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ABSTRAKT 

Hlavním cílem diplomové práce je studium regionální diferenciace demografického 

stárnutí a vybavenosti pobytovými službami pro seniory na úrovni obcí s rozšířenou 

působností. Věkové složení obyvatelstva území je významným determinantem 

potřebnosti jednotlivých typů sociálních služeb, přičemž poptávka po těchto službách je 

ovlivněna mnoha faktory, které jsou v rámci této práce diskutovány. Výsledná zjištění 

analýzy měla vést k identifikaci regionálních rozdílů z hlediska rozmístění seniorů  

a kapacit vybraných pobytových zařízení sociálních služeb a současně ke zjištění 

prostorových vzorců těchto tvou tematických oblastí. Hlavní výzkumnou metodou 

užitou v této práci byla statistická analýza. 

 

 

Klíčová slova: senioři, pobytové sociální služby pro staré občany, demografické 

stárnutí 

 

ABSTRACT 

The main objective of the thesis is regional differentiation of demographic aging  

and amenities in residential care services for seniors at the level of municipalities with 

extended powers. The age composition of the population in a given territory  

is a significant determinant of the need for individual types of social services, while the 

demand for these services is affected by many factors that are discussed in this paper. 

The findings of the analysis should lead to the identification of regional disparities  

in terms of location of seniors and the capacity of selected residential social care service 

and also to detect spatial patterns of these two thematic areas. The main research 

method used in this work was a statistical analysis. 

 

Keywords: seniors, residential care services for the elderly, demographic aging 

  



N. H.: Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v ČR           5 

 

OBSAH 

1. Úvod ............................................................................................................................... 9 

2. Teoretický úvod do problematiky ................................................................................. 13 

2.1. Stáří a stárnutí .......................................................................................................... 13 

2.2. Poskytování péče seniorům ..................................................................................... 16 

2.3. Regionální diferenciace demografického stárnutí ................................................... 24 

2.4. Regionální diferenciace vybavenosti sociálními službami pro seniory ................... 26 

3. Metodika a zdroje dat ................................................................................................... 30 

4. Demografické stárnutí české populace ......................................................................... 36 

4.1. Projekce věkového složení obyvatelstva krajů do roku 2050 .................................. 39 

5. Struktura osídlení České republiky ............................................................................... 46 

5.1. Historický vývoj osídlení Česka po roce 1945 ........................................................ 46 

5.1.1. Odchod německého obyvatelstva z pohraničí  a jeho následné dosídlení ..... 46 

5.1.2. Další významné změny osídlení po roce 1945  do současnosti ..................... 48 

5.2. Současná struktura osídlení České republiky .......................................................... 50 

5.3. Současné trendy osídlení ......................................................................................... 52 

6. Sociální služby ................................................................................................................ 58 

6.1. Sociální služby v České republice ........................................................................... 58 

6.2. Sociální služby pro seniory...................................................................................... 61 

6.3. Vývoj v oblasti poskytování sociálních služeb od roku 1989 ................................. 64 

6.4. Síť sociálních služeb ................................................................................................ 67 

6.5. Nákladnost financování sociálních služeb ............................................................... 73 

7. Demografické stárnutí a vybavenost pobytovými zařízeními pro seniory na úrovni 

obcí s rozšířenou působností ......................................................................................... 76 

7.1. Regionální diferenciace demografického stárnutí ................................................... 76 

7.1.1. Zastoupení seniorů ve věku 65 a více let v populaci ..................................... 77 

7.1.2. Zastoupení seniorů ve věku 80 více let v populaci ....................................... 80 

7.1.3. Index stáří ...................................................................................................... 84 

7.2. Regionální diferenciace vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory .............. 89 

7.2.1. Domovy pro seniory ...................................................................................... 93 

7.2.2. Domovy se zvláštním režimem ................................................................... 100 

7.3. Komparace vybavenosti vybranými zařízeními sociálních služeb pro seniory  

a demografické struktury SO ORP ........................................................................ 105 

8. Závěr ........................................................................................................................... 109 

Seznam použité literatury ..................................................................................................... 111 

Přílohy ................................................................................................................................... 123 

 

  



N. H.: Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v ČR           6 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1Věková struktura uživatelů pobytových zařízení sociálních služeb, 2011, ČR .......... 15 

Tabulka 2 Podíl věkových skupin ve vybraných letech (v %), kraje, ČR ................................... 39 

Tabulka 3 Index stáří ve vybraných letech, kraje, ČR ................................................................ 41 

Tabulka 4 Průměrný věk ve vybraných letech, kraje, ČR ........................................................... 42 

Tabulka 5 Index ekonomického zatížení ve vybraných letech, kraje, ČR .................................. 43 

Tabulka 6 Naděje dožití ve vybraných letech, kraje, ČR ............................................................ 44 

Tabulka 7 Saldo migrace ve vybraných letech, kraje, ČR .......................................................... 45 

Tabulka 8 Velikostní struktura obcí, Česká republika, 2014 ...................................................... 51 

Tabulka 9 Základní charakteristika sídel typů sídel, ČR, 2008 .................................................. 53 

Tabulka 10 Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na populaci (%), ORP, 2011 .......................... 79 

Tabulka 11 Intervalové rozdělení ORP dle podílu obyvatel ve věku 65 a více let na populaci 

(%), ORP, 2011 ........................................................................................................................... 80 

Tabulka 12 Podíl obyvatel ve věku 80 a více let na populaci (%), ORP, 2011 .......................... 82 

Tabulka 13 Intervalové rozdělení ORP dle podílu obyvatel ve věku 80 a více let na populaci 

(%), ORP, 2011 ........................................................................................................................... 83 

Tabulka 14 Index stáří, ORP, 2011 ............................................................................................. 86 

Tabulka 15 Intervalové rozdělení ORP dle indexu stáří, ORP, 2011 .......................................... 86 

Tabulka 16 Početnost pobytových zařízení pro seniory a jejich využívání, 2011, ČR ............... 90 

Tabulka 17 Kapacita domovů pro seniory na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let, resp. 80 a více 

let, ORP, 2011 ............................................................................................................................. 97 

Tabulka 18 SO ORP s nulovou hodnotou ukazatele počet míst v DPS na tisíc obyvatel ve věku 

65 a více let, resp. 80 a více let ................................................................................................... 98 

Tabulka 19 Intervalové rozdělení ORP dle kapacity domovů pro seniory na 1000 obyvatel  

ve věku 65 a více let, resp. 80 a více let, ORP, 2011 .................................................................. 99 

Tabulka 20 Intervalové rozdělení ORP dle kapacity domovů se zvláštním režimem na 1000 

obyvatel ve věku 65 a více let, resp. 80 a více let, ORP, 2011 ................................................. 102 

Tabulka 21 Kapacita domovů se zvláštním režimem na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let, 

resp. 80 a více let, ORP, 2011 ................................................................................................... 104 

Tabulka 22 Korelační analýza mezi vybranými proměnnými, 2011 ........................................ 107 

 

 

 



N. H.: Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v ČR           7 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Podíl osob, které potřebují pomoc při sebeobsluze, ČR, 2011 .................................. 15 

Obrázek 2 Počet osob potřebujících vybraným typ péče, ČR, 2007 ........................................... 20 

Obrázek 3 Správní obvody obcí s rozšířenou působností a kraje, Česká republika .................... 30 

Obrázek 4 Očekávané počty seniorů a změny počtu seniorů ve vybraných věkových kategoriích, 

2008–2070 ................................................................................................................................... 37 

Obrázek 5 Očekávaná věková struktura obyvatelstva v roce 2050 v porovnání s výchozí 

věkovou strukturou z roku 2008 ................................................................................................. 38 

Obrázek 6 Index změny věkové skupiny 65 a více let, kraje, ČR ............................................... 40 

Obrázek 7 Typologie venkovského prostoru, okresy, ČR .......................................................... 55 

Obrázek 8 Venkovské regiony podle hustoty zalidnění, ORP, 2009 .......................................... 56 

Obrázek 9 Vymezení venkovského a městského prostoru, ORP, 2009 ...................................... 57 

Obrázek 10 Podíl osob ve věku 65 a více let na populaci, ORP, 2011 ....................................... 78 

Obrázek 11 Histogram podílu obyvatel ve věku 65 a více let na populaci (%), ORP, 2011 ...... 80 

Obrázek 12 Podíl osob ve věku 80 a více let na populaci, ORP, 2011 ....................................... 81 

Obrázek 13 Histogram podílu obyvatel ve věku 80 a více let na populaci (%), ORP, 2011 ...... 83 

Obrázek 14 Index stáří, ORP, 2011 ............................................................................................ 85 

Obrázek 15 Histogram indexu stáří, ORP, 2011 ......................................................................... 87 

Obrázek 16 Věková pyramida, SO ORP Pacov, 2011 ................................................................ 88 

Obrázek 17 Věková pyramida, SO ORP Brandýs nad Labem, 2011 .......................................... 88 

Obrázek 18 Domovy pro seniory podle zřizovatele, 2011, ČR .................................................. 91 

Obrázek 19 Kapacita DPS a DZR na 1.000 obyvatel ve věku 65 a více let, 2011, kraje, ČR .... 92 

Obrázek 20 Počet seniorů připadajících na 1 místo v DPS a DZR, 2011, kraje, ČR .................. 93 

Obrázek 21 Kapacita domovů pro seniory v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let, 

ORP, 2011 ................................................................................................................................... 95 

Obrázek 22 Kapacita domovů pro seniory v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku 80 a více let 

ORP, 2011 ................................................................................................................................... 96 

Obrázek 23 Histogram kapacita domovů pro seniory na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let, 

resp. 80 a více let, ORP, 2011 ..................................................................................................... 99 

Obrázek 24 Kapacita domovů se zvláštním režimem v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku 65  

a více let ORP, 2011 ................................................................................................................. 100 

Obrázek 25 Kapacita domovů se zvláštním režimem v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku 80  

a více let ORP, 2011 ................................................................................................................. 101 

Obrázek 26 Histogram kapacita domovů pro seniory na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let, 

resp. 80 a více let, ORP, 2011 ................................................................................................... 103 

  

 



N. H.: Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v ČR           8 

 

Seznam použitých zkratek 

APSSCR - Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice 

DPS - Domovy pro seniory 

DZR - Domovy se zvláštním režimem 

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 

SMO ČR - Svaz měst a obcí České republiky 

SO ORP - Správní obvod obce s rozšířenou působností 

VÚPSV - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

  



N. H.: Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v ČR           9 

 

1. Úvod 

Česká populace v posledních desetiletích zaznamenává čím dál více se projevující 

demografické stárnutí, které lze považovat za neodvratnou zákonitost populačního 

vývoje. Demografické stárnutí je způsobeno zvyšováním naděje dožití, snižováním 

úmrtnosti a klesajícím počtem narozených (Kučera, Burcin 2010). V důsledku toho 

dochází ke snižování podílu dětí v populaci a naopak ke zvyšování podílu seniorů, 

vlivem této skutečnosti jejich význam ve společnosti zcela jistě poroste.  

Důsledkem těchto skutečností je proměna nároků na sociální služby určených 

seniorům. Při zvyšujícím se počtu seniorů, zejména osob ve věku 80 a více let, je nutné 

zajistit především dostatečný počet míst v pobytových zařízeních. Tato zařízení jsou 

seniory nejvíce využívána, a to zejména v situacích, kdy nejsou tyto osoby schopny  

se samy o sebe postarat. Je tedy opodstatněné zabývat se analýzou demografického 

stárnutí a s ním spojených potřeb v oblasti poskytování sociálních služeb pro seniory.  

 V rámci České republiky existují významné rozdíly mezi jednotlivými regiony 

z hlediska věkové struktury populace i vybavenosti pobytovými sociálními službami. 

Ty jsou mj. dány rozdílnými podmínkami území pro koncipování a rozvoj sociálních 

služeb na svém území. Problémem pak není jen samotná nerovnoměrnost současné sítě 

sociálních služeb, ale i skutečnost, že často neodpovídá potřebám klientů, tj. rozmístění 

a struktuře obyvatelstva. V případě, že kapacita i struktura sociálních služeb 

neodpovídají poptávce, reaguje obyvatelstvo migrací za danou službou, která se v místě 

trvalého bydliště nedostává (Molek 2009). Zejména senioři mají tendenci migrovat  

do území s dostupnou (jimi požadovanou) sociální službou, kterou jsou nejčastěji 

domovy pro seniory (MPSV 2015).  

Z výše zmíněných důvodů je tato práce strukturovaná do tří dílčích částí. 

V první části práce je vypracován přehled problematik vztahující se k tématu práce. 

Tato část zahrnuje definice a výklady základních pojmů. Současně jsou zde diskutovány 

teoretické koncepty zabývající se stářím, demografickým stárnutím a vybaveností území 

sociálními službami. Na to navazuje demografická projekce obyvatelstva České 

republiky mj. reflektující předpokládaný budoucí vývoj věkové struktury populace, 

jehož znalost je významná pro plánování (nejen) sociálních služeb pro seniory. Součástí 

této části je i kapitola věnovaná struktuře osídlení, která je významným determinantem 
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rozmístění a potřebnosti sociálních služeb. Významnou složkou této části  

diplomová práce je i charakteristika sociálních služeb, jejich členění, legislativní 

ukotvení atd. 

Obsahem druhé části je regionální analýza, jež má vést k identifikaci rozdílů 

věkové struktury populace s důrazem na zastoupení seniorů a vybavenosti pobytovými 

sociálními službami pro seniory mezi správními obvody obcí s rozšířenou působností 

(dále jen „SO ORP“). Současně jsou zde hledány prostorové vzorce demografického 

stárnutí a vybavenosti. Analyzovanými pobytovými službami jsou v rámci této práce 

domovy pro seniory (dále jen „DPS“) a domovy se zvláštním režimem (dále jen 

„DZR“). Vybavenost je zde chápána jako počet míst v dané pobytové sociální službě 

v přepočtu na tisíc obyvatel, a to ve věku 65 a více let nebo ve věku 80 a více let. 

Zmíněné věkové kategorie jsou zvoleny záměrně vzhledem k tomu, že senioři  

ve vyšších věkových skupinách jsou méně soběstační, a proto je potřeba zajistit 

dostatečné kapacity domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, které  

by odpovídaly potřebám této skupiny osob.  

V analýze je kladen důraz mj. na vybavenost v regionech, které byly/jsou 

zasaženy významnými změnami, např. dosídlením. Jedním z předpokladů práce je,  

že regiony, které po druhé světové válce postihlo odsunutí Němců, a následně byly 

dosídleny, mají vyšší vybavenost pobytovými sociálními službami pro staré občany. 

Předpokládáno je tak na základě narušení struktury tamní populace a s tím spojených 

vztahů obyvatel. Mezi tamními obyvateli není tak silná soudržnost a senioři jsou 

odkázání sami na sebe či na pomoc ze strany státu. Naopak u regionů, které  

se vyznačují vyšší mírou soudržnosti obyvatel a nepřetrhanými sociálními vazbami 

(např. SO ORP na Moravě), se předpokládá nižší vybavenost pobytovými sociálními 

službami pro staré občany, jelikož se o tyto osoby postará rodina či blízcí přátelé. Nižší 

vybavenost je předpokládána i u správních obvodů, u kterých je patrný proces 

suburbanizace, se kterým je spojeno omlazení populační struktury. V suburbiích tak 

vzniká poptávka po jiných typech služeb (např. mateřských školkách).  

Zjištění obou částí jsou následně porovnávána ve třetí části. V této části byla 

provedena komparace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými službami  

s cílem určit, zda vybavenost odpovídá věkovému složení populace a současně  

ve kterých regionech lze očekávat nejvyšší poptávku po těchto službách. Na tuto část 

navázala korelační analýza, která byla provedena za účelem zjištění míry a směru 
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závislosti mezi vybranými ukazateli demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými 

sociálními služba pro seniory. Předpokladem bylo, že mezi podílem seniorů na populaci 

a vybaveností jednotlivých SO ORP domovy pro seniory a domovy se zvláštním 

režimem (resp. jejich kapacitou) v přepočtu na 1000 obyvatel existuje přímá závislost. 

Předpokládáno tak bylo na základě skutečnosti, že se zvyšujícím počtem seniorů 

v populaci (zejména pak vyšších věkových skupin seniorů), kteří se o sebe nebudou 

schopni sami postarat, by mělo docházet k navyšování kapacit vybraných typů služeb.  

 Z výše uvedeného vyplývají hypotézy této práce, které lze shrnout  

do následujících bodů: 

 Pohraniční regiony si nadále udržují mladou věkovou strukturu, tj. nízký podíl 

seniorů. Stejně tak mají nižší zastoupení seniorské populace suburbanizovaná 

území.  

 Nejvyšší zastoupení seniorů v populaci mají SO ORP, která se nachází ve vnitřní 

periferii a na Moravě.  

 V regionech, které po druhé světové válce postihlo odsunutí Němců, a následně 

byly dosídleny, je vyšší vybavenost pobytovými sociálními službami pro staré 

občany.  

 Regiony vyznačující se vyšší mírou soudržnosti obyvatel a nepřetrhanými 

sociálními vazbami mají nižší vybavenost pobytovými sociálními službami  

pro staré občany. 

 Suburbanizované regiony disponují nižší vybaveností pobytovými sociálními 

službami pro seniory.  

 Regiony s vysokým zastoupením seniorů v populaci mají i vyšší vybavenost 

domovy pro seniory. 

 

 Výše uvedené dílčí části práce jsou členěny do osmi kapitol, které se dále dělí  

na jednotlivé podkapitoly. První kapitola je úvodní. Kapitoly dva, čtyři, pět a šest 

přináší přehled problematik vztahujících se k tématu vč. definic a výkladů základních 

pojmů. V kapitole tři je popsána metodika práce. Kapitola sedm je členěna na tři 

podkapitoly, kde obsahem první podkapitoly je analýza demografického stárnutí na 

úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Na to navazuje druhá 

podkapitola, která hodnotí vybavenost správních obvodů domovy pro seniory a domovy 
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se zvláštním režimem. Komparaci vybavenosti a demografického stárnutí pak přináší 

třetí podkapitola. V závěru jsou shrnuty zjištěné poznatky a zdůrazněn přínos výzkumu.  
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2. Teoretický úvod do problematiky 

Kapitola informuje o teoretických přístupech a literatuře vztahující se k tématu této 

práce, které jsou významné pro pochopení tématu a jeho souvislostí. Podkapitola 2.1  

je věnována definici stáří, stárnutí a jejich důsledkům, zejména potřebnosti pomoci  

při nesoběstačnosti seniora. Na to navazuje podkapitole 2.2, která je zacílena  

na přístupy k poskytování péče o seniory. Poslední dvě podkapitoly se zabývají 

regionální diferenciací a jejími možnými determinanty v oblasti demografického 

stárnutí a vybavenosti danými sociálními službami. Součástí těchto podkapitol  

je přehled odborníků, kteří se na daná témata zaměřují ve svých výzkumech. 

 

2.1. Stáří a stárnutí 

Stáří lze definovat jako komplexní a dynamický proces, který má v sobě 

zakomponované biologické, psychologické a sociální procesy (Sýkorová 2007). 

Samotné pojetí stárnutí se liší na úrovni jednotlivce i populace. U jednotlivce 

představuje stárnutí biologický proces, který probíhá od narození do smrti, tj. dochází 

ke zvyšování věku jedince a zhoršování jeho fyzické stavu. Omlazení lidského 

organismu není možné. Naopak stárnutí v demografickém smyslu se týká celé populace 

a oproti jednotlivci může dojít k omlazení populace, a to formou zvýšení podílu 

mladých věkových kategorií (Demografie 2014).  

 Dále lze rozlišit dva typy stárnutí: 

 fyziologické – probíhá přirozeně a je normální součástí života jedince; 

 patologické – projevuje se různými způsoby, např. předčasným stárnutím, 

nepoměrem mezi kalendářním a funkčním věkem, kdy kalendářní věk je nižší 

než věk funkční, či sníženou soběstačností (Malíková 2011).   

 

 Stáří nastává v určité životní etapě člověka a je vnímáno jako poslední/konečná 

etapa (Stuart-Hamilton 1999). Avšak má vysoce individuální charakter s významnými 

rozdíly (Jarošová 2006). Stáří lze rozdělit do různých fází. Například Baltes (2009) 

rozlišuje stáří do dvou fází: rané stáří (tzv. třetí věk) – od 60 do 80 let věku a pravé stáří 
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(tzv. čtvrtý věk) – od 80 let výše. Haškovcová (2010) užívá obdobné rozdělení a udává, 

že skutečné stáří počíná od 75. roku života. Calot a Sardon (1999) za hranici „stáří“, 

kterou je dán seniorský věk, považují chronologický věk 65 let. Pro měření stáří se tedy 

nejčastěji užívá věk, a to zejména kalendářní věk. Avšak věkovou hranici pro počátek 

stáří nelze přesně určit (Stuart-Hamilton 1999). Pro označení začátku stáří volí 

nejčastěji gerontologové hodnoty 60 a 65 let, a to z důvodu, že v tomto období dochází 

k evidentním fyzickým a psychologickým změnám (Svobodová 2010). A současně  

se v tomto věku „odchází“ do důchodu (Sýkorová 1997).  

Nicméně, jak upozorňuje Stuart-Hamilton (1999), k věku je třeba užít další údaj, 

např. tělesné změny jedince. Ty vypovídají více o stavu člověka. Z tohoto důvodu uvádí 

Pacovský (1990) tzv. funkční věk, který ukazuje skutečný funkční potenciál člověka. 

Tento věk zahrnuje tři dimenze (biologickou, psychologickou a sociální), a je tedy 

vhodným měřítkem pro posuzování věku člověka.  

 Se stárnutím jedince dochází k proměně jeho potřeb - osoby v jednotlivých 

věkových skupinách mají jiné potřeby a tedy i nároky na sociální služby. Se zvyšujícím 

se věkem dochází ke zvyšování výskytu nemocí a jejich závažnosti, prodlužuje se délka 

léčení a současně se snižuje soběstačnost jedinců, tj. schopnost obstarat základní sebe 

obslužné výkony (hygienu, konzumace jídla apod.) ve svém přirozeném, původním 

prostředí bez pomoci jiné osoby (Šimková 2014). Z řady realizovaných výzkumů (např. 

MPSV 2010, Nešporová, Svobodová, Vidovicová 2008; Dvořáčková 2012, APSSCR 

2010) vyplývá, že pomoc při sebeobsluze potřebuje téměř čtvrtina seniorů  

(tzv. sociální potřebnost). Přičemž nejvyšší potřebnost pomoci jinými osobami 

deklarovalo téměř 80 % osob ve věku 90 a více let (obrázek 1). Naproti tomu více než 

95 % osob nejnižší seniorské věkové kategorie je soběstačných (Průša, Víšek 2012). 
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Obrázek 1 Podíl osob, které potřebují pomoc při sebeobsluze, ČR, 2011 

 

Zdroj: Průša, Víšek 2012, s. 46 

 

 Této skutečnosti odpovídá i věková struktura uživatelů pobytových služeb  

pro seniory (tabulka 1). V nižším seniorském věku (do 75 let věku) jsou osoby poměrně 

soběstačné a „vystačí“ si s pomocí rodiny či přátel. Z tohoto důvodu jsou nejčastějšími 

uživateli pobytových zařízení osoby ve věku 76 – 85 let. To dokládá i průměrný věk 

osob užívající služeb domovů pro seniory, který činí 80,6 let (u uživatelů domovů  

se zvláštním režimem je průměrný věk o sedm let nižší, tj. 73,4 let).   

 

Tabulka 1Věková struktura uživatelů pobytových zařízení sociálních služeb, 2011, ČR 

Věková skupina 
Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem 

abs. rel. abs. rel. 

66 – 75 let 5 311 15 1713 18 

76 – 85 let 15 167 42 3290 35 

86 – 95 let 12 695 35 2161 23 

95 a více let 880 2 142 2 

Celkem 36 523 100 9415 100 

Průměrný věk 80,6 / 73,4 / 

Pozn. Abs. = absolutní počet osob, Rel. = relativní počet osob vypočtený jako počet osob v dané věkové skupině 

užívající daný typ sociální služby dělený celkovým počtem osob v dané věkové skupině užívající daný typ sociální 

služby násobený stem. 

Zdroj: Wija 2013 
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Na základě výše uvedených poznatků lze konstatovat, že senioři netvoří 

homogenní skupinu a je třeba brát ohled na jejich individuální potřeby. Skupina  

je segmentovaná nejen dle věku, ale i v závislosti na pohlaví, zdravotním postižení  

či životní etapě, do níž se sami zařazují (Šimková 2014).  

Vzhledem k významu problematiky stáří a demografického stárnutí v České 

republice se jejich výzkumem zabývá mj. řada odborníků z řad sociologů a demografů. 

Mezi českými demografy, kteří se věnují vývoji a struktuře populace, lze uvést Pavlíka, 

Rychtaříkovou a Šubrtovou (1986), kteří vydali publikaci Základy demografie. 

V publikaci se mj. zabývají demografickou reprodukcí a populačními teoriemi. 

Obdobným dílem je i publikace Roubíčka (1997) či Kalibové (1997). Významná  

je i analýza Populačního vývoje České republiky v letech 2001–2006 vydaná katedrou 

demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Populačním prognózám, které jsou významné pro stanovení očekávaného budoucího 

vývoje, se věnuje Kučera a Burcin (2010). 

Z řad sociologů, kteří se zabývají stárnutím populace, je vhodné zmínit 

především Sýkorovou (1997). Významným sociologem je i Rabušic (1995, 2004)  

či Vidovicová (2014), kteří se zaměřují na obtíže spojené se stárnutím populace,  

a to nejen z hlediska ekonomického (zajištění odpovídající péče), ale i z hlediska 

postavení seniorů ve společnosti. Péči o seniory se aktuálně zabývá například Dudová1, 

která vedla výzkum zaměřený na každodenní zkušenosti péče o seniory u neformálních 

pečovatelek a pečovatelů.  

Lze tedy říci, že daná problematika stárnutí a s ním spojených důsledků  

je častým tématem výzkumných prací a do budoucna lze očekávat rostoucí zájem o ni. 

 

2.2. Poskytování péče seniorům 

Na základě predikovaného pokračujícího demografického stárnutí, které se bude 

týkat zejména populace seniorů
2
, lze očekávat zvyšování počtu seniorů, kteří budou 

potřebovat pomoc při sebeobsluze. Jak vyplynulo z výzkumu Evropské komise (2009), 

                                                      
1
 Více o projektu - http://www.soc.cas.cz/akce/pece-o-starsi-kdo-se-stara-jak-proc 

2 Největší nárůst se očekává u skupiny tzv. velmi starých, tj. lidí ve věku 80 a více let (tzv. oldest-old), kteří již mají 

své specifické potřeby a jsou nejčastějšími klienty pobytových zařízení sociálních služeb (MPSV 2010).  
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do roku 2060 se očekává téměř trojnásobné navýšení počtu nesoběstačných seniorů 

v České republice, které bude velmi náročné na infrastrukturu, a to nejen zdravotní,  

ale i sociální, intergenerační solidaritu apod. (Rychtaříková 2002).  

