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Abstrakt 

 Diplomová práce analyzuje plány, postoje a názory vztahující se k životu v důchodu 

osob v předdůchodovém věku. Role přípravy na život v důchodovém věku dosahuje 

zvýšeného významu v lokalitách s vysokou mírou zastoupení osob v předdůchodovém 

věku.  Těmto lokalitám je nutné věnovat patřičnou pozornost v zájmu minimalizace 

potenciálních problémových situací. Za účelem podrobnějšího rozboru situace v lokalitě s 

vysokým podílem starších osob bylo realizováno kvantitativní šetření na litoměřickém 

sídlišti Pokratice. Na základě výstupů šetření jsou analyzovány nároky a případné nutné 

změny v oblastech zástavby, dopravní obslužnosti, dostupnosti volnočasových aktivit a 

zdravotních a sociálních služeb. Kromě vlastního šetření práce vychází z jiných 

realizovaných šetření a dalších knižních a časopiseckých odborných zdrojů, příkladů dobré 

praxe a strategických dokumentů. Cílem práce je analýza současné situace a návrh 

nutných změn, které je třeba realizovat v zájmu minimalizace problémových situací v 

souvislosti s přechodem značné části obyvatel sídliště do důchodového věku. 

 

Klíčová slova 

 Starobní důchod, příprava na stáří, bydliště, regionální plánování, aktivní stáří, 

kvalita života ve stáří 
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Abstract 

 This diploma thesis deals with the analysis of plans, attitudes and opinions related 

to the retirement life of people in pre-retirement age. The role of preparing for life in 

retirement age is of increasing importance in locations with high proportion of people in 

pre-retirement age. These locations must be given the appropriate attention to minimize 

potential problem situations. In order to analyze the situation in a locality with a high 

proportion of older people, a quantitative survey was carried out at the Pokratice district 

of Litomerice. On the basis of the outputs of the survey, requirements and possible 

necessary changes in areas of development, transport services, accessibility of free time 

activities, health and social services are analyzed. In addition to the investigation itself, 

the work is based on other investigations carried out and other book and magazine 

sources, examples of good practice and strategical documents. The aim of the thesis is to 

analyze the current situation and propose necessary changes, which need to be 

implemented in order to minimize the problematic situations in connection with the 

retirement of a significant part of the inhabitants of the housing estates. 

 

 

Keywords 

 Preparation for old age, regional planning, residence, active aging, quality of life in 

old age, pensions 
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0 Úvod 

 Kvalita života ve stáří do značné míry souvisí s předchozí přípravou na tuto část 

života. O tom, jak kvalitní stáří každý jedinec prožije, rozhoduje do značné míry on sám. 

Kvalitu stáří ovlivňují předchozí úspěchy i nezdary v profesním i osobním životě, životní 

styl, kvalita sociálních vztahů, úroveň bydlení a řada dalších faktorů. Jedná část této 

diplomové práce je proto věnována přípravě na stáří. Ta by měla být nedílnou součástí 

života. Zásadní je mimo jiné ekonomická příprava, rozvíjení mimopracovních sociálních 

vztahů, navazování nových kontaktů a aktivní náplň volného času. Podstatné je také 

dodržovat obecné zásady duševní hygieny.  

 Příprava na stáří je komplexní fenomén s řadou individuálních i celospolečenských 

důsledků a implikací. Tuto širokou problematiku představím na základě širšího spektra 

dostupných zdrojů, které se jí věnují. Mezi ně patří strategické národní dokumenty vydané 

Ministerstvem práce a sociálních věcí, především série tří navazujících Národních akčních 

plánů pro přípravu na stárnutí (MPSV, 2002; MPSV, 2008; MPSV, 2014). Dále k tématu 

přípravy na stáří vycházím z řady odborných publikací, které se jí věnují (např. Čeledová, 

Kalvach, Čevela, 2016; Dvořáčková, 2012; Haškovcová, 2010 a další). Příprava na stáří a 

stárnutí nabývá konkrétních podob mezi občany ČR. V zájmu jejího rozkrytí čerpám i 

z empirických šetření zabývajících se tímto tématem (Kuchařová, 2002a; Průša a kol. 2015; 

Svobodová, 2009). Individuální příprava na stáří v konkrétní lokalitě je také jedním z témat 

empirického šetření, které jsem pro tuto práci realizoval. Dále na základě odborných 

zdrojů představuji jeden z možných nástrojů efektivní přípravy na stáří a to preseniorskou 

edukaci a poradenství (např. Petřková, Čornaničová, 2004; Šerák, 2009; Špatenková, 

Smékalová, 2015 a další). 

 Zvýšeného významu příprava na stáří dosahuje v lokalitách, ve kterých je z řady 

možných příčin vysoké zastoupení osob v předdůchodovém věku. Tyto lokality budou ve 

větší míře čelit potenciálním problémovým situacím v souvislosti s odchodem značné části 

populace do starobního důchodu a se specifickými nároky, které tato změna může vyvolat. 

Vychýlené věkové složení může klást zvýšené nároky na zajištění přiměřené nabídky 

služeb, zvýšené bezpečnosti či dostupnosti volnočasových aktivit v okolí místa bydliště. 

Podstatná část této práce je tedy věnována souvislostem mezi kvalitou života seniorů a 
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podobou lokality bydliště. Zpracována jsou témata mobility seniorů v souvislosti 

s dopravní situací v místě bydliště, dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, 

bezpečnosti a aktivní náplně volného času. V práci proto jsou proto popsány příklady 

dobré praxe, návrhy a obecná doporučení, na základě kterých by se městská sídla mohla 

stát atraktivnější pro obyvatele staršího věku.  

 Přizpůsobit město zájmu jeho občanů je cílem mezinárodního projektu Zdravé 

město, založeného Světovou zdravotnickou organizací. S tímto projektem do určité míry 

souvisí koncepty měst přátelských vyššímu věku. Stejnojmennému projektu Světové 

zdravotnické organizace v práci věnuji vyšší pozornost, protože jeho poslání úzce souvisí 

se záměrem této práce.  

 Hlavním cílem práce je analýza současné situace na litoměřickém sídlišti Pokratice, 

návrh vlastním výzkumem i odbornými zdroji podložených opatření v zájmu minimalizace 

problémových situací v souvislosti s odchodem podstatné části obyvatel do důchodu a 

optimalizace lokality nárokům obyvatel vyššího věku. Litoměřické sídliště z důvodů 

historického vývoje nabízí vysoké zastoupení osob v předdůchodovém věku. Příčinám 

tohoto stavu i komplexnějšímu představení dané lokality je věnována třetí kapitola. 

Pozornost zde věnuji i občanské vybavenosti sídliště s důrazem na nároky starších 

obyvatel. 

 Následující kapitola je věnována empirickému šetření, které jsem realizoval na 

litoměřickém sídlišti s jeho obyvateli ve věku 50–70 let. Do této věkové skupiny patří 

osoby v předdůchodovém věku, na které primárně cílím, ale i osoby již v důchodovém 

věku, jelikož jejich názory a postoje týkající se života na sídlišti jsou pro tuto práci 

relevantní. Do šetření jsou zahrnuta témata přípravy na stáří, pocitu bezpečí, spokojenosti 

s MHD, problematika účasti v komunitních aktivitách, očekávání od stáří a další. Cílem 

empirického šetření realizovaného na litoměřickém sídlišti Pokratice je zanalyzovat 

současnou situaci týkající se připravenosti lokality pro osoby staršího věku a získat 

podněty a podklady pro návrh a implementaci opatření, které by mohly sídliště lépe 

přizpůsobit nárokům osob staršího věku. Dílčím cílem je zjistit, jakým způsobem se lidé na 

sídlišti připravují na stáří a co od svého stáří očekávají. 



11 
 

 Poslední kapitola je věnována shrnutí získaných poznatků, představení příležitostí, 

bariér a prezentaci návrhů a námětů, které by v případě realizace měly zmírnit rizika 

spojená s odchodem početné části obyvatel do důchodu a zatraktivnit lokalitu pro život 

starších osob. Při formulaci návrhů vycházím z realizovaného šetření, z odborných zdrojů, 

příkladů dobré praxe i z vlastních zkušeností. Navrhovaná opatření se týkají dopravy, 

stavebních úprav, nabídky volnočasových aktivit a dalších oblastí.  
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1 Příprava na život v důchodovém věku 

 Příprava na stáří je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících kvalitu života ve vyšším 

věku. Úlohou přípravy na stáří a souvisejícími příležitostmi a bariérami se bude zabývat 

právě tato kapitola. 

 V jejím úvodu je třeba uvést, že stáří jako takové je primárně sociální konstrukcí. I 

když v práci využívám v souvislosti se stářím stanovení chronologického věku, je třeba mít 

vždy na paměti, že se tím dopouštím značného zjednodušení. Chronologický věk je 

v určitém ohledu problematický z biologického i psychologického hlediska (Sýkorová, 

2007, s. 47). To souvisí i s obligatorně stanoveným věkem pro odchod do důchodu.  Takto 

stanovený práh jen dokládá „význam etapizace životní dráhy coby institucionalizovaného 

prostředku regulace a racionalizace pracovních sil, resp. užití věku ke kontrole přístupu 

jedinců a sociálních skupin k vzácným zdrojům“ (Kohli, 1986 podle Sýkorová, 2007, s. 48). 

Chronologicky stanovený věk však nevypovídá o tzv. funkčním stáří, které souvisí přímo 

s funkčním potenciálem člověka (Stuart-Hamilton, 2006, s. 24 nebo Ondrušová, 2011, s. 

17). Funkční a chronologický věk se může interindividuálně podstatně lišit. Je třeba brát 

v úvahu fakt, že i přes používání chronologického věku pro potřeby práce je stáří a stárnutí 

individuální fenomén z hlediska času, rychlosti, rozsahu i závažnosti projevů (Dvořáčková, 

2012, s. 11). 

 

1.1 Včasná příprava na stáří – souvislosti 

 Příprava na stáří má mnoho rovin a podob. Obecně je příprava na stáří pro jedince 

investicí do svého budoucího já. Nástroj, díky kterému má stárnoucí člověk zdroje a 

možnosti nutné k tomu, aby dokázal čelit nebo předcházet problémům souvisejícím se 

stářím. Ne všechny aspekty přípravy na stáří a jejich případná úspěšnost závisí pouze na 

samotném jedinci, mnohdy dochází k vlivu prostoru a podmínek utvářených společností, 

ve které jedinec žije (Haškovcová 2010, s. 173). Tvorba podmínek je v České republice 

reflektováno například v Ministerstvem práce a sociálních věcí vydaném dokumentu 

Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. MPSV je v ČR 
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koordinátorem politiky přípravy na stárnutí. Aktuálně platný dokument navazuje na 

předchozí Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 a Národní 

program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Z hlediska významu zmíněných 

strategických dokumentů pro tuto práci jsem se rozhodl jejich tematicky blízké okruhy 

připomenout. Zmíněny jsou i mezinárodní strategické dokumenty, na které národní 

dokumenty navazují. 

 První z trojice navazujících dokumentů, Národní program přípravy na stárnutí na 

období let 2003 až 2007, v mnoha oblastech vychází z významných mezinárodních 

dokumentů pro problematiku stárnutí. Obecně se zabývá tím, jak připravit společnost a 

jedince na stárnutí, jak překonávat stereotypy a předsudky o stárnutí a jak vytvořit 

společnost pro všechny generace. Vytyčuje se stářím související tematické okruhy, které 

člení do deseti bodů. Necílí pouze na seniory, ale i na mladší a střední generaci. U střední 

generace je zmíněna i klíčová role přípravy jedinců na důstojné stárnutí. (MPSV, 2002, 

nestránkováno) 

 Zásadní roli má podle dokumentu příprava na stárnutí v oblasti hmotného 

zabezpečení ve stáří. Má být především posilováno vědomí vlastní odpovědnosti. Příprava 

na stáří by měla být považována za celoživotní proces. Dokument deklaruje potřebu 

popularizace vytváření finančních rezerv a zvýšení informovanosti osob v produktivním 

věku o podmínkách nároku na starobní důchod a o výhodách doplňkových forem vytváření 

rezerv na stáří.  

 Příprava na stáří může ovlivnit i kvalitu života a s ní související zdravý životní styl. 

Zdravý životní styl je sám o sobě velmi důležitou součástí odpovědné přípravy na stáří. Pro 

střední generaci tak má být vedena vzdělávací a poradenská činnost se zaměřením na 

zásady aktivního stárnutí.  

 Značná pozornost je v efektivní přípravě na stáří přikládána roli vzdělávání. 

Celoživotní vzdělávání je podle dokumentu předpoklad pro udržení znalostí a schopností 

stárnoucích osob. Přispívá ke snížení osamocenosti, zvýšení mezigeneračního porozumění 

a pomáhá jednotlivcům zapojit se do společenského dění. Vzdělávání má tedy podle 

dokumentu svoji nezastupitelnou roli nejen v rámci seniorské edukace (přímo 
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vyjmenovává univerzity třetího věku, akademie třetího věku, centra vzdělávání), ale i 

v oblasti proseniorské a preseniorské edukace. Vzdělávání ve všech věkových kategoriích 

má společnosti pomoci seznámit se s problémy a potřebami seniorů, podporovat úctu, 

porozumění a pozitivní mezigenerační vztahy. Zásadní roli má příprava na stáří i v zajištění 

adekvátního a stáří přiměřeného bydlení (MPSV, 2002, nestránkováno). 

 V pořadí druhém dokumentu s názvem Kvalita života ve stáří: Národní program 

přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 je individuální přípravě na stárnutí 

věnována nižší pozornost. Dokument cílí primárně na oblasti, které je potřeba řešit 

z důvodu zvyšování podílu starých osob ve společnosti. Řešeny jsou spíše problémové 

oblasti, méně jejich prevence. Do těchto oblastí je zařazena problematika aktivního 

stárnutí, prostředí a komunity, zdraví a zdravotní péče, rodin, participace a lidských práv 

(MPSV, 2008). 

 Z hlediska individuální přípravy na stáří klade dokument důraz na celoživotní 

přístup. „Zdraví a kvalita života ve vyšším věku jsou do značné míry podmíněny životními 

podmínkami, událostmi a rozhodnutími v dětství a dospělosti, včetně životního prostředí 

a životního stylu.“ (MPSV, 2008, s. 13). Kvalita života ve stáří je ovlivnitelná v každém věku, 

celoživotní přístup má být tedy uplatňován v široké škále oblastí. Prakticky by 

odpovědného celoživotního přístupu mělo být dosaženo zvyšováním zdravotních, 

sociálních a finančních kompetencí. Měla by se posílit pozitivní společenská percepce stáří 

a mezigenerační solidarita. Zvláštní důležitosti v tomto kontextu nabývá celoživotní 

přístup k učení. To může příznivě ovlivnit aktivně prožité stáří, zároveň přispívá ke 

konkurenceschopnosti ekonomiky. Strategický dokument přímo uvádí, že: „Lidé musí být 

zdravější a spokojenější, aby byli schopni a ochotni zůstat déle v zaměstnání.“ (MPSV, 

2008, s. 21).  

 Celoživotní přístup ke vzdělání může zmírnit či eliminovat případné negativní 

důsledky ve společenské i ekonomické oblasti vyplývající ze stárnutí populace. Za tímto 

účelem by měla být podpořena dostupnost celoživotního vzdělávání pro zaměstnance, 

růst mají investice do zvyšování znalostí starších pracovníků a nutné je také již v základním 

vzdělání rozšířit povědomí žáků o měnící se ekonomické situaci a potřebách v průběhu 

života a ve stáří (MPSV, 2008, s. 25).  
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 Třetí a aktuálně platný dokument s názvem Národní akční plán podporující 

pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 vyjmenovává dvě hlavní a zastřešující 

priority, na základě kterých bude možné využít potenciál rostoucího počtu starších osob 

v co největší míře. Těmito prioritami jsou zdravé stárnutí a celoživotní učení. Od toho se 

podle dokumentu odvíjí zajištění účasti na trhu práce, rozvoj občanské společnosti skrze 

dobrovolnictví a podpora mezigeneračního dialogu (MPSV, 2014, s. 1).  

 Celoživotní učení není v tomto dokumentu na rozdíl od Národního programu na 

stárnutí na období let 2003 až 2007 chápáno jako možnost jedince připravit se na své stáří, 

ale jako nástroj, který má sloužit k vyšší zaměstnatelnosti, ekonomické 

konkurenceschopnosti a adaptabilitě pracovních sil na technologický vývoj. Role 

předchozí aktivity jedince v zájmu lépe prožitého stáří je explicitně zmíněna jen v oblasti 

zdraví, v kontextu podpory zdravého životního stylu v průběhu celého života (MPSV, 

2014).  

 Pokud by se ve zmíněných dokumentech měla hledat tendence ve vývoji chápání 

role individuální přípravy na stáří, bylo by možné dojít k závěru, že stát postupně o tuto 

oblast ztrácí zájem a rezignuje na snahu zvýšit připravenost budoucích seniorů. První 

dokument problematiku řešil poměrně komplexně, roli a důsledky přípravy shledával 

v řadě oblastí a navrhl řešení (ale spíše jen deklarativně). Následující dokumenty svou 

pozornost od individuální přípravy postupně odvrací a řeší spíše ekonomické důsledky 

nárůstu podílu starších osob v populaci. Od odpovědné přípravy na své stáří se důraz 

přesouvá na ekonomickou využitelnost starších osob. Obě roviny jsou nepochybně 

důležité, přesto odklon od první ze dvou zmíněných rovin považuji za pochybení. A to i 

pod dojmem z řady odborných publikací, které naopak zdůrazňují zásadní roli jedince 

v přípravě na své stáří. Například Gruberová (podle Dvořáčkové, 2012, s. 26) uvádí, že 

příprava na stáří by se měla stát celoživotním programem a každý by si měl uvědomit svoji 

odpovědnost za své stáří. Podle Petřkové a Čornaničové (2004, s. 58) je příprava na stáří 

multidisciplinární problém, který vede ke snížení rizik adaptačního selhání ve vyšším věku. 

Podle Čeledové, Kalvacha a Čevely (2016, s. 106) se osoby, které se na stáří aktivně 

připravovaly, mají podstatně větší šanci se stářím a s tím, co přináší, rychleji a lépe 

vyrovnat. Haškovcová (2010, s. 173–174) uvádí, že společnost by měla seniorům nabízet 

dostatek příležitostí, nabídek a aktivit, každý člověk je však sám odpovědný za kvalitu 
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svého života ve stáří a měl by se aktivně přípravě na tuto životní etapu věnovat. „Pozdější 

kladné prožívání podzimu života je přece jeho vlastní zásluha stejně tak, jako negativní 

prožívání je především jeho osobní prohra“ (Haškovcová, 2010, s. 175).  

 Ke zdrojům zdůrazňujícím roli přípravy jedince na stáří je možné přiřadit i 

mezinárodní dokumenty, ze kterých čerpal i první z trojice zmíněných národních 

programů přípravy na stárnutí (v nižší míře i ostatní dva dokumenty). Vídeňský 

mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí (United Nations, 1983, nestránkováno) 

uvádí, že příprava na stárnutí nesmí být řešena na poslední chvíli, ale měla by být přítomna 

v průběhu celého života. A to pro dobro nejen stárnoucího jedince, ale i celé společnosti. 

Stárnutí je celoživotní proces, celý život bychom se tedy měli věnovat i přípravě. Na 

Vídeňský akční plán v roce 2002 navázal Madridský mezinárodní akční plán pro 

problematiku stárnutí. Jeho pojetí stárnutí je širší, větší pozornost je také v dokumentu 

věnována stáří v rozvojových zemích (United Nations, 2002, nestránkováno). I zde je však 

zdůrazněna role jedince v přípravě na jeho vlastní stáří, a to především v oblasti vzdělávání 

a zdraví.  

 Stáří se ve strategických dokumentech a iniciativách ve větší míře objevuje 

v souvislosti s demografickým stárnutím a s prodlužováním naděje dožití. Pozornost stáří 

se však v Československu věnovala již v 70. letech, kdy naděje dožití při narození byla 

výrazně nižší než dnes – 66,1 let u mužů v roce 1970 oproti 75,8 v roce 2015 (ČSÚ, 2016, 

nestránkováno). Problematiku přípravy na stárnutí zpracovával například Emil Livečka 

nebo Josef Wolf. V roce 1975 se také v Československu konala konference na téma 

prevence v geriatrii, která zdůraznila vliv aktivní prevence břemene stáří v oblasti fyzické, 

intelektuální i sociální (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 58). V roce 1977 byl dále vydán 

dokument Zásady péče o staré občany a v roce 1983 Program přípravy na stáří v ČSSR do 

roku 1990 (Šerák, 2009, s. 187). 

 Role a pojetí individuální přípravy na stáří se v průběhu času vyvíjí. Účelem 

následujících odstavců je představit tuto pestrou tematiku na základě současných 

odborných zdrojů. Přípravu na stáří můžeme rozlišovat na dlouhodobou, střednědobou a 

krátkodobou (Dvořáčková, 2012, s. 26; Špatenková, Smékalová, 2015, s. 41–42; Veteška, 

2016, s. 158, Čeledová, Kalvach, Čevela, 2016, s. 106). Dlouhodobá příprava probíhá celý 
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život. Způsob a styl života v mládí a dospělosti do značné míry ovlivňuje i život ve stáří. 

Patří sem budování zdravých návyků, vzdělávání, společenské aktivity i budování kladných 

vztahů ke stáří a stárnutí. Dlouhodobá příprava na stáří by měla být součástí všech 

vzdělávacích a výchovných aktivit již v mládí. Součástí je i budování osobní odpovědnosti 

za svůj vlastní život.  

 Střednědobá příprava na stáří by měla začít ve středním věku, kolem 45. roku 

života (Pacovský podle Vetešky, 2016, s. 158). Podle Čeledové, Kalvacha a Čevely (2016, s. 

106) či Haškovcové (2010, s. 174) o něco později, zhruba 10 let před odchodem do 

důchodu. V této době by si lidé měli osvojit zásady zdravé životosprávy a duševní hygieny. 

