárny i praktického lékaře, všechno máme v dosahu,“ vyjadřuje spokojenost seniorka ve 

věku 71 let. 

Na území sídliště Háje se nachází několik praktických lékařů, jež navštěvuje 10 z 15 

dotazovaných respondentů, všichni tito senioři jsou s dostupností lékaře spokojeni. Ostatní 

využívají základní zdravotnické zařízení v ostatních lokalitách Prahy, například tam, kde dříve 

pracovali, bydleli či mají kontakty. I ti jsou s dostupností svého lékaře spokojeni, až na jednoho 

respondenta, který si stěžuje na složitější dopravu.  

 

Obr. 9 – Supermarkety Lidl a Tesco na sídlišti Háje 

  
Zdroj:  vlastní fotografie 
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Z těch, kteří bydlí na sídlišti Háje již delší dobu a mohou tedy srovnávat, se 13 z 15 

respondentů vyjádřilo, že stav v oblasti základních obchodů a služeb se zlepšil a často 

vzpomínali na minulé časy, kdy se situace dala považovat za nedostatečnou, jako 72letá 

seniorka: „Tady byl tenhle panelák, já jsem tady byla vlastně druhou nájemnicí a všechno to 

bylo vlastně rozestavěný, to se teprve zastavovalo, všude suť, takže prostě jako na staveništích. 

To tady nebylo vůbec nic. To jsme museli do Petrovic jezdit, anebo z Prahy si to sem vozit 

všecko no.“ Potom dlouhou dobu sloužil seniorům pouze jeden obchod s potravinami. „Jeden 

krám tady byl pro všechny, to se nedá srovnávat. To se nedá porovnat prostě. Dřív jsme museli 

dojíždět až na Budějovický náměstí,“  vzpomínal 70letý rezident. Na situaci v oblasti základních 

obchodů a služeb před 25 lety si stěžovala i 80letá obyvatelka Hájů: „No, tak teď je to lepší, 

protože tady před těma 25 lety… tady bylo málo obchodů jo. No, tak byla tu akorát snad jedna 

samoobsluha, Sparta nebo jak se to jmenovalo, a tady nebylo nic, nebyl tu Lidl nic. Teď je to 

dobrý, teď je tu obchodů hodně, opravdu.“ A situace se k lepšímu nezměnila ani o 3 roky 

později. „ No, tak to bylo… Obchody, to bylo úplně hrozný, to byl jenom ten jeden krámek 

U Soudku, že jo. My jsme teda nebyli úplný začátky, to sídliště už tady stálo dlouho, že jo, ale 

před těma 22 lety, to se nedá srovnat,“ hodnotila seniorka, 71 let. Výrazné zlepšení v poslední 

době oceňovala residentka ve věku 72 let: „Teda tady všechno přibylo. Teď je tady to Tesco, 

sem chodím na nejnutnější nákupy. Přibyly tu Lidl a přibyl tu...  Co tady ještě přibylo... Ten 

Lidl, ten nám tady dělá ideální službu no […] To Penny se tady přistěhovalo, takže je tady teď 

obchodů dost. O dost lepší než dřív.“ 

 

7.2.3 Nové Butovice 
Na sídlišti Nové Butovice se nachází poblíž stanice metra Hůrka supermarket Albert a na okraji 

lokality pak vzdálenější Kaufland. Tyto dva řetězce jsou seniory z řad respondentů 

nejnavštěvovanější, každý z nich navštěvují nejčastěji 4 respondenti, 2 starší obyvatelé sídliště, 

s kterými byl veden rozhovor, pak v obou nakupují stejně často. „M ůžu říct, že skutečně... 

Jednak je tu ten Kaufland, ten Albert ani ne, ten Kaufland není tak daleko a tam jsem opravdu 

maximálně spokojená a když byste něco potřebovala, tak tam vidíte většinou lidi v mým věku,“ 

odhaluje oblíbenost tohoto obchodu 82letá seniorka. 

Kromě zmíněných supermarketů pak mají rezidenti možnost pořízení potravin v místě 

bydliště v menších prodejnách, mnohdy typu vietnamských večerek. Jedna pětina respondentů 

má k možnosti nákupu potravin výhrady, přičemž jedna respondentka raději jezdí za službou 

tohoto typu mimo své bydliště, ostatní jsou spokojeni. Důvodem nespokojenosti je sortiment 

stávajících prodejen či zrušení samoobsluhy, kam byli respondenti po několik let zvyklí chodit 

nakupovat. Spokojenost s dostupností a návštěvnost prodejen je také dána jejich vzdáleností od 

bydliště respondenta i jeho zdravotním stavem, jak je vidět například dle výpovědi 88letého 

seniora: „No, tady momentálně ne, protože tady byla krásná sámoška a tu zrušili, takže teďka 

chodíme až do Kauflandu a ten je dost daleko.“ Podobně je vzdálenost omezujícím faktorem 

i pro 71letou rezidentku:  „Do Albertu, tam mám nejblíž, protože mě bolí noha, tak jsem ráda, 

že se doplazím tam.“  Samostatná drogerie, jež se nacházela poblíž metra, byla v nedávné době 
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zrušena, a tak respondenti nakupují zboží tohoto typu v supermarketech spolu s potravinami. 

„Teď zrušili tady tu drogerii, co tady byla samotná, takže nevím, já nakupuju všechno v tom 

Albertu,“ vysvětluje seniorka, 66 let. 

 

Obr. 10 – Supermarkety Kaufland a Albert na sídlišti Nové Butovice 

  
Zdroj:  vlastní foto 

 

S dostupností pošty jsou všichni respondenti spokojeni, z toho dva spíš průměrně s určitými 

připomínkami. 80letá seniorka, která se již hůře pohybuje, upozorňovala na problematiku toho, 

že je pošta v 1. patře, a navíc na kluzkost dlažby v jejím okolí: „Nevím, kdo tak chytře umístil 

poštu do prvního patra a tyhle ty červený dlaždice, který jsou tady v ochozech a na cestě do 

pošty, ty v zimě tak kloužou, že je to o zabití.“ Dotázaní na poště, která se nachází v blízkosti 

stanice metra Hůrka, oceňují také sobotní provoz. Ti z respondentů, co na sídlišti bydlí již delší 

dobu, jsou vděčni za přítomnost pošty vůbec, protože když se na Nové Butovice přistěhovali, 

pobočka se zde ještě nenacházela. „Teď jo, předtím to bylo horší, když byla na Lužinách, to bylo 

horší. A teďko tady ta je výborná,“ srovnává 65letá seniorka. 

Na území sídliště Nové Butovice se nachází několik lékáren, z toho nejnavštěvovanější je 

lékárna Hůrka na Slunečním náměstí (6 respondentů) a Dr. Max v areálu supermarketu 

Kaufland (5 respondentů). Dále se ještě nachází lékárna v zdravotnickém centru Lípa, kde 

8 z 15 dotázaných navštěvuje svého praktického lékaře, ostatní si často ponechali lékaře v místě 

svého předchozího bydliště. S dostupností lékárny a zdravotnických služeb jsou tak všichni 

respondenti, kteří je využívají v lokalitě sídliště spokojeni, ostatní dobrovolně dojíždějí mimo.  

Názory respondentů na oblast základních obchodů a služeb na sídlišti v minulosti se 

rozcházejí, i když většina uznává, že dnes je situace lepší. Řada respondentů také v této lokalitě 

nežije tak dlouho, aby stav mohli porovnat. Na počátku 90. let byla na sídlišti dle vzpomínek 

dotázaných pouze jedna samoobsluha, kam se chodily nakupovat potraviny. „My v tom 

devadesátym a to jsme chodili pěšky až sem na vyhlídku do sámošky,“ popisovala seniorka, 

71 let. Zlepšení situace v oblasti základních obchodů a služeb zaznamenala obyvatelka Nových 
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Butovic ve věku 66 let: „No, když jsem se nastěhovala před 14 lety, tak tu nebyla ani pošta, 

krám tu byl takovej nic moc. No, lékařská péče byla dostupná, pošta nebyla. Dá se říct, že se to 

všecko vylepšilo.“   

 

7.2.4 Srovnání 
Přestože sídliště Háje bylo na počátku své historie v oblasti základních obchodů a služeb na 

doslova katastrofální úrovni, vyšlo ze současného hodnocení dotázaných seniorů nejlépe 

(tab. 3). Na sídlišti se nacházejí všechny služby, na něž byl názor respondentů zjišťován 

a v případě potravin, drogerie i lékárny si respondenti dokonce mohou vybírat z relativně pestré 

nabídky. S dostupností a kvalitou potravin, drogerie, pošty, lékárny i praktického lékaře je tak 

spokojena většina dotázaných seniorů. Naprostá převaha (13) se také domnívá, že situace se 

oproti minulosti změnila k lepšímu. 

Relativně dobře dopadlo také sídliště Nové Butovice. Většina respondentů je zde spokojena 

jak s potravinami, tak poštou a lékárnou.  Prodejna s drogistickým zbožím byla v nedávné době 

zrušena, a tak respondenti tento sortiment obstarávají spolu s nákupem potravin. Ti, co 

využívají praktického lékaře v místě bydliště, jsou s ním spokojeni až na jedinou výjimku. 

Zhruba polovina respondentů dojíždí mimo lokalitu bydliště, často do míst, kde bydleli, než se 

na sídliště Nové Butovice přestěhovali. 

 

Tab. 3 – Srovnání hodnocení základních obchodů a služeb na vybraných sídlištích (n=45) 

 Potraviny Drogerie Pošta Lékárna Lékař 

Hodnocení + - 0 x + - 0 x + - 0 x + - 0 x + - 0 x 

Invalidovna 4 10 1 0 * * * * * * * * * * * * 12 0 0 3 

Háje 14 1 0 0 15 0 0 0 14 1 0 0 14 0 0 1 10 0 0 5 

N. Butovice 11 3 0 1 * * * * 13 2 0 0 12 0 0 3 7 1 0 7 

Poznámka: + spokojen/a, - nespokojen/a, 0 průměrná spokojenost, x respondent službu v místě bydliště 

nevyužívá nebo nedokáže zhodnotit, * služba se v lokalitě nenachází; N. Butovice = Nové Butovice 

V tabulce jsou uvedeny absolutní počty respondentů s danou odpovědí (viz vysvětlení znaků). 

Zdroj:  polo-strukturované rozhovory, květen/červen 2011  

 

V tomto srovnání se umístilo na posledním místě sídliště Invalidovna, neboť tři ze 

zkoumaných služeb (drogerie, pošta, lékárna) se na sídlišti nenacházejí a nejsou dle názoru 

respondentů dobře dostupné ani v nejbližším okolí. Kromě malé vietnamské večerky mají 

senioři možnost v místě svého bydliště nákupu potravin pouze v supermarketu Albert, s nímž 

však nejsou dvě třetiny dotázaných spokojeny. Spokojenost převažuje pouze v dostupnosti 

praktického lékaře, který se nachází na území sídliště. Většina respondentů se také shodla na 

tom, že situace v oblasti základních obchodů a služeb se oproti minulosti spíše zhoršila, protože 

došlo ke zrušení některých specializovaných prodejen i pošty. Pro seniory, kteří se už nejčastěji 

pohybují pouze v nejbližším okolí svého bydliště, je tento stav poměrně problematický. Na vině 

je zřejmě velikost sídliště, která je oproti ostatním dvěma v počtu obyvatel nesrovnatelně menší 
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a nebyla by zde po některých službách dostatečná poptávka. Méně pohybliví senioři jsou tak ale 

v některých oblastech odkázáni na pomoc druhých.  

Je však nutné podotknout, že podobně jako na Invalidovně na tom mohou být senioři i na 

rozlehlejších sídlištích Háje a Nové Butovice, kteří bydlí v okrajových částech sídlišť a pro něž 

může být dostupnost základních obchodů a služeb problematická kvůli jejich nejvyšší 

koncentraci v určitém vzdálenějším místě lokality. Kvůli tomu, že byli respondenti oslovováni 

přímo na ulici, byli do výzkumu zahrnuti jen ti, kteří služby v místě bydliště opravdu využívají, 

což by mohlo přispět k pozitivnějšímu hodnocení. 

 

 

7.3 Volno časové aktivity 

 

Staří lidé ztrácejí své role ve dvou základních sociálních okruzích: v práci a v rodině. 

Zkušenosti řady měst s denními kluby důchodců, s organizací návštěv divadel, s pořádáním 

zájezdů apod. ukazují, že ztrátu rolí by bylo možné kompenzovat nabídkou činností ve volném 

čase. Podmínkou je však snadná dostupnost klubů a podobných zařízení (Musil, 1982). Tato 

část výzkumu zjišťuje, jak senioři tráví svůj volný čas a zda využívají v místě svého bydliště 

některé volnočasové aktivity či kluby seniorů. 

 

7.3.1 Invalidovna 
Přestože by se mohlo zdát, že senioři budou mít v důchodovém období dostatek času, který 

budou chtít vyplňovat svými koníčky, na které například kvůli zaměstnání neměli čas, ukázalo 

se, že žádný z respondentů ze sídliště Invalidovna nevyužívá a většina se ani nezajímá 

o možnosti volnočasových aktivit v místě svého bydliště. Jako důvod dotázaní uvádějí často 

zdravotní stav či říkají „už jsem na to moc starý/á“. „No, tak já v mým věku už se o to 

nezajímám,“ přiznala 74letá seniorka. „Ne, já už bych nikam nechodila. Já si sednu na lavičku 

se ženskýma a děti přijdou, takže tak nějak,“  vysvětluje svůj nezájem o organizované 

volnočasové aktivity rezidentka ve věku 85 let.  Ve volném čase se většina věnuje rodině, 

hlavně vnoučatům, schází se s přáteli, pečuje o své domácí mazlíčky či jezdí na chatu. „Já 

nemám čas. Mám psa a nemocnýho syna, kterýmu musím posloužit, než manželka přijde 

z práce,“ popsala náplň svého volného času 84letá důchodkyně. Takto vyplňuje svůj volný čas 

80letá obyvatelka Invalidovny: „Já jezdím na chatu, takže tam mám pohybu dost.“ Seniorka ve 

věku 66 let se zase ve svém volném čase věnuje péči o domácího mazlíčka: „Já mám aktivitu 

tady se psem.“  

Přímo na sídlišti se nabízí k trávení volného času pouze divadlo Kámen, které však žádný 

z dotazovaných doposud nenavštívil. Ti, kteří by případně některé organizované volnočasové 

aktivity rádi využívali, poukazují na to, že sice jsou určité pořádány na území MČ Praha 8 

v blízkosti stanice metra Ládví, ale pro respondenty je to příliš daleko. „Volnočasové aktivity 
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pro seniory, to všechno je, ale [...] to máte všechno půl hodiny, tři čtvrtě hodiny tramvají. Tady 

přímo akorát je to divadlo Kámen, nevím, nebyla jsem tam, působí to na mě podle těch obrázků 

jako taková hadrárna,“ stěžovala si 70letá seniorka. Informace o možnostech vyžití bývají 

zveřejňovány v měsíčníku městské části Praha 8 Osmička, který čte i 78letá rezidentka: „To 

existuje až na Ládví nebo tam někde nahoře, ale tady není vůbec nic. [...] Chodí nám ta 

Osmička a tam celá strana popsaná, co všechno se tam dělá, ale až na Ládví, což pro nás je 

strašná dálka.“  

Někteří respondenti také zmiňují knihovnu, která na sídlišti kdysi bývala, dnes zastavuje 

poblíž sídliště už jen pojízdná pobočka. „Jen knihovna, ta tu byla, co jsou teď lékaři, to bylo 

dobrý, ale jezdí sem teď autobus knihovna, tam chodím,“ popsala seniorka ve věku 66 let 

možnosti volnočasových aktivit na sídlišti Invalidovna. Na problematiku dostupnosti knihovny 

v autobusu pro méně pohyblivé seniory si postěžovala 78letá důchodkyně: „T řeba tady teď 

vůbec nemáme knihovnu, jenom jednou tejdně ten pojízdnej autobus, do kterýho prakticky osoba 

mýho věku nevleze.“ Na sídlišti se nenachází žádný klub seniorů a žádný z oslovených 

respondentů jej nenavštěvuje ani v jiné lokalitě. 