Je tedy nutné zajistit odpovídající péči o tyto osoby. Uspokojování potřeb 

seniorů může být saturováno prostřednictvím mnoha subjektů. Lze využít přirozené 

sociální sítě, tj. osobní kontakty člověka a jeho okolí (rodina, přátelé apod.), anebo 

sociální služby poskytované státním, soukromým (tržním) i nestátním (neziskovým) 

sektorem. Ty se mohou vzájemně doplňovat, ale i si konkurovat (Nešporová, 

Svobodová, Vidovicová 2008). Nabídka sociálních služeb, která je seniorům 

k dispozici, je široká. Senioři mohou využívat sociálních služeb pobytových zařízení 

(zejména domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem), které mohou být 

substituovány/doplňovány domy s pečovatelskou službou (nejsou zařazeny do systému 

sociálních služeb)3. Dále mohou využívat řadu ambulantních a terénních služeb, které 

by v budoucnu mohly zabezpečit potřebnou péči o seniora a měly by reagovat  

na zvyšující se počet obyvatel seniorského věku. Jedná se zejména o pečovatelskou 

službu a zařízení pro denní a vícedenní pobyt (tzv. stacionáře) podporující život  

v přirozeném prostředí. Terénní a ambulantní služby tak významně doplňují pomoc  

ze strany rodiny a mohou pomoci oddálit či dokonce zcela zamezit případnému 

umístění nesoběstačného seniora v některém z uvedených typů pobytových zařízení 

(Demografie 2008).  

Zvoleným typ péče o seniora je dán zejména preferencemi samotných seniorů. 

Ti upřednostňují život v přirozeném prostředí před pobytem v institucionálním zařízení 

(GGS 2005). Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (2010) dokonce více než 

polovina seniorů preferuje způsob zajištění péče ve vlastním bytě za pomoci rodiny  

či sociální služby před domovy pro seniory. Přibližně 75 % seniorů pak očekává 

poskytnutí pomoci ze strany svých dětí (Kuchařová 2002). Avšak podle Rychtaříkové 

(2002) existují odlišné kulturní vzorce v očekávání rodičů a názorech dětí: zatímco 

v severní Evropě senioři nepreferují soužití se svými dětmi, v jižní Evropě je toto 

soužití přímo očekáváno.  

                                                      
3 Jedná se o byty ve vlastnictví obce, tj. obec přiděluje tyto byty na základě předem stanovených kritérií jednotlivým 

žadatelům o tento druh bydlení. S nimi pak uzavírá nájemní smlouvu, pro kterou nejsou stanovena žádná speciální 

pravidla. Přitom se předpokládá, že obyvatelům těchto bytů zvláštního určení bude poskytována sociální služba podle 

§ 40 zákona o sociálních službách, tedy pečovatelská služba. (http://www.mpsv.cz/cs/13368) 
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Preference seniorů - a s tím spojená potřebnost sociálních služeb - se odvíjí  

od řady faktorů, mezi nimiž můžeme jmenovat například zdravotní stav osob, jejich 

ekonomickou situaci, jejich fyzické a sociální prostředí (Benešová 2010). Jako příklad 

lze uvést využití péče v ústavních zařízeních, která nezávisí jen na její existenci v místě 

bydliště (resp. její dostupnosti, rozsahu a charakteru), ale i na dalších faktorech, jakými 

jsou právě například míra soběstačnosti dané osoby či osobní preference seniora. 

Současně je nutno vzít v potaz proměny, ke kterým dochází v samotné společnosti, 

mění se manželské vzorce i vzorce zaměstnanosti žen, velikost rodin, dále se mění 

penzijní systémy a rostou soukromé trhy v oblasti péče a odpočinku (MPSV 2006). 

Zároveň v moderní společnosti dochází ke „ztrátě prostoru“ pro rodinnou solidaritu  

- snižují se možnosti a ochota poskytovat potřebnou péči seniorům, na což doplácí 

zejména starší a bezbranní lidé (Kučera 2002).  

Základními principy rodinné solidarity se zabývala i Sýkorová (1996), která 

pracovala se třemi základními teoriemi:  

 Reciproční teorie (tzv. equity theory) - vychází z předpokladu 

reciprocity poskytované a získávané pomoci mezi jednotlivými členy 

rodiny. V případě funkčnosti reciprocity v rodině je rodina soudržná. 

Avšak pokud jedna strana reciprocitu poruší, nastává konflikt v rodině, 

který může vyvrcholit zpřetrháním rodinných vazeb.  

 Teorie závazku – založena na předpokladu existence kulturních  

a morální norem vzbuzujících v rodinných příslušnících odpovědnost 

postarat se o své potřebné.  

 Vztahová teorie (tzv. attachment theory) – rodinná solidarita je založena 

na základě silných emotivních pout (láska, pocit starostlivosti o závislé 

členy, oddanost) mezi členy rodiny, tzn. že člověk má silnější tendenci 

pomáhat členům rodiny, se kterými má emotivní pouto. 

 

Prostřednictvím těchto teorií se Sýkorová (1996) snažila pochopit, jaké jsou 

motivy poskytování rodinné péče. Podobně i Bengtson a Schrader (1982) pracovali 

s konceptem příbuzenské solidarity a vypracovali teorii mezigenerační solidarity (theory  

of intergenerational solidarity). V této teorii vytvořili šest dimenzí příbuzenské 

solidarity: 
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1. Asociační – definována frekvencí interakcí v rámci společných aktivit 

členů rodiny; 

2. Afektivní – kvality interakce, které vnímají členové rodiny jako určitou 

míru citovosti, vřelosti apod.; 

3. Konsenzuální – solidarita založená na stupni podobnosti hodnotových 

orientací (sociálně politických, náboženských atd.); 

4. Funkční – vyjádřena rozsahem či intenzitou poskytování různých typů 

asistence; 

5. Normativní – založena na míře shody příbuzenských hodnot, idejí; 

6. Strukturální – zohledňující počet členů rodinné generace a její kompozici 

(Bengtson, Schrader 1982). 

 

Nicméně „vzhledem ke složitosti konceptů rodinné péče a mezigenerační 

solidarity je třeba brát v potaz mnoho faktorů a dimenzí, které mohou ovlivňovat 

realitu“ (Benešová 2010, s. 11). Rodinnou solidaritu ovlivňuje i skutečnost, že původní 

rodina je v současnosti mj. výrazně menší, často neúplná a geograficky vzdálená (Šídlo 

2013). Větší prostorová mobilita také zužuje soubor možných pečovatelů (Rychtáříková 

2002). Současně bude naživu stále větší počet generací s menším počtem jedinců 

v každé z nich (tzv. vertikalizace rodinných struktur – beanpole family). Rodinné 

situace budou ovlivněny nejen poklesem plodnosti pod úroveň prosté reprodukce,  

ale i rozpadem tradičních rodin. Důsledkem pro stárnoucí populace bude méně 

příbuzných, tedy lidí pro intergenerační solidaritu a péči (Rychtaříková 2002). Přičemž 

významnou překážkou pro péči o starší a nemocné rodiče v rodinách jsou i tlaky  

na ekonomickou aktivitu žen, zdravotní stav seniorů a mezigenerační vztahy (Kučera 

2002). Tím je ovlivněna možnost života v rodinách dětí nebo v jejich blízkosti.  

Na významu tak budou nabývat mimorodinné vztahy, tj. přátelství, sousedství  

a společné zájmy (Kučera 2002).  

Sociální důsledky demografického stárnutí tak budou diferencovány jak 

podmínkami, jakými jsou např. pohlaví, úroveň vzdělání a života jednotlivce, způsob 

bydlení atd., ale hlavně rozdílnou situací osobní v době úplné soběstačnosti  

až po chronickou nemoc (Kučera 2002).  
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Všechny tyto faktory mají významný vliv na zajištění péče o seniorskou 

populaci. Na základě nich se očekává se, že do budoucna významně vzroste potřeba 

jednotlivých forem péče o seniory (obrázek 2). U všech analyzovaných typů péče  

se očekává navýšení, které by mělo být více než 2,5 násobné. Nejvýznamnější nárůst  

je očekáván u formální péče, která je poskytována v institucích. Přestože podle 

Rychtaříkové (2002) institucionální péče představuje nejhorší variantu pro seniory, 

jelikož jejich vlastní domov je pro ně důležitější než pro mladší osoby. Poptávka  

po pobytových službách těchto zařízení bude dána zejména nedostatkem terénních 

služeb a podporou života doma, nedostatkem bydlení pro seniory a nedostatečnou 

neformální (rodinnou) péčí (Holmerová, Wija 2014). Přesto nelze opominout významný 

podíl neformální péče, tj. péče poskytované například rodinnými příslušníky (Wija 

2013).  

 

Obrázek 2 Počet osob potřebujících vybraným typ péče, ČR, 2007 

 

Pozn.: FP = formální péče, NP = neformální péče 

Zdroj: Evropská komise 2009, vlastní úpravy 

  

  Z výše uvedených důvod je podpora života seniora v jeho přirozeném prostředí 

cílem jak Evropské unie, tak Národního programu přípravy na stárnutí na jednotlivá 

období (v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí jakožto koordinátora politiky 

přípravy na stárnutí v České republice). V aktuální verzi (pro období 2013–2017)  

se výslovně uvádí, že „nedílnou součástí péče o seniory musí být i podpora rodiny  
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a zapojení rodinných příslušníků do poskytovaných služeb4“ (MPSV 2012). Důvodem 

je skutečnost, že poskytovaná neformální péče je vysoce nákladná z hlediska  

času a kvalita často není dostačující, navíc ztěžuje pracovní a společenské uplatnění 

(MPSV 2010). Stejně tak nelze řešit nesoběstačnost seniorů jejich umístěním do ústavní 

péče. Naproti tomu Holmerová a Wija (2014, s. 50) uvádí, že „rozvinutý systém služeb 

dlouhodobé péče nevede ke snížení či ochotě poskytování neformální péče, jak ukazuje 

zkušenost severských zemí, které mají nejrozvinutější systém formální dlouhodobé 

péče, ale současně také nejvyšší podíl osob, které poskytují neformální péči a pomoc.“ 

Pro úspěšné fungování modelu rodinné péče je nutno zajistit pestrou nabídku 

nejrůznějších specializovaných i běžných služeb, spolupráce a vzájemné pomoci mezi 

institucemi a rodinou (APSSCR 2010). Vztahem mezi rodinnou a institucionální péčí 

byla věnována řada publikací. Lze jmenovat Cicirelli 1983, Piercy 1998, Albert 1990, 

Stein et al. 1998 atd. Například Munday (2009) stanovil čtyři základní modely 

poskytování sociálních služeb, které jsou charakteristické pro určité skupiny zemí: 

1. Skandinávský model veřejných služeb. V tomto modelu jsou široce 

dostupné programy pro seniory. Systém funguje na principu univerzality. 

Klíčovou roli při plánování a financování služeb sociální péče mají místní 

orgány, které jsou politicky zodpovědné lokální komunitě. Významná  

je i činnost dobrovolných organizací. Naopak komerční služby v tomto 

modelu v podstatě neexistují. Sociální služby jsou zabezpečovány zejména 

v přirozeném, tj. domácím prostředí. Skandinávský model je velmi štědrý, 

ale i velmi nákladný. Země, které praktikují tento model, mají vysokou 

úroveň poskytovaných sociálních služeb. 

2. Jihoevropský model. Tento model platí zejména pro země Středomoří 

(Itálie, Řecko, Španělsko, Portugalsko). V této skupině zemí je omezená 

nabídka služeb sociální péče. Převážná část služeb má neformální charakter, 

tj. o seniory se stará sama rodina a stát vstupuje do procesu pouze 

v situacích, kdy to již ze strany rodiny není možné zvládnout.  

3. Model fungující na principu subsidiarity (např. Nizozemsko, Německo). 

V tomto modelu nese hlavní odpovědnost za péči o seniory rodina. Rodinný 

                                                      
4
 Opatření, které má vést k tomuto cíli, je realizace informační kampaně a osvěty o možnostech péče o seniory 

rodinnými příslušníky za účelem zvýšení jejich motivace a zároveň prestiže pečujících. K tomu má být využita 

spolupráce nestátních organizaci. Termín opatření je rok 2015. 
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příslušník, který se o seniora stará, je pak i příjemcem „příspěvku na péči“. 

Sociální služby poskytují zejména náboženské a politické organizace, které 

jsou financovány z veřejného sektoru (především ze systému zdravotního 

pojištění).  

 Do tohoto modelu se částečně řadí i Belgie, kde je jedním z hlavních úkolů 

veřejné sociální ochrany zřizování domovů pro seniory, stacionářů a center 

pomoci seniorům. Přesto je v této zemi kladen důraz na poskytování 

sociální péče pro seniory v jejich domácnostech. Podobně i Francie 

disponuje specifickým modelem, který je založen na finanční spoluúčasti 

příbuzných na zajištění ústavní péče o staré lidi. Toto pojetí je dokonce 

legislativně uzákoněno (Bjalkovski, Fruhbauer 2000). 

4. Ostatní regionální modely. Zde lze demonstrovat např. přístup Velké 

Británie (tzv. anglosaský model), kde platí princip pomoci podmíněný 

ověřením výše majetku. Stát tedy přijímá odpovědnost za poskytnutí služby, 

ale snaží se navrátit odpovědnost příjemci. Veřejné sociální služby jsou tak 

výlučně zaměřeny na osoby s limitovanými prostředky. Financování jde 

v těchto případech ze státního rozpočtu. Role státu spočívá zejména 

v garantování dostupnosti sociálních služeb.  

  

 V české společnosti dosud převládá tradiční model péče o nesoběstačné členy 

rodiny – o osoby primárně pečuje rodina. Výhodou je zajištění služby v domácím 

prostředí nebo v blízkosti jejich bydliště (služba se tedy přizpůsobí jejich potřebám). 

Pokud rodina, která by se o seniora postarala, chybí či její služby nejsou dostatečné, 

využívá senior v případě potřeby sociální služby. Česká republika se tak svým pojetím 

sociální politiky řadí spíše ke skandinávskému modelu, tj. sociálně demokratickému,  

ve kterém je upřednostňována tzv. rodinná péče před péčí institucionální (APSSCR 

2010).  

 V návaznosti na výše zmíněné je třeba uvést, že v České republice probíhají 

významné organizační změny v dlouhodobé péči
5
, které kladou důraz na intenzivní péči 

v domácím prostředí. Toho je docíleno nejen organizačními opatřeními, ale i moderními 

                                                      
5 Problematikou deinstitucionalizace se zabývá například Vávrová (2009), institucionální formu péče v sociálních 

službách řeší například Matoušek (2007) 
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technologiemi (tísňové volání, dohled nad užíváním léků apod.) a podporou péče  

ze strany rodinných příslušníků, která představuje stále většinu péče poskytované 

seniorům
6
. Avšak navzdory rozvoji domácí péče v posledních letech stále nedošlo 

k výraznějšímu snížení hospitalizací seniorů. Důvodem může být, že domácí péče není 

dosud schopna významnou měrou suplovat potřebu institucionalizace v oblasti následné 

péče (MPSV 2010). Rodiny tedy sice „považují mezigenerační pomoc za samozřejmou 

a péči o nesoběstačné seniory v jejich domácnostech za nejlepší možnou, nejsou  

ale na její realizaci jak na straně seniorů, tak i jejich dětí připraveny“ (Veselá 2002,  

s. 12). 

 Je tedy nutné se zabývat potřebou sociálních služeb pro seniory v dlouhodobém 

horizontu a vytvářet materiální i nemateriální podmínky pro kvalitní život osob ve stáří
7
 

(Kotýnková, Červenková 2001). V prvé řadě je třeba vytvořit všechny podmínky pro to, 

aby starý člověk byl co nejdéle soběstačný a nebyl závislý na sousedské výpomoci  

a oddálil se jeho pobyt v pobytových zařízeních sociálních služeb. Druhým krokem  

by pak měl být rozvoj těchto zařízení a substituujících služeb.  

Z tohoto důvodu byla aspektům péče o stárnoucí populaci věnována řada publikací. 

Uveďme např. práce Svobodové (2010), která se specializovala na životní situaci 

seniorů v kontextu demografického stárnutí. Význam sociální a zdravotní péče  

pro seniory se stal předmět zkoumání i Šimkové (2014). Zajištění potřeb seniorů řešily 

ve své práci i Nešporová, Svobodová a Vidovicová (2008). V návaznosti na to 

zjišťovala Veselá (2002) představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče 

nesoběstačným rodičům. Stejně tak i Benešová (2010), která se zabývala hledáním 

modelu péče o nesoběstačné rodinné členy. Sýkorová (1997) se zaměřila na 

mezigenerační solidaritu. Dlouhodobé péči pro seniory - z hlediska legislativy a jejích 

problémů - se věnovaly např. Holmerová a Wija (2014), Vítová (2012) či Johnová 

(2002). Kvalitu života seniorů v domovech pro seniory pak zkoumala například 

Dvořáčková (2012).  

Zcela zásadními jsou i dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí (např. 2006, 

2010, 2012, 2014), které je vrcholným politickým orgánem odpovídající za vytváření 

koncepce seniorské problematiky. 

                                                      
6 Podle Holmerovéa Wiji (2014) tvoří téměř dvě třetiny rodinných pečovatelů ženy. 
7
 Jako klíčové se jeví zejména přijetí a podpora stále více různorodé starší populace a současně zjištění spotřebních 

vzorců stárnoucí populace (MPSV 2006). 
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2.3. Regionální diferenciace demografického stárnutí 

Demografické stárnutí a migrace v současné době významně ovlivňují demografické 

složení jednotlivých regionů Česka (MPSV 2006). Avšak demografické stárnutí 

neprobíhá v České republice rovnoměrně - úroveň stárnutí uvnitř Česka není homogenní 

a jsou patrné výrazné regionální rozdíly
8
 (MPSV 2006). Rozdílné tempo stárnutí, které 

je dáno mj. populační strukturou regionů a rozmístěním obyvatelstva, ovlivňují  

i rozdílné rodinné a mezigenerační infrastruktury (MPSV 2006). Podle Dzúrové (2002) 

se územní rozdíly v sociálních a ekonomických podmínkách života obyvatel odráží  

v jejich populačním chování.   

Obecně lze konstatovat, že stárnutí nastává ve městech rychleji  

než ve venkovském prostoru – zatímco v roce 2001 bylo ve venkovském prostoru více 

starších obyvatel než ve městech, v roce 2008 už byla situace obrácená (ČSÚ 2014c). 

Hlavní roli zde mají dva faktory: odliv mladšího obyvatelstva migrací (např. v rámci 

suburbanizačních tendencí) a důsledek specifických nepravidelností věkové struktury 

městského obyvatelstva
9
 (Kučera, Burcin 2009). 

Populaci s vyšším zastoupením seniorů tak vykazují zejména velká města  

a menší obce, které byly v předchozích desetiletích silně emigrační. Naopak vyšší podíl 

dětí v populaci je patrný v pohraničních oblastech – zejména na severozápadě Čech, 

Karlovarsku a na severu Moravy (Dzúrová 2002).  

Výrazná dynamika stárnutí obyvatel nastává zejména v pohraničních oblastech. 

Věková struktura této oblasti byla ovlivněna zejména vnitřními migračními pohyby, 

které nastaly v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva a následnou imigrací 

obyvatel do těchto oblastí (ČSÚ 2003). Současně zde v poválečném období výrazně 

vzrostla porodnost. Dopady těchto skutečností se projevují do současnosti, kdy počet 

osob ve věku 50 a více let představuje významnou početní skupinu v celkovém 

rozložení populace území. Přechod této skupiny osob do seniorského věku, který 

nastane v nejbližších letech, se bude významně podílet na urychlení populačního 

stárnutí a přinese s sebou široké sociální a ekonomické důsledky (ČSÚ 2014a). 

                                                      
8 Ty jsou dány procesy přirozené reprodukce (plodnost, úmrtnost) a migračními trendy (Mašková 2006). 
9 vyšší relativní zastoupení „generací hlavních nositelů procesu intenzivní urbanizace období socialismu, které  

v uplynulých letech přecházely do vyšších věkových hladin, než představuje průměrný věk, a dále stárnuly“ (Burcin, 

Kučera 2009, s. 10). 
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Relativně mladou věkovou strukturu s nízkými podíly staršího obyvatelstva  

si tak nadále udržují např. ORP Ústeckého a Jihočeského kraje.  

Naopak „starým“ obyvatelstvem disponuje ostravský region a oblast 

severočeské pánve (Kučera 1994). Stejně tak se mezi „staré“ SO ORP řadí i obvody 

lokalizované v západních, střední a jižních Čechách i střední Moravě, kde je tomu dáno 

dlouhodobou emigrací mladých lidí do větších center (ČSÚ 2014a). Významné  

je i stárnutí populace vnitřních periferií (ORP Pacov, Milevsko apod.). 

Jiná situace nastává v zázemí velkých měst (Praha, Brno a další). V těchto území 

dochází k omlazení věkových struktur, které je dáno suburbanizačními procesy. 

(Ouředníček a kol. 2012) Intenzita suburbanizačního procesu je nejvyšší v těsném 

zázemí Prahy, kde jsou přírůstky počtu obyvatel až desetinásobně vyšší  

než v periferních okresech (ČSÚ 2014b).  

Vlivem výše uvedených skutečností, lze do budoucna očekávat vytváření 

územních koncentrací starých lidí, a to jak ve velkoměstech, tak v izolovaných 

venkovských oblastech (Rychtaříková 2002). Současně lze podle Dzúrové (2002) 

očekávat i přetrvávání územních vzorů ve věkové diferenciaci (posuzované z hlediska 

populačního stárnutí), které však bude doprovázeno snižováním rozdílnosti okresů.  

Je tedy třeba věnovat se studiu regionální diferenciace demografického stárnutí, 

na základě kterého lze stanovit odpovídající koncepce regionálního rozvoje. V českém 

prostředí se výše uvedenému věnují zejména odborníci na katedře demografie  

a demografie a katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. Významné jsou práce např. Rychtaříkové (2011)  

či Dzúrové (2002). Stejně tak i Mašková (2006) se zaměřila na zkoumání věkové 

struktury populace a regionálních rozdílů.  

Problematice depopulace regionů, polarizaci prostoru a vymezení vnitřních 

periferií, jejich specifikům a  možným důsledkům se věnují např. Kučera a Chromý 

(2012), Havlíček, Chromý, Jančák, Marada (2005). Tito autoři v úvodní stati publikace 

Problémy periferních oblastí (2005) uvádí, že kořeny perifernosti jsou dány 

dlouhodobým a složitým historickým vývojem. Navazují tak mj. na Ilnerovu mapu  

tzv. periferních území, ve které byla patrná periferní území především  

při administrativních hranicích krajů (Illner 1988). Dále se problematice polarizace 
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prostoru věnovali odborníci z Ústavu geoniky AV ČR. Zde dominují výzkumy zejména 

Vaishara (Vaishar, Hroudová 1997, Vaishar, ed. 2000, Vaishar 1999 atd.). Bernard 

(2012) se zajímal o působení polohových rozvojových faktorů na vytváření 

prostorových vzorců.  

Rovněž stojí za zmínku další tematicky blízké výzkumy. Sídlení strukturou  

a prostorovou organizací na území České republiky se dlouhodobě zabývá zejména 

Hampl (např. Hampl a kol. 1987, Hampl 2005). Hodnocení dopadů suburbanizace  

je častým tématem řady výzkumných prací, zejména Ouředníčka (např. 2001, 2003, 

2006), který se zaměřuje zejména na proměnu sociální struktury a klimatu. Ouředníček 

dále spolupracuje s dalšími autory: pro ilustraci uveďme např. Puldová, Ouředníček 

2006, Ouředníček, Temelová 2008, Ouředníček, Susová 2012. Kompletní problematiku 

suburbanizačního procesu řeší studie kolektivu autorů kolem Ouředníčka (2008). 

Obdobně je koncipovaná i editorovaná kniha Suburbanizace a její sociální, ekonomické 

a ekologické důsledky (Sýkora 2002). Významná jsou i mapová díla - Atlas sociálně 

prostorové diferenciace (2011) a Atlas obyvatelstva (2012) s rozsáhlými textovými 

částmi.  

 

2.4. Regionální diferenciace vybavenosti sociálními 

službami pro seniory 

S demografickým stárnutím populace je úzce provázáno dostatečné zajištění péče  

o osoby v důchodovém věku. Přibývajícímu počtu osob v důchodovém věku a jejich 

věkové struktuře je třeba přizpůsobit rozsah a kapacity sociálních služeb. Z tohoto 

důvodu by měla být zohledněna regionální demografická specifika v koncepcích 

regionálního rozvoje (Dzúrová 2002). Právě v regionech s vyšší hodnotou indexu stáří 

je třeba předpokládat vyšší náklady na poskytování péče seniorům (Dzúrová 2002). 

Navíc je nutno vzít v potaz, že i nároky na tuto péči ze strany seniorů budou v územní 

pohledu diferencované (dáno podmínkami ve městech, zázemí měst, periferiích atd.) 

(Kučera 2002). 

 Rozmístění a kapacity sociálních služeb jsou ovlivněny mnoha faktory,  

mezi nimiž můžeme jmenovat trend zvyšování počtu domácností jednotlivců  

a jednogeneračního bydlení, zaměstnaností žen, shonu dnešní doby atd. Průša a Víšek 



N. H.: Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v ČR           27 

 

(2012) se domnívají, že např. u služeb sociální péče pro seniory je možné specifikovat 

počet osob závislých na péči v různých oblastech (strava, bydlení) a z toho lze dovodit  

i výskyt a potřebnou kapacitu služeb např. lůžek v domovech pro seniory. 

Obecně lze konstatovat, že vybavenost sociálními službami je v České republice 

velmi rozdílná. Vyšší vybavenost je patrná zejména v městských aglomeracích, naopak 

obtížnější přístup k daným službám mají lidé v méně zalidněných oblastech (Hunning, 

Beans a Huettl 2012). K tomu je nutno vzít v potaz změny ve společnosti, které vedou 

ke klesající ochotě se rodiny postarat se o nesoběstačné členy rodiny (Bruthansová, 

Červenková, 2004).  

Na venkově zpravidla přetrvávají silnější mezigenerační vztahy a seniorům 

pomáhají jejich příbuzní nebo sousedé. Na druhou stranu je třeba vzít v potaz 

skutečnost, že venkovské regiony mají vyšší podíl obyvatelstva v seniorském věku  

a naopak nižší podíl osob v produktivním věku. Tento stav je dán především migrací 

mladých lidí z venkovských oblastí. V důsledku to může znamenat zanechání starších 

lidí v izolaci ve venkovských či okrajových komunitách (MPSV 2006). Zejména  

pak nejmenší obce (do 100 obyvatel) mají nejnižší podíl druhé zmíněné skupiny osob, 

avšak situace se různí v jednotlivých oblastech/územích (více viz kapitola o struktuře 

osídlení České republiky). Současně venkov často nenabízí dostatek přístupné a kvalitní 

sociální péče, která je k dispozici ve městech.  

 Proto při hodnocení vybavenosti regionů pobytovými sociálními službami  

pro seniory nelze uplatňovat stejná hlediska vzhledem k jejich rozdílným 

charakteristikám, které ovlivňují tento stav (tj. např. míry urbanizace, struktura osídlení 

apod.). Výsledná vybavenost regionů je mj. tak výslednicí minulého vývoje.  

