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Příloha č. 1 

Popis vybraných pobytových sociálních zařízení pro seniory 

 

1. Domov pro seniory Elišky Purkyňové 

Lokalita městská zástavba, klidné místo 
v blízkosti centra metropole 

Charakter stavby moderní budova 

Registrační číslo 2318143  

Kapacita 295 lůžek 

Forma        příspěvková organizace 

Zřizovatel  Magistrát Hlavního města Prahy 

Adresa Cvičebná 2447/9 Dejvice,  
Praha 69 

www ddpraha6.cz 

Respondent aktivizační pracovnice 

 

2. Domov pro seniory, dům sociálních služeb Bojčenkova – vyřazen  

Lokalita klidná, okrajová část metropole, 
sídliště 

Charakter stavby jednopodlažní moderní budova 

Registrační číslo 6814153 

Kapacita  38 lůžek 

Forma organizační jednotka 

Zřizovatel Oblastní spolek ČČK Praha 9 

Adresa Bojčenkova 1099/12 Praha 14 

www cckp9.cz 

Respondent sociální pracovnice 

 

3. Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb 

Lokalita lázeňská kolonáda, centrum 
města 

Charakter stavby zrestaurovaná několikapodlažní 
budova 

Registrační číslo  9424689 
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Kapacita  70 lůžek 

Forma  příspěvková organizace 

Zřizovatel  Krajský úřad Středočeského kraje 

Adresa Tyršova 678/21 Poděbrady 

www dd-pdy.cz 

Respondent aktivizační pracovnice 

 

4. Domov důchodců Dolní Cetno 

Lokalita klidná, okrajová část vesnice 

Charakter stavby zrekonstruovaný jednopodlažní 
objekt bývalé školy 

Registrační číslo 5238022 

Kapacita  48 lůžek  

Forma       příspěvková organizace 

Zřizovatel Krajský úřad Středočeského kraje 

Adresa  Dolní Cetno 28, Niměřice 

www dolnicetno.cz 

Respondent sociální pracovnice 

 

5. Domov pro seniory Dvůr Králové nad Labem 

Lokalita centrum města 

Charakter stavby jednopodlažní moderní budova 
se zahradou 

Registrační číslo  4753225 

Kapacita  80 lůžek 

Forma         příspěvková organizace 

Zřizovatel Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje 

Adresa Roháčova 2968, Dvůr Králové 
nad Labem 

www domovdknl.cz 

Respondent sociální a aktivizační pracovnice 
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6. Domov pro seniory Heřmanův Městec 

Lokalita centrum města 

Charakter stavby zrekonstruovaný zámek 

Registrační číslo 1496299 

Kapacita 80 lůžek  

Forma         příspěvková organizace 

Zřizovatel  Magistrát Hlavního města Prahy 

Adresa Masarykovo náměstí 37, 
Heřmanův Městec 

www domov-hm.cz 

Respondent ergoterapeutka (canisterapeutka) 

 

7. Domov U Anežky, Luštěnice 

Lokalita klidná část vesnice 

Charakter stavby moderní jednopodlažní budova 

Registrační číslo  5873144 

Kapacita 64 lůžek  

Forma        příspěvková organizace 

Zřizovatel Krajský úřad Středočeského kraje  

Adresa Nová 303, Luštěnice 

www domovuanezky.cz 

Respondent  sociální pracovnice a vedoucí 
projektů 

 

8. Domov U Biřičky, Hradec Králové 

Lokalita  okrajová část krajského města 

Charakter stavby komplex moderních, 
několikapodlažních budov 

Registrační číslo 7630615 

Kapacita  297 lůžek 

Forma          příspěvková organizace 

Zřizovatel  Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje 

Adresa  K Biřičce 1240, Hradec Králové 



4 

 

www   ddhk.cz 

Respondent  sociální pracovnice 

 