 

7.3.2 Háje 
Přestože jsou respondenti velice dobře informováni v časopisu městské části Praha 11 Klíč 

(10 uvedlo, že o pořádání volnočasových aktivit pro seniory v okolí jejich bydliště ví), ani jeden 

z dotázaných seniorů na sídlišti Háje nevyužívá žádných pořádaných volnočasových aktivit 

s výjimkou pobočky městské knihovny (ta se však nenachází přímo na Hájích, ale na sousedním 

Chodově). Senioři uvádějí jako důvod především zdravotní stav či nedostatek času. Pětina 

dotázaných odjíždí ve volném čase na své chaty, ostatní zmiňovali péči o domácí zvířata či 

o rodinu, jako například 72letá seniorka: „Ur čitě ano, určitě tu existují, ale já jsem kolikrát 

zaměstnaná hlídáním vnoučete, takže se starám o něj, ale jsou tady.“  

Rezidentka ve věku 71 let dokázala vyjmenovat několik možností volnočasových aktivit, 

které se seniorům nabízejí, ale sama žádných nevyužívá: „Tak my se toho teda nezúčastňujeme, 

ale v tom věstníku jsou nabídky, třeba tady jako ty taneční odpoledne, potom hodně je těch akcí 

pro seniory v tom novém centru, potom i na té tvrzi, takže kdyby člověk měl zájem… My máme 

chatu, muž je o francouzských holích, takže jako nechodíme na ty akce, ale nabídky jsou.“ 

Trávení volného času mimo sídliště rekreací na vlastních chatách je mezi seniory oblíbené. „Ne, 

já spíš, my máme chatu, takže jezdím na chatu, jinak tady je nádherná příroda, Milíčovskej les, 

Průhonice... Vždyť do Průhonic jste tady za 15, za 20 minut pěšky,“ vysvětloval 66letý 

respondent. Dobrou informovanost o volnočasových aktivitách potvrdila i 74 letá seniorka: 

„No, máme tady časopis Klíč takzvanej, na Prahu 11, tam vás informují o všem. Když bych 

chtěla, tak můžu, ale já tam nechodím.“  
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7.3.3 Nové Butovice 
Některých organizovaných volnočasových aktivit se na sídlišti Nové Butovice nezúčastňuje ani 

jeden z oslovených seniorů. I přestože většina (11 respondentů) ví o tom, že zde nebo v okolí 

takové aktivity existují, především z měsíčníku STOP, který je vydáván městskou částí Praha 

13. V časopisu jsou uváděny akce pořádané na sídlišti a v jeho okolí či programy klubů seniorů 

působících na území této městské části, což potvrdila i 82letá seniorka: „Ur čitě, určitě, protože 

jak vychází ten časopis, tak tam je spousta těhletěch, jenomže já se toho neúčastním, protože já 

mám sama takovej bohatej program, takže takový ty kulturní, to si obstarávám sama. Ale je to 

tady, protože teď přišlo poslední číslo a tam nabízej nějaký zájezdy autobusem, jsou tady pro 

důchodce přednášky a takový, ale říkám, neúčastním se toho, protože mám sama prostě 

program.“  Respondenti tráví volný čas péčí o rodinu, na chatě či jiným vlastním programem 

mimo lokalitu bydliště.  

Problémem také může být, že volnočasové aktivity pro seniory často nejsou přímo v lokalitě 

sídliště Nové Butovice, ale v jiném místě MČ Prahy 13, kam už je to pro dotázané seniory 

daleko.„No, je tady hodně, ale já se toho neúčastním. Je tady dům, dům s pečovatelskou službou 

na stanici metra Luka tam je prostě organizovaná taková zábava, kluby seniorů a výlety 

a takový, ale pro nás to je dvě stanice metrem, takže to je z ruky trošku... Je tam jídelna, 

restaurace pro seniory, všechno je jako zařízený, ale jako tady přímo… ve škole je snad nějaká 

sokolovna… Je něco v Jinonicích, ale tam je Sokol starej tradiční, ale to je pro nás z ruky, 

protože jít třeba večer v 7 do Sokola a vracet se v 9 z Jinonic, to už je takový nepříjemný, zvlášť 

v zimě,“  vysvětlovala respondentka ve věku 76 let. Některým nedovolují využívat 

organizovaných volnočasových aktivit zdravotní důvody, jako například 80leté seniorce: „Jo, 

jsou támhle v kostele, tam je to Centrum svatýho Prokopa [...] to tady funguje, ale já tam 

nechodím, protože jsem věčně nemocná.“  

 

7.3.4 Srovnání 
Z rozhovorů realizovaných na všech třech sídlištích je patrné, že volnočasové aktivity si senioři 

vytvářejí sami a nevyužívají k tomu žádných institucí na území sídlišť, kde bydlí, snad jen 

s výjimkou knihovny. Ta ale na Invalidovně funguje pouze pojízdná, na Jižním Městě se 

nachází na Chodově a v Praze 13 poblíž stanic metra Luka či Lužiny, tedy ne přímo v areálu 

zkoumaných sídlišť. Většina respondentů tráví volný čas péčí o rodinu, hlavně hlídáním 

vnoučat, péčí o domácí mazlíčky, tedy převážně venčením psů, procházkami po okolí či se 

odjíždějí rekreovat na své chaty. Zájemci o kulturu za ní vyjíždějí mimo sídliště do jiných částí 

Prahy, především do centra, tam, kde má již nějakou tradici. 

Senioři jsou o pořádání volnočasových aktivit v místě svého bydliště a v okolí informováni 

časopisy, které vydávají jednotlivé městské části. Na Invalidovně však dle respondentů není 

nabídka těchto aktivit žádná a do Centra aktivizačních programů pro seniory, které se nachází až 

na sídlišti Ďáblice a je propagováno ve zmiňovaném měsíčníku Osmička, to mají ti, co by o tyto 

služby měli zájem, daleko. Na Jižním Městě bývají pořádány různé akce nejen pro seniory na 

Chodově v Kulturním centru Zahrada či v Chodovské Tvrzi, tedy opět ne přímo na sídlišti Háje. 
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I přes poměrně bohatou nabídku a dobrou dostupnost tyto možnosti senioři nevyužívají. Přímo 

na Nových Butovicích v areálu kostela se nachází Komunitní centrum svatého Prokopa, kde 

jsou pořádány některé aktivity, dále nabízejí vyžití například kluby seniorů fungující v domě 

seniorů Lukáš poblíž stanice Luka. Ani jeden z respondentů z Nových Butovic nemá o tyto 

služby zájem, pouze jedna dotázaná navštěvuje kostel, ale zde pořádaných aktivit se 

nezúčastňuje. 

Přístup většiny respondentů k volnočasovým aktivitám lze dobře ilustrovat úryvkem z knihy 

Deník staré paní (Šiklová, 2008, s. 13): „Na plakátu na Vinohradské bylo napsáno, že dělají 

programy pro seniory. Přednášky o zdravém životním stylu, cvičení paměti, taneční kursy pro 

seniory a dokonce kurs práce na počítači. [...] To je ale nesmysl. Starý člověk již k ničemu 

počítač nepotřebuje a cvičit mohu sama. Nebudu se přece před ostatními shazovat a dělat ze 

sebe kašpara. Dokonce prý lidi učí – alespoň podle toho plakátu – uvolnit se a odpočívat! To je 

ale nesmysl, stačím si sama.“ 

Pokud se senioři dokážou ve svém volném čase zabavit a využít ho i bez pomoci institucí 

a organizací, které volnočasové aktivity pořádají, nelze výsledek hodnotit negativně. Ukázalo se 

ale, že pro ty, co by takové aktivity rádi využívali, je velice podstatná jejich vzdálenost od místa 

bydliště.  

 

Obr. 11 – Komunitní centrum svatého Prokopa na sídlišti Nové Butovice 

 
Zdroj:  vlastní fotografie 

 

 

7.4 Sociální vztahy 
 

Další zkoumanou oblastí v rámci výzkumu jsou sociální vztahy. Dle Musila (1982) prostředí 

nelze omezovat jen na fyzické parametry, k prostředí patří i místní společenství starousedlíků, 

určitý typ vzájemných vztahů mezi obyvateli lokality, vzájemná informovanost, existence 
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vzájemné výpomoci, sociální kontroly a bezpečnosti, a také určitý stupeň „oddělení“ od 

ostatních částí města. Teprve tato postupně a po dlouhou dobu vznikající „slitina“ hmotných 

i sociálních prvků vytváří specifické prostředí určité lokality (Musil, 1982). Stejně tak 

v publikaci MPSV (2008) se zmiňuje, že podporující prostředí pro seniory zahrnuje nejen 

fyzické prostředí, ale také sociální prostředí, tj. sociální vztahy a kontakty. 

Protože sídliště často bývají považována za anonymní prostředí, zkoumala tato část polo-

strukturovaných rozhovorů, jestli se lidé v jednotlivých domech znají, zda spolu přicházejí do 

kontaktu, vzájemně se zdraví či si vzájemně pomáhají v případě potřeby.  

 

7.4.1 Invalidovna 
Když se zaměříme na intenzitu vztahů mezi obyvateli jednotlivých domů na sídlišti Invalidovna, 

jedna třetina respondentů je považuje za dobré, 7 z 15 dotazovaných spíše za průměrné a 3 by je 

označili spíše za špatné, neboť už téměř nikoho v domě neznají.  

Se všemi obyvateli svého domu nebo s jejich většinou se vzájemně zdraví dvě třetiny 

dotázaných, 3 respondenti přibližně s polovinou a 2 respondenti pouze s několika málo sousedy. 

Osobně se však respondenti znají čím dál s méně sousedy, což doložila například 78letá 

seniorka: „Zdravíme se, i ty nový zdravěj, ale řekla bych vám, že se z toho stala taková 

ubytovna, protože dědici těch původních nájemců tady to předali dětem, který už někde bydlely, 

takže to pronajali, takže tady máme třeba Číňany, anebo zas nějaký Ukrajince. No, neznáme se 

a to je dost problematický.“ Podobně popisoval intenzitu sociálních vztahů na sídlišti 

Invalidovna i senior ve věku 76 let: „No, to zrovna ne teda, protože prostě tady je to všechno... 

ty domy už se daly teď do soukromí a co tady bydleli ti starší lidé, tak ti to vesměs prodali a jsou 

tady noví mladý lidi. Já s tim teda souhlasim, ať tady jsou mladý lidi, že jo, ale… Ty prostě jako 

žijou svým životem, buď jsou to prostě nějaký studenti, nebo dokonce jsou tady nějaký cizinci, že 

jo, no a to víte, od nich nemůžete žádat nějakej pozdrav nebo dobrý den nebo jak se máš, co 

deláš, že jo.“ I přes zhoršující se vývoj sociálních kontaktů si toto sídliště zatím zachovává díky 

své poměrně malé velikosti určitou přátelskost mezi starousedlíky. „Tady je to takový 

sousedský. Já když jdu třeba nakoupit [...], tak mě zastavujou lidi a já je vůbec neznám, jakože 

je třeba bolí noha nebo takhle na počasí,“ vyprávěla 77letá seniorka.. 

Deset respondentů má na sídlišti někoho, kdo by jim byl ochoten pomoci, například dojít na 

nákup, čtyři respondenti nejsou schopni posoudit a pouze jeden respondent si myslí, že pomoc 

nemůže na sídlišti očekávat od nikoho. Mezi ty, kteří se mohou v případě potřeby na někoho 

v lokalitě obrátit s žádostí o pomoc, patří i 65letá důchodkyně: „Tak víte, my se s nikym moc 

nestýkame. Akorát se sousedkou, ta nám ochotně zaplatí, co potřebujeme na tý poště, muž byl na 

invalidním vozejku, tak ta mi pomáha.“  

Dříve se obyvatelé na sídlišti znali především díky tomu, že byli podobně staří a do kontaktu 

s ostatními se dostávali i skrze vyrůstající děti.  Vztahy a kontakty seniorů na sídlišti 

Invalidovna se v posledních letech proměňují především z důvodu, že právě nejstarší generace, 

tedy senioři, kteří na sídlišti bydlí od jeho počátku (od 60. let minulého století), postupně 

vymírá a do bytů se stěhují noví obyvatelé, často i cizinci. „Ano, tady je cizinců, i u nás 
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v baráku maj pronajatý byty, těch je daleko víc.  Když jsem se nastěhovala, tak nebyl ani 

jeden,“ všimla si přílivu cizinců 83letá seniorka. Dle názoru respondentů se z velké části jedná 

u nových rezidentů o podnájmy a také se jedná spíše o přechodná bydlení, a tak si na sídlišti 

nevytvářejí žádné pevnější sociální vazby.  

Kladně hodnotila vztahy v domě 83letá seniorka, kromě toho potvrdila postupné vymírání 

starousedlíků na sídlišti: „Výborné, myslím na té chodbě, kde bydlím. Ale zemřela mi pani, 

taková výborná pani, předtím druhá zase, tak jsou tam nájemníci, zdědila to teda její dcerka, 

bude tam bydlet. Je to asi měsíc, co zemřela.“ Tento vývoj potvrzovali další respondenti, jako 

například 72letý senior: „No, tak stojí to už... No, my tady starší, co tu bydlíme, tak už hodně 

lidu zemřelo. No a nakonec ty mladý, nebo prostě většinou se to pronajímá ty byty jo, takže to 

víte no…, ty lidi se tak neznaj, jako se znávávali dřív.“  

Velmi vřelé vztahy jsou pak dle názoru respondentů udržovány mezi vlastníky psů, neboť se 

často setkávají v prostoru sídliště při procházkách a venčení svých domácích mazlíčků. „Já vám 

něco řeknu, to bude asi něco extra, protože já se tady kamarádím s lidma, který mají pejsky, já 

nevím, nás tady je, abych to odhad tak padesát,“ vyprávěl o svých sociálních kontaktech na 

sídlišti 75letý senior. 

 

7.4.2 Háje 
V části Jižního Města, v Hájích, považuje 8 respondentů z 15 intenzitu sociálních vztahů za 

dobrou, z toho by ji 3 respondenti označili přímo za výbornou, pětina respondentů hodnotí 

vztahy a kontakty mezi obyvateli spíše průměrně a dvěma dotázaným připadají spíše horší. 

Ukazuje se, že na úroveň sociálních vztahů má vliv, kolik „starousedlíků“ v domě ještě žije, ale 

i to, jak je objekt veliký.  „Já si nemůžu stěžovat, naštěstí to máme dobrý no,“ oceňovala 72letá 

respondentka. Kladně vyhodnotila intenzitu sociálních vztahů i 74letá rezidentka: „Já musím 

říct, že u nás výborný vztahy mezi nájemníkama.“ Senior ve věku 66 let vyjadřoval spokojenost 

s tím, že bydlí v jednom z nižších domů na sídlišti: „No, tak vynikající, protože jste mě chytla 

přímo před barákem a to je barák o deseti partajích, takže vůbec nemá cenu o tom diskutovat. 

Takže se znám se všema.“ Naproti tomu 76letá důchodkyně bydlící v domě s dvaceti patry 

hodnotila intenzitu vztahů spíše negativně: „Tak náš barák je dvacetiposchoďovej, takže znám 

akorát na poschodí jednu sousedku, takže s tou jsme spíš v takovým přátelským vztahu, ale jinak 

to je anonymní barák. Takže ani nevíte, kdo tam je, tam je velká fluktuace.“  

Na sídlišti Háje, které bylo vybudováno v 70. letech 20. století, dochází nyní ke stárnutí 

původního obyvatelstva a do lokality se stěhují noví obyvatelé hlavně v nižším věku. I zde je 

dle dotázaných vidět vyšší migrace, kdy jsou byty využívány spíše pouze přechodně. Z cizinců 

se na sídlišti dle názoru respondentů objevují nejčastěji Vietnamci. „No, pokuď jsme tam bydleli 

starousedlíci, tak jsme se tam nastěhovali, tak to bylo výborný. Teď se tam nastěhovali mladý, 

byty se prodávaj, takže to už je teď horší, protože ti mladí jsou hluční. Mně to teda momentálně 

nevadí, já mám ráda živo, ale někdy to prostě už přesahuje rámec,“ hodnotila vývoj sociálních 

vztahů negativním směrem 74letá seniorka. Výměnu obyvatel na sídlišti potvrdil i 70letý 

rezident a srovnával současnou intenzitu sociálních vztahů s tou v předchozím bydlišti: „No, to 
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už je horší teda. Jenom ty starousedlíky známe. Ty nový partaje, ty už neznáme. No, je to velkej 

barák, to není jako dříve, my jsme dříve bydleli v činžáku a tam ty lidi se znali líp.“ Spíše 

průměrně hodnotila vztahy 83letá seniorka a opět popisovala příliv nového obyvatelstva na 

sídliště: „Byly vždycky velmi dobré, ovšem teď se to trochu zhoršilo, protože staří odcházejí 

a prodávají to, především to prodávají, takže se to tam začíná měnit a ty vztahy… No, nejsou 

nejhorší, musím říct, že nejsou nejhorší, ale trochu se změnily.“   

Pouze jeden respondent, který bydlí na sídlišti v třípatrové stavbě, se zná a zdraví se všemi 

obyvateli svého domu, s většinou se znají 4 respondenti a s polovinou sousedů stejné množství, 

jen s několika málo obyvateli domu se zná a pozdraví 6 respondentů. „No, abych vám řekl 

pravdu, s někerýma se jen tak pozdravíme, prohodíme pár slov, ale většinu neznám, je tam teď 

hodně mladejch, vyměnilo se to, takže já přijdu domu, zamknu a tím to pro mě končí,“  vyprávěl 

senior, 73 let. „Tak ňák to všechno ráno odejde, když já chodím ráno pro Metro v 7 hodin, tak je 

potkám tak ve výtahu taky a - dobrý den, dobrý den - a tohlencto všechno no a pak celej den nic, 

je nevidíme a večer zasejc, my už nikam nechodíme, tak jako v baráku ticho, klid, všecko. No, 

teďko jsou tam ti Vietnamci taky no dost jako, dvoje tam a vedle zase, takže teďko to dost 

osídlujou ti Vietnamci,“ všimla si přílivu cizinců na sídliště 82letá důchodkyně. 