 Na základě výše uvedených poznatků lze konstatovat, že hlavními faktory, které 

vybavenost regionů sociálními službami ovlivňují, jsou: 

1. demografický vývoj České republiky a jeho prognóza, 

2. vývoj a stav struktury osídlení – např. proces suburbanizace, který  

má za následek proměnu struktury obyvatelstva a jeho potřeb, 

3. míra urbanizace, 
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4. věková, kvalifikovaná, profesní a sociální struktura obyvatel v daném 

území, 

5. velikost obcí, 

6. sociologické změny probíhající ve společnosti – např. rozpad 

vícegeneračního soužití rodiny (Baumruková et kol. 1997). 

 

 Zásadní vliv má zcela jistě i financování sociálních služeb. Současně 

poskytování sociálních služeb v Česku bylo modifikováno v posledních desetiletích 

mnoha dalšími faktory, které mohou významně zkreslovat prognózy potřeb a poptávky 

po jednotlivých typech služeb (MPSV 2010).  

 Významnost optimalizace sítě sociálních a zdravotních služeb na regionální 

úrovni tak, aby jejich nedosažitelnost nebyla příčinou sociálního vyloučení obyvatel 

v určitých regionech, se jeví jako velmi aktuální i vzhledem k převodu zřizovatelských 

kompetencí k zařízením sociálních služeb do samosprávné působnosti jednotlivých 

krajů, jejichž vybavenost je značně rozdílná (Průša 2006). Přitom je důležité mít  

na paměti fakt, že „každá cílová skupina se liší rozsahem a mírou svých potřeb,  

a to i v čase a místě poskytování sociální služby“ (Čámský, Sembdner, Krutilová 2011, 

s. 203). 

Stejně tak i změna v rámci II. etapy reformy veřejné správy, která proběhla  

ke konci roku 2002, může významně ovlivnit kapacity služeb v nově vzniklých  

SO ORP. Na to poukazují i Průša a Víšek (2012), kteří uvádějí, že může vzniknout 

paradoxní situace jako důsledek zrušení okresních úřadů. Tyto úřady dříve zajišťovaly 

ústavní sociální služby na svém území (nejen v okresním městě), později byla tato 

služba převedena na města nebo kraje, v nichž se služba vyskytovala. Tak může dojít 

k tomu, že v některých ORP bude nedostatečná (nové obce s rozšířenou působností) 

nebo naopak nadbytečná kapacita těchto zařízení (bývalá okresní města). Přesto  

se může jevit, že území kraje je dostatečně vybavené.  

 Dále Průša a Víšek (2012) uvádějí, že v minulosti existovaly okresy, v nichž  

se nenalézaly žádné domovy důchodců (např. Rokycany, Plzeň-sever), ale potřebná 

péče byla pokryta větší vybaveností domů s pečovatelskou službou nebo ústavy sociální 
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péče. Nelze ovšem posoudit, zda takovéto řešení bylo dostatečné nebo dokonce více 

vyhovující jejich uživatele (více viz následující kapitoly).  

Vzhledem k tomu, že současná kapacita domovů pro seniory je téměř naplněna  

a existují dlouhé seznamy čekatelů na umístění v těchto zařízeních, je možné 

konstatovat, že z celorepublikového pohledu je tento stav jednoznačně neuspokojivý. 

Jak uvádí Demografie (2008), měla-li by situace setrvat i do budoucna alespoň  

na úrovni stavu dnešního, bylo by nutné zvýšit kapacity ústavních zařízení do roku 2030 

přinejmenším o 21 245 míst a do roku 2050 celkem o 37 487 míst oproti současnosti. 

Pro optimální zajištění služeb osobám seniorského věku je tedy třeba rozšiřovat 

nabídku i kapacity nejen pobytových zařízení, ale především terénních a ambulantních 

služeb, které budou dostatečně reflektovat aktuální individuální potřeby seniorů  

a zároveň umožňovat seniorům a jejich rodinách co největší možnost volby.  

Poskytování sociálních služeb je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Z tohoto důvodu vydává ministerstvo řadu publikací, které se týkají dané problematiky 

(např. 2006, 2010). K poznání a prognózování sociálně ekonomického vývoje 

společnosti přispívají i odborníci z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Z jejich 

prací vyplývají doporučení, která jsou stěžejní pro orgány státní správy. Významné jsou 

zde práce Průši (např. 2006, 2011), který se mj. zabývá optimalizací sítě sociálních 

služeb.  

Dále je třeba zmínit, že hodnocení vybavenosti sociálními službami na úrovni 

menších územních celků z hlediska doporučených standardů nebyla v posledních 

věnována přílišná pozornost. Lze jmenovat tři základní studie, které se touto tématikou 

zabývaly. Nejkomplexněji zaměřenou studií v tomto období byla studie Obce, města, 

regiony a sociální služby (1997), která byla zpracována odborníky z občanského 

sdružení Socioklub. Nicméně návrhy normativů vybavenosti regionů sociálními 

službami byly v této publikaci uvedeny pro okresy. Dále lze jmenovat publikaci Průši  

a Víška (2012), která se zaměřovala na optimalizaci sociálních služeb a publikaci Průši 

a Horeckého (2012).  
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3. Metodika a zdroje dat 

Kapitola pojednává o zdrojích dat a metodách, které byly využity pro zpracování práce. 

Předkládá hodnocení kvality, dostupnosti a porovnatelnosti dat a výsledků výzkumu. 

Součástí kapitoly je i hodnocení zvolených metod a jejich úskalí.  V rámci analýzy bylo 

realizováno několik aktivit, které byly vzájemné provázané. Soubor těchto aktivit vedl 

k potvrzení či vyvrácení hypotéz, které si tato práce vytyčila, a ke zjištění klíčových 

problémů, které se týkají tématu práce.  

 Předmětem výzkumu se stala věková struktura obyvatelstva a vybavenost 

pobytovými sociálními službami pro staré občany. Analýza byla provedena na úrovni 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které vznikly jako nové správní 

jednotky po zániku okresních úřadu k 31. 12. 2002 (obrázek 3). Celkový počet SO ORP 

činí 205. 

 

Obrázek 3 Správní obvody obcí s rozšířenou působností a kraje, Česká republika 

 

Zdroj: ČSÚ 2012a 
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 Diplomová práce se člení na dvě části: na teoretickou a na empirickou. V úvodní 

byla vypracována rešerše dostupných zdrojů dat a literatury: dosud zpracované analýzy, 

publikace a jiné podklady. Analýze byla podrobena i odborná literatura, především 

odborné časopisy (Demografie apod.). Zdrojem statistických dat byly veřejně dostupné 

statistiky, tj. Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů, Ministerstvo práce  

a sociálních věcí apod.  

V teoretické části práce byly diskutovány faktory, které nejvíce ovlivňují:  

1) věkovou skladbu obyvatelstva a rozmístění české populace a 2) vybavenost SO ORP 

vybranými pobytovými sociálními službami pro seniory. Podle definovaných 

nejvýznamnějších faktorů se následně členila práce do kapitol, tj. kapitoly byly 

věnovány např. prognóze obyvatelstva, struktuře osídlení, vývoji sociálních služeb 

apod. 

 Vzhledem k tomu, že význam sociálních služeb roste s procesem 

demografického stárnutí patrným u české populace, byla jedna kapitola této práce 

věnována stručnému popisu demografického vývoje populace České republiky a jeho 

projekci do budoucna. Stručná analýza budoucího vývoje populace Česka byla 

provedena na základě Prognózy vývoje obyvatelstva České republiky na období let 

2008–2070 zpracované odborníky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

a dále pak podle Projekce obyvatelstva v krajích České republiky do roku 2050, kterou 

zpracoval Český statistický úřad
10

. Jedná se o nejaktuálnější verzi a projekce je tedy 

dobrým podkladem pro konstatování potřebnosti rozvoje sociálních služeb pro staré 

občany. Prahem projekce je struktura obyvatelstva k 1. 1. 2013 – podle pohlaví  

a jednotek věku, která pochází ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Horizontem je rok 

2050. V projekci krajů bylo nově počítáno s migrací, která má významný vliv na vývoj 

obyvatelstva. Přesto je nutno brát tento odhad s mírnou rezervou, jelikož jeho vývoj  

je jen těžko odhadnutelný na rozdíl od ostatních demografických procesů. Projekce 

krajů byla Český statistickým úřadem zpracována komponentní metodou v jedné 

variantě. Na úrovni obcí s rozšířenou působností nejsou dostupné projekce za jednotlivé 

SO ORP, z tohoto důvodu byla analýza provedena na úrovni krajů.  

                                                      
10 Tato projekce má přímou návaznost na Projekci obyvatelstva České republiky do roku 2100, která byla vydána 

v roce 2013 taktéž Českým statistickým úřadem. 
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 Na rešerši dostupné literatury a dat navázal kvantitativní výzkum. Jeho základem 

byla analýza vybraných ukazatelů věkové struktury obyvatelstva z hlediska 

demografického stárnutí a ukazatelů vybavenosti SO ORP pobytovými sociálními 

službami pro seniory. Jejich metodika je popsána v další části této kapitoly. V rámci 

analýzy bylo přistoupeno zejména k hledání prostorových vzorců a identifikaci rozdílů 

mezi správními obvody s rozšířenou působností. 

 Primárním zdrojem statistických dat byla databáze Českého statistického úřadu. 

Data věkového složení obyvatelstva pochází ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. 

Údaje o obyvatelstvu tedy zahrnují všechny osoby, které měly v rozhodný okamžik 

sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky. Rok 2011  

byl zvolen záměrně s tím, že data ze sčítání lidu nejvíce odpovídají realitě
11

 a umožňují 

plánovat kapacity v domovech pro seniory a dalších zařízeních pro seniory.  

V rámci této diplomové práce byly pro zjištění regionální diferenciace 

demografického stárnutí na úrovni ORP zvoleny následující ukazatele: 

 podíl obyvatel ve věku 65 a více let na populaci (zobrazen v procentech), 

 podíl obyvatel ve věku 80 a více let na populaci (zobrazen v procentech), 

 index stáří (Is) – spočten jako počet osob ve věku 65 a více let dělený počtem 

osob ve věku 0-14 let násobený 100 (zobrazen v procentech). 

 

K porovnání dostupnosti pobytových sociálních služeb pro staré občany byly 

nejprve zvoleny ukazatele, které ukazují kapacitu pobytových zařízení využívaných 

seniory. Data o počtu zařízení sociálních služeb pro seniory a jejich kapacit  

za jednotlivé obce s rozšířenou působností byla získána z Veřejné databáze Českého 

statistického úřadu, a to ze sekce Sociální zařízení. Data jsou za rok 2011.  

Na základě dat byly následně vypočteny následující ukazatele: 

 kapacita v domovech pro seniory na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let; 

 kapacita v domovech pro seniory na 1000 obyvatel ve věku 80 a více let; 

 kapacita domovů se zvláštním režimem na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let; 

                                                      
11 více se této problematice věnuje např. OUŘEDNÍČEK, M. a kol. (2012): Atlas obyvatelstva. Dostupné z WWW: 

<http://www.atlasobyvatelstva.cz/>. Dostupné k 30. 5. 2015. 
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 kapacita domovů se zvláštním režimem na 1000 obyvatel ve věku 80 a více let.  

  

 Všechny tyto výše zmíněné ukazatele jsou ovlivněny demografickým vývojem 

území, současnou kapacitou a počtem domovů pro seniory, financováním sociálních 

služeb, lokalizací těchto služeb v regionu a mnoha dalšími vnitřními i vnějšími 

determinanty. Výpočet ukazatelů je následující: počet míst v daném zařízení v správním 

obvodu obce s rozšířenou působností na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let,  

resp. 80 a více let. Kapacita vyjadřuje počet míst v tomto zařízení, tj. zahrnuje součty 

denních míst v zařízeních sociální péče (státních, obecních, církevních a ostatních)
12

.  

 Při hodnocení vybavenosti správních obvodů s rozšířenou působnosti domovy  

se zvláštním režimem je třeba mít na paměti, že v těchto domovech jsou poskytovány 

pobytové služby nejen seniorům. Jak je definováno v zákoně (č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách), domovy pro seniory slouží osobám se sníženou soběstačností  

(z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách) 

a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu těchto nemocí. Jejich situace tedy vyžaduje pravidelnou 

pomoc. Pro grafické zpracování výše zmíněných ukazatelů byl využit program ArcMap. 

 Vybavenost SO ORP pobytovými sociálními službami pro seniory byla 

hodnocena na základě vypočtených základních charakteristik datového souboru  

SO ORP (tj. průměru a mediánu), nikoliv na základě normativů vybavenosti regionů 

sociálními službami. Ačkoliv návrhy úrovně standardů (normativů) vybavenosti 

jednotlivých regionů sociálními službami jsou významnou pomůckou (Halásková, 

Halásková 2014). Bylo tak učiněno na základě skutečnosti, že v posledních letech 

nebyla daná problematika vědecky příliš zkoumána
13

.  

 Z metodologického hlediska je třeba upozornit na skutečnost, že celostátní 

registr poskytovatelů sociálních služeb, ze kterého čerpá data i Český statistický úřad 

v oblasti sociálního zabezpečení, zahrnuje poskytovatele s registrací ke konkrétní 

službě, i když danou službu aktuálně neposkytuje (Voleská 2014). Navíc se v poslední 

                                                      
12 Uvádějí se lůžka vybavená k přijetí, ať už byla využita či nikoliv. Nezapočítávají se lůžkové improvizace, nouzová 

lůžka a lůžka dočasně vyřazená z provozu pro úpravu místností (např. z důvodu adaptace, dezinfekce apod.), avšak 

pouze v případě, kdy obyvatelé (svěřenci) z těchto dočasně vyřazených místností nejsou ve stavu obyvatel (svěřenců). 
13 Nejnovější standardy byly stanoveny na 160 míst v domovech pro seniory na 1000 osob ve věku 80 a více let. 

(Průša, Víšek 2012). 
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době rozmáhá fenomén neregistrovaných sociálních služeb, což je nezákonné. 

Poskytování sociálních služeb je možné pouze na základě oprávnění k poskytování 

sociálních služeb (§ 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Sociální služby 

není možno poskytovat podle živnostenského zákona (§ 3 zákona č. 455/1991 Sb., 

živnostenský zákon). Využití registru je tak problematické
14

, jelikož nelze fakticky určit 

počet neregistrovaných zařízení na našem území (Voleská 2014).  

 V rámci práce byla dále provedena komparace demografického stárnutí  

a vybavenosti pobytovými službami pro seniory. Cílem bylo určit, zda vybavenost 

odpovídá věkovému složení populace a současně ve kterých SO ORP lze očekávat 

nejvyšší poptávku po těchto službách. Na tuto část navázala korelační analýza, která 

měla ukázat sílu a směr závislosti dvou náhodných veličin. Analyzována byla závislost 

mezi následujícími kvantitativními proměnnými: 

 podíl obyvatel ve věku 65 a více let na populaci; 

 podíl obyvatel ve věku 80 a více let na populaci; 

 index stáří; 

 kapacita v domovech pro seniory na 1000 obyvatel; 

 kapacita domovů se zvláštním režimem na 1000 obyvatel. 

 

 Záměrně nebyly užity ukazatele, které se přepočítávají na seniorskou populaci. 

Výpočet byl proveden v programu SPSS. Před zahájením samotné korelační analýzy byl 

proveden test normality dat, na jehož základě bylo zjištěno, že proměnné nemají 

normální rozložení. Z tohoto důvodu byl následně namísto Personova korelačního 

koeficientu užit Spearmanův korelační koeficient, který lze využít v případě, že existují 

pochybnosti o normalitě dat. Vzorec pro jeho výpočet je následující: 

 

 

 

 

                                                      
14 Více se lze dočíst např. Průša, Víšek (2012)  
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 Korelační koeficient nabývá hodnot od -1 do 1. Síla asociace vztahu je dána velikostí 

korelačního koeficientu r:  

 malá závislost – r = 0,1 – 0,3; 

 střední závislost – r = 0,3 – 0,7; 

 velká závislost - r = 0,7 – 1 

 

 Přičemž platí, že: pro r > 0 s rostoucím x v průměru roste y, pro r < 0 

s rostoucím x v průměru klesá y a nezávislosti odpovídají hodnoty r blízké 0 (Zvára 

2015). Nicméně je třeba brát v potaz, že ani silná korelace nezaručuje důkaz příčinného 

vztahu.  

 Přesto nelze pouze na základě kvantitativního vyjádření hodnotit vybavenost 

pobytovými sociálními službami pro seniory na úrovni obcí s rozšířenou působností. 

Údaje o výskytu sociálních služeb pro seniory za SO ORP jsou získávány centrálních 

resortních databází a vládních a dalších dokumentů a odborných prací, které jsou běžně 

dostupné. Tyto údaje tedy slouží jako podklad pro představu o dostupnosti sociálních 

služeb v daném území, ale nevyjadřují konkrétní potřebu dané služby v území. 

Potřebnost kapacit se totiž odvíjí i od nároků/preferencí obyvatelstva, které jsou 

ovlivněny nejen jejich věkem, ale i zdravotním stavem, rodinnou situací a dalšími 

faktory. 
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4. Demografické stárnutí české populace  

Význam sociálních služeb poskytovaných starým občanům roste s pokračujícím 

procesem demografického stárnutí. Do budoucna je nutno počítat s přibývajícím počtem 

seniorů, což bude zapříčiněno snižující úrovní plodnosti a úmrtnosti (Pavlík a kol. 

1986). Vlivem toho se bude zvyšovat podíl věkové složky 65 a více let a naopak 

snižovat početní zastoupení obyvatel v dětském věku (0–14 let) a v produktivním věku 

(15–64 let). Z tohoto důvodu se tato kapitola stručně věnuje problematice 

demografického stárnutí české populace a předpokládanému vývoji demografické 

struktury obyvatelstva České republiky do roku 2050, který je demonstrován na úrovni 

jak České republiky, tak na úrovni krajů
15

. 

 Na základě prognostický představ
16

 lze předpokládat, že v dalších letech bude 

pokračovat růst početnosti české populace. Významné budou změny věkového složení 

obyvatelstva, kdy dojde k progresivnímu stárnutí populace. Projeví se například více 

než dvojnásobným zvýšením počtu osob starších 80 let (obrázek 3). Významnými 

faktory budou především výchozí věková struktura, která je vytvářena dlouhodobým 

vývojem dvou základních procesů, a to přirozenou měnou a migrací
17

 (Kučera, Burcin 

2010). Významný vliv bude mít i pokles porodnosti a prodlužování lidského života  

a paradoxně migrace - po počátečním omlazení populačních struktur nastane stárnutí 

imigrantů (Šídlo 2013). 

 Obyvatelstvo České republiky bude nadále stárnout, ačkoliv v posledních 

několika letech docházelo ke zvyšování počtu narozených osob. Předpokládáno  

je zejména stárnutí shora věkové struktury, tj. bude přibývat především osob ve vyšším 

věku. To bude dáno dalším posunem populačně silných ročníků do seniorského věku 

(Šídlo 2013). V určitých letech prognózovaného období se přidá i stárnutí zdola, které 

bude zapříčiněno střídáním nízké a vyšší úrovně plodnosti (Kučera, Burcin 2010).  

Do roku 2030 poklesne počet obyvatel ve všech věkových skupinách do 40 let věku  

(s výjimkou dětské složky) na úroveň nižší než je výchozí. Naopak nad tuto hranici 

                                                      
15 Za jednotlivá ORP nejsou vypracovány populační prognózy. Z tohoto důvodu jsou kraje nejnižší možnou 

jednotkou. 
16 Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070 – zpracována na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy 
17 Vliv migrace nabýval na intenzitě zejména po roce 1989 v souvislosti se změnou geopolitické situace. Umocněna 

byla v roce 2005 vstupem České republiky do Evropské unie – Česká republika se přeměnila z tranzitní země na 

cílovou (Šídlo 2013). 
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bude obyvatel podstatně více. Ačkoliv poměrně výrazné změny se odehrají v početní 

velikosti i zastoupení dětské a produktivním složky
18

, nejvýraznější změny nastanou  

ve věkové skupině 65 a více let. Tato kategorie bude jedinou částí populace, která bude 

početně růst. Populační velikost této kategorie by měla podle střední varianty prognózy 

vzrůst ca o 280 tis. osob do roku 2020, tj. z 2,24 mil. v roce 2008 na 2,52 mil obyvatel. 

V horizontu prognózy (2070) by pak měla přesáhnout 3 mil. obyvatel. Zatímco  

na počátku prognózy (v roce 2008) činil podíl seniorů na populaci zhruba 15 %, v roce 

2070 by měl přesáhnout hranici 30 %. Přičemž trvalý růst zaznamenají zejména počty 

seniorů ve vyšších věkových kategoriích (obrázek 4). V důsledku toho se počet 

nejstarších obyvatel Česka několikanásobně zvýší. Nárůst podílu seniorů nebude jen na 

úkor dětské složky, ale i na úkor produktivní složky obyvatelstva (Kučera, Burcin 

2010). 

 

Obrázek 4 Očekávané počty seniorů a změny počtu seniorů ve vybraných věkových 

kategoriích, 2008 – 2070 

 

Zdroj: Kučera, Burcin 2010, vlastní úpravy 

 

  

Dané zjištění lze doložit porovnáním věkové struktury obyvatelstva v roce 2008 

a očekávaným věkovým složením populace v roce 2050 (obrázek 5). Nárůst podílu 

starých osob bude mít za následek deformaci věkové struktury – její základna se zúží  

a naopak vrchol se rozšíří. S nárůstem počtu osob ve věku 80 a více let je nutné zajistit 

                                                      
18 Směřování vývoje těchto dvou kategorií bude víceméně obdobné. 
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dostatečné zdravotní a sociální služby, které budou vyžadovány vzhledem  

ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu této části populace, což je dáno přibývajícím 

věkem. 

 

Obrázek 5 Očekávaná věková struktura obyvatelstva v roce 2050 v porovnání s výchozí 

věkovou strukturou z roku 2008 

 

Zdroj: Kučera, Burcin 2010 

  

 Vlivem výše zmíněných skutečností dojde v příštích desetiletích ke zvyšování 

hodnot indexu stáří, který vyjadřuje poměr starších osob nad dětmi. V období prognózy 

by měla úroveň indexu stáří přesáhnout hodnotu 240. Podobně i relace mezi počtem 

starších osob a osob ve věku ekonomické aktivity (vyjadřuje index závislosti) výrazně 

vzroste – z ca 20 % v roce 2008 na téměř 60 %. Demografické stárnutí obyvatel České 

republiky lze doložit i na průměrném věku, který u české populace neustále roste  

a do roku 2065 se počítá s jeho zvýšením o ca 8 let (ze současných 40,6 let). 
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4.1. Projekce věkového složení obyvatelstva krajů do roku 

2050 

 Vývoj demografického stárnutí krajů je obdobný vývoji na úrovni České 

republiky. Demografické stárnutí bude nadále pokračovat ve všech krajích, avšak jeho 

dynamika v jednotlivých krajích bude odlišná. To lze doložit na věkovém složení 

obyvatelstva (tabulka 2). Očekává se zvyšování podílu obyvatel ve věku 65 a více let  

a opačné tendenci u podílu dětské složky (0–14 let). Do konce první poloviny 21. století 

by mělo dojít k poklesu početního zastoupení dětské složky u všech krajů (kromě Prahy, 

kde dojde k mírnému vzrůstu podílu dětí), stejně tak se očekává snížení u produktivní 

složky obyvatelstva (tj. osob ve věku 15–64 let). Pouze u seniorské složky by mělo dojít 

ke vzestupu, a to o ca 13 –17 %. Nejvyšší procentuální zastoupení seniorů by mělo být 

ve Zlínském kraji a v kraji Vysočina, nejméně v hl. m. Praha a v kraji Středočeském. 

V kraji Středočeském a hl. m. Praha se demografické stárnutí nebude projevovat 

v takové intenzitě vlivem probíhajícího procesu suburbanizace, v jehož důsledku 

dochází k omlazení populace a následným vyšším přírůstkům dětské složky 

(Ouředníček a kol. 2012). 

 

Tabulka 2 Podíl věkových skupin ve vybraných letech (v %), kraje, ČR 

  

Věkové skupiny (v %) 

0–14 let 15–64 let 65 a více let 

2013* 2030 2050 2013* 2030 2050 2013* 2030 2050 

Praha 13,7 14,1 14,5 68,7 65,4 61,7 17,6 20,5 23,8 

Středočeský 16,2 14,9 14,7 68,0 63,6 56,4 15,8 21,5 28,9 

Liberecký 15,4 13,6 13,6 68,3 62,7 55,8 16,2 23,7 30,6 

Královehradecký 14,8 13,1 13,0 67,4 61,6 54,8 17,8 25,3 32,3 

Moravskoslezský 14,6 12,7 12,1 69,0 62,6 55,1 16,4 24,7 32,8 

Plzeňský 14,5 13,2 13,2 68,2 62,6 55,8 17,3 24,3 31,1 

Jihočeský 14,9 13,4 13,1 68,2 61,8 54,7 16,9 24,8 32,1 

Ústecký 15,5 12,9 12,5 68,8 63,6 56,0 15,7 23,5 31,5 

Karlovarský 14,8 12,1 11,8 69,2 62,9 55,7 16,0 25,1 32,6 

Zlínský 14,3 12,3 11,9 68,3 62,1 54,0 17,3 25,6 34,2 

Olomoucký 14,7 12,8 12,5 68,3 62,4 54,8 17,1 24,8 32,7 

Pardubický 15,0 13,5 13,2 68,0 62,6 55,7 17,0 23,9 31,1 

Jihomoravský 14,6 13,3 13,2 68,2 62,9 55,8 17,3 23,8 31,0 

Vysočina 14,8 12,9 12,3 68,1 61,7 53,8 17,2 25,4 33,9 

Pozn.: * reálná data. Sytost barevného značení dokládá tři nejvyšší (červená barva) a tři nejnižší (zelená barva) podíly 

dané věkové skupiny na populaci v daném roce mezi kraji. 

Zdroj: ČSÚ 2014a 
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 Diferencovanou dynamiku stárnutí lze doložit prostřednictvím indexu změny 

věkové skupiny 65 a více let, který dokládá změny mezi zvolenými lety (obrázek 6).  

Je očekáváno, že hl. m. Praha, jež je v současné době jedním z „nejstarších“ krajů, 

nebude stárnout tak rychle. Naopak kraje Ústecký a Karlovarský
19

, které mají nyní 

poměrně mladou věkovou strukturu, budou dosahovat nejvyšší dynamiky stárnutí.  

 

Obrázek 6 Index změny věkové skupiny 65 a více let, kraje, ČR 

 
Pozn.: * reálná data, Index změny je vypočten jako poměr počtu osob věkové skupiny v daném roce dělený počtem 

osob stejné věkové skupiny v daném roce (v %).  

Zdroj: ČSÚ 2014a, vlastní výpočty 

 

 Trend stárnutí populace dokládá i rostoucí úroveň indexu stáří (tabulka 3). 