Důležité je budovat záliby a koníčky, sociální vztahy a další aktivity, které mohou postupně 

vytvářet náhradní životní program pro období stáří. Společnost může, a také by i měla, 

stárnoucím jedincům nabídnout pomoc při hledání nových aktivit a možností vyžití, 

zodpovědnost však zůstává na jedinci samotném.  

 Krátkodobá příprava začíná tři až pět let před odchodem do důchodu (Čeledová, 

Kalvach, Čevela, 2016, s. 106; Veteška, 2016, s. 158), popř. dva až tři roky před 

penzionováním (Dvořáčková, 2012, s. 26). Jedná se o psychicky náročné období, během 

kterého by se jedinec měl smířit se ztrátou či změnou svého dosavadního sociálního 

postavení. Lidé by v této době měli zhodnotit dostupnost lékařů v místě bydliště, 

vhodnost svého bydlení pro stáří, možnosti dopravy, kulturního vyžití, společenských 

aktivit apod. Neméně důležité je zvážit své finanční rezervy a možnosti. Ve středu 

pozornosti by tedy měly být možnosti budoucího materiálního zabezpečení, ale i sociálně 

psychologické determinanty kvalitního života v důchodovém věku.  

 Úspěšná adaptace na stáří a život v důchodovém věku závisí na řadě faktorů, 

z nichž vlastní příprava hraje podstatnou roli. Příprava na stáří souvisí a do značné míry je 

podmíněna osobností člověka, jeho aktivitou a životními postoji (Mlýnková, 2011, s. 16–

17). V teoretické rovině se často uvádí pět strategií vyrovnání se s vlastním stářím, z nichž 

některé jsou pozitivní, jiné až patologické (Čeledová, Kalvach, Čevela, 2016, s. 107; 

Mlýnková, 2011, s. 17). Tyto strategie vyplývají z postojů jedince ke stáří jako takovému, 

ale i z přípravy na vlastní stáří. Patří sem konstruktivní přístup, kdy je jedinec vyrovnaný se 

svým stárnutím, chápe stáří jako přirozenou součást života a dokáže akceptovat i 
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eventualitu smrti. Osoby s tímto přístupem jsou stále aktivní, radují se ze života, ze 

sociálních vztahů, jsou si vědomi svých možností a realisticky je reflektují.  

 Konstruktivnímu přístupu vzdálená je strategie závislosti, která se projevuje 

pasivitou. Závislí lidé očekávají pomoc okolí, jsou nesoběstační a často podezřívaví. 

Zodpovědnost přenechávají mladším a uchylují se do soukromí. Sklon k závislosti mívají 

lidé, kteří jsou spíše pasivní i v průběhu celého života. Obrannou strategii lze naopak 

častěji spatřovat u velmi aktivních, ambiciózních osob. Tato strategie se projevuje 

odmítavým postojem ke stáří, popíráním vlastního stáří a stárnutí. V nemoci odmítají 

pomoc, tají svou případnou nemohoucnost a nepřipouštějí si vlastní bezmocnost.  

 Strategie hostility je typická pro jedince, u kterých neshody tvoří významnou 

součást dosavadního života. Mají sklony ke svalování viny na druhé a mohou se chovat 

nepřátelsky. Toto chování je často destruktivní směrem k jedinci i k jeho okolí. Lidé, 

kterým je blízká hostilní strategie vyrovnání se se stářím, bývají agresivní, závistiví, 

nepřátelští a často samotářští. Pátou a poslední strategií je strategie sebenenávisti. 

Inklinují k ní lítostiví a pesimističtí jedinci, kteří považují svůj dosavadní život za neúspěšný. 

Nepřátelství obrací proti sobě, obviňují se za své nezdary a selhání, cítí se zbyteční. Mohou 

se cítit osaměle, ale kontakty nevyhledávají. V krajních případech by osoby inklinující ke 

strategii sebenenávisti měly vyhledat intervenci psychologa či psychiatra.   

 

1.2 Preseniorská edukace a poradenství 

 Význam edukace v přípravě na stárnutí je zohledněn v předchozí podkapitole u 

představených národních programů přípravy na stárnutí. V souvislosti s tématem této 

práce je však nutné roli edukace rozebrat podrobněji. Nejen teoreticky, ale i s praktickými 

implikacemi a příklady dobré praxe. 

 Preseniorská edukace je vedle proseniorské edukace a vlastní edukace seniorů 

jednou ze tří zájmových oblastí gerontagogiky. Gerontagogiku (resp. gerontopedagogiku, 

termín, který je problematický, jelikož v sobě nese protichůdné základy slov z řečtiny 

paidós – dítě a géron – stařec) vymezil, mimo dalších autorů, Emil Livečka jako výchovu ke 
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stáří a ve stáří (1979, s. 26). Gerontagogika se zabývá široce chápanou edukací ve vztahu 

k seniorskému věku. Proseniorská edukace je nástroj společenské podpory stáří a 

mezigeneračního porozumění, seniorská edukace se týká vzdělávacích aktivit pro seniory 

(Petřková, Čornaničová, 2004, s. 19). Pro tuto práci klíčová preseniorská edukace se týká 

vzdělávacích aktivit vedoucích k přípravě na stáří. Jedná se o edukaci zaměřenou na osoby, 

které budou jednou staré, a má podobu přípravy na život po odchodu do penze 

(Špatenková, Smékalová, 2015, s. 28).  

 Livečka v roce 1982 charakterizoval funkce vzdělávání v postproduktivním věku. 

Argumentuje (podle Vetešky, 2016, s. 160), že kromě preventivní, rehabilitační a 

posilovací funkce má vzdělávání i funkci anticipační. Vzdělávání tedy přispívá k pozitivní 

připravenosti na změny. Edukační působení v tomto kontextu může nabývat řady podob. 

Patří sem například edukace zaměřená na zdravý životní styl, poskytování informací o 

zdravotních, sociálních, ekonomických a psychologických souvislostech stáří, preventivně 

edukační programy zaměřené na prevenci patologického stáří apod. Může být formální, 

neformální i informální, individuální i skupinové. Vzdělávání ke stáří se týká všech 

generací, primárně se však zaměřuje na osoby středního a předdůchodového věku 

(Čeledová, Kalvach, Čevela, s. 97).  

 Jak jsem již zmínil v předchozí podkapitole, platí, že stáří je do značné míry 

výsledkem předcházejících životních etap. Cíle edukačního působení v rámci přípravy na 

stáří je možné vyjádřit heslem ROSA (Petřková, Čornaničová, 2004, s. 36–37).  

• R – racionální postoj – rozumět stárnutí, informovat se o změnách souvisejících se 

stářím, předjímat je a připravit se na ně.  

• O – orientace na budoucnost – umět se těšit, posilovat radostná očekávání 

v dlouhodobé i krátkodobé perspektivě. 

• S – sociální kontakty – zajímat se o své sociální okolí, pěstovat dobré přátelské 

vztahy, snažit se dosahovat společenského uznání, účastnit se společenských 

aktivit.  

• A – aktivita – fyzická i duševní činnost, koníčky, záliby atd. 
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 Edukace v kontextu přípravy na stáří může podle Vetešky (2016, s. 158–159) sloužit 

jako: prevence sociální segregace; prevence psychosomatických obtíží; nástroj 

osobnostního rozvoje; nástroj optimalizace procesů stárnutí; nástroj řešení potenciálních i 

reálných problémů; nástroj formování nových vzorců chování; nástroj zvyšování kvality 

života.  

 Edukace tedy může eliminovat či zmírnit řadu problémů souvisejících se stárnutím. 

V kontextu stárnutí se jako kritický bod ukazuje doba opouštění pracovního trhu a 

odchodu do důchodu. Senioři po odchodu ze zaměstnání mohou pociťovat v souvislosti 

s náhlým přechodem k nečinnosti značný stres. Budoucí senioři by měli využít nabídky 

edukačních programů, které jim mohou pomoci se na stáří připravit. (Šerák, 2009, s. 192–

193) 

 Nabídka těchto aktivit není široká, přesto lze nalézt řadu zajímavých příkladů. Jak 

uvádí Šerák (2009, s. 193), programy sebeřízeného učení s cílem po psychické, sociální a 

zdravotní stránce jedince připravit na stáří, byly realizovány již v 70. letech minulého 

století. V současné době lze podobné aktivity sledovat u některých podniků v rámci 

outplacementu, při kterém je odcházejícím pracovníkům nabízena podpora a případně i 

psychologické poradenství (Šerák, 2009, s. 193).  

 Součástí edukačních aktivit ke stáří je i mediální vzdělávání. Úkolem veřejných i 

komerčních médií má dle Čeledové, Kalvacha a Čevely (2016, s. 98) být poskytování 

expertních informací o stárnutí, zveřejňování příkladů dobré praxe a dalších příslušných, 

ke stárnutí relevantních informací. Výhodou mediálního vzdělávání je dosah médií i do 

odlehlých lokalit a jejich finanční dostupnost.  

 Mezi aktivity zaměřené na preseniorskou edukaci lze zařadit i účast ve vzdělávacích 

programech primárně cílených na seniorskou populaci. U univerzit třetího věku, akademií 

třetího věku či různých seniorských spolků a sdružení je často doplňkovou činností i 

informování o stáří nebo různé kurzy úspěšného a zdravého stárnutí (Čeledová, Kalvach, 

Čevela, 2016, s. 98). Například univerzity třetího věku (dále jen U3V) necílí pouze na osoby 

v důchodovém věku, ale i na mladší uchazeče. Konkrétní podmínky pro přijetí si školy či 

fakulty stanovují samy (Adamec, Kryštof, 2011, s. 18–19). Příprava na stáří je v různých 
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podobách v rámci oborového zaměření kurzů U3V poměrně frekventovaným tématem, 

jako například na U3V na Univerzitě Karlově. Jako příklady kurzů v akademickém roce 

2016/2017 zaměřených na přípravu na stárnutí lze zmínit kurz Zdravé stárnutí; Úspěšné a 

aktivní stárnutí; Význam prevence v medicíně; Podpora zdraví a prevence nemoci a další 

(Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 13–22). Zajímavým příkladem snahy o uplatnění 

mezigeneračního učení je kurz na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, který je 

určen pouze pro seniory s vnoučaty či pravnoučaty (Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 7).  

 Poměrně rozvinutá je oblast poradenství přímo související s odchodem do 

starobního důchodu. Řada soukromých subjektů za poplatek poskytuje pomoc především 

v otázkách poradenství ohledně nároků na důchod, výpočtu výše důchodu, a v dalších 

finančních aspektech souvisejících s odchodem do důchodu. K dispozici budoucích seniorů 

jsou i svépomocné online poradny, ve kterých je možné získat odpověď na otázky 

související se stárnutím. Volně dostupné jsou také elektronické kalkulačky, pomocí kterých 

je možné orientačně si výši důchodu vypočítat.  

 

1.3 Závěry studií mapujících přípravu na stáří a stárnutí 

občanů ČR 

 Po představení teoretických východisek je třeba zabývat se i tím, jak je příprava na 

stárnutí vnímána a praktikována v praxi občany ČR a jaké oblasti se v rámci přípravy na 

stáří zkoumají. Představeny budou závěry vybraných empirických studií mapujících 

primárně tuto problematiku, i studií, u kterých je příprava na stárnutí jen jedním ze 

zkoumaných témat. Na závěr podkapitoly jsou výstupy studií shrnuty a zobecněny za 

účelem nalezení přesahujících zákonitostí.  

 Komplexně se přípravě na stáří věnovaly výzkumy Život ve stáří 2002 a Střední 

generace 2004. Výzkumy pocházejí od stejného autora a překrývají se v řadě otázek a 

oblastí.  Zkoumanou problematikou i rozsahem Jsou cenným zdrojem podkladů pro tuto 

práci i vzhledem k staršímu datu realizace. Empirické šetření Život ve stáří 2002 se 

zaměřilo na starší generaci, objektem šetření byla populace ve věku 60 let a více. Cílem 
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bylo získat informace a subjektivní pohled starších osob na vybraná témata související se 

stářím. Mezi tato témata patří například přechod z aktivního života do důchodové fáze, 

ekonomická aktivita v důchodu, materiální i nemateriální stránky způsobu života, 

možnosti a předpoklady aktivního stáří, rodinné zázemí, příprava na stáří. Na základě 

kvótního výběru bylo celkem dotázáno 1036 osob.   

 Empirické šetření Střední generace 2004 bylo zaměřeno na mladší skupinu 

obyvatel ČR. Na osoby, které dosahují vrcholu své profesní dráhy, již vychovaly své děti a 

nastávají pro ně nové výzvy. Výzkum tedy řeší, jak lidé své úkoly zvládají a jakým způsobem 

se připravují na období stárnutí. Dotázáno bylo 1059 respondentů. Mezi zkoumaná 

témata kromě přípravy na stáří patřily například subjektivní pohledy na vztahy mezi členy 

rodiny, prožívání současné životní etapy, zdraví, profesní dráha, názory na sociální politiku 

a další. (Kuchařová, 2002a; VÚPSV, 2007b) 

 Necelá třetina respondentů starších 60 let vypověděla, že se přípravou na stáří ve 

svém životě nezabývala. Přibližně stejný podíl se přípravou začal vážněji zabývat až po 

padesátce. O něco optimističtěji dopadly výsledky u mladších respondentů: největší podíl 

(37 %) ji začal brát vážně mezi čtyřicátým a padesátým rokem života a přípravu na stáří 

nijak nepromýšlí jen 22 % respondentů ve věku 45–50 let. Určitou roli v tomto rozdílu 

může hrát skutečnost, že respondenti z šetření Střední generace do úvah o přípravě na 

stáří projektovali i své záměry, které v důsledku nemusí být realizovány. Zatímco starší 

generace vychází z reálné, již v minulosti realizované skutečnosti, která se zdá být oproti 

záměrům o něco nepříznivější. Konkrétní podoby přípravy se také liší v závislosti na věku. 

Ve starší generaci si pouze 20 % respondentů platilo penzijní připojištění a 25 % životní 

pojištění. Ve střední generaci platbu penzijního připojištění uvedlo 72 % a životního 

připojištění 58 % respondentů. Většina respondentů si nehledá či nehledala bydlení 

přiměřené vyššímu věku, ani si současné bydlení neupravuje či neupravovala.  

 V oblasti zájmu šetření bylo i naplnění volného času ve stáří a vzdělávání. V obou 

výzkumech mají více než dvě třetiny respondentů dostatek koníčků, kterým se mohou 

věnovat i ve stáří. U starší generace do náplně volného času spadá vzdělávání jen okrajově 

(90 % respondentů se dále nevzdělává, neúčastní se kurzů, přednášek a podobně). Střední 

generace je v této sféře aktivnější, vzdělávání se neúčastní a ani o tom neuvažuje 40 % 
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respondentů. U obou generací je znatelná i nízká potřeba informovat se o nabídce sociální 

pomoci a o zdravotních službách pro seniory (nezájem uvedla podstatná většina 

respondentů v obou výzkumech).  

 V obou šetřeních bylo zastoupeno i téma odpovědnosti za zajištění osob ve stáří. 

Podle starší generace by měl být podíl státu a rodiny na zajištění potřeb starších lidí zhruba 

vyrovnaný. Střední generace na tuto otázku nahlíží odlišně. Podle 51 % respondentů by 

měla být odpovědnost spíše na státu, naproti tomu 17 % považuje zajištění osob ve stáří 

za odpovědnost rodiny. Při určité míře zjednodušení tedy z šetření vyplývá, že starší osoby 

se spoléhají na pomoc rodiny i státu, zatímco generace jejich dětí, tedy osob, na které 

často dopadá odpovědnost za péči o rodiče, zdůrazňují roli státu (Kuchařová, 2002a; 

VÚPSV, 2007a; VÚPSV, 2007b). 

 Další šetření okrajově se věnující také přípravě na stáří zpracoval Průša a kol. (2015) 

v monografii Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Zde jsou 

sledovány širší aspekty ovlivňující životní podmínky seniorů. Součástí monografie je i 

empirické šetření analyzující problémové situace související s odchodem do důchodu a 

stárnutím. V rámci šetření bylo dotázáno 651 osob starších 55 let a žijících v obcích do 

5 000 obyvatel ve všech krajích ČR. Jedná se tedy o osoby v předdůchodovém a 

důchodovém věku. Pozornost byla věnována ekonomické situaci, sociálnímu prostředí, 

využívání služeb, zdravotnímu stavu a ohrožení sociálním vyloučením. Z výstupů šetření 

mapujících ekonomickou situaci stárnoucích osob lze zmínit očekávatelný údaj, že 

odchodem do důchodu se zásadně mění příjmová situace, výrazně se snižuje příjem. Podle 

respondentů se omezuje možnost spoření a vytváření rezerv. Spokojenost s ekonomickou 

situací je u důchodců mírně nižší než u zaměstnaných osob. Naopak vztahy a sociální 

prostředí jsou respondenty vnímány pozitivně. Ze zjištění vyplývá, že z hlediska sociálního 

začleňování dotázaných hrají významnou roli partneři, děti a lékaři.  

 Stěžejní výstupy z šetření z oblasti zdravotního stavu se týkají preferované pomoci 

v případě zhoršení zdravotní situace. Preferovanou možností je získání pomoci od někoho 

z rodiny (82 %). Další možností je pro dvě třetiny respondentů pomoc od poskytovatele 

domácí péče. Asi polovina respondentů by využila pomoc od blízké osoby bez 

příbuzenského vztahu. Nejméně žádaná možnost je pomoc ve specializovaném 
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pobytovém zařízení. V odpovědích ohledně využívání služeb se senioři a osoby 

v předseniorském věku příliš neliší, obě skupiny využívají hlavně kulturní a společenské 

služby. Sociální služby využívá jen velmi úzký okruh uživatelů. S využívanými službami 

respondenti uváděli značnou spokojenost. Z šetření dále vyplývá, že k sociálnímu 

vyloučení přispívá řada rizikových faktorů. Mimo jiné ohrožení ze strany nejbližšího okolí 

(závažné konflikty, zhoršení vztahů v rodině…), nedostatek finančních prostředků, ztráta 

majetku, zdravotní problémy a další. 

 Prezentované výstupy z šetření realizovaného v rámci této monografie poskytují 

určitou sondu rozkrývající problémové situace a jejich závažnost v souvislosti s odchodem 

do důchodu a stárnutím. Za nejdůležitější výstup pro tuto práci považuji zjištění, že 

s odchodem do důchodu se významně snižuje možnost dále si spořit. Z toho plyne, že 

zanedbanou finanční přípravu na život ve vyšším věku již po odchodu do důchodu nelze 

(nebo lze jen velmi obtížně) dohnat (Průša a kol., 2015). 

 V posledním představeném šetření s názvem Příprava na stáří se autorka 

(Svobodová, 2009) zabývá přímo individuální přípravou na stáří. Ve svém článku 

představuje závěry čtyř realizovaných šetření od různých autorů k této problematice. 

Svobodová poznatky dále propojuje a komentuje, ve své práci je komparuje i se závěry již 

zmíněných šetření Život ve stáří 2002 a Střední generace 2004. Dále pracuje s výběrovým 

šetřením zaměřeným na vdané a ženaté respondenty ve věku 45–60 let, z roku 2006 a 

šetřením o finanční gramotnosti a připravenosti na stáří z roku 2007. Autorka na základě 

rozebíraných výzkumů dělí způsoby přípravy na stáří na přímé a nepřímé. Do nepřímých 

řadí koníčky, kterými je možné zaplnit volný čas ve stáří. Věnování se koníčkům je zároveň 

nejčastěji uváděnou formou přípravy na stáří. Nějaké koníčky mají tři čtvrtiny respondentů 

výzkumů. Podíl respondentů, kteří se koníčkům věnují, se zvyšuje spolu s rostoucím 

vzděláním a s lepším zdravotním stavem. Jinou formou nepřímé přípravy je další 

vzdělávání, kterému se věnují spíše mladší lidé. Podíl klesá s rostoucím věkem a roste 

s dosaženým vzděláním, celkově je však velmi nízký. Nepřímou přípravou je také 

dodržování pravidel zdravého životního stylu. Na zdravý životní styl dbá jen asi čtvrtina 

dotázaných. Podíl opět roste spolu s vyšším dosaženým vzděláním. Mezi přímou přípravu 

je řazena finanční příprava a hledání přiměřeného bydlení. V otázce bydlení autorka 

dochází k závěru, že jen asi desetina respondentů středního věku zvažuje možnost hledat 
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přiměřenější bydlení. Tématem se více zabývají až osoby vyššího věku, pro které je 

aktuálnější (Svobodová, 2009). 

 Autorka dále rozlišuje tři strategie přípravy na stáří: aktivní, středovou a pasivní. 

Nejčastější variantou je bohužel strategie pasivní. Na stáří se jedinci s touto strategií 

s předstihem nepřipravují, nebo jen minimálně. Pasivní strategii volí nejčastěji lidé 

s nižším vzděláním, manuálně pracující a se zdravotními obtížemi. Středová strategie je 

kategorií smíšenou, o respondentech volících tuto strategii nelze uvést, že by je spojovaly 

určité znaky. Je zastoupena zhruba třetinou dotázaných. Aktivní strategii volí nejnižší podíl 

respondentů, převážně vysokoškolsky vzdělaných, zdravých a spokojených se svým 

životem. Kromě vzdělání je zásadní diferencující faktor i pohlaví, především v rozdílných 

představách o stáří. Ženy si častěji než muži život ve stáří představují jako čas věnovaný 

rodině nebo druhým lidem. Muži by naopak rádi čas ve stáří věnovali především sobě, 

svým zálibám a seberozvoji. (Svobodová, 2009) 

 Důležitý je i názor respondentů na odklad odchodu do důchodu. Nadpoloviční 

většina (56 %) respondentů jednoho ze zahrnutých šetření uvádí, že by člověk měl odejít 

do důchodu, jakmile dosáhne stanoveného věku. Měl by tedy ihned po dosažení daného 

věku odejít ze zaměstnání a věnovat se rodině či svým zájmům, dokud je zdravý. Zbylá část 

dotazovaných se přiklání k názoru, že v rámci zachování svěžesti a kontaktu s lidmi by se 

v zaměstnání mělo pokračovat co nejdéle. I v otázce odchodu do důchodu je tedy možné 

pozorovat rozdílné strategie (Svobodová, 2009). 