Velká většina dotázaných (11) má však v domě alespoň někoho, kdo by jim byl ochotný 

v případě potřeby pomoci, pouze 4 respondenti uvedli, že si nejsou jisti, neboť takové služby 

zatím nepotřebovali. Vzájemnou podporu mezi starousedlíky popisovala 72letá seniorka: „Mám 

tam určitě dva lidi, který bych se troufala oslovit. Jinak se pořád stěhujou noví a noví, takže to 

už je horší. Ti starousedlíci, s kterýma jsem tady už s některejma už 30 let, tak ti jsou dobří.“ 

Možnost využít pomoci sousedů má i 71letá respondentka: „Já zatím jsem schopná všechno 

a máme hodnou dceru a to… Ale skutečně, co mám jako sousedku mladou, asi třicetiletou 

vysokoškolačku, tak už kolikrát mi nabídla… Tak mám na ni i telefonní spojení, takže zase, když 

jsme venku, tak ona na ty dveře koukne, takže kdyby se něco dělo no...“  

 

7.4.3 Nové Butovice 
Vztahy v domě, kde senioři bydlí, by třetina respondentů označila za dobré, z toho dokonce 

jeden respondent za výborné, druhá třetina je považuje spíše za průměrné a stejný podíl 

dotázaných si myslí, že kontakty a vztahy uvnitř domu jsou nulové. Důvody jsou různé, vztahy 

jsou ovlivněny velikostí domu, kde senior žije, počtem let, které na sídlišti bydlí, a častou 

výměnou obyvatel včetně cizinců. Nízkou intenzitu kontaktů zmínil 76letý senior: „No, jenom 

na patře s dvouma rodinama. Jako podle videní se známe, jako zdravíme se, ale nijak zvlášť...“   

Na nezájem obyvatel v domě o druhé si stěžovala 76letá seniorka a srovnávala současný stav 

s místem svého předchozího bydliště: „No, jenom mě mrzí hrozně jedna věc, že lidi jsou úplně 

bez zájmu, známe se sice v domě všichni, ale každej si žije přesně jenom pro sebe, nikoho 

nezajímá, co se děje, teď se to projevilo, když nám dělaj ty opravy domu, lidem je absolutně 

všechno jedno, jsou bez zájmu, zejména mladší. [...] Já jsem se sem přistěhovala z Liberce, [...] 

a tam jsme byli nějaký jako takový soudržnější, možná, že to bylo tím, že Liberec je menší, taky 

že jsme byli mladší, ale tohle je Praha, každej jede po svým, nikoho nezajímá... Zavřu se, 
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a kdyby hořelo u sousedů, tak mě to nezajímá no[ironicky].“ „Tady je to takový anonymní,“ 

popsala vztahy v domě, kde bydlí seniorka ve věku 65 let.  „No, to je horší, to je mi až 

k nepochopení. Ten barák... jsou tady rodiny dlouho, co se známe, přitom je to osm pater, na 

každým patře šest. Až bych řekl takovej hotelovej barák. Těch stalých lidí je tam tak deset. Jinak 

jsou to stále noví a noví, oni se stěhujou tak, že si sem nastěhujou kufry a odcházej. Takže já 

třeba vím, že nad náma za těch 15 let už asi 7 lidí tam bydlelo,“ popisoval vysokou fluktuaci 

obyvatel ve svém domě 90letý senior.  

Intenzita sociálních vztahů mezi sousedy je závislá na velikosti domu, kde respondent bydlí. 

Seniorka bydlící v jednom z nižších bytových domů popisovala tuto oblast velice kladně včetně 

sousedské výpomoci: „No, můžu vám říct, já teda nemůžu hodnotit ty vejškový, co tady jsou. My 

bydlíme ve tříposchoďovým .... a můžu vám říct, že tam se teda nájemníci vůbec nevystřídali, 

takže tam bydlej pořád ty, co se tam původně nastěhovali  [...] a můžu vám říct, že když se stalo, 

že jsem si třeba zlámala ruku nebo co, tak že jako vůbec, že bych si volala sanitku, to vůbec... 

Skutečně jako když někdo něco potřebuje, nebo zalejvat kytky, takže máme i klíče k bytu prostě 

jeden od druhýho, když jako dlouhodobě, ale myslím, že to tak asi není všude.“ Pouze část 

obyvatel svého domu zná 73letá seniorka: „No, tak je to poměrně dost velkej dům, ale tak asi ty 

tři patra, co jsme, tak jako se známe, tak jako velice slušný a příjemný no.“ Senior ve věku 66 

let bydlící v nejvyšším domě na Nových Butovicích nezná nikoho ze sousedů: „Neznáme se ani 

na patře. Zdravíme se ze zdvořilosti, ale protože vím, že pan soused má červený auto to a to... 

Ale téměř nulový vztahy.“  

Nejvíce respondentů uvedlo, že znají v domě pouze jen několik málo rezidentů 

(7 respondentů), 2 respondenti pak znají všechny, stejné množství většinu a polovinu obyvatel 

domu. Vůbec nikoho ze sousedů pak neznají také 2 respondenti. Přesto však 11 doufá v to, že 

by jim byl někdo z nich v případě potřeby ochotný pomoci, 3 dotázaní takové služby od 

ostatních obyvatel domu neočekávají a jeden respondent nebyl schopen posoudit. „Já teda mám 

ochotný sousedy, když něco potřebuju s televizí nebo takhle s čímkoli, tak oni jako udělaj 

všecko,“ pochvalovala si 65letá respondentka. 

Řada dotázaných si také všímá cizích rezidentů, dle názoru respondentů hlavně Rusů 

a Vietnamců, ale i jiných. Přítomnost rusky mluvícího obyvatelstva na sídlišti potvrdila 71letá 

obyvatelka: „No, je tady dost cizinců, hlavně teda rusky mluvící, to jsou tadyhle ty nový baráky 

snad hlavně.“  Vietnamce mezi sousedy má 73letá důchodkyně: „Tak to jo, to máme i v domě 

no. My tam máme Vietnamce pod náma a byli tam jako Rusové, ty už tam nejsou, ty Vietnamci 

tam jsou.“ Některým obyvatelům může vyšší koncentrace Rusů již trochu vadit, jako například 

80leté respondentce:  „No, těch je tady víc než dost, jo, hlavně Vietnamci a Rusové. [...] A jsou 

ještě tak drzí, že si otvíraj obchody a azbukou nadepisujou. Měli by se chovat spíš jako hosti 

a ne, že jako oni jsou tu doma a my tady pro ně.“   

 

7.4.4 Srovnání 
Podle odpovědí seniorů je patrné, že úroveň sociálních vztahů a kontaktů je relativně nejlepší na 

sídlišti Háje, kde je 7 z 15 dotázaných považuje za dobré a pouze dva senioři by je označili za 
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špatné, a naopak nejhůře je na tom ze zkoumaných lokalit sídliště Nové Butovice, kde sice 

kladně hodnotilo vztahy 5 respondentů stejně jako na Invalidovně, nejvíce respondentů (5) ze 

všech sídlišť zde však odpovědělo, že sociální vztahy mezi rezidenty jsou spíše špatné (tab. 4). 

 

Tab. 4– Intenzita sociálních vztahů dle respondentů na zkoumaných sídlištích (n=45) 

 dobré průměrné špatné celkem 

Invalidovna 5 7 3 15 

Háje 7 6 2 15 

Nové Butovice 5 5 5 15 

Poznámka: v tabulce jsou uvedeny absolutní počty respondentů s danou odpovědí 

Zdroj:  polo-strukturované rozhovory, květen/červen 2011 

 

Na sídlišti Háje a ještě intenzivněji na Invalidovně, která byla vybudována o desetiletí dříve, 

je patrná obměna původního obyvatelstva. Respondenti často uváděli, že dříve byly vztahy mezi 

rezidenty intenzivnější. Zpočátku se totiž na sídliště stěhovali mladé rodiny s dětmi, kterým 

byly přednostně přidělovány byty, obyvatele spojovaly i podobné problémy a životní situace. 

Sídliště tak měla nepravidelnou věkovou strukturu s převahou mladších obyvatel. Dnes tyto 

generace prvních rezidentů stárnou a dokonce vymírají a na sídliště se stěhují noví obyvatelé, 

s kterými dnešní senioři neudržují kontakty jako se svými vrstevníky, s nimiž na sídlišti žili po 

několik desítek let.  

Navazování kontaktů také zhoršuje vysoká fluktuace rezidentů, často pouze dočasných 

nájemníků, nebo také přítomnost cizinců. Dle respondentů se na všech sídlištích objevují 

Vietnamci, na Invalidovně také Ukrajinci, soustřeďování těchto etnických skupin na sídlištích 

potvrzuje Drbohlav a kol. (2007). Na sídlišti Nové Butovice se vyskytují zejména Rusové, což 

se prokázalo i při realizaci rozhovorů, kdy mezi oslovenými seniory na ulici byli tři rusky 

mluvící obyvatelé, s nimi však z důvodu jazykové bariéry rozhovory provedeny nebyly. 

Koncentraci Rusů na sídlištích převážně novějšího data výstavby potvrzuje i Sýkora (2009). 

 

Tab. 5 – Možnosti sousedské výpomoci dle respondentů  na zkoumaných sídlištích (n=45) 

 ano ne neví celkem 

Invalidovna 10 1 4 15 

Háje 11 0 4 15 

Nové Butovice 11 3 1 15 

Poznámka: v tabulce jsou uvedeny absolutní počty respondentů s danou odpovědí 

Zdroj:  polo-strukturované rozhovory, květen/červen 2011 

 

Intenzita sociálních vztahů se dá posoudit také dle možností sousedské výpomoci obyvatel. 

Odpovědi respondentů na jednotlivých sídlištích jsou zastoupeny poměrně podobně (tab. 5) 

a situace se jeví celkem příznivě, neboť ve všech lokalitách mají alespoň dvě třetiny 

respondentů někoho, kdo by jim byl ochotný podat pomocnou ruku.  Tu však nejvíce 

respondentů nemůže očekávat na sídlišti Nové Butovice, což opět potvrdilo jeho nejslabší pozici 
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v intenzitě sociálních vztahů. Důvodem se zdá být to, že řada respondentů bydlí na sídlišti 

pouze kratší dobu a i ostatní se sem stěhovali již v pozdějším věku, a tak si v místě 

nevybudovali již tolik kontaktů jako ve svém předchozím bydlišti. Dotazovaní senioři se na 

sídliště Nové Butovice také stěhovali v některých případech ne zcela z vlastní iniciativy, kdy 

například museli původní byt opustit po výpovědi smlouvy, smrti partnera nebo byli přemluveni 

dětmi, kteří na sídlišti také bydlí, aby se přestěhovali do jejich blízkosti.  

 

 

7.5 Doprava a mobilita 
 

Řada služeb a aktivit není dostupná bez využití veřejné osobní nebo individuální dopravy. 

Dostupnost a bezbariérovost veřejné osobní dopravy, její kvalita, kultura a bezpečnost jsou 

významné pro dosažitelnost základních služeb a pro participaci na kulturních a sociálních 

aktivitách, včetně prostého navštěvování se (MPSV, 2008). Tato skupina otázek byla směřována 

kromě kvality a dostupnosti dopravy také na výskyt bariér na území sídlišť. Jsou to všechny 

druhy překážek, které ztěžují starým, a zvláště tělesně postiženým, lidem snadný pohyb. 

Největší pozornost se přitom věnuje osobám, kteří se pohybují na invalidních vozících. Do 

kategorie invalidů však patří také ti, kteří se pohybují s pomocí hole, lidé, kteří mají zhoršený 

zrak a sluch. A to jsou většinou také staří lidé. Problém architektonických bariér se tedy týká 

všech lidí se s níženou pohyblivostí (Musil, 1982). Stavby a budovy jsou často projektovány 

mladými lidmi a odrážejí se zde jejich představy, potřeby a možnosti. Mnohé pohybové potíže 

a ztráta funkčních kompetencí nemohou být jednoduše chápany jako výraz nebo produkt 

stárnutí, ale jejich primární příčinou jsou nevhodně řešené prostory (Kubalíčková, 2006).  

K bariérám patří i zrychlující se městský provoz, projevující se krátkými intervaly světel na 

uličních přechodech nebo krátkými nástupními dobami do městských dopravních prostředků, 

ale také rychlostí placení u pokladen samoobsluh apod. Do některých druhů dopravních 

prostředků navíc staří lidé se sníženou pohyblivostí špatně nastupují (Musil, 1982). 

 

7.5.1 Invalidovna 
Protože je sídliště Invalidovna dopravně obsluhováno jak metrem, tak tramvajemi, všichni 

respondenti jsou s dopravou spokojeni. „Metro, tramvaj, můžeme si vybrat. To je výhoda 

tohohle sídliště, že je tady jak metro, tak tramvaj a je to i blízko do centra,“ pochvalovala si 

seniorka ve věku 66 let. 

Přestože někteří ze zdravotních a pohybových důvodů již raději nepoužívají metro, 

i doprava tramvají jim vyhovuje. 6 z 15 respondentů využívá nejčastěji k dojížďce metro, 

3 jezdí hlavně tramvají, 4 využívají podobně často jak metro, tak tramvaj, jeden řídí své auto 

a jedna respondentka, jež si již ze zdravotních důvodů nedovolí využívat MHD, využívá taxi 

služby, pokud ji nevozí někdo z příbuzných. Řada respondentů pamatuje, když ještě nebylo 

postaveno metro (stanice metra Invalidovna byla otevřena v roce 1990), ale i přesto byla dle 
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nich situace uspokojivá. „Já myslim, že jo, dřív jsme tady třeba neměli metro a vystačili jsme 

taky. Je to výhoda třeba když jsem jezdila do těch Střešovic. Dřív jsem si tady vlezla na metro, 

na Národní na osmnáctku a jela jsem až tam zadarmo. Dneska musím dát 1000 Kč za taxi. Co 

mam dělat no,“ vypověděla 85letá starousedlice, které již zdravotní důvody nedovolují využívat 

prostředky městské hromadné dopravy.  

Bariéry, které by bránily seniorům v pohybu, uvádějí 3 respondenti. Určité problémy 

způsobují eskalátory v metru, či kořeny stromu prorůstající do chodníků, o které by mohli starší 

lidé zakopnout. „No, já protože mi už je přes 70, tak jezdím hlavně tramvají, protože to je 

zadarmo, metro už mi dělá špatně, protože jsem starej a bojím se po těch schodech, víte,“ 

vysvětloval senior, 76 let. „No, tak já jdu na metro, i když jsem starší, ale stalo se mi, [...] jak 

jsem nastoupila, tak jsem sebou práskla,“ vyprávěla 84letá seniorka o svých potížích při 

cestování veřejnou dopravou. Senioři také doufají v úpravu stanice metra na bezbariérovou. 

„No, teď zaváděj ty nový tramvaje nízkopodlažní, tak myslím, že to jde. No, kdo nevyleze do 

tramvaje, tak zkrátka jezdit nemůže, anebo některý lidi nesjedou ty schody do metra, ale já 

myslím, že tady taky někdy udělaj ten výtah,“ popisovala obtíže méně pohyblivých seniorů 

78letá seniorka. 

 

7.5.2 Háje 
Stanice Háje je poslední na lince metra C, kromě toho disponuje lokalita autobusovou dopravou 

jak městských, tak příměstských linek. Dopravní obslužnost je tedy na dobré úrovni, a tak jsou 

všichni respondenti s dopravou na sídlišti spokojeni. Řada respondentů (7) tak využívá velmi 

často obě možnosti dopravy, 5 dotázaných pak nejčastěji metro a 3 převážně autobusy. Senioři 

si v rozhovorech také pochvalovali zavedení autobusové linky směrem na Smíchov, která jim 

ulehčila dopravu tímto směrem, jako například 71letá rezidentka:  „Doprava je myslím velmi 

dobrá. Velmi dobrá obslužnost, protože tu máme metro, to je v podstatě 5 metrů, 5 minut vlastně 

to na metro máme a teď těch autobusů je plno, teď i dokonce ta linka s tím Smíchovem, ta je 

úžasná stopětadvacítka. Tak já třeba jezdím do Zličína, přes zimu my jsme na chatě, k mladým, 

takže tady sednu na autobus a jsem za 20 minut na Smíchovskym nádraží na metru.“ Dopravní 

obslužnost sídliště Háje hodnotila kromě jiných kladně i seniorka ve věku 82 let, která bydlí 

v blízkosti stanice metra: „No, krásný, my to máme před barákem metro, že jo, tady sjedem 

k lékaři, autobus je to tamhle... na… silnici je hned jedna stanice autobusu a jedna stanice 

u lékaře, takže všude dosažení autobusem nebo metrem.“ 

Sídliště Háje se zpočátku potýkalo s dopravními problémy, neboť metro sem bylo zavedeno 

až v 80. letech 20. století. Obyvatelé tak museli dojíždět přeplněnými autobusy na stanici metra 

Kačerov (resp. Budějovická). I když pak bylo metro postaveno, přístup k němu zůstával ještě po 

nějakou dobu značně obtížný, na což vzpomínala například 71letá respondentka: „Tak to víte, to 

bylo bez auta nemyslitelný, no. My jsme se přistěhovali, už bylo metro, ale nebyla tady ta zóna, 

takže museli jsme z toho metra tak jako obklikou. Tady se všude stavělo, ty zábrany všude. Tohle 

to jako nebylo vůbec dokončený, to bylo všechno zavřený. Takže bez toho auta...“ Obtíže 

s dopravou na počátku historie sídliště popisoval i 66letý starousedlík: „No, katastrofa, vždyť 
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tady nic nebylo. My jsme jezdili autobusama na metro až na Budějovickou, to vám musel někdo 

říct už no, tady nic nebylo, to vám říkám. Manželka, když jsme sem poprvé šli se podívat na byt, 

tak se mi rozbrečela a vůbec sem se mnou nechtěla jit. Holinky jsme měli tamhle nahoře, tady 

všude bylo bláto a nic tu nebylo.“ Podobně vzpomínala i 85letá seniorka: „No, to jsme museli 

sem z Kačerova jezdit autobusem. My jsme se sem stěhovali v roce 1979 a to metro jezdilo 

jenom na Kačerov, pak jsme museli ještě na ten autobus, to bylo utrpení. To bylo velice špatné. 