Prostřednictvím něho lze konstatovat, že senioři početně významně převyšují děti  

ve všech krajích (výjimku tvoří Středočeský kraj -  jeho hodnota Is nepřekročila úroveň 

100 v daném roce). Pro doplnění je vhodné uvést, že v roce 2013 u žádného kraje index 

stáří nepřekročil hodnotu 130, naopak v roce 2050 se očekává jeho nejnižší dosažená 

hodnota 164. V roce 2013 zaznamenal nejvyšší hodnotu indexu stáří kraj hl. m. Praha, 

dále pak kraj Královehradecký a Zlínský. Na základě výsledků prognózy se očekává,  

že poslední dva zmiňované kraje by si tuto pozici měly udržet i do roku 2050. Naopak 

kraj hl. m. Praha by měl být krajem s nejnižší hodnotou a nejnižší dynamikou tohoto 

ukazatele ze všech krajů (dokládá hodnota indexu stáří a jeho indexu změny).  

                                                      
19 Dáno zejména vývojem v druhé polovině 20. století, tj. dosídlením pohraničí. Diskutováno v kapitole 5. 
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Naproti tomu nejrychleji stárnoucími kraji budou Karlovarský, Ústecký  

a Moravskoslezský. Je očekáváno, že kraje Středočeský a Liberecký, které mají 

současnou hodnotu ukazatele velmi nízkou, si tuto pozici víceméně udrží.  

 

Tabulka 3 Index stáří ve vybraných letech, kraje, ČR 

  

  

Index stáří Index změny indexu stáří 

2013* 2030 2050 2030/2013 2050/2013 2050/2030 

Praha 129 145 164 112,5 127,4 113,2 

Středočeský 97 140 195 143,5 200,2 139,5 

Liberecký 105 169 224 160,7 213,2 132,7 

Královehradecký 121 188 247 156,4 205,3 131,3 

Moravskoslezský 112 188 269 167,0 238,8 143,0 

Plzeňský 119 179 235 150,1 196,9 131,2 

Jihočeský 113 180 244 159,2 215,6 135,5 

Ústecký 101 176 249 174,4 247,4 141,8 

Karlovarský 109 202 275 185,7 252,7 136,1 

Zlínský 121 201 286 165,8 236,4 142,6 

Olomoucký 117 188 261 161,7 223,7 138,4 

Pardubický 113 173 235 152,7 207,6 136,0 

Jihomoravský 118 173 234 146,3 197,5 135,1 

Vysočina 116 190 274 163,0 235,6 144,5 

Pozn.: * reálná data, Index stáří = počet osob ve věku 65 a více let na sto osob ve věku 0–14 let. Index změny = 

počet osob ve věku 65+ v daném roce dělený počtem osob ve věku 65+ násobený stem. Sytost barevného značení 

dokládá tři nejvyšší (červená barva) a tři nejnižší (zelená barva) úrovně indexu stáří a indexu změny. 

Zdroj: ČSÚ 2014a 

  

 Vývoj demografického stárnutí ukazuje i průměrný věk, jehož minimum v roce 

2013 činí 40,4 let (tabulka 4). Do konce první poloviny tohoto století se předpokládá 

navýšení úrovně ukazatele - hodnoty parametru se budou pohybovat v rozpětí  

44,7–50,2. Průměrný věk tak vzroste až o 8,5 let. Nejvyšší průměrný věk v roce 2013 

vykazuje kraj hl. m. Prahy, a to ve výši 42 let v roce 2013, naopak v roce 2050 by měl 

tento kraj mít nejnižší průměrný věk (téměř 45 let). 
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Tabulka 4 Průměrný věk ve vybraných letech, kraje, ČR 

  

  

Průměrný věk Index změny průměrného věku 

2013* 2030 2050 2030/2013 2050/2013 2050/2030 

Praha 42,0 43,7 44,7 104,0 106,4 102,3 

Středočeský 40,4 43,9 46,6 108,7 115,3 106,2 

Liberecký 40,9 45,2 47,8 110,5 116,9 105,8 

Královehradecký 41,8 46,1 48,8 110,3 116,7 105,9 

Moravskoslezský 41,2 46 49,5 111,7 120,1 107,6 

Plzeňský 41,7 45,7 48,2 109,6 115,6 105,5 

Jihočeský 41,4 45,8 48,7 110,6 117,6 106,3 

Ústecký 40,6 45,4 48,7 111,8 120,0 107,3 

Karlovarský 41,2 46,5 49,5 112,9 120,1 106,5 

Zlínský 41,7 46,6 50,2 111,8 120,4 107,7 

Olomoucký 41,5 46,1 49,2 111,1 118,6 106,7 

Pardubický 41,2 45,4 48,2 110,2 117,0 106,2 

Jihomoravský 41,5 45,5 48,2 109,6 116,1 105,9 

Vysočina 41,3 46,2 49,8 111,9 120,6 107,8 

Pozn.: * reálná data, Index stáří = počet osob ve věku 65 a více let na sto osob ve věku 0–14 let. Sytost barevného 

značení dokládá tři nejvyšší (červená barva) a tři nejnižší (zelená barva) úrovně indexu změny. 

Zdroj: ČSÚ 2014a 

 

Vlivem proměny věkové struktury obyvatelstva dochází k navýšení poměru 

závislé složky na „ekonomicky výkonné“ složce, tj. poměru osob ve věku 0–14 let  

a osob ve věku 65 a více let na osobách ve věku 15–64 let (tabulka 5). V současné době 

se hodnoty indexu pohybují v rozmezí 55 – 60 %. Rozdíly mezi jednotlivými kraji tedy 

nejsou významné. Jiná situace nastane pravděpodobně v roce 2050, kdy se hodnoty 

ukazatele budou pohybovat mezi 74 –100 %. Rozpětí se tak z původních 5 % zvýší  

až na 27 %. Největší nárůst zaznamená kraj Vysočina, nejmenší hl. m. Praha. 
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Tabulka 5 Index ekonomického zatížení ve vybraných letech, kraje, ČR 

  

Index ekonomického zatížení Index změny index ekonomického zatížení 

2013* 2030 2050 2030/2013 2050/2013 2050/2030 

Praha 55,0 65,0 74,0 118,2 134,5 113,8 

Středočeský 58,1 73,1 93,8 125,8 161,4 128,3 

Liberecký 58,0 74,6 95,1 128,6 164,0 127,5 

Královehradecký 60,4 77,2 98,5 127,9 163,1 127,6 

Moravskoslezský 56,6 73,9 96,4 130,5 170,3 130,5 

Plzeňský 57,6 74,4 94,3 129,2 163,8 126,8 

Jihočeský 58,3 77,0 98,3 132,1 168,8 127,8 

Ústecký 57,2 71,6 93,9 125,2 164,2 131,2 

Karlovarský 55,8 72,7 94,1 130,1 168,4 129,5 

Zlínský 57,9 75,2 100,2 129,8 173,0 133,3 

Olomoucký 58,0 74,4 97,4 128,2 167,8 130,9 

Pardubický 59,1 74,8 94,9 126,4 160,5 127,0 

Jihomoravský 57,8 73,3 93,8 126,8 162,2 127,9 

Vysočina 59,5 76,9 101,5 129,3 170,6 131,9 

Pozn.: * reálná data, Index ekonomického zatížení = počet osob ve věku 0-19 let a 65 a více let na sto osob ve věku 

20-64 let. Sytost barevného značení dokládá tři nejvyšší (červená barva) a tři nejnižší (zelená barva) úrovně indexu 

změny 

Zdroj: ČSÚ 2014a 

 

 Zlepšující se úmrtností poměry lze zhodnotit pomocí naděje dožití, která má  

u obou pohlaví vzestupný trend (tabulka 6). V roce 2013 neměl žádný kraj naději dožití 

u mužů vyšší 77,5 let, v roce 2050 budou všechny kraje přesahovat hodnotu 80 let 

(maximum 84,6 let, minimum 81,5 let). U žen je tradičně naděje dožití vyšší: v roce 

2013 je maximum 86,1 let a minimum 83,4 let, v roce 2050 by se naděje dožití měla 

pohybovat mezi 86,5 až 88,9 lety. Nejvyšší naději dožití u mužů i u žen v roce 2014, 

resp. 2050 vykazuje kraj hl. m. Praha, na druhé straně žebříčku je Ústecký kraj. Přičemž 

rozdíly mezi kraji v naději dožití se budou snižovat – u mužů klesne rozdíl z ca 4 let  

na 3 let, u žen z ca 3 let na 2 let. 
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Tabulka 6 Naděje dožití ve vybraných letech, kraje, ČR 

  

  

Muži Ženy 

2013* 2030 2050 2013* 2030 2050 

Hlavní město Praha 77,5 81,4 84,6 82,3 86,1 88,9 

Středočeský kraj 75,2 79,9 83,3 80,9 85,2 88,0 

Liberecký kraj 75,5 79,6 83,1 81,0 85,2 88,1 

Královéhradecký kraj 75,9 80,4 83,7 81,7 85,7 88,5 

Moravskoslezský kraj 73,5 77,9 81,6 80,0 84,3 87,2 

Plzeňský kraj 75,4 79,8 83,2 81,0 84,9 87,8 

Jihočeský kraj 75,4 79,9 83,2 81,2 85,2 88,0 

Ústecký kraj 73,2 77,8 81,5 79,3 83,4 86,5 

Karlovarský kraj 74,2 78,2 81,9 80,0 84,0 87,0 

Zlínský kraj 74,6 78,9 82,4 81,6 85,4 88,2 

Olomoucký kraj 74,5 79,2 82,7 81,2 85,1 87,9 

Pardubický kraj 75,2 79,5 83,1 80,9 84,9 87,7 

Jihomoravský kraj 75,5 79,9 83,3 81,9 85,9 88,6 

Kraj Vysočina 75,9 80,3 83,7 81,5 85,6 88,4 

Zdroj: ČSÚ 2014a 

  

 Pro dokreslení předpokládaného budoucího vývoje obyvatelstva České republiky 

je nutné vzít v potaz i migraci, jejíž intenzitu nelze jednoznačně určit, jelikož je silně 

podmíněna vnějšími vlivy, socioekonomickou situací regionů i jednotlivých rodin, dále 

legislativními podmínkami a i formou její statistiky (ČSÚ 2014). Migrační přírůstky  

a úbytky mají vliv jednak na početní změny populace, tak i na některé charakteristiky 

složení obyvatel – věkové a pohlavní složení migrantů má svá specifika a ovlivňuje,  

i když spíše krátkodoběji, strukturu populace (ČSÚ 2008). 

Prognóza předpokládá postupné navyšování salda migrace, a to u všech krajů 

České republiky (tabulka 7). Nejvyšší saldo migrace bude pravděpodobně vykazovat 

kraj hl. m. Praha, ačkoliv v roce 2013 disponoval tento kraj nejnižší hodnotou ukazatele.  
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Tabulka 7 Saldo migrace ve vybraných letech, kraje, ČR 

  2013** 2030 2050 

Praha -4464 2810 5311 

Středočeský 9810 7121 3614 

Liberecký -121 567 800 

Královehradecký -254 488 869 

Moravskoslezský -3488 -1422 -475 

Plzeňský 1213 1714 1889 

Jihočeský 451 1061 1327 

Ústecký -285 404 726 

Karlovarský -920 -47 524 

Zlínský -584 144 512 

Olomoucký -802 393 752 

Pardubický -131 847 1061 

Jihomoravský 281 1477 1841 

Vysočina -800 239 573 

Pozn. ** odhad na základě předběžných údajů za 1. - 3. čtvrtletí roku 2013 

Zdroj: ČSÚ 2014a 
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5. Struktura osídlení České republiky 

Systém osídlení je významným determinantem rozmístění a kapacit sociálních služeb, 

stejně tak jako má významný vliv i na demografické složení populace. Z tohoto důvodu 

byla tato kapitola zařazena do diplomové práce. Cílem je popsat současnou strukturu 

osídlení České republiky s důrazem na její výhody, nevýhody a trendy. 

 V první podkapitole jsou komentovány procesy, které proběhly po druhé světové 

válce a měly významným vliv na současný stav osídlení. Druhá podkapitola  

je věnována popisu současné struktury osídlení a jejím pozitivům a negativům. Poslední 

podkapitola přináší stručný přehled současných trendů v systému osídlení 

   

5.1. Historický vývoj osídlení Česka po roce 1945 

 Následující podkapitola je dělena na dvě části, kdy v první je popsán významný 

milník v naší novodobé historii - odchod (resp. odsun) německého obyvatelstva 

z pohraničí a následné dosídlení pohraničí, který měl za následek výraznou proměnu 

struktury osídlení Česka (ČSÚ 2003). Druhá část přináší přehled dalších procesů, které 

proběhly od roku 1945 a dokreslily systém osídlení Česka.  

 

5.1.1. Odchod německého obyvatelstva z pohraničí  

a jeho následné dosídlení  

Za druhé světové války bylo téměř 40 % území České republiky zabráno Němci. 

Jednalo se o tzv. Sudety, kde žilo 3,9 milionů obyvatel České republiky
20

 (celkem 855 

tisíc obyvatel bylo české národnosti) (Kučera 1994). V důsledku záboru tohoto území 

odešlo 400 tisíc Čechů do vnitrozemí.  

Po skončení druhé světové války proběhl odsun obyvatel německé národnosti 

z českého území. Odsun se týkal asi jedné třetiny území Česka a dle různých odhadů 

postihl 2,5 – 3,5 milionů obyvatel německé národnosti původního předválečného 

                                                      
20 36 % populace České republiky v té době 
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Československa (Perlí, Kučera, Kučerová 2010). První odsun nastal v roce 1945,  

tzv. divoký odsun (odešlo okolo 660 tisíc obyvatel). Druhý odsun následoval v roce 

1947, kdy bylo odsunuto přibližně 80 tisíc Němců. Odsunem obyvatel německé 

národnosti došlo k výraznému úbytku populace žijící na území Česka (velká část 

českého pohraničí se téměř vyprázdnila), které bylo kompenzováno následným 

dosídlováním pohraničí. To probíhalo především v letech 1946 – 1947, ale nemohlo být 

vzhledem k potenciálu české populace dostatečné (Hampl 2005). Počet nových obyvatel 

území, kteří přicházeli v následujících letech, však nikdy nedosáhl počtu obyvatel před 

odchodem Němců
21

. 

 Celkem do této oblasti imigrovalo okolo 1,1 milionů obyvatel Česka a 120 tisíc 

osob přišlo ze Slovenska. Je patrné, že počet příchozích nemohl početně,  

ani kvalitativně vyvážit počet odchozích
22

. Zatímco v roce 1930 čítal počet obyvatel 

v pohraničí 3,5 milionu, v roce 1947 to bylo 2,2 milionu obyvatel. Tedy přibližně dvě 

třetiny předválečného stavu. Podle Kovaříka (2009) starousedlíci představovali pouze 

cca 700 tisíc osob z tohoto počtu, zbývající osoby byli novousedlíci. Odchod 

německého obyvatelstva z pohraničí v letech 1945 – 1947 a následné nedostatečné 

kvantitativní i kvalitativní dosídlení tohoto území tak způsobilo významný zásah  

do struktury osídlení Česka – prohloubilo geografické nerovnoměrnosti osídlení  

a proměnilo střediskovou hierarchii (Hampl 2005). 

 Došlo ke značnému snížení hustoty zalidnění této oblasti, ačkoliv existovaly 

významné rozdíly v její výši v rámci tohoto území. Nejlépe dosídlenými oblastmi byly 

např. okresy Žatec, Česká Lípa, Bílina, Litoměřice, Svitavy, Mikulov, Znojmo  

a průmyslové oblasti, tedy oblasti v severozápadních a severních Čechách, které byly 

úrodné. Naopak horské a podhorské oblasti zůstaly značně nedosídlené, např. okresy 

Kaplice, Prachatice, Tachov, Cheb, Rýmařov. Tímto počinem došlo nejen k významné 

proměně struktury osídlení pohraničí, ale i ke změně demografického složení tamní 

populace, což sebou nese řadu důsledků do dnešní doby (Kovařík 2009). Rychlá 

výměna obyvatelstva narušila míru sociální participace a spolupráce jednotlivých rodin 

(Perlín, Kučerová, Kučera 2010). 

                                                      
21 V okresech Cheb, Sokolov a Tachov došlo k výraznému poklesu počtu obyvatel - po dosídlení do roku 1950 byl 

pokles až na 45 % původního počtu obyvatel (Perlín, Kučerová, Kučera 2010) 
22 příchozí obyvatelstvo mělo nejen odlišnou věkovou strukturu, ale i socioekonomický status a další charakteristiky 
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 Migranty byly především osoby, které měly nízký sociální status a do pohraničí 

přišly s vidinou lepšího života. Zároveň to byli lidé z mladších věkových skupin  

(ČSÚ 2004). Dodnes se vlivem této skutečnosti vyznačuje toto území poměrně mladým 

věkovým složením obyvatelstva. Druhou skupinou osídlenců byli tzv. navrátilci,  

tj. osoby české národnosti, které odešly po roce 1938 do vnitrozemí (Nedomová 1994). 

 Noví obyvatelé pohraničí přišli v několika vlnách a pocházeli především 

z vnitrozemí Česka, resp. z tradičních českých venkovských oblastí. (Perlín, Kučerová, 

Kučera 2010) Největší zdrojovou oblastí v Čechách byla velká města (Praha, Brno)  

a okresy Slaný, Mnichovo Hradiště, Rakovník a Roudnice nad Labem, na Moravě pak 

okresy Valašské Meziříčí a Vsetín (Kovařík 2009). Novousedlíci neměli pevné vazby 

na své nové bydliště (determinováno zejména jejich původním bydlištěm ve vnitrozemí) 

(Nedomová 1994). V důsledku toho se oblast vyznačovala poměrně značnou migrační 

fluktuací. Intenzita dosídlování začala klesat koncem roku 1946 a roku 1948 se zvýšil 

počet emigrující obyvatelstva z pohraničí vlivem tehdejší politické situace, tj. únor 

1948
23

.  

 Zatímco imigrací se počet obyvatel v pozdějších letech pohraničí nezvyšoval, 

přirozená reprodukce měla opačný trend. Vyznačovala se vyšším přirozeným 

přírůstkem a vysokou porodností.  V pozdějších letech se daleko větším problémem  

než nedostatečný počet obyvatel pohraničí ukázala jeho skladba (diskutováno výše). 

 

5.1.2. Další významné změny osídlení po roce 1945  

do současnosti 

Po roce 1950 již v České republice nedocházelo k tak dramatickým změnám 

v rozmístění obyvatel jako v předchozích desetiletích. Charakteristickým rysem tohoto 

období byl silný vliv státu
24

, který měl přímé důsledky na strukturu osídlení a hierarchii 

středisek (Hampl 2005).  

 Na proces dosídlování pohraničí bezprostředně navázaly přesuny obyvatelstva 

do socialismem preferovaných oblastí těžkého průmyslu. V některých výrazně 

                                                      
23 V únoru 1948 nastal komunistický převrat, který měl za následek proměnu politické situace v České republice, 

s čímž souvisela řada změn. 
24 socialistické plánování a celková povaha strategie prosazované totalitním režimem  
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preferovaných okresech (s rozvojem těžby a průmyslu, tj. Moravskoslezský kraj, 

pohraničí atd.) došlo k největšímu nárůstu počtu obyvatel díky vysokým migračním 

ziskům i přirozenému přírůstku. Naproti tomu v převážně venkovských okresech  

v zázemí velkých měst především ve středních a jihozápadních Čechách pokračovaly 

úbytky obyvatelstva (ČSÚ 2003). 

 Rozvoj obcí byl od 60. let 20. století výrazně ovlivňován nástroji územního 

plánování, které měly pouze plnit plán, nikoliv zajišťovat rozvoj území a trvale 

udržitelný rozvoj (Ouředníček, Posová 2006). Nástrojem územního a regionálního 

plánování se stala tzv. středisková soustava, která byla zavedena s cílem koncentrace 

investic především do středisek obvodního významu. Tímto krokem mělo dojít 

k nivelizaci regionálních rozdílů. Důsledkem bylo potlačení metropolizačních   

a suburbanizačních procesů (Hampl 20005). Dále centrální rozhodování o míře investic 

do jednotlivých obcí vedlo k chátrání fyzického prostředí malých obcí a znamenalo  

i trvalé změny v demografické struktuře a sociálním statutu těchto lokalit (Ouředníček, 

Posová 2000). 

 V letech 1961–1989 bylo typickým rysem slučování obcí, které nebylo ze strany 

obcí úplně dobrovolné. V důsledku toho došlo ve všech krajích k významnému zvýšení 

podílu obyvatel žijícího ve městech (především okresních měst - tj. nad 10 tisíc 

obyvatel). Naopak nejmenší sídla se začala vylidňovat. V tomto období docházelo  

ke stagnaci koncentračních procesů s výjimkou přednostního rozvoje okresních měst 

v 70. letech. Lze tedy shrnout, že v tomto období byly preferovány industriální regiony 

a střední města, a naopak do pozadí „ustupoval“ venkov
25

 (ČSÚ 2004). 

 Devadesátá léta znamenala obrat téměř všech výše zmíněných trendů  

(ČSÚ 2003). V návaznosti na výše zmíněné byla po roce 1989 (po změně režimu) 

zaznamenána velká dezintegrace obcí v České republice (Hampl, Müller 1998). 

Proměnila se migrační bilance regionů - dříve preferované oblasti (průmyslové) ztrácely 

na atraktivitě, naopak zázemí velkoměst zaznamenala stoupající atraktivitu. I velikostní 

struktura obcí doznala změn, což bylo dáno působením suburbanizačních procesů (více 

viz podkapitola 5.3).  

 

                                                      
25 S tím souvisí i vývoj vnitřních periferií v Česku. Jejich výzkumem se zabývali např. MUSIL, J., MULLER,  

J. (2008): Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický ústav AV ČR, Praha, 

28 s. 
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5.2. Současná struktura osídlení České republiky 

Osídlení České republiky je poměrně staré – jeho horizontální podoba byla ukončena již 

ve 14. století. Ač v následujících stoletích vznikala a zanikala sídla, struktura osídlení 

na našem území zůstala poměrně stabilní. Procesy urbanizace a vylidňování venkova 

projevující se v posledních dvou staletích ji ještě umocnily – došlo k proměně velikostní 

struktury sídel a změně koncentrace obyvatelstva (ČSÚ 2003). Struktura osídlení tak 

byla formována spontánními vlivy i plánovanými zásahy (např. politickými 

rozhodnutími).  

 Vlivem historického vývoje se Česko řadí k zemím s velmi rozdrobenou sídelní 

strukturou (MMR 2010). Srovnatelná situace v rámci Evropské unie je ve Francii  

a na Slovensku. Nicméně Česko má nejnižší průměrný počet obyvatel na obec  

(1640 obyvatel na obec) a z hlediska průměrné velikosti obce je na tom podobně 

(průměrně 13 km
2
). Venkovské osídlení s hustotou nižší než 100 obyvatel na 1 km

2
 

tvoří 75 % rozlohy státu (Srnová, Mátl 2009). 

 Kašparová, Půček a kol. (2009) definovali základní rysy osídlení našeho území 

následovně: vysoká míra rozdrobenosti venkovských sídel, relativně nízký podíl 

velkoměst a významná role malých a středních měst. Dokladem toho je počet velkoměst 

v České republice – kromě Prahy mají pouze Brno a Ostrava více než 300 tisíc obyvatel 

a pouze 3 další města nad 100 tisíc obyvatel, tj. Liberec, Plzeň a Olomouc.  

 V roce 2014 se v Česku nacházelo více než šest tisíc obcí, z toho bylo  

602 měst
26

, 214 městysů a 5651 obcí. Přestože podíl obcí byl více než 90 %, žilo v nich 

jen 28 % obyvatelstva. V městysech žilo necelých 2,5 % obyvatel. Míra urbanizace tak 

dosáhla téměř 70 %. Zatímco průměrný počet obyvatel na obec činil 1640,  

u venkovských obcí to bylo okolo 500 obyvatel, což bylo dáno jejich průměrnou 

velikostí - 11 km
2
 (ČSÚ 2009). 

 Strukturu obcí z hlediska velikostních kategorií dle počtu obyvatel lze nazvat 

velmi nerovnoměrnou (tabulka 8). Dominovaly obce do 999 obyvatel, které  

tak představovaly téměř 80 % obcí. V těchto obcích však žilo pouze 17 % obyvatel. 

                                                      
26 Dle zákona o obcích (128/2000 Sb., §3) je městem každá obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, pokud tak na 

návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Současně jsou městy ty obce, které měly 

statut města před 17. květnem 1954, pokud o to požádají předsedu Poslanecké sněmovny.   



N. H.: Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v ČR           51 

 

Z detailnějšího pohledu byly nejvíce zastoupeny obce ve velikostní kategorii 200 – 499 

obyvatel, dále pak obce do 199 obyvatel. Obce nad 999 obyvatel mají podstatně nižší 

zastoupení.  Obyvatelstvo bylo nejvíce koncentrováno v obcích nad 100 tisíc obyvatel.  

 

Tabulka 8 Velikostní struktura obcí, Česká republika, 2014 

Velikostní kategorie 

obce 

Počet obcí Počet obyvatel 

abs. rel. 
kumulovaný 

podíl (v %) 
abs. rel. 

kumulovaný 

podíl (v %) 

do 199 1455 23 23 180 685 2 2 

200 – 499 2001 32 55 651 677 6 8 

500 – 999 1369 22 77 962 432 9 17 

1000 – 1999 745 12 89 1 038 124 10 27 

2 000 – 4 999 412 7 96 1 250 829 12 39 

5 000 – 9 999 140 2 98 960 028 9 48 

10 000 – 19 999 68 1 99 950 621 9 57 

20 000 – 49 999 43 1 100 1 252 935 12 69 

50 000 – 99 999 15 0 100 1 078 391 10 79 

100 000 a více 5 0 100 2 186 697 21 100 

Celkem 6253 100 / 10 512 419 100 / 

Pozn. Abs. = celkový počet, Rel. = procentuální podíl 

Zdroj: ČSÚ 2014 – Malý lexikon obcí 2014 

(http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/320199-14-r_2014) 

 

Velká „rozdrobenost“ systému osídlení Česka s sebou nese řadu pozitiv  

i negativ. Ve svém důsledku má „bezesporu vliv na regionální rozvoj a na systém 

financování municipalit“
27

 (MMR 2010, s. 9). Větší obce jsou více schopné ovlivňovat 

vlastní rozvoj, mohou si dovolit financovat náročnější projekty (Illner 2006). 

Limitované ekonomické možnosti mohou ovlivnit dostupnost základních služeb 

obyvatelům obcí (Kašparová, Půček a kol. 2009). Právě občanská vybavenost  

je zásadním faktorem kvality života v obcích. Souvisejícím problémem venkova  

je přeměna jeho funkcí – z ekonomické na obytnou a obslužnou. S tím souvisí i nižší 

nabídka pracovní příležitostí, která vyústila ve zvýšení dojížďky obyvatel za prací mimo 

jejich bydliště. Naopak pozitivně lze vnímat obce z hlediska vyšší míry participace 

                                                      
27 Všechny obce vykonávají samosprávu a přenesenou státní správu. (MPSV 2014) Dále 380 z nich (obce 

s pověřeným obecním úřadem) má na sebe přeneseno více pravomocí ze strany státu a na 205 obcí stát přenesl vyšší 

rozsah pravomocí (obce s rozšířenou působností, dále jen „SO ORP“). 