 Prezentovaná šetření mají různý záběr a podobu, spojuje je zájem o přípravu na 

stáří. Z výstupů těchto šetření lze vyvodit zákonitosti, které se v závislosti na dalších 

aspektech výzkumu ukázaly jako více či méně platné. Ukazuje se, že vzdělanější lidé berou 

přípravu na stáří odpovědněji a že ve stáří bývají spokojenější a aktivnější. Mladší osoby 

častěji deklarují záměr aktivně se přípravou zabývat. Celkově se přípravě na stáří věnuje 

nízký podíl osob, občané ČR volí spíše pasivní strategie. Ti, kteří se připravují, začínají až 

v příliš vysokém věku, kdy hrozí, že odchodem do důchodu přijdou o zdroje nutné pro 

efektivní zabezpečení spokojeného života v pokročilejším věku.  
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 Vybraná šetření zde využívám pro představení role a významu individuální přípravy 

na stáří v praxi. Prezentují také tematické zaměření pozornosti výzkumníků zabývajících 

se touto oblastí. Některé aspekty zároveň posloužily jako inspirace při tvorbě měřícího 

nástroje, který jsem využil v rámci empirického šetření na litoměřickém sídlišti Pokratice. 

Díky tomu je možné vybrané charakteristiky z mého šetření z konkrétní lokality 

komentovat v kontextu a porovnat je s výstupy zmíněných celostátních výzkumů. Dané 

výstupy jsem zároveň zvážil při tvorbě vlastních hypotéz. 
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2 Bydliště a kvalita života seniorů  

 Bydlení je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících kvalitu života nejen 

seniorů. Kvalita života má široké historické, filozofické, psychologické, sociologické a další 

kontexty. Jejím definicím a způsobům měření je věnováno velké množství odborných 

publikací. Z této široké problematiky zde bude představen jeden z možných teoretických 

modelů, na kterém lze srozumitelně představit vztah kvality života a bydlení či bydliště. 

Jedná se o koncepční model kvality života vytvořený pracovníky Quality of Life Research 

Unit (2001, Výzkumná jednotka kvality života, přeložil KM) Univerzity v Torontu. Tento 

model zohledňuje fyzické a psychické schopnosti jedince, jeho vazby na prostření a 

možnosti udržení a rozvoje schopností a dovedností. Kvalita života podle tohoto modelu 

je míra, v rámci které si člověk užívá možností, které mu jeho život poskytuje. Skládá se ze 

tří domén, z nichž každá obsahuje tři subdomény, viz tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Koncepční model definující kvalitu života 

Existence Kdo jsem 

Fyzická stránka 

fyzické zdraví 

osobní hygiena 

výživa 

cvičení 

vzhled 

Psychická stránka 

psychické zdraví 

vnímání 

pocity 

sebehodnocení 

Duchovní stránka 

osobní hodnoty 

osobní standardy chování 

duchovní hodnoty, vyznání 
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Sounáležitost Vazby na prostředí 

Místo na světě 

domov 

práce/škola 

sousedství 

Místo mezi lidmi 

přátelé 

rodina 

spolupracovníci 

užší společnost 

Místo ve společnosti 

adekvátní příjem 

zdravotnické a sociální služby 

zaměstnání 

volnočasové aktivity 

společenské dění a události 

Adaptabilita Dosahování osobních cílů, přání a aspirací 

Každodenní život 

činnosti v domácnosti 

zaměstnání 

dobrovolné činnosti 

Volný čas 
relaxační činnosti 

činnosti redukující stres 

Plány do budoucna 
činnosti rozvíjející vědomostí a dovedností 

adaptace na změny 

Zdroj: Quality of Life Research Unit, 2002, nestránkováno. Překlad použit z Mühlpachr, 

2005, s. 62. Zkráceno 

 

 Dimenze představené v tabulce mají podle autorů modelu pro jedince odlišnou 

váhu, na základě toho, jaký význam jim přikládají, a jakou radost z nich mají. Z hlediska 

tematického zaměření této práce je podstatné, že k bydlení či v širším slova smyslu k místu 
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bydliště se svou náplní alespoň částečně hlásí dvě ze tří domén. Především doména 

sounáležitosti a její subdomény.  

 Bydlení jako jednomu z faktorů ovlivňujících kvalitu života seniorů se věnují i 

v předchozí kapitole představené národní strategické dokumenty k přípravě na stárnutí. 

Stát podle těchto dokumentů přijímá odpovědnost za vytvoření podmínek pro důstojné a 

přiměřené bydlení seniorů a přizpůsobení bydlení jejich potřebám (MPSV, 2002, 

nestránkováno). Zásadní roli má mít v této oblasti samospráva, která by měla přijímat 

komplexní opatření k vytvoření obcí vstřícných ke stáří zajištěním dostupnosti bydlení, 

sociálních služeb a dopravy (MPSV, 2008, s. 29). Zvláštní důraz je tedy v této práci kladen 

na aspekty ovlivnitelné místní samosprávou.  

 

2.1 Faktory ovlivňující kvalitu života seniorů v lokalitě 

bydliště 

 V této podkapitole budou představena vybraná základní témata, která ovlivňují 

kvalitu života seniorů, souvisí s místem bydliště, a které je zároveň možné na místní úrovni 

v zájmu zvýšení kvality života plánovat, přizpůsobovat a korigovat.  

 

2.1.1 Problémy mobility a dopravní dostupnosti 

 O mobilitě se dá uvažovat jako o určité formě kapitálu. Jakožto kapitál je propojena 

s dalšími typy kapitálu a může být za jiné formy kapitálu směňována. Mobilitní potenciál 

tedy může být vyjádřen jako mobilitní kapitál. (Kaufmann, Bergman, Joye, 2004, s. 751–

752) 

 V tomto kontextu se často hovoří o motilitě jako o schopnosti být mobilní 

v sociálním i geografickém prostoru. Motilita se skládá ze tří základních složek. Z přístupu 

k prostředkům umožňujícím mobilitu, z kompetence a schopnosti prostředky ovládat a 

používat a ze skutečného osvojení a způsobu, kterým jedinec prostředky ve svém životě 

využívá (Temelová, Pospíšilová, Dvořáková, 2011, s. 835). Mobilita a nároky na ni se 
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zároveň rychle proměňují. Mění se prostorové vztahy a roste vzdálenost mezi lokalitou 

bydlení, prací, sociálními aktivitami a službami. V individualizované společnosti zároveň 

roste variabilita činností a aktivit z hlediska místa realizace. Těmto trendům je vystavena i 

populace českých měst. Nároky na flexibilitu a variabilitu v souvislosti s utlumením 

hromadné dopravy po roce 1989 vedou k nárůstu individuální dopravy. Tato situace klade 

značné nároky na obyvatele. Znevýhodněni jsou proto ti, kteří se novým podmínkám 

nedokážou přizpůsobit. Mezi ohrožené skupiny obyvatel lze kromě osob s nedostatečnými 

finančními prostředky a jedinců s pohybovým omezením řadit i seniory, u kterých často 

dochází i ke kombinaci prvních dvou znevýhodnění.  

 Senioři tradičně patří mezi nejméně mobilní skupiny obyvatel. V místě svého 

bydliště zároveň tráví často většinu svého času. Podstatná část seniorů během dne zůstává 

v místě svého bydliště a často ani neopouští svůj byt (Temelová, Pospíšilová, Dvořáková, 

2011, s. 850). Významnou bariérou vyšší mobility bývá právě nevyhovující dopravní 

spojení. Automobilismus, který se stává hlavní formou přepravy, je využíván těmi, kdo 

mají prostředky a možnosti svobodně si tuto pohodlnou formu zvolit. Mezi ně však často 

senioři z finančních či zdravotních důvodů nepatří. I přesto musí snášet důsledky okolní 

automobility, která vede k zatraktivňování vzdálenosti a distance, k ekologickým 

problémům, hluku, možnému ohrožení, úbytku prostoru pro pěší a k mnoha dalším 

komplikacím (Schmeidler, 2009, s. 31). 

 Problémy s mobilitou ve svých důsledcích mohou vést i k sociální exkluzi. Chybějící 

či pro seniory nevhodné dopravní možnosti jim zabraňují v přístupu ke klíčovým službám 

a aktivitám (Schmeidler, 2009, s. 30–31).  

 Mobilita starších osob by tedy neměla stát na okraji zájmu. Naštěstí je jí věnována 

pozornost ze strany výzkumníků i příslušných institucí. Výsledky jsou viditelné především 

ve výzkumné sféře, realizace technických a organizačních řešení často pro svou nákladnost 

zaostává (Schmeidler, 2009, s. 53). Poznatky z výzkumné sféry lze shrnout na základě 

studie OECD (2001) Ageing and Transport. Podle té je v zemích OECD automobil zjevně 

dominantní formou přepravy a pravděpodobně jí i do budoucna zůstane. Dominantní je i 

ve vyšších věkových skupinách, i když s rostoucím věkem míra užívání automobilu klesá. 

Na významu naopak získává hromadná doprava (nejčastěji užívaná lidmi nad 75 let) a 
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chůze pěšky (30–50 % cest starší lidé v Evropě absolvují pěšky). I proto je pro zachování 

mobility starších osob důležitá dostupnost jiných dopravních prostředků, nejen 

automobilů. 

 Není reálné, aby jeden způsob dopravy vyhovoval všem osobám za všech 

podmínek. Nezbytné je proto rozvíjet a podporovat celou řadu možností, kam může patřit 

hromadná doprava, spolujízda, vhodná taxi služba, chůze pěšky a další. Obzvláště 

hromadná doprava je pro zvýšení mobility starších osob důležitá vzhledem k s věkem 

rostoucí závislosti právě na tomto způsobu dopravy, spolu s chůzí pěšky. (OECD, 2001). 

Hromadná doprava je i dle samotných seniorů prioritní oblastí každodenní mobility 

(Schmeidler, 2009, s. 71). 

 Zlepšování hromadné dopravy pro starší osoby může být přínosem pro celou 

společnost. Zároveň se ukazuje, že hromadná doprava zaměřená na osoby staršího věku 

je ekonomicky udržitelná. Podle šetření v evropských zemích však hromadná doprava 

často postrádá pro starší osoby vhodné vlastnosti. Tramvajové i autobusové zastávky 

bývají daleko od sebe, ne všechny prostředky mají nízké nástupní plošiny, neposkytují 

dostatek místa k sezení a dostatek času k nástupu. Důležitým a podle výzkumů často 

nedostatečným faktorem je i komfort zastávek a ohleduplnost řidičů. V Evropě se proto 

ukazují dva způsoby, kterými lze situaci řešit. Prvním je uzpůsobení hromadné dopravy 

starším osobám, druhým je poskytování dodatečných služeb přímo navržených pro 

seniory (OECD, 2001). 

 Nejčastěji užívaným prostředkem hromadné dopravy staršími lidmi je autobus. 

Aby pro ně byla autobusová doprava vhodná, musí být přístupná a snadno využitelná. 

Stačí, když má autobus schod bez zábradlí vyšší než 30 cm a již vyloučí 40 % starších osob 

z dopravy (Mitchell podle OECD, 2001, s. 97). Řešením jsou tedy vhodné bezbariérové 

autobusy, dále pak vhodná infrastruktura, dostatek informací, trénovaný personál, systém 

vydávání jízdenek a cenová dostupnost.  
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 Odborníci uvádí několik principů a zásad pro autobusové dopravy starším lidem. 

Doporučují:  

•  U zastávek městské hromadné dopravy: dobrá viditelnost; dostupně čitelné a 

srozumitelné informace; místa k odpočinku; dostupné mapy s trasami MHD. 

• U dopravních prostředků: nízké nástupní plošiny, případně výtahy či rampy pro 

vozíčkáře; dostatek vhodně označených vyhrazených míst k sezení pro tělesně 

postižené osoby. 

• U personálu: schopnost a ochota pomoci nastoupit; vstřícnost k cestujícím; 

proškolenost v přístupu ke způsobu pomoci tělesně postiženým (Schmeidler, 2009, 

s. 150–160). 

 

2.1.2 Dostupnost sociálních a zdravotních služeb pro 

seniory 

 Sociální a zdravotní služby pro seniory a jejich dostupnost také patří mezi zásadní 

faktory ovlivňující kvalitu života seniorů v místě bydliště. Z této široké problematiky zde 

jsou stručně představeny především služby, které senioři využívají častěji než jiné věkové 

skupiny, a na jejichž dostupnosti mohou být existenciálně, hmotně, zdravotně či sociálně 

závislí. Pro snadnější orientaci uvádím pouze vybrané příklady těchto služeb. Pozornost je 

dále věnována dostupnosti v místě bydliště a jejím důsledkům.  

 Sociální služby jsou pro seniory zásadní z toho důvodu, že mohou pomoci 

kompenzovat znevýhodnění plynoucí z vyššího věku. Primárními příjemci sociálních služeb 

jsou senioři, kteří se o sebe nedokážou postarat zcela samostatně. Potřeba dopomoci 

v sebeobsluze roste progresivně spolu s věkem (Vohralíková, Rabušic, 2004, s. 69). Ve 

věkové skupině 70–74 let deklaruje potřebu pomoci 8 % seniorů, ve věkové skupině nad 

90 let je to již 80 % seniorů (Kopecká podle Vohralíkové, Rabušice, 2004, s. 69).  

 Dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách se senioři mohou stát příjemci 

všech tří druhů sociálních služeb, tedy sociálního poradenství, služeb sociální péče a 

sociální prevence (Česko, 2006, nestránkováno). Z hlediska jejich významu pro seniory 
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v odborné literatuře i v praxi bývají akcentovány především služby sociální péče. 

Významnou složkou sociální péče jsou ústavní služby, kam se zaměřením na seniory patří 

domovy pro seniory. Domovy pro seniory poskytují pobytové služby, stravování, asistenci 

při zvládání běžných denních úkonů či zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím. 

Klienty domovů pro seniory se oproti všeobecnému přesvědčení stává poměrně nízký 

počet seniorů. Dlouhodobě do nich nastoupí pouze 3–4 % seniorů starších 70 let 

(Haškovcová, 2010, s. 235). Obzvláště v případě akutního zhoršení zdravotního stavu a při 

ztrátě soběstačnosti při současné nepřipravenosti aktuálního prostředí kompenzovat 

funkční indispozici hraje roli dostupnost, kvalita a kapacita domů pro seniory.  

 Další formu sociálních služeb pro seniory z hlediska místa konání tvoří služby 

ambulantní. Ty neposkytují ubytování, senior do nich dochází. Mezi ně patří například 

denní stacionáře. Seniorům se sníženou soběstačností nabízí zájmovou či rehabilitační 

činnost, stravování a kontakt se sociálním prostředím (Haškovcová, 2010, s. 237). Osobám 

pečujícím o seniory tyto služby poskytují možnost oddychu a čas na vlastní práci.  

 Třetí formou sociálních služeb jsou služby terénní. Sem patří například 

pečovatelská služba, jejíž výhody souvisí s tím, že služby jsou poskytovány ve známém, 

často seniory preferovaném domácím prostředí. Pečovatelská služba je seniory 

nejvyužívanější sociální službou. Podle již citovaného šetření Život ve stáří (Kuchařová, 

2002b, s. 40) ji v roce 2002 využívalo 34 % osob starších 80 let. 

 Další pro seniory velmi zásadní oblastí služeb jsou služby zdravotní. V souvislosti 

s narůstajícím počtem osob v nejstarších věkových skupinách lze předvídat vyšší 

požadavky na zdravotní péči a specifické nároky spojené s demografickým stárnutím 

obyvatelstva. Základem seniorům poskytovaných služeb v oblasti zdraví je primární péče, 

kterou poskytuje praktický lékař. Ten by v péči o seniory měl spolupracovat i s rodinou a 

složkami primární péče, například s pečovatelskou službou, domácí ošetřovatelskou péčí 

či neziskovými organizacemi (Dvořáčková, 2012, s. 80). Právě domácí ošetřovatelská péče 

bývá seniory často vyhledávána. V roce 2002 ji využívalo 17 % seniorů starších 80 let 

(Kuchařová, 2002b, s. 40).  
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 Praktický lékař v případě nutnosti seniora posílá na specializovaná odborná 

pracoviště. Kromě péče standardních specialistů senioři mohou využít služeb geriatrů, 

kterých je však v České republice velmi málo. Praktický lékař také doporučuje případnou 

hospitalizaci, která probíhá ve standardní nemocnici. Pokud senior potřebuje lékařskou 

péči dlouhodoběji, přechází do režimu následné péče, kam patří léčebny dlouhodobě 

nemocných a ošetřovatelská lůžka (Haškovcová, 2010, s. 228–229).  

 Následující odstavce jsou věnovány místní a kapacitní dostupnosti vybraných 

zdravotních a sociálních služeb a jejím důsledkům. Od roku 1989 došlo v této oblasti 

k mnoha významným změnám, které ovlivnily rozmístění a kapacity služeb. Zřizovatelské 

kompetence se ze státní úrovně v naprosté většině případů převedly do samosprávné 

působnosti (Průša, 2006, s. 4). Na konci roku 2013 byl stát zřizovatelem pouze 0,5 % 

sociálních zařízení, kraje poskytují 20,9 %, obce 15,4 %. Zbytek je poskytován církví a 

neziskovými organizacemi (ČSÚ, 2014, s. 28–29). Z toho vyplývá, že dostupnost zařízení se 

může v jednotlivých regionech významněji lišit. To může vést k sociálnímu vyloučení 

obyvatel některých regionů (Průša, 2006, s. 4). Dostupnost služeb je determinována řadou 

faktorů, mimo jiné velikostí obce, mírou urbanizace, věkovou, kvalifikační a sociální 

strukturou obyvatelstva a dalšími místními specifiky (Průša a kol., 2015, s. 39). Důležitá je 

zároveň dostupnost nejen ve fyzickém smyslu, ale i v psychologickém, tedy zda existuje 

infomační síť, obecné povědomí o možnostech a podobně. Dalším faktorem dostupnosti 

ke službám jsou finanční nároky. Podle výzkumného šetření realizovaného v roce 2009 

mezi poskytovateli sociálních služeb je však nejvýraznější překážkou v přístupu ke službám 

jejich nedostatečná kapacita (Průša, 2010, s. 80–81). 

 V roce 2013 bylo v ČR 3 450 zařízení sociálních služeb s kapacitou 81 183 osob. 

Nejvyužívanější sociální službou byly domovy pro seniory, ve kterých bylo během roku 

2013 ubytováno 36 598 osob. Senioři dále využívali domovy pro osoby se zdravotním 

postižením (12 956 osob), domovy se zvláštním režimem (11 564 osob), azylové domy 

(5 380 osob), denní stacionáře (2 692 osob) a další. Počet uživatelů sociálních služeb mezi 

seniory významně roste s věkem. Například v domovech pro seniory bylo v ČR 5 497 osob 

ve věku 66–75 let, ve věku 86–95 jich bylo již 14 056. A to přesto, že tato věková skupina 

je v populaci zastoupena nižším počtem osob. (ČSÚ, 2014, s. 28–32) 
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 Kapacity sociálních služeb se navyšují. Ukázat to lze opět na příkladu domovů pro 

seniory, kterých v roce 1995 bylo 290 s kapacitou 32 110 míst, v roce 2013 počet stoupl 

na 491 s kapacitou 38 091 míst (Vohralíková, Rabušic, 2004, s. 72; ČSÚ, 2014, s. 32). I přes 

nezanedbatelný nárůst počtu zařízení a jejich kapacit stále zůstává vysoký počet žádostí o 

neuspokojený. V případě domovů pro seniory bylo v roce 60 809 odmítnutých žadatelů 

(ČSÚ, 2014, s. 36). Čekací doba pro nové klienty v roce 2009 v průměru činila osm měsíců 

(Průša, 2010, s. 79). 

 Absolutní počty seniorů využívajících zdravotní služby jsou ještě vyšší. V zájmu 

zvýšení jejich soběstačnosti je zásadní kapacita a dostupnost domácí zdravotní péče. Ta je 

seniory využívána poměrně často. V ČR ji v roce 2013 využívalo 117 296 osob starších 65 

let. Řádově vyšší je počet hospitalizovaných seniorů. Počet hospitalizovaných na 100 000 

osob v dané věkové skupině roste s věkem, z 32tis. ve věkové skupině 65–69 let na 75 tis. 

ve věkové skupině 90–94 let (ÚZIS ČR, 2016, nestránkováno).  

 V dostupnosti a potřebné kapacitě služeb hrají roli i regionální rozdíly. Ústecký kraj, 

ve kterém se nachází litoměřické sídliště Pokratice, o kterém informuje třetí kapitola této 

práce a který patří mezi regiony nejstarší z hlediska průměrného věku jeho obyvatel. 

Z toho plynou i vyšší nároky na kapacitu služeb. Více míst v domovech pro seniory také 

musí nabízet lokality, kde je narušena původní struktura osídlení a kde jsou porušeny úzké 

příbuzenské vztahy, tedy například v pohraničí (Průša, 2006, s. 7). Rozsah pečovatelských 

služeb je v ČR významně ovlivněn i hornatým či rovinatým profilem krajiny. Nejnižších 

hodnot dosahují regiony s hornatým profilem, jako například i výše uvedenými příčinami 

znevýhodněný Ústecký kraj (Průša, 2006, s. 8).  

 Důsledky nedostupnosti či nedostatečné kapacity služeb jsou zřejmé. Zdravotní 

potíže omezující řešení běžných situací je seniory považováno za nejzávažnější riziko 

přispívající k sociálnímu vyloučení (Průša, Bareš, Holub, Šlapák, 2015, s. 98). Dostupnost 

služeb je jedním z faktorů určujících míru autonomie, bezpečí a sociální integrace 

(Sýkorová, 2012, s. 46). 

 Obecná doporučení, kterými je třeba zvýšit a podpořit dostupnost sociálních a 

zdravotních služeb ve městě pro seniory, definuje například Světová zdravotnická 
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organizace ve svém průvodci pro města přátelská vyššímu věku (MPSV, 2009, s. 66–71). 