[...] Však taky ale, když sem začalo jezdit to metro, tak všade jste měla: vyměním byt na Jižním 

Městě. Přitahovalo sem ty lidi to metro. To musím přiznat.“ Otevření stanice metra bylo tak 

zásadním zlomem v oblasti dopravy na sídlišti Háje.  „Ale jo, zlepšilo se to, doprava je jako dost 

hustá. Zlepšilo se to především metrem až tady k nám do Hájů, že jo. Dřív to bylo na ten 

Kačerov, ale jakmile se už prodloužilo metro, tak je to velice dobré,“ chválila zlepšení dopravní 

obslužnosti seniorka, 83 let. 

Na bariéry, které by zhoršovaly mobilitu seniorů, si stěžovala pouze pětina respondentů. 

Těmi jsou především chodníky ve špatném stavu. Tento výsledek je zřejmě ovlivněn také 

zdravotním stavem respondentů a překážky vnímají hlavně ti, kteří mají nějaká zdravotní 

pohybová omezení, například se pohybují s pomocí hole. „Jo, všecky chodníky jsou velice 

špatné, tak se na to podívejte jo, důlky. No, podívejte se, jak to vypadá, všechny chodníky jsou 

špatný. Pro starý lidi je to velice nepříjemné, protože to… Já chodím, abych se přiznala, já 

chodím po silnici, protože ta je rovná,“ upozorňovala na tuto problematiku 83letá seniorka. 

 

7.5.3 Nové Butovice  
Naprostá většina dotázaných seniorů využívá k dopravě nejčastěji metro (12 respondentů), 

2 respondenti autobus a jeden automobil. S dopravou jsou všichni spokojeni a plně jim 

dostačuje kromě dvou respondentů, kteří by ještě byli pro zlepšení autobusové dopravy, neboť 

doprava metrem může již starším lidem činit potíže. „Výborná, doprava je výborná, úplně 

vynikající, protože to metro jezdí pořád a autobusy už skoro vůbec nepoužíváme, jedině někdo, 

kdo jede támhle na tu druhou stranu. To je výborný, to je všechno v pořádku,“ vyjádřila 

spokojenost s dopravou 76letá rezidentka. „Na metro a dostanete se všade, no bezvadný,“ 

oceňovala přítomnost metra 71letá seniorka. „Vynikající, autobusy, ty jezděj třeba až na letiště 

[...] Pak tu jezdí 174 až do Dejvic, takže vynikající no a metro samozřejmě,“  hodnotil kladně 

i autobusovou dopravu rezident ve věku 90let. „No, já to mám kousínek na metro, takže to 

metro je úplně ideální. Jako o autobusech, když jsem jezdila do nemocnice do Motola, tak je to 

taky kousek, jezdí to poměrně hodně často, “ chválila také 82letá respondentka. Pro 75letou 

seniorku, která se pohybuje o francouzských holích a bydlí ve větší vzdálenosti od 

autobusového nádraží, je doprava celkem problematická: „Tak doprava je jedině tady to metro, 

což teda je dost otrava, anebo se musí jet jednu stanici metrem na to autobusový nádraží, když 

teda se zase potřebuju dostat zpátky na šestku nebo podobně. To zase vadí třeba delší intervaly 

tý autobusový dopravy.“ Automobilem jezdí pak 66letý senior, který oceňuje, že má kde 

parkovat: „No, protože jak se to říká, bydlíme na trubce, tak co chcete, že jo. Já si nestěžuju, my 

máme i ty garáže podzemní, že jo, takže já i kdykoli vyjedu. Já nejsem asi typickej příklad.“  
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Linka metra B do stanice Nové Butovice byla zavedena již v roce 1988, ale ti, co bydlí na 

sídlišti v delší vzdálenosti od této stanice, se museli až do roku 1994, kdy byl otevřen úsek do 

Zličína včetně stanice Hůrka, dopravovat navazujícími, někdy však přeplněnými autobusy. „No, 

tak když jsme se sem přistěhovali, tak bylo metro pouze na stanici Butovice, potom, asi později, 

se dělalo metro Hůrka a prodlužovalo se až do Zličína. My jsme sem všichni jezdili autobusem 

od zastávky metra Butovice spodem tady do tohohle kopce,“ vzpomínala seniorka, 76 let. „My 

když jsme se sem nastěhovali, [...] nebylo ještě metro hotový, takže to nebylo příjemný, jezdili 

jsme autobusem, no ale já jsem potom šla do invalidního důchodu, takže jsem byla doma, tak mi 

to ani tak zlý nepřišlo, ale kdo asi musel přestupovat v těch Butovicích, nebylo nic příjemnýho,“ 

hodnotila situaci v minulosti 73letá rezidentka. 

Bariéry v lokalitě sídliště respondenti nevnímají, až na seniorku, které vadí kluzké dlaždice 

v okolí pošty. Poničené chodníky, které by mohli hůře pohyblivým seniorům činit potíže, bývají 

dle respondentů hned opravovány. „No, takhle, to sídliště se stavělo narychlo, to původně, co 

bylo do toho roku 1989 postavený. No, a tak se stává, že někdy se úplně propadne chodník 

anebo cesta, protože dřív se to všechno zaházelo, srovnalo, zaházelo betonem a bylo uklizeno. 

No a teď se to po letech jako ukazuje. Takže to někdy ty starý hříchy vylejzaj ven. No, ale to 

vždycky hned spraví,“ popsala seniorka, 76 let. 

 

7.5.4 Srovnáni 
Díky tomu, že dopravní obslužnost na všech třech sídlištích je na dobré úrovni, byli všichni 

respondenti s dopravou, až na dva z Nových Butovic, spokojeni. Všechny zkoumané lokality 

jsou napojeny na metro, na sídlišti Nové Butovice se dokonce nacházejí 2 stanice tohoto metra 

(Nové Butovice a Hůrka). Na sídlišti Invalidovna je pak hojně využívána i tramvajová doprava, 

jež je důležitá obzvláště pro seniory, kteří ze zdravotních důvodů raději již necestují metrem. 

Tito senioři na Hájích zase využívají četných spojů autobusů. I poblíž stanice metra Nové 

Butovice je stanice autobusů, které jezdí i mimo město. Pro některé seniory bydlící na tomto 

sídlišti však může být poměrně daleko. 

Ani jedno ze sídlišť však nedisponovalo metrem již od počátku své historie. Na Invalidovně 

však dle respondentů dostačovala i dopravní obslužnost tramvají a mobilita tak nečinila 

rezidentům obtíže. Naopak absence pozemní dráhy na sídlišti Háje způsobovala výrazné potíže, 

jak je patrné z výpovědí seniorů. Obyvatelé museli několik let dojíždět přeplněnými autobusy 

na tehdy konečnou stanici linky metra C Kačerov. Na nejmladším ze zkoumaných sídlišť byla 

již zpočátku stanice metra Nové Butovice, jež byla v té době konečnou. Než bylo pak metro 

prodlouženo a v lokalitě byla vybudována ještě stanice Hůrka, byli respondenti podobně jako na 

Hájích rozváženi od metra autobusy. Dnes je však situace na velice dobré úrovni na všech 

sídlištích, a tak je doprava jednou z oblastí, s níž jsou respondenti v tomto výzkumu nejvíce 

spokojeni. 

Co se týče bariér, několik respondentů si všímalo zhoršeného stavu chodníků, což může 

méně mobilním seniorům způsobovat potíže. Na Nových Butovicích jsou takové nedostatky dle 

dotázaných seniorů však celkem rychle opravovány, ostatní dvě sídliště by tedy měla 
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postupovat podobně. Pro seniory je také důležitá bezbariérovost metra, tento přístup zcela chybí 

na stanici metra Invalidovna, kde by ho řada seniorů jistě ocenila, na stanici Nové Butovice pak 

funguje jen šikmá plošina, senioři by však ocenili spíše výtah. Na sídlišti Háje senioři velmi 

oceňují eskalátor vedoucí na pochozí zónu u stanice metra, jež jim značně ulehčuje pohyb. 

 

 

7.6 Veřejné prostory a zelené plochy 
 

Snadnost pohybu i určitá psychická jistota jsou podmíněny přehledností a srozumitelností 

prostoru, ve kterém žijeme. Platí to jak o přírodních, tak i o umělých složkách prostředí (Musil, 

1982). Řada psychologických i sociologických studií sídlišť ukázala, že orientace v nich je ve 

srovnání s tradiční městskou zástavbou obtížnější a že i tento fakt může u starších lidí vést 

k pocitům nejistoty (Musil, 1982). 

Tato oblast výzkumu se zabývala kvalitou, vzhledem, rozsahem a udržovaností veřejných 

prostor sídlišť, tedy tím, jak respondenti hodnotí okolí domů, zda se ve vybraných lokalitách 

nacházejí vhodná místa k odpočinku a zelené plochy a zda jsou náležitě udržovány.  

Při umísťování jednotlivých domů nebo skupin objektů pro starší lidi půjde vždy o vhodné 

kombinování vlastností prostředí, které musí zaručit bezpečnost, klid, jistotu a soukromí 

a přitom umožnit účast na životě společenství a města. Vytváření obytného prostředí, které by 

poskytlo takovou rovnováhu, bude jedním z velkých úkolů budoucích desetiletí. Společně se 

systematickým odstraňováním architektonických bariér v prostředí bude tato tendence jedním 

z důležitých příspěvků k humanizaci města (Musil, 1982). 

 

7.6.1 Invalidovna 
Všech 15 respondentů bydlících na sídlišti Invalidovna je přesvědčeno o tom, že se zde nachází 

dostatek zelených ploch a míst vhodných k odpočinku.  „ Ňáký nadávání na sídliště? Naopak, 

hezky to tu udržujou všecko pořád. Vždyť tady jsme jak na vesnici. Vyjdete ven, můžete si 

sednout. Kdepak si to v Praze takhle můžou dovolit?“ vyjádřila svou spokojenost seniorka ve 

věku 85 let. „Každý teda obdivuje, že tady je ještě tolik zeleně na Invalidovně. Laviček je tu 

dost. Sekaj to každou chvíli, je to výborně udržované, to opravdu,“ pochvalovala si 80letá 

seniorka. „Ano, ano, já když jdu z obchodu, tak si tady sednu, přečtu noviny, vydejchám se 

a pak jdu domu,“ zdůvodnila důležitost výskytu laviček pro staré lidi 65letá rezidentka. 

Dostatek zeleně oceňuje i seniorka ve věku 81 let: „No, tady jsem jako v parku. Sedím tady 

a jsem jako na chatě, kam sem dřív jezdívala.“ Klady sídliště vyjmenovala 66letá respondentka: 

„Tohle je výhodný sídliště, že je tady hodně zeleně a přitom dostupnost dopravy.“ 

Méně pohybliví respondenti by ještě lavičky přidali a to především kolem hlavní cesty 

z obchodu, neboť jim značně pomáhají při odpočinku. „Tady teď ty lavičky, protože to není 

jenom pro mě, ale pro celou tuhle tu mojí generaci. My bysme to strašně potřebovali, protože 

my taky těžko neseme nákup a takže lavičku od lavičky jsme popošli a to potřebujeme. No, zatím 
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to sem nedali, ale tady do psí ohrady, to nás mrzelo, víte, když tam deset laviček dali, tak to jako 

si myslím, že nebylo… Přitom jako když jde někdo s pejskem ven, tak si nejde sednout,“ 

vysvětlovala 78letá seniorka. 

Co se však dotázaným seniorům na sídlišti nelíbí, je hřiště pro psy umístěné hned vedle 

dětského hřiště. I přesto, že řada respondentů psy vlastní, tak ani jeden z nich toto místo téměř 

vůbec nevyužívá a zdá se jim v prostoru sídliště zcela nadbytečné. A stejně tak hřiště na 

košíkovou uprostřed sídliště, které bývá ve večerních hodinách zdrojem hluku. „Zrovna tak 

byla zbytečná ta psí louka. Tam když jsou dva velký psi, tak tam menší psi nemůžou. My to 

využíváme minimálně, navíc je to tam teď samá hlína a já si psa, kterýho mám doma, nenechám 

lítat v prachu a ve špíně, že jo, to je úplně na nic,“ vyjádřila nespokojenost s umístěním tohoto 

objektu na sídlišti 70letá respondentka. Na nevhodné umístění basketbalového hřiště 

upozorňovala kromě jiných 72letá seniorka: „Teď tady zas udělali takový hřiště [...] mezi 

panelákama a řeknu vám, že třeba když v 9 hodin tam kopou a mlátí to do těch plechů, tak ty 

lidi, co tam bydlej, to jsou chudáci.“  

 

Obr. 12 – Problematické veřejné prostory (hřiště pro psy vedle dětského a hřiště na basketbal uprostřed 

sídliště) z pohledu respondentů na sídlišti Invalidovna 

  
Zdroj:  vlastní fotografie 

 

Řada dotázaných seniorů si také stěžuje na poničené prostory sídliště z důvodu vandalismu, 

což se týká především laviček v blízkosti metra. „Ale kde nejsou lavičky, protože je ničej 

bezdomovci. Vidíte tamhleten… okraj toho… jak se to říká… vidíte, jak je tam… tak kousek dál, 

tam jsou rozbitý lavičky na dranc. To zničili bezdomovci,“ poukazovala na zdemolované 

vybavení sídliště 83letá důchodkyně. Podobně si na ničení laviček v okolí metra stěžovala 
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65letá seniorka: „A děvenko, podívejte tady na ty lavičky, jak tady vytrhali ty prkna u dvou, 

tamhle zase chybí opěradlo jo. Říkám, to si nemůže nalámat nějaký klacky někde. Tamhle na 

druhý straně od tramvaje je suchýho dřeva. Tady to oškube a někde si s tím udělá na 

Rohanskym ostrově ohýnek prosím vás no. Tady by to bylo potřeba spravit a nalakovat, když 

prší, tak si tady musím sedat na tašku.“ Dostatek zeleně v okolí bydliště považují respondenti za 

jednu z největších výhod sídliště.  

 

7.6.2 Háje 
Beze zbytku všichni dotázaní senioři zhodnotili, že je na sídlišti Háje dostatek zelených ploch 

a míst vhodných k odpočinku včetně laviček. Jediné, k čemu mají výhrady je ničení těchto míst 

vandaly, což popsala například 72letá seniorka: „No, tak podívejte se, jak to vypadá. To je 

zdevastovaný tadyhle, problém je v tom, že se tady neustále zdržujou takový party dětí a řvou 

a bezdomovci tady vysedávaj, to je špatný. Určitě by to byla potřeba opravit, i ty chodníky.“ Na 

tuto problematiku upozorňovala i respondentka ve věku 76 let: „Jo, tak to je tady toho dost. Jen 

záleží na tom, že je to takový zbytečně dost zničený, ale jinak támhle máme velkej park, tady 

zase kus lesa.“ Někteří se také obávají, aby se budoucí výstavbou v lokalitě rozsah těchto ploch 

nesnížil.  

Kromě zeleně v okolí panelových domů je zde také možnost procházek do okolí, kde jsou 

rozsáhlejší rekreační území jako Hostivařská přehrada či Milí čovský les, jež jsou respondenty, 

kteří si to mohou zdravotně dovolit, hojně využívány. „Líbí se mi tady, tady můžete vlastně na 

obě strany, můžete na Hostivař, to je kousíček vlastně tam kolem přehrady, a tam jsou opravdu 

hezký ty... i udržovaný, takový ty cestičky pro kolaře a pro chodce, můžete s pejskem, vlastně 

kolem přehrady můžete tam dozadu, anebo půjdete dolu zase k tomu rybníku kolem 

Milíčovskýho lesa. To bych řekla zas, že proti jiným sídlištím, je to tady všude dostupný. Už 

bych nechtěla bydlet na Smíchově, kde jsme bydleli jo, protože teď máme pejska, tak si říkám, 

kam já bych ho tam chodila venčit,“ oceňovala přírodu v okolí sídliště 71letá rezidentka. 

Většina respondentů také kladně hodnotila údržbu zeleně v okolí domů, jako například 

82letá seniorka: „A teď je to tady všechno ty Háje tak čistý, zametaj to, sekaj trávu, tohle je tak 

krásný, že říkám, nevím, kdo jako by si stěžoval na Jižní Město nebo to bejvalo, že jo, jak to 

Havel nařknul, že to je jak králíkárny, takže to jako vůbec ne, to se mi to jako líbí.“ Údržbu 

zeleně chválil také 70letý senior „No, tak pro nás je to slušný, já myslím, že jo. I laviček i té 

zeleně je tu dost, o tu zeleň se staraj zahradníci, sekaj trávu celkem pravidelně i ty keře 

zarovnávaj.“  

Zpočátku, když už se na sídliště stěhovali první obyvatelé, bylo spíše staveništěm, takže 

zelené plochy, lavičky a veřejné prostory zde nebyly vůbec přítomny. První obyvatelé také 

vzpomínali, jak ještě ani nebyly na sídlišti označeny ulice, což velice znesnadňovalo orientaci. 

„Když jsme potřebovali sanitku, tak nám řekli, abysme zabalili dítě a šli s ním k hlavní silnici, 

protože tady nebyly ani označený komunikace, ne pardon, ulice. Takže jsme se domluvili 

v baráku a vždycky jeden, když byly malý děti, držel službu a případně se jelo autem do 

nemocnice,“ popisoval situaci v minulosti 66letý obyvatel Hájů. Na špatný stav veřejných 
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prostor na počátku historie sídliště vzpomínala i 80letá seniorka: „Zeleně je, i laviček, těch tu 

bylo, když jsme se přistěhovali opravdu málo, to nebylo, kde si sednout a teď je to opravdu 

výborný.“ 

Situace se pak pomalu měnila, i když obyvatelé se dříve o floru v okolí svých domů museli 

často starat sami, jak vyprávěl například 70letý senior: „D říve se o to starali většinou ty partaje, 

co bydleli u toho. Museli to sami vysazovat a starat se o to. No a všeobecně se to vylepšilo.“  

Dnes si respondenti váží dostatku laviček a udržované zeleně, i když veřejné prostory nejsou 

stále plně funkční a esteticky vyhovující. Přestože MČ Praha 11 řeší budoucí přestavbu pochozí 

zóny u metra Háje, dotázaní senioři o tomto projektu příliš nevěděli a ani nebylo patrné, že by 

jim dnešní podoba okolí metra nevyhovovala.  