9. Domov pokojného stáří Libošovice 

Lokalita centrum malé vesničky 

Charakter stavby zrekonstruovaná farní budova 

Registrační číslo 5894253 

Kapacita 25 lůžek  

Forma         organizační jednotka církevní 
právnické osoby 

Zřizovatel Oblastní charita Sobotka 

Adresa Libošovice 39  

www sobotkacharita.cz 

Respondent  sociální pracovnice 

 

10.   Domov pro seniory Semily 

Lokalita sídlištní zástavba v blízkosti 
centra města 

Charakter stavby panelový dům 

Registrační číslo 3732526 

Kapacita 130 lůžek 

Forma příspěvková organizace 

Zřizovatel  Město Semily 

Adresa Bavlnářská 523 

www ddsemily.cz 

Respondent ředitelka ústavu 

 

11.   Domov důchodců Rožďalovice 

Lokalita  centrum malého města 

Charakter stavby zámek 

Registrační číslo 3438039 

Kapacita 31 lůžek 

Forma příspěvková organizace 
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Zřizovatel Krajský úřad Středočeského kraje 

Adresa U Barborky 1, Rožďalovice 

www domov-rozdalovice.cz 

Respondent vedoucí sociálně-aktivizačního 
úseku 

 

12.  Ústav sociálních služeb Milíčeves 

Lokalita  klidná, okrajová část vesnice 

Charakter stavby bývalý zámek 

Registrační číslo 3135426 

Kapacita  70 lůžek 

Forma příspěvková organizace 

Zřizovatel   Obec Slatiny 

Adresa  Milíčeves 1, Slatiny 

www   dd-miliceves.cz 

Respondent sociální pracovnice 

 

13.  Domov pro seniory Jičín 

Lokalita městská zástavba, klidná část 
obce 

Charakter stavby jednopodlažní moderní budova 

Registrační číslo 4381530 

Kapacita 61 lůžek 

Forma  příspěvková organizace 

Zřizovatel Město Jičín 

Adresa Hofmannova 574, Jičín 

www ssmj.cz 

Respondent vedoucí úseku péče o klienty 

 

14.   Domov pro seniory Nopova 

Lokalita  městská zástavba 

Charakter stavby vícepodlažní moderní stavba 

Registrační číslo 1298677 
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Kapacita  225 lůžek 

Forma  příspěvková organizace 

Zřizovatel  Město Brno 

Adresa  Nopova 128/96, Brno - Židenice 

www   nop.brno.cz 

Respondent sociální pracovnice 

 

15.   Domov pokojného stáří Kamenná 

Lokalita klidná část v městské zástavbě 
metropole 

Charakter stavby zrekonstruovaná budova 

Registrační číslo 4209223 

Kapacita 43 osob 

Forma organizační jednotka církevní 
právnické osoby 

Zřizovatel Oblastní charita Brno 

Adresa Kamenná 204/29 Brno – střed, 
Štýřice 

www brno.charita.cz 

Respondent vedoucí domova  

 

16.   Domov důchodců Červenka 

Lokalita okrajová část vesnice naproti 
nádraží 

Charakter stavby vícepodlažní budova 

Registrační čísl 5411328 

Kapacita 165 lůžek 

Forma příspěvková organizace 

Zřizovatel Krajský úřad Olomouckého kraje 

Adresa Nádražní 105, Červenka, Litovel 

www ddcer.cz 

Respondent ergoterapeutka 
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17.   Domov pro seniory Přelouč 

Lokalita klidná část města, lesopark 

Charakter stavby vícepodlažní moderní budova 

Registrační číslo 5795152 

Kapacita 230 lůžek 

Forma příspěvková organizace 

Zřizovatel  Krajský úřad Pardubického kraje 

Adresa Libušina 1060, Přelouč 

www domovufontany.cz 

Respondent vedoucí sociálních pracovníků 

 

18.   Domov důchodců Prostějov 

Lokalita klidné místo v městské zástavbě, 
blízko centra  

Charakter stavby moderní jednopodlažní budova 

Registrační číslo 2742485 

Kapacita 250 lůžek 

Forma příspěvková organizace 

Zřizovatel  Krajský úřad Olomouckého kraje 

Adresa Nerudova 1666/70, Prostějov 

www domovpv.cz 

Respondent ergoterapeutka 

 