Jednotlivé služby by měly být umisťovány blízko sebe a měly by být vzájemně propojeny a 

decentralizovány, aby byly dostupné všem komunitám. Důležitá je vhodná dopravní 

dostupnost všemi druhy dopravy a bezbariérovost vně i uvnitř zařízení poskytujících 

služby. Nutné je i zajištění bezpečí a pocitu jistoty klientů služby. V oblasti poskytování 

domácí péče je samozřejmě nutný dostatečný počet poskytovatelů a jejich kapacit, ale 

také efektivní organizace, přijatelná cena, vysoká odbornost a nízká fluktuace personálu. 

Residenční služby by měly být v blízkosti dalších služeb i obydlených lokalit, aby senioři 

zůstávali integrovanou součástí širšího okolí. Dále musí být dostupné objektivní a pro 

seniory srozumitelné informace o zdravotních a sociálních službách. Ve větší míře by také 

k pomoci seniorům měli být motivováni a podporováni dobrovolníci každého věku. 

 Konkrétní zásahy v této oblasti ve vybrané lokalitě musí samozřejmě vycházet ze 

znalosti místních specifik. Obecně by se však měly řídit výše zmíněnými principy.  

 

2.1.3 Bezpečnost 

 Pocit bezpečnosti v místě bydliště je pro spokojený život zásadní nejen u seniorů. 

Potřeba bezpečí je jednou ze základních lidských potřeb. Jako základní lidskou potřebu 

pocit jistoty a bezpečí reflektují i klasické psychologické teorie, mimo jiné motivační teorie 

A. Maslowa či teorie potřeb M. Max-Neefa. Senioři jsou však ve vyšší míře než jiné skupiny 

obyvatelstva ohroženi chováním devastujícím pocit bezpečí, tedy majetkovou i násilnou 

trestnou činností, zneužíváním a manipulací (MPSV, 2008, s. 48).  

 Ve stáří se množí a zvýrazňují obavy: obava z útoku, pádu, obava ze ztráty 

soběstačnosti a podobně. V kontextu narůstajících obav právě potřeba bezpečí a absence 

ohrožení nabírá novou váhu a lze ji v důsledku považovat za jednu z nejvýznamnějších 

potřeb ve stáří (Nešporová, Svobodová, Vidovićová, 2008, s. 27–28).  

 Pocit ohrožení má řadu subjektivních i objektivních příčin. Na základě empirických 

studií lze uvést, že se zvyšuje s rostoucím věkem. Vyšší je u žen, u osob s horším 

zdravotním stavem, s omezenou mobilitou a nižším vzděláním. Podle empirické studie 
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Vidovićové a Petrové Kafkové (2012, s. 950), která probíhala formou rozhovoru s 1001 

respondenty staršími 60 let, vnímá 15 % seniorů žijících ve městě nebezpečí při vycházení 

ze svého bydliště během dne. Výrok, že chodit ven ve večerních hodinách v okolí bydliště 

je nebezpečné, potvrdilo dokonce 43 % dotázaných. Pocit nedostatečného bezpečí u 

seniorů ve městech bývá vázán na obavu z napadení. Pocit bezpečí kromě 

sociodemografických proměnných významně ovlivňují i charakteristiky okolí bydliště. 

Váže se na kvalitu prostředí, na čistotu, dostatek zeleně, estetickou úroveň, absenci 

vybydlených domů a je ovlivňován sociální soudržností. Vyšší pocit bezpečí uvádějí senioři 

bydlící v bytě v osobním vlastnictví, nižší senioři žijící v podnájmu (Vidovićová a kol., 2013, 

s. 73; 172; 178). 

 Pocit ohrožení má zásadní důsledky pro život seniora ve městě, ale i pro chod 

společnosti. Strach je významný faktor ovlivňující intenzitu pohybu a venkovní mobilitu, u 

seniorů vede ke změně denní rutiny. V jeho důsledku omezují vycházení, vyhýbají se 

subjektivně vnímaným nebezpečným místům, upravují si bezpečností zařízení bytů 

(instalace kukátek, zámků, bezpečnostních řetězů), některé ženy mu podřizují svůj styl 

oblékání (žádné šperky) a podobně. Omezením mobility seniorů stoupá zátěž na celou 

společnost, protože se zvyšuje počet služeb, které seniorům musí poskytovat někdo jiný. 

Tím se zvyšují výdaje na sociální a zdravotní systémy. (Vidovićová a kol., 2013, s. 174; 220) 

 Základní podmínky pro zvýšení pocitu bezpečí seniorů ve veřejném prostoru 

definoval po konzultaci s odborníky i seniory Risser a kol. (2010, s. 75). Jedná se o 

viditelnou přítomnost příslušníků policie, vhodný design infrastruktury a dostatečné 

veřejné osvětlení. Pouhá očividná přítomnost policejního nebo bezpečnostního personálu 

se projevila jako významný faktor zvýšení pocitu bezpečí i ve studii Hollanda a kol. (2007, 

s. 39–40). Obavy mohou zmírňovat i preventivní výcvikové a edukační programy policie 

zaměřené na seniory (Vidovicová a kol., 2013, s. 220). 
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2.2 Náplň volného času a její význam pro kvalitu života 

 Volný čas a jeho náplň je téma velmi široké a v odborných publikacích věnujících 

se seniorské problematice poměrně frekventované. Zde bude krátce představeno 

primárně ve vztahu ke kvalitě života ve stáří v souvislosti s lokalitou bydliště seniorů.  

 Volný čas se dá definovat například jako „libovolná doba, která zbývá po ukončení 

pracovní činnosti a naplnění všech požadavků nutných k zajištění běžného života“ 

(Murphy podle Šeráka, 2009, s. 26). U seniorů většinou složka pracovní činnosti odpadá a 

volný čas se stává významnější součástí časového rozložení. Volný čas má přímou vazbu 

na kvalitu života (Janiš, Skopalová, 2016, s. 53) a jeho význam tedy stoupá s jeho rostoucím 

objemem ve stáří.  

 Volný čas seniorů by měl být naplněn aktivně v zájmu bohatšího života jedince, 

jeho zapojení do společenských vztahů, či podpory jeho duševního a fyzického stavu. 

Aktivní náplň volného času je benefitem nejen pro konkrétního seniora, ale nabízí 

možnosti celospolečenského využití potenciálu starších občanů, jejich celoživotních 

zkušeností a znalostí. Aktivní účast seniorů je spojena i s lepším zdravotním stavem a vyšší 

spokojeností, což se může významně projevit na nákladech za zdravotní péči (Čeledová a 

kol. 2016, s. 103).  

 Konkrétní náplň volného času seniorů zkoumala například Zavázalová (podle 

Vohralíkové a Rabušice, 2004, s. 76). Největší podíl seniorů se dle její studie věnuje 

poslechu rozhlasu a sledování televize (téměř všichni senioři). Značná část (tři čtvrtiny 

seniorů) se věnuje procházkám, někteří i pravidelně sportují. S rostoucím věkem seniorů 

se dále snižuje frekvence aktivit realizovaných mimo prostředí domova či nejbližšího okolí. 

 Senioři často usilují o aktivitní náplň života, a to nejen v rámci možností 

vyplývajících z jejich zdravotního stavu, fyzické výkonnosti či finančních zdrojů, ale také z 

limitů vyplývajících z podmínek měnících se lidských čtvrtí (Sýkorová, 2012, s. 124). 

Zásadní význam pro aktivitu seniora má jeho sousedství, jelikož denní aktivity v důsledku 

potenciální ztráty mobility jsou staršími lidmi obvykle realizovány v místě bydliště. Kvalita 

prostoru či místa bydliště seniora tak hraje s rostoucím věkem významnější roli. Jak uvádí 

Vidovićová a Petrová Kafková (2012, s. 941), „místo/prostor, v něm vykonávané aktivity a 
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identita 

individuální kompetence (ne/existence disability) ve svých vzájemných interakcích tvoří 

komplexní model kvality života, který má ve vyšším věku významný identitotvotný 

potenciál“. Tento model lze znázornit obrázkem č. 1. Míra zapojení do sousedství a 

potenciál realizovatelných aktivit v rámci sousedství tak mají vliv na spokojenost člověka, 

ale i na vlastní identitu a pociťovanou míru bezpečí (Scharf a kol. 2005). 

 

Obrázek č. 1: Teoretický rámec prostorově podmíněné kvality života seniorů 

 

 

 

 

Zdroj: Vidovićová, Petrová Kafková., 2012, s. 942 

 

 Účast na volnočasových aktivitách v komunitě podle Světové zdravotnické 

organizace (MPSV, 2009, s. 38–44) umožňuje seniorům zachovat svůj potenciál, utvářet a 

udržovat sociální vztahy, posilovat sociální integraci a zachovat informovanost. Podle 

seniorů dotazovaných v rámci studie realizované touto organizací v roce 2007 jejich 

schopnost účastnit se formálních a neformálních aktivit závisí na nabídce aktivit, na 

informovanosti a adekvátních možnostech dopravy. Ve většině světových měst 

zastoupených ve studii senioři uvádí, že možností zapojení by mělo být více a pokud 

možno přímo v místě bydliště či v nejbližším okolí. Nejdůležitější v kontextu dostupnosti 

je podle nich dostupnost fyzická a finanční.  

 Nabídka aktivit bývá distribuována nerovnoměrně. Méně příležitostí mají 

například senioři z okrajů měst oproti seniorům z center. V kontextu dostupnosti 

volnočasových aktivit bývají kromě vhodné dopravy a nabídky problémem i obavy o 

bezpečnost a bezbariérovost míst konání akcí. Světová zdravotnická organizace (MPSV, 

prostor 

kvalita života 

aktivity 
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2009, s. 44) na základě realizované studie a příkladů dobré praxe navrhuje opatření, která 

mají pomoci předejít problémovým situacím a podpořit zapojování seniorů do 

volnočasových aktivit. Místa aktivit by měla ležet v dané komunitě seniora, případně musí 

být zajištěna adekvátní a finančně dostupná doprava. Akce by měly být otevřené (bez 

nutnosti členství) a konat se mají v časech vyhovujících seniorům, dále pak musí být 

finančně dostupné a bez dalších skrytých nákladů. Nabídka aktivit by měla být dostatečně 

široká, měla by reflektovat pluralitu a různorodost seniorské populace. Místa konání by 

měla být fyzicky přístupná a vybavená pro umožnění vstupu osobám zdravotně 

postiženým. Organizace realizující volnočasové aktivity by měly seniory bez rozdílu věku 

či kulturního prostředí motivovat k účasti, dostatečně je informovat a bojovat tak proti 

jejich izolaci.   

 

2.3 Mezinárodní projekt Zdravé město 

 V této podkapitole bude představen mezinárodní projekt, jenž se zabývá kvalitou 

života osob ve městech, a jeho vybrané výstupy. Jeho uvedení je důležité z toho důvodu, 

že poskytuje velmi širokou informační základnu a zároveň představuje hnutí regionů 

sdílejících příklady dobré praxe a usilující o zvýšení kvality života a zdraví obyvatel měst. 

Je tedy tematicky blízký zaměření této práce a nabízí pro ni řadu podnětů.  

 Projekt Zdravé město je globální program založený Světovou zdravotnickou 

organizací. Svůj vznik datuje do roku 1986, kdy se pod názvem Zdravé město realizovaly 

první programy ve vyspělých zemích. Prvotní úspěchy využily zakládající státy (Kanada, 

USA, Austrálie, řada evropských zemí a další) k expanzi a k vytvoření husté sítě zdravých 

měst po celém světě (WHO Regional Office for Europe, 2017a, nestránkováno). 

 Zdravá města jsou globálním hnutím, primárně však fungují na lokální úrovni. Tvoří 

národní sítě, které se spojují do nadnárodních. V roce 1988 národní sítě evropských států 

založily Síť Evropských zdravých měst WHO. Na této bázi se koordinátoři a další zástupci 

setkávají a sdílejí své zkušenosti. Společně přijali sérii pětiletých pracovních programů 

zvaných fáze. Jednotlivé fáze nastavují cíle, principy spolupráce a nové způsoby 

dosahování priorit. (WHO, 2012, s. 4–6) 
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 Zdravá města jsou definována jako „města neustále vytvářející a zlepšující fyzické 

a sociální prostředí a rozšiřující komunitní zdroje umožňující lidem vzájemně se 

podporovat při plnění všech funkcí života a při rozvoji jejich maximálního potenciálu“ 

(WHO, 1998, s. 13; přeložil KM). V současné době, od roku 2014 do 2018, probíhá šestá 

fáze projektu Sítě Evropských zdravých měst WHO. Tato etapa úzce navazuje na 

strategický rámec Zdraví 2020, který byl schválen Regionálním výborem Světové 

zdravotnické organizace pro Evropu, a který podporuje integraci aktivit k podpoře zdraví 

a blahobytu, snižování nerovností a budování udržitelných a kvalitních zdravotních 

systémů (WHO Regional Comittee for Europe, 2012, s. 1–4). Národní síť zdravých měst 

vystupuje jako nástroj uplatňování principu Zdraví 2020 na regionální úrovni a vládní 

úrovni (WHO, 2013, s. 3). V rámci aktuálně probíhající šesté fáze jsou stanoveny tyto cíle:  

• podporovat akce, které mají v oblasti politické a sociální agendy města klást zdraví 

na vysokou úroveň; 

• podporovat politiku a činnosti v oblasti zdraví a udržitelného rozvoje na místní 

úrovni s důrazem na řešení faktorů zdraví, spravedlnosti ve zdraví a zásad 

strategického rámce 2020; 

• podporovat meziodvětvovou a participativní správu věcí veřejných v oblasti zdraví 

a spravedlnosti ve všech místních politikách; 

• vygenerovat praktickou expertízu, příklady dobré praxe, znalosti a metody, které 

lze využít k podpoře zdraví ve všech městech v evropském regionu; 

• podporovat solidaritu, spolupráci a pracovní vazby mezi evropskými městy a sítěmi 

místních orgánů a partnerství s agenturami zabývajícími se městskými otázkami; 

• zvýšit přístupnost Sítě Evropských zdravých měst WHO všem členským státům v 

evropském regionu (WHO, 2013, s. 3; přeložil KM). 

 Součástí Projektu Zdravé město byla již od jeho vzniku v roce 1987 i opatření, aby 

zdravá města lépe reagovala na potřeby starších osob (Jackish a kol. 2015, s. 109). Jednou 

z klíčových priorit šesté fáze je zdravé stárnutí. V této oblasti je podle WHO nutné zavádět 

legislativní, sociální a ekonomické kroky poskytující starším lidem adekvátní sociální 

podporu. Zlepšení zdraví a životní spokojenosti starších osob ve městech se dá podle WHO 
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dosáhnout prevencí izolace, osamocenosti, a především budováním měst přátelských 

vyššímu věku (WHO, 2013). 

 V současné době je do Sítě Evropských zdravých měst WHO zapojeno 30 zemí a 

více než 1 400 měst, která se průběžně přidávají na základě každoročně aktualizovaných 

kritérií (WHO Regional Office for Europe, 2017b, nestránkováno). Českou republiku 

zastupuje Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen NSZM ČR), která má 130 členů z řad 

měst, obcí, mikroregionů a krajů. Regionální vliv má na 2152 měst a obcí, ve kterých žije 

52 % populace ČR (NSZM ČR, 2017, nestránkováno). I NSZM ČR ctí zásady stanovené WHO, 

hlásí se k principům udržitelného rozvoje, podporuje zdravý životní styl svých obyvatel a 

zapojuje je do rozhodovacích procesů. 

 

Města přátelská vyššímu věku (Age-friendly cities) 

 Projekt Zdravé město Světové zdravotnické organizace přispěl k nárůstu zájmu o 

strategie a nástroje řešící kvalitu života starších osob ve městě. Tento fenomén je různými 

organizacemi či autory nazýván odlišnými pojmy. Hovoří se o městech přátelských k 

seniorům (elder-friendly city), o městech přívětivých každému věku (age-friendly city), o 

komunitách pro celý život (lifetime neighbourhood) a podobně (Vidovicová a kol., 2013, s. 

196). Obecně jde o koncepty usilující především o budování prostředí příznivého pro starší 

osoby, případně pro další věkové skupiny se specifickými potřebami. Jejich primárním 

cílem je vytvořit místa, na kterých může člověk žít celý svůj život bez toho, aby se kvůli 

potřebám a specifikům vyššího věku musel stěhovat a ztrácet tak doposud získaný sociální 

kapitál (Scharlach, 2009, s. 6). 

 Obzvlášť významnou roli ve zmíněných iniciativách zastává WHO. Právě aktéři 

zapojení do projektu WHO Zdravé město se stali průkopníky hnutí měst přátelských 

vyššímu věku. Členové Zdravých měst přispěli k vydání dokumentu Globální města 

přátelská seniorům: průvodce a sestavili Pracovní skupinu pro zdravé stárnutí (z originálu 

Healthy Ageing Task Force přeložil KM), která se nadále zabývá zvyšováním kvality života 

seniorů ve městech (Jackish a kol. 2015, s. 109). Vybrané poznatky z tohoto průvodce byly 

uvedeny již výše v textu k souvisejícím tématům a dokument je představen i dále.  
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 Města přátelská vyššímu věku (age-friendly cities) vychází z principů konceptu 

aktivního stárnutí WHO.  Jednotlivé podmínky, politiky, služby a infrastruktura ve věku 

přátelských městech přispívají a napomáhají lidem stárnout aktivně. Přátelskost města 

k seniorům je fenomén multidimenzionální a zahrnuje sociální i fyzické prostředí, které je 

dále důsledně propojováno. Jednotlivé aspekty definující přátelskost vyššímu věku a 

následné uplatňování z tohoto konceptu odvozených politik musí být definovány 

samotnými seniory a dalšími aktéry na lokální a regionální úrovni (Vidovićová a kol., 2013, 

s. 196).  

 Do projektu, který měl aspekty a témata týkající se přátelskosti města k seniorům 

definovat, se v roce 2007 zapojilo 35 měst z celého světa. Hlavním zdrojem informací byli 

právě senioři, se kterými byly vytvářeny focus groups. Kromě seniorů se uspořádaly 

skupiny s pečovateli a poskytovateli služeb z veřejného, neziskového a privátního sektoru. 

Bylo definováno osm domén, které poskytují komplexní obraz přátelskosti města vyššímu 

věku (viz obrázek č. 2). Těmito doménami jsou doprava, venkovní prostory a budovy, 

bydlení, sociální participace, respekt a sociální inkluze, občanské zapojení, komunikace a 

informace, sociální a zdravotní služby. Jednotlivé domény se vzájemně ovlivňují, například 

kvalita bydlení má vliv na potřebu sociálních služeb, doprava ovlivňuje dostupnost 

informací a možnosti občanského zapojení a podobně (MPSV, 2009, s. 7–10). 
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Obrázek č. 2: Domény města přátelského vyššímu věku 

 

 

Zdroj: Jackisch a kol., 2015, s. 109 

 

 O tématu se dále diskutovalo a jednotlivé dimenze byly podrobněji specifikovány 

a konkretizovány do jednotlivých aspektů podporujících přátelskost měst k vyššímu věku. 

Výstupem jsou podložené návrhy, poznatky, příklady dobré praxe a zacílená doporučení 

pro místní aktéry usilující o zatraktivnění a zpřístupnění měst osobám vyššího věku. 

Některá doporučení již byla zmíněna v předchozích kapitolách. S výstupy studie jako 

s relevantním zdrojem podkladů pro návrh úprav zvyšujících přátelskost města Litoměřice 

seniorům doplňkově pracuji i v kapitolách následujících.  

 Na závěr kapitoly je důležité uvést, že města přátelská vyššímu věku přináší 

benefity i ostatním věkovým skupinám. Seniorům přátelské město není přátelské 

výhradně seniorům. Bezbariérová infrastruktura podporuje mobilitu a nezávislost osob 

fyzicky znevýhodněných či zdravotně postižených bez ohledu na věk. Bezpečné město 

umožňuje pohybovat se bez obav po městě nejen seniorům, ale i mladým ženám, dětem 
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a dalším skupinám. Možnosti aktivního zapojení seniorů poskytují klid jejich rodinám. Celá 

společnost také může profitovat ze zapojení seniorů v komunitních, dobrovolnických či 

placených aktivitách a místní ekonomika se rozvíjí na základě přílivu zákazníků ze strany 

osob z vyšších věkových skupin (MPSV, 2009, s. 5–6). 
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3 Litoměřické sídliště Pokratice – současný stav a možnosti rozvoje 

 Cílem této kapitoly je představit obecné charakteristiky i specifika litoměřického 

sídliště Pokratice a důvody pro její výběr. Tato lokalita byla zvolena především pro 

specificky vychýlenou věkovou strukturu jejích obyvatel. Nachází se zde vysoká míra 

zastoupení osob v předdůchodovém věku. Příčiny a možné důsledky tohoto vychýlení jsou 

popsány v příslušné podkapitole. Lokalita se potýká potenciálně rizikovými faktory, které 

mohou v budoucnu vést k zvýšenému nebezpečí sociálního vyloučení obyvatel. Jedná se 

o ne zcela příznivou dopravní dostupnost, polohu na periferii Litoměřic, řídké pokrytí 

službami a podobně. Tyto aspekty rozebírám dále v textu. V souvislosti s očekávatelným 

odchodem značné části populace do starobního důchodu v poměrně blízké době je 

vhodné položit si otázku, jaké možnosti, potenciál, rizika a bariéry lokalita nabízí a jak sami 

obyvatelé lokality v předdůchodovém nebo ranně důchodovém věku na stáří pohlíží a 

připravují se na něj.  

 Sídliště Pokratice má řadu specifik, které nelze pozorovat v jiných lokalitách. 

V souvislosti s tématem této práce na něj však lze pohlížet i jako na modelový příklad 

prezentující vyostřený trend populačního stárnutí. Problémové situace, které na sídlišti 

v souvislosti s odchodem vyššího počtu obyvatel do důchodu hrozí, by měly být řešeny i 

na větším území, kde vychýlení věkové struktury není tak výrazné. Pokratice v tomto 

ohledu nabízí možnost v rozsahem menší a aktuálně demografickým stárnutím 

ohroženější lokalitě získat podněty pro zlepšení praxe i ve větších celcích, například na 

úrovni měst.  