N. H.: Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v ČR           52 

 

občanů na správě veřejných věcí nebo vyšší soudržnosti. Města na rozdíl od obcí „trpí“ 

vysídlováním trvale bydlícího obyvatelstva a obsazováním center administrativními 

prostory.  

 

5.3. Současné trendy osídlení 

 Hampl (2005) rozlišuje čtyři základní tendence v rozvíjení hierarchie středisek 

v současnosti na našem území: 1) zvyšování počtu měst, při současném zvyšování jejich 

diferenciace, 2) zužování souboru regionálních středisek a jejich výrazné rozrůzňování, 

3) formování hierarchie omezeného počtu nadnodálních center / metropolitních areálů  

a 4) prohlubování hierarchické diferenciace na nejnižších úrovních – vylidňování 

malých sídel.  

 Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že obce do 500 obyvatel v posledních deseti 

letech ztrácely obyvatelstvo, opak je však pravdou. Tyto obce získaly (v relativním 

pojetí) nejvíce obyvatel a přesunuly se do vyšší velikostní kategorie. Jejich růst byl 

v letech 2001–2011 intenzivnější než růst obcí nad 3000 obyvatel (Veřejná správa 

2012). Z regionálního pohledu se nejvíce populačně zvětšovaly obce v zázemí 

metropole a v blízkosti velkých (zejména krajských) měst.  

 K výše zmíněnému jevu dochází především vlivem suburbanizace. Tento proces 

se v českém prostředí začal rozvíjet již na počátku 90. let, a to u největších českých 

měst, jakými jsou Praha a Brno. Časem se začal projevovat u měst nižší velikostní 

kategorie
28

. „Proces suburbanizace se stal hlavním faktorem úbytku obyvatelstva 

velkých měst České republiky v průběhu 90. let 20. století a první polovině tohoto 

desetiletí“ (Kučera, Burcin 2009, s. 17). Tím dochází k živelnému rozrůstání 

venkovských obcí a proměně jednotlivých velikostních skupin obcí – ubývá obyvatel 

v městském prostoru ve prospěch venkova (Mátl, Srnová, Štegmannová 2010).  

Nejvíce migračně atraktivní jsou obce o menší a středí populační velikosti  

(500–5000 obyvatel), zejména v zázemí velkých měst. Naopak města nad 50 tisíc 

obyvatel ztrácejí migračně nejvíce. Ačkoliv se jedná o významný proces se zřejmým 

vlivem na strukturu osídlení, Ouředníček, Novák a Šimon (2013) předpokládají,  

                                                      
28 Více viz Atlas obyvatelstva – suburbanizace. <http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/suburbanizace>,  

nebo na stránkách výzkumného týmu URRlab Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy <www.suburbanizace.cz>. 
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že nemá sílu a intenzitu srovnatelnou s migrací v průběhu industrializace, ale může 

podstatně změnit sociální a demografickou strukturu venkovských oblastí. 

Vliv a intenzitu suburbanizace lze doložit i prostřednictvím základní 

charakteristiky typů sídel, ve které jsou definovány tři zóny suburbánních obcí
29

 

v zázemí měst s počtem obyvatel nad 10 000, kde zóna 1 vyjadřuje nejvyšší intenzitu 

procesu a zóna 3 nejnižší intenzitu procesu (tabulka 9). Zóny jsou vymezeny  

na základě intenzity bytové výstavby a migračních zisků obce z jádrového města 

(Ouředníček, Novák, Šimon 2013).  

 

Tabulka 9 Základní charakteristika sídel typů sídel, ČR, 2008 

Název Počet obcí Podíl obcí Počet obyvatel 
Podíl na počtu 

obyvatel 

Krajská města 13 0,2 2835206 27,1 

Města nad 25 000 34 0,5 1383744 13,2 

Města 10 000–25 000 82 1,3 1294350 12,4 

Suburbánní zóna 894 14,3 1386363 13,2 

v tom:         

zóna 1 83 1,3 113193 1,1 

zóna 2 179 2,9 205355 2 

zóna 3 632 10,1 1067815 10,2 

2000–10000 336 5,4 1460726 14 

500–2000 1467 23,5 1308120 12,5 

Méně než 500 3423 54,8 799033 7,6 

Celkem  6249 100 10467542 100 

Zdroj: Ouředníček, Novák, Šimon 2013 

 

 Vlivem výše uvedených skutečností se zmenšují nejen rozdíly mezi venkovským 

a městským prostorem, ale i v rámci samotného venkovského prostoru. Venkovský 

prostor byl dříve homogenní, dnes lze v jeho rámci (mj. v souvislosti se suburbanizací) 

vymezit např. tyto dvě skupiny:   

1. Obce v okolí velkých měst, které jsou migračně atraktivní. Dochází v nich 

k velkému nárůstu počtu obyvatel, což s sebou nese řadu problémů,  

např. zajištění odpovídající občanské vybavenosti. Nároky nových obyvatel 

                                                      
29 výslednice dlouhodobému výzkumu Ouřednička, Špačkové a Nováka (2012) 
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jsou dány jejich odlišnou vzdělanostní a věkovou strukturou, tj. mladší 

osoby s vyšším sociálním statusem. 

2. Obce v oblasti vnitřní periferie, tj. především v pásech hranic podél krajů, 

které mají nižší dostupnost do center regionů. Tyto obce jsou dlouhodobě 

migračně ztrátové, dochází k odlivu obyvatel. Zvyšují se finanční náklady 

na udržení chodu občanské infrastruktury a proměnu její struktury.  

Ta je nutná vzhledem k faktu, že v této skupině obcí bydlí především starší 

obyvatelé (Mátl, Srnová, Štegmannová 2010). 

  

 Problematikou regionální diferenciace venkovského prostoru se zabývá i Perlín, 

který vytvořil typologii venkovského prostoru (Perlín, Kučerová, Kučera 2010). 

Typologie je vytvořena na úrovni okresů. V jejím rámci bylo vymezeno šest typů 

venkova, které jsou charakteristické svým historickým vývojem a současnou sociálně 

ekonomickou pozicí, stejně tak i pozicí v systému osídlení (obrázek 7). Jedná  

se o následující typy: 

1. Suburbánní – městské struktury ve venkovském prostoru, v blízkosti velkých 

měst, intenzivní rozvoj bydlení; 

2. Venkov v bohatých zemědělských oblastech – oblasti se stabilizovanou  

a intenzivní zemědělskou výrobou (např. Polabí, Moravské úvaly atd.); 

3. Bohaté Sudety - vymezeny dle bývalé etnické hranice rozšíření původního 

německého obyvatelstva, oblast s urbanizovanými sídly; 

4. Chudé Sudety - vymezeny dle bývalé etnické hranice rozšíření původního 

německého obyvatelstva v rurálním prostředí, po odsunu nastalo pouze částečné 

dosídlení, totální ztráta sounáležitosti; 

5. Vnitřní periferie – tradiční česká venkovská oblast s horšími podmínkami  

pro zemědělskou výrobu, velké množství malých sídel; 

6. Moravsko-slovenské pomezí – do roku 1992 byla oblast středem republiky, 

vysoká míra sociální inercie (Perlín, Kučerová, Kučera 2010). 
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Obrázek 7 Typologie venkovského prostoru, okresy, ČR 

Zdroj: Perlín 2014 

 

Územní diferenciace České republiky lze dále členit i dle dalších kritérií.  

Např. dle metodiky OECD lze regiony (resp. ORP) rozdělit na tři typy regionů: 

převážně venkovské, významně venkovské a významně městské regiony
30

  

(Deník Veřejné správy 2009). Základním kritériem typologie je hustota osídlení 

(obrázek 8). Při užití kritické hodnoty hustoty zalidnění 100 obyvatel na km
2 

dochází 

k nižší diverzifikaci jednotlivých ORP. Přesto lze konstatovat, že v Česku převládají 

významně venkovské regiony
31

. 

 

 

 

 

 

                                                      
30 Převážně venkovské regiony jsou zejména území SO ORP, ve kterých žije více než 50 % obyvatel v obcích 

s průměrnou hustota zalidnění nižší než 150 obyv./km2. Významně venkovské regiony jsou SO ORP, ve kterých žije 

více než 15 % a méně než 50 % obyvatel v obcích, které mají průměrnou hustotu zalidnění nižší než 150 obyv./km2. 
31 Více viz http://geography.cz/wp-content/uploads/2012/02/Venkovy-Perl%C3%ADn-a-kol.pdf nebo 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6485296 
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Obrázek 8 Venkovské regiony podle hustoty zalidnění, ORP, 2009  

 

Zdroj: Deník veřejné správy 2009
32

 

 

 Jiné vymezení venkovského a městského prostoru vytvořil Český statistický 

úřad (2014), a to na základě velikosti obcí a jejich hustoty zalidnění (obrázek 9).  

Je patrné, že dle tohoto vymezení v Česku výrazně dominují venkovské regiony. 

Přičemž bylo zjištěno, že venkovský prostor nelze považovat za homogenní – jsou 

patrné rozdíly mezi oblastmi, které zasáhla suburbanizace, a oblastmi periferními.  

  

                                                      
32 http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6384068 

Limit 150 obyv./km2 Limit 100 obyv./km2 

http://www.dvs.cz/images/art/6384068_2.gif
http://www.dvs.cz/images/art/6384068_1.gif
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Obrázek 9 Vymezení venkovského a městského prostoru, ORP, 2009  

 

Pozn. Venkovským prostorem jsou obce s počtem obyvatel do 2000 obyvatel a obce s velikostí do 3 000 obyvatel  

a současně hustotu osídlení nižší než 150 obyv./km2. 

Zdroj: ČSÚ 2014c 

 

Výše uvedená vymezení prostoru České republiky je následně možno dát  

do komparace např. právě s demografickým stárnutím či vybaveností sociálními 

službami a z toho následně vyvodit závěry, které byly například diskutovány 

v podkapitole 3.2.  
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6. Sociální služby  

Následující kapitola uvádí stručný přehled sociálních služeb, které jsou v České 

republice poskytovány. V jednotlivých podkapitolách se zabývám vymezením 

sociálních služeb, jejich vývojem po roce 1989, problematikou jejich plánování  

a legislativním zakotvením. Sociálním službám pro seniory je věnována samostatná 

podkapitola. 

 

 

6.1. Sociální služby v České republice 

Sociální služby jsou zákonem o sociálních službách (108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů) definovány jako činnosti, které mají pomoci 

člověku řešit jeho nepříznivou sociální situaci. Důvodem takového stavu může být věk, 

zdravotní stav, složitá životní situace atd. Služby jsou poskytovány jednotlivcům, 

rodinám i skupinám obyvatel bez úhrady, za částečnou nebo úplnou náhradu nákladů.  

 Výše uvedený nový zákon o sociálních službách vymezuje následující členění 

služeb:  

A. základní:  

 sociální poradenství – poskytování informací, které mají pomoci 

k vyřešení nepříznivé životní situace osob, základní poradenství  

je základem všech sociálních služeb; 

 služby sociální péče
33

 - služby, jejichž cílem je zabezpečovat základní 

životní potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez péče jiného 

člověka; 

 služby sociální prevence
34

 - slouží k předcházení a zabraňování 

sociálnímu vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy. 

 

 

                                                      
33 tj. osobní asistence, pečovatelská služba, domovy pro seniory, denní stacionáře atd. 
34 Jedná se např. o kontaktní centra, azylové domy, noclehárny atd. 
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B. podle místa poskytování:  

 

 terénní služby – poskytovány v prostředí, kde člověk žije (domácnost, 

místo práce atd.), jedná se např. o pečovatelské služby nebo osobní 

asistenci; 

 ambulantní služby – za nimi člověk dochází do specializovaných 

zařízení, např. denní stacionáře, kontaktní centra; 

 pobytové služby – zde člověk v určitém období svého života žije, 

především jde o domovy pro seniory či pro osoby se zdravotním 

postižením. 

  

 Sociální služby jsou poskytovány na základě zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, který vstoupil v platnost v roce 2007. Tento nový zákon vznikal 

více než 10 let a významně tak brzdil rozvoj v oblasti sociálních služeb a ty byly 

poskytovány do roku 2007 na základě právní úpravy z roku 1988 (Čámský, Sembdner, 

Krutilová 2011). Zákon měl zásadní vliv na transformaci sociální oblasti a poskytování 

sociálních služeb v České republice. 

 Základními právními předpisy, které v současné době upravují poskytování 

sociálních služeb, jsou: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů
35

 a vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb.
36

, kterou se provádí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Nejaktuálnější úprava tohoto zákona je ze dne 22. 10. 2014 (předpis  

č. 254/2014), která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. Původní zákon je rozšířen  

o definici sítě sociálních služeb jako „souhrn sociálních služeb, které v dostatečné 

kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit 

nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými 

potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních 

služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje."  

Další významnou změnou je cíl sociální péče, který se již netýká jen zajištění fyzické  

                                                      
35 Tento právní předpis upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé situaci 

skrze sociální služby a příspěvek na péči, dále upravuje výkon veřejné správy v této oblasti atd.  
36 Stanovuje způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby, standardy sociálních služeb apod. 
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a psychické soběstačnosti osob (...), ale nově je primárním cílem podpora života v jejich 

přirozeném sociálním prostředí
37

.  

K povinnostem obce se přidává spolupráce s krajem při určování sítě sociálních 

služeb na území kraje, tzn. sdílení informací o kapacitě sociálních služeb. Podobně  

se krajům rozšiřují povinnosti o určování sítě sociálních služeb na jejich území,  

při kterém se přihlíží k informacím obcí. Ministerstvo je pak povinno na jejich základě 

zpracovat národní strategii rozvoje sociálních služeb a sledovat a vyhodnocovat jejich 

plnění a ve spolupráci s kraji určovat parametry dostupnosti sociálních služeb.  

Další změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se týkají oblasti rozpočtu, 

zajišťování kvality apod., které nejsou relevantní pro tuto práci. Pro příjem sociální 

služby a příspěvku na péči je nutno splnit podmínky stanovené v zákoně č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách
38

. 

Sociální služby „představují jeden z nástrojů sociální politiky, (…), a jsou 

poskytované konáním státní, obecní nebo nestátní neziskové instituce ve prospěch jiné 

osoby“ (Halásková 2012, s. 35). Jejich prostřednictvím má být zajištěna pomoc: 

s výchovou, při péči o vlastní osobu, při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, 

prosazování práv a zájmů, dále zajištění ubytování, stravování a v neposlední řadě 

poskytnutí informace a zprostředkování kontaktů se společenským prostředím (MPSV 

2014). Jejich cílem je tedy zlepšení kvality života obyvatel. Především mají zajistit 

pomoc osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Případně je v maximální 

možné míře začlenit do společnosti (Krejčířová, Treznerová 2011).  

Odpovědnost za sociální služby přešla z téměř výhradní pozice státu  

na jednotlivce, obce/komunity, občanské společnosti a stát. Přičemž každý z uvedených 

účastníků má své povinnosti a odpovědnost, jak je uvedeno v Bílé knize v sociálních 

službách (EU 2003). 

Dále zákon o obcích (č. 128/2000 Sb., o obcích) ukládá obcím povinnost  

(v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi) vytvářet podmínky  

pro rozvoj sociální péče a s tím spojené uspokojování potřeb svých občanů. Za reálnou 

existenci služeb by měly být odpovědny postupně stále více místní samosprávy a role 

                                                      
37 tzv. deinstitucionalizace rezidenční péče 
38 Jedná se o následující podmínky: a) osoba je hlášena na území České republiky k trvalému pobytu, b) osoba  

má udělen azyl, c) jedná se o občana a rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, d) cizince,  

který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce.  



N. H.: Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v ČR           61 

 

státu by měla spočívat v zajišťování finančních prostředků a právního prostředí. Obce  

a kraje by měly zjišťovat potřeby lidí a zdroje k jejich uspokojení. Na základě těchto 

zjištění by měly dohlížet na vytváření vhodných podmínek pro rozvoj sociálních služeb, 

pro které sami zřizují organizace (MPSV 2014). 

Poskytovateli sociálních služeb mohou být: územní samosprávné celky, jimi 

zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby, ministerstvo a jimi 

zřízené organizační složky státu. Tyto subjekty zřizují právnické osoby jako 

poskytovatele sociálních služeb, případně samy vystupují jako poskytovatelé sociálních 

služeb. Obce a kraje zřizují pro účely zajištění veřejných služeb tzv. příspěvkové 

organizace, které mají vlastní právní subjektivitu (Čámský, Sembdner, Krutilová 2011). 

Nebo mohou zřídit organizační složky obce bez právní subjektivity, které jsou 

využívány zejména pro služby s nízkými nároky na personál, materiál a technické 

vybavení (pečovatelská služba na menší obci, terénní programy apod.) (SMO ČR 2014). 

 Zadavatelem jsou subjekty, které jsou odpovědné za zabezpečení sociálních 

služeb, které odpovídají místním potřebám (SMO ČR 2014). Jedná se tedy  

o představitele veřejné správy -  obce a kraje. U nich se předpokládá zájem na existenci 

sociálních služeb a podílení se na jejich zajištění politickým rozhodnutím (Matoušek  

a kol. 2007). 

 

6.2. Sociální služby pro seniory 

Senioři tvoří jednu z nejpočetnějších skupin obyvatel, která je příjemcem sociální 

služby (MPSV 2015). Seniorům jsou nejčastěji poskytovány služby sociální a zdravotní. 

Ty by měly být propojeny vzhledem k faktu, že jejich rozsah se překrývá, nicméně 

formy financování se významně liší (Průša 2006). Senioři využívají především dva typy 

sociálních služeb:  

1. Pobytové (rezidenční) sociální služby
39

, které jsou poskytovány 

v zařízeních, ve kterých žije člověk v určitém období svého života 

celodenně či celoročně,  

                                                      
39 stacionární péče, rezidenční služby, institucionální péče, sociální služby spojené s ubytováním atd. 
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2. Pečovatelské služby - rozsah jejich činnosti zatím v České republice 

zahrnuje především rozvoz jídla a pomoc s obstaráváním domácnosti
40

. 

 

Mezi těmito dvěma typy platí následující vztah: nedostatečné kapacity zařízení 

sociální péče pro staré občany jsou zpravidla substituovány poskytováním pečovatelské 

služby (Bjalkovski, Frühbauer 2000).  

 Do roku 2006 byly v České republice tři typy rezidenčních služeb pro seniory: 

domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou a domovy-penziony pro důchodce. 

(Matoušek a kol. 2007) Domovy se lišily nabídkou poskytovaných služeb.
41

 Dnes jsou 

všechny tyto typy služeb (podle nového zákona) zahrnuty do kategorie domov pro 

seniory, v nichž jsou podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. Bližší specifikaci rozsahu úkonů, které jsou v rámci této sociální služby 

poskytovány, pak přináší vyhláška č. 505/2006 Sb. V § 15. této vyhlášky je uvedeno,  

že základními činnostmi, které jsou v domovech pro seniory zajišťovány, jsou:  

 poskytnutí ubytování (vč. úklidu, praní apod.); 

 poskytnutí stravy; 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, 

podávání jídla atd.); 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu; 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 

 sociálně terapeutické činnosti; 

 aktivizační činnosti (volnočasové a zájmové aktivity apod.) 

 a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

                                                      
40 Naproti tomu v některých zemích Evropské unie je péče komplexnější a více pokrývá potřeby svých klientů. 

(Matoušek a kol. 2007) 
41 Domov důchodců – poskytoval plné zaopatření, ubytování a stravu, úklid, praní a žehlení prádla, nabízel denní 

skupinové programy 

Domov s pečovatelskou službou – poskytoval uživateli byt (podnájem) a byly mu dostupné základní služby ve všední 

dny (pomoc s vedením domácnosti, při osobní hygieně, při cestě na úřad apod.), 

Domov-penzion pro důchodce – poskytovatel nájemní byt uživatelům, o nichž se předpokládalo, že jsou soběstační. 

Mohli si navíc objednat některé služby (např. úklid, praní). 
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 Po roce 1989 se podstatně rozšířila síť sociálních služeb pro seniory.  

Došlo k jejímu obohacení o denní centra pro seniory a o tzv. úlevové služby, jejichž 

princip spočívá v poskytování služby na několik hodin denně v domácím prostředí 

klienta. Cílem této služby je alespoň krátkodobě ulehčit osobě pečující o seniora.  

Dále řada měst v Česku zřídila kluby pro seniory plnící funkci společenskou a kulturní. 

Současně mohou obce provozovat jídelny, kde jsou vydávány obědy tzv. přes ulici 

(SMO ČR 2014). Velký rozvoj zažívají i svépomocné skupiny pro rodiny, které pečují  

o seniory. Tyto skupiny by měly snižovat pečovatelskou zátěž člena rodiny. Nestátní 

organizace navíc zkouší tzv. mezigenerační programy, které spočívají ve spolupráci 

mezi např. domovem důchodců a základní či mateřskou školou. Tím dojde ke kontaktu 

starého člověka s jedním dítětem či skupinou dětí (Matoušek a kol. 2007). 

 Přes značné rozšíření nabídky sociálních služeb i nadále v systému péče  

o seniory chybí např. depistáž
42

, terénní služby specializované na problematiku týrání, 

zanedbávání a špatného zacházení se seniory a komunitní centra (Dvořáčková 2012). 

Do budoucna lze předpokládat, že institucionální péče o seniory bude i nadále 

významnou částí sociálních služeb, která bude pro určitou skupinu seniorů nezbytná. 

Tyto vývojové tendence sociálních služeb pro staré občany jsou dány následujícími 

skutečnostmi: 

• prodlužuje se lidský věk a období života, v němž člověk potřebuje pomoc 

jiné osoby, 

• standard života v produktivním věku se předpokládá a přenáší  

i do období, kdy je člověk postupně stále více závislý na pomoci jiné 

osoby,  

• kompenzace narůstající závislosti na vnější pomoci je stále nákladnější 

(Baumruková et kol. 1997). 

 

Proto musí systém sociálních služeb v souvislosti se stářím „reagovat na nutnost 

realizace specifické péče o seniory“, zejména musí být kladen důraz na zvyšující  

                                                      
42 cílené vyhledávání seniorů, kterým hrozí sociální vyloučení 
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se podíl velmi starých lidí nad 85 let věku se zcela specifickými problémy v sociální  

 zdravotní oblasti“ (Halásková 2012, s. 43).  

Aktuálně jsou seniory nejvíce využívány následující pobytové služby: domovy 

pro seniory a domovy se zvláštním režimem (Bruthansová, Červenková 2004). Přičemž 

domovy pro seniory jsou velikostně „největší“ službou sociální péče, a co do svého 

objemu největší ubytovací službou zůstanou i nadále (Pikola 2010). Tyto sociální 

služby mohou být doplňovány domy s pečovatelskou službou, které ale nespadají  

do zařízení sociálních služeb.  

 

6.3. Vývoj v oblasti poskytování sociálních služeb  

od roku 1989 

Za posledních více než 20 let zaznamenaly sociální služby v České republice 

velké změny, které odstartovaly na počátku 90. let, kdy se uvolnila politická situace. 

Obecně lze říci, že došlo k marketizaci a komercionalizaci sociálních služeb a značně  

se rozšířila i nabídka sociálních služeb – „od zajištění základních životních potřeb  

až po specializované odborné služby pro malé skupiny zdravotně postižených“ 

(Čámský, Sembdner, Krutilová 2011, s. 10). V průběhu času se do sociálních služeb 

promítly principy v oblasti jejich poskytování, které byly běžné v sociálních systémech 

vyspělých evropských zemí.  

Jde především o následující principy:  

 decentralizace státní sociální správy – delegování pravomocí v této 

oblasti na nižší správní celky (tj. kraje, obce), 

 demonopolizace sociálních služeb, 

 deinstitucionalizace sociálních služeb – spojena s humanizací sociálních 

služeb a rozvojem terénních a ambulantních služeb (viz níže),  

 demokratizace sociálních služeb, 

 pluralizace financování sociálních služeb, 

 změna postavení člověka při poskytování sociálních služeb, 
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 pluralizace forem poskytování sociálních služeb, 

 přiměřenost sociální pomoci sociální potřebě, 

 personifikace sociální pomoci, 

 profesionalizace sociální pomoci (Průša, Víšek 2012; APSSCR 2010). 

 

Pro potřeby této práce je dále vhodné zdůraznit zejména transformaci  

a deinstitucionalizaci sociálních služeb
43

, která souvisí s rozvojem alternativních služeb 

(hlavně terénních forem péče) a decentralizací
44

. Výše uvedené procesy mají přispět 

k podpoře uživatelů k zapojení se do společnosti. Výhledově lze s těmito procesy 

počítat v zařízení pro seniory, u nichž má dojít k individuálnímu nastavení sociálních 

služeb. Transformací dochází k rozdílné skladbě sociálních služeb a jejich charakteru 

v daném území. Proto je třeba mít na paměti její vliv při plánování sítě sociálních 

služeb. 

Dále postupně rostl význam nestátních neziskových organizací, které začaly 

poskytovat sociální služby a díky nimž se vytvořila široká škála nabídky sociálních 

služeb (Krejčířová, Treznerová 2011, Molek 2009). To bylo umožněno na základě 

jednoho z prvních opatření v rámci sociální transformace, když se obce a nestátní 

neziskové organizace mohly zapojit od 1. července 1990 do poskytování sociálních 

služeb (Průša 2006).  Nicméně, jak dále Průša (2006, s. 11) uvádí, kompetence krajů  

a obcí byly „upraveny pouze velmi obecně a reforma veřejné správy tak v oblasti 

sociálních služeb nenaplnila svoje hlavní poslání – přiblížení služeb občanům“  

a současně nestátní neziskový sektor byl z dlouhodobého hlediska závislý na podpoře 

státu.  

V rámci reformy veřejné správy v roce 2002 přešly zřizovatelské povinnosti 

sociálních služeb z bývalých okresních úřadů na kraje, současně bylo i obcím umožněno 

převést zařízení tohoto typu do své kompetence. Avšak jen minimum obcí této možnosti 

využilo. Důvodem byla nepřipravenost systému, nedostatečnost a nerovnoměrnost 

                                                      
43

 Deinstitucionalizace pobytových služeb je ideový koncept, který je součástí reformního programu transformace 

sociálních služeb. Je to proces humanizace ústavní péče s důrazem na naplnění individuálních práv a potřeb každého 

klienta s cílem eliminace nepřiměřené direktivy klasických institucí. (Jaroševská 2012, s. 57) Nejde tedy o zrušení 

nebo omezování kapacit pobytových zařízení, ale o změnu fungování uvnitř organizace. MPSV 2011) 
44 Molek (2009) uvádí, že d o roku 1989 byla úroveň ambulantních a terénních sociálních služeb více než 

diskutabilní.   
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finančních prostředků (SMO ČR 2014). Jak uvádí Matoušek a kol. (2007, s. 107),  

„oba typy subjektů stály před otázkou, kolik a jakých sociálních služeb na svém území 

potřebují a kolik takových služeb mohou financovat“. Musely řešit i otázku, na jaké 

úrovni sociální službu zřídit. To vychází ze skutečnosti, že velká část populace České 

republiky žije v obcích o nízké populační velikosti (do tisíce osob), ve kterých není 

ekonomické zřizovat tyto služby, a přesto by měly být občanům dostupné.  