19.   Domov pro seniory Štíty 

Lokalita centrum města 

Charakter stavby zrekonstruovaná starší budova 

Registrační číslo 3650190 

Kapacita 53 lůžek 

Forma příspěvková organizace 

Zřizovatel Krajský úřad Olomouckého kraje 

Adresa Na Pilníku 222, Štíty, Šumperk 

www domovstity.cz 
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Respondent vedoucí sociálně-aktivizačního 
úseku 

 

20.   Domov pro seniory Letovice 

Lokalita městská zástavba, okrajová část 
města 

Charakter stavby moderní vícepodlažní budova 

Registrační číslo 2382579 

Kapacita 72 lůžek 

Forma příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Letovice 

Adresa J. Jaška 1082/12, Letovice, 
Blansko 

www cssletovice.cz 

Respondent sociální pracovnice 

 

21.  Domov U rybníka Víceměřice 

Lokalita klidná, okrajová část vesnice 

Charakter stavby bývalý zámek 

Registrační číslo 3431782 

Kapacita 35 lůžek 

Forma příspěvková organizace 

Zřizovatel Obec Víceměřice 

Adresa Víceměřice 32, Nezamyslice 

www domovurybnika.cz 

Respondent ředitelka ústavu 
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Příloha 2 

Záznamový arch 

 

-1- 

Záznamový arch       Datum: _______________ 

 

   Domov pro seniory  ____________________________________ 

 

Jaká zvířata jsou seniorům k dispozici stále: (i venkovní) a k jakému typu zooaktivity se využívají:   
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Jaká zvířata do zařízení dochází (včetně soukromých návštěv a výletů za zvířaty) 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Jaké reakce či změny zaznamenáváte při interakci klientů se zvířaty? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Vnímají senioři rozdíly mezi zvířaty domácími a návštěvními? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Jak se ke zvířatům v domovech staví pečující a ostatní personál? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Nacházíte v přítomnosti zvířete nějaké výhody i pro sebe? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Jaké nevýhody v přítomnosti zvířete vnímáte nejsilněji? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Jaké bariéry brání, aby v zařízení měli klienti své zvíře?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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             -2- 
 

Vyhledal nějaký klient Vaše zařízení právě proto, že zde máte zvířata, anebo mohou mít zvíře vlastní?          
 

ano  -   ne ________________________________________________________________________ 
 
Má Zooterapie v DD smysl? a proč? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Jak si představujete ideální stav v souvislosti zvířat v geriatrickém zařízení a co tomu, podle Vašeho 
 názoru, brání? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Otázky pro rozhovor s klienty: 
 
* Máte v domově nějaké zvíře, nebo za vámi dochází?  
* Co Vám jeho přítomnost přináší, nebo naopak, nevadí vám?  
* Jaká zvířata máte nejraději? chtěl/la byste je tu mít?  
* Jak se k pobytu zvířat v domově staví Vaši spolubydlící?   

 1/_______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
2/_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
3/_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
4/_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
vysledováno_______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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Příloha 3  