 Za účelem zachycení charakteristik nejen samotné lokality, ale i jejích občanů, bylo 

realizováno výzkumné šetření, které mapuje pohledy na stáří, plány, preference a nároky 

s ohledem na život v důchodovém věku obyvatel. Výstupy z tohoto šetření budou 

představeny v následující kapitole. 

 



47 
 

3.1 Sídliště Pokratice – základní údaje  

 Sídliště Pokratice se nachází na okraji města Litoměřice, které leží v jihovýchodní 

části Ústeckého kraje. Litoměřice jsou historickým městem s 24 168 obyvateli (ČSÚ, 

2017a, nestránkováno).  

 Sídliště Pokratice se nachází v severozápadní části města Litoměřice. Sídliště tvoří 

podstatnou část katastrálního území Pokratice, především z hlediska počtu obyvatel. Do 

katastrálního území Pokratice však spadá i nedaleká historická zástavba, oblast se 

zástavbou moderních rodinných domků a přilehlá obec Mentaurov.  

 Pokratice před připojením k Litoměřicím byly samostatnou vesnicí s historií sahající 

do 14. století. Stála zde tvrz a vesnice byla postupně majetkem řady šlechtických rodů 

(Otto, 1903, s. 30). K Litoměřicím byla přičleněna v roce 1961 (ČSÚ, 2015a, 

nestránkováno). Celková výměra Pokratic v současné době činí 389 ha a v roce 2011 zde 

žilo 4 454 obyvatel. Na samotném sídlišti o rozloze 8,7 ha (RRA, 2011, s. 62) bydlelo téhož 

roku 3 043 obyvatel v 1 311 bytech (ČSÚ, 2013, nestránkováno).  

 Sídliště Pokratice je od historického centra města vzdáleno zhruba 1 500 metrů 

vzdušnou čarou. Poloha sídliště a jeho tvar je znázorněn přerušovanou čarou na obrázku 

č. 3. Sídliště tvoří panelové obytné domy různých velikostí, většinou se jedná o domy 

sedmipatrové, případně třípatrové, které tvoří starší zástavbu. Panelové domy mají ve 

většině případů dva vstupy. Hlavní, který směřuje k přilehlým komunikacím a je vybaven 

schodištěm bez možnosti bezbariérového přístupu. Vchody vedlejší se nacházejí na 

opačné straně panelových domů, mimo hlavní komunikaci, a disponují bezbariérovým 

přístupem. V sedmipatrových panelových domech je k disposici výtah, v třípatrových 

nikoliv. 
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Obrázek č. 3: Litoměřické sídliště Pokratice 

Zdroj: openstreetmap.org (upravil KM) 

 

 Jak jsem již uvedl výše, sídliště leží na okraji města. Směrem na severozápad vede 

komunikace z Litoměřic do okolních vesnic. Na severovýchodě sídliště leží louka často 

využívaná k procházkám či k venčení psů. Na východ od sídliště leží zalesněný vrch Mostná 

hora. Na západ od sídliště od přelomu tisíciletí vznikala zástavba moderních rodinných 

domků. Tato oblast se dále rozšiřuje. Směrem na jih leží centrum města, kam lze dojít 

pěšky za zhruba 30 minut.  
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3.2 Historické souvislosti a demografické aspekty 

obyvatelstva 

 Vyšší zastoupení osob v předdůchodovém a ranně důchodovém věku je dáno 

historickým vývojem sídliště. Jak jsem již uvedl, ještě v roce 1960 byly Pokratice 

samostatnou vesnicí. Většinově byla vesnice osídlena obyvateli německé národnosti, kteří 

však byli ve větší míře po 2. světové válce v rámci tzv. Benešových dekretů odsunuti. 

Výstavba samotného sídliště Pokratice započala v 80. letech minulého století, tedy již po 

připojení vesnice k městu. Sídliště bylo zcela dokončeno na začátku 90. let, v té době však 

již byla podstatná část obydlená. Rozsáhlému sídlištnímu komplexu musela ustoupit 

původní zástavba (Landa, 2012, nestránkováno).  

 Tyto události se promítají i do počtu obyvatel litoměřické části obce Pokratice. 

Výstupy sčítání obyvatel jsou zobrazeny v tabulce č. 2. Mezi lety 1930 a 1950 (v roce 1940 

se sčítání nerealizovalo) je patrný pokles obyvatel v důsledku vysídlení osob německé 

národnosti. V souvislosti s tématem této práce je však významný jiný skokový rozdíl 

v počtu obyvatel, a to mezi lety 1980 a 1991. V této době došlo k dokončení celého 

sídlištního komplexu a k nastěhování obyvatel přednostně z řad mladých rodin, kterým 

v Pokraticích byly byty přidělovány. Příchodem relativně věkově homogenní skupiny 3 000 

nových obyvatel se věková struktura ustavila rozdílně oproti normálu. I přes výměnu části 

obyvatel sídliště zde nemalá věková homogenita zůstala zachována. Proto se v současné 

době, zhruba 30 let po vybudování sídliště, nachází větší část populace než by odpovídalo 

populaci ČR v předdůchodovém, případně ranně důchodovém věku. Vzhledem k výše 

naznačeným okolnostem je zároveň zřejmé, že při budování sídliště nebyly primárně 

kladeny nároky na zabezpečení potřeb starších obyvatel. Proto považuji za relevantní 

zabývat se otázkou, zda sídliště Pokratice neomezuje životní spokojenost starších osob, 

zda toto riziko nehrozí v budoucnosti a zda by se na sídlišti neměly plánovat změny v zájmu 

zvýšení kvality života starších obyvatel, případně jaké.  
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Tabulka č. 2: Počet obyvatel v Litoměřicích a v Pokraticích  

  1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Litoměřice 18 135 19 718 15 126 16 830 19 595 22 869 25 719 24 879 24 098 

Pokratice 1 147 1 220 1 091 1 160 723 1 617 4 413 4 703 4 543 

Zdroj: ČSÚ, 2015a, nestránkováno 

 

3.3 Občanská vybavenost sídliště 

 V této podkapitole podrobněji představím služby a vybavení sloužící obyvatelům 

sídliště Pokratice. Vyšší pozornost je v této oblasti věnována službám, které využívají ve 

větší míře starší občané, nebo jsou na jejich dostupnosti více závislí. Důraz je kladen také 

na vzdálenost míst sloužících občanům sídliště, jelikož právě dostupnost z hlediska 

vzdálenosti může být pro seniory významnou bariérou či naopak příležitostí pro využívání 

daného místa či služby.  

 Blízkost obchodu se spotřebním zbožím je velmi důležitá pro občany jakékoliv 

lokality a pro občany s limity v mobilitě obzvlášť. Přímo na sídlišti Pokratice je možnost 

nakupování spíše omezená, na sídlišti jsou pouze dva malé obchody nabízející jen základní 

potraviny. Obyvatelé sídliště častěji využívají možnosti nákupu v samoobsluze Penny 

Market. Samoobsluha je vzdálena od nejsevernějšího místa sídliště směrem na jih 

přibližně 750 metrů (na obrázku č. 3 prodejna zobrazena dole uprostřed). Pro starší osoby 

se jedná o nezanedbatelnou vzdálenost. V Litoměřicích zároveň v době psaní této práce 

žádná soukromá firma nenabízela dovoz nákupů za poplatek. Imobilní osoby se tedy 

v oblasti nákupů musí spolehnout na pomoc blízkých, rodinných příslušníků, případně na 

pomoc sociálních pracovníků.  

 Jak již bylo uvedeno v kapitole č. 2.1.1., pro spokojený život seniorů je zásadní také 

MHD. Ta je v Litoměřicích je zajišťována soukromou společností BusLine a.s. Po 

Litoměřicích jezdí dvě autobusové linky. V blízkosti sídliště Pokratice se nacházejí dvě 

zastávky, které obsluhují obě linky MHD. Nejvzdálenější okraj sídliště od bližší ze dvou 
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přilehlých autobusových zastávek je vzdálen zhruba 500 metrů. Autobusová doprava je 

zajišťována nízkopodlažními autobusy s pohonem na CNG. Ty by měly umožňovat 

přepravu osob se sníženou pohyblivostí. V době psaní této práce činilo obyčejné jízdné 

10,- Kč a osoby starší 70 let nebo osoby s průkazem ZTP měly jízdné zdarma (BusLine, 

2017, nestránkováno). Jedna cesta autobusem do stanice blízko centra města trvá 

přibližně patnáct minut. Alternativou MHD v Litoměřicích pro osoby bez vlastního 

automobilu je taxi služba, jejíž ceny z ní činí nevhodný způsob dopravy k častějšímu 

využívání.  

 Na sídlišti nebo v přilehlém okolí je řada restaurací či hospod. Tato místa mohou 

seniorům nabídnout prostor pro navazování či udržování sociálních kontaktů. Nejedná se 

však o místa zvlášť přívětivá seniorům, navíc lákají jen část seniorské populace. Seniorům 

je z oblasti sociální aktivizace také k disposici klub seniorů, který je otevřen dva dny 

v týdnu a nabízí různé kulturní akce a pravidelné aktivity. Od sídliště Pokratice je však 

vzdálen téměř tři kilometry, což je pro seniory poměrně daleko. Akce pro seniory nabízí 

také Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Ty se konají převážně v hlavní budově 

knihovny, tedy v centru města. Knihovna nabízí bohaté spektrum aktivit například i pro 

seniory s vnoučaty. Senioři mohou samozřejmě využít jiné kulturní a společenské aktivity 

v Litoměřicích, nabízí se návštěvy divadla, kina, galerie, muzea, společenských akcí domu 

kultury, tanečních večerů, mimořádných kulturních událostí a mnohé další. Možnou 

bariérou v účasti na těchto akcích však může být opět vzdálenost, jelikož se většinou konají 

v centru města, které je od sídliště vzdálené.  

 V Litoměřicích je i nabídka vzdělávacích příležitostí pro seniory, zatím však není 

nijak bohatá. Je zde konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího věku (dále jen VU3V). 

VU3V za pomoci prvků distančního vzdělávání a e-learningu zprostředkovává kurzy 

univerzit třetího věku seniorům, kteří se nemohou či nechtějí zúčastnit klasických 

prezenčních přednášek. Kurzy probíhají v prostorech střední odborné školy, která je od 

sídliště Pokratice dosti vzdálena. Výhodou VU3V je však nižší frekvence nutných 

prezenčních setkání a dostupnost učebních materiálů na internetu, vzdálenost tak nemusí 

být nepřekonatelnou bariérou. Prezenční U3V v Ústeckém kraji zajišťuje Univerzita Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vzdělávací kurzy pro seniory neposkytuje pouze, 
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ale také Dům dětí a mládeže, poskytující kurzy počítačové gramotnosti, nebo již jmenová 

městskou knihovnu. Opět však platí, že tato místa jsou od sídliště Pokratice vzdálena.  

 Přímo na sídlišti je nedostatek příležitostí pro aktivní trávení volného času. Majitelé 

psů využívají možnosti procházek po nedaleké louce či přilehlém zalesněném vrchu. Jinak 

zde mnoho míst lákajících k trávení času mimo vlastní byt není. Po revitalizaci, které věnuji 

část následující kapitoly, vznikla na sídlišti vizuálně příjemná místa k posezení, která 

mohou využít k venkovnímu odpočinku nebo k setkávání. 

 Dále je věnována pozornost dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. Protože 

přímo na sídlišti či v nejbližším okolí služby ve větší míře chybí, představím možnosti 

v celém městě Litoměřice. Pozornost opět věnuji vzdálenosti od Pokratic.  

 V Litoměřicích se nacházejí tři domovy pro seniory s celkem 213 místy (ČSÚ, 2017b, 

nestránkováno). V celém okresu Litoměřice je těchto zařízení sedm s celkovou 

kapacitou 504 lůžek (ČSÚ, 2015b, s. 65). Na 1 000 obyvatel ve věku 65 let a více je zde 23,8 

míst. Jedná se o podprůměrnou hodnotu v rámci Ústeckého kraje. Získat možnost 

ubytování v domově pro seniory je v Ústeckém kraji obtížné, na 3 600 lůžek připadlo 

v roce 2013 v souhrnu 4100 neuspokojených žádostí (ČSÚ, 2015b, s. 67).  Žádný ze tří 

domovů pro seniory v Litoměřicích neleží v přímé blízkosti sídliště Pokratice, dá se tedy 

předpokládat určitá míra rizika vyčlenění z komunity v případě odchodu do těchto 

domovů. Farní charita, která provozuje dva ze tří litoměřických domovů pro seniory, 

poskytuje i denní či týdenní stacionář a pečovatelskou službu. Z hlediska místa 

poskytování služeb je více flexibilní odlehčovací služba, která nabízí terénní pomoc 

v domácím prostředí seniorů. V Litoměřicích ji nabízí Agentura Sluníčko podporovaná 

Ústeckým krajem.  

 Největším poskytovatelem zdravotních služeb je v Litoměřicích městská 

nemocnice. Její součástí je i léčebna dlouhodobé nemocných se 150 lůžky. V Litoměřicích 

jsou dostupné také služby hospicové péče. Litoměřický hospic poskytuje lůžkovou 

hospicovou péči s 26 lůžky i domácí hospicovou péči a terénní odlehčovací službu.  
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3.4 Současný stav – revitalizace a výstupy šetření 

Spokojenost občanů s místním společenstvím 

v Litoměřicích 

Revitalizace sídliště Pokratice 

 Od dokončení výstavby sídliště na začátku 90. let minulého století se zde nekonaly 

rozsáhlejší stavební úpravy. A to až do roku 2015, kdy započala první etapa revitalizace. 

Účelem revitalizace je zkulturnit oblast sídliště, opravit komunikace, vysázet zeleň, doplnit 

městský mobiliář a celkově oblast zrekultivovat. Revitalizace byla rozdělena do šesti etap, 

v letech 2015 až 2020 by měla každý rok proběhnout jedna etapa. Cílem každé etapy je 

určitá část sídliště, po dokončení všech etap by mělo být sídliště revitalizováno celé. Třetí 

etapa revitalizace by měla být dokončena na podzim roku 2017, v roce 2018 se chystá 

realizace etapy čtvrté. Město Litoměřice na revitalizaci získalo dotaci od Ministerstva pro 

místní rozvoj. Návrhy revitalizace mohou připomínkovat a komentovat obyvatelé, 

dostupné jsou dotazníky, kde zájemci mohou uvádět své požadavky a návrhy, které poté 

berou v potaz projektanti.  

 Již realizované dvě etapy sídliště zahrnovaly především oblast Pokratického 

potoka, přinesly nové chodníky, lávku, lavičky, vysazení zeleně, místa k odpočinku a dětské 

hřiště. Součástí plánovaných a zatím nerealizovaných etap je i areál s venkovními fitness 

stroji pro dospělé i seniory.  

 

Spokojenost občanů s místním společenstvím v Litoměřicích 

 Šetření s názvem Spokojenost občanů s místním společenstvím v Litoměřicích 

proběhlo v roce 2017 formou dotazníkového šetření s cílem zprostředkovat názory, 

postoje a preference obyvatel města Litoměřice směrem k vybraným tematickým 

oblastem. Šetření tak poskytuje vhled do problematiky spokojenosti občanů ve městě, je 

vyhodnoceno za celé město. Přestože hodnocení probíhalo v rámci celého města bez 

omezení na oblast Pokratic, je vhodné zde některé výstupy představit. Mezi hlavní důvody 
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pro prezentaci závěrů patří popis atmosféry mezi obyvateli města, kterou spoluvytvářejí i 

obyvatelé Pokratic, a jejímiž důsledky jsou také ovlivňováni.  

 Spokojenost občanů s místním společenstvím byla měřena pomocí 

standardizovaných indikátorů používaných v ČR pro hodnocení místní udržitelnosti (CI2, 

2017, s. 4). Šetření v Litoměřicích proběhlo již popáté, první bylo realizováno v roce 2007. 

Je možné tedy sledovat vývoj spokojenosti za posledních deset let.  

 Základním indikátorem v šetření byla spokojenost s Litoměřicemi jako s místem, 

kde lidé žijí a pracují. Z šetření z roku 2017 vyplývá, že většina respondentů (92,5 %) je 

s životem v Litoměřicích spokojena. Spokojenost ve srovnání s předchozími lety neustále 

vzrůstá (např. oproti 82 % spokojených v roce 2011). Spokojenost roste spolu s vyšším 

dosaženým vzděláním a mírně klesá s rostoucím věkem. Nejnižší je u osob starších 71 let. 

Nižší spokojenost uvádí také důchodci, spokojených je 88 %. Spokojenost se měřila i 

vzhledem k místu bydliště v Litoměřicích. Obyvatelé Pokratic (nejen sídliště) uváděli mírně 

nadprůměrnou spokojenost. Spokojenost s životem v Litoměřicích uvádí 96 % obyvatel 

Pokratic. (CI2, 2017, s. 10–13) 

 Z hlediska jednotlivých oblastí souvisejících se životem v Litoměřicích obyvatelé 

pozitivně hodnotí například celkový vzhled města, kvalitu bydlení a možnost věnovat se 

svým zájmům, nižší spokojenost uvádí s možnostmi zaměstnání (CI2, 2017, s. 16).  

 S postupem času roste i subjektivní pocit bezpečí uváděný obyvateli. Nejhůře je 

z hlediska bezpečnosti hodnoceno chození po veřejných prostranstvích v noci. Na škále od 

0 do 10 (s rostoucí hodnotou roste pocit bezpečí) je hodnoceno úrovní 6,5. V roce 2011 

tato úroveň činila 3,6. Pokratice a sídliště Pokratice jako nebezpečné zmínilo sedm osob, 

místo považované za nejnebezpečnější takto zmínilo 54 osob. (CI2, 2017, s. 24–25) 

 Na základě výstupů šetření je možné uvést, že spokojenost se životem 

v Litoměřicích je vysoká a dále s časem roste. Jsou zde však rizikové skupiny obyvatel se 

spokojeností nižší. Zda je příčinou nižší spokojenosti pouze příslušnost k dané skupině 

nebo objektivní znevýhodnění ze strany prostředí města Litoměřic není z výstupů šetření 

zřejmé. Mezi tyto skupiny patří osoby starší 71 let, důchodci a jedinci s nižším vzděláním. 
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Těmto skupinám by tedy měla být věnována vyšší pozornost. Šetření, které představím 

v následující kapitole, by k tomu mělo přispět.  
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4 Empirické šetření 

 V této části práce se dále věnuji litoměřickému sídlišti Pokratice a jeho občanům. 

Vychýlená věková struktura spolu s omezenou dostupností služeb a polohou na okraji 

města může v krajním případě vést k ohrožení sociálním vyloučením. Podle mého názoru 

je tedy nutné se tématem zabývat ještě před odchodem silně zastoupených věkových 

skupin z trhu práce. 

 Rozhodl jsem se zjistit nároky, které budou kladeny na lokalitu v důsledku odchodu 

podstatné části populace do důchodu. Nejlepší zdroj informací pro můj záměr nabízejí 

právě zástupci této skupiny, jelikož budoucí podoba sídliště by měla vyhovovat právě jejich 

nárokům, přáním a očekáváním. Šetření jsem tedy realizoval přímo v Pokraticích a oslovil 

jsem osoby ve věku 50–70 let s místem bydliště na sídlišti Pokratice. Vyšší věková hranice 

odpovídá již osobám v důchodovém věku, jejich názory a postoje týkající se života na 

sídlišti však považuji pro tuto práci za relevantní. Starší osoby mohou adekvátně zhodnotit 

příležitosti a bariéry, které jim sídliště v souvislosti s životem v důchodu poskytuje 

 V šetření byla zahrnuta témata přípravy na stáří, pocitu bezpečí, spokojenosti 

s MHD, účasti na komunitních aktivitách, očekávání od stáří a související témata postojů a 

plánů.  

   

4.1 Cíle šetření 

 Hlavním cílem empirického šetření realizovaného na litoměřickém sídlišti 

Pokratice bylo zanalyzovat současnou situaci týkající se připravenosti lokality pro osoby 

staršího věku a získat podněty a podklady pro návrh a implementaci opatření, které by 

mohly sídliště lépe přizpůsobit nárokům osob staršího věku. Dílčím cílem bylo zjistit, jakým 

způsobem se lidé na sídlišti připravují na stáří a co od svého stáří očekávají.  
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4.2 Hypotézy 

Hypotéza 1: Výše dosaženého vzdělání ovlivňuje vnímání potřeby přípravy na stáří, aktivitu 

jedince ve vyšším věku, účast na dalším vzdělávání a zájem o služby a aktivity v okolí místa 

bydliště.  

 Výše dosaženého vzdělání ovlivňuje zájem o otázky přípravy na stárnutí. Osoby 

s nižším dosaženým vzděláním odsouvají přípravu na stáří do vyššího věku nebo se 

přípravě nevěnují vůbec (Svobodová, 2009, s. 3–4). Jedinci s vyšším dosaženým vzděláním 

projevují vyšší aktivitu v otázkách přípravy na stárnutí, mívají více koníčků, častěji se 

účastní dalšího vzdělávání a projevují vyšší zájem o okolní dění (Kuchařová, 2002a, s. 57–

58; Svobodová, 2009, s. 4). Předpokládám tedy, že diferenciace ve zmíněných oblastech 

na základě dosaženého vzdělání se projeví i v mém šetření.   

 

Hypotéza 2: Pozitivní hodnocení svého okolí a bydliště ve vyšší míře uvádí jedinci, kteří se 

ve svém bytě i v jeho okolí cítí bezpečněji. Častěji se jedná o osoby žijící v bytě v osobním 

vlastnictví. Pocit jistoty a bezpečí dále ovlivňuje pasivitu jedinců a zájem o služby a aktivity 

v okolí místa bydliště.  

 Pocit jistoty a bezpečí je brán jako jedna ze základních komponent kvality života a 

má vliv na fyzické i psychické zdraví (OECD, 2015, s. 93). Vyšší pocit jistoty podle výzkumu 

Vidovićové a kol. (2013, s. 177–178) uvádí senioři, kteří lépe hodnotí estetickou úroveň 

okolí svého bydliště, jsou spokojení s dostatkem zeleně a s dostatkem míst k rekreaci či 

odpočinku. Bezpečněji se také cítí osoby žijící ve vlastním bytě (Vidovićová a kol., 2013, s. 