 

7.6.3 Nové Butovice 
Pro dotázaných 12 seniorů je na sídlišti Nové Butovice dostatek zelených ploch i veřejných 

prostor s lavičkami, cení si zejména místních rybníků a blízkosti Prokopského údolí, kam si 

však troufají jen ti fyzicky zdatnější. „To se tady o to docela staraj, tady jsou ňáký zahradníci, 

který to tady furt šlechtěj, a tady dole je takovej rybník a je tam takový zázemí pro děti 

a tohle...,“ popisoval 67letý senior. S údržbou zeleně je spokojena i 76letá rezidentka: „Jo, to 

nám všechno vyhovuje, zahradníci o to pečujou, tady vidíte, všechno kvete, tadyhle na jaře to 

rozkvete, to je všechno v pořádku. Jako ta městská část se skutečně stará, aby to bylo lidem tak 

nějak přijatelný.“ Centrálního parku využívá k procházkám 85letý senior: „...krásně to všechno 

roste a začíná se to zelenat, takže... Helejte tadyhle ten park, tam já chodím.“ Dostatku zeleně si 

váží i 66letá respondentka: „No, ta zeleň je tady snad nejlepší, co vůbec znám.“ Tři dotázaní 

senioři si myslí, že zelených ploch je málo, všichni také nesouhlasí s jejich úbytkem, který 

respondenti bydlící na sídlišti nejdéle, mohli vidět na vlastní oči, když se v lokalitě dostavovaly 

nové budovy.  

 

Obr. 13 – Veřejné prostory a zeleň na sídlišti Nové Butovice 

  
Zdroj:  vlastní fotografie 
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Přestože si respondenti myslí, že jsou zelené plochy dobře udržovány, stěžují si na 

vandalství a ničení veřejných prostor s lavičkami a nečistotu v okolí stanice metra na Slunečním 

náměstí.  „Teď se to teprve rozrůstá pořádně no kolem rybníka, tam to všechno krásně vysadili 

a jde o to, aby to lidi neničili no. Myslím, že radnice dělá, co může, ale bohužel...,“ vyjádřila 

svůj názor 71letá seniorka.  „A okolí je tu fakt hezký, takže jsem fakt... A i je vidět, že se o to 

staraj, protože tu trávu sekaj, akorát lidi uměj bejt pořád hnusný, prostě bohužel... Měli by asi 

tady prostě víc chodit ty strážníci a prostě jim kdyžtak dát pokutu no,“ postěžovala si na 

vandalismus 82letá rezidentka. 

Kritika vychází především od respondentů, kteří se na sídliště přestěhovali v posledních 

letech a spíše nedobrovolně, kdy si již nemohli bez partnera dovolit původní byt, nebo za dětmi, 

kteří samy na sídlišti bydlí a chtěli mít raději stárnoucí rodiče v blízkosti. Tito senioři nejsou 

zřejmě spokojeni celkově se sídlištěm jako typem zástavby. „Nejsem, nejsem spokojená. Ale já 

vám řeknu jednu věc, jo. Já jsem žila pětasedmdesát let na Letný, kde byly... prostě udělala jsem 

pár kroků a měla jsem obchody, jaký jsem si přála, do parku, co by kamenem dohodil. [...] Tady 

je to jen samej panelák, lišej se od sebe jen barvou,“  srovnávala seniorka, 80 let. „T ěch domů, 

ty domy jako některý se mi líběj, některý ne. Zdá se mi málo zeleně tady, to jako jo. A jako tyhle 

věžáky, co tady v Butovicích postavili, hrůza. No, to tady nebylo,“ vyjádřila svůj negativní názor 

na vzhled sídliště 73letá respondentka. 

 

7.6.4 Srovnání 
Co se týče zelených ploch, všichni respondenti s výjimkou třech z Nových Butovic jejich 

rozlohu považují za dostatečnou. Na Invalidovně jsou spokojeni díky tomu, že přestože se jedná 

o území v blízkosti centra Prahy, je zde poměrně dost zeleně, na ostatních dvou sídlištích je pak 

výhodou přístup do okolních přírodních ploch jako je Milíčovský les či Prokopské údolí. Zelené 

plochy jsou dle názoru většiny dotázaných respondentů na všech sídlištích dobře a pravidelně 

udržovány. Dnešní stav veřejných prostor je také lepší, než býval dle svědectví respondentů 

v minulosti, obavy pak mají dotázaní z toho, aby seniory vysoce ceněných zelených ploch 

v důsledku nové výstavby v budoucnu neubývalo. 

Důležitým prvkem veřejných prostor jsou pro seniory lavičky, jež pomáhají v odpočinku 

fyzicky méně zdatnějším jedincům. Na všech sídlištích je jich dle názoru respondentů 

s menšími výtkami dostatek. Co však trápí dotázané seniory je vandalismus, ničení veřejných 

prostor a koncentrace bezdomovců a podivných lidí na těchto místech, kteří zřejmě škody 

způsobují. I přes tyto výtky jsou dostatek zeleně a možnost procházek po okolí spolu s dopravou 

nejlépe hodnocenými oblastmi. 
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7.7 Bydlení 
 

Další oblast, jež byla v rozhovorech zkoumána, je bydlení. Otázky se týkaly zejména 

spokojenosti s domem a bytem, kde respondenti bydlí, například s jejich vzhledem, velikostí či 

údržbou. Při sociologických průzkumech bydlení se opakovaně na nejrůznějších místech 

zjistilo, že s přibývajícím věkem se subjektivní spokojenost s byty, domy i obytným prostředím 

zvětšovala, i když přitom objektivně kvalita bydlení s rostoucím věkem respondentů spíše 

klesala (Musil, 1982).  

Kromě spokojenosti byli senioři také dotázáni na finanční dostupnost bydlení. Pokud se naši 

senioři vůbec na něčem shodnou, tak určitě na tom, že mají málo peněz a že nemohou 

z důchodu vyjít (Haškovcová, 2010). Dále Haškovcová (2010) upozorňuje, že majetková nouze 

seniorů je často spojená právě s problematikou bydlení. Bydlení je dnes drahé a značnou část 

všech výdajů tvoří nájemné, pokud dotyčný nebydlí „ve vlastním“. Burcin a Kučera (2006) 

varují před scénářem, kdy se postupně stane neúnosným nákladné bydlení starších jednotlivců 

ve vlastních bytech ve městech. 

 

7.7.1 Invalidovna 
Ve výzkumu se ukázalo, že s bytem i domem jsou všichni dotázaní senioři na sídlišti 

Invalidovna spokojeni, oceňují, že jsou domy v rámci možností udržovány a také to, že prošly 

rekonstrukcí, byly zatepleny, mělnila se okna apod.  

 

Obr. 14 – Domy na sídlišti Invalidovna 

  
Zdroj:  vlastní fotografie 

 

 „Tenkrát pan prezident Havel řekl, že jsou to králikárny, tak to zas králikárny nejsou. To 

zas to bydlení [...] Se tady udělaly nový okna, udělaly se tu různý úpravy, tak je tady velice 

dobře, já aspoň se teda cejtim dobře teda no,“ protestoval proti výroku bývalého prezidenta 
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76letý obyvatel Invalidovny. I 65letá respondentka je s domem, kde bydlí, spokojena: „Jo, je 

udržovaný. Nám tam přijde každý týden paní uklízet, dělali nám fasádu, kdo si objednal okna 

plastový, tak ty taky máme.“  

Převážná většina respondentů (13 z 15) považuje bydlení za finančně dostupné, 2 dotázaní 

senioři uvedli, že zatím ano, ale mají obavy, jak se bude situace nadále vyvíjet. „Zatím jsme 

dva, tak jo a my to máme jako družstvo, teď to má přijít do toho vlastnictví. Ale kdyby na to byl 

jen jeden z nás, tak už by to bylo horší. Zatím to dostupný je,“ přiznal senior, 72 let. 

 

7.7.2 Háje 
Všichni dotázaní senioři jsou spokojeni s domem i bytem, ve kterém žijí. Na Jižním Městě 

probíhají již několik let projekty regenerace panelových domů, mnoho z nich je tedy již po 

rekonstrukci a v dobrém stavu. „Teď to předělali a je to fajn, zateplili, nový okna dali, ty 

plastový, já jsem tam spokojenej,“ popisoval regeneraci svého domu 73letý senior a stejně tak 

82letá rezidentka: „Jo, taky, čistej všecko. Jo, už je nově udělaný, stoupačky dávaly nový, už 

dávaly umělý, ty železný vyměňovali a dávali okna plastový a dávali zateplení baráku, takže já... 

doopravdy je to...“  

 

Obr. 15 – Domy na sídlišti Háje 

   
Zdroj:  vlastní fotografie 

 

Bydlení je finančně dostupné pro všechny dotázané seniory až na dva, kteří již bydlí sami 

a se svými příjmy sotva vycházejí. Jeden respondent má také obavy, jak bude tato situace 

vypadat v budoucnosti. „No a teď to oceňujeme, že je to pro nás finančně dostupný, protože jak 

říkám, odkupujeme to od magistrátu, ještě máme asi 2 roky platbu, takže to bude pro nás 

i dostupný. Tak v tomhle směru jsme velmi spokojeni. A to bytový družstvo, co se stará v tomhle 

domě, a vlastně jako jediný to tady máme všechno – zateplený, plastový okna, takže…,“ 

vysvětlovala důvody své spokojenosti s bydlením 71letá seniorka.  „Jo, tak docela, my to máme 

jako družstevní, takže platíme 2 850 Kč měsíčně, takže jako proti jiným, co takhle někde maj, tak 

to není tak hrozný,“ potvrdila finanční dostupnost svého bydlení respondentka ve věku 82 let. 
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Naopak určité problémy s financováním bydlení pociťuje 80letá rezidentka, která ovdověla: 

„No, je to dost drahý. No, když jsme byli s manželem, tak to ještě šlo, ale takhle, když jsem 

sama, tak už musím šetřit jenom.“  

 

7.7.3 Nové Butovice 
Z 15 dotázaných seniorů nejsou s domem, kde bydlí, spokojeni 2 a s bytem 3 senioři, ostatní je 

hodnotí kladně. Výtky se týkají hlavně architektonického řešení domů a bytů. Přestože je toto 

sídliště ze tří zkoumaných tím nejmladším, i zde jsou již nutné opravy a u některých domů 

probíhají regenerační procesy. „Ud ělali nám fasády, novej výtah, takže jako jó. Barák se… je to 

jako družstevní byt jo, takže se o to staraj,“ popisoval opravy domu 67letý senior a podobně je 

spokojen i rezident ve věku 85let: „No, teď jo, protože se reva...eee... revitalizoval, zateploval, 

tak vypadá skvěle.“  Příznivý názor na svůj dům má i 76letá respondentka: „No, to jsem, to jsem, 

protože pořád se to ňák opravuje. Sice jsme družstevníci a musíme si to platit, připlácet na to, 

no, ale jako jinak jsme spokojený.“ Spokojená s domem je i 75letá rezidentka, která jej 

srovnávala s minulým bydlištěm: „Celkem ano, celkem ano. Je to teda panelák jako vůbec, ale 

udržovanej a ta správa toho je jako v pořádku, dělaj skutečně všechno, aby tam byl pořádek, 

čisto a klid jo, nemůžu si stěžovat. To teda ten předešlej panelák, kde jsem bydlela na tom 

Červenym Vrchu, to bylo strašlivý, to jsem se skutečně ráda odstěhovala, protože tam teda 

nebylo možný udržet nějakej klid anebo ticho a podobně a pořádek. To bylo strašný. Tady je 

opravdu rozdíl proti tomu teda velkej směrem k lepšímu.“ 

 

Obr. 16 – Domy na sídlišti Nové Butovice  

  
Zdroj:  vlastní fotografie 

 

Výtky respondentů směřují především k technickým a architektonickým nedostatkům 

v řešení domů a bytů. „My máme byt nad průchodem celej, a tak tam v zimě mrzne,“ stěžovala 

si seniorka, 71 let. „Ne, to nejsem, říkám, to musel stavět mizernej zedník. Je tam 6 bytů, oni 
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jsou to ty malý byty, že jo, ale jakoby ta chodba před tím nemá žádné okno, nevětratelná. Jo, 

nevětratelný to je. A ještě to má další nevýhodu, že schodiště je jen takhle ouzký a prkýnka jo. 

Čili v případě, že hoří, uhoříme nebo skáčem z okna. To nikdy nemůžeme utéct. To vymyslel 

s prominutím vůl, takovýhle sídliště,“  nadával 90letý senior. Nespokojeni jsou hlavně senioři, 

kteří si přestěhováním na sídliště v bytovém standardu pohoršili, jako například 80letá seniorka: 

„Nechápu, kterej blbec dal do obýváku kuchyňskou linku, takže když vaříte... Já mám nábytek 

z leštěnýho ořechu, a když vaříte, tak ty mastný výpary jdou všechny na nábytek jo, nehledě 

k tomu, že tam není vůbec žádnej úložnej prostor. Prostě já jsem z toho jednoho menšího pokoje 

udělala prakticky komoru, protože na Letný jsem měla velkej byt, v předsíni jsem měla přes 

celou stěnu udělanou skříň na míru. Já nemám kam dát sezónní boty, já nemám kam dát 

vysavač, no přece nebudu jezdit pro vysavač obden do sklepa.“  

Finančně je bydlení na sídlišti Nové Butovice přijatelné pro všechny vyjma jednoho 

respondenta. I zde se projevují jisté obavy u dvoučlenných domácností, zda by byl senior sám 

finančně schopen byt zvládnout. „No, kdybych byla sama, tak ne. Já žiju s dcerou, tak... Ale 

jako sama bych nemohla takhle v tom bytě bejt,“ zhodnotila situaci seniorka, 66 let. 

 

7.7.4 Srovnání 
Spokojenost s domem a bytem je u respondentů ze sídlišť Invalidovna i Háje absolutní, na 

Nových Butovicích mělo několik respondentů výhrady jak k domu, tak k bytu. Důvodem jsou 

architektonická řešení i to, že respondenti, kteří na sídliště přišli z jiného typu zástavby, nejsou 

na panelové sídliště zvyklí a oproti minulému místu bydliště zde nacházejí určité nedostatky. 

Dotázaní senioři oceňují zejména to, že mnoho z nich již bydlí v rekonstruovaných domech 

s plastovými okny, zateplením, novou, estetičtější fasádou apod.  

Pro většinu je bydlení na zkoumaných panelových sídlištích finančně dostupné, i když 

někteří respondenti z dvoučlenných domácností mají strach, jak by na tom byli, kdyby přišli 

o své partnery. Někteří senioři, zvláště ti z Nových Butovic, už takové situaci čelili a stěhovali 

se právě buď do menšího bytu na sídliště či k dětem. Několik málo respondentů pak přiznalo 

(dva z Hájů a jeden z Nových Butovic), že je pro ně bydlení těžko dostupné už nyní. 

 

 

7.8 Bezpečnost 
 

Následující odstavce se věnují bezpečnosti na vybraných sídlištích. Senioři byli dotázáni, zda se 

v místě bydliště cítí či necítí bezpečně, případně zda v ulicích vídají policisty a jestli je na 

sídlišti dostatek pouličního osvětlení.  Nejistota přecházející až do strachu se stává bariérou 

stejně významnou jako nějaká stavební překážka. Do kategorie těchto nestavebních bariér patří 

i snížená sociální bezpečnost některých městských prostorů (Musil, 1982).  
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7.8.1 Invalidovna 
Převážná část respondentů se na sídlišti Invalidovna cítí bezpečně (9 z 15), pětina respondentů 

naopak a zbytek respondentů není schopen míru bezpečnosti na sídlišti posoudit. Téměř všichni 

senioři, bez ohledu na to, jestli se cítí bezpečně, již večer po setmění nikam nechodí. „Tak já 

radši pozdě večer nikam nechodím a přes teď to jde. Sice fakt je, že tady jsou ty bezdomovci, ty 

se tady shromažďujou u toho metra a u těch nákupních středisek a tady různě choděj taky 

vybírat ty kontejnery, no ale tak zatím se neudálo nic hroznýho,“ vyjádřila se k otázce 

bezpečnosti 74letá seniorka. „Tak podívejte, já ráno vycházim po půl sedmý a to už je vidět 

a zalejzám domu tak ve 4 hodiny, to už jsou filmy a večer už po nocích nikde nechodim,“ 

vysvětlovala rezidentka ve věku 65 let. Večer se snaží ven nevycházet i 74letá respondentka: 

„Já v noci nikde nechodím, maximálně v 9, když jdu někde, a to jde dost lidí do toho Olympiku, 

takže se s nima takhle svezu jo.“ 

Senioři se na sídlišti necítí bezpečně především na základě vlastních negativních zkušeností 

s kriminalitou, nebo když se o některých incidentech dovídají z doslechu. „Mn ě tady ukradli 

z ramena kabelku se všema dokladama, bohužel teda u Alberta zrovna, tak jako… No, chodím 

se psem večer a můžu vám říct, pořídila jsem si kasr a vystřelovací nůž. Jako neváhala bych to 

použít, to vám narovinu říkám,“ popsala svůj negativní zážitek 70letá rezidentka. „No, tak já 

večer nechodím ven. Jako nějaký přepadení tu byly. Přes den se mi zdá, že to je jako tak ňák, 

řekla bych tak jako všude, ale večer bych tady jako nechodila,“ vyjádřila se k tématu 78letá 

důchodkyně. Co se týče policejních hlídek, 4 respondenti je občas vídají, stejný počet je potkává 

spíše méně často a ostatní nevědí. Na dostatku pouličního osvětlení se shodlo všech 

15 respondentů. 