Přehled živočichů dostupných ve sledovaných domovech pro seniory    

asistenční pes ústavní 1    pes malý návštěvní 4 

agama ústavní 1    pes velký návštěvní 5 

andulky ústavní 11    psí skupina návštěvní 6 

bažanti okrasní ústavní 1    pes ústavní 7 

bišon návštěvní 1    poník návštěvní 1 

had návštěvní 1    prasata ústavní 1 

holubi 1    ptáčci venkovní 16 

hospodářská zvířata na farmě návštěvní 2    pudl 1 

chůvičky 1    rak ústavní 1 

jezevčík návštěvní 1    rybičky v akváriu 9 

jorkšír návštěvní 1    rybičky v jezírku 2 

kachny 2    ryby k výlovu 1 

kanárek 1    slepice návštěvní 1 

kocour perský návštěvní 2    slepice ústavní 1 

kočka návštěvní 3    srnky 1 

kočka ústavní venkovní 12    sýkorky 1 

kočka ústavní vnitřní 6    šneci ústavní 1 

koně návštěvní 2    štěně návštěvní 1 

korely ústavní 3    tarantule ústavní 1 

kosi venkovní 1    užovky návštěvní 1 

koťata návštěvní 2    vážky 1 

kozy ústavní 1    zebřičky 1 

kozy návštěvní 1    zvířata rodinných příslušníků 3 

králíci venkovní ústavní 2    žába ústavní 1 

králík zakrslý 10    žako ústavní 1 

králík návštěvní 5    želva ústavní 3 

krysa ústavní 1      

křeček ústavní 1  kategorie: ptactvo venkovní běžné 19 

kůzlata návštěvní 1    ptactvo venkovní exotické 2 

labrador návštěvní 1    ptactvo vnitřní exotické 21 

labutě  1    zvířata hospodářská 14 

lama návštěvní 1    terarijní zvířata a rybičky 19 

morčata návštěvní 3    drobní hlodavci 28 

morče vlastní 5    vodní živočichové 7 

německý ovčák návštěvní 1    kočky vnitřní 13 

novofundlandský pes návštěvní 1    kočky venkovní 12 

osel návštěvní 1    psi návštěvní 24 

osmák ústavní 1    psi ústavní 7 

ovce ústavní 1    zvěř lesní 1 

papoušek 3    zvířata rodinných příslušníků 3 

pávi ústavní 1    celkem 170 
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Příloha 4 

Přehled a četnost reakcí seniorů na kontakt se zvířetem  

1x  aktivizují se     1x pracují (suší seno králíkovi)   

1x bojí se vlastních vzpomínek    15x procvičují jemnou a hrubou motoriku 

1x  cítí zodpovědnost za zvíře, když o něj pečují 1x  projevují zájem    

1x češou     8x  radost, že dokázali podat piškot, pamlsek 

12x  dokáží projevit zájem, city   1x reagují na zvuky     

1x dokáží se rozesmát    1x rivalita     

1x dokáží vyvinout sílu (hodit aport, česat) 3x rozpovídají    

9x donutí je to k chůzi     1x roztají     

1x drbou     1x sbližuje      

1x emoce     1x se zvířetem získávají energii   

1x fyzicky aktivnější    2x sebevědomější    

1x fyzicky se zmobilizují    1x schází se u něj     

1x hladí     3x smutek, když zvíře zemře, nepříjde apod. 

1x chodí     1x soutěží o zájem zvířete   

1x jsou rádi     1x těší se na návštěvu    

6x klidnější     10x trénují paměť -vzpomínají na návštěvu zv. 

8x  komunikativnější    1x uklidnění     

5x komunikují mezi sebou   1x usmívají se    

1x libé pocity     1x utužují vztahy na pokojích   

1x lítost     1x utužují vztahy s návštěvami vnoučat 

1x lítost, že se na ně nedostane   7x uvolněnější    

1x mají jiskru v očích    1x uvolní napětí    

1x mají tajemství  (tajně chodí ven ke kočce a 1x v jejich životě je něco,o co se mohou starat 

1x  myslí si, že to personál neví)   7x  verbální komunikace - zlepšení   

12x mimika     4x veselejší     

2x míň agresivity    1x vybičují se     

4x myslí na zvíře, když mu kupují potravu 1x vytrhne je to z letargie   

1x napodobují zvuky     7x vzpomínají na svá zvířata   

1x odreagují se, v tu chvíli zapomenou na problém 1x získávají důvěru ve svoje ztracené schopn. 

3x otevřou se    1x zklidnění roztřesené ruky při hlazení srsti  

1x pečují o zvíře    3x zklidní     

1x pocit důležitosti    1x zlost     

1x pohodu     1x zvířata rozptylují pozornost,    

1x pohyb prstů v srsti    1x zvíře je pro ně náplň života   

8x  povídají si o zvířatech   1x žárlivost     

2x povídají si se zvířaty    1x žijí dneškem    

1x pozitivně působí na celého člověka           

 

 