73). Seniorům podle autorů studie přináší vlastnictví bytu klid a jistotu. I poměrně stabilní 

pozice podílníka v bytovém družstvu pro seniory znamená vyšší pocit nejistoty.  

 Pocit bezpečí také ovlivňuje aktivitu seniorů. Strach může ovlivnit denní rutinu 

jedince, nutí jej dávat si větší pozor, vycházet v bytu jen v určitých hodinách a vykonávat 

méně venkovních činností (Vidovićová a kol. 2013, s. 174). Předpokládám tedy, že i v mém 

šetření se prokáže závislost mezi pocitem bezpečí a zájmem o služby a aktivity v okolí či 

účastí na komunitních činnostech 
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4.3 Metodika šetření 

 Pro naplnění stanovených cílů jsem se rozhodl realizovat kvantitativní šetření 

formou standardizovaného rozhovoru. Za tímto účelem jsem vytvořil měřící nástroj – 

dotazník, při jehož tvorbě jsem se inspiroval v již realizovaných šetřeních představených 

v první kapitole a v odborné literatuře. Dotazník (viz Příloha A) pokrývá témata zmíněná 

v úvodu k této kapitole. Formulace některých otázek a odpovědí je přizpůsobena tomu, 

zda je dotazovaný ekonomicky aktivní, nebo již v důchodu. Identifikační a 

sociodemografické proměnné proto byly zařazeny na úvod. Část otázek je zpracována 

formou vícepoložkových škál.  

 Samotnému sběru dat předcházelo pilotní šetření, při kterém byl testován měřící 

nástroj. V průběhu předvýzkumu bylo osloveno 15 respondentů. Způsob sběru dat 

odpovídal sběru dat při vlastním výzkumu. V této oblasti nebylo nutné nic změnit, ochota 

respondentů byla poměrně vysoká a místa sběru dat se ukázala jako adekvátní záměru 

šetření. Projevilo se však, že dotazník v několika případech nepokrývá celé spektrum 

možných odpovědí, jako problematická se ukázala i formulace některých otázek. 

Předvýzkum přinesl nové poznatky, na základě kterých jsem dotazník upravil do aktuální 

podoby. 

 Jako výběrovou metodu jsem zvolil kvótní výběr, který odpovídal tomu, že jsem 

potřeboval získat data od respondentů z dané věkové skupiny s místem bydliště na sídlišti 

Pokratice. Sběr dat probíhal přímo na sídlišti v místech s vyšší frekvencí pohybu osob a 

probíhal pouze ve venkovních prostorách, do panelových domů jsme nevstupovali.  

Dotazováni byli respondenti, kteří byli v čas sběru k dispozici a jejichž věk byl v rozmezí 

50–70 let.  

 Tazatelé byli vždy dva, já jako autor této práce a jedna další proškolená osoba. 

Respondenty jsme oslovovali individuálně. Po úvodní otázce na věk a místo bydliště byl 

v případě, že dotázaný patřil do cílové skupiny, proveden rozhovor. Pokud se povedlo 

získat prvotní informovaný souhlas pro provedení rozhovoru, všichni respondenti 

rozhovor dokončili. Ochotu absolvovat rozhovor projevily zhruba čtyři pětiny oslovených 

osob ve sledované věkové skupině a s bydlištěm na sídlišti Pokratice. Respondenti nebyli 

dotazováni na jméno ani přesnou adresu místa bydliště, do šetření vstupovali anonymně.  



59 
 

 Rozhovor jsme realizovali celkem s 80 respondenty daného věku a místa bydliště. 

Vzhledem k počtu realizovaných rozhovorů a ke zvolené metodě výběru respondentů jsou 

výstupy spíše ilustrativní, výstupy není možné zcela zobecnit.  

 Proměnné ze získaných rozhovorů jsem vložil do statistického programu IBM SPSS, 

kde jsem s nimi dále pracoval. Grafy a tabulky jsem vytvářel v programu MS Excel. 

Vzhledem k počtu získaných rozhovorů jsem vztahy proměnných testoval na 5 % hladině 

statistické významnosti.  

 

4.4 Výsledky šetření 

 Rozhovory jsme realizovali s 80 respondenty, mezi nimi bylo 54 % žen a průměrný 

věk do šetření zahrnutých respondentů činil 59,6 let. Věkové a vzdělanostní rozložení 

respondentů je zobrazeno v tabulce č. 3. Pro následnou práci daty jsem respondenty na 

základě vzdělání rozdělil do čtyř skupin, přestože sebraná data jsou podrobnější. 

Nejpočetnější skupinu respondentů z hlediska dosaženého vzdělání (35 %) tvořily osoby 

s dokončenou střední školou s maturitou. Z hlediska dosaženého vzdělání a pohlaví mezi 

respondenty nebyly významnější rozdíly, pouze ve skupině osob se základním vzděláním 

výrazněji převažovaly ženy (sedm žen a jeden muž), statistická závislost mezi dosaženým 

vzděláním a pohlavím v datech však není. Mezi výší dosaženého vzdělání a věkovými 

skupinami závislost prokázána také nebyla. Méně často byli zastoupeni respondenti ve 

věkové skupině 60–64 let. Do výběrového vzorku vstoupilo jen devět osob z dané věkové 

kategorie. Tuto skutečnost si vykládám jako projev nižšího zastoupení osob tohoto věku 

mezi obyvateli sídliště. Vychýlení věkové struktury vede k vyššímu zastoupení osob ve 

věku 50–59 let. Do šetření vstoupil dále vyšší počet osob z nejstarší zahrnuté věkové 

skupiny 65–70 let. Příčinou může být širší věkový interval (šest let oproti pěti letům 

v ostatních věkových kategoriích) či vyšší frekvence pohybu osob tohoto věku po 

veřejných prostranstvích.  
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Tabulka č. 3: Rozložení respondentů podle věkových skupin a dosaženého vzdělání 

  
Základní a 
vyučení 

SŠ bez 
maturity SŠ s maturitou 

Pomaturitní 
studium a VŠ 

Celkový 
součet 

50–54 6 8 6 6 26 

55–59 2 4 7 4 17 

60–64 2 4 2 1 9 

65–70 8 2 13 5 28 

Celkový součet 18 18 28 16 80 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Většina respondentů žije ve vlastním bytě, pouze 12 dotázaných bydlí v podnájmu 

či družstevním bytě. Nejčastěji žijí s partnerem/partnerkou či s manželem/manželkou. Zde 

se prokázala statistická závislost mezi pohlavím a formou domácnosti, vztah se projevil 

především v kategorii osob žijících samostatně. Samostatně žije 40 %, zatímco mužů pouze 

11 %.  

 Mezi respondenty mírně převažují zaměstnané osoby. Mezi těmi, kteří jsou již 

v důchodu, činil průměrný věk odchodu do důchodu 60,5 let. Mezi ekonomicky aktivními 

jedinci mírně převažuje zájem při dosažení důchodového věku hned odejít do důchodu. 

Třetina dotázaných však plánuje zůstat dále ekonomicky aktivní.  

 Výběrový vzorek jsem z hlediska ekonomické aktivity rozdělil do dvou kategorií, viz 

tabulka č. 4. V souladu se závěry odborných zdrojů se ve vybraném vzorku prokázala 

závislost mezi ekonomickou aktivitou a četností využívání MHD. Důchodci využívají MHD 

častěji, kontingenční koeficient závislosti činí 0,27. Vztah se projevil především v kategorii 

osob nevyužívajících MHD. S MHD jsou obyvatelé sídliště poměrně spokojení. Závislost na 

statistické hladině významnosti 5 % se neprokázala mezi hodnocením MHD a 

ekonomickou aktivitou, vzděláním ani mezi věkem. Nejvyšší spokojenost respondenti 

uvádí s dostupností, lokalitou a počtem zastávek. Hůře je hodnocena bezbariérovost a 

komfort. Vyšší spokojenost s bezbariérovostí však překvapivě uvádí osoby vyššího věku, 

věk se tedy nezdá být bariérou využívání litoměřické MHD.  
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Tabulka č. 4: Rozložení respondentů podle ekonomické aktivity a četnosti využívání MHD 

  
Několikrát 
týdně 

Jednou týdně či 
méně často 

Nikdy Celkový součet 

Zaměstnanci, podnikatelé 
a nezaměstnaní 

4 14 23 41 

Starobní a invalidní 
důchodci 

10 17 12 39 

Celkový součet 14 31 35 80 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Poměrně svébytnou oblastí, kterou jsem pomocí dotazníku měřil, byla příprava na 

stáří. V otázce na názor, zda finanční zajištění člověka ve stáří je spíše odpovědností 

jedince nebo státu, nedošlo v průměru ke znatelnějšímu příklonu ani k jedné či druhé 

variantě. Poměrně překvapivě mladší respondenti přikládají vyšší roli státu, starší 

vyzvedají roli jedince. Statistická závislost se v tomto případě však neprokázala. Co se 

konkrétních způsobů přípravy týče, necelá polovina respondentů si spoří, investuje nebo 

platí penzijní připojištění. Tento výstup z mého šetření zhruba odpovídá výstupům jiných 

šetření (např. Kuchařová, 2002a; VÚPSV, 2007a). Pouhých šest osob uvedlo, že si hledá na 

stáří vhodnější bydlení. Současné bydlení si na nároky stáří upravuje či v minulosti upravila 

necelá třetina respondentů. Statistická závislost mezi způsoby přípravy a věkem či 

vzděláním se prokázala pouze v oblasti uplatňování zásad zdravého životního stylu, 

především u respondentů se základním vzděláním či s vyučením. Pouze v této skupině 

převažoval podíl osob, které nedbají na zdravý životní styl. Kontingenční koeficient 

závislosti činil 0,32. U ostatních způsobů přípravy nebyly rozdíly statisticky významné.  

 Přílišnému zájmu se mezi respondenty netěší další vzdělávání. Více než dvě třetiny 

respondentů se dále nevzdělávají a ani o to nemají zájem. Zbylý počet respondentů byl 

zhruba rovnoměrně rozdělen mezi osoby, které se nevzdělávají, ale mají zájem, a mezi 

jedince, kteří v posledních čtyřech týdnech absolvovali nějaký vzdělávací kurz. Podle 

výstupů z šetření účast či zájem o účast na vzdělávacích aktivitách závisí na nejvyšším 

dosaženém vzdělání a ekonomické aktivitě. Důchodci častěji oproti ekonomicky aktivním 

osobám deklarují nezájem. Závislost je poměrně slabá, kontingenční koeficient činí 0,12. 

Vyšší zájem o vzdělávací aktivity uvádí osoby s vystudovanou vyšší odbornou či vysokou 
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školou. Skutečnou účast na vzdělávacích aktivitách v nejvyšší míře uvádí jedinci 

s dosaženým středoškolským vzděláním s maturitou.  

 Ještě nižší míru aktivity respondenti projevili v účasti na komunitních aktivitách. 

Z 80 osob deklarovalo účast pouze devět osob, z toho dvě jako organizátoři. Většina osob 

se neúčastní ze zdravotních či časových důvodů, nebo z nedostatku zájmu. Jen zlomek 

dotázaných se neúčastní z důvodu nedostatku informací.  

 V dotazníku jsem se věnoval i problematice očekávání a plánů v případě ztráty 

soběstačnosti. Nadpoloviční většina dotázaných vyjádřila zájem v případě ztráty 

soběstačnosti zůstat ve své domácnosti s asistencí rodiny či odborných pracovníků. 

Překvapivě vysoký počet (34 respondentů) však uvedl zájem přesunout se v tomto případě 

do domova pro seniory. Tyto osoby častěji uváděly, že se nemohou spolehnout na pomoc 

rodiny. Statistická závislost mezi těmito proměnnými se však neprokázala. Obecně 

respondenti předpokládají, že se v případě zdravotních komplikací mohou spolehnout na 

pomoc rodiny. Tento ukazatel je významným indikátorem rizika sociálního vyloučení a 

v této oblasti jsou výstupy z mého šetření pozitivní. Očekávání, že se v případě zdravotních 

komplikací budou moci spolehnout na rodinné příslušníky, v mém šetření uvedlo 60 % 

dotázaných, zatímco například v již citovaném výzkumu Život ve stáří 2002 tuto možnost 

zvolilo pouze 33 % (Kuchařová, 2002a, s. 79).  

 Na závěr se stručně věnuji otázkám spokojenosti s prezentovanými oblastmi života 

v Pokraticích a zájmům účastnit se aktivit v okolí. Výstupy z těchto oblastí dále využívám i 

v následující diskusi a v rámci návrhů opatření na sídlišti, pro které jsou cenným zdrojem 

informací. V šetření jsem se dotazoval na spokojenost s příležitostmi k trávení volného 

času, s dostupností obchodů, s náklady na bydlení, s dostupností lékaře, s možnostmi 

společenského vyžití, s estetickou úrovní okolí a s dostatkem míst k odpočinku. Průměrné 

skóry spokojenosti na škále od 1 do 5 jsou zobrazeny v tabulce č. 5 po vyloučení osob, 

které dané oblasti nedokázaly posoudit. Z hlediska věku, vzdělání ani ekonomické aktivity 

se v těchto oblastech neprokázala statistická závislost.  
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Tabulka č. 5: Spokojenost s vybranými oblastmi života na sídlišti Pokratice 

Oblast Průměrný skór spokojenosti Směrodatná odchylka 

Dostupnost lékařské pomoci 1,4 0,9 

Estetická úroveň okolí 1,9 1,1 

Dostatek míst k odpočinku 2,2 1,5 

Dostupnost obchodů 2,3 1,3 

Příležitosti k trávení volného času 2,4 1,5 

Náklady na bydlení 2,4 1 

Možnosti společenského vyžití 2,5 1,7 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Z tabulky vyplývá, že nejvyšší spokojenost respondenti uvádí s dostupností 

lékařské péče. U té se dotázaní také nejvíce shodovali (směrodatná odchylka 0,9). Kladně 

hodnotí i estetickou úroveň, která se podle volných odpovědí řady respondentů významně 

zvýšila v souvislosti s probíhající revitalizací, o které jsem informoval v předchozí kapitole. 

Nejnižší spokojenost respondenti uváděli s možnostmi společenského vyžití. V této oblasti 

zároveň mezi respondenty panovala nejnižší shoda (směrodatná odchylka 1,7). S žádnou 

z prezentovaných z oblastí však respondenti nebyli výrazněji nespokojeni.  

 Obdobným způsobem jsou v tabulce č. 6 zaznamenány výstupy z oblasti zájmu o 

služby a aktivity na sídlišti Pokratice nebo v blízkém okolí. Důležitá informace plynoucí 

z této otázky je i podíl osob jevících o danou službu či aktivitu zájem (rozhodně ano a spíše 

ano). Otázka zněla, zda dotyčný očekává, že po odchodu do důchodu (u důchodců otázka 

směřovala na aktuální zájem) bude mít zájem o danou aktivitu či službu v případě, že by 

byla dostupná na sídlišti Pokratice nebo blízkém okolí.  
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Tabulka č. 6: Zájem o aktivity a služby na sídlišti Pokratice 

Služby a aktivity 
Průměrný skór 
zájmu 

Podíl osob 
projevujících zájem 

Směrodatná 
odchylka 

Návštěvy klubu seniorů 3,1 61 % 1,7 

Organizované výlety 2,5 63 % 1,7 

Naučné přednášky a 
vzdělávací kurzy 

3,0 48 % 1,7 

Organizované výpravy za 
kulturou 

2,8 54 % 1,7 

Organizované pohybové 
aktivity pro seniory 

3,1 46 % 1,8 

Poradenské služby pro 
seniory 

2,8 53 % 1,7 

Pravidelně vydávaný 
časopis zaměřený na 
seniory 

2,4 75 % 1,7 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Poměrně vysoká směrodatná odchylka odpovídá rozdílnějším preferencím 

dotázaných. Mezi výší dosaženého vzdělání a zájmem o aktivity či služby není statisticky 

významná závislost, ta se však prokázala u ekonomické aktivity a věku. Osoby ekonomicky 

aktivní uváděly vyšší zájem navštěvovat po odchodu do důchodu kluby seniorů 

(kontingenční koeficient 0,27), účastnit se organizovaných výprav za kulturou 

(kontingenční koeficient 0,39) a sportovních aktivit pro seniory (kontingenční koeficient 

0,29). Na základě těchto výstupů se tedy dá předpokládat, že jedinci v předdůchodovém 

věku plánují být více aktivní než současní důchodci. S tím souvisí i závislost mezi zájmem 

o služby či aktivity a věkem, která se prokázala u stejných oblastí, u zájmu o návštěvy klubu 

seniorů (kontingenční koeficient 0,4), u zájmu o organizované výpravy za kulturou 

(kontingenční koeficient 0,5) a u zájmu organizované sportovní aktivity (kontingenční 

koeficient 0,44). 

 Zájem o služby a aktivity zařazené do dotazníku byl překvapivě vysoký. Nejvyšší 

zájem vzbudil časopis zaměřený na litoměřické seniory. Nižší, ale přesto poměrně vysoký 

zájem vzbuzují sportovní a pohybové aktivity pro seniory a výpravy za kulturou.  

 Na závěr jsem do dotazníku uvedl pět výroků, u kterých respondenti měli uvést 

míru souhlasu s nimi. Pomocí těchto výroků jsem chtěl zjistit názor respondentů na míru 

bezbariérovosti sídliště, na možnosti obyvatel zasáhnout do úprav sídliště, na míru 
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pozornosti, kterou sídlišti věnují zástupci vedení města a na to, zda je v podle 

nich Pokraticích dostatek volnočasových aktivit pro seniory. Výstupy jsou zobrazeny 

v tabulce č. 7. Hodnota plného souhlasu je 1 a rozhodného nesouhlasu 5.  

 

Tabulka č. 7: Souhlas respondentů s prezentovanými výroky 

Výrok 
Průměrný skór 
souhlasu 

Směrodatná odchylka 

Sídliště Pokratice je přívětivé pro osoby 
staršího věku z hlediska bezbariérovosti 

2,9 1,6 

Mám možnost ovlivnit a zasáhnout do 
změn a úprav sídliště  

3,6 1,4 

Vedení města se o sídliště Pokratice a 
zájmy jeho obyvatel stará dostatečně 

2,5 1,5 

O úpravách sídliště a okolí jsem 
v dostatečně a v předstihu informován 

2,4 1,6 

Sídliště Pokratice poskytuje dostatek 
volnočasových aktivit pro seniory 

3,6 1,5 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Z prezentovaných výstupů je patrné, že respondenti necítí přílišnou možnost 

zasáhnout do změn a úprav sídliště. V souvislosti s revitalizací mají obyvatelé objektivně 

možnost ovlivnit budoucí podobu sídliště. Město zorganizovalo schůzky s občany, kde se 

každý může vyjádřit, připomínky by měly být zahrnuty do dalších plánů. Je však možné, že 

dotyční o této možnosti nebyli adekvátně informováni. S výrokem, že na sídlišti je dostatek 

volnočasových aktivit pro seniory, také dotázaní spíše nesouhlasili. S těmito i dalšími 

výroky a s mírou jejich souhlasu či nesouhlasu pracuji jako s podkladem i v následující 

kapitole této práce. 

 

4.5 Diskuse 

 V této části práce se budu obšírněji zabývat stanovenými hypotézami, výkladem a 

hledáním zákonitostí ve výše zmíněných výstupech z šetření. Tyto výstupy zároveň slouží 

jako podklad pro zhodnocení rizik a příležitostí a následný návrh opatření v následující 

kapitole. 
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 V první hypotéze jsem uvedl očekávání, že výše dosaženého vzdělání ovlivní 

vnímání potřeby přípravy na stáří, aktivitu jedince, zájem o služby a další proměnné 

zahrnuté do šetření. Závislost vzdělání a zmíněných charakteristik prokázala řada šetření 

(např. Kuchařová, 2002; VÚPSV, 2007a; Svobodová, 2009). V mém šetření se prokázala jen 

v některých oblastech.  

 Podle získaných výstupů s rostoucím dosaženým vzděláním respondenta klesal 

uváděný věk, kdy by se člověk měl začít připravovat na své stáří. Jedná se však o nízkou 

závislost neprokazatelnou na 5% hladině statistické významnosti. To samé platí u způsobů 

přípravy. S rostoucím vzděláním rostl podíl osob praktikujících daný způsob přípravy. 

Statisticky významná závislost se však prokázala pouze u kategorie uplatňování zásad 

zdravého životního stylu (kontingenční koeficient 0,32).  

 V datech není průkazná závislost mezi vzděláním a četností využívání MHD ani 

jejím hodnocením. Statisticky významná je závislost mezi dosaženým vzděláním a dalším 

vzděláváním. Vztah se realizoval především v oblasti zájmu o vzdělávací aktivity, méně 

v deklarované účasti, jelikož mezi VŠ a VOŠ vzdělanými se dalšího vzdělávání účastní 13 %, 

mezi středoškolsky vzdělanými s maturitou 32 % osob.  

 S dalšími stanovenými body hypotézy lze v získaných datech sledovat jistou 

závislost. Ve většině případů však není statisticky významná. Vzdělanější respondenti 

uváděli v průměru vyšší spokojenost se zkoumanými oblastmi života v Pokraticích i vyšší 

zájem o vybrané aktivity, avšak bez prokazatelné statistické významnosti. 

 Hypotéza o vztahu výše dosaženého vzdělání a zkoumaných charakteristik se 

v sebraných datech prokázala jen částečně. Tam, kde závislost nebyla statisticky 

významná, však v řadě případů náznak závislosti byl a je možné, že na větším vzorku 

respondentů by se závislost prokázala. Hypotézu tedy nevyvracím, ale nemohu ji ani ve 

všech bodech potvrdit. S určitou pravděpodobností bych ji mohl zcela prokázat v případě 

rozsáhlejšího šetření.  

 Druhá hypotéza se týká pocitu jistoty a bezpečí. Osoby, které uvádějí vyšší pocit 

bezpečí ve večerních hodinách nebo vyšší jistotu uvnitř svého bytu, dle očekávání své okolí 

hodnotí pozitivněji a projevují vyšší zájem o aktivity a služby. Vyšší jistotu by podle 
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výsledků jiných šetření (např. Vidovićová a kol., 2013, s. 73) měly uvádět osoby žijící v bytě 

v osobním vlastnictví.  