 V souvislosti se společensko-politickými změnami na přelomu 80. a 90. let byly 

na řadu objektů, v nichž byly sociální služby poskytovány, uplatněny na počátku 90. let 

restituční nároky, což si vyžádalo nahradit tyto objekty výstavbou nových moderních 

zařízení (Molek 2009). Tento krok přispěl k tomu, že alespoň část starých, pro účely 

poskytování sociálních služeb v naprosté většině nevyhovujících objektů, byla 

nahrazena novými moderními zařízeními. Jejich kapacita se ale od poloviny 90. let, kdy 

Ministerstvo financí přestalo poskytovat dotace na výstavbu domovů pro seniory, 

nezvýšila (Průša 2006, Molek 2009).  

 Dalším problémem se ukázala finanční stránka věci. „Na financování sociálních 

služeb mohou být poskytnuty dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtů obce nebo 

kraje. S účinností od 1. 1. 2008 jsou krajské úřady povinny podílet se na finanční 

kontrole využití dotace na zajištění poskytování sociálních služeb poskytovatelům 

zapsaným v registru.“ (Králová, Rážová 2012, s. 195) „Dotace nestátním organizacím 

jsou zatím poskytovány jen na roční provoz, a to v nepředvídatelné výši, což téměř 

znemožňuje strategické plánování.“ (Matoušek a kol. 2007, s. 108) Dotace ze státního 

rozpočtu jsou poskytovány např. na zajištění poskytování a financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociální služeb. „O dotaci může požádat a dotaci lze 

poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování 

sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních 

služeb.“ (§85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Více viz 

podkapitola 6.5. 

Na základě dosavadního vývoje v oblasti sociálních služeb lze do budoucna 

předpokládat následující: 

 decentralizaci sociálních služeb,  

 podporu péče o seniora v jeho přirozeném (domácím) prostředí, 

 podporu péče ze strany rodiny. 
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Výše zmíněné je očekáváno i v souvislosti s evropskými trendy, které zcela 

jednoznačně v této oblasti směřují k oslabení institucionální péče o seniory směrem 

k přirozenému prostředí (Vítová 2012)- To je opatřeno i v dotačních titulech 

z Evropských strukturálních a investičních fondů, které se zaměřují  

na  deinstitucionalizaci pobytových zařízení a na úsilí o udržení seniorů v běžné 

společnosti, zejména s aktivním zapojením rodinných příslušníků. Problematika seniorů 

je tak brána v potaz, přesto operační programy (Operační program Zaměstnanost  

a Integrovaný regionálním operační program) výslovně nepřipouští financování 

výstavby domovů pro seniory
45

. A to i přes skutečnost, že nadále bude existovat skupina 

osob, které budou tento typ sociálních služeb využívat.  Je tedy nutno zvážit 

transformaci sociálních služeb, kdy se trendem stává humanizace pobytových služeb  

a podpora klienta v jeho přirozeném prostředí. 

 

6.4. Síť sociálních služeb  

 Plánování sítě sociálních služeb v krajích a obcích má primárně v gesci 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, které současně zajišťuje i zvyšování odbornosti  

a kvality poskytovaných služeb a občanské a svépomocné aktivity, tj. neziskového 

sektoru (MPSV 2014). Na území každého kraje by měla být dostupná celá škála 

sociálních služeb, jinak podle Průšy (2006, s. 17) hrozí, že „cca 26 % obyvatel 

republiky, které žijí v obcích do 1000 obyvatel, by mohlo být v důsledku nedostupnosti 

potřebných sociálních služeb ohroženo sociálním vyloučením.“ Tyto obce mohou 

v oblasti sociálních služeb plnit pouze minimální úkoly, ačkoliv jsou podle zákona  

o obcích (§ 35 č.128/2000 Sb., o obcích) povinny uspokojit potřeby svých občanů,  

tedy i seniorů. Představitelé obcí musí reagovat na proměnu věkové struktury 

obyvatelstva svého území tak, aby došlo k přizpůsobení hustoty a kapacity sociálních 

služeb odpovídající novým nárokům obyvatel. Samotné obce to ale nejsou schopny 

zajistit.  

 Obce vykonávají sociální služby v rámci své samostatné působnosti a reformou 

sociálních služeb na ně bylo převedeno zajištění těchto služeb ve vyšší míře. Nové 

kompetence a požadavky na obce však nebyly podpořeny adekvátními finančním 

                                                      
45 Vyplývá tak z analýzy daných operačních programů, které jsou dostupné na http://dotaceeu.cz/cs/Uvodni-strana. 
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prostředky. V důsledku toho současná síť sociálních služeb (nejen pro seniory) není 

rovnoměrná a často neodpovídá potřebám klientů, tj. rozmístění a struktuře 

obyvatelstva. Reakcí obyvatelstva je pak migrace za danou službou, která se mu v místě 

jeho trvalého bydliště nedostává – jedná se především o seniory, kteří odchází  

do domovů pro seniory. 

 Zákonem o sociálních službách (§ 34 zákona č. 108/2006, o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů) je definováno celkem dvacet druhů zařízení poskytující 

sociální služby. Jedním z nich jsou domovy pro seniory.  

 Síť sociálních služeb není rovnoměrná a je velmi nevyvážená
46

 na území České 

republiky. Tyto rozdíly vyplývají z míry urbanizace regionu, věkové, kvalifikační, 

profesní a sociální struktury obyvatelstva daného území, z velikosti obcí a struktury 

osídlení a v neposledních řadě z ochoty rodin pečovat o znevýhodněné členy (Matoušek 

a kol. 2007, s. 107). Významný vliv na nerovnoměrné zastoupení sociálních služeb měl 

do značné míry i minulý vývoj. To se domnívá i Baumruková et kol. (1997, s. 97), která 

uvádí, že „výrazné regionální diference charakteru demografického vývoje jsou 

ovlivněny především historickými aspekty, například osídlováním pohraničí  

po skončení 2. světové války a z toho vyplývajícím porušením homogenní struktury 

obyvatelstva, tak i faktory, jejichž působení má dlouhodobý charakter, např. tempo 

urbanizace a dopady, které z toho vyplývají.“ Podle těchto autorů jsou tyto služby 

nejvíce dostupné v městských aglomeracích. Stejně tak vyšší vybavenost sociálními 

službami pro staré občany vykazují oblasti, ve kterých je narušena původní struktura 

osídlení (např. dosídlené pohraničí). Jedná se například o okresy Příbram, Cheb, 

Sokolov, Most, Karviná, Nový Jičín, Ostrava. Naopak nízké hodnoty v této oblasti mají 

okresy s vysokou mírou vzájemné rodinné solidarity a sounáležitosti (např. Břeclav, 

Hodonín, Jihlava). Podobně je tomu i u magistrátních měst (především v Praze a Brně), 

ve kterých je -  stejně jako v některých dalších okresech (např. Český Krumlov  

a Rokycany) - nízká úroveň ukazatelů vybavenosti způsobena pravděpodobně 

především nízkým zájmem potenciálních zřizovatelů o tyto formy péče pro staré 

občany.  

 Význam tématu, tj. nerovnoměrného rozmístění a kapacit sociálních služeb  

pro seniory si uvědomuje i řada organizací - státních i nestátních. Jako příklad můžeme 

                                                      
46 dle statistických přehledů – ty ale nezahrnují nestátní služby 
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uvést projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností“
47

, jehož nositelem je Svaz měst a obcí 

ČR. V rámci projektu je aktuálně zjišťována mj. vybavenost obcí s rozšířenou 

působností sociálními službami a běžné a kapitálové výdaje obcí v ORP na sociální 

služby. Prostřednictvím projektu má dojít ke zmapování současné sítě zařízení sociální 

služeb, službách v nich poskytovaných a finančních zdrojích, které jsou využívané pro 

jejich zajištění.  

 Dále je jistě zajímavé podívat se na rovnoměrnost vybavenosti regionů 

sociálními službami optikou pracovníků krajských úřadů. Tento výzkum realizoval 

Bareš (2009) a zjistil následující. Respondenti uváděli, že nerovnoměrnost rozmístění 

sociálních služeb je dána geografickými, sídelními či správními charakteristikami kraje. 

Nižší dostupností služeb disponovaly zejména menší obce a hornaté oblasti.  

Za významné determinanty dostupnosti byly označeny zejména: hustota osídlení, 

rozdíly městské vs. venkovské regiony, stejně tak i centrální vs. okrajové části kraje. 

Klíčovým sdělením výzkumu se stalo, že „v zařízeních poskytujících pobytové služby 

je potřebné nastartovat proces transformace tak, aby byly poskytovány pouze 

uživatelům, kteří tento typ služby opravdu potřebují“ (Bareš 2009, s. 15). Pro osoby, 

které mají nižší stupeň závislosti, je tedy třeba zajistit dostatečnou síť terénních  

a ambulantních služeb. A oddálit tak jejich vyžívání institucionální péče.  

 Z tohoto důvodu je nutné se při plánování sociálních služeb pokusit  

o rovnoměrnost v rozmístění sociálních služeb, která by měla zaručit, aby obyvatelé 

např. okrajových částí jednotlivých krajů nebyli ohroženi horší dosažitelností služeb 

oproti občanům žijících v centrech (Průša 2006). Vzhledem k tomu, že každý 

kraj/lokalita mají odlišné demografické a sociální charakteristiky skupin a je třeba 

vycházet z: rozdílné geografické polohy v rámci Česka i daného kraje, charakteru  

a stavu zařízení sloužících sociálním službám, socio-demografické situace v dané 

lokalitě apod. (MPSV 2010). Z toho následně vyplývají rozdílné nároky na sociální 

služby a náklady na jejich financování, které je při plánování sítě sociálních služeb 

nutno brát v potaz. Stejně tak je vhodné brát ohled na různorodost regionálních  

a místních potřeb, hodnocení potřeb obyvatel, kapacitních možností poskytovatelů  

a cílů veřejné správy (MPSV 2010). Současně je třeba respektovat potřebu sociálních 

služeb v konkrétním místě, která se může lišit podle velikosti obce, charakteru sídlení 

                                                      
47 číslo projektu CZ1.04/4.1.00/B8.00001 
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struktury a způsobu bydlení (resp. života), zdravotního stavu obyvatelstva, pozice místa 

v dopravní síti a dřívější pozornosti věnované sociální oblasti (Průša 2012). Například 

při porovnání věkové struktury obyvatel z hlediska různých velikostních skupin obcí lze 

konstatovat, že čím menší obec, tím větší zastoupení seniorů a současně vyšší 

ekonomická nákladnost na poskytování sociální péče pro ně (Nešporová, Svobodová, 

Vidovicová 2008). 

 Síť sociálních služeb je možné plánovat na základě počtu příjemců příspěvků  

na péči, které poukazují na rozsah závislosti občanů na péči (Průša, Víšek 2012). 

Plánovat lze i na základě evropských a národních ukazatelů sociální problémovosti 

krajů analyzující mj. sociální jevy, které povedou k budoucí potřebě určitých sociálních 

služeb (např. stárnutí obyvatel). Vodítkem pro potřebu uvnitř kraje může být  

i konfrontace skutečnosti s neuspokojenou potřebou
48

. Nicméně Průša a Víšek (2012,  

s. 43) se domnívají, že „neexistují žádné objektivní podklady, které by mohly být 

použity pro poměr ambulantní a terénní péče o cílové skupiny, v zásadě je to závislé na 

místních podmínkách.“ Při zajišťování služeb pro seniory je nutno respektovat princip 

subsidiarity a komunitního přístupu při plánování sítě sociálních služeb (blíže viz níže, 

MPSV 2005). Tím by mělo být docíleno poskytování služeb seniorům v jejich domácím 

prostředí či v jeho blízkosti.  

 Jedním z nástrojů optimalizace sítě sociálních služeb je tedy již výše zmíněné 

plánování rozvoje sociálních služeb, které je ze zákona povinné pro kraje  

(MPSV 2010). Kraje by měly spolupracovat s obcemi a dalšími subjekty, které 

poskytují sociální služby tak, aby došlo k vytvoření udržitelných a efektivních systémů 

sociálních služeb odpovídajících potřebám uživatelů
49

.  

Při porovnání plánů sociálních služeb jednotlivých krajů je patrné, že si všechny 

kraje uvědomují potřebu spolupráce s obcemi. U všech plánů krajů lze nalézt obdobné 

principy (MPSV 2010):  

 podpora kvality sociálních služeb, 

 podpora plánování na úrovni obcí, 

 posílení informovanosti o sociálních službách mezi obyvateli, 

                                                      
48 Vykazuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
49 na základě poslední nivelizace zákona z roku 2009 
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 větší zapojování dobrovolníků do sociálních služeb, 

 ztransparentnění sytému financování sociálních služeb, 

 zdokonalení systému vzdělávání pro zaměstnance v sociálních službách, 

 provázanost zdravotní péče a sociálních služeb, 

 optimalizace sítě sociálních služeb. 

 

Současně je nutno uvést, že rozsah činnosti krajských úřadů v oblasti sociálních 

služeb je velmi široký: 

 rozhodují o udělení registrace k poskytování sociálních služeb;  

 kontrolují a dohlížejí na plnění registračních podmínek; 

 jsou zřizovateli a poskytovateli významných sociálních služeb.  

 

K těmto činnostem je v novele zákona o sociálních službách navrhováno 

odejmutí inspekcí kvality sociálních služeb Úřadu práce ČR a jejich následné převedení 

na krajské úřady. „Po případné realizaci změny financování sociálních služeb 

pravděpodobně budou navíc kraje navrhovat a schvalovat dotace poskytovatelům 

sociálních služeb. Proto může kumulace rozhodovacích a kontrolních pravomocí  

na kraje představovat vážné ohrožení možnosti účinné obrany poskytovatelům proti 

chybám v kontrolní činnosti inspekčních týmů“ (Vildumetzová, Horecký, Krása 2014, 

s. 15). 

Zákon obcím neukládá povinnost tzv. komunitní plánování
50

, na druhou stranu 

jim nařizuje „zjišťovat potřeby osob ve stanoveném území a hledat způsoby jejich 

uspokojování s využitím dostupných zdrojů“. (Zákon 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů) Páteřní osou procesu komunitního plánování  

je zjišťování potřeb uživatelů a potenciálních uživatelů sociálních služeb  

(SMO ČR 2014). Cílem této metody je zapojit cílové skupiny i širokou veřejnost  

                                                      
50 V zákoně o sociálních službách se užívá termín plánování rozvoje sociálních služeb. První etapa komunitního 

plánování je popisná, charakterizuje lokalitu a současný systém poskytování sociálních služeb, které jsou k dispozici 

v daném území. Na to navazuje druhá etapa (analytická), která definuje potřeby komunity v území a následně třetí 

etapa, která se týká samotné přípravy akčního plánu k dosažení rozvoje místních služeb, které by uspokojovaly místní 

potřeby. (EU 2003).  Vztah komunitních plánování ke zpracování státních a regionálních zobrazuje příloha 4. 
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do přípravy podkladů pro strategická rozhodnutí obce a vytvořit tak následně optimální 

systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá místním potřebám  

(tj. dostupnost sociálních služeb). Do spolupráce se tak aktivně zapojují uživatelé, 

zadavatelé i poskytovatelé sociálních služeb, což je nejefektivnější způsob, jak 

zanalyzovat současný stav dostupnosti a současně stanovit koncepci, která bude řešit 

zajištění potřeby v sociálních službách. Přičemž je důležité, aby sociální služby na sebe 

navazovaly. To je důležité především v územích, kde nejsou poskytovány některé typy 

služeb nebo pouze omezeně. Z tohoto důvodu je velmi důležitá informovanost občanů  

o možnostech pomoci, kterou mohou využívat
51

 (MPSV 2005). 

 Přičemž je důležité vzít v potaz 3 principy, které ovlivňují chování subjektů 

(Baumruková et kol. 1997):  

1. princip subsidiarity – „konkrétní sociální aktivitu by měl provozovat ten, 

kdo je nejblíže sociálnímu problému, který se má řešit, a který je schopen  

jej řešit“; 

2. princip uniformity a variability – definuje aktivity, které je nutno na celém 

území státu zabezpečovat uniformě (např. sociální dávky), a aktivity, které 

by měly odrážet místní podmínky a potřeby – ty patří do působnosti obcí  

a samosprávných obcí; 

3. princip kompetence – „každý by měl být postaven před úkoly, k jejichž 

plnému zvládnutí má dostatek reálných kompetencí“.  

 

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (2013), které má na starost tuto 

problematiku, se v současné době realizuje plánování sociálních služeb na mnoha 

místech v Česku – v obcích, svazcích obcí, městských částech a krajích. „Na obecní 

úrovni plánování probíhá v převážné většině obcí s rozšířenou působností“  

(MPSV 2010, s. 12). Paradoxem zůstává, že obce s rozšířenou působností nemají 

povinnost poskytovat služby ve svém spádovém území. Takže např. do domu 

s pečovatelskou službou obce jsou přednostně přijímáni občané obce a pro obyvatele 

malých obcí, kde zřídit takovou službu není efektivní, místo často není. Přesto tito 

obyvatelé často tvoří spádové území ORP (např. Průša a Víšek 2012). 

                                                      
51 Sociální poradenství je v České republice nárokovou sociální službou, tzn. stát je povinen ji poskytovat. 
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6.5. Nákladnost financování sociálních služeb 

Demografické stárnutí se dotýká všech sfér sociálního a ekonomického vývoje,  

a to především z hlediska financování služeb určených seniorům. Sociální služby, resp. 

služby pro seniory, jsou financovány vícezdrojově. V České republice je možné 

definovat pět základních způsobů financování:  

 příspěvek na péči;  

 dotace ze státního rozpočtu; 

 dotace z rozpočtu krajů a obcí;  

 úhrada za poskytovanou zdravotní péči;  

 úhrada klienta (popřípadě rodiny) za pobyt a stravu v pobytovém zařízení 

(MPSV 2014). 

 

Nejvýznamnější z těchto zdrojů jsou dotace ze státního rozpočtu. Nicméně 

podíly jednotlivých výše uvedených zdrojů finančních prostředků se liší dle skupiny 

sociálních služeb. Tj. státní dotace představují zásadní zdroj financování u služeb 

sociálního poradenství. Obdobně je tomu i u služeb sociální prevence. Naopak u služeb 

sociální péče jsou nejpodstatnějším zdrojem financí úhrady od uživatelů sociální služby. 

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (2011) se klienti svými úhradami  

na celkových nákladech podílejí 35 %, územní samosprávy 25 %, státní rozpočet 30 % 

a fondy veřejného zdravotního pojištění 3 % (obvykle při souběhu zdravotní a sociální 

péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením). 

 Dalšími významnými zdroji financí pro systém sociálních služeb mohou být 

prostředky z programu Evropského společenství, úhrady z veřejného zdravotního 

pojištění, dary a vedlejší hospodářské a mimořádné činnosti (MPSV 2014). 

Financování pobytových sociálních služeb spočívá zejména na třech pilířích, 

jimiž jsou platby uživatelů sociálních služeb, státní dotace a platby z veřejného 

zdravotního pojištění. Podobně i financování ambulantních a terénních sociálních 

služeb je založeno na platbách uživatelů sociálních služeb a na státních dotacích.  

Tyto zdroje mohou být doplňovány příspěvky zřizovatelů na činnost, dary, granty apod., 
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přičemž výše finančních prostředků z jednotlivých zdrojů je variabilní a odvislá  

od mnoha faktorů (Molek 2011). 

Samotná nákladnost financování sociálních služeb (zejména služeb sociální 

péče
52

) je pak dána především následujícími faktory: 

1. geografická poloha služby v rámci České republiky i kraje (liší se např. 

náklady  

na vytápění a spotřebu elektrické energie)  

2. vlastní charakter zařízení sociálních služeb, jeho technický stav a stáří 

budov; 

3. socio-demografická situace v dané lokalitě - struktura uživatelů sociálních 

služeb, kdy každý uživatel má jiné nároky na péči a uživatelé se liší i mírou 

závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (s tím souvisí i výše příspěvku na 

péči
53

); 

4. personální zabezpečení služby, tj. stupeň potřebné kvalifikace pracovníků. 

(MPSV 2010) 

 

 Fundamentálním faktorem ovlivňující nákladnost financování sociálních služeb 

je podle Molka (2009) i výkonnost ekonomiky, tj. výše HDP a jeho trend. Průša (2011) 

uvádí další kritéria a faktory, které ovlivňují charakteristiku stávajícího systému 

financování sociálních služeb. Zdůrazňuje především kritérium pro stanovení míry 

závislosti na pomoci jiné fyzické osoby, dále pak kritérium pro přiznání dotace  

ze strany státu. Nelze opomenout ani rozdílnou úroveň vybavenosti jednotlivých území 

sociálními službami, která byla diskutována v předchozí podkapitole.  

 Jelikož problematika demografického stárnutí je velmi aktuálním tématem nejen 

v České republice, ale i v celé Evropské unii, mohou být významným zdrojem financí  

i dotace z operačních programů. Přesto se opatření financovaná z Evropských 

strukturálních a investičních fondů zaměřují na  deinstitucionalizaci pobytových 

                                                      
52 zejména pobytové služby vykazují vyšší procento uvedených provozních nákladů oproti službám terénním  

či ambulantním 
53 Wija (2013) uvádí, že příspěvek na péči v některém stupni závislosti (I. až IV.) mělo 85 % uživatelů domovů  

pro seniory a 93 % osob v domovech se zvláštním režimem. Přičemž v DPS měla jen necelá pětina osob se IV. 

stupněm závislosti příspěvek na péči, v DRZ to bylo téměř 30 %. Je tedy patrné, že v těchto zařízeních stále žije řada 

osob, které nemají příspěvek na péči. 



N. H.: Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory v ČR           75 

 

zařízení a na úsilí o udržení seniorů v běžné společnosti, zejména s aktivním zapojením 

rodinných příslušníků. Problematika seniorů je tak brána v potaz, přesto operační 

programy (Operační program Zaměstnanost a Integrovaný regionálním operační 

program pro programové období 2014–2020) výslovně nepřipouští financování 

výstavby domovů pro seniory. A to i přes skutečnost, že navzdory veškeré snaze  

o setrvání v domácím prostředí, bude pro určitou skupinu osob ústavní péče 

nevyhnutelná. Je tedy nutno zvážit transformaci sociálních služeb, kdy se trendem stává 

deinstitucionalizace pobytových služeb a podpora klienta v jeho přirozeném prostředí. 
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7. Demografické stárnutí a vybavenost pobytovými zařízeními 

pro seniory na úrovni obcí s rozšířenou působností 

Demografické stárnutí probíhá uvnitř České republiky poměrně nerovnoměrně. Spolu 

s rostoucím věkem se zvyšují nároky osob na pobytové sociální služby. Z tohoto 

důvodu jsou jednotlivé podkapitoly zaměřeny na regionální diferenciaci demografické 

stárnutí a vybavenosti vybranými pobytovými sociálními službami pro seniory  

na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností. V první podkapitole  

je hodnoceno rozdílné věkové složení obyvatelstva daných územních jednotek 

s důrazem na seniorskou populaci. Druhá podkapitola přináší analýzu vybavenosti 

regionů z pohledu kapacit domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. V třetí 

kapitole je následně provedena komparace obou výše uvedených okruhů, jejíž součástí 

je i korelační analýza. 

 

7.1. Regionální diferenciace demografického stárnutí 

 Vlivem vývoje v minulosti je struktura obyvatelstva na úrovni jednotlivých obcí 

s rozšířenou působností velmi nevyrovnaná. Prostorový vzorec kartogramu zobrazující 

demografické stárnutí správních obvodů obcí s rozšířenou působností je poměrně 

pestrý, přesto lze vypozorovat určité zákonitosti. Detailní rozbor z hlediska jednotlivých 

ukazatelů věkových struktur populace s důrazem na demografické stárnutí je obsahem 

následujících oddílů.   
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7.1.1. Zastoupení seniorů ve věku 65 a více let v populaci 

Kartogram vymezuje oblasti s nízkým/vysokým podílem seniorů ve věku 65 a více let 

(obrázek 10). Obecně lze konstatovat, že jednoznačně nejnižší podíl osob ve věku  

65 a více let na populaci mají SO ORP v zázemí Prahy. Jedná se zejména o „prstenec“ 

ORP okolo Hlavního města Prahy, který tvoří např. ORP Černošice či Říčany.  

Tato skutečnost je dána suburbanizačním procesem, jež byl charakterizován v kapitole 

čtyři. V těchto správních obvodech dochází k výraznému omlazení populace přibližně  

od poloviny 90. let 20. století. 

 Nižší podíl seniorské složky vykazují i pohraniční oblasti, což je (naproti 

předchozím ORP) dáno vývojem v minulosti - po ukončení druhé světové války  

zde došlo v důsledku dosídlení k výraznému omlazení populace (Dzúrová 2002, 

Rychtaříková 2002). Do této oblasti spadají SO ORP Ústeckého, Libereckého  

a Jihočeského kraje. Podprůměrnými hodnotami ukazatele disponují dále SO ORP 

v západní části Plzeňského kraje, stejně tak v jižním cípu Jihočeského kraje. Nejmladší 

populace je soustředěna také na Ostravsku, vlivem rozsáhlé pracovní migrace, která 

proběhla v druhé polovině 20. století (Kučera 1994).  

 Nejstaršími správními obvody jsou ty, které jsou lokalizovány ve vnitrozemí 

Česka a v okrajových oblastech krajů (tzv. vnitřní periferie), dále SO ORP nacházející 

se na Moravě. „Starou“ populaci mají i SO ORP, v nichž se nalézají velká města.  

Zde je situace dána zejména nízkou úrovní plodnosti. U těchto SO ORP lze očekávat 

zvýšenou poptávku po sociálních službách pro seniory. 
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Obrázek 10 Podíl osob ve věku 65 a více let na populaci, ORP, 2011 

 

Pozn.:  Počet osob ve věku 65+ let v ORP v roce 2011 / počet osob celkem v ORP v roce 2011 (v %). 

Zdroj:  Veřejná databáze ČSÚ 2011 

 

Při bližším pohledu je patrné, že nejstarší věkovou strukturu ve srovnání 

s ostatními ORP má zcela jednoznačně ORP Pacov (tabulka 10). Tento obvod, který  

se nachází ve vnitřní periferii, má absolutně nejvyšší zastoupení seniorů v populaci  

(ca 20 % osob ve věku 65 a více let). Na druhém místě se umístil SO ORP Milevsko, 

jehož úroveň je téměř shodná s úrovní pacovského obvodu. V první desítce SO ORP, 

která vykázala vysoké hodnoty obou sledovaných parametrů, jsou dále např. ORP 

Sušice, Horažďovice, Humpolec a Nová Paka. Naproti tomu mají zmiňovaná ORP 

jedny z nejnižších podílů dětské složky na populaci, a to pod 14 % (viz příloha 1).  

Naopak nejmladší populace (tj. nejnižší zastoupení seniorské složky v populaci) 

se soustřeďuje např. v ORP Kaplice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Říčany, 

Černošice, Lysá nad Labem, Bílina, Česká Lípa a Tachov, kde hodnota ukazatele  

je menší než 13 %. (Podíl dětské složky na populaci těchto ORP činí více než 16,5 %.) 