 

7.8.2 Háje 
Většina respondentů na sídlišti Háje se spíše necítí bezpečně (9 z 15), přičemž někteří z nich 

mají s kriminalitou i vlastní zkušenosti. Dle respondentů je na sídlišti časté hlavně vykrádání 

bytů a aut. Přítomnost bezdomovců a lidí, kteří se shromažďují v okolí místních barů a heren, 

k pocitu bezpečí také nepřidává. Naopak pocit bezpečí v místě bydliště má třetina dotázaných 

a jeden nebyl schopný posoudit. „Strašný, no jak je to dlouho, co nás vykradli? Tři roky no. No, 

není to moc dobrý. Bezpečnost je teda slabá. [...] No, člověk je ve věčným ohrožení. My jsme šli 

na nákup a vrátili jsme se zpátky a byt byl vykradenej. Normálně rozházený šuplata a šaty 

a všechno rozházený,“ vzpomínal na vlastní zážitek s kriminalitou na sídlišti senior ve věku 

70 let. Podobnou zkušenost má i 83letá starousedlice: „Několikrát byl vykradený náš dům, dva 

dni byl vchod několikrát otevřený, kancelář družstva vykradena, ukradený ten... počítač... se 

všemi údaji a tak dále, samozřejmě nic se neobjevilo. Starší pani v domě přepadli, před domem 

přepadli. Necítíme se tu bezpečně.“ Současnou špatnou situaci v oblasti bezpečnosti na Hájích 

potvrzoval i 66letý senior: „Ta je tady velice špatná.  Dříve to tady bylo klidnější, teďka se tady 

krade a to vám asi zase musel někdo říct, protože asi nejsem první. Nechat tady auťák jen tak, to 

je risk.“  
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I senioři, kteří s kriminalitou vlastní zkušenosti nemají, se však na sídlišti ve večerních 

hodinách už bojí, jako například 72letá respondentka: „No, právě já chodím jednou za 10 dní, 

dvakrát za měsíc chodím na koncert, a když se vracím večer, tak to se člověk bojí, protože 

tady… Ale nic se mi nestalo no. Protože tu vysedávaj ty bezdomovci, tak to se bojím no... No, je 

tady strašně heren, samá pizzerie a přitom tady je pizzerie a v ní nikdo nesedí a tam se taky 

jenom shromažďují taky takový živly.“ Že k nízkému pocitu bezpečí přispívá velká koncentrace 

heren a barů na sídlišti, potvrzuje i názor 80leté seniorky:  „Jo, no já večer už nechodím nikam 

ven, a tak nemůžu říct, že jako… Já se bojím večer ven, to jako si myslím, že tady z těch 

různejch podniků v noci choději...“  Z bytu nevychází večer raději ani rezidentka ve věku 65let: 

„No, tak já už nikam nevylejzám po šestý hodině [smích]. Dokud byl manžel tak jo, protože 

bydlíme na tý… spojovací chodbě, tak kolikrát tam přespávali bezdomovci, že jo. Když byl 

manžel, tak to jsem si troufla, protože to byl zápasník, ale teď už si netroufnu ani vystrčit nos.“ 

Dotázaní senioři zřídkakdy po setmění vycházejí ze svých bytů právě kvůli prevenci kriminality 

v místě svého bydliště.  

 

Obr. 17 – Herna na pochozí zóně u stanice metra na sídlišti Háje 

 
Zdroj:  vlastní fotografie 

 

Alespoň občas vídají policejní hlídky v ulicích dvě třetiny dotázaných seniorů, některým 

však vadí, že je služebna umístěna na okraji sídliště, odkud dle respondentů nemají dostatečný 

přehled o dění. Místo obchůzek přímo v lokalitě sídliště pak podle odpovědí kontroluje jízdní 

policie na koních a bicyklech spíše přírodní okolí, což se dotázaným nezdá zcela efektivní.  

„No, tak celkem policie tady prochází, když jsme jako přes tu zimu doma, tak ta městská 

policie…  I v tom parku, což mě překvapilo odpoledne, když tam jdu s pejskem, tak tam jezdí 

městská policie na kole, tak jo, ony jsou tam krásný ty zákoutíčka, ale možná by trošku to… 

Takže tohle to bych hodnotila kladně no,“ hodnotila pozitivně činnost policie seniorka, 71 let. 

Na polohu policejní služebny si stěžoval 72letý respondent: „Tady je teď volný místo, asi 

190 m2, tak tam kdyby umístili policejní služebnu, tak by to bylo bezvadný, jenže oni ji dali mimo 

veškerý dění, takže než oni sem dojedou, tak to už je těmhle těm jedno, že jo. To jediný mně tady 
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vadí.“ Policisty v ulicích vídá jen málo 66letý rezident: „Minimálně. Tady víte co, tady je blízko 

ta koňská policie, koně má městská policie, že jo, tak ty jezděj do Milíčova a na Hostivař, ale 

tady abych viděl policajta, to ne.“ Na stejný problém upozorňovala i seniorka ve věku 83 let: 

„Ne, není, máme tady stanoviště jízdní městské policie, tak občas tady vidím auto, ale prostě, 

aby chodili po chodnících nebo tak, to ne.“ 

Všichni respondenti hodnotí veřejné pouliční osvětlení jako dostatečné. Na pohled je patrné, 

že zřejmě vyšší zkušenosti s kriminalitou na sídlišti Háje, jsou pak řešeny například instalací 

bezpečnostních dveří do vchodů některých panelových domů. 

 

7.8.3 Nové Butovice 
Dle názoru respondentů se sídliště Nové Butovice zdá být bezpečným místem. Pouze dva 

respondenti se vyjádřili, že se v místě bydliště necítí bezpečně, ostatní se nebojí. „Proti jinejm 

sídlištím bych řekla, že je tady bezpečno,“ srovnávala seniorka ve věku 65 let. Že jsou Nové 

Butovice bezpečnou lokalitou si myslí i 76letá respondentka: „Myslím si, že se cítíme úplně 

bezpečně. Myslím si, že to je taková lokalita, která, nechci to zakřiknout, ale že se jí všichni živly 

vyhejbaj, takhle se nestává, že by třeba auta tady vykrádali nebo někoho jako přepadali, to jsme 

se tím nesetkali.“ Seniorka ve věku 82 let se nebojí ani ve večerních hodinách: „No, můžu vám 

říct, že já jdu třeba v 10 hodin nebo i po 10. hodině a jdu sama a tady od toho metra je to 

takovejch 5 minut a nemám vůbec pocit, že bych se měla bát a nakonec se psem chodím už ráno, 

dcera chodí hrozně brzo do práce, takže já jdu už v půl šestý tady kolem jezera a nemám pocit, 

že bych se bála.“  

Zhruba polovina respondentů (8) je také spokojena s činností policie a hlídky v lokalitě 

pravidelně vídá. „I na koních, na kole a na koních jezděj, jsou vidět,“  odpověděla seniorka, 

65 let. Čtyři respondenti potkávají strážníky jen málo nebo mají k jejich práci výhrady, ostatní 

nevědí. Na nepřítomnost policie na sídlišti ve večerních hodinách si stěžoval 66letý respondent: 

„Zásadně městská policie se orientuje spíš na přehlídku svých uniforem,  protože odpoledne 

tady najdete tři krásný kluky, a když tady jdete prostě večer nebo v 11 večer, tak kdyby tady byl 

škrtič, tak to nikoho nezajímá. Naprosto nerovnoměrný rozvrstveni těch služeb.“ Pouliční 

osvětlení všichni dotázaní považují za dostatečné.  

 

7.8.4 Srovnání 
Dle předchozích kapitol je jasně patrné, že z hlediska bezpečnosti je na tom dle výpovědí 

respondentů zdaleka nejlépe sídliště Nové Butovice, kde se naprostá většina respondentů (13) 

cítí bezpečně (tab. 6). Většina respondentů nemá strach také na sídlišti Invalidovna, na Hájích je 

to pak už jen třetina dotázaných seniorů.  

Pocit strachu, který na sídlišti Háje udalo 9 respondentů, je způsoben často i vlastními 

zkušenostmi s kriminalitou, hlavně krádežemi, jak je vidět dle výpovědí seniorů. Na sídlišti se 

v hojné míře zdržují „podivné osoby“ a bezdomovci, k čemuž přispívá celkem vysoká 

koncentrace různých barů a heren na území sídliště. Někteří senioři si také stěžují na hluk, který 
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je v okolí těchto podniků v noci často přítomen. Problémem je pak i vandalismus a ničení 

veřejných prostor. 

I na sídlišti Invalidovna mají někteří z respondentů špatné zkušenosti v oblasti bezpečnosti. 

I zde negativní hodnocení způsobuje přítomnost bezdomovců, opilců a různých individuí. Na 

Invalidovně se shromažďují zejména v okolí metra a supermarketu Albert, kde si nakupují levný 

alkohol a čas pak tráví jeho popíjením v okolí. V této lokalitě si někteří respondenti také 

stěžovali na přítomnost osob romské národnosti, které dle výpovědí mají podíl na nízké 

bezpečnosti, a jsou také kromě bezdomovců původci vandalismu na sídlišti. 

Hlídky městské policie vídají pravidelně na Invalidovně pouze 4 respondenti, na Hájích by 

dotázaní respondenti uvítali, kdyby se pohybovali více v ulicích samotného sídliště a ne spíše 

v jeho okolí, na Nových Butovicích je situace uspokojivá, někteří by přivítali kontrolu ve 

večerních hodinách. S osvětlením veřejných prostor jsou spokojeni absolutně všichni 

respondenti na všech třech sídlištích.  

 

Tab. 6 – Pocit bezpečí dle respondentů na zkoumaných sídlištích (n=45) 

 ano ne neví celkem 

Invalidovna 9 3 3 15 

Háje 5 9 1 15 

Nové Butovice 13 2 0 15 

Poznámka: v tabulce jsou uvedeny absolutní počty respondentů s danou odpovědí 

Zdroj:  polo-strukturované rozhovory, květen/červen 2011 

 

 

7.9 Reziden ční stabilita 
 

Další otázky směřované k respondentům se týkaly toho, kdy, odkud a z jakého důvodu se na 

zkoumaná sídliště stěhovali, případně srovnání součastného místa bydliště s tím minulým 

a konečně toho, zda se ještě mají v plánu přestěhovat. Výraznou vlastností starších lidí je jednak 

relativně snížená schopnost adaptace vůči změnám prostředí, jednak vědomá preference 

známého a stabilizovaného prostředí (Musil, 1982). 

Zdravotní důvody, finanční náklady spojené se stěhováním a psychologické faktory dané 

silnou vazbou ke známému prostředí snižují pravděpodobnost migrace starších lidí 

(Temelová a kol., 2010). Stárnutí v důvěrně známém prostředí, obklopeném známými tvářemi 

vede ke spokojenosti. Přestěhování či „relokace“ vyvolává riziko (Gilleard a kol., 2007).  

Nápadné chování konzervativního typu je ale pravidelně pozorováno při přestěhování 

seniora, a to i tehdy, když se jedná o změnu k lepšímu. Senioři totiž obtížně navazují nové 

sousedské kontakty a nezřídka chodí do okolí bývalého bydliště, kde potkávají své známé. Není 

výjimečné, že nemění ani svého praktického lékaře a je-li to jen trochu možné, dojíždějí k němu 

(Haškovcová, 2010).  
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Obecně zhruba platí, že čím je dospělé obyvatelstvo starší, tím v něm klesá počet migrantů 

a stoupá podíl stabilizovaných lidí (Musil a kol., 1985). Vyšší stabilizovanost starších lidí může 

být však vyvolána jak faktory pozitivními (nalezení obytného prostředí nejlépe uspokojujícího 

komplex potřeb), tak i negativního charakteru (omezená hybnost, nechuť ke změně prostředí, 

větší adaptační potíže, rezignace na možnost uspokojování vyšších potřeb, nižší nároky, přijetí 

statu quo) (Musil a kol., 1985).  

I přes nechuť seniorů se stěhovat, změny, které stáří obvykle provázejí, mohou ohrozit 

schopnost seniorů zůstat a zestárnout v místě (Sýkorová, 2008). Těmi mohou být například 

ztráta partnera a nutnost menšího bytu z finančních důvodů, či zdravotní důvody, kdy se senioři 

musí přestěhovat tam, kde budou mít možnost využít pomoci druhých. 

 

7.9.1 Invalidovna 
Respondenti bydlící v současné době na sídlišti Invalidovna se sem stěhovali nejčastěji již 

v 60. letech 20. století (8 dotázaných), z toho jedna třetina všech respondentů bydlí v této 

lokalitě již od počátku, tedy od roku 1962. Čtyři dotázaní pak mají místo bydliště na 

Invalidovně od 70. let 20. století a ostatní 3 dotazovaní senioři se na sídliště nastěhovali každý 

v jiném z nadcházejících desetiletí. Všichni respondenti až na jednoho seniora původem 

z Mladé Boleslavi sem migrovali z Prahy. Nejčastěji byly zastoupeny čtvrti Karlín a Žižkov 

(z každého 3 respondenti), ostatní se pak už vyskytovaly pouze jednotlivě. Důvodem stěhování 

bylo hlavně pro seniory žijící na sídlišti již od 60. let a 70. let založení rodiny a potřeba získání 

samostatného (doposud bydlela řada rodin pohromadě s rodiči) či většího bytu (9 respondentů). 

Tím si také často pomohli k mnohem lepší vybavenosti bytu například ústředním topením, 

plynem, vlastní toaletou apod. Ostatní se stěhovali naopak z důvodu potřeby menšího bytu kvůli 

odchodu dětí, partnera a s tím souvisejícími vysokými finančními nároky nebo také kvůli 

bourání domu, kde respondent dříve bydlel, při výstavbě metra.  

„S celou rodinou ze Žižkova. Tam jsem bydlela taky v paneláku, tam to bylo tak hezký. Teď 

už je to tam zastavěný, tak už to není tak hezký. My měli louku za barákem, ale měli jsme ten byt 

malej, měli jsme 3 děti, měli jsme dvoupokoják, tady jsme si připlatili 15 000 a telefon a tu 

jednu místnost jsme získali,“ popisovala své předchozí bydliště a okolnosti stěhování na 

Invalidovnu 77letá rezidentka. „Já jsem se přistěhovala z Karlína [...]  protože jsem tam měla 

jednu místnost a 2 děti a žádný topení, nic, akorát vodovod. Ani záchod tam nebyl, jen na 

chodbě venku,“ vzpomínala, jak pro ni přestěhování znamenalo zvýšení bytového standardu, 

83letá starousedlice. Z důvodu potřeby většího bytu měnil bydliště 72letý respondent: „No, tak 

já jsem ze Starýho Města, manželka z Braníka, pak jsme bydleli v Hloubětíně a tam jsme měli 

malej byt a tady se prostě uvolnil větší byt a tak dále. Tak jsme to tenkrát vyměnili no.“  Naopak 

menší byt potřebovala 65letá seniorka: „No, podívejte, my nemáme děti a my jsme tam měli 3+1 

a bydlela s námi celej život naše matka. Ta zemřela, tak jsme si říkali, pro dva lidi třípokoják? 

Tak jsme to vyměnili tady s rodinou.“ Založení vlastní rodiny bylo důvodem k přestěhování na 

Invalidovnu pro 70letou seniorku: „No, vdala jsem se, moji rodiče měli pokoj, kuchyň, takže 

jsme se nevešli, takže jsem byla ráda, že jsme tady dostali státní dvougarsonku tenkrát teda.“  
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Z finančních důvodů se musela změnit bydliště 66letá rezidentka: „Já tady z Křižíkový, 

jednak do menšího a jednak pro vysoký činži, tam to hrozně napálili – 11 000 Kč a důchodce? 

Jak by to mohl? A já jsem zůstala sama, že jo, tak tam sama bych se vůbec nedoplatila, to byly 

veliký pokoje po pětadvaceti.  A po koupelně se mi teda stejská tam. Tam byla koupelna, jak já 

mam tady pokoj, s velkou vanou, ale teď bych do tý vany ani nevlezla, mam bolavý koleno 

[smích].“ Ze stejného důvodu se stěhovala i 74letý seniorka se svým manželem: „Já jsem 

bydlela na Lhotce na Praze 4, tam jsme měli barák a pak když jsme šli do důchodu s manželem, 

tak jsme usoudili, že už bychom to finančně neutáhli, tak jsme ho prodali za dobrý peníze, no 

a tady jsme získali byt [...] Tam to bylo lepší, ale finančně už to bylo neúnosný pro důchodce. 

Protože to bylo, že jo, topení plynový, no prostě se to nedalo utáhnout už.“ 

Všichni až na jednoho respondenta již nemají v plánu se stěhovat, ať už z důvodu 

spokojenosti či věku, kdy „už se nemá cenu stěhovat“, jedinou výjimku tvoří seniorka, která by 

ráda do některého lépe vybaveného penzionu pro seniory. Měnit místo bydliště nemá v plánu 

ani 74letá seniorka, která by se však v mladším věku neváhala odstěhovat kvůli novým 

sousedům, s nimiž nemá dobré vztahy. „Už to nestojí za to, ale jako kdybych mohla, kdybych 

byla mladší, tak bych odtud utekla kvůli těm novejm partajím tady, to opravdu jo.“ Dvě třetiny 

respondentů se také přiklání k názoru, že se jim na Invalidovně žije lépe než v místě jejich 

předchozího bydliště. Jedna respondentka, která dříve bydlela ve Lhotce, se lépe cítila tam než 

na sídlišti Invalidovna, pro ostatní je již obtížné srovnávat. 