 Nejprve se zaměřím na vztah jistoty a vlastnictví bytu. Pro ověření hypotézy jsem 

rozdělil respondenty do dvou skupin, vlastníky bytů na jedné a nájemce a obyvatele 

družstevních bytů na druhé straně. Výstupy otázek mapujících pocit bezpečí přímo v bytě 

i v okolí bydliště (otázky č. 17 a č. 18) byly seskupeny do dvou kategorií (strach rozhodně 

ano a spíše ano vedle zbylých možností). Závislost se v datech prokázala v obou případech, 

tedy ve strachu v bytě i strachu vycházet do okolí ve večerních hodinách. Silnější závislost 

lze sledovat u strachu uvnitř bytu (kontingenční koeficient 0,33) a slabší u strachu 

z vycházení (kontingenční koeficient 0,24). Výběrový vzorek nebyl tak rozsáhlý, aby bylo 

možné definitivně závislost daných proměnných mezi obyvateli Pokratic prokázat, 

nicméně na základě získaných dat lze tvrdit, že vlastnictví bytu u oslovených respondentů 

ovlivňuje jejich pocit bezpečí uvnitř vlastního bytu i při vycházení ve večerních hodinách. 

 Vliv pocitu bezpečí na spokojenost a zájem o aktivity a služby se neprokázal 

univerzálně, ale jen u vybraných kategorií. V některých případech i opačně, než jsem při 

stanovování hypotézy očekával. Například osoby s vyšším pocitem bezpečí ve večerních 

hodinách negativněji hodnotily dostatek míst k odpočinku (kontingenční koeficient 0,27). 

U ostatních kategorií se již vyšší pocit bezpečí do spokojenosti promítl pozitivně, v těchto 

případech se však jedná o neprůkazný vztah na hladině významnosti 5 %. Vztah pocitu 

bezpečí uvnitř vlastního bytu se prokázal v kategorii spokojenosti s příležitostmi k trávení 

volného času. Zde platí, že jedinci s nižším pocitem jistoty negativně hodnotí nabídku 

příležitostí. U ostatních kategorií opět nebyla závislost prokázána.  

 Pocit bezpečí ve večerních hodinách na základě získaných dat dále souvisí se 

zájmem o naučné přednášky a zájmem o organizované sportovní aktivity. Vyšší pocit 

bezpečí v těchto případech na užívané hladině statistické významnosti zvyšuje zájem o 

tyto aktivity. U pocitu bezpečí uvnitř bytu data ukazují závislost se zájmem o organizované 

výlety. Opět platí, že s vyšším pocitem bezpečí roste i zájem. U zájmu o ostatní 

prezentované aktivity a služby se závislost na pocitu bezpečí uvnitř bytu neprokázala.  

 I u druhé hypotézy se tedy přikláním k tvrzení, že se spíše prokázala, ne však ve 

všech bodech. Opět platí, že ve většině případů lze pozorovat tendence závislostí 
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hovořících pro potvrzení hypotézy, pro definitivní verdikt bych však musel realizovat 

rozsáhlejší výzkum.  

 Kromě tematických oblastí zahrnutých ve stanovených hypotézách pozoruji 

v sebraných datech další obecné tendence. Překvapil mě vysoký zájem o prezentované 

aktivity a služby pro seniory (viz tabulka č. 6) v souvislosti s pociťovaným nedostatkem 

aktivit na sídlišti a v okolí (viz tabulka č. 7). Tento nesoulad může plynout z neuspokojené 

poptávky, která by zároveň měla s rostoucím počtem důchodců v blízké době narůstat.  

 Překvapivým zjištěním pro mě byl vysoký podíl osob (43 %) deklarujících zájem 

odejít v případě ztráty soběstačnosti do domova pro seniory či jiného obdobného zařízení 

před alternativou zůstat ve svém bytě s pomocí rodiny či odborných pracovníků. 

V souvislosti s nízkou účastí na komunitních aktivitách (účastní se jen 11 % dotázaných) a 

nižším hodnocením spokojenosti s možnostmi společenského vyžití (viz tabulka č. 5) je 

podle mého názoru relevantní obava, že na sídlišti jsou jen slabé sociální vazby, nízká 

sociální koheze a že zde může hrozit riziko sociálního vyloučení. Tato oblast by stála za 

hlubší analýzu v jiném, na sociální vazby zaměřeném šetření. 

 Šetření poskytuje i řadu dalších podnětů, ze kterých vycházím, a které dále 

rozebírám v následující kapitole.  
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5 Zhodnocení rizik, příležitostí a návrh opatření na litoměřickém 

sídlišti Pokratice 

 V této kapitole diplomové práce představuji a hodnotím rizika a příležitosti 

litoměřického sídliště Pokratice v souvislosti s jeho atraktivitou pro život starších obyvatel. 

Zároveň zde předkládám návrhy na úpravu lokality, které by měly snížit riziko 

potenciálních problémových situací v souvislosti se stárnutím jejích obyvatel a podpořit 

kvalitu jejich života.  

 Národní program přípravy na stárnutí pro období 2008 až 2012 uvádí, že „pro 

tvorbu prostředí a rozvoj služeb vstřícných k potřebám a preferencím starších osob je 

nezbytné, aby ti, kdo tyto služby a prostředí koncipují a poskytují, věděli o potřebách a 

omezeních starších osob a aby do jejich plánování, tvorby a poskytování zapojili starší 

osoby a jejich rodiny jako jejich potenciální uživatele“ (MPSV, 2008, s. 30). Součástí návrhu 

řešení tedy musí být sami občané dané lokality. Návrhy opatření, ale i rozbor rizik a 

příležitostí proto zakládám na výstupech empirického šetření, které jsem za tímto účelem 

na litoměřickém sídlišti Pokratice realizoval. Dalšími podklady jsou odborné zdroje, 

příklady dobré praxe z ČR i zahraničí a vlastní zkušenost s lokalitou. Zkušenost jsem 

získával během sběru dat při komunikaci s místními obyvateli i mimo hranice dané 

měřícím nástrojem. V Pokraticích jsem sám v minulosti několik let bydlel a nadále se zde 

příležitostně pohybuji. 

  

5.1 Zhodnocení rizik a bariér 

 V této podkapitole se věnuji rizikům a bariérám přizpůsobitelnosti litoměřického 

sídliště Pokratice osobám vyššího věku. Bariéry definuji na základě teoretických poznatků 

z prvních kapitol této práce. Dále vycházím z objektivních specifik lokality a z výstupů 

realizovaného šetření. Mezi problematické (nebo potenciálně problematické) oblasti 

řadím především dopravu, nízkou nabídku služeb a volnočasových aktivit či 

nedostatečnou přípravu obyvatel na stáří. Některé indikátory zároveň poukazují na 

ohrožení občanů Pokratic sociálním vyloučením. 
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 Několik významných rizik a bariér souvisí s jeho umístěním. Tato rizika jsou velmi 

obtížně kompenzovatelná a patří do nich již popsaná poloha na okraji města. Ta klade 

vysoké nároky na zajištění adekvátní dopravní situace. Poloha na okraji může v souvislosti 

se špatnou ekonomickou situací některých seniorů vést až k vytváření z okolí vyčleněných 

ghett (Kresl, Ietri, 2010, s. 170).  

 Dopravní situaci jsem se pokusil ve třetí kapitole zhodnotit pomocí objektivních 

ukazatelů. Zabýval jsem se například dostupností zastávek, cenou jízdného, kvalitou 

dopravních prostředků a podobně. Dopravní situace na sídlišti podle mých zjištění není 

natolik kritická, aby přímo vedla k vyloučení v dopravě znevýhodněných osob, kam patří 

osoby s nedostatečnými finančními prostředky a jedinci s pohybovým omezením 

(Temelová, Poslíšilová, Dvořáková, 2011, s. 835). Zásadní problém s dopravní situací 

nevyplývá ani z empirického šetření, ve kterém bylo téma zúženo na problematiku MHD. 

Ta zde byla v zásadě respondenty hodnocena pozitivně. Přesto podle mého názoru není 

možné dopravní spojení sídliště považovat za zcela vyhovující a dále se mu nevěnovat. 

Stárnutí populace bude klást zvýšené nároky na dopravu a dopravní politika by se mu měla 

podle aktuálně platné Národní strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 

až 2017 měla přizpůsobit (MPSV, 2014, s. 16). Dopravní situace by se mohla prokázat jako 

značné riziko v budoucnu v souvislosti s odchodem silně zastoupených věkových ročníků 

do důchodu. I proto dopravní spojení považuji za klíčové téma a věnuji se mu při návrzích 

opatření dále v textu. 

 Dalším rizikem vyplývajícím z umístění sídliště Pokratice je jeho reliéf. Sídliště je 

postaveno v mírném kopci, směrem od centra je cestou na okraj sídliště nutné stoupat. 

Převýšení z nejníže položeného okraje sídliště na nejvýše položený okraj činí zhruba 

20 metrů. Převýšení není samozřejmě distribuováno rovnoměrně, v některých místech 

proto vznikají prudší kopce. Zde v zimních měsících může hrozit pád z důvodu uklouznutí, 

který může být zvlášť nebezpečný pro starší osoby. Tento problém zmiňovali mimo 

záznamový arch i respondenti výzkumu. Prudký svah je i mimo zimní období komplikací 

pro osoby s omezenou pohyblivostí. Tento rizikový faktor bude však velmi náročné 

kompenzovat. 

 Rizikem je i již zmíněná absence některých služeb a aktivit, či jejich přílišná 

vzdálenost od sídliště. V této souvislosti uvádím příklad domů pro seniory. V Litoměřicích 
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nabídka domovů pro seniory existuje a v případě, že je budoucí klient ochotný na přijetí 

počkat a je schopen za službu zaplatit, neměl by mít v tomto ohledu větší komplikace. Ty 

však mohou nastat v souvislosti s vyčleněním z dosavadního prostředí. Žádný z domovů 

pro seniory není od Pokratic tak blízko, aby potenciálním klientům ze sídliště 

nekomplikoval možnost udržet si stávající sociální vztahy. K obdobné situaci dochází 

v nabídce volnočasových aktivit pro seniory. Poptávka po nich je podle výstupů šetření 

vysoká (viz tabulka č. 6), nabídka aktivit v dostupné vzdálenosti tomu však neodpovídá. 

Provozované aktivity jsou podstatným faktorem ovlivňujícím subjektivní výši kvality života 

seniorů (Vidovićová a kol., 2013, s. 44). I proto je nutné věnovat jim zvýšenou pozornost. 

 Za riziko považuji i možné ohrožení obyvatel sídliště sociálním vyloučením, na které 

upozorňuji v diskuzi v předchozí kapitole. Na existenci tohoto rizika poukazují indikátory 

jako například nízká účast v komunitních aktivitách, nižší spokojenost s možnostmi 

společenského vyžití či poměrně vysoký zájem v případě zdravotních komplikací odejít 

z domova do pobytového zařízení. Aby bylo možné existenci tohoto ohrožení prokázat či 

vyvrátit, bylo by nutné realizovat tomu uzpůsobené šetření. Přesto je podle mého názoru 

potřeba s touto variantou počítat a snažit se zabránit možným negativním důsledkům.  

 Možné komplikace v budoucnu mohou vzejít z nedostatečné přípravy obyvatel 

sídliště na své stáří. Právě příprava na stárnutí může snížit adaptační selhání ve vyšším 

věku (Petřková a Čornaničová, 2004, s. 58). Z toho vyplývá, že nedostatečná příprava může 

vést k problémům s vyrovnáváním se s vlastním stářím a možným problémům, které stáří 

doprovází. Situace může být o to vážnější, čím více osob na daném místě přípravu 

zanedbá. Negativní důsledky v horším případě mohou ovlivnit celou lokalitu. Podle 

výstupů z empirického šetření v Pokraticích si jen necelá polovina respondentů spoří, 

investuje nebo platí penzijní připojištění. Ostatní do výzkumu zařazené způsoby přípravy 

na stáří jsou využívány ještě v nižší míře. Třetina respondentů si upravuje či v minulosti 

upravila bydlení nárokům vyššího věku a jen šest osob z 80 si hledá zcela nové, ke stáří 

přiměřené bydlení. I v oblasti přípravy na stáří tedy může v budoucnu v souvislosti 

s odchodem vyššího počtu osob do důchodu na sídlišti Pokratice docházet ke 

komplikacím. 
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5.2 Zhodnocení příležitostí a předností 

 Na úvod podkapitoly věnující se příležitostem a přednostem sídliště Pokratice ve 

vztahu k vyhovění nárokům starších obyvatel bych chtěl připomenout zapojení Litoměřic 

do projektu Zdravé město. Město se do projektu zapojilo již v roce 2002 a v souladu s jeho 

vizí vykonává řadu záslužných aktivit. Je zde tedy již vybudovaná platforma pro zapojování 

veřejnosti do plánovacích procesů, pro tvorbu návrhů podporujících kvalitu života 

obyvatel města a pro strategický rozvoj. Projekt Litoměřice Zdravé město řeší i seniorskou 

problematiku. V roce 2017 byla již popáté realizována kampaň Místa přátelská seniorům, 

která zve osoby starší 60 let na zajímavá místa s cílem představit jim zařízení, služby a 

aktivity, které jim ve městě slouží a kterých se mohou zúčastnit. Vedoucí představitelé 

projektu již nyní věnují pozornost starším občanům města. Za značnou přednost proto 

považuji existenci této platformy, kterou je možné dále rozvíjet, a na jejíž dosavadní 

úspěchy lze v rámci dalšího zatraktivňování města starším občanům navazovat. 

 Předností přímo se vztahující k sídlišti Pokratice je aktuálně probíhající revitalizace. 

Dlouho neudržované sídliště se díky ní stává esteticky příjemnější a přívětivější. Přibývají 

zde místa vhodná k odpočinku, opravují se nevyhovující komunikace, vysazuje se zeleň a 

podobně. Představitelé vedení města zároveň vyzývají občany sídliště, aby se aktivně 

zapojili do tvorby projektu. Návrhy revitalizace zřejmě nebyly vytvářeny přímo se 

záměrem přizpůsobit lokalitu osobám staršího věku, i přesto jim podle mého názoru 

revitalizace prostředí pro život zpříjemní. 

 Další silné stránky lokality se projevily na základě výstupů z empirického šetření. 

Velmi dobrá je podle respondentů i podle objektivních ukazatelů například dostupnost 

lékařské pomoci. Dostupní jsou v okolí obvodní lékaři a v přijatelné vzdálenosti se nalézá 

také městská nemocnice s nabídkou služeb lékařů specialistů. V souladu s principy 

aktivního stárnutí lze za velmi pozitivní považovat i vysoký zájem o seniorské aktivity. 

Poměrně vysoká je i spokojenost občanů s MHD a s dalšími v šetření prezentovanými 

oblastmi života v Pokraticích. Pozitivním ukazatelem je i nízký podíl osob cítících se na 

sídlišti či ve vlastním bytě v ohrožení.  

 Přesto, že výstupy šetření poukazují na určitá rizika či nespokojenost s dílčími 

aspekty života v Pokraticích, celkový dojem je spíše pozitivní. Jen každý desátý respondent 
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uvedl, že uvažuje o tom, že by se v horizontu deseti let z Pokratic odstěhoval. Dotázaní, 

kteří stěhování seriózně zvažují, uvedli pro své úvahy různorodé důvody, například 

finanční příčiny, bariérovost lokality, sociální klima či přání bydlet ve vlastním domku. 

Konkrétní důvody jsou uváděny ojediněle a v datech nelze sledovat větší zastoupení obav 

a pohnutek k odchodu ze sídliště.  

 Obecně lze na základě pozorování a výstupů z šetření uvést, že obyvatelé Pokratic 

mají vztah k místu, kde žijí, ve větší míře cítí zájem vedení města o lokalitu jejich bydliště, 

a jen zlomek osob zvažuje odstěhování. Výstupy a dojmy z realizovaných šetření až na 

ojedinělé výjimky svědčí o tom, že důvodem pro setrvání dotázaných osob v Pokraticích 

není nedostatek jiných možností, ale že mají zájem o další zlepšování a zhodnocování 

sídliště jako kvalitního místa pro život. 

 

5.3 Návrh opatření 

 Při formulaci návrhu opatření navazuji na výše zmíněná rizika, která bych chtěl do 

určité míry zmírnit či eliminovat. Vycházím však i z předností lokality, z jejích silných 

stránek, jejichž dalším rozvojem může sídliště získat vyšší atraktivitu pro starší osoby. 

Důležitým zdrojem jsou také odborné publikace, z nichž jsem již vycházel v předchozích 

kapitolách, i další, které zde cituji. Významným podkladem jsou příklady dobré praxe, 

které poskytují již ověřená řešení a které po zvážení místních specifik nabízejí podklady 

pro návrhy aplikace některých principů i v Pokraticích. 

 Jako jednu z rizikových oblastí jsem zmínil dopravu. Protože využitelnost 

automobilové dopravy klesá s rostoucím věkem, věnuji se její alternativě, která dává podle 

mého názoru v Pokraticích největší smysl. Jedná se o autobusovou dopravu, která zde má 

ostatně podle výstupů realizovaného šetření poměrně vysokou úroveň. Současná úroveň 

však nemusí stačit i v budoucnu v souvislosti s rostoucím počtem seniorů. Vzhledem 

k tomu, že senioři podle výsledků šeření autobusovou dopravu využívají častěji, budou 

růst nároky na kapacitu. Senioři mají zároveň jinou strukturu aktivit a rozdílnou potřebu 

mobility (Schmeidler, 2009, s. 83). Zmenšují se cestovní vzdálenosti, protože senioři 

realizují aktivity blíže domovu, a mění se i nároky na časové rozložení spojů.  
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 Nejvíce spojů nyní jezdí v dopravní špičce, tedy tak, aby vykryly poptávku 

pracujících a školáků. Mimo špičku jezdí autobusů méně. Ekonomicky neaktivní osoby se 

tedy musí částečně přizpůsobit. V souvislosti s jejich očekávaným rostoucím počtem 

navrhuji zvýšení frekvence spojů i mimo špičku, kterým by se měly vyřešit i budoucí vyšší 

nároky na kapacitu. Odpovědné osoby by měly zvážit také zřízení bezbariérové zastávky 

uvnitř sídliště, aby se snížila vzdálenost, kterou musí obyvatelé Pokratic cestou na zastávku 

urazit. Přílišná vzdálenost zastávky od místa bydliště u seniorů a osob s omezenou 

pohyblivostí se stává bariérou, která ve svém důsledku může vést ke snížení mobility 

(MPSV, 2009, s. 24). Proto si myslím, že zřízení zastávky uvnitř sídliště významně mobilitu 

budoucích důchodců podpoří. Tímto způsobem by měly být naplněny cíle Národního 

akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 v dopravě, 

mezi něž patří finanční a místní dostupnost nebo bezbariérovost zastávek (MPSV, 2014, s. 

16). 

  Zastávka uvnitř sídliště do určité míry pomůže kompenzovat i další prezentované 

riziko plynoucí z nepříznivého reliéfu sídliště, přestože problematika prudkých míst se tím 

zcela nevyřeší. Chodníky, které užívají staří lidé, by neměly mít sklon strmější než 1:12 

(Zbyszek-Štolcová a Glosová, 2006, s. 138). Některá místa tento poměr překračují, 

stavebními úpravami se však nedají z důvodu komplikovaného terénu zcela eliminovat. 

V souladu s poznatky prezentovanými Zbyszek-Štolcovou a Glosovou (2006, s. 138–140) 

navrhuji ve strmých oblastech zřídit odpočívadla, která by rozdělila svah do menších, lépe 

zvládnutelných úseků. Prudší chodníky by dále měly být vybaveny zábradlím.  Z hlediska 

stavebních úprav na základě doporučení výše zmíněných autorů dále doporučuji snížení 

obrubníků v místech přechodů přes komunikaci na výšku 20 mm. V současné době je u 

většiny přechodů obrubník výrazně vyšší. Tyto stavební úpravy by mohly být 

zakomponovány do právě probíhající revitalizace.  

 Potenciální problémové situace mohou na sídlišti Pokratice nastat i v souvislosti 

s nedostatečnou přípravou jeho obyvatel na stáří. Toto riziko se ukazuje jako reálné, 

jelikož z výstupů šetření vyplývá, že jen zhruba polovina respondentů si na stáří spoří. 

Přípravu formou úpravy současného bydlení na požadavky stáří či snahu nalézt si ke stáří 

přiměřenější bydlení uvedl ještě významně nižší podíl osob. V souvislosti s touto 

problematikou by podle mého názoru bylo prospěšné v Litoměřicích realizovat pravidelné 
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edukační aktivity zaměřené na problematiku přípravy na stárnutí. Přednášky či kurzy 

s tímto tématem by mohly obohatit aktuální nabídku vzdělávacích příležitostí některých 

institucí, například městské knihovny. 

 Dalším nástrojem, který může zvýšit povědomí obyvatel o nárocích stáří a 

způsobech, jak se s nimi vyrovnat, je poradenská služba. Potřebu zavádění poradenských 

služeb v souvislosti se stářím uvádí i Národní programy přípravy na stárnutí na období let 

2008 až 2012. Poradenství by mělo seniorům poskytovat informace a doporučení 

v otázkách úpravy bytu na stáří či zaměstnanosti a zaměstnatelnosti (MPSV, 2008, s. 25, 

32). Do poradenství pro starší osoby však může být zahrnuto širší spektrum témat.  

  Zájem o poradenství zaměřené na poskytování informací v oblasti práv, financí, 

zdraví, sociální pomoci a podobně je mezi respondenty v Pokraticích podle realizovaného 

šetření poměrně vysoký. O tuto službu projevila zájem zhruba polovina dotázaných. 

V současné době poradenská služba zaměřená na pomoc klientům v otázkách stárnutí a 

stáří v Litoměřicích není k dispozici. Podle mého názoru by zde však mohla být prospěšná. 

Mohlo by se jednat o službu poskytovanou v rámci projektu Zdravé město Litoměřice. 