Jmenovitý přehled obvodů s nejvyššími a nejnižšími hodnotami indexu stáří a podílu 

obyvatel ve věku 65 a více let ukazuje tabulka 10. 
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Tabulka 10 Podíl osob ve věku 65 a více let na populaci (%), ORP, 2011 

Nejvyšší hodnoty Nejnižší hodnoty 

Pořadí Správní obvod 

Podíl osob  

ve věku 65+ na 

populaci (%) 

Pořadí Správní obvod 

Podíl osob  

ve věku 65+ na 

populaci (%) 

1. Pacov 19,9 196. Kadaň 13,2 

2. Milevsko 19,1 197. Chomutov 13,1 

3. Humpolec 18,7 198. Bílina 13,1 

4. Sušice 18,6 199. Tachov 12,6 

5. Horažďovice 18,4 200. Říčany 12,6 

6. Nová Paka 18,2 201. Brandýs n. L. - S. Boleslav 12,5 

7. Náchod 18,1 202. Česká Lípa 12,5 

8. Soběslav 18,0 203. Kaplice 12,3 

9. Telč 17,9 204. Černošice 12,3 

10. Nové Město nad Metují 17,9 205. Lysá nad Labem 10,7 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

 Pro zhodnocení rozdílnosti regionů bylo přistoupeno k jednoduché deskriptivní 

analýze. Z ní vyplývá, že průměrný podíl seniorů ve věku 65 a více let činí 16 % 

(tabulka 11). Obdobné hodnoty nabývá i medián, což vypovídá normálním  

(tzv. Gaussově) rozložení datového souboru. Tuto skutečnost lze doložit  

i prostřednictvím tzv. histogramu - grafického zobrazení intervalových četností daných 

parametrů, kde výška sloupců vyjadřuje četnost sledované veličiny v daném intervalu 

(obrázek 11). Zastoupení seniorů ve věku 65 a více let v populaci se pohybovalo mezi 

ca 11 – 20 %. To dokládá i rozložení obvodů podle intervalů, kdy 55 % SO ORP 

disponovalo podílem seniorů v rozmezí 15 – 17 %. Druhý, resp. třetí nejvyšší počet 

ORP pak mělo hodnotu ukazatele v intervalu 13 – 15 %, resp. 17 – 19 % seniorů. 

Jednotlivé SO ORP se tedy svým podílem seniorů na populaci liší.  
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Tabulka 11 Intervalové rozdělení ORP dle podílu osob ve věku 65 a více let  

na populaci (%), ORP, 2011 

Interval podílu osob 65 a více let na populaci 

(%) 

Počet SO ORP 

abs. rel.  

méně než 13,01 7 3 

13,01 – 15,00 46 22 

15,01 – 17,00 112 55 

17,01 – 19,00 38 19 

více než 19,01 2 1 

Celkem 205 100 

Průměr 15,8 / 

Medián 16,0 / 

Rozpětí 9,2 / 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

Obrázek 11 Histogram podílu obyvatel ve věku 65 a více let na populaci (%), ORP, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

  

7.1.2. Zastoupení seniorů ve věku 80 více let v populaci 

Obdobný prostorový vzorec jako u předchozího ukazatele je patrný i u podílu seniorů  

ve věku 80 a více let (obrázek 12). I zde mají nejnižší zastoupení osob v tomto věku  

SO ORP nacházející se v okolí pražské metropole a v pohraničí. Současně je z tohoto 

hlediska třeba vyzdvihnout i SO ORP Moravskoslezského kraje, kde je poměrně nízký 
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podíl seniorů daného věku. Vysokým podílem seniorské populace ve věku 80 a více let 

disponují ORP v Královehradeckém kraji a v severní části Jihočeského kraje.  

 Na základě srovnání kartogramů podílu seniorů ve věku 65 a více let a podílu 

seniorů ve věku 80 a více let lze konstatovat, že v Královehradeckém a Pardubickém 

kraji mají SO ORP vyšší zastoupení 80 a víceletých osob (obrázek 10 a obrázek 12). 

Stejně tak se výrazněji projevuje „mladost“ pohraničí, kde je patrný nižší podíl věkové 

skupiny 80+.   

 

Obrázek 12 Podíl osob ve věku 80 a více let na populaci, ORP, 2011 

 

Pozn.: Počet osob ve věku 80+ let v ORP v roce 2011 / počet osob celkem v ORP v roce 2011 (v %) 

Zdroj:  Veřejná databáze ČSÚ 2011 

 

 

I u tohoto ukazatele naprosto dominuje SO ORP Pacov, jakožto nejstarší  

SO ORP (tabulka 12). Stejně tak se do první „desítky“ zařadily SO ORP Sušice, 

Náchod a Soběslav. Deset SO ORP s nejnižším zastoupením osob ve věku 80 a více let 

víceméně odpovídají prvním deseti s nejnižším zastoupením nižší věkové seniorské 
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skupiny (tj. 65 a více let). Lze jmenovat např.  ORP Kaplice, Lysá nad Labem, Bílina, 

Česká Lípa a Tachov. 

 

Tabulka 12 Podíl osob ve věku 80 a více let na populaci (%), ORP, 2011 
Nejvyšší hodnoty Nejnižší hodnoty 

Pořadí Správní obvod 

Podíl osob  

ve věku  

80+ na 

populaci 

(%) 

Pořadí Správní obvod 

Podíl osob 

ve věku  

80+ na 

populaci 

(%) 

1. Pacov 4,9 196. Chomutov 2,7 

2. Soběslav 4,7 197. Most 2,7 

3. Konice 4,7 198. Česká Lípa 2,6 

4. Náchod 4,7 199. Stříbro 2,6 

5. Náměšť nad Oslavou 4,6 200. Sokolov 2,5 

6. Brno 4,5 201. Tachov 2,5 

7. Votice 4,5 202. Lysá nad Labem 2,4 

8. Čáslav 4,5 203. Kaplice 2,4 

9. Sušice 4,5 204. Kadaň 2,4 

10. Semily 4,5 205. Bílina 2,1 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

 Na základě provedené deskriptivní analýzy lze konstatovat, že obdobná situace 

jako u zastoupení seniorů ve věku 65 a více let nastala i u podílu osob ve věku 80 a více 

let na celkovém počtu obyvatel, ačkoliv úroveň ukazatele měla podstatně nižší rozpětí  

- ca 3 % (tabulka 13). Ukazatel nabýval hodnot od 2 do 5 %, průměr činil téměř 4 %, 

stejně tak i hodnota mediánu. To znamená, že i zde nastává normální rozložení  

(obrázek 13). Interval, ve kterém se nachází nejvíce SO ORP nabýval hodnot  

od 3,51 – 4,01. 
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Tabulka 13 Intervalové rozdělení ORP dle podílu osob ve věku 80 a více let na populaci 

(%), ORP, 2011 
Interval podílu osob 80 a více let na 

populaci (%) 

Počet SO ORP 

abs. rel.  

méně než 3,01 24 12 

3,01 – 3,50 51 25 

3,51 – 4,01 79 39 

4,01 – 4,50 44 21 

více než 4,50 7 3 

Celkem 205 100 

Průměr 3,6 / 

Medián 3,7 / 

Rozpětí 2,8 / 

Pozn.: Abs. = počet SO ORP v daném intervalu, Rel. = počet SO ORP v daném intervalu dělený celkový počtem  

SO ORP (v %). 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

Obrázek 13 Histogram podílu obyvatel ve věku 80 a více let na populaci (%), ORP, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 
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7.1.3. Index stáří 

Prostorovou diferenciace stáří populace dále dokládá index stáří. Nabývá-li tento 

ukazatel hodnot nad 100, znamená to, že v populaci převažuje seniorská složka  

nad dětskou. Naopak, pokud ukazatel nedosahuje hodnot 100, je v populaci vyšší 

zastoupení dětí než seniorů.  

 Nejvyšších hodnot parametru dosahují SO ORP, ve kterých jsou lokalizována 

velká (resp. krajská či okresní) města. Jako příklad lze uvést SO ORP: Karlovy Vary, 

Plzeň, Brno, Hradec Králové, Zlín atd. (obrázek 14). Tato skutečnost je dána nízkou 

plodností, která je pro velká města charakteristická (Rychtaříková 2002). 

 Nepříznivý poměr mezi seniorskou a dětskou složkou se ukazuje i u všech 

správních obvodů Zlínského kraje (vyjma SO ORP Vizovice) a SO ORP, které  

se rozkládají ve vnitřní periferii Česka, tj. na pomezí Středočeského kraje a kraje 

Vysočina. Významné zastoupení seniorské složky vykazují i SO ORP lokalizovaná  

ve východní a jihovýchodní části Plzeňského kraje.  

 Nejnižší poměr seniorské a dětské složky mají již tradičně správní obvody 

v Ústeckém kraji a v zázemí hlavního města. U prvních zmíněných se jedná o následek 

dosídlení po druhé světové válce, u druhé oblasti je příčinou suburbanizace. Příznivý 

poměr mezi dětskou a seniorskou složkou mají dále SO ORP v jižním cípu Jihočeského 

kraje a v severozápadní části Plzeňského kraje.  
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Obrázek 14 Index stáří, ORP, 2011 

 

Pozn.: Počet osob ve věku 65+ let v ORP v roce 2011 / počet osob ve věku 0–14 let v ORP v roce 2011 (v %). 

Zdroj:  Veřejná databáze ČSÚ 2011 

 

Pro kompletní ilustraci situace je vhodné rovněž zmínit, že struktura „starých“  

a „mladých“ SO ORP odpovídá složení SO ORP z hlediska podílu seniorů v populaci 

(tj. 65 a více let a 80 a více let). I zde má nejpříznivější věkovou strukturu SO ORP 

Lysá nad Labem, naopak nejméně příznivým věkovým složením disponuje zcela 

jednoznačně SO ORP Pacov (tabulka 14). Přičemž úroveň dosažená ORP Lysá  

nad Labem (Is = 56) činila ca třetinu nejvyšší hodnoty indexu stáří, kterou vykázal ORP 

Pacov (Is = 147).  
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Tabulka 14 Index stáří, ORP, 2011 
Nejvyšší hodnoty Nejnižší hodnoty 

Pořadí Správní obvod Index stáří Pořadí Správní obvod Index stáří 

1. Pacov 147,0 196. Český Brod 86,2 

2. Milevsko 144,5 197. Frýdlant 85,0 

3. Plzeň 137,2 198. Tachov 84,1 

4. Sušice 135,9 199. Česká Lípa 79,5 

5. Brno 135,8 200. Bílina 78,5 

6. Nepomuk 134,9 201. Kaplice 77,3 

7. Náměšť nad Oslavou 133,6 202. Brandýs n. L. - S. Boleslav 70,7 

8. Humpolec 131,9 203. Říčany 69,8 

9. Nová Paka 131,8 204. Černošice 67,1 

10. Horažďovice 131,7 205. Lysá nad Labem 55,9 

Pozn. Index stáří České republiky činí 110,5. 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že rozpětí ukazatele je velmi vysoké – více  

než 90 (tabulka 15). Ačkoliv na základě histogramu i rozdělení SO ORP do intervalů  

je možné konstatovat relativně rovnoměrné rozložení z hlediska jednotlivých kategorií 

poměru seniorů a dětí (obrázek 15). Jak ukazuje mediánová hodnota indexu stáří, která 

činí téměř 109, v polovině SO ORP nabývá seniorská složka vyšších hodnot než dětská. 

 

Tabulka 15 Intervalové rozdělení ORP dle indexu stáří, ORP, 2011 

Index stáří 
Počet SO ORP 

abs. rel.  

méně než 90,0 24 12 

90,01 – 100,00 33 16 

100,01 – 110,00 57 28 

110,01 – 120,00 49 24 

více než 120,00 42 20 

Celkem 205 100 

Průměr 108,1 / 

Medián 108,8 / 

Rozpětí 91,1 / 

Pozn.: Abs. = počet SO ORP v daném intervalu, Rel. = počet SO ORP v daném intervalu dělený celkový počtem  

SO ORP (v %). 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 
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Obrázek 15 Histogram indexu stáří, ORP, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

 V závěru této části podkapitoly je vhodné doložit odlišnost věkových struktur 

analyzovaných SO ORP věkovou pyramidou. Pro toto srovnání byly vybrány SO ORP 

Pacov, který reprezentuje depopulační region (tj. s vysokým zastoupením seniorů),  

a SO ORP Brandýs nad Labem, u kterého je patrný vliv suburbanizačního procesu, 

který s sebou „nese“ omlazení populace (obrázky 16 a 17). U správního obvodu ORP 

Brandýs nad Labem mají nejvyšší zastoupení věkové skupiny 35–39 let a 30–34 let. 

Současně je patrný vysoký podíl dětské složky, tj. osob ve věku 0–14 let. Tato 

skutečnost je způsobena tím, že do suburbií se stěhují specifické věkové skupiny, resp. 

obyvatelstvo ve věku 25–34 let a 0–9let, o málo méně pak ve starším věku 35–65 let. 

(Puldová 2006). Naproti tomu SO ORP Pacov má tzv. regresivní typ věkové pyramidy. 

To znamená, že postreprodukční (seniorská) složka početně převyšuje dětskou složku. 

V dlouhodobém výhledu tak dochází ke snižování stavu populace (Kalibová 1997). 

V populaci je zřejmé převládající zastoupení vyšších věkových skupin a nízký podíl 

dětské složky.  
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Obrázek 16 Věková pyramida, SO ORP Pacov, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

Obrázek 17 Věková pyramida, SO ORP Brandýs nad Labem, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 
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7.2. Regionální diferenciace vybavenosti pobytovými 

zařízeními pro seniory 

 Vzhledem k pokračujícímu demografickému stárnutí je nutno počítat s nárůstem 

počtu osob, které z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebudou schopny se samy  

o sebe postarat, tj. vykonávat samostatně běžné každodenní aktivity. Tyto osoby se tak 

stanou závislé na pomoci dalších osob, zejména rodiny. V Česku dosud převažuje 

tradiční model, kdy se rodina postará o své stárnoucí příbuzné. Sociální služby jsou pak 

využívány v případech, kdy rodina nestačí na zajištění péče o seniora, či senior nemá 

rodinu. Nicméně počet potenciálních pečovatelů ze strany rodiny se zužuje vlivem 

skutečností zmíněných v předchozích kapitolách, a je tedy třeba zajistit dostatečnou 

péči o seniory prostřednictvím sociálních služeb. Péče může být zajištěna formou 

nabídky služeb, které podporují život v přirozeném prostředí, anebo prostřednictvím 

pobytových zařízení (domovů pro seniory apod.). A právě na vybavenost pobytovými 

zařízeními pro seniory se tato práce zaměřuje. Cílem této části kapitoly je zjistit,  

zda je kapacita a územní rozmístění těchto zařízení rovnoměrná.  

 Na úvod je třeba zmínit, že v České republice bylo evidováno celkem  

638 pobytových zařízení pro seniory v roce 2011, z toho 449 domovů pro seniory  

a 189 domovů se zvláštním režimem
54

 (tabulka 16). Celková kapacita těchto dvou typů 

zařízení činila 41 577 míst: v domovech pro seniory 32 096 (77 %) a v domovech  

se zvláštním režimem 9481 (23 %). Tato kapacita odpovídá necelým 3 % populace 

seniorů (ve věku 65 a více let).  

  

                                                      
54 Na základě údajů Ministerstva práce a sociálních věcí byl evidován stejný počet domovů se zvláštním režimem, 

avšak počet domovů pro seniory činil 471. Celková kapacita pak dosáhla hodnoty 47 343 lůžek. 
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Tabulka 16 Početnost pobytových zařízení pro seniory a jejich využívání, 2011, ČR 

  
Počet zařízení Kapacita 

Poměr kapacita / počet 

seniorů ve věku 65+ 

Domovy pro seniory 449 32 096 2,2 

Domovy se zvláštním režimem 189 9 481 0,7 

Celkem 638 41 577 2,9 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011 

 

Vhodné je rovněž zmínit, že v celorepublikovém průměru připadá na jedno místo 

v domově důchodců 45 osob ve věku 65 a více let a na jedno místo v domově  

se zvláštním režimem 152 osob ve věku 65 a více let. Ve věku 80 a více let,  

kdy je zhoršení stavu a s tím související ztráta soběstačnosti vyšší, pak připadá celkem 

12, resp. 41 potenciální uchazečů na jedno lůžko v DPS, resp. v DPZ. K tomu je nutno 

dodat, že v roce 2011 bylo evidováno celkem 72 203 neuspokojených žádostí  

o pobytové služby (Wija 2013). Nejvyšší počet byl zjištěn v Olomouckém kraji, dále 

pak v Moravskoslezském a Zlínském. Nicméně počet žádostí neodpovídá skutečné 

potřebě pobytové péče, jelikož řada žadatelů nemusí mít sníženou soběstačnost  

a nemusí tak potřebovat komplexní ústavní péči, ale mohli by využívat např. terénní 

sociální služby. V případě, že senior žije v oblasti, kde není terénní služba dostupná, 

přistupuje k využití domova pro seniory (MPSV 2010). 

Z celkového počtu DPS na území Česka je téměř 40 % zřizovaných kraji a 35 % 

obcemi. Podíl církví a ostatních subjektů je oproti nim minimální, státní dokonce 

nulový (obrázek 18). Z toho pak vyplývá, že nejvyšší počet lůžek zajišťují právě kraje  

a obce.  
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Obrázek 18 Domovy pro seniory podle zřizovatele, 2011, ČR 

 

Zdroj: MPSV 2013 

 

Z hlediska vybavenosti pobytovými zařízeními pro seniory je významná 

diferenciace již na úrovni krajů (obrázek 19). Nejpozitivněji se jeví situace v Ústeckém 

kraji, který má nejvyšší kapacitu domovů pro seniory i domovů se zvláštním režimem 

v přepočtu na 1000 seniorů. Naopak nejnižší kapacitou domovů pro seniory,  

resp. domovů se zvláštním režimem na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let disponuje 

kraj Liberecký, resp. Olomoucký kraj.  
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Obrázek 19 Kapacita DPS a DZR na 1.000 obyvatel ve věku 65 a více let, 2011, kraje, ČR 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

 Výše zmíněné prostorovému uspořádání odpovídá i počet osob ve věku 65 a více 

let připadajících na 1 místo v DPS (resp. DZR). Z krajského pohledu vyniká mezi 

ostatními Ústecký kraj, kde na 1 lůžko v DPS připadá pouze 31 osob ve věku 65 a více 

let (obrázek 20). Na opačném pólů se nalézá Liberecký kraj, kde počet osob na 1 lůžko 

činí 70. Z hlediska počtu osob připadajících na jedno lůžko v domově se zvláštním 

režimem je na tom nejlépe kraj Jihomoravský (33 osob/1 lůžko), nejhůře kraj 

Olomoucký s počtem 280 osob ve věku 65 a více let připadajících na 1 lůžko v DZR. 
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Obrázek 20 Počet seniorů připadajících na 1 místo v DPS a DZR, 2011, kraje, ČR 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

Jedná se o poměrně zajímavé zjištění, vezmeme-li v úvahu zjištění předchozí 

podkapitoly. V té byly SO ORP Ústeckého a Libereckého kraje identifikovány jako 

území s nízkým zastoupením obou věkových kategorií seniorů. Dalo by se tedy 

předpokládat, že zde nebude vysoká poptávka po pobytových službách. Tím pádem  

by zde mohly být i nízké kapacity pobytových služeb. Ačkoliv, jak bylo diskutováno 

v kapitole 2, právě v těchto oblastech je nízká rodinná solidarita. Vlivem toho se řada 

seniorů nemůže spolehnout na péči ze strany své rodiny a je nucena využít sociálních 

služeb.  

  

7.2.1. Domovy pro seniory 

Podíváme-li se na kapacity domovů pro seniory úrovni správních obvodů s rozšířenou 

působností, je patrné, že nejvyšší kapacitou domovů pro seniory v přepočtu  

na 1000 osob ve věku 65 a více let disponují SO ORP v západní části Karlovarského 

kraje a dále pak SO ORP Ústeckého a Jihočeského kraje (obrázek 21). Vyššími 

kapacitami domovů pro seniory disponují i SO ORP v severní části Olomouckého kraje 
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a severozápadní části Moravskoslezského kraje., tj. pohraniční oblasti, které označuje 

Perlín za tzv. bohaté Sudety (více viz podkapitol 7.3). Vyšší hodnoty vybavenosti  

SO ORP v Ústeckém kraji mohou být dány i skutečností, že se jedná o tzv. významně 

městské regiony, u nichž je obecně vyšší dostupnost sociálních služeb.  

 Srovnatelných hodnot ukazatele dosahují i SO ORP v blízkém okolí Prahy – 

resp. SO ORP východně od hlavního města. Jedná se o poměrně překvapivé zjištění 

vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o suburbanizované území, kde dochází aktuálně 

k omlazení populace. Ačkoliv domovy pro seniory zde mohou být lokalizovány 

dlouhodobě, tedy před počátkem rozvoje suburbanizace. To dokládají i vysoká migrační 

salda osob v nejvyšších věkových kategoriích v zázemí Prahy, která jsou zřejmě dána 

právě lokalizací domovů pro seniory v tomto území (Ouředníček a kol. 2012). 

 Nízké kapacity mají správní obvody Jihomoravského kraje. To dokládá jednu 

z hypotéz této diplomové práce, tj. že v oblastech s nenarušenou strukturou obyvatelstva 

je nižší vybavenost pobytovými službami pro seniory. Důvodem je skutečnost,  

že o nesoběstačného seniora se postará rodina či sousedé. Podprůměrné hodnoty  

má i velká část SO ORP Plzeňského kraje. To naopak neodpovídá předpokladu o vyšší 

vybavenosti území s nižší mírou solidarity, kterým by SO ORP Plzeňského kraje měly 

být, jelikož se jedná území zasažená odsunem německého obyvatelstva a dosídlením.  
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Obrázek 21 Kapacita domovů pro seniory v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku 65 a více 

let, ORP, 2011 

 

Pozn.: Počet míst v domovech pro seniory v ORP v r. 2011 / počet obyvatel ve věku 65 a více let v ORP v r. 2011 

Zdroj:  Veřejná databáze ČSÚ 2011 

 

 Při pohledu na kapacitu domovů pro seniory v přepočtu na 1000 obyvatel  

ve věku 80 a více let je prostorový vzorec více patrný než u předchozího ukazatele 

(obrázek 22). Nicméně i zde se SO ORP Plzeňského a Jihomoravského kraje řadí 

k obvodům s nejnižšími či dokonce nulovými hodnotami ukazatele. Nadprůměrných 

hodnot naopak dosahují obvody v rámci Jihočeského a Ústeckého kraje. Poměrně 

značných kapacit dosahují i SO ORP Pardubického kraje a SO ORP v jihovýchodní 

části kraje Vysočina, tj. vnitřní periferie.  
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Obrázek 22 Kapacita domovů pro seniory v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku 80 a více 

let ORP, 2011 

 

Pozn.: Počet míst v domovech pro seniory v ORP v r. 2011 / počet obyvatel ve věku 80 a více let v ORP v r. 2011 

Zdroj:  Veřejná databáze ČSÚ 2011 

 

Při detailním pohledu lze konstatovat, že nejpozitivněji se jeví situace v ORP 

Králíky, v němž je nejvyšší kapacita v domovech pro seniory – ca 105
55

. Podobně, 

avšak s výrazným odstupem od ORP Králíky, disponují vysokým počtem lůžek  

(v rozpětí 65 – 85) SO ORP Konice, Sedlčany, Humpolec a Votice (tabulka 17). 

V těchto ORP pak tedy připadá nejnižší počet osob v dané věkové kategorii na 1 místo 

v pobytové zařízení sociálních služeb - ca 10.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
55 U tohoto ORP je nutno vzít v potaz skutečnost, se SO ORP Králíky je „demograficky nejslabší“ ze všech SO ORP, 

tj. má nejnižší počet obyvatel i malou rozlohu území. 
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Tabulka 17 Kapacita domovů pro seniory na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let, resp. 80  

a více let, ORP, 2011 

Nejvyšší hodnoty - Kapacita DPS na 1000 obyvatel ve 

věku 65 a více let 

Nejvyšší hodnoty - Kapacita DPS na 1000 obyvatel 

ve věku 80 a více let 

Pořadí Správní obvod Hodnota Pořadí Správní obvod Hodnota 

1. Králíky 104,9 1. Králíky 505,1 

2. Konice 84,9 2. Sedlčany 335,9 

3. Sedlčany 83,4 3. Kadaň 320,0 

4. Humpolec 72,8 4. Tachov 317,5 

5. Votice 71,1 5. Konice 312,9 

6. Soběslav 64,8 6. Humpolec 306,9 

7. Vimperk 63,6 7. Vimperk 293,8 

8. Tachov 63,3 8. Votice 274,7 

9. Kadaň 57,3 9. Soběslav 248,8 

10. Orlová 54,6 10. Domažlice 237,8 

Pozn. ORP s nejnižší hodnotou ukazatele nebyla zobrazena vzhledem ke skutečnosti, že mají nulové hodnoty. Těchto 

ORP je celkem 25. 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

 

Na opačném pólu se nachází 25 obcí s rozšířenou působností (tabulka 18).  

Tyto SO ORP mají nulové hodnoty obou ukazatelů, tzn. více než 12 % správních 

obvodů ORP nedisponuje žádnými místy pro seniory v daných zařízeních sociálních 

služeb. Nejvyšší počet těchto obvodů se nachází v Jihomoravském kraji. Následuje 

Plzeňský kraj a Pardubický kraj. Je třeba upozornit, že kraje Středočeský  

a Moravskoslezský
56

 nemají žádný správní obvod, který by vykázal nulovou hodnotu 

těchto zařízení. Je tedy vhodné si položit otázku, co je důvodem této skutečnosti. Může 

to být dobrá schopnost místních/krajských samospráv reagovat na vznikající poptávku 

po těchto službách?  