 

7.9.2 Háje 
Senioři, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu, na sídlišti nejčastěji žijí již od počátku jeho vzniku, 

tedy od 70. tet minulého století (7 respondentů), z toho 4 dokonce už od roku 1976 a jsou tak 

jedni z prvních obyvatel tohoto celku. V 80. letech se sem nastěhovali 3 dotázaní a stejné 

množství pak v letech devadesátých. Dva respondenti získali za své bydliště Háje až po roce 

2000.  

Až na jednu seniorku, která se na sídliště Háje přistěhovala z Valašského Meziříčí, přišli 

všichni respondenti z jiných částí Prahy. Po dvou respondentech směřovala migrace z Libně, 

Smíchova a Holešovic, z ostatních pražských čtvrtí se pak už stěhovali jen jednotliví dotázaní.  

Důvodem stěhování byly u většiny respondentů rodinné důvody, nejčastěji založení své 

rodiny či odchod dospělých dětí, a s tím spojená potřeba nového menšího bytu. Pro dva 

respondenty pak byla důvodem asanace jejich dosavadního bydliště a pro jednoho výpověď 

smlouvy. Obzvláště u respondentů, co se stěhovali na sídliště v 70. a 80. letech minulého století 

je pak patrné, že si polepšili v obytných standardech – získali vlastní toaletu, plyn apod.  

Kvůli asanaci předchozího bydliště přišla na Háje 72letá seniorka: „Ze Žižkova, tam to teda 

bourali všechno, tak jsme se přestěhovali sem. No, tady je to lepší. No, protože tam jsem neměla 

koupelnu třeba, tady mám.“ Ze stejného důvodu získala byt na Hájích i 76letá obyvatelka: „Já 

ze starý Pankráce, jak je Vyšehrad, Palác Kultury, tam se to bouralo. [...] No, tak tam, co jsem 

bydlela, to byla stará zástavba, to byl barák, to byly místnosti bez jakýhokoli příslušenství. 
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Tady, i když to mám malinký, tak mam svůj záchod. Jak si můžu stěžovat, protože já jsem to do 

45 let neměla.“  

Za rodinou se po smrti manžela stěhovala 72letá seniorka: „Z Valašského Meziříčí, tam jsem 

bydlela v takové šestibytovce krásné, to jsme měli úplně nádherné, okolo park, všechno. Tam 

jsme měli i zahrádku, takže tam to bylo ještě trochu lepší. Mně se tam líbilo víc. Ale já jsem to 

udělala kvůli tomu, že manžel zemřel a holky mám tady dvě v Praze, tak jsem to 

prodala a koupila tady tento byt.“ Z rodinných důvodů potřebovala svůj byt i 66letá rezidentka: 

„Z důvodu rodiny, protože dvě rodiny v jednom bytě nemůžou bydlet, že jo. [...] Ne, to se nedá 

srovnávat. [...] To byla stará zástavba pro vaši informaci, takže topení v kamnech a absolutně ty 

byty…“ Z Vinohrad se na sídliště Háje stěhovala 85letá seniorka:  „...tam jsme bydleli 

v novostavbě, družstevní, měli jsme tam větší byt pochopitelně a ten jsme nechali dceři a koupili 

jsme si tady tu dvougarsonku. No, tenkrát to bylo ideální, ale dneska už bych tam nešla v tom 

provozu.“  

Dvě třetiny respondentů jsou toho názoru, že bydlení na Hájích je na lepší úrovni než 

v místě, odkud se sem přistěhovali, dva respondenti byli více spokojeni v minulém místě 

bydliště, ostatní nejsou schopni srovnávat. „No, syn se oženil a dcera se vdala, a tak jsme si 

museli vzít menší byt. [...] Z Vršovic. No, teď je to tady lepší. Je tady čistější vzduch a není tu 

tak hustá zástavba. No, hlavně, že je to blízko do lesa a blízko do hradu, takže to je lepší,“ 

srovnávala 80letá seniorka. „V činžovním domě bez výtahu a topení buď na tuhý paliva, anebo 

jsme měli vafky a to prostě se nedá s tímhle tím dálkovým topením srovnávat,“ vyprávěla, jak si 

polepšila z hlediska vybavení bytu, respondentka ve věku 71 let. Až na jednu seniorku, která by 

se nejradši vrátila do lokality svého předchozího bydliště, nemá nikdo z respondentů v úmyslu 

se již stěhovat.  

 

7.9.3 Nové Butovice 
V 90. letech minulého století se na sídliště Nové Butovice přistěhovalo 8 z 15 oslovených 

seniorů, z toho 6 v letech 1990-1994 a 2 pak v 2. polovině tohoto desetiletí. Ostatní respondenti 

sem přišli až po roce 2000. Do roku 2004 to byl jen jeden respondent a zbývající senioři pak 

v letech 2005-2009. Zhruba polovina respondentů tedy na sídlišti bydlí delší dobu a zbývající 

část ne více než 10 let. 

Pětina dotázaných se na sídliště Nové Butovice přistěhovala z oblasti Smíchova, pětina 

z Dejvic, stejné množství dříve bydlelo mimo Prahu a zbytek pak z ostatních čtvrtí Prahy. 

Nejčastěji se respondenti na sídliště stěhovali, protože zde již bydlela jejich rodina (7) – jejich 

děti a vnoučata, a ti je chtěli mít v pokročilém věku poblíž svých domovů. „Helejte, já se 

přistěhoval támhle z… jak se to jmenuje… kde jsem znal poměrně hodně lidí. Kluk s manželkou 

mě přesvědčili, abysme se odstěhovali sem, protože kluk bydlí nedaleko, no tak abysme byli tak 

ňák poblíž,“ vysvětloval důvod k stěhování 85letý senior. Kvůli rodině a práci svého manžela 

přišla na Nové Butovice 76letá rezidentka: „No, manžel tady získal po revoluci místo, takže šel 

jako za prací a pak taky máme dvě dcery a jedna bydlí v Praze a druhá v Jižních Čechách, takže 

abychom jim byli blíž, protože ten Liberec je trošku z ruky.“ 
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Další dotázaní (5) se pak stěhovali z důvodu výpovědi z předchozích bytů, jako například 

67letý senior: „Ze sídliště ne, z Prahy 5 z Malvazinek. Majitel nás vystěhoval, protože barák 

prodal. [...] Tam jsme bydleli jako v lepší kvalitě bytu, jako v rozměrnější a to... My jsme si jako 

teoreticky pohoršili, ale zas to není takovej hroznej... On se o to pak přestal už starat, takže jsme 

jako rádi, že jsme tam odsaď vypadli jo.“ Respondentka ve věku 73 let si Nové Butovice pak 

vybrala kvůli zdravotním problémům díky čistému ovzduší: „My jsme měnili byt, my jsme 

bydleli v Dejvicích, a protože já jsem astmatička a tam nebyl dobrej vzduch, tak jsme šli sem 

no.“ 

Až na dvě seniorky, které by se velice rády vrátily do lokality svého předchozího bydliště, 

i když se jim to zřejmě dle jejich slov už nepodaří, se nemají respondenti již v plánu nikam 

stěhovat. Přesto však dvě třetiny respondentů uvedly, že byli spokojenější v místě svého 

předchozího bydliště, 4 dotázaní jsou více spokojeni na Nových Butovicích a jeden nedovede 

jednu lokalitu vyzdvihnout. „Ne, nemám to, už rozhodně ne. Říkám, musela jsem si tady 

zvyknout, protože jsem byla celej život zvyklá bydlet ve svým bytě v kamenným, že jo, teď 

v cihlovým, v ruchu, ale jsem tady opravdu moc ráda,“  zhodnotila seniorka, 82 let. „Ráda bych 

zpátky, táhne mě to, ale... Už se mi to asi nepodaří,“ přiznala 66letá rezidentka. 

 

7.9.4 Srovnání 
Relativně vysoký podíl respondentů ze sídlišť Invalidovna a Háje zde bydlí již od počátků 

historie sídlišť, naopak zhruba polovina dotázaných seniorů z Nových Butovic tu nebydlí ani 

10 let. Většina respondentů se na všechna sídliště stěhovala z ostatních různých částí Prahy, jen 

několik málo dotázaných byli dříve mimopražští.  

Na Invalidovnu i Háje se respondenti stěhovali především v době, kdy zakládali rodiny nebo 

později, když od nich odcházely dospělé děti, a strávili zde tedy podstatnou část svého života, 

naopak respondenti z Nových Butovic sem přicházeli zejména až v pokročilejším věku. To 

zřejmě ovlivnilo především srovnání současného bydliště s tím minulým, kdy na Hájích i na 

Invalidovně je většina spokojenější v současném místě bydliště, na rozdíl od Nových Butovic, 

kde dokonce dvě třetiny seniorů, s kterými byly realizovány rozhovory, považují za lepší místo 

pro život své předchozí bydliště. I přesto se z Nových Butovic, stejně jako z ostatních 

zkoumaných sídlišť, nemá v plánu převážná většina respondentů stěhovat. Respondenti se tedy 

dají označit za relativně stabilizované. I když je možné, obzvláště u respondentů z Nových 

Butovic, že ke stabilitě přispívají spíše negativní faktory zmíněné v úvodu této kapitoly, jako 

jsou například omezená hybnost, nechuť ke změně prostředí, větší adaptační potíže, rezignace 

na možnost uspokojování vyšších potřeb apod. 
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7.10 Celková spokojenost 
 

Na závěr rozhovoru byly seniorům ještě položeny dotazy, co je pro jejich vlastní spokojenost 

v místě bydliště nejdůležitější a jak by celkově hodnotili úroveň své rezidenční spokojenosti. 

V postojích k širšímu obytnému prostředí lze u starých lidí pozorovat, že jsou skromnější 

a smiřují se s nedostatky ve svém okolí ve větší míře než lidé mladší (Musil, 1982). Podle 

výsledků průzkumů v různých lokalitách s přibývajícím věkem respondentů ubývalo stížností na 

znečištěné ovzduší, hluk a jiné známky zhoršeného prostředí, ale je také známo, že lidé ve 

vyšším věku oceňují klidné prostředí, že mají mělký spánek v hlučných podmínkách a že 

objektivně značně trpí znečištěným ovzduším. Jde tu tedy opět spíše o subjektivně menší 

náročnost (Musil, 1982). Rezidenční spokojenost je důležitým činitelem, který ovlivňuje kvalitu 

života seniorů (Amerigo a Aragones, 1997; Lu, 1999; Sivam a Karuppannan, 2008). 

 

7.10.1 Invalidovna 
Z těch, kteří byli schopni uvést to, co je pro jejich osobní rezidenční spokojenost nejdůležitější, 

uváděli respondenti nejčastěji dostatek zelených ploch v okolí bydliště (6 respondentů), blízkost 

centra Prahy (4 respondenti), pro jednoho respondenta jsou nejdůležitější dobré sociální vztahy 

a jeden dotázaný odpověděl, že mu nejvíce vyhovuje dostupnost obchodu a lékaře. „Pro mě 

třeba to prostředí, jak vidíte, je tady tý zeleně dost, je tady teď moc hezky. Já nemám ani 

chalupu, ani chatu, a když odtud zmizej děti a lidi na víkend, tak tady jsou nádherný víkendy. Je 

tady klid, prostě ta zeleň jako, opravdu je to tady pěkný,“ uvedla 70letá seniorka. Dostatek 

zelených ploch je důležitý i pro 66 rezidentku: „Je to pohodlný, je tu hodně zeleně [...] je to 

blízko centra no.“ Stejná oblast je podstatná i pro respondentku ve věku 74 let: „Když se člověk 

podívá z okna na tu zeleň, tak to je opravdu nádhera.“  

Co se týče celkové rezidenční spokojenosti, kterou měli senioři zhodnotit po uvážení svých 

předchozích odpovědí, ani jeden z respondentů neuvedl, že by se na sídlišti Invalidovna cítil 

nespokojen, 2 respondenti by míru své spokojenosti označili spíše za průměrnou, naprostá 

většina respondentů je spokojena (11) a dva dotázaní senioři jsou velmi spokojeni. „To sídliště 

jako takový, tady to bydlení, ta zeleň tady kolem [...] Já jsem tady naprosto spokojená jako, 

nemůžu říct… Naprosto! A každej, kdo sem přijde říká: takový bydlení mít v Praze... A záviděj 

mi to spíš. A syna nemám daleko, ten to má kousek,“ vyjádřila názor na lokalitu svého bydliště 

80letá seniorka. 

 

7.10.2 Háje 
Na sídlišti Háje si respondenti (7 dotázaných) nejvíce považují především dostupnosti všech 

základních služeb, které jsou pro seniory důležité, jako jsou například obchody s potravinami či 

zdravotnická zařízení. Stejné množství uvedlo, že je pro jejich osobní spokojenost v místě 

bydliště rozhodující dostatečné množství a blízkost zelených ploch. Nezanedbatelně pak ke 

spokojenosti také přispívá dobrá úroveň dopravy. „No, máme hlavně výhodu, že zdravotnictví, 
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středisko, doktoři, tady je všechno. Tady je všechno blízko. My jezdíme na Moravu a tam ty lidi 

maj velký problémy, oni jezděj autobusem, třeba 30 minut jezději, jo, tam do nějaký nemocnice, 

tam je to příšerný no. Tady je to ideální,“ vyjádřil svou spokojenost senior, 70 let.  Dostupnost 

zelených ploch a dopravy je důležitá pro 80letou rezidentku: „No, ty procházky, že se tady 

prostě nechá chodit na tu přehradu třeba, to metro, že je blízko.“  

Dostupnost základních obchodů a služeb je klíčová pro respondentku ve věku 71 let:  „Tak 

tady je vlastně všechno dostupný, já jsem teda hrozně spokojená, že pro nás, pro ty starší lidi, 

máme jak nákupy, tak lékaře, tak to spojení s tím centrem, to máme opravdu dobrý... Jsem tu 

spokojená. Jsme tu opravdu spokojený, je tady klid, v domě máme jako opravdu pohodu.“ 

Stejná oblast je důležitá i pro 76letou: „Já to beru tak rámcově úplně všechno, mám to všude 

blízko, lékárnu, doktora… ve svý podstatě jsem spokojenej člověk.“   

Možnost vycházek v přírodním okolí oceňovala 77letá obyvatelka: „No prostě, že se mi tady 

líbí a že máme kam se jít projít a je tady vše blízko.“ Klidné prostředí, zeleň a dostupnost 

obchodů jsou podstatné pro 85letou seniorku:  „No tak… No, třeba jsme spokojený, že je tady 

klid, tý zeleně taky poměrně dost, no a ty nákupy.“ Absolutně všichni respondenti (15) hodnotí 

svou celkovou rezidenční spokojenost na sídlišti Háje kladně.  

 

7.10.3 Nové Butovice 
Když měli respondenti z Nových Butovic určit, jaká oblast je pro jejich osobní spokojenost 

v místě bydliště nejdůležitější, nejčastěji se objevila odpověď, že okolní zeleň a příroda 

(6 respondentů) a dobrá úroveň dopravy (3), dále bylo ještě zmiňováno čisté ovzduší, klid či 

blízkost a dostupnost všeho potřebného. „Já myslím ta příroda, máme to pár kroků k rybníku, 

pár kroků tadyhle k údolí a vůbec, všude je to takový zelený, je to jako na vesnici a docela jo 

kvůli tomu. Rozhodně lepší než v centru v Praze, tam bych rozhodně nechtěla bydlet,“ 

oceňovala rozsáhlé zelené plochy v okolí seniorka ve věku 76 let a srovnávala situaci s centrem 

metropole. „Doprava, čistý vzduch, příroda. Tady je hodně zeleně, opravdu je to tady krásný,“ 

chválila respondentka, 71 let. Dobré úrovně dopravní obslužnosti si kromě jiného váží 82letá 

rezidentka: „No, pro tu mojí spokojenost hlavně, že mám v dosahu metro, protože když mě to 

napadne, tak prostě jsem okamžitě v centru, že jo. Potom ty nákupy jsou naprosto perfektní 

a pak teda, co mi se tady nejvíc líbí, je to, že tady to okolí je, že tady když jdete kousínek, tak 

tam je úplná příroda, tam máte pocit, že vůbec nejste ve městě. A myslím, že pro starý lidi na ty 

procházky a ta příroda je důležitá.“  

Celkově hodnotilo kladně svou rezidenční spokojenost na sídlišti Nové Butovice 9 z 15 

seniorů, s kterými byly dělány rozhovory, 2 jsou nespokojeni a 4 by označili svou úroveň 

spokojenosti spíše za průměrnou. „Už jsme si jako zvykli jo, proti tomu klidu, co jsme tam měli 

teda, takovýmu jakoby klidu, a těm znamým, že jo… Už jsme si za těch pět let zvykli no,“ 

vypověděla 65letá seniorka. „Jsem, jsem tady opravdu spokojená a co je teda pro mě 

nejdůležitější tady pro mě je ten klid, který tady mám v tom bytě, protože skutečně na tom 

Červeňáku, tam byl strašnej hluk,“ srovnávala rezidentka ve věku 75 let. „Jo, spokojeně. Je 

tady spousta parků, samá zeleň [...] To bydlení tady, ta krajina, to Prokopský údolí, to je 
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senzace,“ osvětloval důvody jeho spokojenosti 88letý obyvatel Nových Butovic. „Zdá se, že je 

to obvyklej pražskej průměr, tím neříkám spokojen, nespokojen,“ vyjádřil svou průměrnou 

spokojenost 66letý senior. 