Vzhledem k tomu, že náplní projektu je zvyšování kvality života obyvatel města, mohlo by 

poskytování poradenských služeb k tomuto záměru přispět. Odpovědní pracovníci již 

v současné době řeší i seniorskou problematiku, realizují kampaně a organizují aktivity pro 

starší občany. Věřím tedy, že pod jejich vedením by poradenská služba mohla mít vysokou 

úroveň. 

 I další návrh vychází z výstupů empirického šetření, konkrétně z části mapující 

zájem o vybrané aktivity. V té se projevil vysoký zájem o prezentované činnosti. Ve většině 

případů projevila zájem nadpoloviční většina dotázaných. Dané aktivity a služby 

v současné době nejsou v blízkosti sídliště dostupné. To vyplývá i z horšího hodnocení 

možností společenského vyžití a příležitostí k trávení volného času v porovnání s ostatními 

prezentovanými oblastmi.  

 Potřeba vyšší dostupnosti aktivit a služeb v blízkém okolí souvisí s tím, že s věkem 

se zmenšuje žitý prostor a roste intenzita využívání bezprostředního okolí domova 

(Vidovićová a kol., 2009, s. 131). Místo realizace aktivit nemusí být vázáno na jednu 

konkrétní lokalitu, jako pozitivní se na příkladech dobré praxe naopak ukazuje, pokud se 
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místa setkání a dalších aktivit realizují na různých místech a v různých prostředích (MPSV, 

2009, s. 44). Měly by to být budovy a zařízení vybavené tak, aby umožňovali i přístup osob 

se zdravotním postižením. Může jít i o venkovní prostory, jako jsou parky či zahrady. 

V Pokraticích by se řada aktivit dala realizovat v prostorách Základní školy Ladovy, která 

se nachází v bezprostřední blízkosti sídliště. Kromě interiérů vhodných pro společenské 

akce škola disponuje i tělocvičnou a sportovním sportovištěm, kde by mohly být 

realizovány organizované sportovní a pohybové aktivity, o které projevila zájem téměř 

polovina oslovených respondentů. Prostory školy by mohly být využívány i pro realizaci 

zájmových přednášek či vzdělávacích kurzů, o které rovněž projevila zájem téměř polovina 

oslovených.  

 V Litoměřicích zatím není žádný soukromý subjekt, který by se volnočasovým 

aktivitám pro seniory ve větší míře věnoval. Přínosné by v tomto kontextu podle mého 

názoru bylo, kdyby vedení města finančními či jinými pobídkami tyto činnosti podpořilo, 

případně by volnočasové aktivity mohly být organizovány pro tyto účely městem zřízenou 

příspěvkovou organizací. Poptávka po volnočasových aktivitách pro seniory podle výstupů 

z šetření bude spolu s rostoucím počtem starších osob stoupat, adekvátně tomu by měla 

být přizpůsobena i nabídka v případě potřeby motivovaná ze strany vedení města. Dále by 

měl podle mého názoru být v Pokraticích či v okolí zřízen i klub seniorů, který by mohl řadu 

volnočasových aktivit zastřešit. Zájem o návštěvy klubu seniorů je podle výstupů z šetření 

poměrně vysoký.  

 Další návrh, který by mohl vést ke zvýšení kvality života starších osob, se týká 

problematiky pobytových zařízení pro osoby vyžadující péči. Jak jsem argumentoval 

v podkapitole 3.3, v Litoměřicích se sice nachází domovy pro seniory, žádný však ve 

vzdálenosti, která by snížila riziko vyčlenění klientů z Pokratic z dosavadní komunity. 

V tomto ohledu mě zaujaly dva příklady dobré praxe ze zahraničí, prezentované 

Kubalčíkovou (2006, s. 23–26).  

 První pochází z Vídně, kde byly pro seniory zřízeny speciálně upravené byty 

v běžných bytových domech. Byty jsou určeny seniorům, kteří nechtějí ze zdravotních či 

sociálních důvodů bydlet sami, zároveň však nepotřebují neustálou péči. Každý klient má 

v domácnosti svou ložnici, kterou si může přizpůsobit podle vlastních preferencí. V bytech 

se dále nachází bezbariérové toalety a koupelny, společný obývací pokoj a kuchyňka. 
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V pracovních hodinách je v bytě přítomna pečovatelka. Ve zbylé době jsou senioři v bytě 

sami, je zde však zařízení, které v případě potřeby přivolá pomoc. Seniory dále navštěvují 

lékaři a psychologové. Další služby si mohou senioři zajistit sami a mohou si navzájem 

pomáhat. Takto koncipované bydlení seniorům umožňuje zachovat i prohloubit kontakt 

se sociálním okolím, umožňuje vysokou míru autonomie a soukromí. Senioři platí běžný 

nájem a případné další služby, jako je jídla či úklid. Tato forma bydlení ve Vídni je zhruba 

třikrát levnější, než pobyt v běžném domově pro seniory. Kromě finanční úspory však 

přináší i kvalitativní nárůst kvality života u řady klientů. 

 Druhý prezentovaný příklad pochází z Amsterdamu. Také zde se realizátoři 

projektu snažili o co nejvyšší podporu autonomie seniorů a usilovali o zachování jejich 

dosavadních vazeb. V rámci projektu byly po dohodě s jejími obyvateli z řad osob staršího 

věku vybrány byty, které byly přizpůsobeny seniorům. Důraz byl kladen na zajištění 

bezpečí. V bytových domech byly například nainstalovány alarmy a speciální zámky. 

Samotné byty byly vybaveny pomůckami snižujícími riziko úrazu a podporujícími 

samostatný pohyb seniorů. Vyměněny byly i problematické spotřebiče. Byty zahrnuté do 

projektu jsou v případě odstěhování či úmrtí původního obyvatele nabídnuty jinému 

seniorovi, který má o účast v projektu zájem. Vybrané byty se nacházejí v lokalitě, kde 

působí i klasický domov pro seniory. Senioři z bytů mohou využívat služeb tohoto domu, 

například pečovatelské služby, aktivizační aktivity, úklid či pomoc s vařením.  

 Oba příklady vychází z potřeby seniorů zůstat ve svém přirozeném prostředí. 

Zároveň kompenzačními prvky umožňují osobám se sníženou pohyblivostí dále se 

samostatně pohybovat. Kromě toho vytvářejí podmínky pro přijímání péče v domácnosti, 

pro setkávání s přáteli a příbuznými i pro další aktivizaci. Podle mého názoru by zároveň 

oba projekty mohly být realizovány i v Pokraticích. V současné době zde zatím sice není 

akutní situace, která by si z důvodu vysokého zastoupení osob pokročilého věku vynutila 

podobný zákrok, do budoucna by však mohla nastat. Zmíněné příklady podle mého názoru 

prezentují směr, kterým by se další úvahy měly v zájmu zvýšení atraktivity sídliště starším 

osobám ubírat.  

 Posledním návrh si klade za cíl zvýšení informovanosti, posílení komunitních vazeb 

a podporu aktivního života seniorů. Návrh souvisí s otázkou, kterou jsem zařadil do 

výběrového šetření. Otázkou jsem zjišťoval případný zájem respondentů o odebírání 
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pravidelně vydávaného časopisu tematicky zaměřeného na litoměřické seniory. Zájem byl 

překvapivě vysoký, projevily jej tři čtvrtiny dotázaných. Myslím si tedy, že časopis, který 

nabídne zajímavé články, aktuality z okolí, rady a návody, kalendář akcí pro seniory a 

podobně, by mohl mít v Litoměřicích dostatek odběratelů.  Poskytované informace by 

měly podle zásad WHO pro města přátelská seniorům (MPSV, 2009, 64–65) být dostupné 

všem zájemcům v místě jejich bydliště, dále by měly být spolehlivé, lokální a srozumitelné.  

 V Litoměřicích působí regionální pravidelně vydávaný zpravodajský deník a 

měsíčník. Časopis pro seniory by mohl být rozšířením jejich dosavadní působnosti, 

případně by projekt mohl být realizován jiným subjektem s eventuální podporou vedení 

města. V řadě českých měst jsou obdobné regionální časopisy již vydávány, příkladem 

mohou být časopisy Olomoucký senior, Senior Revue v Mladé Boleslavi nebo Moravský 

senior. V Mladé Boleslavi je časopis pro seniory vydáván v rámci projektu Zdravé město 

Mladá Boleslav. Projekt Zdravé město by podle mého názoru mohl svou činnost rozšířit o 

vydávání seniorského časopisu i v Litoměřicích.  

 Na závěr této podkapitoly bych chtěl uvést, že ani v případě realizace všech 

prezentovaných návrhů opatření není zaručené, že by se stala situace pro seniory na 

sídlišti ideální. Je zde stále prostor pro řadu dalších dílčích i komplexnějších návrhů, které 

by mohly atraktivitu Pokratic pro starší osoby dále zvýšit. Zároveň jsem si vědom, že mnou 

stanovené návrhy vychází v určité míře z mých vlastních zkušeností a vědomostí, a to i 

přes to, že jsem vycházel z odborných zdrojů, příkladů dobré praxe a realizoval jsem 

empirické šetření. Prezentované návrhy nepředstavují jedinou možnou variantu práce 

s lokalitou. 
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6 Závěr  

 Stárnutí populace je univerzálně pozorovatelným jevem ve vyspělých 

společnostech. Stárnutí bude mít obrovské společenské, ekonomické i další důsledky 

(Kresl, Ietri, 2010, s. 1). S těmi se musí vyrovnat nadnárodní společenství, národní státy, a 

na nižší úrovni i obce. Města čelí v souvislosti s demografickým stárnutím rozdílným 

výzvám než například vlády. Mnohé z těchto výzev jsou pro každodenní život seniorů 

významnější (Kresl, Ietri, 2010, s. 50). Podle Světové zdravotnické organizace nejvyšší 

zátěž plynoucí ze stárnutí populace dopadne v důsledku pokračující urbanizace právě na 

města (MPSV, 2009, s. 4). „Zajistit, aby města byla více přátelská seniorům, je nutný a 

logický krok zaměřený na podporu kvality života a přínosu seniorů ve městech a udržení 

prosperity měst.“ (MPSV, 2009, s. 4). 

 S vědomím o roli měst v podpoře kvality života seniorů jsem formuloval i cíl této 

diplomové práce. Cílem bylo zanalyzovat aktuální situaci na litoměřickém sídlišti Pokratice 

a navrhnout opatření v zájmu minimalizace problémových situací v souvislosti s odchodem 

podstatné části obyvatel do důchodu a optimalizace lokality nárokům obyvatel vyššího 

věku. V práci jsem se tedy nezabýval celým městem, ale primárně jen jednou jeho částí, 

která je z důvodu vychýlené věkové struktury demografickým stárnutím ohroženější než 

jiné lokality.  

 V zájmu komplexního představení problematiky jsem na základě odborných 

zdrojů, strategických dokumentů a empirických šetření představil kontexty individuální 

přípravy na stáří, jelikož její důsledky do značné míry ovlivňují budoucí kvalitu života 

stárnoucích osob. Spokojeně prožité stáří je ovlivněno životními úspěchy i neúspěchy, 

životním stylem a zdravotním stavem (Zavázalová a kol., 2001, s. 78). Příprava na stárnutí 

má poměrně dost prostoru v odborné literatuře, která oceňuje její význam. V samotné 

praxi je však podle výzkumů spíše zanedbávána (např. podle Svobodové, 2009, s. 6–7).  

 V následující části práce jsem vymezil faktory, které spolu s důsledky individuální 

přípravy na stáří mohou v městském prostoru ovlivnit kvalitu života seniorů. Mezi 

problematické oblasti řadím dopravu, dostupnost služeb, bezpečnost a náplň volného 

času. Tyto faktory jsem na základě odborné literatury zhodnotil jako vysoce relevantní pro 

život seniorů. 
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 Teoretické poznatky a výstupu z výzkumů jsem využil při tvorbě měřícího nástroje, 

na jehož základě jsem analyzoval situaci litoměřického sídliště Pokratice v kontextu 

připravenosti lokality a jejích obyvatel na nároky vyššího věku. Kromě dalších poznatků 

z výstupů šetření vyplývají možné bariéry i příležitosti dalšího rozvoje lokality. Mezi rizika 

řadím nízkou přípravu obyvatel na stáří, problematický reliéf lokality či například 

nedostupnost volnočasových aktivit. Dále se proto zabývám návrhy opatření pro zmírnění 

rizik a zvýšení atraktivity lokality pro obyvatele staršího věku.  

 Návrhy opatření vyplývají z výstupů šetření, příkladů dobré praxe a z odborné 

literatury. Jedná se však o deklarativní návrhy. Jejich další rozpracování v zájmu uvedení 

do praxe vyžaduje komunikaci a koordinaci s dalšími subjekty, například s vedením města, 

lokálními institucemi či s realizátory projektu Zdravé město Litoměřice.  

 Výběrové šetření rozkrylo témata, která by měla být dále zkoumána formou úzce 

zacíleného detailního výzkumu. Umožnil by hlubší rozkrytí situace a poskytl by podklady 

pro formulaci případných nápravných opatření. Mezi tato témata řadím například možné 

ohrožení obyvatel Pokratic sociálním vyloučením, na které poukazovaly některé 

indikátory, ale pro jehož potvrzení či vyvrácení nebyl použitý měřící nástroj konstruován.  

 Sídliště Pokratice si zasluhuje další pozornost na poli výzkumu i následné realizace 

nápravných a kvalitu života zvyšujících zákroků. V obdobné situaci se kromě tohoto sídliště 

nachází i řada dalších po celé ČR. Přesto, že je pozornost věnována konkrétní lokalitě, je 

podle mého názoru možné vybrané poznatky z této práce po zobecnění využít pro 

poskytnutí určitých vodítek při řešení problémových situací či k zatraktivnění lokality 

osobám v důchodovém věku i v jiných lokalitách čelících obdobným výzvám. Pokud by se 

přistoupilo na realizaci stanovených návrhů opatření, bylo by přínosné situaci 

v Pokraticích dále sledovat a získané poznatky a zkušenosti případně využít i na jiných 

místech.  
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8 Příloha A – Dotazník 

1. Pohlaví:  
1. Žena 
2. Muž 

 

2. Věk: 
 
3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

1. Základní 
2. Vyučen/a 
3. Středoškolské bez maturity 
4. Středoškolské s maturitou 
5. Vyšší odborné 
6. Vysokoškolské 

 
4. Jaká je Vaše ekonomická aktivita? 

1. Zaměstnanec 
2. Podnikatel, OSVČ 
3. Nezaměstnaný 
4. Důchodce 
5. Invalidní důchodce 
6. Pracující důchodce 

 
Filtr: pro respondenty, kteří nejsou v důchodu 
5. Až dosáhnete důchodového věku, plánujete: 

1. Dále pracovat 
2. Odejít do důchodu 
3. Zatím nevím 

 
Filtr: pro důchodce 
6. V kolika letech jste odešel do důchodu? 
 
 
 
7. Bydlíte ve vlastním bytě, podnájmu nebo družstevním bytě? 

1. Vlastní byt 
2. Podnájem 
3. Družstevní byt 

 

8. V kým žijete v domácnosti? 
1. Žiji sám 
2. Žiji s partnerem/partnerkou, manželem/manželkou 
3. Žiji s dítětem, dětmi 
4. Žiji s partnerem/partnerkou, manželem/manželkou a dítětem/dětmi 
5. Žiji s širší rodinou 
6. Jiné (prosím doplňte):  



90 
 

9. Využíváte městskou hromadnou dopravu? Jak často? 
1. Téměř každý den 
2. Několikrát týdně 
3. Asi jednou týdně 
4. Méně často 
5. Nikdy 

 
10. Jste spokojen s MHD v těchto oblastech? 

 
11. Finanční zajištění člověka ve stáří je odpovědnost jedince a jeho předchozí či 

současné přípravy, spoření, investic atd., nebo státu? 

 
12. V kolika letech by se měl člověk vážněji zabývat přípravou na své stáří? 

1. Příprava není nutná v žádném věku 
2. Až po šedesátce 
3. Ve věku 50-59 let 
4. Ve věku 40-49 let 
5. Ve věku 30-39 let 
6. V mladším věku 
 

13. Filtr: pro respondenty ne v důchodu: Připravujete se na stáří některým z těchto 
způsobů? (možné zaškrtnout více možností) 
Filtr: pro důchodce: Připravoval jste se na stáří některým z těchto způsobů? (možné 
zaškrtnout více možností) 
1. Spoříte si, investujete nebo/a platíte si penzijní připojištění? 
2. Hledáte si lepší, ke stáří přiměřené bydlení? 
3. Upravujete si současné bydlení pro zvýšení bezpečí a komfortu ve stáří? 
4. Dbáte na zdravý životní styl? 

 
14. Chtěl byste se dále vzdělávat? Nebo se již vzděláváte? 

1. Ano, mám zájem 
2. Ne 
3. Již se vzdělávám – v posledních 4 týdnech jsem absolvoval/-a vzdělávací kurz, 

seminář či lekci s lektorem 

 Rozhodně 
ano 

Spíše ano Něco 
mezi 

Spíše ne Rozhodně 
ne 

Nedokážu 
posoudit 

1. Spolehlivost, četnost a 
návaznost spojů 

1 2 3 4 5 0 

2. Dostupnost, lokalita a 
počet zastávek 

1 2 3 4 5 0 

3. Finanční dostupnost, 
přiměřenost 

1 2 3 4 5 0 

4. Bezbariérovost a 
komfort 

1 2 3 4 5 0 

Výhradně jedince 
a jeho aktivity 

Spíše jedince a 
jeho aktivity 

Něco mezi Spíše státu Výhradně státu 

1 2 3 4 5 
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15. Myslíte si, že se v případě vážnějších zdravotních komplikací ve stáří můžete 
spolehnout na pomoc Vaší rodiny? 

 
16. V případě, že u vás v budoucnu dojde ke ztrátě soběstačnosti v souvislosti se 

stárnutím, preferoval byste: 
1. Žít ve své domácnosti s pomocí rodiny, blízkých či odborných pracovníků? 
2. Žít v domově pro seniory nebo jiném pobytovém zařízení? 

 

17. Bojíte se ve večerních hodinách vycházet z bytě? 

 
18. Cítíte se bezpečně ve Vašem bytu? 

 
19. Jak jste spokojen s těmito oblastmi týkajícími se života v Pokraticích a jejich okolí? 

 
20. Plánujete se z Pokratic odstěhovat v horizontu 15 let? Pokud ano, z jakého 

důvodu? 
1. Ano: 
2. Ne 

 
 
 
 

Rozhodně ano Spíše ano Něco mezi Spíše ne Rozhodně ne 

1 2 3 4 5 

Rozhodně ano Spíše ano Něco mezi Spíše ne Rozhodně ne 

1 2 3 4 5 

Rozhodně ano Spíše ano Něco mezi Spíše ne Rozhodně ne 

1 2 3 4 5 

 Velmi 
spokojen 

Spokojen Něco mezi Nespokojen Velmi 
nespokojen 

Nedokážu 
posoudit 

1. Příležitosti k trávení 
volného času 

1 2 3 4 5 0 

2. Dostupnost obchodů a 
možnosti nakupování 

1 2 3 4 5 0 

3. Náklady na bydlení 1 2 3 4 5 0 

4. Dostupnost praktického 
lékaře, lékařské pomoci 

1 2 3 4 5 0 

5. Možnostmi 
společenského vyžití 

1 2 3 4 5 0 

6. Estetická úroveň okolí, 
dostatek zeleně 

1 2 3 4 5 0 

7. Dostatek míst k 
odpočinku 

1 2 3 4 5 0 
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21. Účastníte se komunitních aktivit v okolí Vašeho bydliště? (Myšleny jsou akce typu 
pořady pro děti, péče o zeleň, o veřejné prostranství apod.)  
1. Ano, jako organizátor 
2. Ano, jako účastník 
3. Ne, kvůli nedostatku času nebo zdravotním problémům 
4. Ne, nemám o takových akcích informace a sám je organizovat nechci 
5. Ne, nemám o tyto akce zájem 

 
22. Filtr: pro důchodce 

Měl byste zájem o tyto služby a aktivity v případě, že by byly dostupné 
v Pokraticích a blízkém okolí? 
Filtr: pro respondenty ne v důchodu 
Myslíte si, že budete mít po odchodu do důchodu zájem o tyto služby a aktivity 
v případě, že budou dostupné v Pokraticích a blízkém okolí? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rozhodně 
ano 

Spíše ano Něco mezi Spíše ne Rozhodně 
ne 

Nedokážu 
posoudit 

1. Návštěvy klubu seniorů 1 2 3 4 5 0 

2. Organizované výlety po 
ČR i do zahraničí 

1 2 3 4 5 0 

3. Naučné přednášky a 
vzdělávací kurzy, tréninky 
paměti apod. 

1 2 3 4 5 0 

4. Organizované výpravy za 
kulturou – do divadel, 
muzeí, knihoven… 

1 2 3 4 5 0 

5. Organizované sportovní a 
pohybové aktivity pro 
seniory 

1 2 3 4 5 0 

6. Poradenské služby pro 
seniory – poskytnutí 
informací a rad v oblasti 
práv, financí, zdraví, 
sociální pomoc apod.   

1 2 3 4 5 0 

7. Pravidelně vydávaný 
časopis zaměřený na 
seniory v Litoměřicích – 
kalendář akcí, zajímavé 
články, aktuality, rady a 
návody apod. 

1 2 3 4 5 0 
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23. Uveďte prosím míru souhlasu s následujícími výroky 

 

 
Plně 

souhlasím 
Spíše 

souhlasím 
Něco mezi Spíše 

nesouhlasím 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Nedokážu 
posoudit 

1. Sídliště Pokratice je 
přívětivé pro osoby staršího 
věku z hlediska 
bezbariérovosti 

1 2 3 4 5 0 

2. Mám možnost ovlivnit a 
zasáhnout do změn a úprav 
sídliště  

1 2 3 4 5 0 

3. Vedení města se o sídliště 
Pokratice a zájmy jeho 
obyvatel stará dostatečně 

1 2 3 4 5 0 

4. O úpravách sídliště a okolí 
jsem v dostatečně a 
v předstihu informován 

1 2 3 4 5 0 

5. Sídliště Pokratice poskytuje 
dostatek volnočasových 
aktivit pro seniory 

1 2 3 4 5 0 