 

 

 

                                                      
56 nepočítaje Hl. m. Praha 
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Tabulka 18 SO ORP s nulovou hodnotou ukazatele počet míst v DPS na tisíc obyvatel  

ve věku 65 a více let, resp. 80 a více let 

Kraj SO ORP Kraj SO ORP 

Jihomoravský                         

(6 ORP) 

Bučovice Zlínský                                   

(2 ORP) 

Bystřice pod Hostýnem 

Hustopeče Vizovice 

Ivančice Vysočina                                   

(2 ORP) 

Chotěboř 

Kuřim Nové Město na Moravě 

Pohořelice Ústecký                                   

(2 ORP) 

Bílina 

Slavkov u Brna Varnsdorf 

Plzeňský                           

(5 ORP) 

Horažďovice 
Karlovarský                                   

(1 ORP) Kraslice 

Horšovský Týn 
Olomoucký                                   

(1 ORP) 
Lipník nad Bečvou 

Kralovice 
Královehradecký                                   

(1 ORP) 
Jaroměř 

Přeštice 
Liberecký                                   

(1 ORP) 
Železný Brod 

Stříbro 
Jihočeský                                   

(1 ORP) 
Týn nad Vltavou 

Pardubický                                              

(3 ORP) 

Holice   

  

  

  

  

  

Svitavy 

Žamberk 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

Nerovnoměrné rozložení kapacit domovů pro seniory s výrazným zastoupením 

nulových hodnot dokládají histogramy, které ukazují četnost jednotlivých intervalů 

(obrázek 23). Výraznou diferenciaci ukazuje i rozpětí, které u DPS na tisíc obyvatel  

ve věku 65 a více let dosahuje téměř 165 a u DPS na tisíc obyvatel ve věku 80 a více let 

dokonce 505 (tabulka 19). Průměrně SO ORP disponují 25 (resp. 109) místy v  DPS  

na tisíc obyvatel ve věku 65 a více let (resp. 80 a více let).  
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Obrázek 23 Histogram kapacit domovů pro seniory na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let, 

resp. 80 a více let, ORP, 2011 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

Tabulka 19 Intervalové rozdělení ORP dle kapacity domovů pro seniory na 1000 obyvatel 

ve věku 65 a více let, resp. 80 a více let, ORP, 2011 

Počet míst v DPS/počet 

obyvatel 65 a více let 

*1000 

Počet SO ORP Počet míst v 

DPS/počet obyvatel 

80 a více let *1000 

Počet SO ORP 

abs. rel.  abs. rel.  

méně než 10,01 44 21 méně než 50,01 48 23 

10,01 – 25,0 65 32 50,01 – 100,00 49 24 

25,01 – 50,00 79 39 100,01 – 250,00 100 49 

50,01 – 75,00 14 7 250,01 – 500,00 7 3 

více než 75,00 3 1 více než 500,00 1 0 

Celkem 205 100 Celkem 205 100 

Průměr 25,3 / Průměr 109,8 / 

Medián 23,9 / Medián 104,0 / 

Rozpětí 164,9 / Rozpětí 505,1 / 

Pozn.: Celkem 25 SO ORP má u obou ukazatelů nulové hodnoty. Abs. = počet SO ORP v daném intervalu, Rel. = 

počet SO ORP v daném intervalu dělený celkový počtem SO ORP (v %). 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 
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7.2.2. Domovy se zvláštním režimem 

Pokud hodnotíme situaci z pohledu počtu míst v domovech se zvláštním režimem, 

dojdeme k víceméně opačné situaci než už předchozích dvou parametrů, které se týkaly 

domovů pro seniory (obrázek 24). V případě prvního parametru, tj. kapacity DZR  

na tisíc obyvatel ve věku 65 a více let vykazují zejména SO ORP Plzeňského, 

Jihočeského a Pardubického kraje nulové hodnoty ukazatele. Obdobně nízké úrovně 

dosahují i správní obvody ORP ležící v jižní části Olomouckého kraje  

a Královehradeckého kraje. Na opačné straně žebříčku se nacházejí SO ORP 

Libereckého a dále pak Ústeckého kraje. Vyšší vybavenost mají i SO ORP v jižní části 

Jihomoravského kraje, tj. pohraniční oblasti.
57

 

  

Obrázek 24 Kapacita domovů se zvláštním režimem v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku 

65 a více let ORP, 2011 

 

Pozn.: Počet míst v domovech se zvláštním režimem v ORP v r. 2011 / počet obyvatel ve věku 65 a více let v ORP 

v r. 2011. 

Zdroj:  Veřejná databáze ČSÚ 2011 
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 Nicméně situace může být dána i tím, že v domovech se zvláštním režimem nejsou ubytovány jen osoby 

v seniorském věku57, tzn. potřebnost těchto domovů je dána i jinými determinanty, než které byly diskutovány 

v kapitole 2. 
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I v případě přepočtu počtu míst v DZR na tisíc obyvatel ve vyšším věku,  

tj. 80 a více let, se projevuje stejný prostorový vzorec: vyšší vybavenost SO ORP 

Libereckého a Ústeckého kraje. Stejně tak i správní obvody nacházející se v jižní části 

Jihomoravského kraje vykázaly vyšší počty míst v DZR. Naopak nízká vybavenost  

je u správních obvodů Jihočeského, Plzeňského, Královehradeckého a Pardubického 

kraje (obrázek 25).  

 

Obrázek 25 Kapacita domovů se zvláštním režimem v přepočtu na 1000 obyvatel ve věku 

80 a více let ORP, 2011 

 

Pozn.: Počet míst v domovech se zvláštním režimem v ORP v r. 2011 / počet obyvatel ve věku 80 a více let v ORP 

v r. 2011 

Zdroj:  Veřejná databáze ČSÚ 2011 

 

Z celkového počtu 205 SO ORP rovných 100 SO ORP nedisponuje žádnými 

místy v domovech se zvláštním režimem, tj. téměř 50 % obvodů vykazuje nulové 

hodnoty ukazatelů (viz příloha 3). Z toho se jich nejvíce nachází v kraji Jihočeském  

a Plzeňském (shodně 11 ORP). Třetí místo pak obsadil kraj Pardubický s počtem deset 

SO ORP, které vykazují nulové hodnoty ukazatele. Liberecký a Ústecký kraj mají 

naopak nejnižší počet těchto obvodů (dva až tři SO ORP).  
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Výše uvedené lze taktéž doložit grafickým zobrazením intervalových četností 

daných parametrů (obrázek 26) i hodnotami ukazatelů polohy, tj. průměru a mediánu 

(tabulka 20). Hodnoty průměru a medián se významně liší, což dokládá nerovnoměrné 

rozložení dat, kde je patrná nejvyšší četnost u nejnižších intervalů (ca 50 % u obou 

ukazatelů). Naproti tomu v intervalu, který ukazuje na vysokou vybavenost v DZR  

se nachází jen 8 % SO ORP (v přepočtu na tisíc obyvatel ve věku 65+), resp. 11 %  

SO ORP (v přepočtu na tisíc obyvatel ve věku 80+). Skutečnost dokládá i rozpětí:  

u přepočtu na tisíc obyvatel ve věku 65+ činí ca 93, v přepočtu na tisíc obyvatel ve věku 

80 a více let dosahuje dokonce 375.  

 

Tabulka 20 Intervalové rozdělení ORP dle kapacity domovů se zvláštním režimem  

na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let, resp. 80 a více let, ORP, 2011 

Počet míst v DZR na 

tisíc obyvatel ve věku 

65 a více let 

Počet SO ORP Počet míst v DZR na 

tisíc obyvatel ve věku 

80 a více let 

Počet SO ORP 

abs. rel.  abs. rel.  

méně než 2,01 103 50 méně než 10,01 106 52 

2,01 – 5,0 23 11 10,1 – 25,0 25 12 

5,01 – 10,00 39 19 25,01 – 50,00 40 20 

10,01 – 20,0 23 11 50,01 – 75,00 11 5 

více než 20,00 17 8 více než 75,00 23 11 

Celkem 205 100 Celkem 205 100 

Průměr 6,0 / Průměr 26,0 / 

Medián 1,9 / Medián 9,1 / 

Rozpětí 93,4 / Rozpětí 375 / 

Pozn.: Celkem 100 SO ORP má u obou ukazatelů nulové hodnoty. 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 
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Obrázek 26 Histogram kapacit domovů pro seniory na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let, 

resp. 80 a více let, ORP, 2011 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

Významné rozdíly mezi jednotlivými správními obvody ORP u obou parametrů, 

tj. kapacitou domovů se zvláštním režimem na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let 

kapacitou domovů se zvláštním režimem na 1000 obyvatel ve věku 80 a více let lze 

doložit i následující tabulkou (tabulka 21). Nejvyšší vybaveností z hlediska obou 

ukazatelů jednoznačně disponuje SO ORP Blovice, a to s výrazným odstupem  

od ostatních SO ORP. Na druhém místě se umístil SO ORP Rumburk.  SO ORP, které 

mají vysokou úroveň DZR u obou přepočtů na seniorskou věkovou kategorii jsou  

SO ORP: Přelouč, Vodňany, Litoměřice, Vítkov, Znojmo a Pacov. 
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Tabulka 21 Kapacita domovů se zvláštním režimem na 1000 obyvatel ve věku 65 a více let, 

resp. 80 a více let, ORP, 2011 
Nejvyšší hodnoty - Kapacita DZR na 1000 obyvatel ve 

věku 65 a více let 

Nejvyšší hodnoty - Kapacita DZR na 1000 obyvatel 

ve věku 80 a více let 

Pořadí Správní obvod Hodnota Pořadí Správní obvod Hodnota 

1. Blovice 93,4 1. Blovice 375,0 

2. Rumburk 56,4 2. Rumburk 256,0 

3. Přelouč 35,1 3. Litoměřice 161,5 

4. Vodňany 34,8 4. Vodňany 142,9 

5. Litoměřice 34,5 5. Přelouč 136,2 

6. Vítkov 29,6 6. Vítkov 132,6 

7. Znojmo 28,6 7. Kadaň 122,4 

8. Pacov 27,9 8. Broumov 117,0 

9. Valašské Klobouky 25,4 9. Znojmo 114,5 

10. Hodonín 23,3 10. Pacov 113,0 

Pozn. ORP s nejnižší hodnotou ukazatele nebyla zobrazena vzhledem ke skutečnosti, že mají nulové hodnoty. Těchto 

ORP je celkem 100. 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 2011, vlastní výpočty 

 

Na základě výše uvedených skutečností o kapacitách domovů pro seniory z roku 

2011 lze konstatovat, že vyšších hodnot vybavenosti místy v domovech pro seniory 

disponují zejména ORP, kde v minulosti došlo k narušení struktury osídlení. Z tohoto 

důvodu v těch území neexistují silné rodinné a příbuzenské svazky, které jsou patrné 

v jiných územích ORP. Jedná se zejména o SO ORP Ústeckého a Karlovarského kraje, 

z nich můžeme jmenovat následující SO ORP: Kadaň, Tachov, Vimperk. Na opačný pól 

se řadí SO ORP, pro které je typická vyšší míra rodinné solidarity – SO ORP 

Jihomoravského kraje a dále správní obvody Plzeňského kraje. Naopak situace kapacit 

v DZR je naprosto opačná. Nejnižší hodnoty vykazují SO ORP v Plzeňském  

a Jihočeském kraji a nejvyšší vykazují správní obvody Jihomoravského a Ústeckého 

kraje. U kapacit domovů se zvláštním režimem tedy neodpovídá prostorový vzorec 

hypotézám této práce, a to vyšší vybavenosti pohraničních oblastí těmito zařízeními. 

Situaci může ovlivňovat skutečnost, že domovy se zvláštním režimem nevyužívají  

jen senioři, ale i jiné osoby.  
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7.3. Komparace vybavenosti vybranými zařízeními 

sociálních služeb pro seniory a demografické 

struktury SO ORP  

V rámci práce bylo přistoupeno k jednoduchému porovnání celkových kapacit 

domovů a počtu osob ve věku 65 a více let, resp. 80 a více let v jednotlivých SO ORP 

České republiky. Bylo usuzováno, že ve správních obvodech, které disponují nejstarší 

věkovou strukturou, je nejvyšší potřeba sociálních služeb pro seniory. Z tohoto důvodu 

byla následně provedena korelační analýza, kteoru byla testována vzájemná závislost 

mezi vybaveností SO ORP dvěma typy pobytových sociálních služeb pro seniory (DPS 

a DZR) a vybranými ukazateli věkového složení obyvatelstva. Současně byly zjištěné 

prostorové vzorce demografického stárnutí i vybavenosti porovnána s typologií 

venkovského prostoru
58

 (Perlín, Kučerová, Kučera 2010). Cílem bylo zjistit, zda 

charakteristiky jednotlivých typů území dané typologie, odpovídají zjištěním této práce. 

Komparací bylo zjištěno, že zastoupení seniorů v populaci ne vždy odpovídá 

rozložení kapacit DPS a DZR. Zatímco nejstaršími SO ORP jsou ty nacházející  

se na styku krajů Jihočeský, Vysočina a Středočeský, správními obvody s maximálními 

hodnotami ukazatelů vybavenosti jsou především SO ORP Ústeckého a Jihočeského 

kraje.  Správní obvody s „mladou“ věkovou strukturou tak často vykazují vysokou 

vybavenost pobytovými službami pro seniory. Situaci můžeme demonstrovat na případě 

tachovského obvodu, který disponuje osmým nejnižším indexem stáří, sedmým 

nejnižším podílem osob ve věku 65 a více let na populaci, a dokonce pátým nejnižším 

podílem obyvatel ve věku 80 a více let na populaci ve srovnání s ostatními správními 

obvody v České republice. Přesto tento obvod vykazuje osmou (resp. čtvrtou) nejvyšší 

kapacitu domovů pro seniory v přepočtu na tisíc obyvatel ve věku 65 a více let  

(resp. 80 a více let).  

Obdobná situace nastává i například v SO ORP Soběslav, který vykazuje jedny 

z nejvyšších hodnot podílu seniorů (obou věkových kategorií) na populaci. Stejně  

tak i počtem míst v domovech pro seniory v přepočtu na 1.000 obyvatel seniorského 

věku (taktéž obou věkových kategorií) se řadí do desítky SO ORP s nejvyššími 

kapacitami těchto zařízení. Vhodné je rovně zmínit SO ORP Pacov, který  
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 viz kapitola 5 
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je jednoznačně nejstarším správním obvodem v České republice z hlediska všech 

ukazatelů věkové struktury použitých v rámci této práce. Pacovský obvod disponuje 

desátým nejvyšší kapacitou domovů se zvláštním režimem v přepočtu na tisíc obyvatel 

ve věku 80 a více let a dokonce osmou nejvyšší kapacitou domovů se zvláštním 

režimem v přepočtu na tisíc obyvatel ve věku 65 a více let. Stejně tak jsou na tom  

i SO ORP Humpolec a SO ORP Votice, jež disponují starou populací a vysokou 

vybaveností domovů pro seniory.  

Nejpozitivněji se situace jeví v SO ORP Králíky. Kralický obvod má poměrně 

starou populaci a je v něm nejvyšší počet lůžek v domovech pro seniory. Kritická 

situace se naopak jeví v celkem 25 ORP, které vykazují nulové hodnoty kapacit 

v domovech pro seniory. Tato situace nastává i z hlediska kapacit domovů se zvláštním 

režimem, kde nejvyšší počet míst v přepočtu na osoby ve věku 65 a více let i 80 a více 

let vykazují SO ORP Blovice, Rumburk i Přelouč. Na opačném pólu, tj. negativním,  

se nachází celkem 100 ORP. Tyto ORP nemají žádné kapacity v domovech se zvláštním 

režimem.  

Na základě jednoduché komparace lze konstatovat, že síť vybraných pobytových 

služeb pro seniory ve většině případů neodpovídá samotnému rozmístění seniorů, 

ačkoliv zde byla uvažována souvislost. Obdobných zjištění bylo dosaženo  

i prostřednictvím testování závislosti mezi vybaveností a věkovým složením populace 

(tabulka 22). Základní předpoklad o závislosti mezi podílem seniorů na populaci obou 

věkových kategorií (v %) jednotlivých SO ORP a jejich vybaveností domovy  

pro seniory v přepočtu na 1000 obyvatel nebyl potvrzen. Hodnota Spearmanova 

korelačního koeficientu ukázala na bezvýznamnou vazbu mezi těmito dvěma 

charakteristikami. Stejně tak se nepotvrdila závislost mezi vybaveností DZR a podílem 

seniorů na populaci (v %), ani indexem stáří. Korelační koeficient nabýval hodnot mezi 

0,109 – 0,282, což svědčí o minimální závislosti.  
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Tabulka 22 Korelační analýza mezi vybranými proměnnými, 2011 
  

Index stáří 

Podíl osob ve 

věku 65+ na 

populaci 

Podíl osob ve 

věku 80+ na 

populaci 

Spearman's rho 

Kapacita DPS 

na 1000 

obyvatel 

Correlation 

Coefficient 
,198** ,244** ,282** 

Sig. (2-tailed) 0,004 0 0 

N 205 205 205 

Kapacita DZR 

na 1000 

obyvatel 

Correlation 

Coefficient 
0,119 0,109 ,140* 

Sig. (2-tailed) 0,09 0,119 0,045 

N 205 205 205 

Index stáří 

Correlation 

Coefficient 
1 ,951** ,783** 

Sig. (2-tailed) . 0 0 

Zdroj: vlastní výpočty, SPSS 

  

 Pro kompletní ilustraci prostorového vzorce demografického stárnutí  

a vybavenosti SO ORP pobytovými službami pro seniory bylo provedeno porovnání 

výsledných zjištění s typologií venkovského prostoru.  Na základě toho lze konstatovat, 

že výše uvedená zjištění demografického stárnutí odpovídají charakteristikám některým 

typů vymezených v této typologii. Nižší zastoupení seniorů (obou věkových kategorií) 

se nachází v suburbánním typu a v bohatých a chudých Sudetech. Z hlediska indexu 

stáří není rozložení tak zřejmé. Stejně jako v předchozím případě i u tohoto ukazatele 

nabývají nejnižších hodnot suburbánní prostory a chudé Sudety, nicméně z bohatých 

Sudet mají tento charakteristický rys jen SO ORP v severní a severozápadní části 

Česka.  

 Typologii venkovského prostoru odpovídá i prostorový vzorec vybavenosti 

domovy pro seniory. Jak uvedl Perlín, Kučerová, Kučera (2010), u tzv. chudých Sudet 

došlo k totální ztrátě sociální sounáležitost. Předpokládá se, že vlivem této skutečnosti 

zde došlo k vybudování daných kapacit sociálních služeb pro seniory. Naopak 

regionální rozložení kapacit domovů se zvláštním režimem se značně odlišuje  

od typologie. Nejnižší vybavenost touto sociální službou je právě v pohraničních 

oblastech, resp. chudých Sudetách. Spojitost nebyla nalezena ani mezi moravsko-

slovenském pomezím, které se má vyznačovat vysokou mírou sociální inercie,  

a vybaveností danými pobytovými službami. V návaznosti na výše zmíněné by bylo 
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v rámci dalších výzkumů analyzovat ORP ve vztahu k těmto typologiím a případně  

na základě toho vymezit typologii ORP z hlediska jejich věkové struktury. 
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8. Závěr 

Vzhledem k pokračujícímu demografickému stárnutí populace Česka, tj. s prodlužující 

se dobou dožití a celkovým stárnutím populace, a měnícím se požadavkům společnosti 

a s tím spojených nároků na sociální služby lze očekávat, že potřeba dlouhodobé péče 

různých typů (formální i neformální) péče bude narůstat. V určité fázi života každý 

z nás využije nějaký typ sociální služby a se zvyšujícím se věkem je toto téma pro nás 

tedy čím dál více aktuální. Z výše uvedených důvodů je žádoucí věnovat zvýšenou 

pozornost regionální diferenciaci demografického stárnutí. Regionální demografická 

specifika by měla být promítnuta do jednotlivých koncepcí rozvoje daných území 

s cílem podpořit vytvoření optimální sítě sociálních služeb pro seniory odpovídající 

reálným potřebám obyvatel České republiky.  

 Jedním z cílů této práce bylo zmapovat rozdílnou úroveň indexu stáří a podílu 

seniorů ve dvou věkových kategoriích na populaci v jednotlivých správních obvodech 

obcí s rozšířenou působnosti. Předpokladem bylo, že SO ORP v pohraničních oblastech 

mají nízké zastoupení seniorů v populaci, stejně tak i SO ORP v zázemí velkých měst, 

kde probíhá proces suburbanizace. Tento předpoklad se potvrdil. Dále se u správních 

obvodů ORP, které se nalézají v okrajových oblastech krajů (zejména v oblastech kde 

dochází ke styku krajů Středočeského, Jihočeského a kraje Vysočina) a na Moravě, 

projevil vysoký podíl seniorů na populaci, stejně tak i vysoké hodnoty indexu stáří. Dále 

se mezi „nejstarší“ SO ORP řadily ty správní obvody, v nichž bylo lokalizováno velké 

město (případně krajské či okresní). Taktéž byla potvrzena významná diferenciace 

demografického stárnutí jednotlivých ORP. 

 Dalším cílem této diplomové práce bylo zhodnotit vybavenost správních obvodů 

ORP domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Na základě analýzy lze 

konstatovat, že současná kapacita a rozmístění ústavní péče pro seniory, tj. DPS a DZR 

není rovnoměrná a regionální rozdíly jsou poměrně značné. Kapacity dvou typů 

pobytových služeb, ve kterých se služby poskytují zejména seniorům, se na úrovni SO 

ORP značně liší: nejvyšší kapacity domovů pro seniory se nachází v pohraničních SO 

ORP, tj. zejména v Ústeckém a Jihočeském kraji. Tím se potvrdila hypotéza práce, která 

předpokládala vyšší vybavenost pobytovými službami v oblastech, kde byly zpřetrhány 

sociální vazby v důsledku dosídlení oblasti. Rovněž došlo k potvrzení hypotézy o nižší 
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kapacitě analyzovaných pobytových služeb správních obvodů, pro které jsou 

charakteristické silné rodinné vazby a vyšší míra solidarity (např. SO ORP 

Jihomoravského kraje). Zajímavým zjištěním bylo, že správní obvody, u nichž dochází 

vlivem suburbanizace k výraznému omlazení populace, disponují poměrně vysokými 

kapacitami domovů pro seniory.  

 Při komparaci věkového složení obyvatelstva SO ORP a jejich kapacit DPS  

a DZR bylo shledáno, že vybavenost vybranými pobytovými sociálními službami 

neodpovídá věkové struktuře populace (z hlediska stárnutí). Ani tato skutečnost nemusí 

představovat problém - pobytové sociální služby mohou být vhodně substituovány 

terénními a ambulantními službami. Klíčové však je, aby nabídka služeb vždy 

odpovídala jejich reálné poptávce, tj. individuálním potřebám jejich uživatelů.  

 Současně bylo zjištěno, že neexistuje přímá závislost mezi analyzovanými 

proměnnými, které charakterizovaly věkové složení populace správních obvodů a jejich 

vybavenost pobytovými službami pro seniory. Síla a směr závislosti byly testovány 

prostřednictvím korelační analýzy a vzhledem k téměř nulové hodnotě korelačního 

koeficientu se nepotvrdil jeden z předpokladů této práce.  

 Vezmeme-li v potaz skutečnost, že kapacita domovů pro seniory je téměř 

naplněna a seznam čekatelů na umístění je u některých zařízení velmi dlouhý,  

lze konstatovat neuspokojivý stav v tomto směru na úrovni všech ORP. Ačkoliv 

dostatečnost kapacit vybraných zařízení sociálních služeb je velmi problematické 

hodnotit vzhledem k tomu, že podíl seniorů, kteří skutečně pobytovou službu 

potřebují/vyžadují se může regionálně značně odlišovat. To je dáno mnoha faktory, 

mezi nimiž lze jmenovat např. mezigenerační solidaritu či zdravotní stav seniora.  

S ohledem na populační prognózu obyvatelstva České republiky, tj. zvyšující  

se počet seniorů zejména ve vyšších věkových skupinách, je třeba v závěru opětovně 

zdůraznit nutnost rozšíření nabídky i kapacity nejen pobytových zařízení, ale i terénních 

a ambulantních služeb, která by v budoucnu (podle koncepce MPSV) měla sloužit jako 

substituent ústavní péče. Obě skupiny sociálních služeb by měly plně pokrývat potřeby 

seniorů, které vedou k jejich uspokojení. Pouze plné pokrytí těmito službami zajistí 

seniorům odpovídající péči a umožní jim důstojné dožití. Do budoucna lze tedy 

doporučit studium regionálních specifik z hlediska potřeb seniorů a na základě toho 

stanovit koncepce regionálního rozvoje týkající se dané oblasti.  
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Přílohy 

 

Příloha 1 Podíl dětské složky na populaci ORP, 2011 

 

Pozn.: Počet osob ve věku 0–14 let v ORP v roce 2011 / počet osob celkem v ORP v roce 2011 (v %). 

Zdroj:  Veřejná databáze ČSÚ 2011 
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Příloha 2 Podíl osob ve věku 15–64 na populaci ORP, 2011 

 

Pozn.: Počet osob ve věku 15–64 let v ORP v roce 2011 / počet osob celkem v ORP v roce 2011 (v %). 

Zdroj:  Veřejná databáze ČSÚ 2011 
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Příloha 3 SO ORP bez míst v DZR, ORP, 2011 
Kraj SO ORP Kraj SO ORP 

Jihočeský Týn nad Vltavou Olomoucký Jeseník 

Jihočeský Kaplice Olomoucký Konice 

Jihočeský Třeboň Pardubický Holice 

Jihočeský Trhové Sviny Pardubický Svitavy 

Jihočeský Blatná Pardubický Žamberk 

Jihočeský Český Krumlov Pardubický Lanškroun 

Jihočeský Prachatice Pardubický Ústí nad Orlicí 

Jihočeský Dačice Pardubický Česká Třebová 

Jihočeský Domažlice Pardubický Polička 

Jihočeský Soběslav Pardubický Vysoké Mýto 

Jihočeský Vimperk Pardubický Moravská Třebová 

Jihomoravský Bučovice Pardubický Králíky 

Jihomoravský Hustopeče Plzeňský Horažďovice 

Jihomoravský Ivančice Plzeňský Horšovský Týn 

Jihomoravský Kuřim Plzeňský Kralovice 

Jihomoravský Pohořelice Plzeňský Přeštice 

Jihomoravský Slavkov u Brna Plzeňský Stříbro 

Karlovarský Kraslice Plzeňský Nýřany 

Karlovarský Aš Plzeňský Sušice 

Karlovarský Ostrov Plzeňský Klatovy 

Karlovarský Cheb Plzeňský Stod 

Karlovarský Mariánské Lázně Plzeňský Nepomuk 

Královehradecký Jaroměř Plzeňský Tachov 

Královehradecký Nový Bydžov Středočeský Milevsko 

Královehradecký Nové Město nad Metují Středočeský Beroun 

Královehradecký Jičín Středočeský Mladá Boleslav 

Královehradecký Nová Paka Středočeský Neratovice 

Královehradecký Trutnov Středočeský Rakovník 

Královehradecký Dobruška Středočeský Říčany 

Královehradecký Náchod Středočeský Vlašim 

Královehradecký Hořice Středočeský Dobříš 

Liberecký Železný Brod Středočeský Hořovice 

Liberecký Tanvald Středočeský Český Brod 

Moravskoslezský Bílovec Středočeský Lysá nad Labem 

Moravskoslezský Kopřivnice Středočeský Sedlčany 

Moravskoslezský Kravaře Ústecký Bílina 

Moravskoslezský Hlučín Ústecký Varnsdorf 

Moravskoslezský Jablunkov Ústecký Žatec 

Moravskoslezský Havířov Vysočina Chotěboř 

Moravskoslezský Hlinsko Vysočina Nové Město na Moravě 

Moravskoslezský Nový Jičín Vysočina Telč 

Moravskoslezský Frenštát pod Radhoštěm Vysočina Náměšť nad Oslavou 

Moravskoslezský Bruntál Vysočina Světlá nad Sázavou 

Moravskoslezský Český Těšín Vysočina Humpolec 

Olomoucký Lipník nad Bečvou Zlínský Bystřice pod Hostýnem 

Olomoucký Šternberk Zlínský Vizovice 

Olomoucký Mohelnice Zlínský Luhačovice 

Olomoucký Uničov Zlínský Uherský Brod 

Olomoucký Olomouc Zlínský Rožnov pod Radhoštěm 

Olomoucký Litovel Zlínský Holešov 

Zdroj: ČSÚ 2011, vlastní výpočty 
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Příloha 4 Proces zpracování státních a regionálních plánů 

 

Zdroj: EU 2003 

 