 

7.10.4 Srovnání 
Z faktorů, které jsou pro respondenty na jednotlivých sídlištích nejdůležitější pro jejich 

rezidenční spokojenost, se na všech sídlištích objevoval dostatek zelených ploch (tab. 7). Pro 

seniory je tak důležité, aby měli v blízkosti bydliště místa, kam mohou chodit na procházky, 

venčit psy, rekreovat se a odpočívat. Dále je to dostupnost základních obchodů a služeb, jako 

jsou potraviny, zdravotnická zařízení, pošta apod. Tato odpověď byla nejčastější na sídlišti 

Háje, neboť právě tato lokalita ze tří zkoumaných zřejmě v současné době vykazuje nejvyšší 

úroveň občanské vybavenosti. Pro respondenty z Hájů a Nových Butovic, jež leží 

v okrajovějších částech metropole, je pak velice důležitá dopravní dostupnost, zatímco dotázaní 

senioři z Invalidovny oceňují blízkost centra. 

 

Tab. 7 – Faktory, které nejvíce přispívají k rezidenční spokojenosti respondentů na zkoumaných 

sídlištích  

Invalidovna Háje Nové Butovice 

- dostatek zelených ploch 

- blízkost centra Prahy 

- dobré sociální vztahy 

- dostupnost obchodu a lékaře 

- dostupnost základních obchodů 

a služeb 

- dostatek zelených ploch 

- dobrá úroveň dopravy 

- dostatek zelených ploch 

- dobrá úroveň dopravy 

- čisté ovzduší 

- klid 

- dostupnost základních obchodů 

a služeb 

Zdroj:  polo-strukturované rozhovory, květen/červen 2011 

 

Na závěr byli senioři požádáni o zhodnocení celkové spokojenosti s místem jejich bydliště. 

Ukázalo se, že nejvyšší podíl respondentů je spokojen na sídlišti Háje (absolutně všichni 

respondenti se zde cítí spokojeně), vysoká spokojenost je i u dotázaných bydlících na sídlišti 

Invalidovna (tab. 8). Nejméně úspěšné je sídlišti Nové Butovice, kde se i navzdory tomu většina 

respondentů cítí spokojeně, 4 spíše průměrně, ale 2 senioři zde mají pocit nespokojenosti.  

I přestože je sídliště Háje hodnoceno nejhůře ze zkoumaných sídlišť v oblasti bezpečnosti, 

kompenzuje to velice dobrá dostupnost a kvalita základních služeb i dopravy a v neposlední 

řadě dostatek zelených ploch jak na území sídliště, tak i v jeho okolí. Na sídlišti Invalidovna se 

zásadním problémem jeví absence některých služeb, zejména pošty a lékárny a také 

nespokojenost s potravinami. Mladší rezidenti si chybějící služby mohou snadno opatřit mimo 

území sídliště, pro méně pohyblivé seniory je však špatná úroveň občanské vybavenosti 

zásadním problémem. Nižší úroveň spokojenosti dotázaných seniorů na sídlišti Nové Butovice 

se nezdá být způsobena tím, že by si respondenti na něco výrazně stěžovali, jde zde spíše o to, 

že mnoho z nich na sídlišti bydlí kratší dobu a většinu svého života strávili jinde. V předchozím 
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bydlišti se respondentům také povětšinou líbilo více, což může být dáno i tím, že v tomto 

případě si někteří z nich v obytném standardu spíše pohoršili (menší byt, přesun z rodinného 

domu na sídliště apod.). 

 

Tab. 8 – Celková rezidenční spokojenost respondentů na zkoumaných sídlištích (n=45) 

 spokojený/á průměrně nespokojený/á celkem 

Invalidovna 13 2 0 15 

Háje 15 0 0 15 

Nové Butovice 9 4 2 15 

Poznámka: v tabulce jsou uvedeny absolutní počty respondentů s danou odpovědí 

Zdroj:  polo-strukturované rozhovory, květen/červen 2011 
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8 Závěr 
 

Zkoumaná panelová sídliště – Invalidovna, Háje a Nové Butovice – se od sebe liší v řadě 

charakteristik, mezi nejvýraznější patří období výstavby sídlišť a velikost, co se počtu obyvatel 

týče, tak i rozlohy. Dle Sčítání, lidu, domů a bytů 2001 bylo nejstarší obyvatelstvo na sídlišti 

Invalidovna (z 60. let 20. stol.) a naopak nejmladší v Nových Butovicích (se začátkem výstavby 

v 80. letech 20. stol.). Přestože zatím nejsou údaje za urbanistické obvody z posledního sčítání, 

je pravděpodobné, že obdobná situace přetrvala do dneška, i když bude záležet na tom, kolik 

staršího obyvatelstva na Invalidovně bylo nahrazeno novými mladšími rezidenty. Tímto lze 

konstatovat, že věková struktura úzce souvisí s obdobím výstavby sídlišť, i když za 20 let už 

zřejmě nebude možné poznat stáří sídliště podle věkového složení jeho obyvatel (Šnýdr, 2006). 

Hlavním cílem této práce je zhodnotit rezidenční spokojenost seniorů na jednotlivých 

sídlištích, jak celkovou, tak i míru spokojenosti s jednotlivými oblastmi. Zřejmě velikost sídliště 

a s tím spojená koncentrace obyvatel má zásadní vliv na kvalitu základních obchodů a služeb 

v lokalitách. Na sídlištích Háje, kde v této oblasti došlo k zásadní proměně od zcela 

katastrofální úrovně po velice uspokojivou, a Nové Butovice jsou respondenti převážně 

spokojeni. Naopak na sídlišti Invalidovna, je relativně vysoká nespokojenost. Některé služby 

(pošta, lékárna) zde zcela chybí, což může především méně pohyblivým seniorům, kteří mají 

problémy s dopravou, činit nezanedbatelné potíže a snižovat jejich samostatnost, neboť jsou tak 

odkázáni na pomoc druhých. Potvrdilo se tedy položené očekávání, že na sídlištích Háje a Nové 

Butovice budou respondenti spokojeni s oblastí základních obchodů a služeb, i to, že 

spokojenost s touto oblastí se bude mezi jednotlivými sídlišti odlišovat, přičemž nejméně budou 

spokojeni senioři z Invalidovny. Kromě této oblasti se ukázaly také velké rozdíly ve vnímání 

bezpečnosti na sídlištích. Výpovědi respondentů také potvrdily očekávaný vývoj základních 

obchodů a služeb pozitivním směrem na sídlištích Háje i Nové Butovice a naopak se situace 

v této oblasti zhoršila dle dotázaných na Invalidovně. 

Co se týče volnočasových aktivit, většina respondentů nemá zájem využívat organizované 

aktivity, i přestože jsou o nich většinou dobře informováni v časopisech městských částí, kam 

jednotlivá sídliště patří. Dotázaní senioři svůj volný čas vyplňují zejména péčí o vnoučata, 

procházkami, venčením psů či se jezdí rekreovat na chatu. Ukázalo se, že pro ty, co by se rádi 

některých aktivit účastnili, je omezujícím faktorem vzdálenost a dostupnost, neboť aktivity jsou 

často pořádány v jiných lokalitách městských částí a ne na území zkoumaných sídlišť. 

Sociální vztahy se dnes především na sídlištích Háje a Invalidovna mění dle názoru 

respondentů k horšímu, neboť dochází k obměně obyvatelstva. Nejstarší generace pomalu 

odcházejí a na sídliště se stěhují noví mladší rezidenti a také cizinci, pro něž jsou často sídliště 

jen přechodným bydlením a s kterými senioři již nenavazují kontakty. Přesto se úroveň 
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sociálních vztahů jeví dle odpovědí respondentů nejlepší na sídlišti Háje. Naopak nejnižší 

intenzita vztahů a kontaktů mezi rezidenty je patrná na sídlišti Nové Butovice, což je způsobeno 

nejspíše tím, že zde respondenti bydlí kratší dobu než v ostatních zkoumaných lokalitách a také 

zde nestrávili podstatnější části svých životů. Tím se potvrdilo očekávání, že nejnižší intenzita 

sociálních vztahů je na sídlišti Nové Butovice, kde respondenti bydlí průměrně nejkratší dobu, 

a také předpokládaný vývoj sociálních vztahů k horšímu na sídlištích Invalidovna a Háje, kde 

dochází k přílivu nových rezidentů, kteří nahrazují starousedlíky. 

Spokojenost s dopravou je na všech zkoumaných sídlištích na velice vysoké úrovni, což je 

dáno především napojením všech lokalit na metro. V této oblasti zaznamenalo nejvýraznější 

proměnu sídliště Háje, kde byla zavedením metra vyřešena neúnosná dopravní situace. 

Na Invalidovně sice metro po dlouhou dobu chybělo, dopravní obslužnost zde však byla i přesto 

na dobré úrovni díky tramvajím. Doprava je tak jednou z oblastí, s kterými je na sídlištích 

spokojeno nejvíce respondentů. Potvrdilo se tedy očekávání, že na všech třech zkoumaných 

sídlištích jsou respondenti převážně spokojeni s úrovní dopravy. Výpovědi respondentů také 

ilustrovaly vývoj oblasti pozitivním směrem na všech zkoumaných sídlištích, jak se 

přepokládalo v kapitole s očekáváními. 

Oblast veřejných prostor a zelených ploch je respondenty hodnocena také velice kladně. 

Na Invalidovně respondenti oceňují, že i přes centrální polohu sídliště se zde udržel relativně 

vysoký rozsah zeleně, na Hájích a Nových Butovicích jsou pak kromě zelených ploch na 

samotných sídlištích výhodou velké přírodní celky v okolí. Přesto však panují mezi respondenty 

obavy, aby se rozsah ploch nesnižoval budoucí výstavbou. Ve spojení s veřejnými prostory je 

velmi kritizován vandalismus. 

Spokojenost s vlastním bydlením je vysoká na sídlištích Invalidovna i Háje, na Nových 

Butovicích pak o něco nižší, což je často dáno tím, že se sem senioři stěhovali ne zcela 

dobrovolně (například z důvodu ztráty partnera a potřeby menšího bytu), a tak si z hlediska 

bytového standardu mnohdy pohoršili. Také zde většina bydlí jen kratší dobu, a tak se s místem 

bydliště nejspíše zcela neidentifikovali. 

Úroveň bezpečnosti je dle názorů dotázaných seniorů zdaleka nejhorší na sídlišti Háje, kde 

několik respondentů má s kriminalitou i vlastní zkušenosti. K tomu zřejmě přispívá vysoká 

koncentrace heren a barů v této lokalitě, kolem nichž se sdružují „podivní lidé“. Naopak většina 

dotázaných seniorů se cítí bezpečně na sídlišti Nové Butovice. Samotní respondenti přiznávají, 

že oproti jiným sídlištím je zde situace velice příznivá. 

Většina dotázaných seniorů na všech třech sídlištích je relativně stabilizovaná a nemají 

v plánu se ze svého místa bydliště již stěhovat. Faktem je, že tato situace zejména na sídlišti 

Nové Butovice, kde řada respondentů hodnotila své předchozí místo bydliště příznivěji než to 

současné a kde byla míra celkové spokojenosti o něco nižší než v ostatních lokalitách, může být 

způsobena i negativními faktory, například tím, že si respondenti nemohou přestěhování jinam 

dovolit či jim to neumožňuje zdravotní stav.  

V hodnocení celkové spokojenosti si vede nejlépe sídliště Háje, což odpovídá i tomu, že až 

na bezpečnost, vykazovalo v jednotlivých oblastech několikrát nejvyšší míry spokojenosti mezi 

respondenty. Druhé v pořadí je sídlišti Invalidovna, i přestože je zde horší úroveň občanské 
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vybavenosti. Nejméně příznivě jsou pak hodnoceny Nové Butovice, což je ale způsobeno 

pravděpodobně tím, že dotázaní senioři strávili větší část svých životů, své mládí, mimo lokalitu 

současného bydliště, ke kterému si nevytvořili tak intenzivní vztah a jen obtížně si zvykají. 

Žádná oblast totiž nebyla hodnocena natolik negativně, aby se dalo říci, že tuto nespokojenost 

způsobuje. Tím se potvrdilo i položené očekávání. Faktory přispívající k dobrému hodnocení 

rezidenční spokojenosti respondenty jsou zejména dostupnost zelených ploch, dostupnost 

a kvalita základních obchodů a služeb a dobrá úroveň dopravy. 

Na základě zjištěných informací tak lze souhlasit s tím, čeho si už všimli Musil (1985) či 

Zadražilová (2007), že sídliště „dopadají“ mnohem lépe v očích svých vlastních obyvatel než 

lidí, kteří je pozorují „zvenčí“. Stejně tak lze díky relativně vysokým mírám spokojenosti téměř 

ve všech oblastech potvrdit nižší náročnost seniorů, kdy se s přibývajícím věkem subjektivní 

spokojenost s byty, domy i obytným prostředím zvětšuje (Musil, 1982). Na příkladu Nových 

Butovic je však také jasně patrná nižší míra adaptace seniorů na nové prostředí a určitá 

konzervativnost (Musil, 1982; Gilleard a kol., 2007; Sýkorová, 2008; Haškovcová, 2010). 

Respondenti projevovali vyšší spokojenost tam, kde žijí delší dobu, ve známém prostředí, kde 

mají vytvořeny i sociální vazby budované řadu let, na což ve svých studiích poukazovali 

například Lu (1999), Peréz a kol. (2001) a Silvam a Karuppannan (2008). 
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Přílohy 
 

 

Příloha 1: Poloha katastrálních území v rámci Prahy, na nichž se nacházejí zkoumaná sídliště  

 

 
Zdroj: Envis, 1997 
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Příloha 2: Návod k polo-strukturovaným rozhovorům 

 

Jak dlouho zde bydlíte? 

 

Základní obchody a služby 

- Zaměření na: potraviny, drogerie, pošta, lékárna, lékař 

- Spokojenost? (V případě, že ne, proč?) 

- Dostupnost? 

- Které navštěvujete nejčastěji? 

- Jak vypadala nabídka základních obchodů a služeb, když jste se na sídliště 

přistěhovali? 

- Jak byste situaci porovnali s dnešním stavem?  

- Museli jste dříve za některými službami dojíždět? 

- Pamatujete v této oblasti na některé významné změny? 

 

Volnočasové aktivity 

- Spokojenost v místě bydliště? (V případě, že ne, proč?) 

- Kterých využíváte v místě bydliště?  

- Jste o možnosti volnočasových aktivit v místě bydliště dostatečně informováni? 

- Chybí některé v místě bydliště? 

- Navštěvujete klub seniorů? 

- Odjíždíte za rekreací? Např. chata, chalupa 

 

Sociální vztahy 

- Jaká je úroveň sociálních vztahů v místě vašeho bydliště? 

- Jaké máte vztahy se sousedy? Kolik jich znáte? S kolika se zdravíte? Byli by v případě 

potřeby ochotni pomoci? 

- Změnila se úroveň sociálních vztahů na sídlišti? 

- Změnila se výrazněji skladba (věková, národnostní) obyvatel na sídlišti? 

 

Doprava a mobilita 

- Spokojenost s dopravní obslužností? (V případě, že ne, proč?) 

- Který způsob dopravy nejčastěji využíváte?  

- Vnímáte bariéry v ulicích? (stav chodníků, údržba) 

- Změnila se kvalita veřejné dopravy po dobu Vašeho bydlení na sídlišti? 

- Pamatujete v této oblasti některé významné změny? 

 

Veřejné prostory a zelené plochy 

- Jak hodnotíte veřejné prostory a zelené plochy v místě bydliště? (množství, vzhled, 

údržba) 

- Nachází se v lokalitě dostatek vhodných míst k odpočinku? (s lavičkami apod.) 

- Kterých veřejných prostor a zelených ploch využíváte? 

- Jaká byla kvalita veřejných prostor a zelených ploch, když jste se na sídliště přistěhovali 

(ve srovnání s dnešním stavem)? 
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Bydlení 

- Jste spokojeni se vzhledem a údržbou domu a společných prostor?  

- Jste spokojeni s bytem a jeho velikostí? 

- Kolik pater má dům, ve kterém bydlíte? V kterém patře bydlíte? Kolik bytů připadá na 

jedno podlaží? 

- Je pro vás finančně dostupné? 

 

Bezpečnost 

- Cítíte se v místě bydliště bezpečně? (ve dne, v noci) 

- Existují některá místa, kde se necítíte bezpečně? Proč? 

- Vídáte dostatek policistů v ulicích? 

- Je v místě vašeho bydliště dostatek pouličního osvětlení? 

 

Stabilita 

- Odkud jste se přistěhovali? Z kterého typu zástavby?  

- Proč jste se přistěhovali? 

- Jak hodnotíte bydlení v současné lokalitě ve srovnání s místem, odkud jste se 

přistěhovali? 

- Máte v plánu se odstěhovat? V případě, že ano, kam? 

 

Celková spokojenost 

- Které z oblastí jsou dle Vašeho názoru nejdůležitější pro Vaši osobní spokojenost? 

- Když uvážíte všechny Vaše odpovědi, jste s místem Vašeho bydliště spokojen/a? 

 

Identifikační údaje 

- Pohlaví 

- Věk 

- Vzdělání 

- Počet členů v domácnosti 

- Ulice 

 
 
 


